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 งานวิจยัไดน้าํเส้นใยจากธูปฤาษีมาใช้เป็นสารเสริมแรงในพอลีแลกติกแอซิด ซึงปกติเส้น
ใยธรรมชาติจะมีความเป็นขวัสูงในขณะทีพอลิเมอร์เมทริกซ์ไม่มีขวั งานวิจยันีจึงได้มีการศึกษา
วธีิการปรับปรุงผวิเส้นใยเพือใหมี้ความเขา้กนัไดก้บัพอลิเมอร์เมทริกซ์ งานวิจยันีแบ่งเป็นสามส่วน 
ส่วนทีหนึงศึกษาการปรับปรุงผิวของเส้นใยธูปฤาษี คือการปรับปรุงผิวดว้ย โซเดียมไฮดรอกไซด ์
เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ และไซเลน จากนนัในส่วนทีสอง ไดท้าํการขึนรูปวสัดุเสริมองคป์ระกอบ
ดว้ย Twin screw extruder และนาํไปขึนรูปชินงานดว้ยเครือง Injection molding ทีปริมาณเส้นใย 
20wt% ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีโดยเทคนิค FTIR ส่วนสัณฐานวิทยาทาํการทดสอบโดย SEM 

ทาํการทดสอบสมบติัเชิงกลโดย Tensile, Flexural และ Impact และทาํการทดสอบสมบติัทางดา้น
ความร้อนดว้ย TGA และ DSC พบวา่การปรับปรุงผิวดว้ยไซเลนสามารถเพิมสมบติัดา้นต่างๆไดดี้
ทีสุด โดยพบวา่วสัดุเสริมองคป์ระกอบทีมีการปรับปรุงผิวดว้ยวิธีนีมีการยึดเกาะระหวา่งเส้นใยกบั
เมทริกซ์ทีดี โดยไปเพิมสมบติัเชิงกลทางดา้นแรงดึง แรงดดังอ และความตา้นทานต่อแรงกระแทกมี
เสถียรภาพทางความร้อนทีดีกวา่การปรับปรุงผิววิธีอืนๆรวมไปถึงปริมาณผลึกทีเพิมขึน จากนนัใน
การศึกษาในส่วนทีสาม ศึกษาปริมาณการเติมเส้นใยทีปรับปรุงผิวดว้ยไซเลนทีส่งผลต่อความเขา้
กนัไดร้ะหวา่งเส้นใยและเมทริกซ์ทีปริมาณเส้นใย 10,20,30 และ 40 wt% ผลการทดสอบพบวา่การ
เพิมปริมาณเส้นใยไปจนถึง 30wt% วสัดุเสริมองค์ประกอบมีการยึดเกาะระหว่างเส้นใยและเมท
ริกซ์ทีดี เพิมสมบติัเชิงกลของแรงดึงและการดดังอและความตา้นทานต่อแรงกระแทก สามารถ
ปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนและปริมาณผลึกเพิมขึน และการเติมเส้นใยทีมากขึนทาํให้
ปริมาณการดูดซึมนาํเพิมขึนเนืองจากปริมาณเซลลูโลสทีเพิมขึน  
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  This research paper studied on the use of cattail fibers for reinforement in poly lactic 

acid (PLA). The major difficulty which limits an extended use of natural fibers is their 

hydrophilic nature which This property affects to the adhesion to a hydrophobic matrix. This 

research is divided into three parts. Part one was to study the chemical treatments of the fiber 

including alkali, benzoyl peroxide, silane coupling agents which aimed at improving the adhesion 

between the fiber surface and polymer matrix. In the second part, composites were prepared by a 

twin-screw extruder and then the extrudated compounds were injection molded to obtain testing 

samples. The content of reinforcing fiber was stricted by 20 wt%. Chemical composition on the 

fiber surface was examined by FTIR. Morphology characterization was proved by SEM. The 

testing mechanical properties by Tensile, Flexural and Izod impact testings. Thermal properties 

tested by DSC and TGA techniques. The results showed that silane treatment exhibited the best 

performance, which was, increasing interfacial adhesion. Thermal analysis of composite revealed 

that the enhancement of thermal stability, Tm and crystallinity. The final part, the composites 

were prepared using PLA/cattail fiber of 100/0, 90/10, 80/20, 70/30 and 60/40 weight fraction 

ratios. The results showed that, increasing fiber weight fraction up to 30wt%. The composite 

static tensile and mechanical properties (stiffness and strength) increased. Thermal stability of 

composites revealed that Tm and crystallinity was improved with increasing fiber content. 

Increasing fiber weight fraction, the amount of water absorption was increased due to the 

increased amount of cellulose.  
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