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  This research paper studied on the use of cattail fibers for reinforement in poly lactic 

acid (PLA). The major difficulty which limits an extended use of natural fibers is their 

hydrophilic nature which This property affects to the adhesion to a hydrophobic matrix. This 

research is divided into three parts. Part one was to study the chemical treatments of the fiber 

including alkali, benzoyl peroxide, silane coupling agents which aimed at improving the adhesion 

between the fiber surface and polymer matrix. In the second part, composites were prepared by a 

twin-screw extruder and then the extrudated compounds were injection molded to obtain testing 

samples. The content of reinforcing fiber was stricted by 20 wt%. Chemical composition on the 

fiber surface was examined by FTIR. Morphology characterization was proved by SEM. The 

testing mechanical properties by Tensile, Flexural and Izod impact testings. Thermal properties 

tested by DSC and TGA techniques. The results showed that silane treatment exhibited the best 

performance, which was, increasing interfacial adhesion. Thermal analysis of composite revealed 

that the enhancement of thermal stability, Tm and crystallinity. The final part, the composites 

were prepared using PLA/cattail fiber of 100/0, 90/10, 80/20, 70/30 and 60/40 weight fraction 

ratios. The results showed that, increasing fiber weight fraction up to 30wt%. The composite 

static tensile and mechanical properties (stiffness and strength) increased. Thermal stability of 

composites revealed that Tm and crystallinity was improved with increasing fiber content. 

Increasing fiber weight fraction, the amount of water absorption was increased due to the 

increased amount of cellulose.  
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บทท ี1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของเรือง 

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทีเหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดินทาํให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศทีมีผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณมาก และผลิตภณัฑ์ส่งออกทีเด่นชดัเช่น ขา้ว 
มนัสําประหลงั และนาํตาลมีมูลค่าการส่งออกสูงซึงผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนีถือเป็นวสัดุดิบทีสําคญัใน
กระบวนการผลิต Biodegradable polymer หลายชนิด เช่น Thermo plastic starch (TPS), Polylactic 

acid (PLA), Polyhydroxyalkanoates (PHA) ดงันนัถา้ประเทศไทยสามารถนาํความรู้ทางเทคโนโลยี
มาใชใ้นการแปรรูปวตัถุดิบ ทางการเกษตรเหล่านีให้กลายเป็นพอลิเมอร์ทียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ 
จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้กบัสินคา้การเกษตรเหล่านีเป็นอย่างดี และในปัจจุบนัปัญหาขยะที
เพิมขึน และปัญหาการขาดแคลนนาํมนัเป็นสิงทีหลายประเทศให้ความสนใจ ขยะทีเพิมขึนนีส่วน
ใหญ่เป็นขยะพลาสติกซึงยอ่ยสลายไดย้ากหรือไม่ยอ่ยสลายเลย อีกทงัวตัถุดิบในการผลิตพลาสติก
เหล่านีไดม้าจากอุตสาหกรรมนาํมนัปิโตรเลียม ปัญหาทงัสองประการจึงส่งผลกระทบโดยตรงกบั
สิงแวดลอ้มและต่อแหล่งป้อนวตัถุดิบให้กบัอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกในอนาคต งานวิจยันีไดท้าํ
การปรับปรุงพลาสติกทีสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (Biodegradable polymer) เพือ
ทดแทนพลาสติกทีไดจ้ากวสัดุปิโตรเคมีทีไม่สามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ และไม่สามารถ
เกิดทดแทนได ้เช่นผลิตภณัฑ์จาก PE ไดแ้ก่กล่องบรรจุภณัฑ์ วสัดุชินส่วนในรถยนตเ์ป็นตน้โดย
เลือกใชว้สัดุพอลิเมอร์ทีเตรียมไดจ้ากธรรมชาติ  

 พลาสติกเป็นวตัถุดิบในการผลิตบรรจุภณัฑต่์างๆโดยพลาสติกเหล่านีผลิตมาจากพอลิเมอร์
ทีมาจากปิโตรเลียม (Petroleum base) ซึงไม่สามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ในปัจจุบนัมี
ความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์ (Packaging) เป็นจาํนวนมาก และขยะพลาสติกเหล่านีไม่สามารถยอ่ย
สลายไดเ้องตามธรรมชาติส่งผลให้เกิดมลภาวะเกิดขึน พลาสติกทีผลิตมาจากปิโตรเลียม นนัไดม้า
จากแหล่งฟอสซิลทีมีขดุเจาะแหล่งนาํมนัดิบและแหล่งก๊าซธรรมชาติหลงัจากนนัมีการกลนัและการ
สังเคราะห์มอนอเมอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึงทาํให้ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และตอ้งใช้
พลงังานจาํนวนมาก ดงันนัถา้หากสามารถนาํวตัถุดิบทีไดจ้ากธรรมชาติ (Biobase) มาผลิต 
พอลิเมอร์ทดแทนพอลิเมอร์ทีผลิตมาจากปิโตรเลียมก็จะสามารถลดผลกระทบทีมีต่อสิงแวดลอ้มได ้  
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และพลาสติกจากวตัถุดิบทีไดจ้ากธรรมชาติ นนัส่วนใหญ่แลว้เป็นพลาสติกทีสามารถยอ่ยสลาย
ไดเ้องตามธรรมชาติ (Biodegradable plastic) ดงันนัจึงสามารถลดปริมาณของขยะพลาสติกที
เกิดขึน [1] 

 แหล่งวตัถุดิบทีสามารถปลูกทดแทนใหม่ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรจาํพวกแป้งและ
นาํตาล เช่น ขา้วโพด มนัฝรัง มนัสําปะหลงั ออ้ย หัวบีท ขา้วสาลี ขา้วไรย ์และปาล์ม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพืชผลทางการเกษตรหลกัทีใชใ้นการผลิตสารตงัตน้ ไดแ้ก่ขา้วโพด ในขณะทีนาํตาล
จากหวับีทถูกใชเ้ป็นสารตงัตน้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป นอกจากพืชผลทางการเกษตรแลว้ ยงั
มีการนาํผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมนมโคไดแ้ก่หางนม มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตมอนอเมอร์ (กรด
แลคติก) เนืองจากความตอ้งการในการลดตน้ทุนการผลิตพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ จึงมีการ
แสวงหามวลชีวภาพประเภทอืนทีมีศกัยภาพและราคาตาํมาใช้เป็นวตัถุดิบนอกเหนือจากแป้งและ
นาํตาล ได้แก่ เซลลูโลส และลิกโนเซลลูโลซิกทีมีอยู่ในพืช ซึงสามารถนาํไปย่อยเป็นนาํตาลได ้
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสําหรับการย่อยเซลลูโลส และลิกโนเซลลูโลซิกไปเป็นนาํตาลในระดบั
อุตสาหกรรมยงัอยูใ่นขนัตอนการพฒันา 
 แหล่งวตัถุดิบปิโตรเลียม เช่น นาํมนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ แนพธา และถ่านหิน ซึงเป็น แหล่ง
วตัถุดิบทีไม่สามารถหาทดแทนได้และถูกใช้เป็นทังแหล่งให้พลังงานและแหล่งวตัถุดิบใน
กระบวนการผลิตแหล่งวตัถุดิบดงักล่าวนอกจากจะใชแ้ลว้หมดไป กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์
พลาสติกทีได้ยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย แหล่งวตัถุดิบทีสามารถปลูก
ทดแทนใหม่ไดจึ้งเป็นทางเลือกใหม่ทีคาํนึงถึงการนาํไปใชเ้ป็นแหล่งให้พลงังานและแหล่งวตัถุดิบ
ในการผลิตวสัดุ โดยเฉพาะวสัดุประเภทพลาสติกเพือลดการใช้วตัถุดิบปิโตรเลียมลง นอกจาก
วตัถุดิบทีสามารถปลูกทดแทนใหม่ไดส้ามารถแกปั้ญหาเรืองการขาดแคลนดา้นวตัถุดิบแลว้ ยงัช่วย
บรรเทาเรืองผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มดว้ย 

พลาสติกยอ่ยสลายทางชีวภาพ เป็นพลาสติกยอ่ยสลายไดช้นิดหนึงทีมีกลไกการยอ่ยสลาย
ดว้ยเอนไซม ์และแบคทีเรียในธรรมชาติ เมือยอ่ยสลายหมดแลว้จะไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นนาํมวลชีวภาพ 
ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึงเป็นสิงจาํเป็นในการเจริญเติบโตและดาํรงชีวิตของพืช
รวมถึงมนัสาํปะหลงัและ ขา้วโพด ทีเป็นวตัถุดิบสําหรับผลิตเป็นพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ 
ดงันนัวงจรของพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพจึงมีรูปแบบคือ มีสมบติัในการใชง้านเช่นเดียวกบั
พลาสติกโดยทวัไปแต่จะมีความแตกต่างกนัตรงทีเมือทิงพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพนีไปเป็น
ขยะ และอยูใ่นสภาวะทีเหมาะสมคือ มีแบคทีเรียและเอนไซม ์พลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพนนั
ก็จะเกิดการยอ่ยสลายไดซึ้งผูบ้ริโภคบางรายทีกลวัวา่พลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพนีจะเกิดการ
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ยอ่ยสลายไปในขณะทีใชง้านโดยทาํให้อายุการใช้งานสัน และไม่คุม้ค่าในการใช้งานนนั ไม่ตอ้ง
กงัวลในจุดนีอีกต่อไป เพราะตราบใดทีเราไม่ทิงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพนีให้เป็นขยะ
โดยเฉพาะเมือถูกฝังกลบ และเมืออยู่ในสภาวะทีเหมาะสมกบัการย่อยสลาย ก็จะไม่เกิดการย่อย
สลาย พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพทีมีแนวโน้มการทาํตลาดทีดี และมีการผลิตเพือใช้เป็น
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ PLA และ PHA ซึงเป็นพลาสติกทีไดจ้ากธรรมชาติคือ ใชก้ระบวนการทางชีวเคมี
ในการเปลียนสภาพจากแป้งทีไดจ้ากมนัสําปะหลงัและขา้วโพดให้เป็นพลาสติกย่อยสลายไดท้าง
ชีวภาพ [1] ซึงในงานวจิยันีไดใ้ช ้Poly (lactic acid) หรือ PLA เป็นวตัถุดิบหลกั  

เส้นใยเสริมแรง (Reinforcing fiber) เส้นใยเสริมแรงเป็นสารเติมแต่งทีใส่เขา้ไปในพอลิ
เมอร์เพือเพิมความแขง็แรง (Strength) และความแขง็ตึง (Stiffness) ให้กบัพอลิเมอร์ โดยหนา้ทีหลกั
ของเส้นใยคือ เป็นเฟสทีมีมอดุลสั ความทนแรงดึง และเสถียรภาพของรูปร่างสูง เมือมีแรงกระทาํ
ภายนอกต่อชินงานสามารถถ่ายโอนแรงกระทาํภายนอกจากเมทริกซ์สู่เส้นใยและแรงกระทาํต่อ
ชินงานประมาณ 70-90 เปอร์เซ็นต์จะกระจายอยู่ในเส้นใย ดังนันจึงเป็นแนวคิดในการศึกษา
เกียวกับวสัดุเสริมองค์ประกอบทีมีการเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ ซึงสมบติัของวสัดุเสริม
องคป์ระกอบ คือ ความแขง็แรง เสถียรภาพทางความร้อน นาํหนกัเบา [2] 

เส้นใยธรรมชาติมีองคป์ระกอบทีแข็งแรง โดยเส้นใยธรรมชาตินีมีบทบาททีสําคญัในการ
เสริมแรงพอลิเมอร์เนืองจากราคาตน้ทุนทีตาํ นาํหนกัเบา และเป็นวสัดุทีสามารถสร้างขึนใหม่ได ้
(Renewable resource) สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ดงันนัความเขา้กนัไดร้ะหว่างเมท
ริกซ์กบัเส้นใยธรรมชาติจึงมีอิทธิพลต่อสมบติัเชิงกลอยา่งมาก ดงันนัการใชง้านให้มีประสิทธิภาพ
นนั จึงตอ้งมีกระบวนการบางอยา่งในการเพิมสมรรถนะของเส้นใยใหดี้ขึน โดยองคป์ระกอบหลกัๆ
ของเส้นใยธรรมชาติ คือ เซลลูโลส ลิกนิน เพกติน และเฮมิเซลลูโลส [2] 

ตน้ธูปฤาษีเป็นพืชทีพบกระจายไป ในประเทศไทยพบทุกภาคตน้ธูปฤาษีจดัเป็นวชัพืชชนิด
หนึงทีคนไทยยงัไม่รู้จกัการนาํไปใชป้ระโยชน์ นอกจากการใชช่้อดอกในการตกแต่งและนาํมาทาํ
เป็นเสือและเครืองจกัสาน ในต่างประเทศมีการนาํพืชตระกูลนีมาใชใ้นการบาํบดันาํเสียโดยทดลอง
การดูดซบัโลหะ ส่วนประเทศไทยก็ไดมี้การศึกษาประสิทธิภาพของตน้ธูปฤาษีในการบาํบดันาํเสีย
จากโรงงานทอผา้ โดยการศึกษาเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอืน เช่นผกัตบชวา และสาหร่ายเส้นดา้ย 
โดยพบว่าตน้ธูปฤาษีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบาํบดันาํเสีย ส่วนการศึกษาด้านอืนๆยงัไม่มี
การศึกษากนัมากนกั และตน้ธูปฤาษีมีองคป์ระกอบของเซลลูโลส ถึงร้อยละ63 งานวิจยันีจึงสนใจ
นาํเส้นใยจากตน้ธูปฤาษีมาใชเ้ป็นสารเสริมแรงในพอลิแลกติกแอซิด 
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เนืองจากโครงสร้างของเส้นใยธรรมชาติมีความเป็นขวัสูง ความชืนจะทาํให้ประสิทธิภาพ
ในการยึดเกาะของพอลิเมอร์กับเส้นใยลดลง นอกจากส่วนประกอบทีเป็นเซลลูโลส เส้นใย
ธรรมชาติยงัมีสารอืนๆเช่น เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน เพกติน และไขมนั ดงันนัจึงตอ้งมีการปรับปรุง
พืนผิวของเส้นใยธรรมชาติเพือเพิมความเขา้กนัไดร้ะหว่างพอลิเมอร์กบัเส้นใย ซึงวิธีการปรับปรุง
ผวิเส้นใยนนันนัมีหลายกระบวนการ และในงานวจิยันีมีการศึกษาการปรับปรุงผิวเส้นใยโดยวิธีการ
ปรับปรุงทางเคมีคือการปรับปรุงดว้ยเบส การปรับปรุงดว้ยเปอร์ออกไซด์ และการปรับปรุงโดยใช้
ไซเลนเพือเตรียมวสัดุเชิงประกอบเพือใหส้มบติัเชิงกลและความร้อนทีดีขึน [ , ] 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1      เพือศึกษาการปรับปรุงพืนผวิเส้นใยจากธูปฤาษีเพือใหเ้กิดความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง
  เส้นใยกบัพอลิเมอร์เมทริกซ์ PLA 

1.2.2 เพือเตรียมวสัดุเชิงประกอบของ PLA ทีมีการเสริมสมบติัดว้ยเส้นใยจากธูปฤาษี 

   เพือใหมี้สมบติัดา้นต่างๆทีดีขึน 

1.3 สมมติฐานของการวจัิย 

1.3.1   สามารถปรับปรุงผิวเส้นใยธูปฤาษีดว้ยวธีิการเคมีเพือใหมี้ความเขา้กนัไดก้บัพอลิแล
คติกแอซิด 

1.3.2  การผสมเส้นใยธูปฤาษีทีมีการปรับปรุงพืนผวิดว้ยสารเคมีกบัพอลิแลคติกแอซิด
สามารถช่วยเพิมสมบติัเชิงกลและสมบติัทางดา้นความร้อนทีดีขึนเมือเทียบกบัพอลิแลคติกแอซิด 

1.4 ขอบเขตและข้อจํากดัของงานวจัิย 

1.4.1  เมด็เรซิน PLA เกรด D (Injection) มีความแขง็แรงในสภาวะหลอม (melt 

strength) สูงเหมาะแก่การนาํไปฉีดขึนรูป 

1.4.2  ใชเ้ส้นใยธูปฤาษีเป็นเส้นใยในการเสริมแรง  
1.4.3  สารเชือมประสานทีใช ้คือ 3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane ใชใ้นการ

เสริมแรงที 5wt% โดยนาํหนกัเส้นใย 
 1.4.4  ความยาวเส้นใย  มิลลิเมตร 
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1.5 ขันตอนดําเนินงานวจัิยโดยสรุป 

1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.5.2 ออกแบบวธีิการและวางแผนการวจิยั 

1.5.3 ดาํเนินการวจิยั 

 
1.5.3.1 ปรับปรุงพืนผวิของเส้นใยธูปฤาษี 

1.5.3.1.1 ลา้งใบธูปฤาษีใหส้ะอาดดว้ยนาํเพือกาํจดัสิงเจือปน  
1.5.3.1.2 นาํเส้นใยตากแดดเป็นเวลา  วนั 

1.5.3.1.3 นาํไปอบทีอุณหภูมิ 70°C จนนาํหนกัใบธูปฤาษีคงทีหลงัจากนนั
นาํมาตดัใหมี้ความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร 

1.5.3.1.4 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ทีความเขม้ขน้ 
5% โดยนาํหนกั  

1.5.3.1.5 โดยมีอตัราส่วนของสารละลายต่อเส้นใยธูปฤาษีเป็น 30:1 โดย
นําหนัก  จากนันจึงนําเส้นใยธูปฤาษีแช่ลงในสารละลายที
อุณหภูมิหอ้งและทาํการกวนเป็นเวลา 5 ชวัโมง 

1.5.3.1.6 หลังจากนันนําเส้นใยธูปฤาษีทีผ่านการปรับปรุงด้วยเบสมา
สะเทินด้วยสารละลายกรดอะซีติกเจือจาง จนกระทงัสารละลาย
เป็นกลาง โดยทดสอบความเป็นเบสทีหลงเหลือในสารละลาย
ดว้ยกระดาษลิสมสั  

1.5.3.1.7 ลา้งเส้นใยธูปฤาษีด้วยนาํหลายๆครัง เพือไม่ให้มีกรด เบส และ
เกลือ ตกคา้งบนผวิเส้นใย โดยทดสอบจากค่า pH ของนาํทีใชล้า้ง
เส้นใยด้วยกระดาษลิสมสั จากนันจึงนําเส้นใยไปอบให้แห้งที
อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 12 ชวัโมง 

1.5.3.1.8 เตรียมสารละลาย  Benzoyl peroxide (BPO) ความเขม้ขน้ 6 %

โดยปริมาตรในอะซิโตน จากนนันาํเส้นใยทีผ่านการปรับปรุง
ดว้ยเบสลงไปแช่และทาํการกวนเป็นเวลา  นาทีทาํเส้นใยให้
แหง้ เป็นเวลา 24 ชวัโมง 

1.5.3.1.9 เตรียมสารละลาย  3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane 

(APDES) ความเขม้ขน้ 5% โดยนาํหนกัเมือเทียบกบัปริมาณเส้น
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ใยธูปฤาษี โดยทาํการละลาย APDES ลงในสารละลายของนาํ/

เอธานอล (40/60 โดยปริมาตร) จากนนันาํเส้นใยจากธูปฤาษีลง
ไปแช่หลงัจากการปรับปรุงดว้ยเบส หลงัจากนนัปรับ pH ของ
สารละลายให้เป็น 4 ด้วยกรดอะซีติก ทาํการกวนเป็นเวลา 1 

ชัวโมงจากนันนาํมาล้างด้วยนํากลันและทาํเส้นใยให้แห้งเป็น
เวลา  วนั จากนนัอบใหแ้หง้ทีอุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 12 ชวัโมง
[16] 

1.5.3.1.10 พิสูจน์เอกลกัษณ์และสมบติัของเส้นใยธูปฤาษีทียงัไม่ไดผ้า่นการ
ปรับปรุงพืนผิว  เส้นใยธูปฤาษีทีผ่านการปรับปรุงพืนผิวด้วย 

NaOH และเส้นใยธูปฤาษีทีผ่านการปรับปรุงพืนผิวดว้ย NaOH 
และตามดว้ย (BPO)และเส้นใยธูปฤาษีทีผ่านการปรับปรุงพืนผิว
ดว้ย NaOH ตามดว้ย APDES 

 

1.5.3.2 พสูิจน์เอกลกัษณ์และสมบัติของเส้นใยจากธูปฤาษีทยีังไม่ผ่านการปรับปรุง
และทผ่ีานการปรับปรุงผวิด้วย  

 1.5.3.2.1 ศึกษาโครงสร้างเคมีดว้ยเทคนิค FTIR  
 1.5.3.2.2 ศึกษาโครงสร้างทางสัณฐานของเส้นใยดว้ยเทคนิค SEM 

 1.5.3.2.3 หาปริมาณธาตุ Si ดว้ยเทคนิค XRF 

 1.5.3.2.4 ศึกษาความเป็นผลึกดว้ยเทคนิค XRD 

 1.5.3.2.5 ศึกษาสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA  

 

1.5.3.3 เตรียมวสัดุเสริมองค์ประกอบพอลแิลคติกแอซิดผสมกบัเส้นใยธูปฤาษีทผ่ีาน
การปรับปรุง 

1.5.3.3.1 ใช้อตัราส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิด(PLA)ผสมเส้นใยธูปฤาษี
เท่ากบั 8 :20 โดยนาํหนกั ดว้ยเครือง Twin screw extruder ทีอุณหภูมิ 
180/185/180°C  ใช ้ความเร็วรอบสกรู 40 rpm แลว้ จึงตดัให้เป็นเม็ด 
(Compound) 

1.5.3.3.2 ใช้อตัราส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยธูปฤาษีเท่ากบั 
100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 ผสมส่วนประกอบดว้ยเครือง Twin 



7 
 

screw extruder ทีอุณหภูมิ 180/185/180°C  ใช ้ความเร็วรอบสกรู 40 

rpm แลว้ จึงตดัใหเ้ป็นเมด็ (Compound) 
1.5.3.3.3 อบเม็ดพลาสติก Compound ทีเตรียมไดที้ °C เป็นเวลา 3 ชวัโมง

หลังจากนันนําไปขึนรูปเป็นชินงานทดสอบด้วยเครือง Injection 

molding อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ความดนัฉีด 60-80 bar โดยมี
อุณหภูมิแม่พิมพ ์40 องศาเซลเซียส และเวลาในการเยน็ตวั 20 วนิาที 

1.5.3.4 ศึกษาสัณฐานทีพืนผวิรอยแตกหักด้วย SEM  

1.5.3.5 ศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วย DSC และ TGA  

1.5.3.6 ศึกษาสมบัติเชิงกลด้วย  
1.5.3.6.1 Tensile test ตามมาตรฐาน ASTM D 638 

1.5.3.6.2 Flexural test ตามมาตรฐาน ASTM D 790 

1.5.3.6.3 Impact test ตามมาตรฐาน ASTM D 256 

1.5.3.7 ศึกษาสมบัติทางกายภาพด้วยการทดสอบการดูดซึมนํา ตามมาตรฐาน 
ASTM D 570 

1.5.4 วเิคราะห์และสรุปผลงานวจิยั 

1.5.5 จดัทาํรายงานผลงานวจิยั 

1.5.6 เสนอผลงานวิจยั 

1.5.7 การสอบโครงงานวิจยั 

1.5.8 บทความวจิยั 

1.6 ประโยชน์ทคีิดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1.6.1  สามารถเตรียมวสัดุเชิงประกอบของพอลีแลคติกแอซิดผสมเส้นใยจากธูปฤาษี 

1.6.2  สามารถทราบถึงอิทธิพลของการปรับปรุงพืนผวิเส้นใยและปริมาณการเติมเส้นใย 

           ทีส่งผลต่อสมบติัของวสัดุเชิงประกอบ 

1.6.3  สามารถทราบถึงอิทธิพลของนาํทีมีผลต่อสมบติัของวสัดุเชิงประกอบ 

1.6.4  สามารถนาํเส้นใยจากธูปฤาษีมาใชง้านใหเ้กิดประโยชน์เพิมขึน 
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

2.1 พอลเิมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable polymer) 
 พอลิเมอร์ทียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ (Biodegradable polymer) คือ พอลิเมอร์ทีเกิดการ
เปลียนแปลงทางโครงสร้างเคมี มีนาํหนกัโมเลกุลทีตาํลงในสภาวะแวดลอ้ม โดยมีอยา่งนอ้ยหนึง
ขนัตอนในกระบวนการยอ่ยสลายเกิดผา่นกระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรียใ์นธรรมชาติ ทาํ
ใหว้สัดุเปลียนเป็นนาํ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ แก๊สมีเทน และมวลชีวภาพใหม่เป็นผลิตภณัฑ์
สุดทา้ย หรือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่พอลิเมอร์ชีวภาพ แต่พอลิเมอร์ชีวภาพจะรวมถึงพอลิเมอร์ทีไดจ้าก
วตัถุดิบทีปลูกทดแทนไดอ้าจยอ่ยหรือสลายทางชีวภาพก็ได ้ นอกจากนียงัมีการใชค้าํวา่ พลาสติก
ยอ่ยสลายไดใ้นสภาวะแวดลอ้มธรรมชาติ (Environmentally degradable plastics, EDP) ซึงหมายถึง 
พลาสติกทีสามารถเกิดการเปลียนแปลงสมบติัเนืองจากปัจจยัต่างๆในสภาวะแวดลอ้มเช่น กรด ด่าง 
นาํ และออกซิเจนในธรรมชาติ แสงจากดวงอาทิตย ์ แรงเคน้จากการกระทบของเมด็ฝนและลมแรง 
หรือจากเอนไซมข์องจุลินทรีย ์ ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเคมี กลายเป็นสารทีถูกดูด
ซึม และยอ่ยสลายต่อไดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยจุลินทรียไ์ด ้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นาํ สารอินทรีย ์
และมวลชีวภาพ เป็นผลิตภณัฑข์นัสุดทา้ย โดยการยอ่ยสลายและการดูดซึมนีตอ้งเกิดขึนไดร้วดเร็ว
เพียงพอทีจะไม่ทาํใหเ้กิดการสะสมในสภาวะแวดลอ้ม และคาํวา่พลาสติกทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 
(Environmental friendly plastics) หรือ พลาสติกสีเขียว (Green Plastics) หมายถึง พลาสติกทีทาํให้
ภาระในการจดัการขยะลดลง และส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาวะแวดลอ้มนอ้ยกวา่พลาสติกทีใช้
กนัทวัไปในปัจจุบนั [ ] 

2.1.1 พอลเิอสเทอร์ จดัเป็นพอลิเมอร์ทียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพเนืองจากประกอบดว้ยพนัธะ
เอสเทอร์อยูใ่นสายโซ่เป็นจาํนวนมาก ซึงพนัธะนีมีความแขง็แรงนอ้ยสามารถแตกตวัไดง่้ายโดยทาํ
ปฏิกิริยากบันาํ (Hydrolysis) ดงันนัจึงสามารถยอ่ยสลายเป็นโมเลกุลทีมีขนาดเล็กลงได ้ นอกจากนี
พอลิเอสเทอร์ยงัสามารถจาํแนกตามส่วนประกอบของสายโซ่เป็น 2 ประเภท คือ Aliphatic และ 
aromatic polyester ในปัจจุบนัมีการผลิตพอลิเมอร์ยอ่ยสลายไดใ้นกลุ่มนีหลายชนิด ซึงส่วนใหญ่
เป็นพอลิเมอร์ประเภท Aliphatic polyester เพราะสายโซ่มีความเหมาะสมต่อการสลายพนัธะดีกวา่ 
ส่วน Aromatic polyester จะตอ้งทาํการปรับปรุงโครงสร้างใหเ้หมาะสมขึนโดยอาจต่อสายโซ่กบั
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Aliphatic polyester ใหเ้ป็นโคพอลิเมอร์  (Aliphatic – aromatic copolyester) ก่อนจึงจะสามารถ
ยอ่ยสลายได ้ซึงสามารถใช ้PET เป็นส่วนประกอบหลกัได ้[3] 

Aliphatic polyester ประกอบด้วยพอลิเมอร์ 4 ตระกูลใหญ่ๆ คือ Polybutylene succinate 

(PBS),Polycaprolactone (PCL), Polyhydroxyalkanoates (PHA), Polylactic acid (PLA) ซึง 2 ชนิด
แรกตอ้งใช้มอนอเมอร์จากปิโตรเคมี ส่วน PLA สามารถใช้วตัถุดิบทีทดแทนไดแ้ต่ยงัตอ้งอาศยั
ปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะห์ส่วน PHA เป็นพอลิเมอร์ตระกูลเดียวทีกระบวนการสังเคราะห์
ทงัหมดเกิดขึนในจุลินทรีย์ โดยปัจจุบันมีนําพอลิเมอร์เหล่านีมาใช้ทางการค้าและมีการผลิต
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดบา้งแลว้คือ PLA ทีสามารถนาํไปทดแทนพลาสติกประเภทบรรจุภณัฑ์ เช่น 
ขวด PET    

 

2.1.2 พอลแิลกติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) PLA จดัเป็น Aliphatic polyester เป็นพอลิเอส
เทอร์แบบกึงผลึกทียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ ผลิตจากกรดแลกติก (Lactic acid) บางครังจึงถูกเรียกวา่ 
พอลิแลกเทด (Polylactate) หรือพอลิแลคไทด์ (Polylactide) กรดแลกติกเป็นผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการ
สังเคราะห์ทางเคมีหรือกระบวนการหมักผลผลิตทางการเกษตรทีมีแป้งแล ะนําตาลเป็น
องคป์ระกอบหลกั เช่น ออ้ย ขา้วโพด ขา้วสาลี และหวับีท โดยใชจุ้ลินทรียเ์ปลียนนาํตาลให้เป็นกรด
แลกติกเมือนาํมาแยกให้บริสุทธิ แลว้จึงนาํมาผา่นกระบวนการสังเคราะห์เป็น PLA ซึงมีอยูด่ว้ยกนั
หลายวิธี เช่นการสังเคราะห์โดยผ่านกระบวนการควบแน่นได้ PLA ทีมีนาํหนักโมเลกุลตาํไม่
สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ไดจ้นกว่าจะใช้สารเคมีเชือมโยง (Coupling agent) เพือเพิมนาํหนัก
โมเลกุลแต่กระบวนการทีนิยมใช ้คือ กระบวนการสังเคราะห์แบบเปิดวงแหวนแลกไทด์ (Lactide) 
โดยมีคะตะลิสตเ์ร่งปฎิกิริยา ได ้PLA ทีมีนาํหนกัโมเลกุลสูงกวา่ 100,000 และมีสมบติัทีดีสามารถ
นาํไปใชง้านดา้นต่างๆได ้[3]  

 
ภาพที 2.1 โครงสร้างทางเคมีของ PLA [2] 

จากภาพที 2.  อะตอมของคาร์บอนบนโมเลกุลของกรดแลกติกมีสมบติัไคแรล (Chiral) กรดแลกติ
กจึงมีการจดัโมเลกุล 2 แบบ คือ แบบแอล (L-lactic, HOOC-C-(OH) H (CH3) และแบบดี (D – 

lactic, HOOC-C(OH)(CH3)H) โครงสร้างโมเลกุล D และ L ของพอลิแลคติกแสดงในภาพที 2.2 
เมือนาํมาสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิด จะไดพ้อลิเมอร์ทีมีโครงสร้างทีแตกต่างกนั 3 แบบ คือแบบ
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แอล (Poly-L-lactide, PLLA) แบบดี (Poly-D-lactide, PDLA) และแบบแอลดี (Poly-LD-lactide, 

PLDLA) ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีไดจ้ากมอนอเมอร์แบบแอล แบบดี และมอนอเมอร์ผสมตามลาํดบั พอ
ลิเมอร์สองแบบแรกมีสมบติัทางเคมีและสมบติัทางกายภาพเหมือนกนัคือ เป็นพอลิเมอร์กึงผลึกทีมี
ความเป็นผลึกอยูป่ระมาณ 37% มีอุณหภูมิกลาสทรานสิชนั 50˚C– 80˚C มีจุดหลอมเหลว 173˚C – 

278˚C ในขณะทีพอลิแลกติกทีสังเคราะห์จากมอนอเมอร์ผสม มีสมบติัเป็นพอลิเมอร์อสัณฐาน โดย
อตัราส่วน L/D ส่งผลโดยตรงต่อสมบติัของพอลิเมอร์ดว้ย กรณีทีอตัราส่วน L/D = 1 พอลิเมอร์จะมี
สมบติัเชิงกลตาํ และเมือ L/D เพิมขึน ความเป็นผลึกและจุดหลอมเหลวของพอลิเมอร์จะเพิมขึน
ตารางที 2.1 [3] 

 

 
 

ภาพที 2.2 โครงสร้างโมเลกุล D และ L ของกรดแลคติก [2] 

 

2.1.3 สมบัติโดยทวัไปของ Poly (lactic acid) 
 สมบติัของ PLA ขึนอยูก่บัลกัษณะโครงสร้างทางโมเลกุล ซึงถา้ให้ระบุเฉพาะเจาะจงก็คือ 
ขึนอยูก่บัความบริสุทธิของ Enantiometric ของ Lactic acid ทีมาประกอบกนัเป็นสายโซ่พอลิเมอร์ 
ถา้ PLA ประกอบดว้ย L- lactic acid เป็นองคป์ระกอบมากกวา่ 93 % จะมีโครงสร้างเป็น Semi-

crystalline แต่ถา้ประกอบดว้ย L-lactic acid ในช่วง 50-93% จะมีโครงสร้างเป็น Amorphous 100% 

หรือ Semi-crystalline ทีมี % crystalline สูงถึง 40% ได้ขึนอยู่กับสัดส่วนของ Monomer  

องคป์ระกอบของ Thermal processing history ของพอลิเมอร์ สมบติัทางกายภาพโดยทวัไปของ 
PLA แสดงดงัตารางที 2.1 
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ตารางท ี2.1  สมบัติทางกายภาพโดยทวัไปของ PLA [ ] 
% L ใน PLA Tg( C) , DSC Tm( C) , DSC H.J/g Density 

 ( g/ cm3 ) 
100.00 60.00 184.00 ND ND 

98.00 61.50 176.20 56.40 1.25 

92.20 60.30 158.50 35.80 1.26 

87.50 58.00 ND ND ND 

80.00 57.50 ND ND 1.26 

45.00 49.20 ND ND 1.26 

หมายเหตุ ND หมายถึง ยงัไม่ไดท้ดสอบ 

 สมบติัของ PLA มีลกัษณะใสมีความแวววาวสูง ซึงขึนอยู่กบัชนิดของสารเติมแต่งทีใช ้
PLA มีสมบติัทางกล และสามารถนาํไปใชง้านไดเ้ช่นเดียวกบัพอลิเมอร์พนืฐานทวัไปทีมีสมบติัเป็น
เทอร์โมพลาสติก PLA สามารถกกัเก็บกลิน  และรสชาติไดดี้ มีความตา้นทานต่อนาํมนั และไขมนั
สูงในขณะทีก๊าซ ออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนาํสามารถแพร่ผ่านไดดี้ มีความคงทน
ต่อการกระแทกตาํ PLA มีความยืดหยุน่ใกลเ้คียงกบั PET นอกจากนี PLA ยงัมีสมบติัใกลเ้คียงกบั 

Polystyrene,PS และสามารถนําไปดัดแปรให้มีสมบัติใกล้เคียงกับ Polyethylene,PE หรือ 

Polypropylene,PP ดงันนั PLA จึงสามารถนาํไปปรับปรุงสมบติัพืนฐานทงัดา้นการขึนรูปและการ
ใชง้านได ้เช่นเดียวกบัพลาสติกโอเลฟินทีผลิตจากระบวนการทางปิโตรเคมี โดยสมบติัของ PLA ที
ผลิตในทางการคา้แสดงไวใ้นตาราง 2.2 

ตารางท ี2.2 สมบัติโดยทวัไปของ PLA (Nature work,2005 : Biomer, 2006) [5] 

Properties Nature work®PLA Biomer® L9000 

Density ( g/ml ) 1.24  1.25 

Tg (˚C) 56.7 – 57.9 n/a 

Tm (˚C) 140- 152 n/a 

HDT (˚C) 40-45 amorphus, 

135 crystalline 

n/a 

Tensile strength ( MPa ) 53 70 

Elongation ( % ) 6 2.4 

Flexural Modulus ( MPa ) 350-450 3600 
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 PLA สามารถเกิดผลึกไดห้ลายรูปแบบ ผลึกแบบ α จะมีอุณหภูมิหลอมผลึกอยูที่ 185˚ C 

ซึงสูงกว่าผลึกแบบ β- form ซึงมีอุณหภูมิในการหลอมผลึกเท่ากบั 175˚ C โดยผลึกแบบ β จะ
เกิดขึนเมือทาํการขึนรูปพอลิเมอร์ในสภาวะดึงยดืสูง (High draw ratio) ทีอุณหภูมิสูง ในขณะทีผลึก
แบบ ɤ- form จะเกิดจากการสร้างผลึกแบบ Epitaxial และเมือไม่นานมานีมีการคน้พบโครงสร้าง
ผลึกแบบใหม่ของ PLA ทีเรียกวา่ Stereo-complexation (Racemic crystallite) ซึงเกิดจากการผสม 
PLLA และ PDLA โดยโครงสร้างแบบ Stereo-complex นีจะมีอุณหภูมิหลอมผลึกถึง 230˚C และ
พอลิเมอร์ทีไดจ้ะมีสมบติัเชิงกลสูงกวา่ทงั PLLA และ PDLA  [6] 

 ในส่วนของ Glass transition temperature (Tg) ของ PLA จะพบว่า PLA จะมีค่า Tg 

ประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส ซึงสูงกว่าอุณหภูมิห้องปกติ ซึงจะส่งผลทาํให้ PLA มีสมบติั
ค่อนขา้งเปราะ (Low flexibility) ณ อุณหภูมิห้อง Tg ของ PLA ขึนอยูก่บั Molecular weight ของพอ
ลิเมอร์เหมือนกนักบัพอลิเมอร์ทวัไป ละขึนอยูก่บัความบริสุทธิของ Enantiometric ของ Lactic acid 

ทีมาประกอบกนัเป็นสายโซ่พอลิเมอร์ เมือมีสัดส่วนของ D-isomer เพิมสูงขึนในสายโซ่พอลิเมอร์ 
จะมีผลทาํให้ Glass transition temperature (Tg) ของ PLA ลดลงเช่นเดียวกบั Tm ดงัแสดงในตาราง
ที  2.2 

 สมบติัเชิงกล (Mechanical property) ของ PLA ขึนอยูก่บั Molecular weight, L/D ratio 

Crystallinity ของสภาวะการ Process PLA ทีมีความบริสุทธิของ L- isomer สูงกวา่มกัจะมีสมบติั
เชิงกลทีสูงกวา่เมือนาํหนกัโมเลกุลเฉลียเท่ากนั  

2.1.4 การใช้งานของ PLA 

  เป็นพลาสติกทียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพโดยมีสมบติัใกลเ้คียงกบัพอลิสไตรีน (Polystyrene, 

PS ) และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท (Polyethylene terephthalate, PET) โดย PLA เป็นเทอร์โม
พลาสติกทีขึนรูปไดง่้ายโดยกระบวนการขึนรูปพลาสติกต่างๆ มีสมบติัจบัจีบและคงรูปไดดี้ เชือม
ติดกนัไดง่้ายดว้ยความร้อน มีความทนทานต่อแสง UV ทาํใหสี้ของเส้นใยซีดชา้ มีสมบติัติดไฟ และ
การเกิดควนัตาํนอกจากนียงัมีการนาํมาใช้ในทางการแพทยเ์ช่นชินส่วนหรืออุปกรณ์สําหรับฝังใน
กระดูกหรือเนือเยอืของผูป่้วย รวมถึงไหมละลาย [3] 

 

2.1.5 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และการย่อยสลายของ PLA  

 การยอ่ยสลาย พบวา่ PLA สามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพในสภาวะคอมโพสทที์อุณหภูมิ 
60 ˚C มีการยอ่ยสลายแบ่งเป็น 2 ระยะ คือเกิดการยอ่ยสลายผา่นกระบวนการไฮโดรไลซีสทีพนัธะ
เอสเทอร์ของพอลิเมอร์ ทาํให้สายโซ่พอลิเมอร์สันลงจนมีนาํหนกัโมเลกุลตาํในขนัตอนนีพลาสติก
จะมีสมบัติทีแตกหักเป็นชินเล็กๆ เมือนําหนักโมเลกุลตาํลงจะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ของ
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จุลินทรียไ์ดง่้าย เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นาํ และมวลชีวภาพ แต่ PLA ยอ่ยสลายไดไ้ม่ดีที
อุณหภูมิตาํกวา่ 60  ˚C เนืองจากมีช่วงอุณหภูมิกลาสทรานซิชนัที 60 ˚C [3] 

 

2.2 เส้นใย (Fibers) คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึงทีมีโครงสร้างของโมเลกุลสามารถนาํมาเป็นเส้นดา้ย 
หรือเส้นใย [7] เส้นใยจากธรรมชาติ ไดแ้ก่เส้นใยทีมีอยูใ่นธรรมชาติ แบ่งไดเ้ป็น [7, 8]  

1) เส้นใยจากพืช มีลกัษณะเป็นเส้นยาวเรียว องคป์ระกอบของเซลล ์ ส่วนใหญ่ เป็นเซลลูโลส 
เกิดจากการรวมตวัของพอลิแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ของกลูโคส (Glucose) เป็นโฮโมพอลิ
เมอร์ โครงสร้างเป็นกิงกา้นสาขาซึงโมเลกุลของเซลลูโลสเรียงตวักนัในผนงัเซลลข์องพืชเป็นหน่วย
เส้นใยขนาดเล็กมาก เกิดการเกาะจบัตวักนัเป็นเส้นใยขึน เช่น ป่าน ปอ ลินิน ใยสับปะรด ใย
มะพร้าว ฝ้าย นุ่น ศรนารายณ์ เป็นตน้  

2) เส้นใยจากสัตว ์ไดแ้ก่ เส้นใยโปรตีน เช่น ขนสัตว ์(Wool) ไหม (Silk) ผม (Hair)  เล็บ เขา ใย
ไหม เป็นตน้ เส้นใยเหล่านีมีสมบติัคือ เมือเปียกนาํ ความเหนียวและความแขง็แรงจะลดลงถา้สัมผสั
แสงแดดนานๆ จะสลายตวั 

3) เส้นใยจากสินแร่ เช่น แร่ใยหิน (Asbestos) ทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี ทนไฟ ไม่นาํ
ไฟฟ้า 

2.  เส้นใยจากพืชหรือเส้นใยเซลลูโลส (Cellulose fibers) [7, 8] 

เส้นใยเซลลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดรทชนิดหนึงเกิดจากเซลลูโลสยึดเกาะกนัดว้ยพนัธะเคมี
เป็นโมเลกุลใหญ่มีสูตรเป็น (C6H10O5)x โครงสร้างเคมีของเซลลูโลสมีความสําคญัต่อคุณสมบติัของ
เส้นใย กล่าวคือในโมเลกุลเซลลูโลสจะเกิดจากหน่วยโมเลกุลซาํ (Repeat units) ยึดจบักนัเป็นสาย
ยาว หน่วยโมเลกุลซาํ คือ เซลโลไบโอส (Cellobiose) เกิดจากเบตา้กลูโคส 2 โมเลกุลยึดเกาะกนั
ดว้ยพนัธะ C-O-C ในโมเลกุลเซลลูโลสจะมีหมู่ไฮดรอกซิล (OH) อยูม่ากมายจะทาํหนา้ทีดึงดูดนาํ 
หรือเกิดปฏิกิริยาจบักบัหมู่ธาตุอืนๆ การจดัเรียงตวัของโมเลกุลเซลลูโลสมีความเป็นระเบียบ 

(Crystalline) ค่อนขา้งมากคือ 85 - 95 % และระหวา่งสายโมเลกุลจะมีการยึดจบักนัดว้ยพนัธะ
ไฮโดรเจน (Hydrogen bond) เป็นระยะๆ ซึงมีผลทาํให้เส้นใยเซลลูโลสมีความเหนียวแข็งแรง
ค่อนขา้งสูง  

 เซลลพ์ืชจะประกอบดว้ยผนงัเซลล์และโปรโตพลาสต์ (Cell wall และ Protoplasm) เซลล์ที
เ รี ย ง กัน เ ป็ น เ นื อ เ ยื อนันอ า จจะ เ รี ย ง กันอย่ า งหลวมๆทํา ให้ มี ส่ วน ช่ อ ง ว่ า ง ร ะหว่ า
เซลล์ (Intercellular space) เกิดขึนแต่ในกรณีของเนือเยือเจริญ (Meristem) เซลล์จะเรียงกนัเบียดชิด
มาก  ไม่เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์  ช่องว่างเหล่านีมกัจะต่อไปจนถึงปากใบของพืช  ทาํให้อากาศ
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ผ่านปากใบ  และต่อเนืองไปยงัเซลล์ต่าง ๆ ได้ทงัระบบ  ทาํให้แต่ละเซลล์ได้รับออกซิเจน  และ
คาร์บอนไดออกไซดเ์พียงพอ 

 พลาสโมเดสมาตา (Plasmodesmata) เป็นช่องทางทีเชือมต่อระหว่างเซลล์ทีอยู่ติดกนั การ
ปรากฏของพลาสโมเดสมาตาและช่องว่างระหว่างเซลล์ ทําให้ระบบของพืชประกอบด้วย
ส่วนประกอบใหญ่ ๆ สองส่วน คือ    

1. ซิมพลาสต์ (Symplast) ซึงเป็นส่วนของพืชทีประกอบดว้ย  ส่วนทีมีชีวิตเป็นส่วนทีอยู่ในเยือหุ้ม
เซลล ์(Cell Membrane) หรือส่วนของโปรโตพลาสตท์งัหมด  

.อะโพพลาสต ์(Apoplast) เป็นส่วนทีไม่มีชีวิตของพืช  อยูข่า้งนอกเยือหุ้มเซลล์ เช่น ส่วนของผนงั
เซลล ์ช่องวา่งระหวา่งเซลล ์ลูเมน (Lumen) และท่อนาํท่ออาหาร (Xylem และ Phloem) 

 

2.  ส่วนประกอบและอวยัวะภายในเซลล์พืช [7, 8] 

 2.4.1 ผนังเซลล์ (Cell wall) เป็นส่วนทีอยูภ่ายนอกเยอืหุม้เซลลป์ระกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรต
เป็นจาํนวนมาก เมือสร้างใหม่ ๆ ผนงัเซลล์จะมีลกัษณะบาง ต่อมาจะหนาขึนเพราะมีการสะสมสาร
ต่าง ๆ โดยชนัใหม่ทีเกิดจะติดกบัส่วนของเยือหุ้มเซลล์ ทาํให้ชนัเก่าถูกดนัห่างออกจากโปรโตพ
ลาสต์ ชนัใหม่นีเรียกว่าผนังเซลล์ชนัทีสอง (Secondary cell wall) ซึงจะมีความหนาไม่เท่ากนั
ตลอด  ทาํให้เกิดลกัษณะทีเป็นรูเปิด  เพือให้สารต่าง ๆ เคลือนผา่นไดเ้รียกวา่ พิท (Pit) ผนงัเซลล์มี
ส่วนประกอบทางเคมีทีสาํคญั  
 

2.4.1.1. ไมโครไฟบริลลาโพลีแซคคาไรด์  (Microfibrillar polysaccharides) ซึงกลุ่มทีพบมาก
ทีสุด  คือ เซลลูโลส (Cellulose)  และไคติน (Chitin) 

               2.4.1.1.1. เซลลูโลสจากภาพที 2.3 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลสเป็นลูกโซ่ของดี-

กลูโคส (D-glucose) ซึงเรียงตัวเกาะกันแบบ  -1,4-glycosidic bond ซึงมีความยาวต่างกัน
ไป      แต่โดยปกติจะมีกลูโคสอยูป่ระมาณ 2,000-14,000 หน่วย   ยาวประมาณ 1-7 mm และจบักบั
ลูกโซ่ข้างเคียงด้วยแขนแบบไฮโดรเจน (Hydrogen bond)   ทาํให้เกิดเป็นลักษณะทีเรียกว่า 
ไฟบริล (Fibrils)  ซึงหนาไม่เกิน 250o A และยาวหลายไมโครเมตร แต่ละไฟบริลจะเรียงต่อกนัดว้ย
ไฮโดรเจนบอนด์ ซึงทาํให้เกิดการติดกันขึนมา เซลลูโลสจะฝังตวัอยู่ในของเหลวทีมีรูปร่างไม่
แน่นอนเรียกแมทริกซ์   โพลีแซคคาไรด์      ส่วนของไฟบริลจะทนต่อการเข้าทําลายของ
เชือจุลินทรียแ์ละสารเคมี   ผนงัเซลล์จึงมีหนา้ทีป้องกนัอนัตรายและเพิมความแข็งแรงให้กบัเซลล ์
พืชในพืชชนัตาํทีมีเซลลูโลสนอ้ย เช่น เชือราจะมีไคติน (Chitin)  
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ภาพที 2.3 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส [ ] 

 

                  2.4.1.1.2. ไคตินโครงสร้างแสดงในภาพที 2.4 เป็นส่วนประกอบทีพบมากในผนงัเซลล์
ของเชือราและเป็นส่วนประกอบของสัตวที์ไม่มีกระดูกสันหลงั โมเลกุลของไคตินจะเรียงต่อกนั
ยาวโดยไม่แตกสาขา สารประกอบทางเคมีเป็นพวก N-acetyl-D-glucosamine โดยเกาะกนัแบบ -

1,4-glycosidic bond ทาํใหเ้กิดเป็นไฟบริลเช่นเดียวกบัเซลลูโลส 

 

 
ภาพที 2.4โครงสร้างทางเคมีของไคติน [10] 

 

 2.4.2.  แมทริกซ์ โพลแีซคคาไรด์ (Matrix polysaccharides)  

 ส่วนนีจะประกอบด้วย  2 ส่วนใหญ่  ๆ  คือ  เฮ มิ เซลลูโลส  (Hemicellulose) และเพ
คติน (Pectin) ซึงแยกออกจากกนัโดยคุณสมบติัในการละลายนาํเพราะเพคตินนนัสามารถแยกได้
โดยการต้มกบันําเป็นเวลานาน แต่เฮมิเซลลูโลสนันต้องแยกโดยใช้โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ์
แมทริกซ์ โพลีแซคคาไรดมี์ลกัษณะเป็นของเหลวทีมีรูปร่างไม่แน่นอน ทาํหนา้ทีหุ้มห่อส่วนของไม
โครไฟบริลลา โพลีแซคคาไรด์ 
  2.4.2.1. เฮมิเซลลูโลส    ชือของเฮมิเซลลูโลสนนัใช้เรียกเมือพบโพลีแซคคาไรด์
ชนิดนีใหม่ๆซึงเขา้ใจว่าเป็นสารเริมตน้ทีจะทาํให้เกิดเซลลูโลส   ซึงในปัจจุบนัพบว่าไม่จริงเฮมิ
เซลลูโลสประกอบดว้ย  ไซแลนซ์  (Xylans) ซึงมีนาํตาลไซโลส (Xylose) แมนแนน (Mannans) ซึง
มีนําตาลแมนโนส  (Mannose) และกาแลกแตน  (Galactans) ซึงประกอบด้วยนําตาลกาแลค
โตส (Galactose) นอกจากนนัยงัมีกลูโคแมนแนน ซึงประกอบดว้ยนาํตาลกลูโคสและนาํตาลแมน
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โนส ไซโลกลูแคน ประกอบด้วยนําตาลไซโลสและนําตาลกลูโคส และแคลโลส  (Callose) 

จดัเป็น เฮมิเซลลูโลสซึงประกอบดว้ยนาํตาลกลูโคสทีเกาะกนัแบบ    -1,3-glycosidic bond ซึงจะ
พบบริเวณปลายเซลลข์องท่ออาหาร (Sieve tubes) 

   2.4.2.2. เพคติน  ภาพที 2.5 แสดงลกัษณะของเพคตินทาํหนา้ทีเชือมให้เซลลูโลส
ติดกนั เป็นส่วนประกอบทีมีมากในส่วนมิดเดิลลาเมลลา (Middle lamella) นอกจากนนัเพคตินยงั
เกิดในนาํผลไมต่้าง ๆ  สารเคมีทีพบในเพคตินคือกรดแอลฟาดีกาแลคตูโรนิค ( -D-galacturonic 

acid) อะราบิแนนส์ (Arabinans) และกาแลคแตนส์ (Galactans) 

 

 
ภาพที 2.  ลกัษณะของเพคติน [11] 

 

  2.4.2.3. ลกินิน (Lignin) การเกิดลิกนินในพืชมกัจะควบคู่ไปกบัเนือเยือทีทาํหนา้ที
คาํจุน และท่อนาํท่ออาหาร จะพบในผนงัเซลลทุ์ติยภูมิซึงตายแลว้ การเกิดลิกนินทาํใหเ้ซลลแ์ข็งแรง 
ทาํใหไ้ฟบริลไม่เคลือนทีและป้องกนัอนัตรายให้ไฟบริลดว้ย ลิกนินมีสมบติัทีสําคญัคือ การละลาย
ในตวัทาํละลาย โดยปกติลิกนินจะไม่ละลายนาํและตวัทาํละลายทีไม่มีขวั ดงันนัจึงสามารถสกดั
ลิกนินไดด้ว้ยตวัทาํละลายอินทรียที์มีขวัสูงขณะที บางส่วนในกลุ่มของอลัคาไลน์ ลิกนิน (Alkaline 

lignin) สามารถละลายไดใ้นตวัทาํละลายพวกไดออกเซน (Dioxane) ไพริดีน (Pyridine) และ
สารละลายเบสเจือจางได้ นอกจากนี เมือมีการเติมหมู่เมธิล (Methylation) และหมู่อะซีติล 

(Acetylation) แทนทีตาํแหน่งต่างๆ บนวงแหวนเบนซีนในโครงสร้างของลิกนิน ทาํให้ลิกนิน
สามารถดูดกลืนแสงอลัตราไวโอเลตไดที้ความยาวคลืนสูงสุด  280 นาโนเมตร ทงันีการเติม
โซเดียมไฮดรอกไซดก์็เป็นการเพิมหมู่ไฮดรอกซีลให้แก่โครงสร้างของลิกนิน ทาํให้ลิกนินสามารถ
ดูดกลืนแสงได้ดว้ยการทีลิกนินอยู่รวมกบัเซลลูโลสในเนือไม  ้ ทาํให้โครงสร้างของพืชมีความ
แขง็แรงไดต้ามธรรมชาติ รวมทงัยงัทาํใหจุ้ลินทรียแ์ละเอนไซม ์ไม่สามารถทาํลายโครงสร้างพืชได้
ง่าย โดยโครงสร้างลิกนินดงัแสดงในภาพที 2.  แต่เนืองจากลิกนินจะอยูร่วมกบัเซลลูโลสและเฮมิ
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เซลลูโลส ดงันนัเพือให้การใชป้ระโยชน์จากวสัดุกลุ่มลิกโนเซลลูโลสมีมากขึน จึงตอ้งใชก้ารปรับ
สภาพวสัดุเหล่านีก่อน  

 

 

 
ภาพที 2.  โครงสร้างของลิกนิน[12] 

 

  2.4.2.4 โปรตีน ในการพบโปรตีนในผนงัเซลล์นนัระยะแรกเขา้ใจวา่เกิดจากการ
ปนเปือนมาจากส่วนของไซโตพลาสต์ (Cytoplasm) แต่ในปัจจุบนัได้มีการสรุปแน่ชัดแลว้ว่า ใน
เซลล์ทีกาํลังเจริญเติบโตจะมีโปรตีนในผนังเซลล์ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์   ซึงประกอบด้วย
เอนไซม์พวกไฮโดรเลส (Hydrolases) กลูคาเนส (Glucanase) เพคติน เมทธิลเอสเตอเรส  (Pectin 

methylesterase) และเอทีพีเอส (ATPase)  เป็นตน้ นอกจากนนัยงัมีโปรตีนทีเป็นโครงสร้างเป็นพวก
ไกลโคโปรตีน(Glycoprotein) ซึงประกอบดว้ยไฮดรอกซีโพรลีน (Hydroxyproline)โดยเกาะกบัโพ
ลีแซคคาไรดแ์บบ Non covalent bond 

   2.4.2.5  นํา  เ ป็นส่วนประกอบทีพบในส่วนของเพคตินทีมีลักษณะเป็น
วุน้ (Gel) และยงัทาํหน้าทีลดปริมาณของไฮโดรเจนบอนด์ทีเกาะกันระหว่างไฟบริลและเฮมิ
เซลลูโลส ดงันนัเมือมีการเปลียนแปลงปริมาณนาํจะทาํให้การติดกนัของไฟบริลกบัเฮมิเซลลูโลส
เปลียนไปและนาํยงัเป็นตวัทาํละลายสารเคมีในผนงัเซลลด์ว้ย โดยเฉพาะขณะทีเซลลข์ยายตวั 

  2.4.2.6 ส่วนทีหุ้มห่อภายนอก (Incrusting substances) สิงทีหุ้มห่อขา้งนอกของ
ผนังเซลล์ของเซลล์ผิว (Epidermis) จะเป็นสารพวกคิวติเคิล (Cuticle) เพือช่วยลดการสูญเสียนํา 
หรือรับนาํเพิมมากขึนและยงัป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีและเชือจุลินทรียไ์ดด้ว้ย     นอกจากนนัยงั
มีสารประกอบอนินทรียบ์างชนิดพบในผนังเซลล์ของพืชบางชนิด    สารเหล่านี เช่น แคลเซียม
คาร์บอเนตและแคลเซียมซิลิเกต เป็นตน้ 

สามารถแบ่งผนงัเซลลอ์อกได ้เป็น 3 ชนิด ดว้ยกนัคือ [11]  

                    1. ผนงัเซลล์ชนัทีหนึงหรือผนงัเซลล์ปฐมภูมิ (Primary Cell Wall) เกิดขึนหลงัจากที
เซลลห์ยดุการขยายตวัแลว้ จะทาํหนา้ทีหุม้ห่อเยอืหุม้เซลลอ์ยูอี่กทีหนึง 
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       2. ผนงัเซลล์ชนัทีสองหรือผนงัเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary Cell Wall) คือผนงัเซลล์ทีอยู่
ระหวา่งผนงัชนัทีหนึง และเยอืหุม้เซลล ์ประกอบดว้ยเซลลูโลสและลิกนินเป็นส่วนใหญ่ 

      3. มิดเดิลลาเมลลา คือ    ส่วนทีเป็นผนงัร่วมของเซลล์สองเซลล์ทีอยูติ่ดกนัเป็นส่วน
ของผนงัเซลล์ทีเกิดขึนในขณะทีเซลล์แบ่งเป็นสองเซลล์ ทาํหน้าทีเป็นตวัเชือมเซลล์สองเซลล์ให้
ติดกนั ประกอบดว้ยสารเพคติน 

 
ภาพที 2.7 ตน้ธูปฤาษี[ ] 

 
2.   ต้นธูปฤาษี หรือกกช้างเป็นพืชในตระกูล Typhacccae ชือทางพฤกษาศาสตร์ คือ Typha 

angustifalia L. ชือในภาษาองักฤษคือ  Lesser reedmance หรือ Narrow leaved cattail ดงัแสดงใน
ภาพที 2.7 พบในแหล่งนาํจืดทวัไปส่วนลกัษณะของตน้ธูปฤาษีและองคป์ระกอบของเส้นใยแสดง
ตามตารางที 2.3โดยพบว่าเส้นใยนีมีความชืนร้อยละ 8.9 เซลลูโลส (Cellulose) ร้อยละ63 เฮมิ
เซลลูโลส (Hemicellulose) ร้อยละ 8.7 ลิกนิน (Lignin) ร้อยละ 9.6 ไขมนั (Wax) ร้อยละ1.4 และเถา้ 
(Ash) ร้อยละ 2 [13] 
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ตารางท ี2.3 องค์ประกอบของเส้นใยธรรมชาติ [ ] 
Fiber Cellulose 

 (wt%) 
Hemicellulose 

(wt%) 
Lignin 

(wt%) 
Waxes 

(wt%) 
Abaca 56.63 20-25 7-9 3 

Alfa 45.4 38.5 14.9 2 

Bagasse 55.2 16.8 25.3 - 

Bamboo 26-43 30 21-31 - 

Banana 63-64 19 5 - 

Coir 32-43 0.15-0.25 40-45 - 

Cotton 85-90 5.7 - 0.6 

Caraua 73.6 9.9 7.5 - 

Flax 71 18.6-20.6 2.2 1.5 

Hemp 68 15 10 0.8 

Henequen  60 28 8 0.5 

Isora 74 - 23 1.09 

Jute 61-71 14-20 12-13 0.5 

Kenaf 72 20.3 9 - 

Kudzu 33 11.6 14 - 

Nettle 86 10 - 4 

Oil Palm 65 - 29 - 

Piassava 28.6 25.8 45 - 

Pinapple 81 - 12.7 - 

Ramie 68.6-76.2 13-16 0.6-0.7 0.3 

Sisal 65 12 9.9 2 

Sponge gourd 63 19.4 11.2 3 

Straw ( wheat) -  -  -  - 
Sun hemp 41-48 8.3-13 22.7 - 
Cattail 63 8.7 9.6 1.4 
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 ตน้ธูปฤาษีเป็นพืชทีพบกระจายไป โดยเฉพาะทวีปยุโรป เอเชียตะวนัตก และทวีปอเมริกา
เหนือในประเทศไทยพบทุกภาคตน้ธูปฤาษีจดัเป็นวชัพืชชนิดหนึงทีคนไทยยงัไม่รู้จกัการนาํไปใช้
ประโยชน์ นอกจากการใช้ช่อดอกในการตกแต่งและนํามาทาํเป็นเสือและเครืองจักสาน ใน
ต่างประเทศมีการนาํพืชตระกูลนีมาใชใ้นการบาํบดันาํเสียโดยทดลองการดูดซบัโลหะ (แคดเมียม 
ทองแดง สังกะสี) และศึกษาการสังเคราะห์ออกซิเจนจากรากของตน้ไมช้นิดนี และในประเทศไทย
ก็ไดมี้การศึกษาประสิทธิภาพของตน้ธูปฤาษีในการบาํบดันาํเสียจากโรงงานทอผา้ โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับพืชชนิดอืน  เ ช่นผักตบชวา  และสาหร่ายเส้นด้าย  โดยพบว่าต้นธูปฤาษีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบาํบดันาํเสีย ส่วนการศึกษาดา้นอืนๆยงัไม่มีการศึกษากนัมากนกั [15] 

จะเห็นวา่เส้นใยธรรมชาติเป็นอินทรียว์ตัถุทีสาํคญัหาไดง่้ายจากธรรมชาติ มีความหนาแน่น
ตาํ นาํหนักเบาและมีปริมาณมาก และสามารถเกิดขึนได้ใหม่เรือยๆ จึงมีราคาถูกกว่าเส้นใย
สังเคราะห์ ดว้ยเหตุนีเส้นใยธรรมชาติจึงนิยมใชเ้ป็นสารเติมแต่งในพลาสติก โดยอาจเป็นทงัสารตวั
เติมและสารเสริมแรงเพือเป็นการลดตน้ทุนในการผลิต ซึงในงานวจิยันีจึงเลือกใชเ้ส้นใยจากธูปฤาษี
มาใชเ้พือเป็นสารเสริมแรง 

และการใช้เซลลูโลสเป็นเส้นใยเสริมแรงซึงโดยทวัไปเซลลูโลสทีอยู่ในธรรมชาติ จะอยู่
ร่วมกบัองคป์ระกอบอืนๆ เช่น Hemicelluloses และ Lignin เป็นตน้โดย Hemicelluloses จะเป็นสาร
ชนักลางระหวา่งเซลลูโลสกบัลิกนินโดยลิกนินจะเป็นตวัเชือมประสานเส้นใยเซลลูโลสเขา้ดว้ยกนั 
และยงัช่วยป้องกนัความชืนใหก้บัเซลลูโลส [9]  

การนาํเส้นใยเซลลูโลสมาเป็นเส้นใยเสริมแรงในวสัดุพอลิเมอร์นนั อาจจะทาํการปรับปรุง
พนืผวิของเส้นใยหรือไม่ปรับปรุงก็ได ้ การปรับปรุงพืนผวิของเส้นใยจะทาํใหเ้ส้นใยมีความเขา้กนั
ไดแ้ละยดึติดกบัเมทริกซ์ไดดี้ขึนและการปรับปรุงพืนผวิเส้นใยเซลลูโลสทางเคมีก็มีหลายวธีิ  

2.  การปรับปรุงผวิทางเคมี [16-18] 

1. การปรับปรุงดว้ยเบส (Alkali treatment)  
การปรับปรุงด้วยเบสเป็นหนึงในการปรับปรุงทีดีทีสุดทีใช้สําหรับเส้นใยธรรมชาติ

เนืองจากด่างทาํใหป้ริมาณของเซลลูโลสเพิมขึน โดยวธีินีมีการกาํจดัพนัธะไฮโดรเจนในโครงสร้าง 
ปฏิกิริยาทีเกิดขึนจะแสดงในสมการ 2.1 

Fiber –OH + NaOH        Fiber –O-Na+ +H2O            (2.1) 
เบสทีใชเ้ช่น KOH, LiOH, NaOH และความเขม้ขน้ของเบส จะมีอิทธิพลต่อระดบัของการบวมตวั 
และระดบัของการเปลียนแปลงโครงสร้างเป็น เซลลูโลส สารละลายเบสไม่เพียงแต่จะมีผลต่อ
องคป์ระกอบเซลลูโลส แต่ยงัส่งผลต่อองคป์ระกอบอืนเช่น ลิกนิน แพกติน และเฮมิเซลลูโลส 
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2. การปรับปรุงดว้ยไซเลน (Silane treatment (SiH )) 
 ได้มีการศึกษาโดยนาํไซเลนมาใช้เป็นตวัประสานในเส้นใยแก้วกบัพอลิเมอร์เมทริกซ์
เพือใหมี้ความเสถียรในวสัดุเสริมองคป์ระกอบโดยไซเลนจะไปลดจาํนวนของกลุ่มไฮดรอกซิล OH 

ในพืนผิวของเส้นใยในรูปของความชืน โดยหมู่ Alkoxy จะฟอร์มตวัเป็นหมู่ Silanols และหมู่ 
 Silanols ทาํปฏิกิริยากบัหมู่ไฮดรอกซิล (OH) ของเส้นใย และมีความเสถียรเกิดเป็นพนัธะ
โควาเลนทเ์ป็นการประยกุตเ์พือยบัยงัการบวมตวัของเส้นใยโดยการสร้างพนัธะเชือมขวางเครือข่าย 
พนัธะโควาเลนตร์ะหวา่งเมทริกซ์ และเส้นใย ปฏิกิริยาเป็นดงัสมการ 2.2-2.3 

CH2CHSi(OC2H5)                               H2O            CH2CHSi(OH)  + C2H5OH               (2.2) 
CH2CHSi(OH)  + Fiber-OH    CH2CHSi(OH)  O-Fiber  + H2O             (2.3) 

3. การปรับปรุงดว้ยเปอร์ออกไซด ์(Peroxide Treatment) 
 เปอร์ออกไซด์เป็นโมเลกุลทีมีกลุ่ม ROOR มีไอออน divalent O-O เปอร์ออกไซด์เป็น
สารอินทรียมี์แนวโนม้ทีจะยอ่ยสลายไดอ้ยา่งง่ายดายเป็นอนุมูลอิสระจากรูปแบบ  รูปแบบของ
ปฏิกิริยาตามสมการที 2.4-2.7 

                                              (2.4) 
                                                    (2.5) 

                                    (2.6) 
                    (2.7) 

 เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (BP, ((C H CO) O ) และไดคูมิลเปอร์ออกไซด์ (DCP, (C H C 

(CH ) O) ) เป็นสารเคมีทีอยู่ในกลุ่มเปอร์ออกไซด์อินทรียที์ใช้ในการปรับเปลียนพืนผิวเส้นใย
ธรรมชาติในการปรับปรุงดว้ยเปอร์ออกไซด์จะใช ้BP หรือ DCP ละลายในอะซีโตนแลว้แช่เส้นใย
ไวป้ระมาณ 30 นาทีหลงัจากทีปรับปรุงดว้ยเบสเสร็จแลว้จะพบวา่ความชอบนาํของเส้นใยลดลง 

4. การปรับปรุงดว้ยวธีิเอซิลเลชนั (Acetylation treatment) 
 คือการใส่หมู่ Acetyl (CH3COO-) ในสารประกอบอินทรีย ์ปฏิกิริยา Acetylation ของเส้นใย
ธรรมชาติคือปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชนัทาํให้เกิด Plasticization ของเส้นใยเซลลูโลสปฏิกิริยาที
เกียวขอ้งกบัการเกิดจะไดก้รดอะซิติกเป็นสารโมเลกุลเล็ก ซึงจะถูกกาํจดัออกก่อนนาํเส้นใยไปใช ้  
การปรับปรุงวิธีนีหมู่ Acetic anhydride แทนทีหมู่ Hydroxyl ของผนงัเซลล์ทาํให้เส้นใยมีความเป็น
ขวัลดลงรูปแบบปฏิกิริยาตามสมการที 2.8 

 Fiber-OH + CH3-C(=O)-O-C-(=O)- CH3         Fiber-OCOCH3 + CH3COOH        (2.8) 
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5. การปรับปรุงดว้ยวธีิเบนโซอิลเอชนั (Benzoyllation treatment) 
 คือการเปลียนรูปทีสําคญัในการสังเคราะห์สารอินทรีย ์Benzoyl chloride เป็นตวัทีใชก้นั
มากในการปรับปรุงเส้นใย โดย Benzoyl จะไปลดความเป็นขวัของเส้นใยและปรับปรุงอนัตกิริยา 
กับความไม่เป็นขัวของเมทริกซ์โดยการปรับปรุงวิธีนีจะไปเพิมความแข็งแรงของวสัดุเสริม
องคป์ระกอบ ลดการดูดกลืนแสงและปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนรูปแบบปฏิกิยาตามสมการ
ที 2.9 

                 (2.9) 
6. การปรับปรุงดว้ยวธีิ Acrylation และ Acrylonitrile grafting 

 ปฏิกิริยาเริมโดย Free radical ของโมเลกุลเซลลูโลส โดยทีเซลลูโลสถูกปรับปรุงโดยการ
ใหพ้ลงังานสูงเพือใหเ้กิดเป็น Radical ร่วมกบัการถูกตดัของสายโซ่ Acrylic acid สามารถทีจะกราฟ
กบัเส้นใยแก้วซึงการปรับปรุงด้วยไซเลนและการปรับปรุงด้วยวิธีนีนาํไปสู่การเกิดพนัธะโควา
เลนทที์แขง็แรง โดย Acrylonitrile (AN , CH2=CH-C N )) สามารถใชป้รับปรุงเส้นใย โดย AN กบั 
Hydroxyl ของเส้นใยรูปแบบปฏิกิยาตามสมการที 2.10 

         Fiber-OH +CH2=CHCN                Fiber-OCH2CH2CN         (2.10) 
7. การปรับปรุงดว้ย Maleated treatment 

ใช้กนัอย่างมากในวสัดุเสริมองค์ประกอบทีมี Filler และเส้นใยเป็นสารเสริมแรง โดย Maleic 

anhydride ไม่เพียงแต่ปรับปรุงผิวเส้นใยแต่ยงัปรับปรุง PP matrix เพือให้เกิดพนัธะทีแข็งแรงและ
สมบติัเชิงกลทีดีภายในวสัดุเสริมองคป์ระกอบ การใช ้PP สามารถให้ Maleic anhydride เป็นตวัยึด
เกาะร่วมในการผลิต Maleic anhydride graft PP ( MAPP ) ดงันนัการปรับปรุงดว้ย MAPP ร้อนทาํ
ใหเ้กิดพนัธะโควาเลนทร์ะหวา่งผวิ 

 กลไกปฏิกิริยาของ Maleic กบั PP และเส้นใยอธิบายโดย Copolymer ถูกกระตุน้โดยความ
ร้อนที 170 C ก่อนการปรับปรุงเส้นใยและจากนนัเกิด Esterification ของเส้นใยหลงัการปรับปรุง 
พลงังานพืนผิวของเส้นใยเพิมขึนใกลเ้คียงกบัพอลิเมอร์ส่งผลให้ความสามารถในการเปียกผิวดีขึน
และทาํใหก้ารยดึเกาะระหวา่งผวิสูงขึน 

8. การปรับปรุงดว้ย Permanganate treatment 

เป็นสารประกอบทีมีหมู่ Permanganate ซึงนาํไปสู่การฟอร์มตวัของเซลลูโลสจาก MnO3-  Mn3+ มี
ความไวในการทาํปฏิกิริยาสูงซึงเป็นตวัร่วมการเกิด Graft polymerization ตามปฏิกิริยาที 2.11-2.12 
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                                  (2.11) 

             (2.12) 
การปรับปรุงด้วย Permanganate ส่วนมากใช้ Potassium permanganate ใน อะซิโตนทีมีความ
เขม้ขน้นอ้ยกวา่  % โดยใชเ้วลา -  นาทีหลงัการทาํ Alkaline treatment 

9. การปรับปรุงดว้ย Isocyanate treatment 

คือสารประกอบทีมีหมู่ Isocyanate ซึงสามารถทาํปฏิกิริยากบั Hydroxyl ของเซลลูโลส และลิกนิน
โดยที Isocyanate เป็นสารคู่ควบทีถูกใช้กบัเส้นใยทีเสริมแรงในวสัดุเสริมองค์ประกอบแสดงใน
สมการที 2.13 

 

                    ( 2.13) 
งานวจัิยทีเกียวข้อง  

 จากงานวิจยัของ K.Oksman และคณะ [ ] โดยศึกษาเส้นใยธรรมชาติทีสามารถใชเ้ป็นตวั
เสริมแรงในพอลิเมอร์ซึงเป็นวสัดุทดแทน Renewable โดยใชเ้ส้นใยปอ (Flax fibres) และโพลีแลก
ติกแอซิด Polylactic acid (PLA) โดย PLA เป็นพอลิเมอร์ทีไดจ้ากกรดแลกติค ส่วนมากจะใช้
สําหรับผลิตภณัฑ์ทียอ่ยสลายไดเ้ช่นถุงพลาสติกและถว้ยเพาะชาํ นอกจากนียงัสามารถใชเ้ป็นวสัดุ
เมทริกซ์ในวสัดุเสริมองค์ประกอบ เพราะธรรมชาติของ PLA จะเปราะจึงใช้ Triacetin เป็นสาร
เสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer) ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบระหวา่ง PLA / เส้นใยปอ เพือปรับปรุง
คุณสมบติัของความทนทานต่อแรงกระแทกโดยใชเ้ครือง Twin-screw extruder ทาํเป็น Compound 
ปริมาณเส้นใยมากถึง 30 และ % โดยนาํหนกั   จากนนัทาํการขึนรูป โดยการบีบอดั Compression 

moulding และสมบติัของวสัดุถูกศึกษาและเปรียบเทียบกบัวสัดุเสริมองคป์ระกอบเส้นใยปอและโพ
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ลีโพรพิลีน (PP/เส้นใยปอ) ผลการศึกษาเบืองตน้แสดงให้เห็นวา่สมบติัเชิงกลของ PLA และเส้นใย 

ทีความแรงของวสัดุเสริมองคป์ระกอบดีขึน  คลา้ยกบั PP / เส้นใยปอซึงปัจจุบนันิยมใชเ้ป็นชินส่วน
ยานยนตจ์าํนวนมากและพบวา่การเติมสารเสริมสภาพพลาสติกไม่แสดงผลใด ๆ ในทางบวกต่อแรง
กระแทกของคอมโพสิต การศึกษาการยึดเกาะพืนผิวสัมผสัแสดงให้เห็นว่าการยึดเกาะตอ้งมีการ
ปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพสมบติัเชิงกลของคอมโพสิต PLA / เส้นใยปอ และกระบวนการขึน
รูปก็ไม่ไดยุ้ง่ยาก 

 จากงานวิจยัของ P.J. Jandas และคณะ[ ] ไดท้าํการศึกษาโพลิแลกติก (PLA) เป็นวสัดุ
ทดแทนทีมีศกัยภาพย่อยสลายทางชีวภาพแทนทีจะใชว้สัดุจากปิโตรเลียมและยงัสามารถมีการใช้
งานอยา่งแพร่หลายแต่อยา่งไรก็ตามความยากในกระบวนการขึนรูป และราคาทีค่อนขา้งสูงจึงมีการ
ใชง้านทีเฉพาะงานวจิยันีไดศึ้กษาการปรับปรุงกระบวนการขึนรูปเพือลดค่าใชจ่้ายของ PLA โดยไม่
สูญเสียคุณสมบติัธรรมชาติทีมีเช่นสมบติัเชิงกลและการย่อยสลายทางชีวภาพและมีการปรับปรุง
เส้นใยกลว้ย(BF) ดว้ยสารเคมี และมีการเติมอนุภาค Nanoclay (cloisite 30B) เพือเป็นสารเติมเต็ม
โดยการผสมแบบหลอมมีการใชต้วัประสานไซเลนทีแตกต่างกนัคือ 3-Aminoproplytriethoxysilane 

(APS) และ Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide (Si69) และ NaOH สาํหรับการปรับปรุงผิวทาง
เคมีของ BF เพือให้มีความเขา้กนัไดก้บั PLAโดยศึกษาสมบติัเชิงกลเชิงความร้อนและการติดไฟ
นอกจากวสัดุเสริมองคป์ระกอบเส้นใยกลว้ย ทีพฒันาขึนใหม่ถูกนาํมาใชส้ําหรับการจดัเตรียมชอ้น
ยอ่ยสลายไดก้ารทดสอบสมบติัเชิงกลพบวา่เมือมีการเติมปริมาณเส้นใยทาํให้ค่า Modulus เพิมขึน
และค่า Modulus, อตัราส่วนเส้นใย 40wt% มากทีสุดมากกวา่อตัราส่วนเส้นใยที 30, 20 และ10wt% 

ตามลาํดบั ส่วนค่า Tensile strength พบวา่เมือมีการเติมเส้นใยทาํให ้Tensile strength ลดลงเมือเทียบ
กบัพอลิแลกติกบริสุทธ์ และพบว่าในอตัราส่วนเส้นใยที 30 % ให้ค่า Tensile strength สูงสุด 
จากนนัจึงทาํการเปรียบเทียบการปรับปรุงผวิเส้นใยโดยใชอ้ตัราส่วนเส้นใยที 30wt% พบวา่สูตรทีมี
การเติม Si69 มีค่า Tensilt strength สูงสุดโดยกลุ่ม Ethoxy ของ Si69 ทาํปฏิกิริยากบัคาร์บอนิลของ
เส้นใย เซลลูโลสโดยสร้างพนัธะไฮโดรเจนและพนัธะโควาเลนทก์บั PLA เพิมอนัตกิริยาระหวา่ง
พนืผวิและเพิมความเป็นผลึก tran-crystalline  
 จากงานวจิยัของ M.M.Kabir และคณะ[16] ไดท้าํการศึกษาเกียวกบัสมบติัและผลกระทบที
บริเวณพืนผวิเส้นใยธรรมชาติในวสัดุเสริมองคป์ระกอบเนืองจากเส้นใยธรรมชาติมีความหนาแน่น
ตาํ ราคาถูก และสามารถย่อยสลายไดท้างชีวภาพแต่ ขอ้เสียหลกัคือความเขา้กนัไดร้ะหวา่งเส้นใย
และเมทริกซ์และการดูดซบัความชืนทีสูงดงันนัจึงมีวธีิปรับปรุงผิวเส้นใยดว้ยสารเคมี เพือนาํเส้นใย
มาเป็นสารเสริมแรงในวสัดุเสริมองค์ประกอบ  การปรับปรุงผิวเส้นใยด้วยสารเคมี มีทัง 
Alkaline,Acetylation,Silane, Benzoylation, Acrylation ,Maleated, Isocyanates, Permanganateand 
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และอืน ๆ การปรับปรุงผิวทางเคมีของเส้นใยมีวตัถุประสงค์หลกัคือปรับปรุงการยึดเกาะระหว่าง
พืนผิว ของเส้นใยและพอลิเมอร์เมทริกซ์ การปรับเปลียนพืนผิวเส้นใยสามารถโดยวิธีการต่างๆ
สามารถเพิมความแขง็แรงและสมบติัเชิงกลของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ รวมไปถึงการดูดซึมนาํของ
วสัดุเสริมองคป์ระกอบลดลง   
  งานวิจยัของ Yanjun Xie และคณะ[ ]ได้ทาํการศึกษาโพลิเมอร์เสริม
องค์ประกอบทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยธรรมชาติ (NFPCs) เพือให้ลูกคา้มีทางเลือกมากขึนในตลาด 
เนืองจากขอ้เด่นหลายประการแต่ก็พบว่าแรงยึดเกาะพืนผิวของเมทริกซ์และเส้นใยไม่ค่อยดี ซึงมี
ผลเสียต่อสมบติัทางกายภาพและเชิงกลของวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีเกิดขึน เนืองจากความเขา้กนั
ไดร้ะหวา่งเส้นใยธรรมชาติทีมีความเป็นขวัสูงและโพลีเมอร์ทีไม่มีขวั (เทอร์โมพลาสติกและเทอร์
โมเซต) จึงใชไ้ซเลน (Trialkoxysilanes) เป็นสารคู่ควบกบั NFPCs เพือปรับปรุงคุณผิวสัมผสัและ
สมบติัของวสัดุเสริมองคป์ระกอบและงานวจิยันีพบวา่ไซเลนทีใชส้ามารถสร้างอนัตรกิริยาระหวา่ง
เส้นใยและเมทริกซ์แสดงผลโดยสมบติัเชิงกลทีดีขึนและประสิทธิภาพของการใชง้านกลางแจง้ทีดี
ขึน 

  งานวิจยัของ Vijay K.และคณะ [22]ได้ศึกษาการปรับปรุงผิวเส้นใยป่าน
ศรนารายณ์ดว้ยวิธี MercerizationและPeroxide โดยใชค้วามเขม้ขน้และเวลาทีต่างกนัโดย ศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยา ปริมาณผลึก และเสถียรภาพทางความร้อน โดยใช้ความเข้มข้นของ
โซเดียมไฮดรอกไซดที์ 5, 10 และ 15%(w/v) เป็นเวลา 4 ชวัโมงทีอุณหภูมิห้อง ส่วนเบนโซอิลเปอร์
ออกไซด์ใชค้วามเขม้ขน้เดียวที 5%(w/v)  แต่เวลาต่างกนัคือ 30 และ 45 นาที พบวา่ ผลของความ
เขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ออุณหภูมิการสลายตวัสุดทา้ยเท่ากบั 329, 324 และ317 องศา
เซลเซียสตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 %(w/v) มีอุณหภูมิการสลายตวัสุดทา้ย
ทีสูงกว่าความเขม้ขน้ที 10 และ 15%(w/v) ส่วนเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์พบวา่ทีเวลา 30 นาทีมี
อุณหภูมิการสลายตวัสูงกวา่ 45 นาที 372,350 องศาเซลเซียสตามลาํดบัและมากกวา่การปรับปรุงผิว
ดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้ 5%(w/v)   

 งานวจิยัของ V.S sreenivasan และคณะ[23] ไดศึ้กษาการทาํให้เกิดพนัธะทีแข็งแรงระหวา่ง
ผวิของโพลีเอสเทอร์กบัเส้นใยวา่นงาชา้งโดยอาศยัการปรับปรุงผวิดว้ยสารเคมีทีแตกต่างกนัคือ การ
ปรับปรุงผิวดว้ยเบส เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และกรดสเตียริก และ
ทาํการเปรียบทียบกบัเส้นใยทีไม่ได้ปรับปรุงผิว โดยเส้นใยถูกตดัให้มีขนาด 30 มม. ก่อนการ
ปรับปรุงผิวโดยการปรับปรุงผิวดว้ยเบสใชค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 %(w/v) เป็น
เวลา 1 ชม. ส่วนการปรับปรุงผวิดว้ยเบโซอิลเปอร์ออกไซด ์ใชค้วามเขม้ขน้ของเปอร์ออกไซด์ที 6% 
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(v/v)ในสารละลายอะซิโตน โดยใช้เส้นใยหลงัการปรับปรุงผิวดว้ยเบสเป็นเวลาครึงชวัโมง ส่วน
การปรับปรุงผิวดว้ยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตใชค้วามเขม้ขน้ที 0.5 %(w/v) ในสารละลายอะซิ
โตนโดยใชเ้ส้นใยหลงัการปรับปรุงผวิดว้ยเบสเป็นเวลาครึงชวัโมง  ส่วนการปรับปรุงผิวดว้ยกรดส
เตียริก ใชค้วามเขม้ขน้ที 1%(v/v) ในเอทิลแอลกอฮอล์แลว้นาํมาผสมกบัเส้นใยทีผา่นการปรับปรุง
ผิวด้วยเบสทําการกวนอย่างต่อเนือง จากการทดลองพบว่าการปรับปรุงผิวเส้นใยส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการตา้นทานแรงดึงคือเพิมค่า Tensile strength และ Breaking strain แต่จะไปลดค่า 
Modulus โดยค่า Tensile strength ในสูตรการปรับปรุงผิวดว้ยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตสูงทีสุด
แสดงวา่แรงยดึติดระหวา่งผิวทีดีนนัเองและผลของการตา้นทานการแตกหกัก็พบวา่สูตรทีปรับปรุง
ผิวดว้ยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตให้ค่าสูงสุดเนืองจากช่วยส่งผา่นแรง (Stress transfer) จากเมท
ริกซ์ถึงเส้นใยส่วนความตา้นทานการแตกหัก Impact strength พบว่าสูตรการปรับปรุงผิวด้วย
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตสูงทีสุดเนืองจากสามารถดูดซับพลงังานทีสามารถหยุดการขยายตวั
ของการแตกหกัและแรงยดึติดระหวา่งพืนผวิดีกวา่การปรับปรุงผิวดว้ยสูตรอืนๆ  

  งานวิจยัของ Ali Rachini และคณะ [24] ไดน้าํเส้นใยกญัชงมาปรับปรุงพืนผิวดว้ย
ไซเลนทีแตกต่างกนัคือ APS และ MPS ทีปริมาณ 5% โดยนาํหนกัเส้นใยทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 

ชวัโมง โดยไม่มีการปรับปรุงผวิดว้ยเบสก่อน และยนืยนัผลดว้ยสเปคโทรATR - FTIR, (NMR)และ
วเิคราะห์สมบติัทางความร้อน (TGA) , (EDS) และ BET ผลการศึกษาพบวา่ APS สามารถเกิดการก
ราฟ์ระหว่างพืนผิวเส้นใยได้ดีกว่า MPS เนืองจากความเขม้ขน้และโครงสร้างทางเคมีของ APS 

ปริมาณการgraft เพิมขึนตามสัดส่วนความเขม้ขน้ของโมเลกุลไซเลนโดยกลุ่มอะมิโน (NH2) ใน
โครงสร้างเทียบกบัผลของโมเลกุลของไซเลนMPSทีมีกลุ่ม Methacryloxy โดยสาเหตุนีทาํให้การ
ปรับปรุงผวิดว้ย APS สามารถเพิมประสทธิภาพการยดึติดระหวา่งเมทริกซ์กบัผวิเส้นใยทีดี  

งานวิจยัของ P.J Jandas และคณะ [25] ไดศึ้กษาปริมาณการเกิดนิวเคลียสของเส้น
ใยโดยการเติม Montmorillonite ลงไปในการปรับปรุงผิวเส้นใยกลว้ยใน PLA โดยศึกษาจากการ
วเิคราะห์ดว้ย DSC โดยการปรับปรุงผิวโดยการเติม Nano clay มีบทบาทสําคญัในกระบวนการการ
เกิดนิวเคลียสใน PLA ในขนัตอนการเกิดผลึก ค่า n และ K ในกราฟ Avrami จะไปเพิมจุด
หลอมเหลวสมดุลและค่าพลงังานทีตาํแสดงถึงผลกระทบทีเกิดจากการเติมเส้นใยกล้วย, C30B, 

ภายใน PLA  
งานวจิยัของ B.Wang และคณะ[ ]ไดศึ้กษาวิธีการปรับปรุงผิวทีแตกต่างของเส้น

ใยปอ ผลของประสิทธิภาพเชิงกลและพฤติกรรมทางดา้นความร้อนของเส้นใยและใช ้SEM ในการ
วิเคราะห์สัณฐานวิทยา และทาํการปรับเปลียนอุณหภูมิเพือให้ได้อุณหภูมิหลอมเหลวของการ
ปรับปรุงผิวเส้นใยการหาค่า Tensile strength โดยอาศยัสิงแวดลอ้มและ Chamber เปรียบเทียบการ
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ดูดซบัความชืนของการปรับปรุงผวิและไม่ผา่นการปรับปรุงผวิของเส้นใย การปรับปรุงผิวเส้นใยใช้
วิธีการปรับปรุงผิวดว้ยเบส, ไซเลน, Benzoylation และ Peroxide การทดสอบพบว่า เมือทาํการ
ปรับปรุงผิวเส้นใยทาํให้เพิมอุณหภูมิหลอมเหลวได้มากขึน โดยการปรับปรุงผิวโดยใช้ไซเลน
สามารถเพิมอุณหภูมิหลอมเหลวไดม้ากทีสุดคือ 153.15 ◦c รองลงมาคือ คือการปรับปรุงผิวดว้ย 
Benzoylation และ Peroxide เมือเทียบกบัเส้นใยทีไม่ไดป้รับปรุงผิวส่วนการทดสอบ Tensile พบวา่
ค่า Tensile strength สูตรทีใชไ้ซเลนให้ค่า Tensile strength สูงสุด รองลงมาคือ Peroxide ,ไม่ได้
ปรับปรุงผวิ และ Benzoylation ตามลาํดบั 

งานวิจยัของ Kuruvilla [27] และคณะไดศึ้กษาผลของการปรับปรุงผิวเส้นใยป่าน
ดว้ยวิธีการทางเคมี ภายใตผ้ล Tensile ในเมทริกซ์ LDPE  การปรับปรุงผิวเส้นใยดว้ยกระบวนการ
ทางเคมีเช่นการปรับปรุงดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ Isocyanate ,Permanganate และ Peroxide วิธีการ
เหล่านีเพือไปปรับปรุงแรงยึดเหนียวระหว่างพืนผิวระหวา่งเส้นใยกบัเมทริกซ์ การปรับปรุงพืนผิว
จะไปเพิมสมบติัการดึงยดื การปรับปรุงผิวโดยวิธี CTDIC  จะไปลดความเป็นขวัของเส้นใยและไป
เพิมสมบติัการดึงยดืของวสัดุเสริมองคป์ระกอบและศึกษาความยาวของเส้นใยโดยใชค้วามยาวของ
เส้นใยทีแตกต่างกนัคือ 2.1,5.8 และ 9.2 mm. พบวา่ทีความยาว 5.8 mm.ให้ค่า Modulus และTensile 

strength สูงทีสุด ผลของการปรับปรุงผวิดว้ยวธีิ Isocyanate>BPO>KMnO4>Alkali  

 งานวิจยัของ Rajesh Gunti และคณะ[ ] ไดศึ้กษาการปรับปรุงพืนผิวของเส้นใย
ปอกระเจาดว้ย NaOH และ H2O2 ช่วยทาํให้คอมโพสิตมี Flexural properties ทีดีขึนเมือเทียบกบั
คอมโพสิตทีมีการเติมเส้นใยทีไม่ไดผ้่านการปรับปรุงผิว ในส่วนของ Impact strength ของ PLA 

Composite จะมีค่ามากกวา่คอมโพสิตทีมีการเติมเส้นใยทีไม่ไดผ้า่นการปรับปรุงแต่คอมโพสิตทีมี
การเติมเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงจะมีค่า Impact strength ลดลง สําหรับการดูดซึมนาํของคอมโพ
สิตทงัหมดนนัจะเพิมขึนระหวา่ง  ชวัโมงแรกและแสดงให้เห็นวา่ปริมาณการดูดซึมนาํจะเพิมขึน
เมือมีการเติมเส้นใยเพิมขึน โดยอตัราการดูดซึมนาํจะลดลงตามความเขม้ขน้ของ Alkali treatment 
ทีเพิมขึนเนืองจากความเข้มข้นทีเพิมขึนทาํให้เส้นใยมีความไม่ชอบนําเพิมมากขึน ต่อมาเมือ
พิจารณาเสถียรภาพทางความร้อนของคอมโพสิตพบวา่จะมีค่าลดลงดว้ยการทาํ Alkali treatments 
ซึงเห็นได้ชัดจากผลของการวิเคราะห์ด้วย TGA สําหรับการย่อยสลายด้วยการฝังดินนันพบว่า
เปอร์เซ็นต ์Weight loss ของคอมโพสิตทุกตวัจะมีความสัมพนัธ์เป็นเส้นตรงกบัจาํนวนวนัทีทาํการ
ทดสอบและคอมโพสิตทีมีการเติมเส้นใยทีไม่ไดผ้่านการปรับปรุงในสัดส่วนทีมากทีสุดจะมีการ
ยอ่ยสลายไดม้ากทีสุด สําหรับการยอ่ยสลายดว้ยระบบเอนไซมพ์บวา่จะเกิดการยอ่สลายไดเ้ร็วกว่า
เมือเทียบกับการย่อยสลายด้วยการฝังดินและสามารถสรุปได้ว่าในระบบการย่อยสลายโดยใช้
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เอนไซม์นนัอตัราการย่อยสลายของคอมโพสิตจะสามารถควบคุมได้จากการเปลียนแปลงความ
เขม้ขน้ของ Alkali ทีใชใ้นการปรับปรุงเส้นใยโดยการยอ่ยสลายบนพืนผวิของชินงานสามารถแสดง
ใหเ้ห็นไดจ้าก SEM photography 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

3.1 วสัดุและสารเคมีทใีช้ในการทดลอง 

3.1.1 เมด็เรซิน PLA เลือกใชเ้กรด D (Injection) มีความแข็งแรงในสภาวะหลอม 
(Melt strength) สูงเหมาะแก่การนาํไปฉีดขึนรูปแสดงในภาพที 3.1 

 

ภาพที 3.1โครงสร้างของ PLA 

3.1.2 เส้นใยใบธูปฤาษีทีใชใ้นงานวจิยัแสดงในภาพที 3.2  เป็นเส้นใยทีไดจ้ากเขต
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ภาพที 3.2 เส้นใยธูปฤาษี 

 
 3.1.3 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) (Commercial grade) ความบริสุทธิ 95% จากหา้ง 

  หุน้ส่วน เบทเทอร์ เคม ซพัพลาย จาํกดั 

 3.1.4 Benzoyl peroxide (BPO) (Commercial grade) มีความบริสุทธิ 98% จากบริษทั 
 Panreac มีสูตรโมเลกุลตามแสดงในภาพที 3.3               
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ภาพที 3.3 โครงสร้างของ Benzoyl peroxide [29] 

 

 3.1.5  สารเชือมประสานชนิด 3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane (APDES) 

 ความบริสุทธิ 97% จากบริษทั Sigma-Aldrich มีสูตรเคมีเป็น C8H21NO2Si นาํหนกัโมเลกุล 

 191.34 g/mol ช่วงจุดเดือด 85-88 องศาเซลเซียส ความหนาแน่น 0.916 g/cm3 (ทีอุณหภูมิ 

 25 องศาเซลเซียส) จุดวาบไฟ 85 องศาเซลเซียสและมีโครงสร้างดงัแสดงในรูป 

 

 

ภาพที 3.4 โครงสร้างของ3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane (APDES) [ ] 

 3.1.6  กรดแอซีติก (CH3COOH) ความบริสุทธิ 99.8% เกรด AR จาก Quality reagent 

 chemical นาํหนกัโมเลกุล 60.05 g/mol 

 3.1.7  เอทานอล (C2H5OH) ความบริสุทธิ 95% จาก ACI Labscan Limited นาํหนกั
 โมเลกุล 46.07 g/mol 

 3.1.8  นาํกลนัทีผา่นกระบวนการ Reverse osmosis จากโรงผลิตนาํดืมศิลปากร 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ทีไม่มีการปรับ pH ดว้ย NaHCO3 

 

3.2 เครืองมือทใีช้ในการทดลอง 

 3.2.1  ตูอ้บ (Binder, Germany) 

 3.2.2   ตูอ้บสุญญากาศ (VOS-454SD, Tokyo Rikakikai, Japan) 

 3.2.3  เครือง Mini mixer (Lab Tech Engineering, USA) 

 3.2.4  เครืองชงันาํหนกั (TE214S, Sartorius, Germany และ 1502S,   

   Sartorius,Germany) 
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 3.2.5  เครือง Mechanical stirrer (RW20 digital, IKA) 

 3.2.6  เครือง pH meter (CyberScan 1000, Eutech Cybernetics, Singapore) 

 3.2.7  เครือง Twin screw extruder (Lab Tech Engineering, USA) 

 3.2.8   เครือง Injection molding (SC-45, SC industry CO,Taiwan)  

 3.2.9  เครือง Scanning electron microscope (SEM) (MX2000, CamScan, UK 

     และ S-3400N Type II, Hitachi, Japan) 

 3.2.10  เครือง Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) 

   (Vertex70, Bruker Optic, Germany) 

 3.2.11  เครือง Differential scanning calorimetry (DSC) (DSC 1, Mettler Toledo, 

   Switzerland) 

 3.2.12     เครือง Thermogravimetry analyzer (TGA) (TGA 7, Perkin-Elmer, USA) 

 3.3.13  เครือง Drop shape analyzer instrument (FTA 1000, First Ten Angstrom, USA) 

 3.2.14  เครือง Universal testing machine (UTM) (Model 5969, Instron, USA) 

 3.2.15     เครือง Pendulum impact tester (B5102.202 4 J, Swick, Australia 

 3.2.16   เครือง X-ray fluorescence (XRF) (Model XL2-970,Niton,USA) 
 

 

 

 



32 
 

3.3  ดัชนีอกัษรย่อ 

ในงานวจิยันีมีการศึกษาสารหลายชนิดทงัชนิดของการปรับปรุงผิวเส้นใยรวมถึงชนิดของวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีอตัราส่วนการผสมทีแตกต่างกนั 
เพือใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจความหมายจึงขอแสดงรายละเอียดเกียวกบัอตัราส่วนแทนชนิดของตวัอยา่งต่างๆดงัแสดงในตารางที 3.1 

ตารางท ี3.1 อกัษรย่อและองค์ประกอบของวสัดุเสริมองค์ประกอบ 
อกัษรย่อ PLA 

(wt%) 
เส้นใยจากธูปฤาษี 

(CF) 
(wt%) 

เส้นใยทีผ่านการ
ปรับปรุงผวิด้วย NaOH 

 (Na-CF) 
(wt%) 

เส้นใยทีผ่านการปรับปรุง
ผวิด้วย Benzoyl peroxide 

(Na-BPOCF) 
(wt%) 

เส้นใยทีผ่านการปรับปรุงผวิ
ด้วย APDES 

Na-SiCF 

(wt%) 
PLA 100 - - - - 

PLA/CF20 80 20 - - - 

PLA/Na20 80 - 20 - - 

PLA/NaBPO20 80 - - 20 - 

PLA/NaSi10 90 - - - 10 

PLA/NaSi20 80 - - - 20 

PLA/NaSi30 70 - - - 30 

PLA/NaSi40 60 - - - 40 
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3.4 วธีิทดลอง 

ส่วนท ี   การเตรียมเส้นใยธูปฤาษีและการปรับปรุงผวิเส้นใย 
 3.4.1 การเตรียมเส้นใยจากธูปฤาษี 
  3.4.1.1 ลา้งธูปฤาษีใหส้ะอาดดว้ยนาํเพือกาํจดัสิงเจือปน  

 3.4.1.2  นาํเส้นใยตากแดดเป็นเวลา  วนั 

 3.4.1.3  นาํไปอบทีอุณหภูมิ 70°C จนนาํหนกัธูปฤาษีคงทีหลงัจากนนันาํมาตดัให้
 มีความ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร 

 3.4.2 การปรับปรุงผวิเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มีขนัตอน
 ดังนี 

  3.4.2.1 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ทีความเขม้ขน้ 5% โดย
นาํหนกั โดยมีอตัราส่วนของสารละลายต่อเส้นใยธูปฤาษีเป็น 30:1 โดยนาํหนกั จากนนัจึงนาํเส้นใย
ธูปฤาษีแช่ลงในสารละลายทีอุณหภูมิห้องและทาํการกวนเป็นเวลา 5 ชวัโมง 

  3.4.2.2 หลงัจากนนันาํเส้นใยธูปฤาษีทีผา่นการปรับปรุงดว้ยเบส มาสะเทินดว้ย
สารละลายกรดอะซีติกเจือจาง จนกระทงัสารละลายเป็นกลาง โดยทดสอบความเป็นเบสทีหลงเหลือ
ในสารละลายดว้ย pH meter  
  3.3.2.3 ลา้งเส้นใยธูปฤาษีดว้ยนาํหลายๆครังเพือไม่ใหมี้ กรด เบส และเกลือ 
ตกคา้งบนผวิเส้นใย โดยทดสอบจากค่า pH ของนาํทีใชล้า้งเส้นใยดว้ย pH meter จากนนัจึงนาํเส้น
ใยไปอบใหแ้หง้ทีอุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 12 ชวัโมง 

 3.4.3 การปรับปรุงผวิเส้นใยด้วยสารละลาย Benzoyl peroxide มีขนัตอนดังนี 

  3.4.3.1 เตรียมสารละลาย  Benzoyl peroxide ความเขม้ขน้ 6%โดยปริมาตรในอะซิ
โตน จากนนันาํเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงดว้ยเบสลงไปแช่และทาํการกวนเป็นเวลา  นาที จากนนั
จึงนาํเส้นใยล้างด้วยนาํ เพือขจดั Benzoyl peroxide ส่วนเกินจากนันจึงทาํให้แห้งเป็นเวลา 24 

ชวัโมง 
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 3.4.4 การปรับปรุงผิวเส้นใยด้วยสารละลาย 3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane 

(APDES) มีขนัตอนดังนี 

  3.4.4.1 เตรียมสารละลาย  3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane (APDES) ความ
เขม้ขน้ 5 % โดยนาํหนกัเมือเทียบกบัปริมาณเส้นใยธูปฤาษี โดยทาํการละลาย APDES ลงใน
สารละลายของนาํ/เอทานอล (40/60 โดยปริมาตร) จากนนันาํเส้นใยธูปฤาษีทีผา่นการปรับปรุงดว้ย
เบสลงไปแช่ หลงัจากนนัปรับ pH ของสารละลายให้เป็น 4 ดว้ยกรดอะซีติก ทาํการกวนเป็นเวลา 1 

ชัวโมงจากนันนํามาล้างด้วยนํากลันและทาํเส้นใยให้แห้งเป็นเวลา  วนั จากนันอบให้แห้งที
อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 12 ชวัโมง [ ] 
 3.4.5 พสูิจน์เอกลกัษณ์และสมบัติของเส้นใยธูปฤาษีทียงัไม่ได้ผ่านการปรับปรุงพืนผวิ  
เส้นใยธูปฤาษีทผ่ีานการปรับปรุงพืนผวิด้วย NaOH และเส้นใยธูปฤาษีทผ่ีานการปรับปรุงพืนผวิ
ด้วย NaOH และตามด้วย Benzoyl peroxide และเส้นใยธูปฤาษีทผ่ีานการปรับปรุงพืนผวิด้วย 
NaOH ตามด้วย APDES 

  3.4.5.1  การศึกษาลกัษณะของเส้นใยดว้ยเทคนิค Scanning electron microscopy 

(SEM) โดยนาํเส้นใยจากธูปฤาษีชนิดต่างๆมาเคลือบทอง แลว้ส่องดว้ยเครือง Scanning electron 

microscope (CamScan MX2000, UK) ในโหมด SEI 

  3.4.5.2  การพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR) โดยนาํเส้นใยจากใบสับปะรดชนิดต่างๆ มาเตรียมตวัอยา่งแบบ KBr disc แลว้นาํไปอบที
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อนทดสอบดว้ยเครือง Fourier transform infrared 

spectrophotometer (Vertex70, Bruker Optic, Germany) ในโหมด Transmittance ช่วงเลขคลืน 

4,000-400 cm-1 

  3.4.5.3 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิคX-Ray Fluorescence spectrometry (XRF) 
เครือง XRF ในงานวิจยันีใชรุ่้น Thermo scientific niton, Model XL2-970 ดงัแสดงในภาพที 3.5 

ส่วนหลกัการทาํงานของเครืองแสดงในภาพที 3.6  
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ภาพที 3.5 เครือง XRF analyzer 

 

 
ภาพที 3.6 หลกัการทาํงานของเครือง XRF [31] 

 

 X-ray fluorescence (XRF) เป็นเครืองมือทีใชใ้นการวิเคราะห์ธาตุ ทีอยูใ่นตวัอยา่งทดสอบ 
สามารถวิเคราะห์ไดท้งัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยอาศยัหลกัการเรืองรังสีเอกซ์ โดยจะยิงรังสี
เอกซ์เข้าไปในตวัอย่าง จากนันธาตุต่างๆทีอยู่ภายในตวัอย่างจะถูกดูดกลืนรังสีเอกซ์ แล้วคาย
พลงังานออกมา โดยพลงังานทีคายออกมาจะมีค่าพลงังานขึนอยู่กบัชนิดของธาตุทีอยู่ในตวัอย่าง
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นนัๆ ทาํให้เราสามารถแยกไดว้่าตวัอย่างทีทดสอบนนั มีธาตุอะไรอยู่บา้งโดยใช้ Detector วดัค่า
พลังงานทีออกมาจากตวัอย่างเมือเครืองมือทาํงาน รังสีจากแหล่งกาํเนิดภายในตวัเครืองมือ 

(Primary X-ray source) จะปล่อยรังสีออกมาพุ่งเขา้ชนวตัถุต่างๆ จะส่งผลให้อิเล็กตรอนวงในสุด 

(K-shell) ของอะตอมภายในวัตถุนันหลุดออกจากอะตอมในรูปของโฟโตอิเล็กตรอน 

(Photoelectron) ทาํให้เกิดช่องวา่งขึนในวงอิเล็กตรอนนนั ซึงทีสภาวะนีอะตอมจะไม่เสถียร และ
อะตอมจะกลบัสู่สภาวะทีเสถียรขึนโดยการเปลียนระดบัพลงังานของอิเล็กตรอนวงนอกเขา้มา
แทนทีช่องวา่งดงักล่าว ซึงในการเปลียนระดบัพลงังาน ของอิเล็กตรอน โดยจะมีการปลดปล่อย 

พลงังานออกมาซึงพลงังานนนัจะสะทอ้นกลบัมายงัชุด Detector ทีอยู่ภายในตวัเครืองมือซึงจะ
ตรวจวดัพลงังานทีสะทอ้นกลบัมา จากนนัจะถูกส่งต่อไปยงัชุด Digital Signal Processor ซึงจะทาํ
การแปลงสัญญาณให้อยูใ่นรูปแบบของขอ้มูลดิจิตอลเพือส่งให้กบั CPU ทาํการประมวลผลออกมา 

และแสดงผา่นทางหนา้จอแสดงผล และเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นหน่วยความจาํภายในเครืองมือ 

  3.4.5.4 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนดว้ยเทคนิค Thermogravimetric 

analysis (TGA) โดยอบเส้นใยธูปฤาษีทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อนนาํมา
ทดสอบดว้ยเครือง Thermogravimetry analyzer (TGA 7, Perkin-Elmer, USA) ภายใตบ้รรยากาศ
ไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 50-550 องศาเซลเซียส อตัราการใหค้วามร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที  

 

ส่วนที 2 การเตรียมและทดสอบสมบัติของ PLA และวสัดุเชิงประกอบทเีสริมแรงด้วยเส้นใยจาก
ธูปฤาษี (PLA/CF, PLA/NaCF, PLA/NaBPOCF, PLA/NaSiCF) ในสัดส่วน 20 wt% 

 3.4.6 การผสม 

 ใช้อัตราส่วนผสมของพอลิแลกติกแอซิด  (PLA)  ผสมเส้นใยธูปฤาษีเท่ากับ  80:20 
เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกัดว้ยเครืองอดัรีดสกรูคู่ (Lab Tech Engineering, USA) โดยตงัอุณหภูมิเป็น 

150, 160, 170, 175, 180, 185 และ 190 องศาเซลเซียสตามลาํดบั ความเร็วรอบ 70 rpm จากนนัจึงนาํ 
Extrudate ไปบดดว้ยเครืองบด (Grinder)  
 3.4.7 การฉีดขึนรูปชินงานทดสอบ (Injection molding) 
นาํพลาสติกผสมไปอบดว้ยตูอ้บทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อนนาํไปขึนรูป
เป็นชินงานในการทดสอบสมบติัการดึงยืด Tensile testing สมบติัการดดังอ Flexural Testing และ
สมบติัการกระแทก Impact testing ดว้ยเครือง Injection molding (SC-45, SC industry 

CO,Germany) ทีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ความดนัฉีด 60-80 bar โดยมีอุณหภูมิแม่พิมพ ์ 40 

องศาเซลเซียส และเวลาในการเยน็ตวั 20 วนิาที 
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 3.4.8 การทดสอบและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ 

  3.4.8.1 การศึกษาลกัษณะสัณฐาน (Morphology) ของชินงาน PLA และวสัดุเชิง
ประกอบ โดยการนาํชินงานสําหรับทดสอบการรับแรงกระแทกไปบาก แลว้แช่ในไนโตรเจนเหลว
เป็นเวลา 5 นาที จากนนันาํมารับแรงกระแทกแบบ Izod ดว้ยเครือง Impact tester (Pendulum 

impact tester B5102.202 4J, Swick, Australia) แลว้นาํชินงานไปเคลือบทองคาํ ทาํการศึกษาดว้ย
เครือง Scanning electron microscope (SEM) (S-3400N Type II, Hitachi, Japan) ในโหมด SEI 

  3.4.8.2 การศึกษาเอกลกัษณ์ทางความร้อน (Thermal characteristics) ของ PLA 

และวสัดุเชิงประกอบ โดยนาํไปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อนนาํมา
ทดสอบดว้ยเครือง Differential scanning calorimetry (DSC) (DSC 1, Mettler Toledo, Switzerland) 

ภายใตส้ภาวะบรรยากาศไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 30-260 องศาเซลเซียส อตัราการให้ความร้อน 

10 องศาเซลเซียสต่อนาที และคาํนวณปริมาณผลึกจากการให้ความร้อนในครังที 2 สมการที 3.1 

[32] 

      Xc ( % ) =      Hf    ×  100                (3. ) 
           Hf WPLA 

 

เมือ  Hf  คือ Melt enthalpy ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ 

 Hf  คือ Melt enthalpy ของ PLAทีมีผลึก % ( .  J/g) 
 WPLA คือสัดส่วนของ PLA ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบ 

 

  3.4.8.3 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อน (Thermal stability) ดว้ยเทคนิค TGA 

ของ PLA และวสัดุเชิงประกอบ โดยอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อน
นาํมาทดสอบดว้ยเครือง Thermogravimetry analyzer (TGA) (TGA 7, Perkin-Elmer, USA) ภายใต้
สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 50-550 องศาเซลเซียส อตัราการให้ความร้อน 10 

องศาเซลเซียสต่อนาที 

  3.4.8.4 การศึกษาสมบติัการดึงยืด (Tensile testing) ของชินงาน PLA และวสัดุเชิง
ประกอบ โดยวดัความหนาและความกวา้งของชินงานทดสอบทีบริเวณ Gauge length อยา่งละ 3 จุด
แลว้หาค่าเฉลีย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบการดึงยืด จากนนันาํชินงานไปอบที อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมงและวางไวใ้นเดซิเคเตอร์อยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง ก่อน ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D-638 ดว้ยเครือง Universal testing machine (UTM) (Model 5969, Instron, 
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USA) โดยใช ้ Load cell ขนาด 5 kN อตัราเร็วครอสเฮด 5 มิลลิเมตรต่อนาที ทีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส 

  3.4.8.5 การศึกษาสมบติัการดดังอ (Flexural testing) ของชินงาน PLA และวสัดุ
เชิงประกอบ โดยวดัความหนาและความกวา้งของชินงานทดสอบอยา่งละ 3 จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบการดดังอ จากนนันาํชินงานไปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชวัโมง แลว้วางในเดซิเคเตอร์อย่างนอ้ย 24 ชวัโมง ก่อนทดสอบการดดังอแบบ 3 จุด 

(Three-pointed bending) ตามมาตรฐาน ASTM D-790 ดว้ยเครือง Universal testing machine 

(UTM) (Model 5969, Instron, USA) โดยใช ้Load cell ขนาด 5 kN อตัราส่วนของ Support span ต่อ
ความหนา คือ 16:1 อตัราเร็วครอสเฮด 5 มิลลิเมตรต่อนาที ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

  3.4.8.6 การศึกษาสมบติัการกระแทก (Impact testing) ของ PLA และวสัดุเชิง
ประกอบ โดยนาํชินงานไปบาก แลว้จึงวดัความหนาและความกวา้งของชินงานทดสอบ บริเวณรอย
บากอยา่งละ 3 จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบการกระแทก จากนนันาํชินงาน
ไปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง แลว้วางในเดซิเคเตอร์อยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง 

ก่อนทดสอบแบบ Izod ตามมาตรฐาน ASTM D-256 ดว้ยเครือง Pendulum impact tester 

(B5102.202 4 J, Swick, Australia) สามารถคาํนวณความทนทางต่อแรงกระแทก (Impact strength) 

จากสมการที 3.2 [4] 

 

ความทนทานต่อแรงกระแทก(kJ/m2) =     พลงังานทีใชใ้นการทาํใหว้สัดุแตกหกั (kJ)              (3. ) 
       พนืทีในการรับแรง (m2) 
 

ตอนท ี3 การเตรียมและทดสอบสมบัติของ PLA และวสัดุเชิงประกอบ ทเีสริมแรงด้วยเส้นใยจาก
ธูปฤาษี (PLA/NaSi) ในสัดส่วน 10, 20,30 และ 40wt% 

 3.4.9 การผสม 

 ใช้อตัราส่วนผสมของพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ผสมเส้นใยธูปฤาษีเท่ากับ 80:20 โดย
นําหนัก  ด้วยเครืองอัดรีดสกรูคู่  (SHJ-25, ENMACH, China) โดยตังอุณหภูมิ เป็น
205/210/215/220/220/220/220 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบสกรู 40 rpm โดยเปิดหวัดาย และป้อน
เส้นใยและเม็ดพลาสติกพร้อมกนัทีโซนที 1 ของเครืองอดัรีด จากนนั จึงนาํ Extrudate ไปบดดว้ย
เครืองบด (Grinder) ใช้อตัราส่วนผสมของพอลิแลกติกแอซิด (PLA) และเส้นใยธูปฤาษีเท่ากบั 
80:20 โดยนาํหนกั 
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 3.4.10 การฉีดขึนรูปชินงานทดสอบ ( Injection molding ) 
นาํพลาสติกผสมไปอบดว้ยตูอ้บสุญญากาศทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อน
นาํไปขึนรูปเป็นชินงานในการทดสอบสมบติัการดึงยืด (Tensile) สมบติัการดดังอ (flexural) และ
สมบติัการกระแทก (Impact) ดว้ยเครือง Injection molding (SC-45, SC industry CO,Taiwan) ที
อุณหภูมิ 230-250 องศาเซลเซียส ความดนัฉีด 105-135 bar โดยมีอุณหภูมิแม่พิมพ ์ 40 องศา
เซลเซียส และเวลาในการเยน็ตวั 20 วนิาที 

 3.4.11 การทดสอบและสมบัติของวสัดุเชิงประกอบ 

  3.4.11.1 การศึกษาลกัษณะสัณฐาน (Morphology) ของชินงาน PLA และวสัดุเชิง
ประกอบ โดยการนาํ ชินงานทดสอบการรับแรงกระแทกไปบาก แลว้แช่ในไนโตรเจนเหลวเป็น
เวลา 5 นาที จากนนันาํมารับแรงกระแทกแบบ Izod ดว้ยเครือง Impact tester (Pendulum impact 

tester B5102.202 4 J, Swick, Australia) แลว้นาํชินงานไปเคลือบทองคาํ จากนนัทาํการศึกษาดว้ย
เครือง Scanning electron microscope (SEM) (S-3400N Type II, Hitachi, Japan) ในโหมด SEI 

  3.4.11.2 การศึกษาเอกลกัษณ์ทางความร้อน (Thermal characteristics) ของ PLA 

และวสัดุเชิงประกอบ โดยนาํไปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อนนาํมา
ทดสอบดว้ยเครือง Differential scanning calorimetry (DSC) (DSC 1, Mettler Toledo,Switzerland) 

ภายใตส้ภาวะบรรยากาศไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 50-250 องศาเซลเซียส อตัราการให้ความร้อน 

10 องศาเซลเซียสต่อนาที และคาํนวณปริมาณผลึกจากการใหค้วามร้อนในครังที 2 สมการที 3.1 

  3.4.11.3 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อน (Thermal stability) ดว้ยเทคนิค TGA 

ของ PLA และวสัดุเชิงประกอบ โดยอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ก่อน
นาํมาทดสอบดว้ยเครือง Thermogravimetry analyzer (TGA) (TGA 7, Perkin-Elmer, USA) ภายใต้
สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 50-550 องศาเซลเซียส อตัราการให้ความร้อน 10 

องศาเซลเซียสต่อนาที 

  3.4.11.4 การศึกษาสมบติัการดึงยืด (Tensile testing) ของชินงาน PLA และวสัดุ
เชิงประกอบ โดยวดัความหนาและความกวา้งของชินงานทดสอบทีบริเวณ Gauge length อยา่งละ 3 

จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบการดึงยืด จากนนันาํชินงานไปอบที อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมงและวางไวใ้นเดซิเคเตอร์อยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง ก่อน ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D-638 ดว้ยเครือง Universal testing machine (UTM) (Model 5969, Instron, 

USA) โดยใช ้ Load cell ขนาด 5 kN อตัราเร็ว ครอสเฮด 5 มิลลิเมตรต่อนาที ทีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส 
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  3.4.11.5 การศึกษาสมบติัการดดังอ (Flexural testing) ของชินงาน PLA และวสัดุ
เชิงประกอบ โดยวดัความหนาและความกวา้งของชินงานทดสอบอยา่งละ 3 จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบการดดังอ จากนนันาํชินงานไปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชวัโมง แลว้วางในเดซิเคเตอร์อยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง ก่อนทดสอบการดดังอแบบ3 จุด (three-

pointed bending) ตามมาตรฐาน ASTM D-790 ดว้ยเครือง Universal testing machine (UTM) 

(Model 5969, Instron, USA) โดยใช ้Load cell ขนาด 5 kN อตัราส่วนของ Support span ต่อความ
หนา คือ 16:1 อตัราเร็วครอสเฮด 5 มิลลิเมตรต่อนาที ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

  3.4.11.6  การศึกษาสมบติัการกระแทก (Impact testing) ของชินงาน PLA และ
วสัดุเชิงประกอบ โดยนาํชินงานไปบาก แลว้จึงวดัความหนาและความกวา้งของชินงานทดสอบ 
บริเวณรอยบากอยา่งละ 3 จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบการกระแทก จากนนั
นาํชินงานไปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง แลว้วางในเดซิเคเตอร์อยา่งนอ้ย 

24 ชวัโมง ก่อนทดสอบแบบ Izod ตามมาตรฐาน ASTM D-256 ดว้ยเครือง Pendulum impact tester 

(B5102.202 4 J, Swick, Australia) สามารถคาํนวณความทนทางต่อแรงกระแทก (Impact strength) 

จากสมการที 3.2  

  3.4.11.7  การทดสอบการดูดซึมนาํ (Water absorption) ของชินงาน PLA และวสัดุ
เชิงประกอบ โดยตดัชินงานทดสอบการกระแทกตามแนวยาวออกเป็น 5 ชิน ให้มีความยาวชินละ 1 

cm  จากนนัเลือกชินลาํดบัที 1, 3 และ 5 เป็นตวัแทนของแต่ละตวัอยา่งทดสอบ เนืองจากในบาง
ตวัอยา่งเกิดการกระจายตวัอยา่งไม่สมาํเสมอของเส้นใย ดงันนัการเลือกชินงานในลาํดบัดงักล่าวจึง
เป็นการเลือกตวัแทนทีครอบคลุมกว่าการสุ่มหรือเลือกชินงานทีอยู่ติดกนั จากนันอบชินงานที
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง แลว้ปล่อยให้ชินงานเยน็ตวัในเดซิเคเตอร์ ชงั
นาํหนกัชินงาน ก่อนนาํไปทดสอบการดูดซึมนาํ โดยวางแช่ในนาํกลนัทีอุณหภูมิห้อง เมือถึงเวลาที
กาํหนดจะนาํชินงาน ตวัอย่างออกมาปาดนาํส่วนเกินบริเวณผิวชินงานดว้ยกระดาษกรอง ก่อนชงั
นาํหนกั จากนนันาํชินงานกลบัไปแช่นาํกลนัอีกครังเพือใหค้รบระยะเวลาจนกระทงัชินงานมีการดูด
ซึมนาํจนเขา้สู่สมดุล โดยเปอร์เซ็นตข์องนาํหนกัทีเพิมขึน สามารถคาํนวณจากสมการที 3.3 [ ] 

 Water absorption (%)  =   M2 – M1  ×  100   (3.3) 
      M1          

เมือ  M2 คือ นาํหนกัสุดทา้ยของวสัดุ 

  M1 คือ นาํหนกัของวสัดุหลงัดูดซึมนาํในช่วงเวลาใดๆ 
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บทท ี4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

4.1 การพสูิจน์เอกลกัษณ์ลกัษณะพืนผวิและเสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใยจากธูปฤาษี 

 การเตรียมและสมบติัของวสัดุเสริมองคป์ระกอบของพอลีแลคติกแอซิดทีมีการเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยธูปฤาษีทงัทีไม่มีการปรับปรุงผวิและผา่นการปรับปรุงผิวดว้ย  Alkali treatment (NaOH) 
หลงัจากนนัจึงทาํการปรับปรุงผวิดว้ย Benzoyl peroxide (BPO) และ 3-aminopropyl (Diethoxy) 

methylsilane (APDES) แลว้นาํเส้นใยทงั 4 ชนิด คือเส้นใยทีไม่ผา่นการปรับปรุงผวิ (CF) เส้นใยที
ผา่นการปรับปรุงผวิดว้ย N a O H  (N a - C F) เส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผวิดว้ย N a O H  ตามดว้ย  
Benzoyl peroxide (Na-BPOCF) และเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผิวดว้ย NaOH ตามดว้ย APDES  
(Na-SiCF) โดยนาํมาพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค FTIR, SEM และ XRF ไดผ้ลการทดลองดงันี 
4.1.1 การพสูิจน์เอกลกัษณ์ของเส้นใยธูปฤาษีทงั 4 ชนิดด้วยเทคนิค FTIR 

  เมือนาํเส้นใยจากธูปฤาษีทงั 4 ชนิดคือ เส้นใยจากธูปฤาษีทีไม่ไดผ้า่นการปรับปรุงพืนผิว 

(CF) เส้นใยจากธูปฤาษีทีปรับปรุงพืนผิวดว้ย NaOH (Na-CF) เส้นใยจากธูปฤาษีทีปรับปรุงพืนผิว
ดว้ย NaOH ตามดว้ย BPO (Na-BPOCF) และเส้นใยจากธูปฤาษีทีปรับปรุงพืนผิวดว้ย NaOH  ตาม
ดว้ย  APDES (Na-SiCF) มาพิสูจน์เอกลกัษณ์ ดว้ยเทคนิค FTIR จากภาพที 4.1  
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ภาพท ี4.1 FTIR สเปคตรัมของเส้นใย CF, NaCF, NaBPOCF และ NaSiCF ทคีวามยาวคลืน 
4000-400 cm-1  (บน) และทคีวามยาวคลืน 1200-500 cm-1 (ล่าง)
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ในการศึกษาเอกลกัษณ์การดูดกลืนพลงังานเพือใช้ในการสันพนัธะระหวา่งอะตอมในหมู่ฟังก์ชนั
ต่างๆของเส้นใยจากธูปฤาษีทงัสีชนิดดว้ยเทคนิค FTIR ผลการทดลองแสดงในภาพที 4.1 ซึง
สเปคตรัมของ CF ปรากฏพีคตามตารางที 4.1  
 

ตารางท ี4.1 พคี FTIR ทปีรากฏในเส้นใยธูปฤาษีทงั 4 ชนิด 
เลขคลืน ( cm -1 

) 
พนัธะทีสนั องคป์ระกอบ รายการอา้งอิง 

3600-3000 OH-stretching เซลลูโลส [ ] 
2918 C- Hn - stretching เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส [ ] 
1719 C=O - stretching เฮมิเซลลูโลส [ ] 
1630 C=C - stretching ลิกนิน [ ] 
1504 C=O - stretching เฮมิเซลลูโลส [16, 20, 34] 

1259 C-O-C - stretching ลิกนิน [16, 20, 34] 

 

 จากการทดสอบเอกลกัษณ์ดว้ย FTIR ของเส้นใยทีไม่ผ่านการปรับปรุงผิวและผ่านการ
ปรับปรุงผวิดว้ยสารเคมี พบพีคเอกลกัษณ์ทีตาํแหน่งต่างๆดงันี ตาํแหน่ง 3600-3000 cm-1 เป็นหมู่ไฮ
ดรอกซิล ซึงเป็นองคป์ระกอบทีมาจากเซลลูโลส ตาํแหน่ง 1060-1170  cm-1 เป็นหมู่ C-O-C และ C-

O เป็นองคป์ระกอบของ เซลลูโลส ลิกนิน และพนัธะไกลโคซิดิก ตาํแหน่ง 1510 – 1560 เป็นหมู่ 
C=O  เป็นองคป์ระกอบของหมู่คาร์บอนิลในส่วนของเฮมิเซลลูโลส [ ]  

 จากการทดลองพบวา่ทีเลขคลืน 1719 cm-1 เส้นใย CF มีความเขม้พีคสูงกวา่เส้นใยทีทาํการ
ปรับปรุงผิวด้วย NaOH เนืองจากปริมาณหมู่ C=O ในส่วนประกอบของเฮมิเซลลูโลส ซึงเฮมิ
เซลลูโลสเป็นสารทีมีมวลโมเลกุลตาํ โครงสร้างเป็นกิงส่วนมากเป็นโมเลกุลของนาํตาลสามารถ
ละลายดว้ยเบสเจือจาง [ ]  ดงันนัเมือทาํการปรับปรุงผิวดว้ย NaOH 5%(w/v)  พบวา่ความเขม้ของ
พีคทีมีการปรับปรุงผวิหายไปเมือเทียบกบั CF และในการปรับปรุงผิวดว้ย BPO และไซเลนก็ให้ผล
เช่นเดียวกนัเนืองจากตอ้งมีการปรับปรุงผวิดว้ย NaOH 5%(w/v) ก่อน 

 ตาํแหน่งเลขคลืน 1259 cm-1 แสดงถึงองคป์ระกอบวงแหวนอะโรมาติก C-O-C stretching 

ของลิกนิน[ ] พบวา่ความเขม้ของพีคลดลงเมือเทียบกบั CF พบวา่เส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผิวทงั
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สามชนิดมีพีคทีแสดงถึงลิกนินมีความเขม้ลดลง เมือเทียบกบั CF แสดงถึงการหายไปของปริมาณ
ลิกนินในขันตอนการปรับปรุงผิวแสดงว่าในขันตอนการปรับปรุงผิวสามารถขจัดลิกนินได้
เช่นเดียวกบัการขจดัเฮมิเซลลูโลส 

 ตาํแหน่ง 700-1150 cm-1 พบพีคทีแสดงถึงองคป์ระกอบ O-Si-O  และ Si-O-C ในตวัอยา่งที
มีการปรับปรุงผิวดว้ย APDES 5 % [20] แต่ยงัไม่ชดัเจนจึงไดท้าํการขยายพีคแสดงในภาพที 4.1 

(ล่าง) จากพีคตวัอยา่งทีไม่ผา่นการปรับปรุงผิวและผา่นการปรับปรุงผิวต่างก็พบพีคทีตาํแหน่ง 889 

cm-1  มีความเขม้พีคนอ้ย อาจเป็นเพราะภายในเส้นใยธูปฤาษีมีองคป์ระกอบของซิลิคอน (Si)อยู ่ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั [ ] ไดศึ้กษาพีคเอกลกัษณ์เส้นใยกญัชงทีทาํการปรับปรุงผิวดว้ย APDES 
พบพีคทีตาํแหน่ง 860 cm-1 และ 930 cm-1 ซึงยากต่อการพิจารณาถึงความแตกต่างระหวา่ง Si-O-Si 

และ Si-O-C จึงทาํการพิสูจน์เอกลกัษณ์ด้วยเทคนิค XRF เพือหาปริมาณ Si ทีเป็นองคป์ระกอบของ
เส้นใย 

4.1.2 การหาปริมาณ Si ในเส้นใยธูปฤาษีทงั 4 ชนิดด้วยเทคนิค XRF  

 

ตารางท ี4.2 ปริมาณองค์ประกอบอนินทรีย์ทพีบในเส้นใยธูปฤาษี 
สารตัวอย่าง ปริมาณ Si ทพีบ  

(%) 
ปริมาณ Ca ทพีบ 

(%) 
ปริมาณ Fe ที
พบ (%) 

ปริมาณ Nb ที
พบ (%) 

CF 0.84 3.17 0.24 0.28 

Na-CF 0.74 4.71 0.09 0.28 

Na-BPOCF 0.70 5.15 0.14 0.28 

Na-SiCF 0.92 3.11 0.10 0.30 

 

 พบวา่เส้นใยธูปฤาษีมีองคป์ระกอบของสารอนินทรียต์ามตารางที 4.2 โดยพบธาตุซิลิกอน 
(Si) อยูร้่อยละ0.84 ส่วน Na-CF พบวา่ปริมาณ Si เป็นร้อยละ0.74  และมีค่าลดลงเป็นเพราะ Si ที
เป็นองคป์ระกอบในธูปฤาษีถูกขจดัออกไปพร้อมลิกนินและเฮมิเซลลูโลสในขนัตอนการปรับปรุง
ผิว ส่วนปริมาณ Si ในตวัอยา่ง Na-BPOCF มีค่าเป็นร้อยละ0.70 ซึงมีค่าลดลงมากกวา่เมือเทียบกบั 
CF และ Na-CF อาจเป็นเพราะการปรับปรุงผิวเส้นใยดว้ย Benzoyl peroxide สามารถขจดัพวก
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ลิกนินและเฮมิเซลลูโลสไดม้ากกว่าการปรับปรุงผิวดว้ย NaOH จึงเป็นผลทาํให้ปริมาณ Si มีค่า
ลดลง ส่วนตวัอย่าง Na-SiCF พบว่าปริมาณ Si มีค่ามากกวา่ CF เพราะเส้นใยทีผา่นกระบวนการ 
Silane treatment ซึงอาจเกิด Silane linkage บนพืนผวิของเส้นใยธูปฤาษี 

4.1.3 การศึกษาลกัษณะสัณฐานของเส้นใยจากธูปฤาษีทงั 4 ชนิดด้วยเทคนิค SEM 

  

  

ภาพท ี4.2 SEM ทแีสดงลกัษณะพืนผวิของเส้นใยธูปฤาษีทกีาํลงัขยาย 100 เท่า (a) CF, (b)  Na-CF, 

(c) Na-BPOCF และ (d) Na-SiCF 

 การศึกษาลกัษณะสัณฐานของเส้นใยจากธูปฤาษีทงั 4 ชนิดดว้ยเทคนิค SEM ดงัแสดงใน
ภาพที 4.2 พบวา่เส้นใยธูปฤาษีทียงัไม่ไดผ้า่นการปรับปรุงผิว (CF) ภาพที 4.2 (a) ทีกาํลงัขยาย  
เท่าพบว่าเส้นใยมีลักษณะเป็นกลุ่มท่อขนาดใหญ่ลักษณะผิวมีสิงปกคลุมอยู่ซึงอาจเป็นลิกนิน         
เพคติน เฮมิเซลลูโลสและสารพวกไขมนั เนืองจากเส้นใยทีมาจากพืชจะมีองคป์ระกอบพืนฐานของ

 100 μm    100 μm 

   100 μm    100 μm 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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ผนงัเซลล์พืชจึงทาํให้เส้นใยธรรมชาติทีมาจากพืชจะมีลกัษณะผิวมนัเรียบ  [ ]  และเมือผา่นการ
ปรับปรุงผวิดว้ย  NaOH  %  (Na-CF) ภาพที 4.2 (b) พบวา่พืนผิวมีความขรุขระและสะอาดมากขึน
แสดงวา่ NaOH จะไปขจดัสารพวกเฮมิเซลลูโลส เพคติน และลิกนินบางส่วน จึงทาํให้โครงสร้างที
เหลืออยูส่่วนใหญ่เป็นเซลลูโลสซึงเป็นส่วนทีแข็งแรงและเป็นระเบียบ  เพิมความขรุขระบนพืนผิว 
[ ] และเส้นใยทีผ่านการปรับปรุงผิวดว้ย BPO 6% (Na-BPOCF) ภาพที 4.2 (c) พบวา่กลุ่มท่อ
ขนาดใหญ่แตกออกเป็นร่องลึกมากขึนซึงเป็นไปไดว้่า BPO จะไปขจดัพวกไขมนัและเพคตินบน
พนืผวิของเส้นใย [ ]ส่วนเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผิวดว้ย APDES 5 % (Na-SiCF) ภาพที 4.2 (d)  
พบว่าเส้นใยมีความเรียบมากขึนเมือเปรียบเทียบกบัเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผิวดว้ย NaOH (Na-

CF) ซึงอาจยนืยนัไดว้า่มีบางอยา่งเคลือบอยูที่ผวิซึงก็คือโมเลกุลของ APDES [ ] 
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4.1.4 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใยทงั 4 ชนิดด้วยเทคนิค TGA  
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ภาพท ี4.3 TGA (บน) และ DTG (ล่าง) Thermograms ของเส้นใย CF, Na-CF, Na-BPOCF และ 
Na-SiCF 



48 
 

ตารางท ี4.3 เสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใยธูปฤาษีทัง 4 ชนิด  

ตวัอยา่ง T10 (˚C) Td (˚C) % Residue (500˚C) 

CF 270 349.51 25.41 

Na-CF 278 336.81 31.49 

Na-BPOCF 292 359.86 32.10 

Na-SiCF 288 356.71 32.28 

 

 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนขององค์ประกอบในเส้นใยธูปฤาษีดว้ย เทคนิค TGA 

แสดงในภาพ 4.3 สรุปผลการทดลองตามตารางที 4.3 ผลการทดลองพบวา่มีการสลายตวัสามขนั 
โดยการสลายตวัทางความร้อนขนัทีหนึงอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 50-100 องศาเซลเซียส โดยเป็นการ
ระเหยของนาํ การสลายตวัทางความร้อนช่วงทีสองอยูใ่นช่วงอุณหภูมิ 250-290 องศาเซลเซียส ซึง
แสดงถึงการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส  และการสลายตัวทางความร้อนช่วงทีสามอยู่ในช่วง
อุณหภูมิ 300-420 องศาเซลเซียส  เป็นการสลายตวัทางความร้อนของ เซลลูโลสและลิกนิน ซึง
เซลลูโลสจะอยูใ่นช่วง  250-350 องศาเซลเซียส   

 ส่วนเส้นใยทีมีการปรับปรุงผิวพบว่ามีการสลายตวัสามขนัคือการสลายตวัทางความร้อน
สองช่วงอุณหภูมิ 50-100 องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิ 250-290 องศาเซลเซียส 250-350 องศา
เซลเซียส และช่วงอุณหภูมิ 300-420 องศาเซลเซียส    เป็นการสลายตวัทางความร้อนของ เซลลูโลส
และลิกนิน  

 ที T10 พบวา่เส้นใยทีมีการปรับปรุงผิวมีอุณหภูมิการสลายตวัสูงขึนเมือเทียบกบั CF   (Na-

BPOCF>Na-SiCF>Na-CF>CF)  เพราะโครงสร้างของเซลลูโลสประกอบไปดว้ยส่วนทีเป็นผลึก ซึง
มีความแขง็แรงของแรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลและพนัธะไฮโดรเจนซึงตอ้งใชพ้ลงังานสูงในการ
สลายพนัธะทงันีแสดงวา่การปรับปรุงผิวดว้ย BPO สามารถขจดัพวกเฮมิเซลลูโลส และลิกนินได้
มากกว่าการปรับปรุงผิวดว้ย NaOH สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบจาก SEM ภาพที 4.2 ส่วนการ
ปรับปรุงผวิดว้ย APDES พบวา่มีเสถียรภาพทางความร้อนทีดีขึนเมือเทียบกบั CF เพราะก่อนทาํการ
ปรับปรุงผิวดว้ย APDES ไดผ้่านการปรับปรุงผิวดว้ย NaOH ก่อน และโมเลกุลของ APDES ที
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เคลือบผิวบนเส้นใย ทาํให้ตอ้งใชพ้ลงังานมากขึนในการทาํลายพนัธะทีเกิดขึนบนเส้นใยและ ที Td 

พบว่าเส้นใยทีมีการปรับปรุงผิวมีอุณหภูมิการสลายตวัสูงขึนเมือเทียบกบั CF  (Na-SiCF>Na-

BPOCF>Na-CF>CF)  ซึงสามารถยืนยนัไดว้า่การปรับปรุงผิวดว้ย APDES สามารถเพิมเสถียรภาพ
ทางความร้อนไดดี้กวา่การปรับปรุงผวิดว้ยวธีิอืน [ ]  

 องคป์ระกอบทีเหลือ (Residue) พบว่าการทีเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผิวมีองค์ประกอบที
เหลืออยูม่ากกวา่เส้นใยทีไม่ผา่นการปรับปรุงผิว เนืองจากเส้นใยธูปฤาษีจะมีองคป์ระกอบของสาร 
อนินทรีย ์เช่น แคลเซียม(Ca) เหล็ก(Fe) ไนโอเบียม(Nb) และซิลิกอน(Si) สอดคลอ้งกบัการทดสอบ
ดว้ย XRFโดยสารอนินทรียเ์หล่านีไม่เกิดการเสือมสลายทางความร้อน ณ อุณหภูมิทีทาํการทดสอบ 

 เมือทําการปรับปรุงผิวเส้นใยธูปฤาษีเสร็จแล้ว  จากนันจึงนําเส้นใยทีได้ไปทาํ Melt 

blending  กบั PLA ดว้ยเครือง Twin screw extruder หลงัจากนนัจึงนาํมาขึนรูปเป็นชินงานเพือทาํ
การทดสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีเตรียมไดด้ว้ยเครือง SEM และ
ทดสอบสมบติัทางดา้นความร้อน และสมบติัเชิงกลของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ   

4.2 การเตรียมวสัดุเสริมองค์ประกอบพอลแิลกติกแอซิดทีมีการเสริมแรงด้วยเส้นใยธูปฤาษีชนิด
ต่างๆ ในสัดส่วน 20wt% 

 

 หลงัจากปรับปรุงผิวเส้นใยหลงัจากหวัขอ้ 4.1 ไดน้าํเส้นใยทีไดม้าใชเ้ป็นสารเสริมแรงใน
วสัดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลกติกแอซิด ด้วยวิธีการ Melt blending ดว้ยเครือง Twin screw 
extruder จากนนันาํมาทาํเป็น Compound ซึงมีสัดส่วนเส้นใยจากธูปฤาษี  20wt% หลงัจากนนัจึง
นาํไปขึนรูปชินงานดว้ยเครือง Injection molding แลว้นาํวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีไดไ้ปทดสอบ
ลกัษณะสัณฐานวิทยา สมบติัเชิงกล และสมบติัทางความร้อน หลงัจากนนัจึงเลือกสูตรทีดีทีสุดไป
ศึกษาต่อในหวัขอ้ 4.3 ต่อไปโดยจะทาํการเตรียมวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีปริมาณเส้นใย 10, 20, 

30 และ 40wt% 
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4.2.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ของวัสดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลกติกแอซิดทีมี
การเสริมแรงด้วยเส้นใยธูปฤาษีชนิดต่างๆในสัดส่วน 20wt%  

 เมือทาํการขึนรูปเป็นวสัดุเสริมองคป์ระกอบพอลิแลกติกแอซิดทีมีการเสริมแรงดว้ยเส้นใย
ธูปฤาษีทงั 4 ชนิดไดแ้ก่ NaOH ,Benzoyl peroxide ,Silane ผสมเขา้กบั PLA ในอตัราส่วน 20wt%  
แลว้ขึนรูปเป็นชินงาน จากนนันาํชินงานไปแช่ลงในไนโตรเจนเหลวแลว้ทาํการแตกหกั แลว้นาํมา
ศึกษาลกัษณะการแตกหกัดว้ย SEM ไดผ้ลการทดลองตามภาพที 4.4 
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ภาพท ี4.4  SEM แสดงลกัษณะพืนผวิของวสัดุเสริมองค์ประกอบ กาํลงัขยาย  เท่า (a) PLA 

บริสุทธิ  (b) PLA/CF20 (c) PLA/Na20 (d) PLA/BPO20 (e) PLA/Si20 
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 ภาพที 4.4 (a) แสดงถึงเอกลกัษณ์ของ PLA มีความสมาํเสมอเป็นเนือเดียวกนัของพอลิเมอร์ 

ส่วนภาพที 4.4 (b-d) จะเห็นรอยแยกระหวา่งทงัสองเฟสแสดงถึงการยึดติดทีไม่ดีระหว่างเฟส[ ]   
ในขณะทีภาพที 4.4 (e) แสดงการยึดติด (Interface adhesion)ระหวา่งเฟสทีดีเพราะไม่เห็นช่องวา่ง
ระหวา่งเส้นใยธูปฤาษีกบั PLA [ ] ดงันนัจึงแสดงใหเ้ห็นวา่การปรับปรุงพืนผิวดว้ย APDES ทาํให้
เกิดความเขา้กนัไดดี้ระหวา่งเส้นใยธูปฤาษีและ PLA  
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4.2.2 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริมองค์ประกอบชนิดต่างๆที
ปริมาณเส้นใย 20wt% 
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 ภาพท ี4.5  TGA (บน) และ DTG (ล่าง) Thermograms ของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริม
องค์ประกอบชนิดต่างๆทปีริมาณเส้นใย 20wt%.  
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ตารางท ี4.4 การทดสอบ TGA ของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริมองค์ประกอบชนิดต่างๆทปีริมาณ
เส้นใย 20wt%  

ตัวอย่าง T10(˚C) Td(˚C) Residue (500˚C) (%) 

PLA 336.78 362.33 1.21 

PLA/CF 303.74 327.92 5.30 

PLA/NaCF 311.51 337.77 5.69 

PLA/NaBPOCF 303.55 329.24 6.93 

PLA/NaSiCF 321.70 353.42 5.49 

 จากภาพที 4.5 ผลการทดสอบความเสถียรทางความร้อนของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริม
องคป์ระกอบชนิดต่างๆทีปริมาณเส้นใย 20wt% มาสรุปในตารางที 4.4 พบวา่อุณหภูมิการสลายตวั 

Td ของเส้นใยสามารถเรียงลาํดับความเสถียรทางความร้อนได้ดังนี  PLA>PLA/NaCF 

>PLA/NaSiCF>NaBPOCF>PLACF  

 เมือทาํการเปรียบเทียบระหวา่ง PLA กบัวสัดุเสริมองคป์ระกอบ พบวา่อุณหภูมิการสลายตวั
ทางความร้อนทงั T10 และ Td  ของ PLA จะมีค่าสูงกวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบ ทงันีเป็นผลมาจาก
การเติมเส้นใยธูปฤาษีซึงมีความเสถียรทางความร้อนทีตาํกวา่ PLA จึงทาํให้วสัดุเสริมองคป์ระกอบ
ทีไดมี้ความเสถียรทางความร้อนทีลดลงด้วย แต่ค่าทีได้จากตวัอย่าง PLA/NaCF และตวัอย่าง 
PLA/NaSiCF มีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกั  

 พิจารณา % Residue ทีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส พบวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบมีปริมาณ
เถา้มากกว่า PLA บริสุทธิและปริมาณเถา้จะเพิมขึนตามปริมาณการเติมเส้นใย อาจเนืองมาจาก
องค์ประกอบของสารอนินทรียที์อยู่ภายในเส้นใยและสารเคมีทีใช้ในการปรับปรุงผิวของเส้นใย 
สามารถเรียงลาํดบัความเสถียรทางความร้อนไดด้งันี (PLA/NaBPOCF>PLA/NaCF>PLA/NaSiCF 

>PLA/CF>PLA)   
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4.2.3  การศึกษาเอกลกัษณ์ทางด้านความร้อนของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริมองค์ประกอบชนิด
ต่างๆทปีริมาณเส้นใย 20wt%ด้วยเทคนิค DSC  
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ภาพท ี4.6 DSC Thermograms ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบชนิดต่างๆ  

ตารางท ี4.5 เอกลกัษณ์ทางด้านความร้อนทไีด้จากการทดสอบ DSC  ของ PLA บริสุทธิและวสัดุ
เสริมองค์ประกอบชนิดต่างๆ  

ตวัอยา่ง Tg Tcc  Tm1 Tm2 % Xc 

PLA 61.59 128.29 151.97 156.67 6.58 

PLA/CF20 60.28 112.22 145.84 154.25 12.57 

PLA/Na20 61.83 118.83 149.74 155.94 13.55 

PLA/NaBPO20 61.20 118.13 148.87 156.04 14.34 

PLA/NaSi20 61.29 118.48 149.20 156.01 15.16 
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     จากภาพที 4.6 DSC Thermograms สามารถนาํมาสรุปดงัแสดงในตารางที 4.5 พบวา่ค่า Tg 

ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีผา่นการปรับปรุงผิว และ PLA บริสุทธิมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่
พบวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบทีไม่มีการปรับปรุงผิว (PLA/CF) มีค่า Tg ทีตาํกวา่ตวัอืนประมาณ1˚C 

ทงันีอาจเนืองจากสายโซ่โมเลกุลสามารถเคลือนทีไดง่้ายขึน เพิมปริมาตรอิสระ (Free volume) และ
แรงยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ (Interface adhesion) มีน้อยเมือเทียบกับวสัดุเสริม
องคป์ระกอบทีมีการปรับปรุงผวิเส้นใย [ ] 

  ส่วนค่า Tcc ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบพบวา่มีค่าลดลงเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ แสดงวา่
เมือมีการเติมเส้นใยสามารถเหนียวนาํให้เกิดผลึกไดง่้ายกวา่ PLA บริสุทธิ  และพบพีคการหลอม
ผลึกแบบคู่ (Double melting peak) อาจจะเป็นไปไดว้า่ผลึกทีเกิดขึนมีหลายแบบ ซึงการเติมเส้นใย
เป็นการเพิมการเกิด Nucleation และอาจส่งผลต่อการเกิด Trans crystallization ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Somruetai M.[39] 

 ค่า Tm พบวา่มีค่า 2 ค่าซึงแสดงวา่โครงสร้างผลึกของ PLA มีสองแบบคือ α-form และ β-

form โดยโครงสร้างแบบ α-form พบที Tm สูงกวา่ และมีความเสถียรกวา่แบบ  β-form [ ] 

  เมือมีการเติมเส้นใยในวสัดุเสริมองคป์ระกอบพบว่าค่า Tm1 ลดลง ส่วนค่า Tm2 ไม่ค่อยมี
การเปลียนแปลงซึงเป็นอุณหภูมิหลอมเหลวปกติของ PLA การที Tm1 ของ PLA ทีมีการเติมเส้นใย
ลดลง แสดงถึง การเกิดการแข่งขนัระหวา่งขนัตอนการเกิด Nucleation และการเติบโตของผลึก โดย
จะพบวา่การเติมเส้นใยทาํให้ปริมาณผลึกเพิมขึนเกิดผลึกไดง่้าย แต่ผลึกจะมีขนาดเล็กลง จึงทาํให้
อุณหภูมิการหลอมเหลวผลึกมีค่าลดลง  

 ความเป็นผลึก (Xc) พบว่ามีแนวโน้มเพิมขึนแสดงว่าวสัดุเสริมองค์ประกอบทีมีการ
ป รั บป รุ ง ผิ ว เ ส้ น ใ ย มี ค ว า ม เ ข้ า กัน ไ ด้ ดี  ( PLA/NaSiCFCF>PLA/NaBPOCF>PLA/NaCF> 

PLA/CF>PLA) และสูตรทีมีการปรับปรุงผิวด้วยไซเลนพบว่ามีปริมาณผลึกมากทีสุดทังนี
เนืองมาจากเกิดอนัตรกิริยา (Interaction) ระหว่างสารเชือมประสานกับพืนผิวเส้นใยธูปฤาษีซึง
กลไกการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งสารเชือมประสานกบัไซเลนแสดงในภาพที 4.7 โดยเกิดพนัธะโควา
เลนท์ ระหว่าง Hydrolyzed silane กบั หมู่ไฮดรอกซิล (OH) ของเส้นใยธูปฤาษีและเกิดพนัธะ
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ไฮโดรเจนระหวา่งปลายสายโซ่ของไซเลนและหมู่ไฮดรอกซิล (ทีไม่ไดเ้กิดการกราฟต)์ ของเส้นใย
ธูปฤาษี  

 

ภาพท ี4.7 กลไกการเกดิปฏิกิริยาระหว่างสารเชือมประสานไซเลนกบัเส้นใย [ ] 

 ส่วนการปรับปรุงผิวดว้ย BPO คลา้ยกบังานวิจยัของ Rakesh K.[ ]ไดศึ้กษาการปรับปรุง
ผิวดว้ย BPO โดยเปอร์ออกไซด์แตกตวัเป็น Free radical จากนนัเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง PE และเส้น
ใยตามสมการ (4.1-4.3) 

                         (4.1) 
               (4.2) 
                 (4.3) 
แต่รูปแบบของปฏิกิริยามีความเป็นไปไดคื้อ  Radical สามารถจบักบั  Radical ดว้ยกนัเองทาํ
ใหไ้ปเพิมนาํหนกัโมเลกุล และการเชือมขวางของพอลิเมอร์เมทริกซ์ดงัแสดงในสมการที 4.4  

                        (4.4) 
และความเป็นไปไดข้องปฏิกิริยาอีกรูปแบบคือเกิดการกราฟตข์อง PE บนพืนผวิเส้นใยโดยเกิดการ
รวมตวัของ  Radical และ  Radical ดงัแสดงในสมการที 4.5 [40] 
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          (4.5) 
 ส่วนการเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งเส้นใยกบั NaOH แสดงในสมการที 4.6  [23] 

     (4.6) 

 การเกิดปฏิกิริยาดว้ยเบสถือเป็นการยึดติดทางกล (Mechanical adhesion) แสดงในภาพที 
4.8  โดยทาํใหผ้วิเส้นใยเกิดความขรุขระและเมทริกซ์จะเขา้ไปแทรกในส่วนทีขรุขระ และเป็นมุมที
ไม่สามารถหลุดออกมาได ้(Re-entrantangle) ซึงถา้มีความขรุขระมากความแข็งแรงของการยึดติดก็
มากดว้ย นอกจากนีผวิทีขรุขระของเส้นใยยงัเป็นการเพิมพืนผวิสัมผสัอีกดว้ย  

 

ภาพท ี4.8 การยดึเกาะทางกลระหว่างเมทริกซ์และเส้นใย[ ] 

4.2.4 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) ของวสัดุเสริมองค์ประกอบ 
การทดสอบสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิค Tensile testing ตามมาตรฐาน ASTM D-638, Flexural testing 

ตามมาตรฐาน ASTM D-790, Impact testing ตามมาตรฐาน ASTM D-256 
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4.2.4.1 การทดสอบการดึงยืด (Tensile testing) ของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริมองค์ประกอบชนิด
ต่างๆทปีริมาณเส้นใย 20wt% 

4.2.4.1.1 Young’s modulus 

Types of composite
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ภาพท ี4.9 ค่า Young modulus ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบประเภทต่างๆ 

 จากการทดสอบสมบติัการดึงยืดของ PLA และ PLA เสริมองคป์ระกอบดว้ยเส้นใยธูปฤาษี
ประเภทต่างๆ ในอตัราส่วน 20 wt% ค่า Young’s modulus ทีไดจ้ากการทดสอบดงักล่าวแสดงดงั
ภาพที 4.9 ซึงโดยทวัไปแลว้ค่า Young’s modulus แสดงถึงความสามารถของวสัดุในการทนทานต่อ
การเปลียนแปลงรูปร่างเมือไดรั้บแรงกระทาํ หรือเรียกวา่ความแข็งตึง (Stiffness) ของวสัดุ  [19] 
โดยความแข็งตึงของวสัดุเชิงประกอบเกียวขอ้งโดยตรงกบัความแข็งตึงขององค์ประกอบในวสัดุ 

[2] จากผลการทดสอบค่า Young’s modulus ของ PLA มีค่าเท่ากบั 1338.71 MPa ซึงเมือเทียบกบั
วสัดุเสริมองคป์ระกอบทีทาํการเติมเส้นใยธูปฤาษี จะพบวา่ PLA มีค่า Young’s modulus ตาํกว่า
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วสัดุเสริมองค์ประกอบ แสดงให้เห็นถึงการเติมเส้นใยลงไปในพอลิเมอร์ทาํให้ค่า Young’s 

modulus  ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบเพิมขึน 

 เนืองจากการเส้นใยธรรมชาติในเนือวสัดุพอลิเมอร์ทาํหนา้ทีเป็นสารเสริมแรง ดงันนัการมี
อยูข่องเส้นใยธรรมชาติจึงเป็นส่วนช่วยในการรับและกระจายแรง โดยวสัดุเชิงประกอบจะมีความ
แข็งแรงสูงทีสุดตามแนวการเรียงตวัของเส้นใยเสริมแรง การเสริมแรงนีทาํให้เมทริกซ์พอลิเมอร์
สามารถรับแรงกระทาํไดสู้งขึนโดยไม่เปลียนรูปร่าง เมือพิจารณาระหวา่งวสัดุเสริมองคป์ระกอบ
ของเส้นใยทียงัไม่ผ่านการปรับปรุงผิวและเส้นใยทีผ่านการปรับปรุงผิวดว้ยวิธีการต่างๆพบว่าค่า 
Young’ modulus ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีเติมเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผิวมีค่ามากกวา่ แสดง
ถึงความสามารถโดยการปรับปรุงผิว ดว้ยวิธีการ Silane treatment , NaOH treatment และ Peroxide 

treatment จะสามารถปรับปรุงความแข็งตึงของเส้นใยได้ หลงัจากขจดัสารเชือมองค์ประกอบ 

(Binding material) เช่น เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ในกระบวนการ Alkaline treatment นอกจากนี 

Rigidity ของวสัดุจะสะทอ้นถึง Rigidity ทีรอยต่อระหวา่งเฟส ซึงบ่งบอกถึง Stiffness ของวสัดุดว้ย 

[2] ดงันนั PLA ทีผสมเส้นใยทีผา่นการปรับปรุงพืนผิวแลว้จึงมีรอยต่อทีแข็งแรงขึน และทาํให้มีค่า 
Young’s modulus สูงกวา่ PLA     

 นอกจากนี ค่า Young’s modulus ยงัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณผลึกของวสัดุ และส่งผลถึง
ความแข็งตึงของพอลิเมอร์กึงผลึกดว้ย [2] แต่เมือพิจารณาถึงความเป็นผลึกของ PLA ในวสัดุเชิง
ประกอบในงานวิจยันีจะพบวา่มีค่าทีใกลเ้คียงกบั PLA บริสุทธิ ดงันนัค่า Young’s modulus ของ
วสัดุเชิงประกอบจึงได้รับอิทธิพลจากเส้นใยมากกว่าปริมาณผลึกของเมทริกซ์ แต่ก็ยงัพบว่าค่า 
Young’s modulus ยงัไม่แตกต่างกนัมากนกั อาจเป็นเพราะปริมาณการเติมเส้นใยที 20wt% ยงัไม่
ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อสมบัติเชิงกล ซึงอิทธิพลของปริมาณเส้นใยต่อสมบัติเชิงกลจะได้
ทาํการศึกษาในหวัขอ้ถดัไป 

 

 

 

 



61 
 

 4.2.4.1.2 Tensile strength 

 ค่า Tensile strength หรือความแข็งแรงของวสัดุ เป็นค่าความเคน้ทีสูงทีสุดทีวสัดุสามารถ
ตา้นทานไดก่้อนแตกหัก ซึงไดรั้บอิทธิพลหลกัจากการยึดติดระหว่างเฟส (Interfacial adhesion) 

โดยแรงทีให้แก่เมทริกซ์ทีพืนผิวของวสัดุเชิงประกอบจะถูกส่งไปยงัเส้นใยเสริมแรงทีอยู่ใกลก้บั
พืนผิววสัดุเชิงประกอบมากทีสุด จากนนัจะถ่ายโอนความเคน้จากเส้นใยสู่เส้นใย (Fiber to fiber) 

ผา่นทางเมทริกซ์และรอยต่อ [ ] ดงันนัการยึดติดระหวา่งเฟสทีแข็งแรงของเมทริกซ์กบัเส้นใยและ
การถ่ายโอนความเคน้ทีดีระหวา่งเมทริกซ์และเส้นใย จึงนาํไปสู่ค่า Tensile strength ทีสูง  

Types of composite
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ภาพท ี 4.10 ค่า Tensile strength ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบประเภทต่างๆ 

 โดยเมือพิจารณาค่า Tensile strength ของ PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA เสริมแรง
ดว้ยเส้นใยธูปฤาษี ในอตัราส่วน 20wt% แสดงตามภาพที 4.10 พบวา่เมือเติมเส้นใยทียงัไม่ผา่นการ
ปรับปรุงผวิจะทาํให้ค่า Tensile strength ลดตาํลงเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ แต่เมือทาํการปรับปรุง
พนืผวิเส้นใยดว้ยวธีิการต่างๆ พบวา่ ค่า Tensile strength เพิมสูงขึนเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ  
 เส้นใยทียงัไม่ผา่นการปรับปรุงผวิจะมีการยึดติดระหวา่งเฟสของพอลิเมอร์และเส้นใยทีไม่
ดีส่งผลให้เกิดจุดรวมความเคน้ (Stress concentration) บริเวณรอยต่อระหว่างผิวเส้นใยและพอลิ
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เมอร์ การรับและกระจายแรงจึงเกิดไดแ้ยล่ง ส่งผลให้มีค่า Tensile strength ลดลงเมือเทียบกบั PLA 

บริสุทธิ อาจเป็นเพราะการปรับปรุงผิวเส้นใยเป็นการเพิมพืนทีในการรับแรงและสามารถส่งผ่าน
แรงไดม้ากขึน [ ] โดยพบวา่การปรับปรุงผิวดว้ยวิธีการ Silane treatment จะให้ค่า Tensile strength 

มากทีสุดส่วนการปรับปรุงผิวดว้ย NaOH และ Benzoyl peroxide จะให้ค่า Tensile strength 

ใกลเ้คียงกนัแสดงวา่การปรับปรุงผิวดว้ย APDES มีความเขา้กนัไดดี้ระหวา่งเส้นใยและพอลิเมอร์
เมทริกซ์มากกวา่วธีิการปรับปรุงผวิแบบอืนๆ 

 
4.2.4.1.3 Elongation at break 

Types of composite
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ภาพท ี4.11 ค่า % Elongation at break ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบประเภทต่างๆ  

 จากภาพที 4.11 แสดงค่าของ % Elongation at break ของ PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบ
ประเภทต่างๆในอตัราส่วนเส้นใย 20wt%โดยจะพบวา่ PLA บริสุทธิมีเปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดทีดีกว่า
วสัดุเสริมองคป์ระกอบ เนืองจากการเติมเส้นใยลงไปในเนือพอลิเมอร์ จะทาํให้วสัดุเมือไดรั้บแรง
ดึงยดื เส้นใยจะขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่พอลิเมอร์ไปตามทิศของการรับแรง ส่งผลให้ค่า % 

Elongation at break  ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบมีค่าลดลง [ ] เมือพิจารณาการเติมเส้นใยจะพบวา่
เส้นใยทียงัไม่ผา่นการปรับปรุงผิวจะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การดึงยืดลดลงเป็นอยา่งมากเมือเทียบกบั
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วสัดุเสริมองค์ประกอบทีผ่านการปรับปรุงผิวและ PLA บริสุทธิ  ทงันีแสดงให้เห็นถึงการยึดติด
ระหว่างเฟสของพอลิเมอร์และเส้นใยเกิดได้ไม่ดีเมือเทียบกบัเส้นใยทีผ่านการปรับปรุงผิวแล้ว 
ดงันนับริเวณการเกิดรอยแตกและเริมการขาดออกจึงเกิดขึนบริเวณระหวา่งรอยต่อผิวเส้นใยและพอ
ลิเมอร์ไดง่้ายส่งผลใหมี้ค่า % Elongation at break ลดลง   
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4.2.4.2 การทดสอบการดัดงอ (Flexural testing) ของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริมองค์ประกอบ
ชนิดต่างๆทปีริมาณเส้นใย 20wt% 

4.2.4.2.1 Flexural modulus  
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ภาพท ี4.12 ค่า  Flexural modulus ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบประเภทต่างๆ  
 ค่า Flexural modulus แสดงถึงความสามารถของวสัดุในการทนทานต่อการเปลียนแปลง
รูปร่างเมือไดรั้บแรงดดังอ ผลการทดสอบแสดงตามภาพที 4.12 ค่า Flexural modulus ของ PLA 

และวสัดุเสริมองค์ประกอบด้วยเส้นใยธูปฤาษีในอตัราส่วน 20 wt% ซึงจะพบว่าค่า Flexural 

modulus ของวสัดุเสริมองค์ประกอบมีค่าสูงกว่า PLA บริสุทธิ เนืองจากเส้นใยทีใช้เป็นสาร
เสริมแรงในพอลิเมอร์ [ ] และเมือเปรียบเทียบผลของการปรับปรุงผิวของเส้นใยจะพบว่า 
PLA/NaSiCF มีค่า Flexural modulus สูงสุดและสูงกว่าการเติมเส้นใยทีทาํการปรับปรุงผิวดว้ยวิธี
อืนๆ 
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4.2.4.2.2 Flexural Strength 

Types of composite
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ภาพท ี4.13 ค่า  Flexural strength ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบชนิดต่างๆ  
 เมือพิจารณาถึงค่า Flexural strength หรือค่าความเคน้สูงสุดของวสัดุทีจุดแตกหกั โดยค่านี
จะแสดงถึงความแขง็แรงหรือความสามารถในการรับแรงดดังอของวสัดุ จากการทดสอบการโคง้งอ
ของ PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบดว้ยเส้นใยธูปฤาษี ในอตัราส่วน 20wt% แสดงในภาพที 4.13 

จะพบวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีการเติมเส้นใยจะส่งผลให้มีความสามารถในการรับแรงดดังอที
สูงกว่า PLA บริสุทธิ ซึงจะสอดคลอ้งกบัค่า Tensile strength ของการทดสอบการดึงยืด ทงันี
เนืองจากการเติมเส้นใยจะช่วยเพิมความสามารถในการรับแรงและถ่ายโอนแรง  ทําให้มี
ความสามารถในการรับแรงดดังอเพิมมากขึน  และพบวา่เมือมีการปรับปรุงผวิเส้นใยสามารถเพิมค่า 
Flexural strength (PLA/NaBPO20<PLA/Na20<PLA/NaSi20) ทงันีพบว่าการปรับปรุงผิวด้วย 
Benzoyl peroxide ให้ค่า Flexural strength ใกลเ้คียงกบัวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีการเติมเส้นใยที
ไม่มีการปรับปรุงผิว ทงันีอาจเนืองมาจากการปรับปรุงผิวดว้ย Benzoyl peroxide สามารถขจดัสาร
พวกลิกนินซึงเป็นส่วนทีใหค้วามแขง็แรงกบัเส้นใย อีกทงัยงัผา่นการปรับปรุงผิวดว้ยเบสมาก่อนซึง
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การปรับปรุงผิวดว้ยเบสก็สามารถขจดัสารพวกลิกนิน เพกติน และไขมนัออกไปจากเส้นใยดงันนั
เส้นใยจึงขาดความแข็งแรงและเมือเปรียบเทียบประเภทของการปรับปรุงผิวจะพบวา่การปรับปรุง
ผิวเส้นใยดว้ยวิธี Silane treatment จะช่วยเพิมความสามารถในการรับแรงดดังอมากทีสุด เนืองจาก
เส้นใยมีการยึดติดไดดี้กบัเมทริกซ์ สามารถเกิดการถ่ายโอนความเคน้จากเมทริกซ์สู่เส้นใยไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยเส้นใยจึงทาํหนา้ทีเป็นตวัเสริมแรงและเพิมความแข็งแกร่งให้กบัวสัดุ ซึงการทีเส้นใยที
ผา่นการปรับปรุงดว้ยวธีินีมีการยดึติดกนัระหวา่งเส้นใยและพอลิเมอร์ไดดี้  

4.2.4.2.3 Flexural strain 

Types of composite
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ภาพท ี4.14 Flexural Strain ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบชนิดต่างๆ 

 ค่าร้อยละของระยะการดดังอ ณ จุดแตกหกั (Flexural strain) ผลการทดสอบแสดงในภาพที 
4.14 พบวา่ระยะการดดังอของวสัดุเสริมองคป์ระกอบมีแนวโนม้ลดลงเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ 
แสดงวา่เมือมีการเติมเส้นใยทงัทีมีการปรับปรุงผิวและไม่มีการปรับปรุงพืนผิวแลว้นาํมาขึนรูปเป็น
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วสัดุเสริมองค์ประกอบ ทาํให้ขณะทีรับแรงวสัดุไม่สามารถทีจะเปลียนแปลงรูปร่างเพือจะลดแรง
เคน้ทีไดรั้บจึงทาํใหร้ะยะยดืลดลง  

4.2.4.3 การทดสอบแรงกระแทก (Impact testing) ของ PLA บริสุทธิและวสัดุเสริมองค์ประกอบ
ชนิดต่างๆทปีริมาณเส้นใย 20wt% 

 ค่าความตา้นทานต่อการรับแรงกระแทกเป็นสมบติัทีสําคญัอีกประการหนึงทีตอ้งคาํนึงถึง
สําหรับวสัดุทีมีการใชง้านเกียวกบัการรับแรง การวดัค่าความตา้นทานต่อแรงกระแทกเป็นการวดั
ปริมาณพลงังานทีวสัดุดูดกลืนก่อนทีจะเกิดการแตกหกัโดยทีแรงทีตกกระทบวสัดุอยา่งรวดเร็ว ค่า
ความต้านทานต่อแรงกระแทกของของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบประเภทต่างๆใน
อตัราส่วน 20wt% 

Types of composite
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ภาพท ี4.15 ค่า  Impact strength ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบประเภทต่างๆ 

 โดยจากผลการทดสอบค่า Impact strength ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบประเภทต่างๆแสดง
ในภาพที 4.15 พบวา่ PLA มีค่า Impact strength เท่ากบั 3.66  kJ/m2 และวสัดุเสริมของประกอบมีค่า
ตาํกวา่ PLA บริสุทธิ เนืองจากการเติมเส้นใยลงในเนือพอลิเมอร์จะไปลดพืนทีของเมทริกซ์ทาํให้
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บริเวณทีมีการรับแรงกระแทกลดลง ความต่อเนืองในการกระจายแรงจะถูกขดัขวางโดยเส้นใยที
เป็นตวัแบ่งแยกเมทริกซ์ในเนือพอลิเมอร์ ทาํใหค้วามสามารถในการรับแรงกระแทกลดลง [ ]และ
วสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีการปรับปรุงผวิของเส้นใยจะพบวา่มีความสามารถในการรับแรงเพิมขึน
เมือเทียบกบัวสัดุเสริมองค์ประกอบทีเส้นใยไม่ผ่านการปรับปรุงผิว การปรับปรุงผิวดว้ย APDES 

ส่งผลให้มีความเข้ากันได้ระหว่างพืนผิวเส้นใยและพอลิเมอร์ทาํให้วสัดุเสริมองค์ประกอบที
ปรับปรุงผิวเส้นใยด้วยวิธีการนี มีสมบติัในการรับแรงกระแทกมากทีสุด ซึงผลการทดสอบนี
สอดคลอ้งกบัผล% Elongation at break ทีอีกนยัหนึงบ่งบอกถึงความยดืหยุน่ของวสัดุดว้ย  
 ยนืยนัจากภาพ SEM ภาพที 4.4 เฟสของเส้นใยธูปฤาษี PLA/NaSi20 มีความเขา้กนัไดที้ดี
ทาํใหมี้ Interfacial adhesion ทีดีจึงเกิดการส่งผา่นแรงไปยงัเส้นใยไดดี้ จึงทาํใหค้่า Impact strength 

สูงกวา่วธีิการปรับปรุงผิวเส้นใยแบบอืนๆ อีกทงัการเติมเส้นใยลงไปในเมทริกซ์ PLA จะเป็น 

Stress concentrator เมือไดรั้บแรงกระแทกอยา่งทนัทีทนัใดวสัดุคอมพอสิตจึงมีการแตกหกัแบบ
สมบูรณ์ 

จากการปรับปรุงผวิของเส้นใยดว้ยวธีิการต่างๆ และนาํเส้นใยทีเตรียมไดผ้สมกบัพอลิเมอร์ 
PLA ในปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั จากการทดสอบความเสถียรทางความร้อนดว้ยเทคนิค 
TGA จะพบวา่การเติมเส้นใยชนิดต่างๆ จะส่งใหอุ้ณหภูมิการสลายตวัของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ
ลดลงเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ แต่เส้นใยชนิด Na-CF และ Na-SiCF จะเหนียวนาํให้เกิดการลดลง
ของอุณหภูมิการสลายไดน้อ้ยกวา่เส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผวิชนิดอืนๆพิจารณาการทดสอบสมบติั
ทางความร้อนดว้ยเทคนิค DSC พบวา่เส้นใยทีผา่นการปรับปรุงผิวแต่ละชนิดจะส่งผล ต่อค่า Tg    
Tm และปริมารการเกิดผลึกของ PLA มีพฤติกรรมทีไม่แตกต่างกนัมากนกั  

 เมือพิจารณาจากการทดสอบสมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อนและโครงสร้างสัณฐาน 
พบวา่เส้นใยทีมีการปรับปรุงผวิดว้ย APDES สามารถปรับปรุงสมบติัเชิงกลของ PLA ไดดี้ทีสุดเมือ
เทียบกบั PLA บริสุทธิ และวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีการปรับปรุงผิวเส้นใยดว้ย NaOH และBPO

ซึงจะสอดคล้องกับการทดสอบโครงสร้างสัณฐานทีพบว่าวสัดุเสริมองค์ประกอบทีผ่านการ
ปรับปรุงผิวเส้นใยดว้ย APDES จะมีการยึดติดระหว่างผิวทีดีระหว่าง PLA และเส้นใย มากกว่า
วธีิการปรับปรุงผวิเส้นใยดว้ย NaOH และBPO 
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4.3 การทดสอบสมบัติของ PLA และวสัดุเชิงประกอบ PLA/NaSi ในสัดส่วน 10, 20, 30 และ 40 

wt%  

 4.3.1 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ของวสัดุเสริมองค์ประกอบPLA/NaSi ที
ปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt% 

 เมือทาํการขึนรูปเป็นวสัดุเสริมองคป์ระกอบพอลิแลกติกแอซิดทีมีการเสริมแรงดว้ยเส้นใย
ธูปฤาษี ทงัทีไม่มีการปรับปรุงผิวและปรับปรุงผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 %(w/v) ตามดว้ย 
APDES  5%โดยนาํหนกัเส้นใย  ในสัดส่วน 10, 20, 30 และ 40wt% แลว้นาํเส้นใยทีแตกหกัหลงัจาก
แช่ลงในไนโตรเจนเหลวมาส่องดว้ยกลอ้ง SEM ไดผ้ลการทดลองตามภาพที 4.16 โดยภาพที 4.16 

(a) เป็นภาพ SEM ของ PLA ซึงมีความสมาํเสมอเป็นเนือเดียวกนัของพอลิเมอร์ แต่เมือมีการเติม
เส้นใยจะเห็นความขรุขระบนพืนผวิของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ ยงิเติมเส้นใยมากขึนก็จะเห็นความ
ขรุขระมากขึนภาพที 4.16 (b-e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

(a)    0.5mm 
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ภาพท ี4.16  SEM แสดงลักษณะพืนผิวภาคตัดขวางของวัสดุเสริมองค์ประกอบ กําลังขยาย 20 เท่า 
(a) PLA (b) PLA/NaSi10(c) PLA/NaSi20 (d) PLA/NaSi30 (e) PLA/NaSi40 

(d) (a) 
   0.5mm 

   0.5mm 

   0.5mm    0.5mm 

   0.5mm    0.5mm 

(b) (c) 

(d) (e) 
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 ภาพที 4.17  SEM ลักษณะพืนผิวของวัสดุเสริมองค์ประกอบ กําลังขยาย 500 เท่า (a) PLA (b) 
PLA/NaSi10 (c) PLA/NaSi20 (d) PLA/NaSi30 (e) PLA/NaSi40   

 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) 

  20μm 

  20μm    20μm 

   20μm    20μm 
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 ทีกาํลังขยายสูงทีแสดงตามภาพที 4.17 (a) PLA บริสุทธิเห็นความสมาํเสมอเป็นเนือ
เดียวกนัของพอลิเมอร์  ภาพที 4.17 (b-c) ไม่พบรอยแยกระหวา่งเมทริกซ์และเส้นใย แสดงถึงความ
เขา้กนัไดข้องวสัดุเสริมองคป์ระกอบ มีแรงยึดติดระหวา่งเฟสทีดี ภาพที 4.17 ( d-e ) จะเห็นวา่เมือ
เพิมปริมาณเส้นใย 30wt% และ 40wt% จะเห็นรอยแยกระหวา่งเฟสแสดงวา่ในปริมาณการเติมเส้น
ใยระดบัสูงๆ จะมีโอกาสเกิดการเกาะกลุ่มของเส้นใยทาํให้การยิดติดระหวา่งเนือเมทริกซ์พอลิเมอร์
(Interfacial adhesion) และเส้นใยแยล่ง อีกทงัความสามารถของการเปียกผิว(Wetability) โดยทีเมือ
เส้นใยเกิดการเกาะกลุ่มกนั ทาํให้เนือพอลิเมอร์เขา้ไปแทรกระหวา่งเส้นใยกบัเส้นใยไดย้ากขึนทาํ
ใหค้วามสามารถในการเปียกผวิของเส้นใยลดลง 
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4.3.2 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทีมี
ปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt%  

Temperature ( ° C )
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ภาพท ี4.18  TGA ( บน ) และ DTG (ล่าง ) Thermograms ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ 

PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt%  
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ตารางท ี4.6 ตารางท ี4.7 เสถียรภาพทางความร้อนของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ 

PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt %  

ตวัอยา่ง T10 Td % Residue ( 500˚C) 

PLA 336.780 362.33 1.21 

PLA/NaSi10 323.491 356.45 3.54 

PLA/NaSi20 321.703 353.42 5.49 

PLA/NaSi30 310.638 349.18 5.50 

PLA/NaSi40 303.709 347.75 7.23 

 

 ผลการทดสอบความเสถียรทางความร้อนของ PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaSi

ทีมีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40 wt% แสดงตามภาพที 4.18 แลว้นาํมาสรุปดงัแสดงในตารางที 
4.6 พบวา่อุณหภูมิการสลายตวั T10 และ Td ของวสัดุเสริมองค์ประกอบสามารถเรียงลาํดบัความ
เสถียรทางความร้อนได้ดังนี (PLA>PLA/NaSi10>PLA/NaSi20>PLA/NaSi30>PLA/NaSi40) 
เพราะการเติมเส้นใยธูปฤาษีซึงมีความเสถียรทางความร้อนทีตาํกวา่ PLA จึงเหนียวนาํให้วสัดุเสริม
องค์ประกอบมีเสถียรภาพทางความร้อนทีตาํลง และปริมาณเส้นใยทีมากขึนก็ยงิมีเสถียรภาพทาง
ความร้อนทีตาํลง  

 พิจารณา % Residue พบวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีปริมาณเส้นใยมากขึน มีเถา้มากกวา่ 
PLA บริสุทธิ อาจเนืองมาจากองคป์ระกอบของสารอนินทรียที์อยูภ่ายในเส้นใยและสารเคมีทีใชใ้น
การปรับปรุงผิวเส้นใย สามารถเรียงลาํดับความเสถียรทางความร้อนได้ดังนี (PLA/NaSi40 

>PLA/NaSi30>PLA/NaSi20>PLA/NaSi10>PLA)  
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4.3.3  การศึกษาเอกลกัษณ์ทางด้านความร้อนของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีี
ปริมาณเส้นใย 10,20,30 และ 40 wt%   
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ภาพท ี4.19 DSC Thermogram ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้น
ใย 10 , 20, 30 และ 40wt%  

ตารางท ี4.7 เอกลกัษณ์ทางด้านความร้อนทไีด้จากการทดสอบ DSC ของ PLA และวสัดุเสริม
องค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt%  

ตวัอยา่ง Tg 

 

Tcc 

 

Tm1 Tm2 % Xc 

 

PLA 58.75 128.29 151.97 156.67 6.58 

PLA/NaSi10 58.62 118.48 149.20 156.21 14.47 

PLA/NaSi20 58.03 116.17 148.53 155.84    15.16 

PLA/NaSi30 60.94 114.84 147.70 155.34 14.90 

PLA/NaSi40 60.81 111.50 146.98 155.10 12.26 
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 จาก DSC Thermogram ทีแสดงในภาพที 4.19 สามารถนาํมาสรุปดงัแสดงในตารางที 4.7

พบวา่ค่า Tg ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีปริมาณเส้นใยเพิมมากขึนค่า Tg มีค่ามากขึน ทงันีอาจเป็น
เพราะเส้นใยทีเติมเขา้ไปเป็นส่วนทีอยูก่บัทีดงันนัจึงไปขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่โมเลกุลจึง
ทาํใหส้ายโซ่โมเลกุลสามารถเคลือนทีไดย้ากขึน 

  ส่วนค่า Tcc ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบพบวา่มีค่าลดลงเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ แสดงวา่
เมือมีการเติมเส้นใยมากขึนสามารถเหนียวนาํให้เกิดผลึกไดง่้ายกวา่ PLA บริสุทธิ  และพบพีคการ
หลอมผลึกแบบคู่ ( Double melting peak ) ซึงอาจเป็นไปไดว้า่การเติมเส้นใยเป็นการเพิมการเกิด 
Nucleation และอาจส่งผลต่อการเกิด Trans crystallization [39]  

 ค่า Tm พบวา่มีค่า Tm 2 ค่าซึงแสดงวา่โครงสร้างผลึกของ PLA มีสองแบบ เมือมีการเติมเส้น
ใยในวสัดุเสริมองคป์ระกอบพบวา่ค่า Tm1 ลดลง อาจเป็นเพราะเกิดการแข่งขนัระหวา่งขนัตอนการ
เกิด Nucleation และการเติบโตของผลึก โดยจะพบวา่การเติมเส้นใยทาํให้ปริมาณผลึกเพิมขึน เกิด
ผลึกไดง่้าย แต่ผลึกจะมีขนาดเล็กลง จึงทาํใหอุ้ณหภูมิการหลอมเหลวผลึกมีค่าลดลง ส่วนค่า Tm2 ไม่
ค่อยมีการเปลียนแปลงซึงเป็นอุณหภูมิหลอมเหลวปกติของ PLA  

 ค่าเปอร์เซ็นตค์วามเป็นผลึก ( Xc ) พบวา่เมือปริมาณเส้นใยเพิมขึน แนวโนม้ความเป็นผลึก
เพิมขึน (PLA/NaSi10>PLA/NaSi20>PLA/NaSi30>PLA/NaSi40>PLA)  โดยพบวา่ทีปริมาณเส้น
ใย 20wt% มีปริมาณผลึกมากทีสุด แต่มีค่าทีไม่ต่างจากปริมาณการเติมเส้นใยที 30wt % มากนกัทงันี
เนืองมาจากเกิดอนัตรกิริยา (Interaction) ระหวา่งสารเชือมประสานกบัพืนผวิเส้นใยธูปฤาษี โดยเกิด
พนัธะโควาเลนท ์ระหวา่ง Hydrolyzed silane กบั หมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใยธูปฤาษีและเกิดพนัธะ
ไฮโดรเจน ระหวา่งปลายสายโซ่ของไซเลนและหมู่ไฮดรอกซิลทีไม่ไดเ้กิดการกราฟต ์ของเส้นใย
ธูปฤาษีแสดงวา่ วสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีปริมาณเส้นใย 20wt% และ 30wt% มีความเขา้กนัไดดี้
ระหวา่งเมทริกซ์และพืนผวิเส้นใยแต่ระดบัการเติมที 40wt % การเติบโตของผลึกจะถูกขดัขวางดว้ย
เส้นใยทีมีการกระจายตวัอยูใ่นเนือพอลิเมอร์อยา่งหนาแน่นทาํให้ผลึกเติบโตไดไ้ม่สมบูรณ์ปริมาณ
ผลึกจึงลดลงเมือเทียบกบัวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีปริมาณเส้นใยในระดบัทีเหมาะสม 
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4.3.4  การทดสอบสมบัติเชิงกลของวสัดุเสริมองค์ประกอบทปีริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 

40wt%  

4.3.4.1 การทดสอบการดึงยืด (Tensile testing) ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi 
ทมีีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt% 

4.3.4.1.1 Young’s modulus  

 

ภาพท ี4.20 Young’s modulus ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 
10,20,30 และ 40wt%  

 ผลการทดสอบแสดงตามภาพที 4.20 พบวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบมีค่า Young’s modulus 

เพิมขึนเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ ซึง PLA บริสุทธิมีค่า Young’s modulus 1354.4 MPa  เมือเติม
ปริมาณเส้นใยเพิมขึน ค่า Young’s modulus เพิมมากขึนเนืองจากเส้นใยมีความแข็งตึงมากกวา่พอลิ
เมอร์เมทริกซ์  ดังนันเมือมีการเติมปริมาณเส้นใยทีเพิมมากขึนจึงเหนียวนําให้ว ัสดุเสริม
องค์ประกอบมีค่า Young’s modulus เพิมมากขึนโดยเฉพาะทีปริมาณเส้นใย 30wt% พบว่าค่า 
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Young’s modulus เพิมขึน 72.58 % เมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ แต่เมือเติมในปริมาณเส้นใย 40wt% 

พบวา่ค่า Young’ Modulus ลดลง 

4.3.4.1.2 Tensile strength  

 

ภาพท ี4.21 Tensile strength ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 
10,20,30 และ 40wt%  

   ผลการทดลองแสดงในภาพที 4.21 พบวา่เมือเพิมปริมาณเส้นใยทาํให้ค่า Tensile strength 

สูงกวา่ PLA บริสุทธิและปริมาณเส้นใย 30wt % เป็นปริมาณทีเหมาะสมทีสุด เพราะมีค่า Tensile 

strength สูงสุดมากกวา่ PLA บริสุทธิ 18.75 %  นอกจากนีค่า Tensile strength ยงับ่งบอกถึงการ
กระจายตวัของเส้นใยในวสัดุเสริมองค์ประกอบดงันนัการทีค่า Tensile strength ทีลดลงเมือเติม
ปริมาณเส้นใย 40wt% ซึงเป็นปริมาณทีมากเกินไป เป็นผลจากแรงดึงดูดระหวา่งเส้นใยกบัเส้นใย
เพิมมากขึน เกิดการรวมตวัของเส้นใย (Agglomeration) หรือบางส่วนของเนือเมทริกซ์ปราศจาก
เส้นใยเสริมแรง (Resin pocket) การกระจายตวัของเส้นใยลดลง ขดัขวางการถ่ายโอนความเคน้ใน
ชินงาน  [3, 4] 
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4.3.4.1.3 % Elongation at break  

PLA PLA/NaSi10 PLA/NaSi20 PLA/NaSi30 PLA/NaSi40
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 ภาพท ี4.22 % Elongation at break ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ที
มีปริมาณเส้นใย 10,20,30 และ 40wt%  

 การทดสอบแสดงในภาพที 4.22 พบวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบมีค่า % Elongation at break 

ลดลงเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ ที 30wt% ค่า% Elongation at break ลดลง 44.61% เมือเทียบกบั 
PLA บริสุทธิ โดยเรียงลาํดบัดงันี(PLA>PLA/NaSi10>PLA/NaSi20>PLA/NaSi30>PLA/NaSi40) 
แสดงวา่การเติมเส้นใยลงใน PLA จะส่งผลต่อค่า Elongation at break โดยจะพบวา่ Elongation at 

break ของวสัดุเสริมองค์ประกอบจะลดลงตามปริมาณการเติมเส้นใย เนืองจากการเติมเส้นใยจะ
ส่งผลให้ PLA มีความ Stiffness เพิมขึน และการมีอยูข่องเส้นใยจะส่งผลให้การเคลือนผา่นกนัของ
สายโซ่ระหวา่งการดึงยดืจะถูกขดัขวางทาํใหเ้มือวสัดุถูกดึงถึงจุดๆหนึงก็จะขาดออก 
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4.3.4.3 การทดสอบการดัดงอ (Flexural testing) ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi 
ทมีีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt% 

4.3.4.3.1 Flexural modulus  

PLA PLA/NaSi10 PLA/NaSi20 PLA/NaSi30 PLA/NaSi40
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ภาพท ี4.23 Flexural modulus ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 
10, 20, 30 และ 40wt%  

 การทดลองตามแสดงในภาพที 4.23 พบว่าค่า Flexural modulus ของวสัดุเสริม
องคป์ระกอบมีค่าสูงกวา่ PLA บริสุทธิ โดย PLA บริสุทธิมีค่า 2.71 GPa ปริมาณเส้นใย 30wt% มีค่า 
4.87  GPa และทีปริมาณเส้นใย 40wt% มีค่า 5.67 GPa  เมือปริมาณเส้นใยเพิมขึนพบวา่ ค่า Flexural 

modulus ต่างก็เพิมขึน โดยพบวา่ทีปริมาณเส้นใย 40wt% ใหค้่า Fluxural modulus มากทีสุด  
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4.3.4.3.2 Flexural strength  

PLA PLA/NaSi10 PLA/NaSi20 PLA/NaSi30 PLA/NaSi40
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ภาพท ี4.24 Flexural Strength ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้น
ใย 10,20,30 และ 40wt% 

 การทดลองตามแสดงในภาพที 4.24 พบว่า เมือปริมาณเส้นใยเพิมมากขึน ค่า Flexural 

strength เพิมมากขึน ซึงมากกวา่ PLA บริสุทธิ โดย PLA บริสุทธิมีค่า Flexural  strength 30.93 MPa 

ที 30wt% มีค่า 88.50 MPa ในขณะที 40wt% มีค่า 91.37 MPa แสดงวา่ปริมาณเส้นใยทีเพิมขึนไป
เพิมพืนทีในการเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งพืนผิวเส้นใยกบัเมทริกซ์ และเส้นใยทีเพิมมากขึนยิงทาํให้
วสัดุเสริมองคป์ระกอบมีความแข็งแรงมากขึน สามารถทีจะรับแรงไดม้ากก่อนทีจะเกิดการแตกหกั
ของวสัดุ [20]  
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4.3.4.3.3 Flexural strain 

PLA PLA/NaSi10 PLA/NaSi20 PLA/NaSi30 PLA/NaSi40
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ภาพท ี4.25 Flexural Strain ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 
10,20,30 และ 40wt %  

 ค่าร้อยละของระยะการดดังอ ณ จุดแตกหกั  (Flexural strain) ผลการทดสอบแสดงในภาพ
ที 4.25 พบวา่ระยะการดดังอของวสัดุเสริมองคป์ระกอบลดลงตามปริมาณเส้นใยทีเพิมมากขึน ซึง
ปริมาณเส้นใยทีเติมลงไปจะไปขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่พอลิเมอร์ ยงิมีปริมาณเส้นใยมาก
ขึนก็ยงิทาํให้สายโซ่พอลิเมอร์เคลือนทีไดย้าก ทาํให้วสัดุมีความ Stiffness มากขึน ทาํให้ขณะทีรับ
แรงวสัดุไม่สามารถทีจะเปลียนแปลงรูปร่างเพือจะลดแรงเคน้ทีไดรั้บ จึงทาํใหร้ะยะยดืลดลง  

 

 

 



83 
 

4.3.4.4 การทดสอบการกระแทก (Impact testing) ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ 

PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 และ 40wt%  

PLA PLA/NaSi10 PLA/NaSi20 PLA/NaSi30 PLA/NaSi40
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ภาพท ี4.26 Impact strength ของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 
10, 20, 30 และ 40wt%  

 ความทนแรงกระแทกเป็นการวดัความสามารถในการดูดกลืนพลงังานของวสัดุภายใตก้าร
ใหแ้รงอยา่งทนัทีทนัใด จากผลการทดสอบแสดงในภาพที 4.26 พบวา่เมือมีการเติมปริมาณเส้นใยที
มากขึนทาํใหค้่า Impact strength ลดลงเนืองจากการถ่ายเทพลงังานระหวา่งเส้นใยกบัเมทริกซ์ทีไม่ดี 
โดยเส้นใยจะเป็น Stress concentrator การปรับปรุงผิวแบบ Silane treatmentโดยปริมาณเส้นใย

wt%  ให้ค่า Impact strength ลดลง 28.58 % ปริมาณเส้นใย 20wt% ค่า Impact strength ลดลง 
24.46% และ ปริมาณเส้นใย 10wt% ค่า Impact strength ลดลง 22.10% ซึงมีค่าไม่แตกต่างกนัมาก
นกัในขณะที ปริมาณเส้นใย 40wt% ค่า Impact strength ลดลงถึง 40.95% [5] 
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4.3.4.5 การดูดซึมนําของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 10, 20, 30 

และ 40wt%  
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ภาพท ี4.27 ปริมาณนําทดูีดซึมของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบ PLA/NaSi ทมีีปริมาณเส้นใย 
10, 20, 30 และ 40wt% เทยีบกบัระยะเวลาทแีช่นํา 

 จากการทดสอบการดูดซึมนาํดงัภาพที 4.27 พบวา่เส้นกราฟการดูดซบันาํของ PLA เขา้สู้
สมดุลในเวลาอนัสันและคงทีตลอดระยะเวลาการทดสอบเนืองจาก PLA เป็นพอลิเมอร์ทีไม่มีขวั 
ดงันนัจึงมีความไม่ชอบนาํ (Hydrophobic) ในระดบัหนึง และเมือพิจารณาการเติมปริมาณเส้นใยใน
ปริมาณต่างๆ พบวา่มีการดูดซึมนาํไดม้ากกวา่ PLA ในระดบัทีสูงขึนอยา่งชดัเจนและการดูดซึมนาํ
จะเพิมขึนตามปริมาณการเติมของเส้นใย แสดงถึงการเติมเส้นใยลงไปในเนือพอลิเมอร์จะส่งผลให้
ไดว้สัดุทีมีความชอบนาํ (Hydrophilic) เนืองจากเส้นใยทีเติมลงไปเป็นองคป์ระกอบของเซลลูโลส
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ทีมีความเป็นขวัอยูถึ่งแมว้า่จะผา่นกระบวนการปรับปรุงผิวแต่ปริมาณหมู่ไฮดรอกซิลทีมีความชอบ
นาํ (Hydrophilic) ในเส้นใยก็มีมากเพียงพอทีจะทาํให้วสัดุนนัมีความชอบนาํได ้ดงันนัการเติมเส้น
ใยลงไปในเนือพอลิเมอร์ PLA จึงไปเพิมความสามารถในการดูดซบันาํของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ 
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บทท ี5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 งานวจิยันีไดศึ้กษาวธีิการปรับปรุงพืนผวิเส้นใยจากธูปฤาษีเพือใชเ้ป็นสารเสริมแรงในพอลิ
แลกติกแอซิด และสามารถเตรียมวสัดุเสริมองค์ประกอบเพือปรับปรุงสมบติัทางกายภาพ สมบติั
เชิงกลและสมบติัดา้นความร้อนจากผลการทดลองสามารถสรุปไดว้า่ 

 การทดลองส่วนแรก ศึกษาวธีิการปรับปรุงผวิเส้นใยธูปฤาษีดว้ยสารเคมีพบวา่การปรับปรุง
ผิวเส้นใยดว้ย Na-CF, Na-BPOCF และ Na-SiCF การศึกษาทางดา้นเอกลกัษณ์พบวา่การปรับปรุง
ผวิเส้นใย Na-CF สามารถขจดัพวกเฮมิเซลลูโลส และลิกนินบางส่วน เส้นใยมีความสะอาดมากขึน 
ส่วนการปรับปรุงผิว Na-BPOCF พบวา่เส้นใยมีร่องลึกมากขึน ส่วนการปรับปรุงผิวดว้ย Na-SiCF

พบวา่เส้นใยมีความเรียบมากขึน และการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนพบวา่การปรับปรุงผิวเส้น
ใยดว้ย Na-SiCF เพิมเสถียรภาพทางความร้อนไดดี้ทีสุดเมือเทียบกบัการปรับปรุงผวิดว้ยวธีิอืน 

 การทดลองในส่วนทีสอง การเตรียมวสัดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลกติกแอซิดทีมีการ
เสริมแรงดว้ยเส้นใยธูปฤาษีทีอตัราส่วนเส้นใย 20wt% พบวา่ PLA/NaSi20 ไม่เห็นรอยแยกระหวา่ง
เฟสแสดงถึงการยดึติด (Interface adhesion) ทีดีมีความเขา้กนัไดดี้ระหวา่งเส้นใยและเมทริกซ์ส่งผล
ใหส้มบติัเชิงกลทางดา้น Young’s modulus และ Tensile strength มีค่าเพิมมากขึนเมือเทียบกบั PLA 

บริสุทธิ แต่ค่าร้อยละ Elongation at break ลดลง ส่วนค่า Flexural modulus และค่า Flexural 

strength มีค่าเพิมมากขึน ส่วนค่าร้อยละ Flexural strain และค่า Impact strength มีค่าลดลง 

 ส่วนสมบติัทางดา้นความร้อนของวสัดุเสริมองค์ประกอบทีเสริมแรงด้วยเส้นใยธูปฤาษี
พบว่า PLA/NaSi20 มีเสถียรภาพทางความร้อนทีดีกว่าการปรับปรุงผิวดว้ยวิธีอืนๆ ส่วนสมบติั
ทางดา้นความร้อนค่า Tg และ Tm2 ไม่มีการเปลียนแปลงส่วนค่า Tcc และ Tm1 พบวา่มีค่าสูงขึนใน
ตวัอยา่ง PLA/NaSi20 การเติมเส้นใยสามารถเหนียวนาํให้เกิดผลึกไดง่้ายกวา่ PLA บริสุทธิ การเติม
เส้นใยเป็นการเพิมการเกิด Trans crystallization โดยเกิดทีผิวเส้นใย เป็นการก่อตวัของนิวคลีไอ
แบบ (Heterogeneous nucleation) % Crystallinity มีค่าเพิมมากขึน 
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 การทดลองส่วนทีสาม เป็นการนาํสูตรทีดีทีสุดในขนัตอนทีสองคือการปรับปรุงผิวเส้นใย
ดว้ย Na-SiCF มาเตรียมวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีสัดส่วน 10, 20, 30 และ 40wt% พบวา่การเติม
ปริมาณเส้นใยธูปฤาษีจนถึง 30wt% ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบมีค่า Young’s modulus และ Tensile 

strength เพิมขึน ส่วน ค่าร้อยละ Elongation at break ความตา้นทานต่อแรงกระแทก ลดลง เมือ
เทียบกบั PLA บริสุทธิ ส่วนค่า Flexural modulus และค่า Flexural strength พบว่าเพิมขึนตาม
ปริมาณการเติมเส้นใย ค่า Flexural modulus พบวา่ทีปริมาณการเติมเส้นใย 30 และ 40wt% มีค่าไม่
แตกต่างกนั และค่าร้อยละ Flexural strain พบวา่มีค่าลดลงตามปริมาณเส้นใยทีเพิมขึน 

  เสถียรภาพทางความร้อนพบวา่เมือปริมาณเส้นใยเพิมขึนทาํให้เสถียรภาพทางความร้อน
ลดลง ส่วนปริมาณผลึกพบวา่เพิมขึนตามปริมาณการเติมเส้นใย โดยพบวา่การเติมปริมาณเส้นใย 20 

และ 30wt% ปริมาณผลึกใกลเ้คียงกนัแต่ทีปริมาณเส้นใย 40wt% พบวา่ปริมาณผลึกลดลง เนืองจาก
อนัตรกิริยาระหว่างพืนผิวเส้นใยและเมทริกซ์ทีลดลง ส่วนการทดสอบการดูดซึมนําพบว่าเมือ
ปริมาณเส้นใยเพิมขึนการดูดซึมนาํก็เพิมขึนเนืองจากปริมาณเซลลูโลสทีเพิมขึน ดงันันการเติม
ปริมาณที 30wt% ก็เพียงพอต่อการเพิมสมบติัเชิงกลและทางความร้อนในวสัดุเสริมองค์ประกอบ
ระหวา่ง PLA และเส้นใยธูปฤาษี 



 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรมีเครืองมือทีใชต้ดัเส้นใยเพือควบคุมความยาวใหไ้ดต้ามความตอ้งการ (aspect  

  ratio) และไดเ้ส้นใยเร็วขึน 

5.2.2 ก่อนขึนรูปดว้ยเครือง Injection molding ควรทาํการอบวสัดุเสริมองคป์ระกอบ 
  ก่อนเพือไล่ความชืนในชินงาน เป็นเวลา 2 ชวัโมง เพือลดปัญหาฟองอากาศภายใน 
  ชินงาน 

      5.2.3 การประยกุตก์ารใชง้านวสัดุเสริมองคป์ระกอบในทางการแพทยส์ามารถทาํเป็น 
  อุปกรณ์สาํหรับยดึกระดูก ดา้มจบัเครืองมือ รวมไปถึงการนาํไปใชง้านเกียวกบั 
  ชินส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คลือนที และวสัดุตกแต่งภายในรถยนต ์ 
  เช่น ระบบเสียง แผงประตู ทีปูเทา้ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
ขอ้มูลผลการวเิคราะห์และการทดสอบต่างๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก.1 เสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใย 

 ก.1.1 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA ของเส้นใยทีไม่ผา่นการ
ปรับปรุงผิวและผา่นการปรับปรุงผวิดว้ยวธีิต่างๆ 

 

ภาพที ก.1 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใยธูปฤาษี ( CF ) 

 

ภาพที ก.2 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใยธูปฤาษีทีผา่นการปรับปรุงผวิดว้ย NaCF 

   94 



 

 

ภาพที ก.3 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใยธูปฤาษีทีผา่นการปรับปรุงผวิดว้ย 
NaBPOCF 

 

ภาพที ก.4 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใยธูปฤาษีทีผา่นการปรับปรุงผวิดว้ย NaSiCF 
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ก.1.2 เสถียรภาพทางความร้อนของ PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีปริมาณเส้นใย 20% wt 

 

ภาพที ก.5 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของ PLA  

 

ภาพที ก.6 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/CF 
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ภาพที ก.7 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaCF 

 

ภาพที ก.8 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaBPOCF 
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ภาพที ก.9 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaSiCF 

ก.1.3  เสถียรภาพทางความร้อนของ PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีปรับปรุงผวิดว้ย APDES ที
ปริมาณเส้นใย 10 20 30 และ 40 % wt 

 

ภาพที ก.10 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaSi10 
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ภาพที ก.11 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaSi20 

 

ภาพที ก.12 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaSi30 
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ภาพที ก.13 การวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaSi40 

ก.2 พฤติกรรมการผลึกของตวัอยา่ง 

ก.2.1 พฤติกรรมการผลึกของตวัอยา่งใน PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีการปรับปรุงผวิเส้นใยดว้ย
วธีิต่างๆ ปริมาณเส้นใย 20% 

 

ภาพที ก.14 DSC thermogram ของ PLA 
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ภาพที ก.15 DSC thermogram ของ PLA/CF 

 

ภาพที ก.16 DSC thermogram ของ PLA/NaCF 
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ภาพที ก.17 DSC thermogram ของ PLA/NaBPOCF 

 

ภาพที ก.18 DSC thermogram ของ PLA/NaSiCF 

ก.2.2 พฤติกรรมการผลึกของตวัอยา่งใน PLA และวสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีการปรับปรุงผวิดว้ย 
APDESปริมาณเส้นใย 10 20 30 และ 40 wt% 
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ภาพที ก.19 DSC thermogram ของ PLA/NaSi10 

 

ภาพที ก.20 DSC thermogram ของ PLA/NaSi20 
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ภาพที ก.21 DSC thermogram ของ PLA/NaSi30 

 

ภาพที ก.22 DSC thermogram ของ PLA/NaSi40
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ก.3 ตารางสมบัติเชิงกลของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบทมีีการปรับปรุงผวิด้วยวธิีต่างๆในอตัราส่วนเส้นใย 20% 

Sample  Tensile Modulus 

( MPa) 
Tensile strength 

(MPa) 
Elongation at break 

(%) 
Impact strength 

( kj/ m2) 
Flexural modulus 

( MPa ) 
Flexural strength 

( MPa) 
PLA 1338.71 88.3133 49.1643 2.4650 5.3171 1.2260 3.6630 0.9460 2705.52±64.30 30.92±6.97 

PLA/CF 1594.23 43.8900 41.1633 2.0880 3.4218 0.2695 1.8325 0.4970 3027.90±167.52 70.64±4.25 

PLA/Na-CF 1711.28 58.9480 54.3941 3.2921 4.3913 0.3397 2.1800 0.2670 3265.44±150.66 86.52±4.73 

PLA/Na-BPOCF 1682.95 58.9480 54.1129 2.6600 4.3974 0.4383 2.2506 0.5650 3457.96±170.16 88.50±4.83 

PLA/Na-SiCF 1755.33 43.7043 57.8351 1.2829 4.6013 0.200 2.6500 0.1970 3788.26±176.32 91.37±4.60 
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ก.4 ตารางสมบัติเชิงกลของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบทมีีการปรับปรุงผวิด้วย APDES ในอตัราส่วนเส้นใย 10 20 30 และ 40 % 

Sample  Tensile Modulus 

( MPa) 
Tensile strength 

(MPa) 
Elongation at break 

(%) 
Impact strength 

( kj/ m2) 
Flexural modulus 

( MPa ) 
Flexural strength 

( MPa) 
Flexural strain 

(%) 
PLA 1354.40±80.36 49.47±3.49 5.48±0.61 3.66±1.22 2705.52±64.30 30.92±6.97 3.30±0.30 

PLA/NaSi10 1684.90±66.73 55.19±3.20 4.55±0.16 2.61±0.67 3105.74±140.35 70.64±4.25 3.11±0.38 

PLA/NaSi20 2210.40±100.01 57.83±1.28 3.67±0.47 2.85±0.40 3788.26±176.32 86.52±4.73 2.92±0.35 

PLA/NaSi30 2337.50±139.74 58.74±4.19 3.03±0.55 2.16±0.46 4874.20±170.30 88.50±4.83 1.47±0.21 

PLA/NaSi40 1838.40±198.34 54.17±4.58 2.90±0.60 2.76±1.09 5668.50±120.85 91.37±4.60 1.29±0.22 

 

          106 



 

ก.5 ตารางการดูดซึมนําของ PLA และวสัดุเสริมองค์ประกอบทมีีการปรับปรุงผวิด้วย APDES ในอตัราส่วนเส้นใย 10 20 30 และ 40wt% 

วนัท ี 

  

PLA PLA/NaSi10 

 

PLA/NaSi20 

 

PLA/NaSi30 

 

PLA/NaSi40 

 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

ก่อนแช่นํา 0.67089 0.087449 0.56966 0.047864 0.57792 0.049943 0.55362 0.055787 0.60369 0.074197 

1 0.6764 0.087418 0.57521 0.048328 0.58476 0.050378 0.56231 0.053829 0.61637 0.075787 

2 0.67539 0.08739 0.57638 0.048476 0.59566 0.057314 0.56666 0.054098 0.62328 0.076228 

3 0.67501 0.087707 0.5757 0.047939 0.59468 0.045532 0.56949 0.053702 0.62779 0.07729 

4 0.67517 0.087966 0.57788 0.048823 0.58932 0.049751 0.57227 0.054383 0.63383 0.077983 

5 0.67444 1.17E-16 0.57795 0.047987 0.59137 0.050154 0.57493 0.05477 0.6368 0.078884 

6 0.67475 0.08792 0.57896 0.047922 0.59493 0.050976 0.57732 0.055042 0.64018 0.079619 

7 0.67469 0.087397 0.57904 0.048275 0.59517 0.050751 0.57806 0.055264 0.64163 0.07974 

8 0.6741 0.087859 0.57974 0.048464 0.59671 0.051016 0.58021 0.055424 0.64482 0.080394 

9 0.67462 0.088111 0.58043 0.048433 0.59856 0.05085 0.58224 0.054512 0.64688 0.08017 

10 0.67434 0.088432 0.58195 0.048262 0.60057 0.050775 0.58538 0.055489 0.64905 0.079978 

11 0.67434 0.088164 0.58127 0.048464 0.60089 0.050665 0.58453 0.055666 0.64788 0.080282 

12 0.675 0.088322 0.58257 0.047998 0.60146 0.051372 0.58519 0.055639 0.64835 0.080046 

13 0.67446 0.087968 0.58176 0.048755 0.60228 0.050991 0.58606 0.055606 0.6488 0.080161 
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14 0.67489 0.088221 0.58214 0.048293 0.60154 0.051422 0.58674 0.056049 0.64917 0.079193 

15 0.67472 0.088405 0.58225 0.048551 0.60263 0.051062 0.58601 0.055821 0.64933 0.079442 

16 0.67536 0.087418 0.58229 0.048617 0.60362 0.051074 0.58643 0.056228 0.64983 0.07994 

17 0.59426 0.07711 0.58313 0.048832 0.6032 0.050929 0.58604 0.056264 0.649 0.079997 

18 0.67409 0.088071 0.58338 0.048886 0.60292 0.050595 0.58573 0.05587 0.64929 0.08039 

19 0.67462 0.087843 0.58414 0.048387 0.6052 0.051274 0.58829 0.055926 0.64908 0.079943 

20 0.67457 0.088317 0.58262 0.048577 0.60328 0.051007 0.5873 0.055493 0.65012 0.079674 

21 0.67492 0.087883 0.58259 0.048777 0.60309 0.050932 0.58657 0.055909 0.64965 0.080269 

22 0.67496 0.087974 0.58324 0.048947 0.60457 0.051732 0.58704 0.05607 0.64908 0.079636 

23 0.67484 0.088246 0.58412 0.048774 0.60458 0.051212 0.58804 0.056076 0.64962 0.080045 

24 0.67529 0.088371 0.58409 0.048748 0.60339 0.051694 0.58799 0.056066 0.64934 0.08027 

25 0.67622 0.088193 0.58381 0.048805 0.60325 0.051663 0.58729 0.056562 0.64889 0.080041 

26 0.67404 0.088165 0.58498 0.048749 0.60625 0.050858 0.58888 0.056714 0.65008 0.080495 

27 0.67459 0.088065 0.58451 0.048532 0.59915 0.052563 0.58862 0.056878 0.65048 0.08038 

28 0.67479 0.088005 0.58465 0.048645 0.59843 0.05169 0.59001 0.057714 0.6509 0.080123 

29 0.67549 0.087753 0.5847 0.048608 0.59913 0.05304 0.58999 0.057699 0.65117 0.080097 

30 0.67601 0.087935 0.59653 0.048711 0.60481 0.050402 0.58927 0.057664 0.65152 0.079929 

31 0.67594 0.087645 0.58446 0.04914 0.60453 0.051651 0.58838 0.056892 0.65002 0.079778 
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ภาคผนวก ข 

วธีิการคาํนวณ

 



 

ข-1 การคํานวณปริมาณผลกึ ( Xc) 

การหาปริมาณผลึก 

   Xc( % )  =          ×  100     

 ( ) 
             

 

เมือ  Hf  คือ Melt enthalpy  (J/g)ของวสัดุเสริมองคป์ระกอบไดจ้ากพืนทีใตพ้ีคบ่งบอกถึง
การ หลอมเหลวผลึกในการใหค้วามร้อนครังทีสองจาก DSC thermogram 

 Hf  คือ Melt enthalpy (J/g) ของ PLAทีมีผลึกซึงมีค่าเท่ากบั % ( .  J/g) 
 WPLA คือสัดส่วนของ PLA ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบ 

 

ตวัอยา่ง การคาํนวณปริมาณผลึกใน PLA ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบ PLA/NaSi10 ( 90 : 10 ) 

 
 

สัดส่วนของ PLA ในวสัดุเสริมองคป์ระกอบเท่ากบั 0.8 
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จากภาพภาคผนวก ก.1 การใหค้วามร้อนครังทีสอง พบวา่   Hf  มีค่าเท่ากบั 3.41( J/g) 
 

   Xc (% )  =        ×  100 

 

     = 14.47 % 
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ภาคผนวก ค 

การนาํเสนอผลงานวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค-1 การประชุมวชิาการ Pure and Applied chemistry International Conference 2015 

 (PACCON 2015) 
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