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 ในการศึกษาน้ี ใชผ้งข้ีเล่ือยเป็นสารเสริมแรงในพอลิแลคติกแอซิด เตรียมผงข้ีเล่ือยให้อยูใ่น
รูปของผงข้ีเล่ือยท่ีไม่ผ่านการดดัแปรและผ่านการดดัแปรด้วยการท าอลัคาไลน์เซชนั ส าหรับผงข้ี
เล่ือยท่ีผา่นการดดัแปรดว้ยการท าอลัคาไลน์เซชนั ผงข้ีเล่ือยดดัแปรดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ท่ีความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนักต่อปริมาตร เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นพอลิเมอร์
คอมโพสิทระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและผงข้ีเล่ือยท่ีอตัราส่วนต่างๆ คือ 80/20 70/30 และ 60/40 
เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั เตรียมดว้ยเคร่ืองอดัรีดแบบสกรูคู่และช้ินงานทดสอบเตรียมดว้ยเคร่ืองฉีดข้ึน
รูป ตรวจสอบสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์
คอมโพสิท 

เม่ือปริมาณผงข้ีเล่ือยท่ีไม่ผา่นการดดัแปรดว้ยการท าอลัคาไลเซชนัเพิ่มข้ึน ค่ามอดุลสัแรงดึง
และค่ามอดุลสัแรงดดัโคง้ของพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิทมีค่าเพิ่มข้ึน แต่ค่าความตา้นแรงดึง ค่า
ความต้านแรงดัดโค้ง ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทก และค่าความยืดสูงสุด ณ จุดขาดลดลง       
ความเสถียรต่อความร้อนของพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิทลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือปริมาณผงข้ีเล่ือยท่ี
ไม่ผ่านการดัดแปรด้วยการท าอลัคาไลเซชันเพิ่มข้ึน การดัดแปรพื้นผิวของผงข้ีเล่ือยด้วยการท า        
อลัคาไลเซชันส่งผลต่อการปรับปรุงสมบติัทางกลและความเสถียรต่อความร้อนของพอลิแลคติก
แอซิดคอมโพสิท นอกจากน้ีภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่า
การดดัแปรผงข้ีเล่ือยดว้ยการท าอลัคาไลน์เซชนัปรับปรุงการยดึติดท่ีบริเวณอินเทอร์เฟสระหวา่งผงข้ี
เล่ือยและพอลิแลคติกแอซิด และการแตกตวัของผงข้ีเล่ือยในพอลิแลคติกแอซิดเมทริกซ์ 
 พอลิบิวธิลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตถูกใชเ้พื่อปรับปรุงความเหนียวของพอลิแลคติกแอซิด
คอมโพสิท เม่ือปริมาณพอลิบิวธิลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตเพิ่มข้ึน ค่าความยืดสูงสุด ณ จุดขาด 
และค่าความตา้นทานต่อแรงกระแทกของพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิทเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีค่าความ
ตา้นแรงดึง ค่ามอดุลสัแรงดึง ค่าความตา้นแรงดดัโคง้ และค่ามอดุลสัแรงดดัโคง้ลดลง ความเสถียรต่อ
ความร้อนของพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิทเพิ่มข้ึนตามปริมาณของพอลิบิวธิลีนอะดิเปตโคเทอเรพ
ทาเรตท่ีเพิ่มข้ึน ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงลกัษณะของการแตกหกั
แบบเหนียวในพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิทท่ีมีการปรับปรุงความเหนียวดว้ยพอลิบิวธิลีนอะดิเปตโค
เทอเรพทาเรต 

 พอลิแลคติกแอซิดกราฟทม์าลีอิกแอนไฮไดรด์ใชเ้ป็นสารช่วยให้เขา้กนั และปริมาณของพอ
ลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮไดรด์ คือ 3 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนัก    พอลิเมอร์
คอมโพสิทท่ีมีการปรับปรุงความเขา้กนัไดด้ว้ยพอลิแลคติกแอซิดกราฟทม์าลีอิกแอนไฮไดร์มีสมบติั
ทางกลและความเสถียรต่อความร้อนท่ีสูงกวา่พอลิเมอร์คอมโพสิทท่ีไม่มีการปรับปรุงความเขา้กนัได ้



ค 
 

ปริมาณพอลิแลคติกแอซิดกราฟทม์าลีอิกแอนไฮไดรดท่ี์เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงความเขา้กนัได้
ของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและผงข้ีเล่ือยท่ีปรับปรุงความเหนียวดว้ยพอลิ
บิวธิลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต คือ 5 เปอร์เซ็นโดยน ้าหนกั ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราดยนืยนัไดว้า่พอลิแลคติกแอซิดกราฟทม์าลีอิกแอนไฮไดรด์ปรับปรุงความเขา้กนัไดข้อง
องคป์ระกอบในพอลิเมอร์คอมโพสิท 
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Abstract 
 

In this study, sawdust was used as a reinforcing filler in poly(lactic acid) (PLA). Sawdust 
was prepared as untreated sawdust (UT) and alkali treated sawdust (AT). For AT, sawdust was treated 
with 2% w/v sodium hydroxide (NaOH) solution for 30 min. Then, the composites of PLA/sawdust 
at various ratios of 80/20, 70/30, and 60/40 w/w were prepared using a twin screw extruder and test 
specimens were molded using an injection molding machine. Mechanical, thermal, and 
morphological properties of the composites were investigated.  

With increasing UT content, tensile modulus and flexural modulus of PLA composites 
increased whereas tensile strength, flexural strength, impact strength, and elongation at break 
decreased. Thermal stability of PLA composites was continuously decreased when UT content was 
increased. Alkali treatment improved mechanical properties and thermal stability of PLA composites. 
Moreover, SEM micrographs showed that alkali treatment improved sawdust-PLA interfacial 
adhesion and dispersion of sawdust in PLA matrix. 

Poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) was used to improve toughness of PLA 
composites. With increasing PBAT content, elongation at break and impact strength of PLA 
composites were increased whereas tensile strength, tensile modulus, flexural strength, and flexural 
modulus were decreased. Thermal stability of PLA composites was improved with increasing PBAT 
content. SEM micrographs exhibited some features of ductile fracture in the PLA composites 
toughened with PBAT. 

Poly(lactic acid) grafted with maleic anhydride (PLA-g-MA) was used as a compatibilizer 
and its contents were 3, 5, and 10 wt%. The compatibilized composites had higher mechanical 
properties and thermal stability than that of the uncompatibilized composite. The optimum content 
of PLA-g-MA for sawdust/PLA/PBAT composite was 5 wt%. SEM micrographs confirmed that 
PLA-g-MA improved the compatibility between constituents of the composites. 

 

 
 




