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ชีวภาพพอลิแล็กติกแอซิดและผงไมย้อ้มสีธรรมชาติ  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.ณัฐ
กาญจน์  หงส์ศรีพนัธ์ และ ผศ.ดร.ปาเจรา  พฒันถาบุตร  160 หนา้ 
 งานวจิยันีศึกษาความเสถียรต่อสภาพแวดลอ้มของวสัดุคอมพอสิตพอลิแล็กติกแอซิด ที
ผสมผงไมธ้รรมชาติ โดยใชผ้งไมส้นเป็นสารเสริมแรง โดยงานวจิยันีมีการปรับปรุงผวิผงไมด้ว้ย
สารละลาย NaOH และมีการยอ้มสีธรรมชาติทงัหมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ สีเหลืองจากแก่นขนุน, สีแดงจาก
แก่นไมฝ้าง และสีนาํเงินจากคราม ผงไมทุ้กชนิดจะมีการปรับปรุงผวิดว้ยสารเชือมประสาน 
3-TEPA เพือเพิมความเขา้กนัระหวา่ง PLA และผงไมส้น จากนนันาํไปขึนรูปเป็นชินงาน dog bone 

และจะนาํวสัดุคอมพอสิตทงัหมดไปผา่นการจาํลองการตากแสงในกล่องรังสียวูเีป็นเวลา 3 เดือน  
 จากผลการวจิยั พบวา่ B-WPC มีความเสถียรทางความร้อนตาํกวา่วสัดุคอมพอสิตอืนๆ 
แต่มีอตัราการสลายตวัทางความร้อนทีตาํกวา่วสัดุคอมพอสิตชนิดอืนๆ แต่เมือผา่นการตากแสงใน
กล่องรังสียวูเีป็นระยะเวลา 3 เดือน พบวา่ PLA ไม่มีการเปลียนแปลงความเสถียรทางความร้อน 
ส่วนวสัดุคอมพอสิตชนิดอืนๆจะมีความเสถียรทางความร้อนทีลดลง ยกเวน้ B-WPC นอกจากนี เมือ
พิจารณาปริมาณผลึกก่อนการตากแสง จะเห็นวา่ วสัดุคอมพอสิตทุกชนิดมีปริมาณผลึกเพมิขึนเมือ
เทียบกบั PLA  แต่วสัดุคอมพอสิตผสมผงไมที้ไดรั้บการยอ้มสีธรรมชาติพบวา่ มีปริมาณผลึกที
ลดลงเมือเทียบกบั AL-WPC นอกเหนือจากนนั เมือพิจารณาสมบติัเชิงกลพบวา่ ค่า modulus ของ
วสัดุทุกชนิดมีแนวโนม้ลดลงหลงัการตาก 1 เดือน หลงัจากนนัมีแนวโนม้ทีเพิมขึน ในทางกลบักนั
ค่า tensile strength กลบัมีค่าลดลงอยา่งต่อเนืองใน PLA บริสุทธิ และ W-WPC แต่ใน AL-WPC และ
วสัดุคอมพอสิตผสมผงไมที้ไดรั้บการยอ้มสีธรรมชาติกลบัมีค่าทีลดลงหลงัตาก 1 เดือน และเพิมขึน
ในช่วงเดือนที 2 แลว้ลดอีกครังในช่วงเดือนที 3 

 เมือพิจารณาค่าการเปลียนแปลงสีโดยรวมของวสัดุ ( E) พบวา่ B-WPC มีอตัราการ
เปลียนแปลงสีนอ้ยทีสุด นนัแสดงให้เห็นถึง สีนาํเงินจากครามช่วยทาํใหว้สัดุคอมพอสิตมี
เสถียรภาพต่อแสงไดดี้ นอกเหนือจากนนัสีนาํเงินจากครามมีความสามารถในการตา้นเชือแบคทีเรีย
ได ้แต่เมือผสมในผงไมเ้พือผลิตวสัดุคอมพอสิตกลบัไม่สามารถตา้นเชือแบคทีเรียได ้ 
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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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ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจในการทาํงานวจิยัครังนี ขอขอบคุณบิดา มารดา  และญาติพีนอ้ง ทีช่วย
เป็นกาํลงัใจในการทาํงานครังนีจนกระทงัสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี   
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