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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกล แผ่นเส้ นใยอัดที่ทําจากเส้ นใยหญ้ าคาความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร เป็ นวัตถุดิบ
และใช้ นํ ้ายางธรรมชาติ ทําหน้ าที่เป็ นสารยึดติดในการผลิต กระทําโดยวิธีการอัดร้ อน โดยแผ่นที่ผลิตได้ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นเรี ยบแบบชัน้
เดียวมีขนาดกว้ าง 400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร และหนา 10 มิลลิเมตร อุณหภูมิในการอัดร้ อนที่ 160 องศาเซลเซียส ด้ วยความ
ดันในการอัด 150 Kg/cm2 เป็ นเวลา 7 นาที มีความหนาแน่นแผ่น 600 Kg/m3 ที่ปริ มาณนํ ้ายางธรรมชาติ 9% และ 12% โดยนํ ้าหนัก
เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ สารยึดติดนํ ้ายางธรรมชาติ ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลผลการทดสอบพบว่า แผ่นผลิตภัณฑ์จากเส้ นใย
หญ้ าคา ที่ปริ มาณนํ ้ายางธรรมชาติ 9% และ12% ตามลําดับนัน้ ความแข็งแรงเชิงกลขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณสารยึดติด คือเมื่อปริ มาณนํ ้ายาง
เพิ่มขึ ้นค่าสมบัติเชิงกลจะมีคา่ เพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ผลการทดสอบ ปริ มาณความชื ้น การดูดซึมนํ ้า ชี ้ให้ เห็นว่า แผ่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยใช้ ปริ มาณนํ ้ายางธรรมชาติ 9% และ12% ที่ความหนาแน่นแผ่น 600 Kg/m3 สามารถใช้ เป็ นแผ่นฝ้าความหนาแน่นปานกลาง ที่มี
สมบัติตามมาตรฐาน JIS A 5908–1994
คําสําคัญ : ยางธรรมชาติ หญ้ าคา การอัดร้ อน สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ

Abstract
This research aims to study the mechanical properties. The compressed fibers sheets made from
Pennisetumpedicellatum grass fiberssize less than 5 millimeter and natural rubber latex. Act as adhesives in the
production. Produce by the hot compression process. The product is a flat single layer 400 mm x400 mm and 10 mm of
thickness, temperature in the hot press at 160 ° C with the pressure in the compression 150 Kg / cm2 for 7 minutes with the
density 600 Kg / m3, the volume fraction of natural rubber latex are 9 and 12% by weight, compared to the use of natural
rubber latex adhesives. Testing for Physical and Mechanical Properties .The results shown that product of the grass fibers,
natural latex 9% and 12% respectively, the mechanical strength of adhesives is dependent on the volume fraction of
increasing the natural rubber latex, the mechanical properties will be increased. In addition, the testing of Moisture
absorption and swelling in thickness. Found thatthe manufactured using natural latex 9% and 12% the density of the
product 600 Kg / m3 can be used as a medium density panels. The properties are standard JIS A 5908 -1994.
Keywords : Natural Rubber, Pennisetumpedicellatum, hot compression, Mechanical property, Physical property
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บทนํา
"ยาง" นับเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์ทวั่ โลก "ประเทศไทย" ในฐานะ
ประเทศผู้ผลิตยางพารามากที่สดุ อันดับ 1 ของโลก (คิดเป็ นจํานวนกว่า 1 ใน 3 ของประเทศผู้ผลิตยางพาราทังหมด)
้
จําเป็ นต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สําหรับผู้ประกอบการสวนยางพารานัน้ ปั ญหาวัชพืช ถือเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทํา
ให้ เกิดปั ญหาต่างๆ มากมาย เช่น แย่งสารอาหารจากต้ นยาง ทําให้ ยางเจริ ญเติบโตช้ า จนทําให้ ได้ ปริ มาณนํ ้ายาง
น้ อย ในการกําจัดวัชพืชเหล่านี ้จําเป็ นต้ องใช้ สารเคมีจํานวนมาก ทําให้ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ ้น และอาจ
เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว ดังนันจึ
้ งควรมีการศึกษาการนําวัชพืชที่ขึ ้นในสวนยางของเกษตรกร
นันไปใช้
้
ประโยชน์ โดยใช้ เป็ นสารตัวเติมสําหรับผลิตภัณฑ์ยาง แล้ วนํากลับมาใช้ ประโยชน์ในสวนยาง เนื่องจากวัชพืช
เหล่านันหาได้
้
ง่ายและเป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อสวนยางดังกล่าว ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ยางที่มีที่มีเส้ นใยธรรมชาติเป็ น
องค์ประกอบจึงเป็ นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดีทงด้
ั ้ านราคาและคุณภาพ การใช้ วสั ดุพืชที่มีเส้ นใยวัชพืชธรรมชาติเป็ น
องค์ประกอบ จะช่วยส่งผลให้ ราคาของผลิตภัณฑ์ยางมีราคาถูกลง เนื่องจากเส้ นใยจากวัชพืชธรรมชาติมีอยู่มากมาย
ในสวนยาง นอกจากนี ้วัสดุก่อสร้ างที่มีเส้ นใยธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบนันส่
้ งผลให้ วสั ดุแผ่นยางดังกล่าวมีนํ ้าหนัก
เบา และมีคา่ การส่องผ่านของรังสีจากแสงอาทิตย์ตํ่า ปั จจุบนั การใช้ เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนจากธรรมชาติ
จากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และเนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร มีแนวโน้ มสูงขึ ้นในแต่ละปี ส่งผลให้ วสั ดุเหลือใช้ ทางการเกษตร มีจํานวนมากขึ ้นเป็ นเงาตาม
ตัว[1] จึงเกิดแนวคิดที่จะนําวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร มาผลิตเป็ นแผ่นผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย แล้ วแต่สถานการณ์ เช่น เป็ นวัสดุภายในอาคารเพื่อลดความร้ อนภายในอาคาร นอกจากนันการใช้
้
วสั ดุที่
มีค่าการนําความร้ อนตํ่าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน เช่นความสิ ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเนื่องจาก
เครื่ องปรับอากาศ จึงศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนําวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัชพืชที่ก่อ
ปั ญหาให้ แก่เกษตรกร มาเปลี่ยนเป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการนําความร้ อนตํ่าหรื อเพิ่มความเป็ นฉนวน
ให้ กับวัสดุที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบของอาคาร จะช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ เป็ นอย่างดี เป็ นการช่วยประหยัด
พลังงานได้ ทางหนึ่ง จากการศึกษาวิจยั พืชที่มีเส้ นใยทางการเกษตร (fiber crops ) เช่น หญ้ าคา วัสดุประเภทนี ้มี
โครงสร้ างที่เป็ นสารประกอบอินทรี ย์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน อยู่เป็ นจํ านวนมาก โดยเฉพาะ
เซลลูโลสมีปริ มาณสูงถึงร้ อยละ 60-80 ของสารประกอบทังหมด
้
ซึ่งเหมาะสมในการนํามาใช้ ทําเส้ นใยเสริ มแรงหรื อ
สารเติมในผลิตภัณฑ์
วิธีการศึกษา
วิธีการผสมและการพ่นนํ ้ายางธรรมชาติแบบมีอากาศผสม นํ ้ายางจะถูกทําให้ เป็ นละอองด้ วยแรงอัดอากาศ
(Compressed air) จากปั ม้ ลมผ่านชุดควบคุมความดันทังอากาศ
้
และส่วนผสมนํ ้ายางจะถูกขับออกจากชุดควบคุม
ความดัน ผ่านไปยังหัวพ่นลม (Pneumatic nozzle) โดยนํ ้ายางธรรมชาติ เป็ นสารยึดติดเส้ นใยของหญ้ าคาโดยเส้ นใย
หญ้ าคาเตรี ยมจากการต้ มด้ วยโซดาไฟ ทําให้ แห้ ง แล้ วปั่ นด้ วยเครื่ องปั่ นเพื่อลดขนาด เข้ าตะแกรงร่อนขนาดตาข่ายมุ้ง
ลวดที่ใช้ ในบ้ านเรื อนที่ทําจากอลูมิเนียม ขนาดช่อง 2x2 มิลลิเมตร พร้ อมสารเติมแต่งประเภท สารเร่ งปฎิกิริยาให้ ยาง
สุก วิธีการขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยกรรมวิธีการอัดร้ อน (Hot compression) เป็ นขันตอนที
้
่สําคัญมากในกระบวนการผลิต
เป็ นการอัดแบบแท่นอัดร้ อน (Platen presses) ในแนวราบ เส้ นใยญ้ าคา ที่ผ่านกระบวนการโรยลงในกรอบไม้ ในการ
ฟอร์ มแผ่นแล้ ว พร้ อมแผ่นรองอัดด้ านบนและด้ านล่าง และเหล็กควบคุมขนาดความหนาของแผ่น แล้ วนําเข้ าเครื่ อง
อัดร้ อนโดยมีชดุ เครื่ องอัดไฮดรอลิคที่ใช้ เป็ นเครื่ องอัดในการทําการขึ ้นรูป เพื่ออัดให้ ได้ ขนาดความหนาของแผ่นตามที่
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ต้ องการ ขนาดความหนาที่ใช้ ในการผลิต คือ 10 มิลลิเมตร เวลาการอัดประมาณ 7 นาที อุณหภูมิที่ใช้ 160 องศา
เซลเซียส และความดัน 150 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรมีการปรับสภาวะความชืน้ และอุณหภูมิ (Conditioning)
ของแผ่นผลิตภัณฑ์ หลังจากอัดร้ อนแล้ วนําแผ่นที่ได้ ไปปรับสภาวะความชื น้ ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 24 ชั่วโมง
เนื่องจากแผ่นที่ออกจากเครื่ องอัดร้ อนจะมีอณ
ุ หภูมิที่ผิวสูงมากเพื่อให้ ความชื ้นในแผ่นเพิ่มขึ ้นและให้ อณ
ุ หภูมิของแผ่น
ลดลง และเพื่อให้ ปริมาณความชื ้นและอุณหภูมิกระจายสมํ่าเสมอทัว่ กันทังแผ่
้ นก่อนที่จะนําแผ่นที่ได้ จากการอัดขึ ้นรูป
ไปตัดขอบทิ ้ง การตัดขนาด(Sizing) แผ่นบุผนังที่ปรับสภาวะความชื ้นและอุณหภูมิแล้ วจะถูกนําไปตัดขอบทิ ้ง ตัดริ ม
ออกทัง้ 4 ด้ าน ด้ านละ 2.5 เซนติเมตร ตามมาตรฐานกําหนด ด้ วยเครื่ องเลื่อย ใช้ สําหรับตัดชิ ้นทดสอบในการทดลอง
ให้ ได้ ขนาด ตามชิ ้นงานที่นําไปทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ
ผลการศึกษา
การวิจยั นี ้ได้ ทําการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ(Physical properties) ของแผ่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัชพืช
ประเภทหญ้ าคาดัง (Figure 1 )

Figure 1 แสดงแผ่นผลิตภัณฑ์
แล้ วนํามาผสมกับนํ ้ายางที่อตั ราส่วนผสมต่างๆ เป็ นการทดสอบค่าความหนาแน่น(Density) ปริ มาณความชื ้น
(Moisture content) และการดูดซึมนํ ้าที่ 24 ชัว่ โมง (Water absorption) โดยทําการทดสอบตามมาตรฐาน JIS A
5908-1994 ตามลําดับ แสดงตามแผนภูมิดงั ต่อไปนี ้
การทดสอบความหนาแน่ น
ความหนาแน่ น(Kg/m3)

800
600
400
200
0

Rubber 9%

Rubber 12%

Figure 2 แสดงผลจากการทดสอบความหนาแน่นของแผ่นผลิตภัณฑ์
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Figure 3 แสดงผลจากการทดสอบหาปริ มาณความชื ้นของแผ่นผลิตภัณฑ์

ค่ าการดูดซึมนํา้ ที่ 24
ชั่วโมง(%)

การทดสอบการดูดซึมนํา้ ที่24 ชั่วโมง
100
80
60
40
20
0

Rubber 9%
Rubber 12%
Figure 4 แสดงผลจากการทดสอบค่าการดูดซึมนํ ้าที่ 24 ชัว่ โมงของแผ่นผลิตภัณฑ์

นอกจากการทดสอบเชิงกายภาพดังแสดงข้ างต้ นแล้ ว การวิจัยนี ้ได้ ทําการศึกษาสมบัติเชิงกล(Mechanical
properties) ประกอบด้ วย ค่าความต้ านทานมอดูลสั แตกร้ าวและมอดูลสั ยืดหยุ่น (Modulus of rupture and
elasticity) โดยทําการทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5905-1994 Japanese standard association fiber boards
Japanese industrial standard Tokyo : HohbumhaCo.Ltd. ตามลําดับ แสดงตามแผนภูมิดงั ต่อไปนี ้
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Figure 5 แสดงผลจากการทดสอบค่าความต้ านทานมอดูลสั แตกร้ าวของแผ่นผลิตภัณฑ์
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Figure 6 แสดงผลจากการทดสอบค่าความต้ านทานมอดูลสั ยืดหยุน่ ของแผ่นผลิตภัณฑ์
อภิปรายผล
จาก (Figure 2-4) กราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความหนาแน่น ปริ มาณความชืน้ และการดูดซึมนํา้ ที่ 24
ชัว่ โมง กับอัตราส่วนผสมเส้ นใยหญ้ าคา ที่ปริ มาณนํา้ ยางที่เป็ นสารยึดติด 9% และ12% โดยนํ ้าหนักแห้ ง จากการ
ทดลองพบว่า ค่าปริ มาณความชื ้นและการดูดซึมนํ ้าที่ 24 ชัว่ โมง ที่มีปริ มาณสารยึดติด 12% จะมีค่าปริ มาณความชื ้น
และการดูดซึมนํ ้าที่ 24 ชัว่ โมง ของแผ่นที่น้อยกว่าที่ปริ มาณสารยึดติด 9% และมีแนวโน้ มลดลงตามค่าปริ มาณสาร
ยึดติดที่เพิ่มขึน้ ทําให้ ค่าปริ มาณความชืน้ และการดูดซึมนํา้ ลดลง ทังนี
้ เ้ นื่องมาจากการประสานตัวของชิน้ เส้ นใยที่
สมํ่าเสมอ และเกิดการเชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุลที่เพิ่มขึ ้นทําให้ เกิดการเกาะเกี่ยวกันของชิ ้นเส้ นใยและการเรี ยงตัว
ของเส้ นใยที่ดี ส่วนของเส้ นใยที่หยาบและละเอียดประสานกันอย่างลงตัว ทําให้ เกิดรู พรุนน้ อย ทังยั
้ งมีการกระจายตัว
ของเนื ้อยางบริ เวณผิวที่ทวั่ ถึงขณะการอัดแผ่น ซึ่งเป็ นการช่วยได้ อีกทางหนึ่งด้ วย เนื่องจากการเพิ่มความหนาแน่น
ของแผ่นจะส่งผลให้ การจับหรื อสัมผัสกันระหว่างชิ ้นเส้ นใยที่มีสารยึดเกาะอยู่ใกล้ ชิดแน่นขึ ้นในระหว่างการอัดร้ อน ทํา
ให้ เกิดการเชื่อมตัวกันได้ ดีกว่า
จาก (Figure 5-6) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้ านทานมอดูลสั แตกร้ าวและมอดูลสั ยืดหยุ่นกับอัตรา
ส่วนผสมหญ้ าคา ที่ปริ มาณนํ ้ายางธรรมชาติ 9% และ 12% โดยนํ ้าหนักแห้ ง จากการทดลอง พบว่า ปริ มาณสารยึด
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ติดของแผ่นที่คา่ ความต้ านทานมอดูลสั แตกร้ าวและมอดูลสั ยืดหยุ่น จากกราฟซึง่ มีแนวโน้ มไปด้ วยกัน คือปริ มาณสาร
ยึดติดเพิ่มขึน้ ค่าความต้ า นทานมอดูลัสแตกร้ าวและมอดูลัสยืดหยุ่น ก็มากตามไปด้ วย แสดงให้ เห็น ว่า การเพิ่ม
ปริ มาณสารยึดติดของแผ่นที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ ชิ ้นเส้ นใยที่ผสมสารยึดติดจะสัมผัสที่ใกล้ ชิดกว่า และมีช่องว่าง
(Voids) ระหว่างชิ ้นเส้ นใยน้ อยกว่า ส่วนแผ่นที่มีปริ มาณสารยึดติดสูงกว่า จะทําให้ สารยึดติดที่อยู่เกิดการเชื่อมโยง
ของสายโซ่โมเลกุลระหว่างชิ น้ เส้ นใยอย่างมีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึน้ ยังทําให้ แผ่นเกิดความต้ านทานสมบัติทางกล
(Mechanical loads) ได้ ดีด้วย ดังนัน้ การทําให้ ความหนาแน่นของแผ่นผลิตภัณฑ์สงู ขึ ้นสามารถปรับปรุงสมบัติความ
แข็งแรงของแผ่นได้ ดียิ่งขึ ้น รวมถึงลักษณะของชิ ้นเส้ นใยที่ยาว สัน้ และสัดส่วนความเพรี ยวของเส้ นใย จะให้ ความ
แข็งแรงต้ านทานแรงดัดของแผ่นที่สงู เนื่องจากชิ ้นเส้ นใยที่บางกว่าทําให้ แผ่นมีช่องว่างน้ อยลง จึงสามารถกระจาย
ความเค้ น(Stress) ที่เกิดจากการดัดได้ สมํ่าเสมอตลอดทัว่ ทังแผ่
้ นอีกทังการที
้
่ชิ ้นเส้ นใยมีขนาดยาวๆ ยังส่งผลให้ ค่า
การกด (Compressive) สูงขึ ้น ส่วนชิ ้นเส้ นใยที่หนาและสัน้ จะส่งผลตรงกันข้ ามกับชิ ้นเส้ นใยข้ างต้ นซึ่งไม่สามารถ
ต้ านทานมอดูลสั แตกร้ าวได้ สงู นัก เนื่องจากมีการซ้ อนทับกัน (Overlapping) ของชิ ้นเส้ นใยน้ อยลง
สรุ ป
1. ผลการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ พบว่า ที่ปริ มาณสารยึดติดสูงขึ ้นปริ มาณความชื ้น การดูดซึมนํ ้า และ
การพองตัวเมื่อแช่นํ ้า ที่ 2 และ 24 ชัว่ โมง จะลดลง แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของสารยึดติดที่ใช้ ด้ วย ปริ มาณสารยึดติดที่
12% โดยนํ ้าหนักแห้ ง จะมีสมบัติดีกว่าที่ปริมาณสารยึดติดที่ 9%
2. ผลการทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่า ที่ปริ มาณสารยึดติดสูงขึ ้น ความต้ านทานมอดูลสั แตกร้ าวและมอดูลสั
ยืดหยุน่ ความแข็งแรงดึงตังฉากกั
้
บผิวหน้ าหรื อแรงยึดเหนี่ยวภายใน ค่าความต้ านทานแรงกระแทก ความแข็งแรง
ดึง สูงขึ ้น ที่ปริ มาณสารยึดติดที่ 12% โดยนํ ้าหนักแห้ ง จะมีสมบัติดีกว่าที่ปริ มาณสารยึดติดที่ 9%
3. จากงานวิจยั มีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ในการนําวัสดุวชั พืชประเภทหญ้ าคามาผสมกับนํา้ ยางธรรมชาติ
เมื่อผลิตเป็ นแผ่นผลิตภัณฑ์ สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ ในอาคาร หรื อภายนอกอาคาร เพื่อลดปริ มาณของวัสดุ
ตกแต่ง พร้ อมทังนํ
้ าวัชพืชมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และสามารถเปรี ยบเทียบสมบัติตามมาตรฐานของพาร์ ติเคิลบอร์ ด
JIS A 5908 –1994
คําขอบคุณ
งานวิจัยนี ไ้ ด้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ โดยงบประมาณ
แผ่นดินประจําปี 2558 เครื่ องมือผลิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ แผนกเทคนิ คพืน้ ฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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