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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาไมพลาสติก (WPC) จากพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene; PP) และเสนใย

ธรรมชาติท่ีเปนเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ไดแก เสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch fibers, 

EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond fibers, FF) โดยควบคุมอัตราสวน PP ตอเสนใย 50:50 (w/w) เตรียมเสนใยดวย

กระบวนการบดเชิงกล (Mechanical pulp, MP.) ผานตะแกรงรอนเบอร 4 (เล็กกวา 80 mesh)  WPC เตรียมโดย

เครื่องผสมแบบสองลูกกล้ิง (Two-roll mill) แลวนําไปขึ้นรูปดวยกระบวนการอัดขึ้นรูป (Compression molding 

machine) จากนั้นนําไปศึกษาสมบัติเชิงกล (Mechanical properties) และสัณฐานวิทยา (Morphological 

properties) งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอ WPC ไดแกการเติมสารชวยผสม (พอลิโพรพิลีนตอกิ่งดวย

มาเลอิกแอนไฮไดรด; PP-g-MA) (0-3% โดยน้ําหนัก) ผลของน้ํามันปาลมดิบท่ีตกคางในเสนใย (0-6% โดยน้ําหนัก) 

ผลของชนิดเสนใยปาลม (EFBF และ FF)  จากผลการทดลองพบวา WPC ท่ีเตรียมจาก PP ผสมเสนใยทะลายปาลม

เปลา (EFBF) และเสนใยทางใบ (FF) มีสมบัติเชิงกลตางกันเล็กนอย ท้ังสองทําหนาที่เปนสารตัวเติมเพ่ิมเนื้อแบบไม

เสริมแรง (Non-reinforcing filler) การใชสารชวยผสม (จนถึง 3%) ชวยเพิ่มสมบัติเชิงกลโคงงอเฉพาะ WPC ท่ีเตรียม

จากเสนใยทางใบ (FF) จากการศึกษาผลของน้ํามันปาลมดิบ (Crude palm oil, CPO) ท่ีเหลืออยูในเสนใยพบวา 

นํ้ามันปาลมดิบ 0-6 % ไมไดสงผลอยางมีนัยตอสมบัติเชิงกลของไมเทียม WPC ท้ังที่เตรียมจากเสนใย EFBF และ FF 

อยางไรก็ดี นํ้ามัน CPO ถามากทําหนาที่เปนสารหลอล่ืน (Lubricant) อาจทําใหเกิดการลื่นไถลในการผสม ทําให

ประสิทธิภาพการผสมและการกระจายของเสนใยใน WPC ไมดี สงผลใหมีสมบัติเชิงกลลดลง จากการศึกษาสัณฐาน

วิทยาดวย SEM พบวา ท้ังนี้เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) ท่ีมีผิวเรียบ ลักษณะทั้งเปนกอน และเปนเสนหลายๆ

เสนมัดติดกัน มีการยึดเกาะที่ไมดีกับพลาสติก PP สวนเสนใยทางใบ (FF) มีลักษณะผิวขรุขระ และเปนเสนสมํ่าเสมอ

กวา และมีการยึดเกาะที่ดีกวา 

คําสําคัญ : ไมพลาสติก (WPC)  พลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP)  เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF)  เสนใยทางใบ (FF)  น้ํามันปาลมดิบ (CPO) 
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ABSTRACT 
In this research work, Wood Plastic Composites (WPC.) made from polypropylene (PP) and waste 

fibers from oil palm industries, i.e. Empty Fruit Bunch Fibers (EFBF) and Frond Fibers (FF).  Ratio of the 

PP and fibers was fixed at 50:50 (w/w)  Palm fibers were prepared in the forms of mechanic pulp. (MP.) 

and sieved to be less than 80 mesh.  The mixtures were compounded by a two-roll mill and shaped by a 

compression molding machine.  WPC samples were then characterized for mechanical and 

morphological properties.  Some parameters affecting WPC properties were studied, such as, % 

compatibilizer loading (maleic anhydride grafted polypropylene; MA-g-PP) (0-3% wt.), effects of crude 

palm oil (CPO) in fibers (0-6%wt), types of palm fibers (EFBF and FF).  In was found that mechanical 

properties of WPCs made from both fibers were slightly different.  Both fibers would act as non-

reinforcing fillers. By using the PP-g-MA up to 3%, flexural properties of WPC made from FF could be 

improved.  It was found that remained crude palm oil (CPO) (up to 6%) had insignificant effects on 

mechanical properties of WPCs. Acting as a lubricant, high % CPO in WPC might cause slippage and 

poor mixing efficiency resulting in lower mechanical properties.  From morphological study by SEM, it 

was revealed that EFBF had smooth fiber surfaces with variety in shape yielding poor interfacial bonding, 

whereas FF had rough surface with good interfacial adhesion with the PP matrix. 
 

Key Words : Wood Plastic Composites (WPC), Polypropylene (PP), Empty Fruit Bunch Fibers (EFBF) , Frond Fibers (FF), Crude palm 

oil (CPO) 
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คํานาํ 
ปาลมนํ้ามัน (Oil palm) เปนพืชเศรษฐกิจท่ีเปนที่สนใจและเพิ่มปริมาณการปลูกอยางมากในประเทศไทย

และทั่วโลก เนื่องจากกระแสน้ํามันโลกมีแนวโนมราคาเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณสตอกน้ํามันโลกลดนอยลงและคาดการณวา

อาจจะหมดในเร็ววัน  ทําใหความตองการเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนสูงขึ้น เชน นํ้ามันไบโอดีเซล นอกจากนี้ยังมี

ความตองการน้ํามันพืชเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพอลิเมอรชีวภาพ (Biopolymers) ท่ีจะทดแทนพอลิเมอรจาก

อุตสาหกรรมปโตรเคมี  ประมาณการทะลายสดปาลมนํ้ามันของประเทศไทยประมาณ 7.2 ลานตันตอป หลังบีบ

นํ้ามันแลวจะเหลือทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch Fibers, EFBF) ประมาณ 28 % คิดเปนประมาณ 2 ลาน

ตันตอป ซึ่งเปนปริมาณมหาศาลสามารถใชทําประโยชนเปนวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นไดมากมาย  

 WPC (Wood Plastic composites) หรือ ไมพลาสติก คือ วัสดุทดแทนไมท่ีคลายไมธรรมชาติเกิดจากการนํา

ผงไม, ข้ีเล่ือยไม หรือเสนใยไมผสมกับพลาสติก แลวผานกระบวนการผลิตและขึ้นรูปดวยเทคนิคการขึ้นรูปของ

พลาสติกออกมาเปนผลิตภัณฑไมพลาสติก สามารถใชงานไดเหมือนไมจริง เชน เล่ือย เจาะ ตอกตะปู ฯลฯ สมบัติเดน

ของ WPC เม่ือเทียบกับไมจริง ทนปลวกและแมลงที่เปนศัตรูของไม บวมน้ํานอย ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อใช

เปนเวลานาน อายุการใชงานยาวนานกวา ข้ึนรูปงาย ราคาไมแพง  
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งานวิจัยนี้ศึกษาไมพลาสติก (WPC) จากพอลิโพรพิลีน (PP) และไมจากปาลมน้ํามัน โดยวัสดุท่ีเลือกมาใชใน

งานวิจัย คือ เสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch Fibers; EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond Fibers; FF) 

นํามาศึกษาสมบัติบางประการ ซึ่งใชประโยชนเปนเสนใยเสริมแรงในคอมโพสิต เนื่องจากเปนวัสดุท่ีเหลือใชจากภาค

เกษตรและอุตสาหกรรม จึงจะนํามาใชประโยชนเปนเสนใยเสริมแรงในคอมโพสิต โดยเนนศึกษาปจจัยบางประการที่

มีผลตอสมบัติ ไดแก การเติมสารชวยผสม (พอลิโพรพิลีนตอกิ่งดวยมาเลอิกแอนไดรด; PP-g-MA) (0, 1, 2, 3% wt.) 

ผลของน้ํามันดิบ (Crude oil) ท่ีตกคางในเสนใย (0, 2, 4, 6%wt) และผลของชนิดเสนใยปาลม (EFBF, FF)  สมบัติท่ี

ศึกษาไดแก สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) และสัณฐานวิทยา (Morphology)  
 

อุปกรณและวิธีการ 
- การเตรียมเสนใยปาลมน้ํามันจากกระบวนการเชิงกล (Mechanical pulp; MP.) 

เสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch Fibers; EFBF) เตรียมโดยการนําทะลายปาลมเปลามาตาก

ใหแหง ผาทะลายปาลมเปลาเพื่อนําไปบดดวยเครื่องบดหยาบและละเอียด ตากอีกครั้งและอบใหแหง ทําการคัดแยก

ขนาดเสนใยโดยใชเครื่องรอน นําเสนใยเบอร 4 (>80 mesh) เพ่ือนําไปผสมสูตรไมพลาสติก สวนเสนใยทางใบ 

(Frond Fibers; FF) เตรียมไดโดยนําทางใบลางใหสะอาด นํามาบดดวยเครื่องบด ตากและอบใหแหง ทําการคัดแยก

ขนาดเสนใยโดยใชเครื่องรอน นําเสนใยเบอร 4 (>80 mesh) เพ่ือนําไปผสมสูตรไมพลาสติก 

- การผสมและการขึ้นรูปตัวอยาง 

ผสมสูตรไมพลาสติก โดยมีสวนประกอบตางๆและปริมาณตามตารางที่ 1 ดวยเครื่องผสมสองลูกกล้ิงที่

อุณหภูมิ 190 °C เปนเวลา 15 นาที นําของผสมที่ไดไปบดเปนเม็ดดวยเครื่อง Grinder แลวนําไปข้ึนรูปดวย

กระบวนการอัดขึ้นรูป (Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 190 °C  จากนั้นนําตัวอยางไปศึกษาสมบัติ

เชิงกล (Mechanical properties) ดวยเครื่องทดสอบอเนกประสงค (Universal Testing Machine, UTM) โดยการ

โคงงอสามจุด (3-point bending test: ASTM 790) และสัณฐานวิทยา (Morphological properties) ดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) 
ตารางที่ 1 สูตรผสม WPC ท่ีใชในงานวิจัยนี้ 

สวนประกอบ ปริมาณ (php) 

PP 100 

Compatibilizer – PP-g-MA 1 0-3%wt 2 

CPO 1 0-6% wt 2 

ชนิดของเสนใยปาลม (EFBF, FF) 1 100 

Processing aids 1 5 

Processing aids 2 1.5 

Antioxidant 1 0.05 

Antioxidant 2 0.05 

หมายเหตุ  1 ปจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้     2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักเทียบกับปริมาณเสนใยปาลม 
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ผลและวิจารณ 
1.  ผลของชนิดเสนใยและสารชวยผสม PP-g-MA 
 พอลิเมอรท่ีใชในงานวิจัยนี้คือพอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) เปนพอลิเมอรที่ไมมีข้ัว เม่ือนํามาผสมกับ

เสนใยซึ่งเปนสารประกอบลิกโนเซลลูโลส (Ligno-cellulose) ท่ีมีขั้ว ทําใหเกิดการยึดติดไมดีระหวางวัสดุท้ังสอง 

สามารถเพิ่มการยึดเกาะที่รอยตอระหวางวัฎภาคไดโดยการเติมสารชวยผสม (Compatibilizers) คือพอลิโพรพิลีนตอ

กิ่งดวยมาลิอิกแอนดไฮไดรด (PP-g-MA) ท่ีปริมาณ 0 - 3% โดยน้ําหนักของเสนใยปาลม โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 

WPC ท่ีเตรียมจากเสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch fiber, EFBF) และเสนใยทางใบปาลม (Frond 

fiber, FF) โดยควบคุมอัตราสวน PP ตอเสนใย 50:50 (w/w) และเปนเสนใยที่เตรียมดวยกระบวนการบดเชิงกล 

(Mechanical pulp, MP) ท่ีผานตะแกรงรอนขนาดเบอร 4  สามารถแสดงผลการทดลองดังรูปท่ี 1 พบวาการใชสาร

ชวยผสม PP-g-MA สงผลใหเกิดการเพิ่มข้ึนของความแข็งแรงโคงงอ (Flexural strength) และมอดุลัสโคงงอ 

(Flexural modulus) อยางชัดเจนเฉพาะWPC ท่ีเตรียมจากเสนใยทางใบ (PP/FF)  อยางไรก็ดีสมบัติดังกลาวกลับมี

แนวโนมลดลงหรือคงที่สําหรับ WPC ท่ีเตรียมจากเสนใยทะลายปาลมเปลา (PP/EFBF) สวนสมบัติความแข็งแรง

กระแทกกลับมีแนวโนมลดลงใน WPC ท้ังสองชนิด  ท้ังนี้อาจเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเสนใยทั้งสองตางกัน 

เสนใยทางใบ (FF) เตรียมจากสวนของใบปาลมทําใหมีลักษณะเปนเสนที่มีความยาวตอความกวาง (Aspect ratio, 

L/D) สูง ในขณะที่เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) เตรียมจากทะลายปาลมหลังนําผลปาลมออก ทําใหมีเสนใยใน

หลายลักษณะทั้งเปนกอน และเปนเสน มีความแตกตางของเสนใยมาก ดังนั้นเม่ือนํา EFBF มาผสมกับพลาสติก PP 

ทําหนาที่เปนสารตัวเติมท่ีเพ่ิมเนื้อแบบไมเสริมแรง (Non-reinforcing filler) การใชสารชวยผสม PP-g-MA อาจชวย

เพ่ิมการยึดเกาะระหวางวัฎภาคพลาสติกพีพีกับเสนใยปาลมใหยึดติดดีข้ึน แตไมชวยทําใหเกิดปรากฎการณการ

เสริมแรง (Reinforcing effect) ในขณะที่เสนใยทางใบ (FF) มีลักษณะเปนเสนใยที่มีอัตราสวนความยาวตอความ

กวาง (L/D ratio):สูง เม่ือใชสารชวยผสม PP-g-MA จึงชวยทําใหประสิทธิภาพการเสริมแรงดีข้ึน สงผลใหคามอดุลัส

โคงงอ (Flexural modulus) สูงขึ้น   

 เม่ือเปรียบเทียบมอดุลัสโคงงอของ WPC ท่ีเตรียมจาก EFBF กับ FF (รูปท่ี 1b) พบวา WPC ท่ีเตรียมจากทาง

ใบ (FF) มีความแข็งมอดุลัสสูงกวา WPC ท่ีเตรียมจากทะลายปาลมเปลา (EFBF) ในทุก ๆ ปริมาณการเติมสารชวย

ผสม  ท้ังนี้เนื่องจากความยาวตอความกวาง (Aspect ratio) ของเสนใยท่ีสูงกวาดังที่ไดกลาวมาแลว และอาจ

เนื่องจากสัณฐานวิทยาของเสนใยแตตางกันดังที่จะไดกลาวตอนตอไป 
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   (a)                (b) 

 
(c) 

รูปท่ี 1  ผลของชนิดเสนใยและปริมาณสารชวยผสม PP-g-MA 0-3 % (w/w of fiber) ท่ีมีตอสมบัติเชิงกลของ WPC 

ท่ีเตรียมจาก PP/เสนใยปาลม (EFBF) และ PP/เสนใยทางใบ (FF) อัตราสวน 50:50 (a) ความแข็งแรงโคงงอ 

(b) มอดุลัสโคงงอ  (c) ความแข็งแรงกระแทก (ใชเสนใยบดเชิงกล MP ขนาดผานตะแกรงรอนเบอร 4)  

 

 อยางไรก็ดีการใชสารชวยผสมไมไดทําใหคาความแข็งแรงโคงงอ (Flexural strength) และความแข็งแรง

กระแทก (Impact strength) ของวัสดุสูงขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องจากสมบัติความแข็งแรง (Strength) ของวัสดุข้ึนอยางมาก

กับรอยตําหนิ (Flaws หรือ Voids) ในวัสดุ การผสมพลาสติกกับเสนใยยาวที่ใชสารชวยผสมปริมาณมาก อาจทําให

เกิดการพันกันของเสนใยเกิดเปนกลุมกอนขนาดใหญของเสนใยที่มีชองวางที่เนื้อพลาสติกไมสามารถเขาไปได สงผล

ใหเกิดรอยตําหนิและทําใหความแข็งแรงของวัสดุลดลง   
2. ผลของน้ํามันดิบท่ีตกคางในเสนใยปาลม  
 เนื่องจากเสนใยปาลมท่ีนํามาเตรียม WPC ในงานวิจัยนี้ท้ังเสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch 

fibers, EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond fibers, FF) เปนเศษเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน้ํามันปาลม ในการนําเศษ

เสนใยมาใชผลิตไมเทียม WPC อาจมีน้ํามันปาลมเหลือตกคางในปริมาณตางกัน งานวิจัยตอนนี้ตองการศึกษาผล

ของน้ํามันปาลมดิบท่ีเหลืออยูในเสนใยที่มีผลตอสมบัติของไมเทียม WPC โดยการเติมนํ้ามันปาลมดิบ (Crude palm 

oil, CPO) ปริมาณ 0-6 % โดยน้ําหนักเสนใยในสูตร WPC  ซึ่งแสดงผลการทดลองไดดังรูปท่ี 2  
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   (a)                (b) 

 
(c)  

รูปท่ี 2  ผลของปริมาณน้ํามันปาลมดิบ (CPO) 0-6 % (w/w of fiber) ท่ีมีตอสมบัติเชิงกลของ WPC ท่ีเตรียมจาก PP/
เสนใยปาลม (EFBF) และ PP/เสนใยทางใบ (FF) อัตราสวน 50:50 (a) ความแข็งแรงโคงงอ (b) มอดุลัสโคง
งอ  (c) ความแข็งแรงกระแทก (ใชเสนใยบดเชิงกล MP. ขนาดผานตะแกรงรอนเบอร 4)    
 

จากผลการทดลองพบวา น้ํามันปาลมดิบ 0-6 % ไมไดสงผลอยางมีนัยตอสมบัติเชิงกลของไมเทียม WPC ท้ัง
ท่ีเตรียมจากเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) และทางใบ (FF)  กลาวคือ คาความแข็งแรงโคงงอและมอดุลัสโคงงอ
ของไมเทียมมีคาใกลเคียงกัน ยกเวนความแข็งแรงกระแทกของ WPC จาก EFBF มีแนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมปริมาณ
นํ้ามัน CPO ท้ังนี้อาจเนื่องจาก นํ้ามันปาลมดิบ (CPO) ทําหนาที่เปนสารหลอล่ืน (Internal Lubricant) ลดแรงเสียด
ทานระหวางเครื่องผสมกับวัสดุผสมและภายในวัสดุผสมเอง เมื่อเพ่ิมปริมาณนํ้ามันอาจทําใหเกิดการลื่นไถล (Slip) 
ของวัสดุทําใหประสิทธิภาพการผสมของพลาสติกกับเสนใยลดลง อาจทําใหเสนใยไมกระจายตัวเกิดจับตัวเปนกอน
ขนาดใหญท่ีมีรอยตําหนิ สงผลใหความทนทานตอแรงกระแทกลดลง 
3.  การศึกษาสัณฐานวิทยาดวยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) 

รูปท่ี 3 แสดงภาพ SEM ของไมพอลิเมอรคอมโพสิตที่เตรียมไดจาก PP และเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) 

ท่ีอัตราสวน 50:50 ทําการหักตัวอยาง WPC ท่ีแชใหเย็นจัดดวยไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 30 นาที ใชกําลังขยาย 50 

เทา  จากรูปพบวาเสนใยกระจายตัวไดดีในพลาสติก PP  นอกจากนี้ยังพบชองวางที่เกิดขึ้นจากการหลุดออกของเสน

ใย (Fiber pull-out) จากพอลิเมอร และเห็นลักษณะเสนใยที่สะอาดที่ไมมีการหลุดติดของพลาสติก แสดงใหเห็นวา

เสนใยกับพอลิเมอรมีการยึดเกาะกันไดไมดี (Poor interfacial bonding) เกิดการเสียสภาพขณะหักที่บริเวณรอยตอ

ระหวางเสนใยกับพลาสติก (Adhesive failure) โดยรูปท่ี 3a และ 3b ไมแตกตางอยางมีนัย แสดงวาการยึดติดของ

เสนใย EFBF กับพลาสติก PP ยังไมดีข้ึนเม่ือใชสารชวยผสม และยังตองการการปรับปรุง   
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          (a) เสนใย EFBF (PP-g-MA 0%)      (b) เสนใย EFBF (PP-g-MA 3%)        (c) เสนใย EFBF (CPO 2%) 

รูปท่ี 3  SEM Micrographs ของ WPC ท่ีเตรียมจาก PP ผสมเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) (a) ไมใชสารชวย

ผสม (b) ใชสารชวยผสม PP-g-MA 3%  (c) เพ่ิมนํ้ามันปาลมดิบ CPO 2 % (กําลังขยาย 50 เทา) 
 

   
             (a) เสนใย FF (PP-g-MA 0%)          (b) เสนใย FF (PP-g-MA 2%) 

รูปท่ี 4  SEM Micrographs ของ WPC ท่ีเตรียมจาก PP ผสมเสนใยทางใบ (FF) (a) ไมใชสารชวยผสม (b) ใชสาร

ชวยผสม PP-g-MA 2% (กําลังขยาย 50 เทา) 
 

   
           (a) เสนใย EFBF (PP-g-MA 0%)       (b) เสนใย FF (PP-g-MA 0%)       

รูปท่ี 5  SEM Micrographs กําลังขยาย 200 เทาของ WPC ท่ีเตรียมจาก PP ผสม (a) เสนใยทะลายปาลมเปลา 

(EFBF) และ (b) เสนใยทางใบ (FF)  

จากรูปท่ี 4 แสดงภาพ SEM ของไมพอลิเมอรคอมโพสิต WPC ท่ีเตรียมไดจาก PP และเสนใยทางใบ (FF) 

พบวาการยึดติดระหวางวัฎภาคพลาสติกกับเสนใยดีกวา เม่ือเทียบกับ WPC ท่ีเตรียมจาก EFBF เนื่องจากไมพบเสน

ใยที่ถูกดึงหลุด (Fiber pull-out) รวมทั้งชองวางระหวางเสนใยกับพลาสติก อาจเปนสาเหตุใหสมบัติเชิงกลของ WPC 

ท่ีเตรียมจาก FF สูงกวา EFBF  อยางไรก็ดียังพบชองวางที่เปนรอยตําหนิในวัสดุซึ่งอาจเปนสาเหตุใหความแข็งแรง
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ของวัสดุต่ํา  จากการเปรียบเทียบรูปท่ี 3-5 อาจสังเกตไดวา เสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) และเสนใยทางใบ (FF) 

มีลักษณะสัณฐานวิทยาตางกัน กลาวคือเสนใย EFBF (รูปท่ี 3 และ 5a) มีลักษณะผิวเรียบ มีรูปพรุนภายในเสนใย 

นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของลักษณะคือ มีท้ังสวนที่เปนเสนและเปนกอน  ในขณะที่เสนใย FF (รูปท่ี 4 และ 

5b) มีลักษณะพ้ืนผิวเสนใยขรุขระ และมีความสมํ่าเสมอของเสนใยมากกวา จึงเปนสาเหตุใหเกิดการยึดเกาะกับ

เมตริกซ (พลาสติก PP) ดีกวา สงผลใหสมบัติเชิงกลสูงกวา 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองพบวา ไมเทียม WPC ท่ีเตรียมจาก PP ผสมเสนใยเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 

ไดแกเสนใยทะลายปาลมเปลา (Empty fruit bunch fibers, EFBF) และเสนใยทางใบ (Frond fibers, FF) มีความ

แตกตางกันเล็กนอย  ท้ังสองทําหนาที่เปนสารตัวเติมเพ่ิมเนื้อแบบไมเสริมแรง (Non-reinforcing filler) การใชสารชวย

ผสม PP-g-MA ชวยเพิ่มสมบัติเชิงกลเฉพาะ WPC ท่ีเตรียมจากเสนใยทางใบ (FF) ท่ีมีสมบัติเชิงกลสูงกวา เนื่องจาก

มีลักษณะผิวเสนใยที่ขรุขระ และเปนเสนสมํ่าเสมอกวาเสนใยทะลายปาลมเปลา (EFBF) ท่ีมีผิวเรียบและเปนเสนผสม

กอน  จากการศึกษาผลของน้ํามันปาลมดิบ (Crude palm oil, CPO) ท่ีเหลืออยูในเสนใยพบวา นํ้ามันปาลมดิบ 0-6 

% ไมไดสงผลอยางมีนัยตอสมบัติเชิงกลของไมเทียม WPC ท้ังที่เตรียมจากเสนใย EFBF และ FF อยางไรก็ดีนํ้ามัน 

CPO ถามากทําหนาที่เปนสารหลอล่ืน (Lubricant) อาจทําใหเกิดการลื่นไถลในการผสม ทําใหประสิทธิภาพการผสม

และการกระจายของเสนใยใน WPC ไมดี สงผลใหมีสมบัติเชิงกลลดลง    
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