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งานวิจยั นีศึกษาความเสถียรต่อสภาพแวดล้อมของวัสดุคอมพอสิ ตพอลิแล็กติกแอซิด ที
ผสมผงไม้ธรรมชาติ โดยใช้ผงไม้สนเป็ นสารเสริ มแรง โดยงานวิจยั นีมีการปรับปรุ งผิวผงไม้ดว้ ย
สารละลาย NaOH และมีการย้อมสี ธรรมชาติทงหมด
ั
3 ชนิด ได้แก่ สี เหลืองจากแก่นขนุน, สี แดงจาก
แก่นไม้ฝาง และสี นาเงิ
ํ นจากคราม ผงไม้ทุกชนิ ดจะมีการปรับปรุ งผิวด้วยสารเชือมประสาน
3-TEPA เพือเพิมความเข้ากันระหว่าง PLA และผงไม้สน จากนันนําไปขึนรู ปเป็ นชินงาน dog bone
และจะนําวัสดุคอมพอสิ ตทังหมดไปผ่านการจําลองการตากแสงในกล่องรังสี ยวู เี ป็ นเวลา 3 เดือน
จากผลการวิจยั พบว่า B-WPC มีความเสถียรทางความร้อนตํากว่าวัสดุคอมพอสิ ตอืนๆ
แต่มีอตั ราการสลายตัวทางความร้อนทีตํากว่าวัสดุคอมพอสิ ตชนิดอืนๆ แต่เมือผ่านการตากแสงใน
กล่องรังสี ยวู เี ป็ นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า PLA ไม่มีการเปลียนแปลงความเสถียรทางความร้อน
ส่ วนวัสดุคอมพอสิ ตชนิดอืนๆจะมีความเสถียรทางความร้อนทีลดลง ยกเว้น B-WPC นอกจากนี เมือ
พิจารณาปริ มาณผลึกก่อนการตากแสง จะเห็นว่า วัสดุคอมพอสิ ตทุกชนิดมีปริ มาณผลึกเพิมขึนเมือ
เทียบกับ PLA แต่วสั ดุคอมพอสิ ตผสมผงไม้ทีได้รับการย้อมสี ธรรมชาติพบว่า มีปริ มาณผลึกที
ลดลงเมือเทียบกับ AL-WPC นอกเหนือจากนัน เมือพิจารณาสมบัติเชิงกลพบว่า ค่า modulus ของ
วัสดุทุกชนิดมีแนวโน้มลดลงหลังการตาก 1 เดือน หลังจากนันมีแนวโน้มทีเพิมขึน ในทางกลับกัน
ค่า tensile strength กลับมีค่าลดลงอย่างต่อเนืองใน PLA บริ สุทธิ และ W-WPC แต่ใน AL-WPC และ
วัสดุคอมพอสิ ตผสมผงไม้ทีได้รับการย้อมสี ธรรมชาติกลับมีค่าทีลดลงหลังตาก 1 เดือน และเพิมขึน
ในช่วงเดือนที 2 แล้วลดอีกครังในช่วงเดือนที 3
เมือพิจารณาค่าการเปลียนแปลงสี โดยรวมของวัสดุ ('E) พบว่า B-WPC มีอตั ราการ
เปลียนแปลงสี นอ้ ยทีสุ ด นันแสดงให้เห็นถึง สี นาเงิ
ํ นจากครามช่วยทําให้วสั ดุคอมพอสิ ตมี
เสถียรภาพต่อแสงได้ดี นอกเหนือจากนันสี นาเงิ
ํ นจากครามมีความสามารถในการต้านเชือแบคทีเรี ย
ได้ แต่เมือผสมในผงไม้เพือผลิตวัสดุคอมพอสิ ตกลับไม่สามารถต้านเชือแบคทีเรี ยได้
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This study examines the environmental stability of natural dyed wood filled PLA
bio-composite that pine wood flour as reinforcement. This research has improved surface treatment
of pine wood with NaOH solution. Three types of natural dyes; yellow color from jackfruit tree, red
color from sappan wood and blue color from indigo, were selected to dye alkali-treated pinewood
fibers. Before compounding with PLA, original, alkali-treated and natural dyed wood flour were treated
with 3-TEPA to increase the compatibility between PLA and pine wood flour. Afterwards, the prepares
were injected to be the dog bone shape and composites were placed in UV-radiation exposure box
for 3 months.
The results showed that the B-WPC has lower thermal stability than the other
composites. However, the thermal decomposition rate was lower than the other composites. The
thermal degradation of PLA was not change after UV radiation exposure. After weathering for 3
month composites had lower thermal stability more than before weathering except B-WPC. In
addition, % crystallinility of composites were increased compare to neat PLA but % crystallinility of
natural dyed wood composites were decreased compare to AL-WPC. Moreover, the tensile modulus
of all composites decreases after 1 month UV-exposure and increase after that. On the other hand,
neat PLA and W-WPC have continuously decreased tensile strength but natural dyed wood
composites have decreased tensile strength after 1 month exposure then it was increased after 2
month and decreased after 3 month again.
When considering of the overall color change of the material ('E), B-WPC have the
lowest color change indicated the indigo blue capable to photo stability. Moreover blue color from
indigo was able to anti-bacterial but compounding to composites was not able to anti-bacterial.
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