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Abstract
Poly(lactic acid) (PLA) is made from agricultural production and biodegradable. However, it is well
known that the PLA has relatively low mechanical properties. Therefore, in this study, we intended to study and
improve the properties of poly(lactic acid) composited with cellulose fibers from recycled newspaper. The influence
of cellulose fiber content on mechanical properties and swelling behavior of composite films was investigated. In
addition, the morphological property of composite films also characterized by SEM. It was found that the temperature
and amount of cellulose fibers has affects to swelling behavior of the composite film. In addition, we found that the
cellulose fibers can embed into the film, which resulting to increase the mechanical properties of the composite
films. However, it was found that the composite films at 2 wt% of cellulose fibers exhibited highest increases in
the mechanical properties
Keywords: Composite film, Poly(lactic acid), Cellulose fiber, Swelling ratio, Tensile strength
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บทคัดย่อ
พอลิ แ ลคติกแอซิ ด เป็ นพลาสติก ที่ส ามารถผลิต จากผลผลิ ต ทางการเกษตรและสามารถย่ อยสลายได้ ทาง
ธรรมชาติ อย่ างไรก็ดีพลาสติกชนิดนี้ มีส มบัติเชิง กลค่ อนข้ างต่ า งานวิจัยนี้ จึง มุ่งเน้ นที่จะปรับปรุงสมบัติเชิง กลของ
พอลิแลคติกแอซิด โดยการน าเส้ นใยเซลลู โลสที่ไ ด้ จากกระดาษหนัง สือ พิ มพ์ มาคอมโพสิต กับพอลิแ ลคติกแอซิ ด มี
การศึกษาอิทธิพลของปริมาณเส้ นใยเซลลูโลสต่ อสมบัติเชิงกลและศึกษาพฤติกรรมการบวมตัวของฟิ ล์มคอมโพสิต
นอกจากนี้ ยั ง วิ เ คราะห์ ลั กษณะพื้ นผิว ของฟิ ล์ มคอมโพสิต พบว่ า อุณ หภูมิแ ละปริ มาณของเส้ น ใยเซลลู โ ลสมีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการบวมตัว ของฟิ ล์มคอมโพสิต นอกจากนี้พบว่ าเส้ นใยเซลลูโลสสามารถแทรกเข้ าไปในฟิ ล์มพอลิแลคติก
แอซิดได้ ซึ่งส่งผลให้ สมบัตเิ ชิงกลของฟิ ล์มคอมโพสิตดีข้ นึ อย่างไรก็ตามพบว่าฟิ ล์มคอมโพสิตที่มเี ส้ นใยเซลลูโลสปริมาณ
ร้ อยละ 2 จะสมบัตเิ ชิงกลเพิ่มสูงมากที่สดุ
คาสาคัญ: ฟิ ล์มคอมโพสิต พอลิแลคติกแอซิด เส้ นใยเซลลูโลส อัตราการบวมตัว การทนต่อแรงดึง
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บทนา
ในชี วิ ต ประจ าวั น พลาสติ ก ถู ก น ามาใช้ ง านในหลายๆ ด้ า น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพลาสติ ก ที่ผ ลิ ต จากปิ โตรเคมี
(Petroleum based plastics) ซึ่งเป็ นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ ส่งผลให้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้ อม เช่น
เกิดปั ญหาขยะล้ นเมือง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ท่วั โลกจึงสนใจที่จะนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ (Bioplastic) มาใช้
ทดแทนพลาสติกทั่ว ๆ ไป เพื่อลดปั ญหาดังกล่ าว พอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid), PLA) เป็ นหนึ่งวัสดุท่ไี ด้ รับ
ความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์จานวนมาก เนื่องจากพอลิแลคติกแอซิดเป็ นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ
(Dorgan et al., 2001) และสามารถผลิตได้ จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้ าวโพด และมันสาปะหลัง เป็ นต้ น (Dong
et al., 2014)
อย่างไรก็ตามพอลิแลคติกแอซิดยังมีข้อด้ อยในเรื่องสมบัตเิ ชิงกลที่ค่อนข้ างต่ามีความเปราะและแตกหักง่าย จึงมี
การนาพอลิแลคติกแอซิดไปผสมกับสารอื่น ๆ เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Bondeson et al., 2007) พอลิไวนิลไพโรลิ
โดน (Quiros et al., 2015) นอกจากนี้แล้ วยังพบว่ามีการนิยมนาพอลิแลคติกแอซิดไปผสมหรือคอมโพสิตกับเส้ นใยต่าง
ๆ โดยเฉพาะเส้ นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้ นใยเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน (Manshor et al., 2006) เส้ นใยเซลลูโลสจาก
ไม้ (Faludi et al., 2013) และเส้ นใยเซลลูโลสจากถ่านไม้ ไผ่ (Ho et al., 2015) เป็ นต้ น
เส้ น ใยที่เ ราสนใจน ามาใช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ คื อ เส้ น ใยเซลลู โ ลสที่ไ ด้ ม าจากหนั ง สือ พิ ม พ์ เ หลื อ ใช้ (Recycled
newspaper cellulose fiber) เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตหนังสือพิมพ์มาใช้ เป็ นประจาทุกวัน ทาให้ มีหนังพิมพ์เหลือใช้
จานวนมาก ดังนั้นแล้ วคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิด การสกัดเส้ นใยเซลลูโลสจากหนังสือพิมพ์มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ โดย
การนาเส้ นใยเซลลูโลสจากกระดาษหนังสือพิมพ์เหลือใช้ ในสานักงานมาคอมโพสิตพอลิแลคติกแอซิด เพื่อช่วยปรับ ปรุง
สมบัตเิ ชิงกลของคอมโพสิตให้ ดขี ้ นึ
งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดและฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิต กับเส้ นใยเซลลูโลส
เพื่อศึกษาสมบัตเิ ชิงกล โครงสร้ างทางเคมี และลักษณะพื้นผิว นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลปริมาณและผลของการเติมเส้ น
ใยเซลลูโลสต่อสมบัตดิ ้ านต่าง ๆ ของฟิ ล์มคอมโพสิตอีกด้ วย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมี
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พอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid), PLA) จากบริษัท Bc polymers marketing ประเทศไทย โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ จากบริษัท AGC chemicals ประเทศไทย โซเดียมซิลิเกตจากบริษัท Applichem panreac ประเทศเยอรมัน
คลอโรฟอร์มจากบริษัท Carloerba ประเทศอังกฤษ และหนังสือพิมพ์เหลือใช้ จากสานักงาน (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากหนังสือพิมพ์
เส้ นใยเซลลูโลส (Cellulose fiber, CF) จากหนังสือพิมพ์เหลือใช้ ในสานักงานสามารถเตรียมได้ ดังนี้ ขั้นตอน
แรกทาการตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ มีขนาดเล็ก ๆ ประมาณ 5 กรัม ทาการสกัดเส้ นใยโดยใช้ สารละลายโซเดียม ไฮด
รอกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 โดยนา้ หนัก จากนั้นทาการฟอกสีเส้ นใยที่ได้ ด้วยสารละลายโซเดียมซิลิเกตประมาณ 1 กรัม
จากนั้นทาการปั่ นกวนให้ สารละลายผสมเป็ นเนื้อเดียวกันโดยเครื่องกวนแบบใช้ แม่เหล็กที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ทาการล้ างเส้ นใยที่สกัดได้ ด้วยนา้ จนกระทั่งเส้ นใยที่ได้ เป็ นกลาง นาเส้ นใยที่ได้ ไปอบในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ
80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง เส้ นใยที่ได้ เก็บไว้ ในโถดูดความชื้น (Desiccator) เพื่อใช้ ในการเตรียมคอมโพสิต
ต่อไป
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การเตรียมฟิ ล์มคอมโพสิต
เตรียมสารละลายพอลิแลคติกแอซิดที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 โดยนา้ หนัก จานวน 30 กรัม เติมเส้ นใยเซลลูโลส
ที่เตรียมได้ ในร้ อยละปริมาณ 1 2 และ 3 ของนา้ หนักพอลิแลคติกแอซิดตามลาดับ จากนั้นคนสารละลายต่อให้ เส้ นใย
กระจายตัวเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง เทสารลงในจานเพาะเชื้อ (Petri dish)นาไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 12 ชั่วโมง ก็จะได้ แผ่นฟิ ล์มคอมโพสิต PLA/1%CF PLA/2%CF และ PLA/3%CF ตามลาดับ เพื่อนาไปทดสอบ
คุณสมบัตติ ่าง ๆ ต่อไป
โครงสร้างทางเคมีของคอมโพสิต
โครงสร้ างทางเคมี ข องฟิ ล์ ม คอมโพสิ ต สามารถตรวจสอบด้ วยเทคนิ ค ฟู ริ เ ออร์ ท รานสฟอร์ ม อิ น ฟา
เรดสเปกโทรสโคปี (FT-IR spectroscopy) (รุ่ น FTIR-4100, Jasco, Japan) ท าการตรวจวั ด ที่ ช่ วงเลขคลื่ น
(Wavenumber) ระหว่าง 4,000 cm-1 ถึง 400 cm-1 โดยการเตรียมตัวอย่างของฟิ ล์มที่ใช้ ในการตรวจสอบจะถูกเตรียม
ด้ วยเทคนิค Film casting
สมบัติการบวมตัวของคอมโพสิต
สมบัติการบวมตัว ของฟิ ล์ มพอลิ แ ลคติกแอซิ ด และฟิ ล์ มคอมโพสิต ระหว่ า งพอลิ แ ลคติกแอซิ ด กับเส้ น ใย
เซลลูโลสจะศึกษาจากอัตราการบวมตัวของฟิ ล์มคอมโพสิตที่อุณหภูมิต่างกัน โดยทาการศึกษาที่อุณหภูมิห้องและ ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสทาการตัดฟิ ล์มให้ มีขนาด 1 x 1 ตารางเซนติเมตร จากนั้นชั่งนา้ หนักของแผ่นฟิ ล์มที่สภาวะ
แห้ ง (Wd) แล้ วนาแผ่นฟิ ล์มไปแช่ในนา้ ปราศจากไอออนที่ระยะเวลาต่างๆ เมื่อถึงเวลาที่กาหนดนาฟิ ล์มดังกล่าวออกมา
จากนา้ และซับแผ่นฟิ ล์มด้ วยกระดาษกรองเพื่อ กาจัดนา้ ส่วนเกินบริเวณพื้นผิวออก ชั่งนา้ หนักที่เปลี่ยนแปลงที่ระยะเวลา
ใด ๆ (Ws) คานวณหาอัตราการบวมตัว (Swelling ratio, %SR) ของฟิ ล์มคอมโพสิต ดังสมการที่ (1)
%SR 

Ws  Wd
 100
Wd

1

Ws คือ นา้ หนักของฟิ ล์มคอมโพสิตในสภาวะบวมตัวที่เวลา t ใดๆ หน่วย กรัม
Wd คือ นา้ หนักของฟิ ล์มคอมโพสิตในสภาวะแห้ ง หน่วย กรัม
ทาการทดลอง 3 ซา้
เมื่อ

สมบัติเชิงกลของคอมโพสิต
เป็ นที่ทราบกันดีว่าสมบัติเชิงกลเป็ นสมบัติท่สี าคัญอย่างหนึ่งของฟิ ล์มคอมโพสิต เพื่อใช้ เป็ นพารามิเตอร์ในการ
ทานายความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้ งาน ดั งนั้นแล้ วผู้วิจัยจึงทาการทดสอบสมบัตดิ ังกล่าวของ
ฟิ ล์มคอม
โพสิตที่เตรียมได้ จากเครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile tester) โดยทาการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D882 (ASTM,
2010) โดยใช้ แรงดึงเพื่อให้ ช้ ินงานยืดออก โดยตัดตัวอย่ างขนาดความกว้ าง 10 มิลลิเมตร มีระยะห่ างระหว่ างตัวจับ
(Gage length) 50 มิลลิเมตร และทาการดึงตัวอย่างด้ วยความเร็วในการทดสอบ 125 มิลลิเมตรต่อนาที
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ลักษณะพื้ นผิวของคอมโพสิต
ลักษณะของพื้นผิวและพื้นผิวรอยแตกของฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิด และฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิตกับ
เส้ นใยเซลลูโลส สามารถตรวจสอบได้ จากกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope,
SEM) โดยนาฟิ ล์มที่ต้องการทดสอบตัดให้ มีขนาดพอเหมาะ วางลงบนแผ่นคาร์บอนเทปที่ติดอยู่กับแท่นวางตัวอย่ าง
จากนั้นทาการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว
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ผลและการอภิปรายการทดลอง
โครงสร้างทางเคมีของคอมโพสิต
จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งทางเคมี ข องพอลิ แ ลคติก แอซิ ด คอมโพสิต กับ เส้ น ใยเซลลู โ ลสที่ไ ด้ จ ากกระดาษ
หนังสือพิมพ์เหลือใช้ พบว่า FT-IR spectra ของพอลิแลคติดแอซิดคอมโพสิตกับเส้ นใยเซลลูโลสพอลิแลคติดแอซิด และ
เส้ นใยเซลลูโลส ซึ่งแสดงพีคที่มลี ักษณะคล้ ายคลึงกัน
โครงสร้ างทางเคมีของเส้ นใยเซลลูโลสที่เตรียมได้ แสดงได้ ในรูปที่ 1(a) พบพีคที่บริเวณ 3,398 cm-1 และ
1,185 cm-1 ซึ่งแสดงถึงหมู่ –OH stretching และ C-O-C ซึ่งพบอยู่ภายในโครงสร้ างของเซลลูโลส (CF) (Ziaulkarim
et al., 2014; Abdulkhani et al., 2013) และพบว่ าในโครงสร้ างทางเคมี ของพอลิ แลคติกแอซิด (รูปที่1b) จะมีพีค
เกิดขึ้นที่บริเวณ 2,995 cm-1 และ 1,756 cm-1 ซึ่งแสดงถึงหมู่ C-H stretching และหมู่ C=O ที่มาจาก acetate group
ซึ่งอยู่ในโครงสร้ างของโมเลกุลพอลิแลคติกแอซิด (PLA) (Hoidy et al., 2010) ตามลาดับ
นอกจากนี้พบว่าโครงสร้ างทางเคมีของฟิ ล์มคอมโพสิต PLA/CF จะแสดงพีคคุณลักษณะของเส้ นใยเซลลูโลส
และ PLA ของฟิ ล์มคอมโพสิตดังกล่าว (รูปที่ 1c) กล่าวคือจะมีพีคที่บริเวณ 3,505 cm-1และ 2,995 cm-1ซึ่งเป็ นพีคที่
แสดงถึง –OH stretching ที่พบในโครงสร้ างของเซลลูโลส และหมู่ C-H stretching ที่พบในโครงสร้ างของพอลิแลคติก
แอซิด ตามลาดับ
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รูปที่ 1 FT-IR spectra ของฟิ ล์ม (a) CF (b) PLA และ (c) PLA/CF

90

สมบัติการบวมตัวของคอมโพสิต
จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิมีผลต่อ อัตราการบวมตัวของฟิ ล์มคอมโพสิต และพบว่า ฟิ ล์มพอลิแลคติคแอซิด
คอมโพสิตกับเส้ นใยเซลลูโลสจะมีอตั ราการบวมตัวที่สงู กว่าฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิด ดังรูปที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องจากเส้ นใย
เซลลูโลสมีสมบัติความชอบนา้ (Hydrophilic property) เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จานวนมากภายในโครงสร้ าง
ทางเคมีของเซลลูโลส จึงทาให้ เส้ นใยมีการบวมนา้ อย่ างไรก็ตามพบว่ าอัตราการบวมตัวในนา้ ของฟิ ล์มทุกชนิดมีค่า
ค่อนข้ างต่ามาก เนื่องจากพอลิแลคติกแอซิดมีสมบัตทิ ่ไี ม่ชอบนา้ (Hydrophobic property)
นอกจากนี้แล้ วยังพบว่าที่สภาวะอุณหภูมสิ งู (60 องศาเซลเซียส) อัตราการบวมตัวของฟิ ล์มคอมโพสิตชนิด
ต่างๆ จะมีอตั ราการบวมตัวที่สงู กว่าที่สภาวะอุณหภูมหิ ้ อง ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 2 อัตราการบวมตัวของฟิ ล์ม (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ(d) PLA/3%CF ที่สภาวะอุณหภูมิห้อง

รูปที่ 3 อัตราการบวมตัวของฟิ ล์ม (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
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ลักษณะพื้ นผิวและพื้ นผิวรอยแตกของฟิ ล์มคอมโพสิต
ลั กษณะของพื้ นผิวของฟิ ล์ ม พอลิ แ ลคติ ค แอซิ ด และฟิ ล์ ม คอมโพสิต ระหว่ า งพอลิ แ ลคติค แอซิด กับเส้ นใย
เซลลูโลสแสดงในรูปที่ 4 พบว่าลักษณะพื้นผิวของแผ่นฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดจะมีลักษณะเรียบ ไม่มคี วามเป็ นขรุขระ ดัง
แสดงในรูป 4(a) พบว่ามีลักษณะที่ตรงกันข้ ามกับฟิ ล์มคอมโพสิตระหว่างพอลิแลคติคแอซิดกับเส้ นใยเซลลูโลส กล่าวคือ
บริเวณพื้นผิวของฟิ ล์มดังกล่ าวมีการกระจายตัวของเส้ นใยเซลลูโลสค่ อนข้ างดี (รูป 4 b) นอกจากนี้แล้ วทางผู้วิจัยยัง
ทาการศึกษาลักษณะพื้นผิวของรอยแตกหักของฟิ ล์มแต่ละประเภท พบว่า ฟิ ล์มพอลิแลคติคแอซิดจะมีลักษณะพื้นผิวของ
รอยแตกหักค่อนข้ างเรียบ ดังแสดงในรูป 5(a) ตรงกันข้ ามกับลักษณะพื้นผิวของรอยแตกของฟิ ล์มคอมโพสิตระหว่างพอ
ลิแลคติคกับเส้ นใยเซลลูโลส ที่มีลักษณะไม่เรียบ มีความขรุขระอย่างชัดเจน และยังพบว่าเส้ นใยเซลลูโลสสามารถแทรก
เข้ าไปในฟิ ล์มของพอลิแลคติคแอซิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดังรูปที่ 5b) ซึ่งพบว่าผลการศึกษานี้สอดคล้ องกับผลการ
ทดลองที่ได้ จากการศึกษาสมบัตกิ ารบวมตัวในนา้ ของฟิ ล์มคอมโพสิต
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a

cellulose

b

รูปที่ 4 ลักษณะพื้นผิวของฟิ ล์ม (a) PLA และ (b) PLA/CF

a

b
cellulose

รูปที่ 5 ลักษณะพื้นผิวรอยแตกหักของฟิ ล์ม (a) PLA และ (b) PLA/CF
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สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มคอมโพสิต
จากการทดสอบการทนต่ อแรงดึง ของฟิ ล์ มคอมโพสิต ต่ า ง ๆ พบว่ า เส้ น ใยเซลลู โ ลสมีผ ลต่ อสมบัติเชิงกล
กล่ าวคือเมื่อเติมเส้ นใยเซลลูโลสส่งผลให้ ค่า ยังค์มอดูลัสของฟิ ล์มคอมโพสิตมีค่าเพิ่มมากขึ้น ดังรูปที่ 6 อย่ างไรก็ตาม
พบว่าค่ายังค์มอดูลัสของฟิ ล์มคอมโพสิต PLA/2%CF จะมีค่าสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากปริมาณและการกระจายตัวที่
ดีของเส้ นใยเซลลูโลสในฟิ ล์มคอมโพสิต ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Sawpan และคณะ (Sawpan
et al., 2011) ในขณะเดี ย วกัน กลั บ พบว่ า ค่ า ยั ง ค์ ม อดู ลั ส ของฟิ ล์ ม คอมโพสิต PLA/3%CF จะมี ค่ า ลดลง ทั้ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากการกระจุกตัวของเส้ นใยภายในฟิ ล์มจึงทาให้ ค่ายังค์มอดูลัสลดลงได้ ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Dong และคณะ (Dong et al., 2014) นอกจากนี้แล้ วคณะผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาค่าความเค้ น (Stress) ของฟิ ล์มคอม
โพสิตต่าง ๆ ด้ วย ซึ่งมีผลการทดลองสอดคล้ องและมีแนวโน้ มไปในทิศทางเดียวกันกับค่ายังค์มอดูลัส ( ดังรูปที่ 7)
กล่ าวคือการเติมเส้ นใยเซลลูโลสในฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดจะส่งผลให้ ฟิล์มคอมโพสิตมีความเค้ นที่สงู ขึ้นเมื่อเทียบกับ
ฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิด
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รูปที่ 6 ค่ายังค์มอดูลัสของของฟิ ล์มคอมโพสิต (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF

รูปที่ 7 ค่าความแข็งแรง (Stress) ของฟิ ล์มคอมโพสิต (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF

รูปที่ 8 ค่าการดึงยืด ณ จุดขาดของฟิ ล์ม (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF
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นอกจากนี้พบว่าค่าการดึงยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) ของฟิ ล์มคอมโพสิตชนิดต่าง ๆ จะมีลักษณะที่
แตกต่ า งกั น ดั ง แสดงในรู ป ที่ 8 พบว่ า PLA/1%CF มี ค่ า การดึ ง ยื ด ณ จุ ด ขาดสู ง ที่ สุด ในขณะที่ ฟิ ล์ ม ชนิ ด อื่น ๆ
(PLA/2%CF และ PLA/3%CF) มีค่าการดึงยืดที่ต่าลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเส้ นใยเซลลูโลสภายในฟิ ล์มเกิดการขัดขวาง
จากการศึกษาสมบัติเชิงกลคณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ว่าการเติมเส้ นใยเซลลูโลสที่เตรียมได้ จากหนังสือพิมพ์
เหลือใช้ สามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลของฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดได้ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่า Young’s modulus, Elongation at break, stress and strain ของฟิ ล์มคอมโพสิตชนิดต่าง ๆ
Composite films
Neat PLA
PLA/1%CF
PLA/2%CF
PLA/3%CF

Young’s modulus
(Mpa)
341.83±17.33
387.87±35.41
432.94±5.08
371.26±21.15

Elongation at break
(mm)
54.65±13.8
66.36±13.86
23.42±1.44
37.13±4.50

Stress
(Mpa)
12.76±1.83
16.29±1.37
16.44±0.48
16.11±0.96

Strain
(Mpa)
13.48±1.51
15.85±0.61
14.06±0.17
16.25±0.31

บทสรุปผลการศึกษา
ผู้วิจัยสามารถเตรียมฟิ ล์มจากพอลิแลคติกแอซิดและฟิ ล์มคอมโพสิตระหว่ างพอลิแลคติคแอซิคกับเส้ นใย
เซลลูโลสได้ สาเร็จโดยสามารถยืนยันได้ โครงสร้ างทางเคมีของฟิ ล์มคอมโพสิตจาก FT-IR spectra และเห็นการแทรกฝัง
ตัวของเส้ นใยเซลลูโลสอยู่ในฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิด จากภาพที่ได้ จากกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนชนิดส่องกราด จากผล
การศึกษายังพบว่าเส้ นใยเซลลูโลสมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบวมตัวของฟิ ล์มพอลิแลคติคแอซิค กล่าวคือ เมื่อมีการ
ผสมเส้ นใยเซลลูโลสลงในฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิด โดยเส้ นใยเซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็ นองค์ประกอบ ซึ่งมีสมบัติชอบ
นา้ จึงส่งผลให้ พฤติกรรมการบวมตัวมีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิท่มี ีผลต่อพฤติกรรมการบวมตัว
พบว่าที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีพฤติกรรมการบวมตัวที่สงู ขึ้นเมื่อเทียบกับพฤติกรรมการบวมตัวที่อุณหภูมหิ ้ อง อีก
ทั้งยังพบว่าการเติมเส้ นใยเซลลูโลสจะส่งผลให้ สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มคอมโพสิตดีข้ นึ โดยพบว่าการเติมเส้ นใยเซลลูโลสที่
ปริมาณร้ อยละ 2 จะสามารถเพิ่มสมบัตเิ ชิงกลของฟิ ล์มคอมโพสิตได้ มากที่สดุ
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