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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงความเหนียวและความต้านทานแรงกระแทกของพอลิแลกติก

แอซิดด้วยการเติมน้้ามันถั่วเหลืองที่ผ่านการดัดแปรและเส้นใยปาล์ม รายละเอียดของงานวิจัยนี้แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกเป็นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรน้้ามันถั่วเหลืองด้วยกระบวนการ

โอโซโนไลซิส ส่วนที่สองและส่วนสุดท้ายเป็นการศึกษาการผลของปริมาณน้้ามันถั่วเหลืองดัดแปรและเส้นใย

ปาล์มที่มีต่อสมบัติของพอลิแลกติกแอซิด ตามล้าดับ ส้าหรับการดัดแปรน้้ามัน เวลาในการท้าปฏิกิริยาถูก

ปรับเปลี่ยนจาก 0 ถึง 3 ชั่วโมง และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในโมเลกุลของน้้ามันถั่วเหลืองถูกตรวจสอบ

โดยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี (NMR) และฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโค

ปี (FTIR)  ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมมากที่สุดในการท้าปฏิกิริยาโอโซโนไลซิส คือ 2 ชั่วโมง 

โดยการพิจารณาจากการลดลงของพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอน และการเพ่ิมขึ้นของหมู่ไฮดรอกซิล

ในโครงสร้างโมเลกุลของน้้ามันถั่วเหลืองดัดแปร ส้าหรับผลของปริมาณน้้ามันถั่วเหลืองดัดแปรที่มีต่อสมบัติ

ทางกลถูกประเมินจากการทดสอบแรงดึงและแรงกระแทก ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (DSC) 

และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ถูกใช้ส้าหรับการวิเคราะห์ทางความร้อนและทาง

สัณฐานวิทยา จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การยืดตัว ณ จุดขาด และความทนต่อแรงกระแทกของพอ

ลิแลกติกแอซิดที่ผ่านการดัดแปรด้วยน้้ามันถั่วเหลืองดัดแปรมีค่าเพ่ิมขึ้น 89 และ 25 % เมื่อเปรียบเทียบ

กับพอลิแลกติกแอซิดที่ไม่ผ่านการดัดแปร ตามล้าดับ น้้ามันถั่วเหลืองดัดแปรท้าหน้าที่เป็นสารพลาสติไซ

เซอร์ที่มีประสิทธิภาพส้าหรับพอลิแลกติกแอซิดโดยการพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

แตกหักจากแบบเปราะเป็นแบบเหนียว มีการกระจายตัวของหยดน้้ามันที่ดี และมีการลดลงของค่าอุณหภูมิ

การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วด้วยการเติมน้้ามันถ่ัวเหลืองดัดแปร การเติมเส้นใยปาล์มช่วยปรับปรุงความทน

ต่อแรงกระแทกให้กับพอลิแลกติกแอซิดที่ถูกดัดแปร ความแข็งแรงระหว่างเฟสที่แข็งแรงระหว่างพอลิแลก

ติกแอซิดและเส้นใยปาล์มได้ชี้ว่าน้้ามันถั่วเหลืองดัดแปรท้าหน้าที่เป็นทั้งสารคู่ควบส้าหรับพอลิแลกติกแอซิด

และเส้นใยธรรมชาติและเป็นพลาสติไซเซอร์ส้าหรับพอลิแลกติกแอซิด ส้าหรับการทดสอบเคลื่อนย้ายของ

สาร พบว่า ปริมาณของโลหะหนักที่ถูกปลดปล่อย และปริมาณของสารที่เคลื่อนย้ายออกจากชิ้นงานพอลิ

แลกติกแอซิด และวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดที่ถูกดัดแปรและเส้นใยปาล์มอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ก้าหนดตาม
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Abstract 

 This research work was to study the improvement of toughness and impact 
resistance of polylactic acid (PLA) with modified soybean oil (MSBO) and palm fiber (PF). 
The detail of this work was divided into three parts. The first was to find the suitable 
condition for modification of soybean oil with ozonolysis. The second and last parts were 
to study the effects of MSBO and PF contents on the properties of PLA, respectively. For 
oil modification, the reaction times were varied from 0 to 3 hours and the chemical 
changes in molecules of soybean oil were investigated by Nuclear magnetic resonance 
(NMR) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopies. The result suggested that the 
most suitable condition for ozonolysis reaction was 2 hours considering the decrease in 
double bond between carbon atoms and the increase in hydroxyl group into molecular 
structure of MSBO. For the effect of MSBO content on mechanical properties, it was 
evaluated by tensile and impact testing. Differential scanning calorimeter (DSC) and 
scanning electron microscope (SEM) were used for thermal and morphology analyses. The 
result showed that elongation at break and impact strength of modified PLA by MSBO 
increased about 89 and 25 % compared to those of neat PLA, respectively. MSBO act as 
the efficient plasticizer for PLA considering the conversion of fracture behavior from brittle 
to ductile, good dispersions of MSBO droplets in PLA and the decrease of glass transition 
temperature (Tg) with addition of MSBO. The addition of PF improved the impact strength 
of modified PLA. Strong interfacial bonding between PLA and PF indicated MSBO being 
both coupling agent for PLA and natural fiber and plasticizer for PLA. For migration test, it 
was found that contents of released heavy metal and migrated chemical from specimens 
of PLA and PLA/PF composite were under the criteria according to Notification of the 
Ministry of Public Health (No. 295) B.E. 2548.  
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