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การพัฒนาและการประยุกต์ ใช้ วัสดุเชิงประกอบเทอร์ โมพลาสติกและ
เส้ นใยธรรมชาติเชิงอุตสาหกรรม
ชาตรี หอมเขียว*

บทคัดย่อ
วัสดุเชิงประกอบเทอร์ โมพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติเป็ นวัสดุประเภทหนึ งทีกําลังเติบโตเป็ นอย่างมาก
ในอุต สาหกรรมยานยนต์ ก่ อสร้ าง และเรื อ เนื องจากวัส ดุ ชนิ ดนี มีขอ้ ดีคื อ ความหนาแน่ นตํา ความทนทานและ
ต้านทานต่อความชืนและการบุกรุ กจากเชือราทีดี มีความสามารถในการหลอมและนํามาขึนรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
(Recycle-ability) อย่างไรก็ตามในการผลิตวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ ผูผ้ ลิต วิศวกร และนักวิจัยจําเป็ นต้องมี
องค์ค วามรู ้ พืนฐานที เกี ยวข้อ งกับ องค์ป ระกอบของวัส ดุเ ชิงประกอบ การปรั บ ปรุ งสมบัติเ พื อให้ได้ส มบัติ ตามที
ต้องการ และกรรมวิธีการผลิตทีใช้ขนรู
ึ ปผลิตภัณฑ์ ดังนันบทความฉบับนีจะกล่าวถึงการพัฒนาของวัสดุเชิงประกอบ
เทอร์ โมพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติ วัตถุดิบทีใช้เป็ นส่ วนผสม การปรั บปรุ งสมบัติทางกล และกรรมวิธีการผลิต
วัสดุเชิงประกอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
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Development and Applications of Natural Fiber/Thermoplastic Composites
for Industrial
Chatree Homkhiew*

Abstract
Natural fiber/thermoplastic composites are one of the most materials which is considerably growing in
many area of applications, including automotive industries, construction and marine; this is because of a variety of
advantages, for examples, light weight (low density), high durability and resistances for humidity and fungal
attacks, and the ability for recycling. Regarding the manufacturing for wood-plastic composites (WPCs) products,
basic knowledge according to materials formulation, improving method for the desirable properties and processing
technique for WPCs are need, especially for manufacturers, engineers and researchers. Therefore, in the current
article, the overview for the developments of material formulations, way to improve the mechanical properties and
production methods for natural fiber/thermoplastic composites as well as their applications in many areas were
reviewed and presented.
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ที ใช้เ ป็ นส่ ว นผสม การปรั บ ปรุ งสมบัติ ท างกล และ
กรรมวิธีการผลิต วัสดุ เชิงประกอบ เพือเป็ นประโยชน์
ต่ อ อุ ต สาหกรรมวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบพลาสติ ก และไม้
ตลอดจนนั ก วิ จั ย ที ศึ ก ษาเกี ยวกับ วัส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
พลาสติกและไม้

1. บทนํา
ในหลายทศวรรษทีผ่านมากลุ่มกรี นพีช (Greenpeace)
และเอ็นจีโอ (Non-governmental organizations, NGOs)
ในหลายๆ ประเทศรวมทังประเทศไทยมีการกล่า วถึ ง
ผลกระทบของวัสดุทางเคมีว่าเป็ นปัญหาต่อโลกเพิมมาก
ขึน [1] ส่ งผลให้รัฐบาลในหลายๆ ประเทศตระหนักถึง
ผลกระทบของวัสดุทางเคมีและพยายามลดการใช้วสั ดุ
ทางเคมี พลาสติกนับว่า เป็ นวัสดุท างเคมีประเภทหนึ ง
การใช้พ ลาสติ ก ซํ า (Reuse) การรี ไซเคิ ล พลาสติ ก
(Recycle) และการลดปริ มาณการใช้พลาสติก (Reduce)
เป็ นหลัก 3R ทีใช้เพือลดผลกระทบของวัสดุพลาสติกที
มีต่ อ โลกตลอดจนภาวะโลกร้ อ น (Global warming)
ปัจจุบนั การนําเส้นใยธรรมชาติทีอยูใ่ นรู ปของผง เส้นใย
และขี เลื อยมาเติ ม ในพลาสติ ก เพื อผลิ ต เป็ นวัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบพลาสติ กและไม้ (Wood-plastic composites,
WPCs) ถื อ ได้ว่ า เป็ นการลดปริ มาณการใช้พ ลาสติ ก
วิธีการหนึ ง และเป็ นการปรั บปรุ งสมบัติของพลาสติ ก
ให้มีค วามแข็งแรงและแข็งแกร่ งมากขึ น เช่น เดี ยวกัน
การนําเส้นใยธรรมชาติในรู ปต่างๆ มาเติมในพลาสติก
ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ นการลดปริ มาณการใช้ท รั พ ยากรทาง
ธรรมชาติทีใช้สังเคราะห์เป็ นพลาสติกแต่ยงั เป็ นการเพิม
มูล ค่ า ของเศษวัส ดุ เ หลื อ ใช้แ ละใช้ป ระโยชน์ เ ส้ น ใย
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้เป็ นวัสดุประเภท
หนึงทีผูผ้ ลิตและวิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติกกําลัง
ให้ความสนใจในการนํามาใช้ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ เพือลด
ต้นทุน ในการผลิตและเพิ มสมบัติท างกล ทางกายภาพ
และทางความร้อนของผลิตภัณฑ์ ดังนันบทความฉบับนี
มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อนํา เสนอการพัฒ นาของวัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบเทอร์ โมพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติ วัตถุดิบ

2. วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้เป็ นวัสดุประเภท
หนึ งที กําลังเติ บโตเป็ นอย่างมากในอุต สาหกรรมยาน
ยนต์ ก่ อ สร้ า ง เรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื องใช้ไ ฟฟ้ า
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค และการบินและอวกาศ (รู ปที 1)
ซึ งวัส ดุ เชิงประกอบพลาสติ ก และไม้ส ามารถผลิ ต ได้
โดยการนํา เส้ น ใยหรื อผงไม้จ ากธรรมชาติ ผ สมกับ
พลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆ เช่น สารเพิมการยึดเกาะ
สารต้า นทานรั งสี ยู วี สารหล่ อ ลื น และผงสี เป็ นต้น
จากนันทํา การขึ นรู ป ในการขึ นรู ป วัส ดุ เ ชิงประกอบ
พลาสติ ก และไม้ส ามารถกระทําได้ห ลากหลายวิ ธี แ ต่
กรรมวิธีทีนิยมใช้คือ การอัดรี ด (Extrusion) การอัดร้ อน
(Hot press) และการฉี ดเข้าเบ้า (Injection molding) [2]
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รูปที 1 สัดส่ วนการประยุกต์ใช้วสั ดุเชิงประกอบพลาสติก
และไม้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปี ค.ศ. 2002 [1]
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วัส ดุ เ ชิงประกอบพลาสติ ก และไม้มี ก ารผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์เพือจําหน่ ายในเชิงพาณิ ชย์เป็ นครั งแรกในปี
ค.ศ. 1916 โดยบริ ษทั โรลส์ รอยซ์ (Rolls royce) ซึ งทํา
การผลิ ต เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ค ัน โยกเกี ย ร์ ต่ อ มาในปี ค.ศ.
1970s วัสดุ เชิงประกอบพลาสติกและไม้มีการเกิดขึ น
ใหม่อีก ครั งในรู ปแบบทีทัน สมัย ขึ นในประเทศอิ ต าลี
จากนันในปี ค.ศ. 1983 ในประเทศสหรั ฐอเมริ กาบริ ษทั
อเมริ กนั วู๊ดสต็อก (American woodstock) ได้ทาํ การอัดรี ด
วัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพีลีนกับผงไม้โดยใช้ผงไม้ถึง
50 เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก เพือผลิตเป็ นอุปกรณ์ ตกแต่ง
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และวัสดุเชิงประกอบพลาสติก
และไม้ยงั เป็ นทีนิ ยมกันมากในอเมริ กาเหนื อในปี ค.ศ.
1990s ต่อจากนันในตอนต้นของศตวรรษที 21 เทคโนโลยี
วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้มีการแพร่ กระจายเข้า
สู่ ประเทศอินเดีย สิ งคโปร์ มาเลเซี ย ญีปุ่ น และจี น [3-4]
เช่ น เดี ย วกัน ในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต และ
ประยุกต์ใ ช้วสั ดุ เ ชิงประกอบพลาสติ ก และไม้เ พิ มขึ น
เรื อยๆ โดยเฉพาะการใช้ ง านในพื นที ใกล้ ท ะเล
นอกจากนีในปัจจุบนั วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
มีการนํามาประยุกต์เพือผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย
เช่ น โครงสร้ า งเรื อ แผ่ น เรี ยบ รั ว หน้ า ต่ า ง ประตู
เฟอร์ นิ เ จอร์ ใ นสวน ชินส่ ว นไม้ก อล์ฟ ด้า มมี ด และ
ชินส่ วนรถยนต์ [5-7] ดังรู ปที 2 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์
จากวัสดุ เชิงประกอบพลาสติก และไม้เป็ นชินส่ วนใน
รถยนต์ เนื องจากวัส ดุ เชิงประกอบพลาสติก และไม้มี
ข้อดีหลายประการเมือเปรี ยบเทียบกับไม้จากธรรมชาติ
เช่ น ต้ น ทุ น การบํา รุ งรั ก ษาตํา ความทนทานและ
ต้านทานเชือราสู ง ความเสถียรทางด้านรู ปร่ างสู ง ดูดซับ
นําน้อย และเป็ นมิตรต่ อสิ งแวดล้อม ซึ งสามารถนํามา
รี ไซเคิลได้เช่นเดี ยวกับวัส ดุประเภทเทอร์ โ มพลาสติ ก
ทัวไป [4, 8-9]

รู ป ที 2 วัส ดุ เ ชิงประกอบเส้ น ใยปอ ป่ าน และป่ าน
ศรนารายณ์ ถูกใช้ผลิตชินส่ วนรถยนต์ MercedesBenz
รุ่ น E-Class [38, 19]
สํ า หรั บ ปริ มาณการผลิ ต ของวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
พลาสติกและไม้ในยุโรปพบว่ามีประมาณ 99,288 ตันใน
ปี ค.ศ. 2005 และเพิ มขึ นเป็ น 145,000 ตัน ในปี ค.ศ.
2009 ซึ งมีมูลค่าถึง 290 ล้านยูโร โดยส่ วนใหญ่ผลิตจาก
พลาสติกพอลิโพรพีลีนแบบบริ สุทธิและพอลิไวนิ ลคลอ
ไรด์ (ประมาณ 4-5 อุตสาหกรรม) [10] เช่นเดียวกันเมือ
เปรี ย บเที ย บปริ มาณส่ ว นแบ่ งทางการตลาดของแผ่ น
เรี ยบ (Decking) ทีผลิตจากไม้ธรรมชาติ พลาสติก และ
วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ดงั แสดงในตารางที 1
[11] พบว่าส่ วนแบ่งทางการตลาดของแผ่นเรี ยบทีผลิ ต
จากไม้ธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน สิ งนี เป็ น
เพราะว่ า ไม้ธรรมชาติ มีป ริ มาณลดลงและราคาสู งขึ น
ตลอดจนในปั จ จุ บ ัน มี ก ารตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ เพิมขึนเพือต้องการลดภาวะโลกร้ อน ทําให้
เกิดการวิจยั เพือหาวัสดุทดแทนการใช้ไม้จากธรรมชาติ
และวัส ดุ เ หล่ า นันคื อ พลาสติ ก และวัส ดุ เ ชิงประกอบ
พลาสติกและไม้ อย่างไรก็ตามพลาสติกยังไม่เป็ นทีนิ ยม
มากนัก เพราะจากข้อ มูล พบว่ ามีแนวโน้มการนํามาใช้
งานเพิมขึนเล็กน้อยเมือเปรี ยบเทียบกับในอดีต สิ งนี เป็ น
เพราะว่า พลาสติกมีความเสถีย รทางความร้ อนตําและ
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วัตถุดิบมีราคาแพง แต่จากข้อมูลพบว่าวัสดุเชิงประกอบ
พลาสติ ก และไม้มี แ นวโน้ม ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด
เพิมขึนอย่างชัดเจน เนืองจากวัสดุเชิงประกอบพลาสติก
และไม้มีข ้อ ดี ห ลายประการดังที ได้อ ธิ บ ายไว้ข ้า งต้น
จากข้อ มูล เหล่ านี สามารถสรุ ปได้ว่า วัส ดุ เชิงประกอบ
พลาสติกและไม้จะเข้ามามีบทบาทและมีการประยุกต์ใช้
งานทดแทนไม้จากธรรมชาติในอนาคต

ยืดหยุน่ และความเหนี ยวทีสู ง และพอลิไวนิ ลคลอไรด์
(Polyvinyl chloride, PVC) เป็ นพอลิเมอร์ ทีแข็งแรง และ
ทนทานต่อการเสี ยดสี Kociszewski และคณะ [12] ได้
ศึก ษาผลกระทบของขนาดผงไม้ที มีต่ อสมบัติ ท างกล
ของวัส ดุ เ ชิ งประกอบพอลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ แ ละผงไม้
เนืออ่อน พบว่า สมบัติความทนแรงดัด ความทนแรงดึง
และความทนแรงกระแทกมีค่าลดลงตามปริ มาณผงไม้
Petchwattana และคณะ [13] ได้ประเมินผลกระทบของ
ปริ มาณแกลบ (Rice hull) ต่อสมบัติทางกลของวัสดุเชิง
ประกอบพอลิเอทีลีนความหนาแน่ นสู ง คณะวิจัยพบว่า
สมบัติความทนแรงดัดและความทนแรงดึงเพิมขึนตาม
ปริ ม าณการผสมแกลบ อย่า งไรก็ต ามการเติ มแกลบ
ส่ งผลให้ว ัส ดุ เ ชิงประกอบมีค วามเปราะและมีส มบัติ
ความทนแรงกระแทกลดลง อย่า งไรก็ตามในปั จจุ บ ัน
การศึ ก ษาสมบัติ ข องวัส ดุ เ ชิงประกอบที ใช้พ ลาสติ ก
รี ไซเคิลเป็ นส่ วนผสมยังมีอยู่เพียงเล็กน้อยเมือเทียบกับ
พลาสติ ก บริ สุ ท ธิ [2] และจากการวิ จั ย พบว่ า สมบัติ
ทางกลของวัสดุเชิงประกอบทีมีส่วนผสมของพลาสติก
พอลิเอทีลีนความหนาแน่นสู งรี ไซเคิล และพอลิโพรพีลี น รี ไซเคิ ล ใกล้เ คี ย งหรื อบางสมบัติ ดี ก ว่ า วัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบที มีส่ ว นผสมของพลาสติ ก บริ สุ ท ธิ [2, 14]
เช่นเดียวกัน Panthapulakkal และคณะ [15] พบว่าสมบัติ
ทางกลของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทีลีน ความหนาแน่ น
สู ง รี ไซเคิ ล จากขวดนมมี ค วามใกล้เ คี ย งกับ วัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบทีมีส่วนผสมของพลาสติกบริ สุทธิ
ในปัจจุ บนั การผลิตและการใช้พลาสติกมีแนวโน้ม
เพิ มขึ นมากยกตั ว อย่ า งในปี ค.ศ. 2008 อย่ า งน้ อ ย
33.6 ล้า นตั น ของพลาสติ ก ถู ก ผลิ ต เพื อบริ โภคใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา และประมาณ 85.8 เปอร์ เซ็ น ต์
ถูกกําจัดโดยการนําไปทิงในพืนทีกําจัดขยะ (Landfills)

ตารางที 1 ส่ วนแบ่งทางการตลาดของแผ่นเรี ยบ (Decking)
ในแต่ละวัสดุ [11]
Year
1992
2002
2005
2006
2011

Market
($ billions)
2.3
3.4
5.1
5.5
6.5

Share of (%)
Wood Plastic
97
1
91
2
77
4
73
5
66
4

WPCs
2
7
19
22
30

3. เมทริกซ์ พลาสติก
พลาสติ ก ทีนิ ย มนํา มาประยุก ต์ใ ช้ในอุ ตสาหกรรม
วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบพลาสติ ก และไม้ ส่ วนใหญ่ เ ป็ น
พลาสติ ก ประเภทเทอร์ โ มพลาสติ ก บริ สุ ท ธิ เช่น พอลิ
โพรพี ลี น (Polypropylene, PP) ซึ งเป็ นพอลิเ มอร์ ที มี
สมบัติความแข็งแรงและความแข็งแกร่ ง รวมถึงมีความ
ต้านทานความร้ อนสู ง พอลิ เอทีลี นความหนาแน่ นสู ง
(High-density polyethylene, HDPE) เป็ นพอลิเมอร์ ทีมี
ความเหนี ยวและมีความสามารถในการยืดตัวสู ง แต่ มี
ความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมีที ดี พอลิ เอทีลี น
ความหนาแน่ นตํา (Low-density polyethylene, LDPE)
เป็ นพอลิเมอร์ ทีมีสมบัติทงความทนแรงกระแทก
ั
ความ
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ประมาณ 7.7 เปอร์ เซ็ นต์ ถูกกําจัดโดยการนําไปเผาให้
เกิดเป็ นพลังงาน และประมาณ 6.5 เปอร์ เซ็ นต์ ถูกนํามา
รี ไ ซเคิ ล จะเห็ น ได้ว่ า สั ด ส่ ว นการรี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก มี
ปริ มาณน้อ ยมาก [16] ดัง นันในอนาคตหากมีก ารนํา
พลาสติกรี ไซเคิลมาผลิตเป็ นวัสดุเชิงประกอบเพิมขึนจะ
ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ นการลดการบริ โภคพลั ง งานและ
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ต่ ย งั เป็ นวิ ธี ก ารกํา จัด ขยะ
พ ล า ส ติ ก ที มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย [1 7 ]
Nourbakhsh และคณะ [18] ได้แสดงความเห็นว่าขยะ
พลาสติกคือ วัตถุดิบทีเป็ นมิตรสําหรั บการผลิตวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติ ก และไม้ ร าคาถู ก ดั ง นั นการใช้
พลาสติกรี ไซเคิลเพือผลิตวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและ
ไม้เป็ นการกําจัดขยะพลาสติกทีมีประสิ ทธิ ภาพและช่วย
ลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์

ก้าน (Stalk) และหญ้าหรื อกก (Cane, grass & reed) [20]
ดัง แสดงในรู ปที 3 และพื ช ที นิ ย มนํา มาใช้เ สริ มแรง
ให้กบั พลาสติกคือ ไม้สน (Pine) ไม้เมเปิ ล (Maple) ไม้ไผ่
(Bamboo) ไม้ยางพารา (Rubberwood) ปอกระเจา (Jute)
ใบสั ปปะรด (Pineapple) เป็ นต้น ซึ งจะอยู่ใ นรู ป ของ
ขีเลือย (Sawdust) ผง (Flour) และเส้นใย (Fiber)
Natural fibers (Plants)
Bast Stalk Cane, grass
& reed
Pine Coir Pineapple Cotton Flax Wheat Bamboo
Abaca Kapok Hemp Maize Bagasse
Maple
Rubberwoo Henequen Milkweed Jute Barley Esparto
d
Sisal
Ramie Rye Sabei
Kenaf Oat Phragmites
Rice Communis

Wood Fruit

Leaf

Seed

รูปที 3 ประเภทของเส้นใยธรรมชาติจากพืช [20]

4. เส้ นใยธรรมชาติจากพืช
ชนิดของเส้นใยธรรมชาติถือได้ว่าเป็ นปั จจัยหนึ งทีมี
ความสํา คัญและมีผ ลกระทบเป็ นอย่า งมากต่ อ สมบัติ
ทางกล ทางกายภาพ และทางความร้ อ นของวัส ดุ เ ชิง
ประกอบพลาสติกและไม้ เนืองจากสายพันธุ์ของเส้นใย
แต่ ล ะชนิ ด จะมีส่ ว นประกอบทางเคมี โครงสร้ า ง ผิ ว
และรู พรุ นภายในที แตกต่างกัน ดังนันการเลือกใช้สาย
พันธุ์ของเส้นใยเพือเป็ นวัสดุเสริ มแรงต้องพิจ ารณาถึ ง
คุณลักษณะของเส้น ใย ความแข็งแรง โครงสร้ า ง และ
ส่ วนประกอบทางเคมี [22] งานวิจัยของ Bouafif และ
คณะ [22] พบว่ าวัสดุ เชิงประกอบผลิ ตจากแกนกลาง
ของไม้มีการดูดซับนําน้อยกว่าวัสดุเชิงประกอบทีผลิต
จากเปลือกไม้ และการดู ดซับนําขึนอยู่กบั ปริ มาณของ
เส้นใย เมือปริ มาณเส้นใยเพิมขึนการดูดซับนําของวัสดุ
เชิงประกอบเพิมขึนด้วย ส่ ว นผลของการเพิมปริ มาณ

เทคโนโลยีการนําเส้นใยธรรมชาติเสริ มแรงในวัสดุ
พอลิเ มอร์ เกิด ขึนเป็ นระยะเวลากว่า 3,000 ปี แล้ว [19]
ซึ งเส้นใยธรรมชาติสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก
คือ เส้นใยจากสัตว์ซึงประกอบไปด้วยโปรตีน (Proteins)
และเส้ น ใยจากพื ช ซึ งประกอบไปด้ ว ยเซลลู โ ลส
(Cellulose) [1] อย่างไรก็ตามในปั จจุ บนั เส้นใยจากพืช
กําลังเป็ นทีนิยมในการนํามาใช้เสริ มแรงให้กบั พลาสติก
[20] เนืองจากมีขอ้ ดีหลายประการคือ ความหนาแน่ นตํา
ราคาถูก สามารถรี ไซเคิลได้ (สามารถใช้ซาได้
ํ ) ไม่ก ัด
กร่ อนเครื องจั ก ร (ไม่ ส่ งผลให้ เ ครื องจั ก รเกิ ด การ
สึ กหรอ) และบริ โภคพลังงานตําในการขึนรู ป เป็ นต้น
เมือเปรี ย บเที ย บกับ เส้น ใยสังเคราะห์เ ช่น เส้ น ใยแก้ว
และเส้น ใยคาร์ บอน [21] เส้นใยจากพื ชมาจากเนื อไม้
(Wood) ผล (Fruit) ใบ (Leaf) เมล็ด (Seed) เยือ (Bast)
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ประกอบ เช่นเดียวกันขนาดอนุ ภาคของผงไม้ประมาณ
210 ไมโครเมตร ทําให้การประสานยึดเกาะของวัสดุเชิง
ประกอบง่า ยขึ นส่ ง ผลให้ค วามแข็ งแรงของวัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบสู งขึนและการดูดซับนําลดลง [28] นอกจากนี
งานวิจัยของ Bengtsson และคณะ [23] พบว่า การนํา
เส้นใยไม้ (Wood fiber) เสริ มแรงในเทอร์ โมพลาสติกมี
การใช้น้อยกว่าการใช้ผงไม้ (Wood flour) เนื องจากผล
ของความยาวเส้ น ใยจะส่ ง ผลต่ อ ความสามารถใน
กระบวนการขึนรู ป อีกทังเส้นใยไม้ยงั มีราคาทีแพงกว่า
เมือเทียบกับวัสดุเสริ มแรงแบบผงไม้

เส้นใยในวัสดุเชิงประกอบสามารถปรั บปรุ งสมบัติดา้ น
ความแข็ง และความแข็งแรงของวัสดุเ ชิงประกอบ แต่
สมบัติการยืด ตัว ณ จุ ดขาดมีค่าลดตําลง [23] งานวิจัย
ของ Slaughter [9] พบว่ า สมบัติความต้านทานแรงดัด
ของวัสดุ เชิงประกอบที ผลิตจากไม้เมเปิ ลมีค่า สู งกว่า ที
ผลิตจากไม้สน เนืองจากสายพันธุ์ของไม้ทีแตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการประสานยึดเกาะในโครงสร้ างของวัสดุ
เชิงประกอบ เช่นเดียวกันสายพันธุ์ของเส้นใยแต่ละชนิ ด
จะมีส่วนประกอบทางเคมีเช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
และลิ กนิ นที แตกต่ า งกั น ดั ง แส ดงใน ตารา งที 2
ส่ วนประกอบทางเคมีเหล่านี เป็ นอีกหนึ งปั จจัยทีส่ งผล
ต่อสมบัติ ของวัส ดุเชิงประกอบพลาสติ กและไม้เพราะ
หมู่ไฮดรอกซิ ล (OH group) ของลิกนิ นคือตัวประสาน
กับ ไฮโดรเจนอะตอม ณ ตํา แหน่ งแอลฟราเมทริ ก ซ์
พลาสติก [24] และเส้นใยทีมีปริ มาณเซลลูโลสสู งส่ งผล
ให้วสั ดุเชิงประกอบมีความแข็งแรงสู งขึนและมีอิทธิ พล
หลั ก ต่ อ สมบั ติ ท างกลของวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ [25]
น อ ก จ า ก นี เ มื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ บ ท บ า ท ข อ งแ ต่ ล ะ
ส่ ว นประกอบทางเคมีเป็ นพลาสติก เสริ มแรงสามารถ
เทียบเซลลูโลสได้เป็ นเส้น ใยธรรมชาติ เฮมิเซลลูโลส
เทียบได้เป็ นเมทริ กซ์ พลาสติก และลิกนิ นเทียบได้เป็ น
สารคู่ควบ (Coupling agent) [26]
นอกจากนีขนาดของเส้นใยหรื ออนุภาคของผงไม้คือ
อี ก หนึ งปั จ จั ย ที มี ผ ลกระทบต่ อ สมบัติ ข องวัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบ เช่น การดูดซั บนําและการบวมของวัสดุ เชิง
ประกอบสามารถปรั บ ปรุ งได้ ด ้ว ยการใช้ ผ งไม้ที มี
ขนาดเล็ก [27] งานวิจัยของ Kuo และคณะ [14] พบว่า
สมบัติความทนแรงดึงเพิมขึนเมือขนาดอนุ ภาคของผง
ไม้ล ดลงและขนาดของผงไม้ที เล็กกว่ า 80 เมช (<180
ไมโครเมตร) ถูกแนะนําสําหรั บใช้ในการผลิตวัสดุเชิง

ตารางที 2 ส่ วนประกอบทางเคมีของเส้นใยธรรมชาติ [20]
Cellulose Hemicellulose Lignin
Fiber
(%)
(%)
(wt.%)
Coir
32-43
0.15-0.25
40-45
Cotton
85-90
5.7
Flax
71
18.6-20.6
2.2
Hemp
70-74
17.9-22.4
3.7-5.7
Henequen 77.6
4-8
13.1
Jute
61-71.5 13.6-20.4
12-13
Kenaf
45-57
21.5
8-13
Ramie
68.6-76.2 13.1-16.7
0.6-0.7
Rubberwood 39
29
28%
Sisal
66-78
10-14
10-14

5. การปรับปรุ งสมบัตวิ สั ดุเชิงประกอบพลาสติก
และไม้
เส้นใยธรรมชาติมีขอ้ เสี ยอย่างหนึ งคือ การยึดเกาะที
ไม่ดีก ับเมทริ ก ซ์ พลาสติก ส่ งผลให้การกระจายตัวของ
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ทางกลดีทีสุ ดเมือใช้ MAPP ประมาณ 3.0-4.5 เปอร์ เซ็นต์
และความแข็ ง แรงของวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบสามารถ
ปรับปรุ งโดยการเพิมปริ มาณพอลิเมอร์ หรื อการเติมสาร
คู่ควบ [27] Chow และ Ooi [32] กล่าวว่าสมบัติความทน
แรงดึงมีค่าเพิมขึนเมือเติม MAPS ในวัสดุเชิงประกอบ
แต่มอดูลสั การดัดมีค่าลดลง และ Bengtsson และคณะ
[23] กล่าวว่าการเติม MAPP สามารถเพิมค่ามอดูลสั ของ
วัสดุเชิงประกอบและลดค่าการยืด ณ จุ ดขาด เพราะการ
เติม MAPP สามารถปรับปรุ งการกระจายตัวของเส้นใย
เซลลูโลสในเมทริ กซ์ของพอลิโพรพีลีน ซึ งทําให้การยึด
เกาะระหว่างเส้นใยและพอลิโพรพีลีนดีขึน เช่นเดียวกัน
การใช้สารคู่ควบมีผลกระทบต่ออุณหภูมิการเสื อมสลาย
ของเส้นใย ซึ งการเติม MAPP ในวัสดุเชิงประกอบส่ งผล
ให้อุณหภูมิการเสื อมสภาพเพิมขึน [33]

เส้ น ใยในเมทริ ก ซ์ พ ลาสติ ก ไม่ เ ป็ นเนื อเดี ย วกัน และ
สมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้มีค่า
ตํา [1] Ashori [1] กล่าวว่าพลาสติกและไม้เปรี ยบเสมือน
นํากับนํามันซึ งไม่สามารถผสมกันได้เป็ นอย่างดี ดังนัน
การยึดเกาะและความเข้ากันได้ระหว่างเส้นใยธรรมชาติ
และเมทริ กซ์พลาสติกส่ วนใหญ่ถูกปรั บปรุ งโดยวิธีการ
ปรั บ ปรุ ง พื นผิ ว เส้ น ใยและวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง เมทริ กซ์
พลาสติ ก [29] ในปั จ จุ บ ัน งานวิ จัย ที เกี ยวข้อ งกับ การ
ปรั บ ปรุ งพื นผิ ว ของเส้ น ใยโดยใช้ส ารเคมี มี อ ยู่ เ พี ย ง
เล็กน้อยเมือเทียบกับการปรับปรุ งเมทริ กซ์พลาสติก เช่น
Ichazo และคณะ [30] ปรั บปรุ งพืนผิวของเส้นใยด้ว ย
Sodium hydroxide และ Vinil-tris-(2-metoxietoxi)-silane
และพบว่าวัสดุเชิงประกอบทีถูกปรับปรุ งผิวด้วยสารเคมี
ทัง 2 ชนิ ด นี มีแนวโน้มการเพิมขึ นของความแข็งแรง
และมอดูลสั การดึง และ Gwon และคณะ [31] กล่าวว่า
การปรับปรุ งผิวของเส้นใยโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
ส่ งผลให้เกิดการลดลงของสิ งเจื อปนทางธรรมชาติเช่น
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น ตลอดจนลดช่องว่างทีเกิดขึน
ระหว่างเส้นใยและเมทริ กซ์พลาสติก เช่นเดียวกันวิธีการ
ปรับปรุ งเมทริ กซ์พลาสติกนิยมนําสารคู่ควบ (Coupling
agent) มาประยุกต์ใช้ ซึ งกลไกการทํางานของสารคู่ควบ
ระหว่างเส้นใยธรรมชาติและเมทริ กซ์พลาสติกถูกแสดง
ในรู ปที 4 และสารคู่ ค วบที นิ ย มนํา มาใช้คื อ Maleic
anhydride-grafted polypropylene; MAPP, Maleic
anhydride-grafted polyethylene; MAPE, Maleic
anhydride-grafted polystyrene; MAPS แ ล ะ
Polyethylenimine; PEI ยกตัวอย่าง Kuo และคณะ [14]
กล่าวว่าการเติม MAPP สามารถปรั บปรุ งการยึด เกาะ
ระหว่างเส้นใยไม้และเมทริ กซ์พลาสติก ซึ งทําให้สมบัติ
ทางกลของวัสดุเชิงประกอบดีขึน การเพิมขึนของสมบัติ

รู ปที 4 กลไกการทํางานของสารคู่ควบ (Coupling agent)
ระหว่างเส้นใยธรรมชาติและเมทริ กซ์พลาสติก [1, 40]
สารคู่ควบทีมีจาํ หน่ายเชิงพาณิ ชย์ในแต่ละเกรดหรื อ
ยีห้ อ จะส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะของวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบที
แตกต่างกัน ดังนันการเลือกใช้สารคู่ควบจึงต้องพิจารณา
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ถึงนําหนักโมเลกุลและปริ มาณของระดับการยึดติดของ
มาเลอิกซ์ บนโมเลกุล (Maleic grafted content) ซึ งเป็ น
ปัจจัยทีสําคัญต่อประสิ ทธิภาพในการใช้งาน สารคู่ควบ
บางชนิ ดจะส่ งผลกระทบต่อ ส่ วนผสมอื นๆ เช่น Flow
agent element ซึ งสารนี สามารถปรั บปรุ งคุณลักษณะ
การไหลของวัสดุเชิงประกอบ แต่ทาํ ให้สมรรถนะของ
ความแข็งแรงการยึด เกาะระหว่า งเส้ นใยและเมทริ ก ซ์
พลาสติกตําลง [34]

กระบวนการฉี ดเข้าเบ้า เป็ นวิธีการทีใช้ผลิตเทอร์ โม
พลาสติ ก หรื อ วัส ดุ เ ชิง ประกอบให้มีรู ปร่ า งสํ า เร็ จ รู ป
ตามที ต้อ งการโดยใช้เ บ้า หรื อแม่ พิ มพ์ เ ป็ นตัว บัง คับ
รู ปร่ าง ในกระบวนการฉี ดเข้าเบ้าเม็ดพลาสติกจะถูกส่ ง
ลงมาจากเบ้ารับเม็ดพลาสติก (Hopper) เพือส่ งต่อไปยัง
กระบอกฉี ดทีมีสกรู อยู่ จากนันเม็ดพลาสติกจะถูกทําให้
หลอมเหลว โดยการหมุน ของสกรู แ ละแถบให้ค วาม
ร้ อน (Heater band) ทีติดไว้ทีผนังกระบอกหลอมเหลว
(Barrel) เมือพลาสติกเหลวทีปลายสกรู มีมากพอจะทํา
การหยุดหมุนสกรู จากนันสกรู จะทําหน้าทีเป็ นอุปกรณ์
ขับดันพลาสติกหลอมเหลวผ่านหัวฉี ด (Nozzle) ผ่า นเข้า
สู่ เบ้าหล่อ (Cavity) ของแม่พิมพ์ โดยมีการรั กษาระดับ
แรงดันให้คงทีจนกระทังชินงานแข็งตัว จากนันสกรู จะ
ทํา การหมุน เพื อหลอมพลาสติ ก อี ก ครั งหนึ ง โดยจะ
เคลือนตัวถอยหลังกลับมาและเข้าสู่ กระบวนการเดิมคือ
การสะสมเนื อพลาสติกหลอมเหลวหน้าสกรู ก่อนทีจะ
ทําการฉี ดเข้าสู่ เบ้าพิมพ์ เบ้าทีใช้ขนรู
ึ ปจะมีนาเย็
ํ นเข้าไป
หล่อ เพือให้พลาสติกแข็งตัวเร็ ว ขันตอนสุ ดท้ายเบ้าจะ
เปิ ดออกและชินงานจะหลุด ออกมาจากเบ้า โดยการใช้
อากาศหรื อสปริ งดันออกมา [35]
กระบวนการอัดร้อน เป็ นวิธีการขึนรู ปพลาสติกและ
วัสดุเชิงประกอบทีง่ายไม่ซับซ้อน และลงทุนตํา แต่ใช้
เวลาในการผลิตชินงานค่อนข้างนาน ในกระบวนการอัด
ร้ อนเม็ดพลาสติกหรื อวัสดุ เชิงประกอบจะถูกนําไปใส่
ในเบ้าทีร้ อนซึ งอยู่ในเครื องอัดร้ อน พลาสติกจะถูกอัด
ด้วยแรงดันสู งทําให้พลาสติกทีหลอมเหลวเกิดการไหล
เข้าสู่ ช่อ งว่างภายในเบ้า จากนันเบ้าจะถูกทําให้เย็นตัว
และพลาสติกภายในเบ้าเกิดการแข็งตัว [36]

6. การขึนรูปวัสดุเชิงประกอบเทอร์ โมพลาสติก
และเส้ นใยธรรมชาติ
การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากวัส ดุ เ ชิงประกอบเทอร์ โ ม
พลาสติกและเส้นใยธรรมชาติโดยปกติจะประกอบด้วย
กระบวนการ 2 ขั นตอนคื อ 1. กระบวนการผสม
พลาสติ ก และเส้ น ใยธรรมชาติ ก ั บ สารคู่ ค วบหรื อ
สารอื นๆ เช่ น สารต้า นทานรั ง สี ยู วี สารเพิ มความ
เสถีย รภาพทางความร้ อ น ผงสี และสารต้า นทานการ
ติ ด ไฟ และ 2. กระบวนการขึ นรู ป เป็ นชิ นงานหรื อ
ผลิตภัณฑ์โดยวิธีการต่างๆ เช่น การอัดรี ด การฉี ดเข้าเบ้า
และการอัดร้อน
กระบวนการอัดรี ด เป็ นกระบวนการทีสามารถขึ น
รู ปชินงานให้มีความยาวต่อเนือง และรู ปร่ างชินงานจะมี
ลักษณะทีเหมือนกับรู ปร่ างพืนทีหน้าตัดของดาย (Die)
ตลอดทังชินงาน ในกระบวนการอัดรี ดพลาสติกจะถู ก
ส่ งเข้าไปให้ความร้อน จากนันพลาสติกทีหลอมเหลวจะ
ถู ก บั ง คั บ ให้ อ อกทางท่ อ เปิ ดหรื อดายตามรู ปร่ างที
ต้องการด้วยสกรู หมุน พลาสติกทีถูกรี ดออกมาจะถูกทํา
ให้เ ย็น ตํากว่า จุ ด อุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้ว
เป็ นคล้ายยาง (Glass transition temperature, Tg) โดยใช้
ระบบลมเป่ าหรื อระบบนําเย็นหล่อ [35]
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การขึ นรู ป วัส ดุ เชิงประกอบเทอร์ โ มพลาสติ กและ
เส้น ใยธรรมชาติมีกรรมวิ ธีการขึนรู ป ทีเหมือ นกับ การ
ขึนรู ปพลาสติก 100 เปอร์ เ ซ็ นต์ อย่างไรก็ตามวัสดุเชิง
ประกอบมีกระบวนการผสมเป็ นกระบวนการทีสําคัญ
ทังนีเนืองจากเพือเป็ นการกระจายเส้นใยธรรมชาติเข้าสู่
พลาสติ ก ที หลอมเหลว เช่น เดี ย วกัน เวลาการผสมที
เหมาะสมและอุณหภูมิทีผสมสามารถปรั บปรุ งคุณภาพ
ของการผสมและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ [2] ดังนัน
กรรมวิธีการผลิตวัสดุเชิงประกอบของงานวิจัยในอดีต
จึ งมีความแตกต่ างกัน ยกตัวอย่าง Gao และคณะ [37]
อบเส้นใยไม้เพือลดความชืนทีอุ ณหภูมิ 105๐C โดยให้
เส้นใยไม้มีความชืนตํากว่า 1.0 เปอร์ เซ็ นต์ จากนันผสม
พอลิโพรพีลีน 20 เปอร์ เซ็ นต์ โดยนําหนัก พอลิเอทีลีน
ความหนาแน่ นสู ง 20 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยนําหนัก และ
เส้น ใยไม้ 60 เปอร์ เซ็ นต์โ ดยนําหนัก โดยเครื องผสม
ความเร็ วสู ง และผสมซําอีกครั งโดยเครื องอัดรี ดเกลียว
หนอนคู่ แ บบหมุ น ตามกัน (Co-rotating twin-screw
extruder) ให้เ ป็ นเม็ด วัส ดุเ ชิงประกอบ (Wood-plastic
composite pellets) การขึนรู ปชินงานตัวอย่างใช้เครื อง
อั ด รี ดเกลี ย วหนอนเดี ยว (Single-screw extruder)
ซึ งอุ ณ หภู มิ ที ใช้ใ นการอัด รี ด อยู่ ใ นช่ ว ง 150-180 ๐ C
Doan และคณะ [25] ผสมพอลิ โพรพี ลีน ปอกระเจา
(Jute) และ MAPP ให้เป็ นเม็ดวัสดุเชิงประกอบ โดยการ
ใช้ เ ครื องอั ด รี ดเกลี ย วหนอนคู่ แ บบหมุ น ตามกั น
ซึ งอุณหภูมิทีใช้อดั รี ดอยูใ่ นช่วง 165-193 ๐C และขึนรู ป
วัส ดุ เ ชิง ประกอบให้ เ ป็ นชินงานทดสอบโดยการใช้
เครื องฉี ดเข้าเบ้า Adhikary และคณะ [27] ผสมพอลิเอทีลีน ความหนาแน่ นสู ง 45-70 เปอร์ เซ็ นต์โดยนําหนัก
ขีเลือยไม้สน 30-50 เปอร์ เซ็นต์ โดยนําหนัก และ MAPP
3.0-5.0 เปอร์ เ ซ็ นต์โ ดยนําหนัก ให้เ ป็ นเม็ด วัส ดุ เ ชิง

ประกอบโดยใช้เ ครื องอัดรี ดเกลี ย วหนอนคู่ แบบหมุน
ตามกัน ซึ งอุ ณหภูมิทีใช้อ ัดรี ดอยู่ในช่ว ง 170-200 ๐ C
จากนันขึ นรู ปชินงานทดสอบโดยใช้วิ ธีก ารอัด ขึ นรู ป
ร้ อ นโดยอุ ณหภู มิทีใช้ขึ นรู ป คื อ 200 ๐ C ทังนี สํา หรั บ
เทคนิ คการอัด ขึนรู ป เป็ นการอัดขึ นรู ป 2 ขันตอนโดย
ครังที 1 อัดเป็ นเวลา 4 นาที ภายใต้แรงดัน 1 MPa และ
อัด ซํ าอี ก ครั งเป็ นเวลา 5 นาที ภายใต้แ รงดัน 5 MPa
จากงานวิจัยเหล่านี เห็นได้ว่าการผลิตวัสดุเชิงประกอบ
จะประกอบด้ว ย 2 ขันตอนหลัก ดังที กล่ า วในข้า งต้น
ซึ งกระบวนการอัด รี ด โดยเฉพาะเครื องอัด รี ด เกลี ย ว
หนอนคู่ (Twin-screw extruder) มักถูกนํามาใช้ในการ
ผสมพลาสติ ก กับ เส้ น ใยธรรมชาติ โดยจะทํา การอัด
ส่ วนผสมออกมาเป็ นเม็ดวัสดุเชิงประกอบดังแสดงใน
รู ปที 5 จากนันเม็ดวัสดุเชิงประกอบจะถูกนําไปขึนรู ป
เป็ นชินงานตัวอย่างโดยกระบวนการการอัดรี ด การฉี ด
เข้าเบ้า และการอัดร้อน

รู ปที 5 เม็ด วัสดุ เชิงประกอบพอลิโ พรพี ลีนและผงไม้
ยางพารา

106

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 2 May – August 2014

7. สรุปผล

8. เอกสารอ้างอิง

ปั จ จุ บ ัน ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากวัส ดุ เ ชิงประกอบพลาสติ ก
และไม้มี ก ารขยายตัว ทางการตลาดเพิ มขึ นมากใน
ประเทศไทย เนืองจากไม้ธรรมชาติมีการขาดแคลนและ

[1] A. Ashori, “Wood–Plastic Composites as
Promising Green-Composites for Automotive
Industries!”, Bioresource Technology 11, 2008,
pp. 4661-4667.
[2] K.B. Adhikary, “Development of Wood FlourRecycled Polymer Composite Panels as Building
Materials”, PhD Thesis, University of
Canterbury, New Zealand. 2008.
[3] G. Pritchard, “Two Technologies Merge: Wood
Plastic Composites”, Plastics Additives &
Compounding, July-August, 2004, pp. 18-21.
[4] C. Clemons, “Wood-Plastic Composites in the
United States”, Forest Products Journal 52, 2002,
pp. 10-18.
[5] A.J. Schildmeyer, “Temperature and Time
Dependent Behaviors of a Wood-Polypropylene
Composite”, Master Thesis, Washington State
University, United States. 2006.
[6] D.J. Pooler, “The Temperature Dependent NonLinear Response of a Wood Plastic Composite”,
Master Thesis, Washington State University,
United States. 2001.
[7] J.A. Youngquist, G.E. Myers, J.H. Muehl, A.M.
Krzysik, C.M. Clemons, “Composites from
Recycled Wood and Plastics”, 1995.
[8] M.C. Hatch, “Processing, Mechanical, and
Environmental Performance of Engineering
Polymer Wood-Plastic Composites”, Master
Thesis, Washington State University, United
States. 2008.

มีราคาสู งขึน โดยผลิตภัณฑ์วสั ดุเชิงประกอบพลาสติก
และไม้ส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการก่อสร้ าง เช่น
ไม้พืน ไม้ระแนง ไม้ฝ้า และไม้วงกบ เป็ นต้น และการ
ประยุก ต์ใ ช้งานส่ ว นใหญ่ ใ ช้ใ นที โล่ งแจ้ง (Outdoor)
และพืนทีใกล้ทะเลเนื องจากวัสดุเชิงประกอบพลาสติก
และไม้มีความทนทานสู ง นอกจากนีในการผลิตวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกและไม้ เส้นใยธรรมชาติคือวัตถุดิบที
เป็ นเนือหลักรองมาจากพลาสติก ดังนันการผลิตวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกและไม้จาํ เป็ นต้องใช้เส้นใยธรรมชาติ
เป็ นจํานวนมาก ซึ งประเทศไทยถือว่าเหมาะแก่การผลิต
วัส ดุ เชิงประกอบพลาสติก และไม้เป็ นอย่า งยิง เพราะ
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมซึ งมีของเสี ยหรื อ
ของเหลือ ใช้ (Waste) ที เกิด ขึนจากภาคอุต สาหกรรม
เกษตรเป็ นจํานวนมากเช่น ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อย เส้น
ใยเปลื อกมะพร้ าว ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม ตลอดจน
ขีเลือยไม้ยางพาราทีเป็ นของเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
การผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละการแปรรู ป ไม้ย างพารา ใน
ขณะเดียวกันการผลิตวัสดุเชิงประกอบจําเป็ นอย่างยิงที
ต้องมีความรู ้และความเข้าใจพืนฐานในวัตถุดิบทีใช้เป็ น
ส่ วนผสม การปรั บปรุ งสมบัติทางกล และกรรมวิธีการ
ผลิตวัสดุเชิงประกอบ ดังทีได้สรุ ปในบทความฉบับนี

107

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 2 May – August 2014

[16] N.J. Themelis, M.J. Castaldi, J. Bhatti, L. Arsova,
“Energy and Economic Value of Nonrecycled
Plastics (NRP) and Municipal Solid Wastes
(MSW) that are Currently Landfilled in the Fifty
States”, EEC Study of Non-recycled Plastics,
Earth Engineering Center, Columbia University,
2011.
[17] Z.A. Khan, S. Kamaruddin, A.N. Siddiquee,
“Feasibility Study of Use of Recycled High
Density Polyethylene and Multi Response
Optimization of Injection Moulding Parameters
Using Combined Grey Relational and Principal
Component Analyses”, Materials and Design 31,
2010, pp. 2925–2931.
[18] A. Nourbakhsh, A. Ashori, H.Z. Tabari,
F. Rezaei, “Mechanical and Thermo-Chemical
Properties of Wood-Flour/Polypropylene Blends”,
Polymer Bulletin 65, 2010, pp. 691–700.
[19] M. Jawaid, H.P.S.A. Khalil, “Cellulosic/Synthetic
Fibre Reinforced Polymer Hybrid Composites: A
Review”, Carbohydrate Polymers 86, 2011,
pp. 1-18.
[20] H.M. Akil, M.F. Omar, A.A.M. Mazuki,
S. Safiee, Z.A.M. Ishak, A.A. Bakar, “Kenaf
Fiber Reinforced Composites: A Review”,
Materials and Design 32, 2011, pp. 4107-4121.
[21] Y. Xie, C.A.S. Hill, Z. Xiao, H. Militz, C. Mai,
“Silane Coupling Agents Used for Natural Fiber/
Polymer Composites: A Review”, Composites
Part A 41, 2010, pp. 806–819.

[9] A.E. Slaughter, “Design and Fatigue of a
Structural Wood-Plastic Composite”, Master
Thesis, Washington State University, United
States. 2004.
[10] Hackwell, “Wood-Plastic Composite Growth
Taking Off in Europe”, Additives for Polymer,
2006, pp. 9-10.
[11] A.A. Klyosov, “Wood-Plastic Composites
(1st ed.)”, John Wiley & Son Inc., 2007.
[12] M. Kociszewski, C. Gozdecki, A. Wilczynski, S.
Zajchowski, J. Mirowski, “Effect of Industrial
Wood Particle Size on Mechanical Properties of
Wood-Polyvinyl Chloride Composites”, European
Journal of Wood and Wood Products 70, 2012,
pp. 113-118.
[13] N. Petchwattana, S. Covavisaruch, S. Chanakul,
Mechanical Properties, Thermal Degradation and
Natural Weathering of High Density Polyethylene/
Rice Hull Composites Compatibilized with Maleic
Anhydride Grafted Polyethylene”, Journal of
Polymer Research 19, 2012, pp. 1-9.
[14] P.Y. Kuo, S.Y. Wang, J.H. Chen, H.C. Hsueh,
M.J. Tsai, “Effects of Material Compositions on
the Mechanical Properties of Wood–Plastic
Composites Manufactured by Injection Molding”,
Materials and Design 30, 2009, pp. 3489–3496.
[15] S. Panthapulakkal, S. Law, M. Sain, “Properties
of Recycled High-Density Polyethylene from
Milk Bottles”, Journal of Applied Polymer
Science 43, 1991, pp. 2147-2150.
108

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 2 May – August 2014

[22] H. Bouafif, A. Koubaa, P. Perre, A. Cloutier,
“Effects of Fiber Characteristics on the Physical
and Mechanical Properties of Wood Plastic
Composites”, Composites Part A 40, 2009,
pp. 1975–1981.
[23] M. Bengtsson, M.L. Baillif, K. Oksman,
“Extrusion and Mechanical Properties of Highly
Filled Cellulose Fibre–Polypropylene Composites”,
Composites Part A 38, 2007, pp. 1922–1931.
[24] X.C. Ge, X.H. Li, Y.Z. Meng, “Tensile
Properties, Morphology, and Thermal Behavior
of PVC Composites Containing Pine Flour and
Bamboo Flour”, Journal of Applied Polymer
Science 93, 2004, pp. 1804-1811.
[25] T.T.L. Doan, S.L. Gao, E. Mader, “Jute/
Polypropylene Composites I. Effect of Matrix
Modification”, Composite Science and
Technology 66, 2006, pp. 952–963.
[26] D.N.S. Hon, N. Shiraishi, “Wood and Cellulosic
Chemistry (2nd ed)”, Marcel Dekker Inc., 2001.
[27] K.B. Adhikary, S. Pang, M.P. Staiger,
“Dimensional Stability and Mechanical
Behaviour of Wood-Plastic Composites based
Recycled and Virgin High-Density Polyethylene
(HDPE)”, Composites Part B 39, 2008,
pp. 807-815.
[28] L. Danyadi, J. Moczo, B. Pukanszky, “Effect of
Various Surface Modifications of Wood Flour on
the Properties of PP/Wood Composites”,
Composites Part A 41, 2010, pp. 199–206.

[29] M.A.S. Spinace, K.K.G. Fermoseli, M.A.D.
Paoli, “Recycled Polypropylene Reinforced with
Curaua Fibers by Extrusion”, Journal of Applied
Polymer Science 112, 2009, pp. 3686–3694.
[30] M.N. Ichazo, C. Albano, J. Gonzalez, R. Perera,
M.V. Candal, “Polypropylene/Wood Flour
Composites: Treatments and Properties”,
Composite Structures 54, 2001, pp. 207-214.
[31] J.G. Gwon, S.Y. Lee, S.J. Chun, G.H. Doh, J.H.
Kim, “Effects of Chemical Treatments of Hybrid
Fillers on the Physical and Thermal Properties of
Wood Plastic Composites”, Composites Part A
41, 2010, pp. 1491–1497.
[32] W.A. Chow, K.H. Ooi, “Effects of Maleic
Anhydride Grafted Polystyrene on the Flexural
and Morphological Properties of Polystyrene/
Organo-Montmorillonite Nanocomposites”, Malay
Polymer Journal 2, 2007, pp. 1-9.
[33] S.M.B. NachtigalI, G.S. Cerveira, S.M.L. Rosa,
“New Polymeric-Coupling Agent for
Polypropylene/Wood-Flour Composites”, Polymer
Testing 26, 2007, pp. 619–628.
[34] H.N.P. San, L.A. Nee, H.C. Meng, “Physical and
Bending Properties of Injection Moulded Wood
Plastic Composites Boards”, ARPN Journal of
Engineering and Applied Sciences 3, 2008,
pp. 13-19.
[35] M. Amornsit, S. Akaratiwa, T. Udommun,
“Foundations of Materials Science and
Engineering (4th ed)”, McGraw-Hill, 2551.
(in Thai)
109

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 2 May – August 2014

[36] M. Biron, “Thermoplastics and Thermoplastic
Composites”, Elsevier Ltd., 2007.
[37] H. Gao, Y.M. Song, Q.W. Wang, Z. Han, M.L.
Zhang, “Rheological and Mechanical Properties
of Wood Fiber-PP/PE Blend Composites”,
Journal of Forestry Research 19, 2008,
pp. 315-318.
[38] J. Holbery, D. Houston, “Natural-Fiber-Reinforced
Polymer Composites in Automotive Applications”,
Journal of the Minerals, Metals, and Materials
Society 58, 2006, pp. 80-86.

[39] Sue Elliott-Sink [Internet]. 2012 [updated 2013
Dec 31; cited 2014 Mar 19]. Available from:
http://www.edmunds.com/fuel-economy/specialreport-cars-made-of-plants.html.
[40] H.S. Yang, H.J. Kim, H.J. Park, B.J. Lee, T.S.
Hwang, “Effect of Compatibilizing Agents on
Rice-Husk Flour Reinforced Polypropylene
Composites”, Composite Structures 77, 2007,
pp. 45–55.

110

