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 งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาถึงผลของการใชเอนไซมในการปรับปรุงพ้ืนผิวของเสนใยจาก
ใบสับปะรดตอสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของเสนใยสับปะรด /พอลิคารบอเนตคอมพอ
สิต ผิวของเสนใยจากใบสับปะรดจะถูกปรับปรุงดวยระบบตางๆ โดยใชโซเดียมไฮดรอกไซด , 
เอนไซมเซลลูเลสและเพคติเนส และสารประสาน 2 ชนิดไดแก 3-(Aminopropyl) trimethoxy silane 
(Z-6011)  และ 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (Z-6040) จากผลการทดลองพบวาการปรับปรุง
พื้นผิวเสนใยจากใบสับปะรดดวยเอนไซมรวมกับโซเดียมไฮดรอกไซดนั้น สามารถชวยปรับปรุง
สมบัติความตานทานแรงดึงและสมบัติความตานทานแรงโคงงอของวัสดุคอมพอสิตใหดีขึ้นไดเมื่อ
เทียบกับพอลิคารบอเนตบริสุทธ์ิ ในขณะท่ีคาเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด และความตานทานตอ
แรงกระแทกของเสนใยสับปะรด/พอลิคารบอเนตคอมพอสิตในทุกระบบมีคาลดลงเม่ือเทียบกับพอ
ลิคารบอเนตบริสุทธ์ิ สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของคอมพอสิตที่เสนใยผานการ
ปรับปรุงดวยเอนไซมรวมกับโซเดียมไฮดรอกไซดมีคาท่ีสูงกวาคอมพอสิตที่เสนใยผานการ
ปรับปรุงดวยโซเดียมไฮดรอกไซดเพียงอยางเดียว ยกเวนในกรณีของมอดูลัสแรงดึงและมอดูลัสแรง
โคงงอท่ีผลของการปรับปรุงเสนใยดวยโซเดียมไฮดรอกไซดใหคาท่ีสูงกวา การปรับปรุงผิวเสนใย
ดวยเอนไซมเซลลูเลสทําใหคอมพอสิตมีสมบัติเชิงกลท่ีดีกวาการใชเอนไซมเพคติเนส และการใช
สารประสาน 3-(Aminopropyl) trimethoxy silane เขาปรับปรุงเสนใยดวยจะทําใหสมบัติเชิงกลของ
คอมพอสิตมีคาสูงขึ้น ความเสถียรทางความรอนของเสนใยจากใบสับปะรด /พอลิคารบอเนตคอม
พอสิตในทุกระบบการปรับปรุงมีคาลดลงเม่ือเทียบกับพอลิคารบอเนตบริสุทธ์ิ ปริมาณเสนใยที่
เหมาะสมท่ีสุดในการใชเสริมแรงในคอมพอสิตคือปริมาณ 20% เมื่อเทียบกับน้ําหนักของพอลิ
คารบอเนต 
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This research studies the effects of the use of enzymes treatment to improve the 
surface of the pineapple leaf fiber (PALF) on mechanical properties and thermal properties of 
pineapple leaf fiber/polycarbonate (PALF/PC) composite. Surface of the PALF was treated with 
various systems, using sodium hydroxide, enzyme cellulase and pectinase and two types of 
coordination compounds as 3-(Aminopropyl) trimethoxy silane (Z-6011) and
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (Z-6040). The results showed the treatment of PALF 
surfaces with the enzyme with sodium hydroxide that can improve the tensile properties and 
flexural properties of composite to a better when compared with neat polycarbonate. While the 
percentage of elongation at break and impact strength of PALF/PC composite in all systems 
was decrease when compared with neat polycarbonate. Mechanical and thermal properties of 
the composites that have fiber treated with the enzyme and sodium hydroxide are higher than 
that of the composite that has fiber treated with sodium hydroxide alone. Except in the case of 
the tensile and flexural modulus that the effect of treatment fiber with sodium hydroxide to a 
higher value. Treated fiber surface with the enzyme cellulase make the mechanical properties
of the composite better than the composite that treated with enzyme pectinase. The use of 3 -
(Aminopropyl) trimethoxy silane to treat the fibers surface can increase the mechanical 
properties of the composite. The thermal stability of PALF/PC composite in any system 
treatments will be reduced when compared with neat polycarbonate. Fiber content in the most 
appropriate use of reinforcement in the composite was 20% by weight of polycarbonate.
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ผูวิจัยสามารถทําวิทยานิพนธฉบับนี้เปนไปไดดวยดี เปนผลมาจากการไดรับความ
อนุเคราะหจากหลากหลายฝาย ท้ังนี้ตองขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการสนับสนุนดาน
เงินทุน อุปกรณ และหองปฏิบัติการที่ใชในงานวิจัย ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม 
ปโตรเคมีและวัสดุขั้นสูงสําหรับการสนับสนุนดานเงินทุน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สําหรับความอนุเคราะหในการใชเครื่อง SEM ขอขอบคุณบริษัท ไทยโพลิคารบอเนต จํากัด ที่ให
ความอนุเคราะหเม็ดพลาสติก พอลิคารบอเนต และบริษัท ไดสตารไทย จํากัด ที่ใหความอนุเคราะห
เอนไซม สําหรับการทํางานวิจัยในครั้งน้ี 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล ผูเปนอาจารยที่ปรึกษา  
และ อาจารย ดร. วิมลรัตน ศรีจรัสสินผูเปน อาจารยที่ปรึกษารวม  ที่กรุณาใหความชวยเหลือ แนะ
แนวทางในการศึกษา วิเคราะห พรอมใหคําแนะนําอันเปนประโยชนยิ่งดวยความเอาใจใสมาโดย
ตลอด และขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดเคยส่ังสอนขาพเจามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ผู
ศึกษาขอขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงและขอระลึกถึงพระคุณของทานอาจารยตลอดไป  

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่วิทยาศาสตร คุณพินิจ เจียนระลึก ท่ีคอยอํานวยความสะดวกใน
การจัดหาอุปกรณและสารเคมีตางๆ และ คุณไพโรจน ตั้งศุภธวัช ในการบํารุงรักษาเครื่องมือตางๆ  
รวมไปถึงเจาหนาที่สํานักงานภาควิชา  ที่อํานวยความสะดวกทางดานการเงินและเอกสารตางๆ 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบคุณครอบครัวและเครือญาติ ที่คอยสงเสริมและใหโอกาสทางการศึกษา 
คอยเปนที่ปรึกษาทางใจ ใหมีกําลังเขมแข็งและพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหา จนการทําวิทยานิพนธ
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