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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ทาการศึกษาผลิตภัณฑ์วสั ดุผสมจากเส้ นใยมะพร้ าวผสมกับน ้ายางธรรมชาติเพื่อทา
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ดาเนินงานโดยการผสมเส้ นใยมะพร้ าวด้ วยอัตราส่วน 0, 10, 20, 30
และ 40 PHR (Parts per Hundred Rubber) โดยใช้ นา้ ยางธรรมชาติที่ผสมสารเคมีที่ช่วยในการคงรู ป
เป็ นตัวประสาน ทาให้ ส่วนผสมคงรู ปสมบูรณ์ โดยใช้ เตาอบลมร้ อน นาชิ น้ งานไปทาการทดสอบ การ
ทดสอบแรงดึง การทดสอบการดูดซึมน ้า ทดสอบค่าการนาความร้ อน และทดสอบการเสียรู ปอย่างถาวร
ผลการทดสอบพบว่า ค่าต้ านแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมมีค่าลด เป็ นสัดส่วนผกผันกับปริ มาณการเพิ่มขึ ้น
ของเส้ นใยมะพร้ าว ไม่มีการดูดซึมน ้าของชิ ้นทดสอบในทุกๆ อัตราส่วนผสม ค่าการนาความร้ อนของชิ ้น
ทดสอบของผลิตภัณฑ์วสั ดุผสม มีค่าเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าวที่เพิ่มขึ ้น และการเสียรู ป
อย่างถาวรของชิ ้นงานทดสอบ มีคา่ มากขึ ้นตามปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าวที่เพิ่ มขึ ้น
คาสาคัญ: ยางธรรมชาติ, เส้ นใยมะพร้ าว, สมบัติทางกล, วัสดุผสม

Abstract
This research was conducted to study composite materials of coconut fiber mixed with
the natural rubber latex as the binder. To make products that conserves the environment.
Operate by blending coconut fibers into products by 0, 10, 20, 30 and 40 PHR (Parts per
Hundred Rubber) and using the natural rubber latex with chemical vulcanization. Make sure the
mixture is perfectly formed using in a hot air oven. After that testing for tensile test, water
absorption test, thermal conductivity test and compression set test. The results were shown the
maximum tensile strength of the composite materials was lower. There was no water absorption
of the specimen at every mixing ratio. The thermal conductivity of the specimen was decrease.
The compression set of the specimen was increase related to the volume fraction of coconut
fiber respectively.
Keywords: natural rubber, coconut fiber, mechanical property, composite materials
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บทนา

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สามารถผลิตยางพาราได้ เป็ นจานวนมาก โดยในอดีตจะมีการส่งเสริ ม
ให้ มีการปลูกยางพารา เนื่องจากมีราคาน ้ายางที่สงู ต้ นยางทาให้ สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติดีขึ ้น แม้ เมื่อ
หมดอายุการกรี ดยางแล้ ว ลาต้ นและกิ่งยังมีมลู ค่าสูงในการแปรรู ปเป็ นเครื่ องใช้ และเฟอร์ นิเจอร์ รวมทังมี
้
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากน า้ ยางพาราและยางพาราแห้ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ส าหรั บ ปั ญ หาของ
ผู้ประกอบการสวนยางพารานัน้ ราคาของยางพาราที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นนันมี
้ ราคาตกต่าลง ถือเป็ น
ปั ญหาใหญ่ที่ทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ขึ ้นมาอย่างมากมาย จากต้ นทุนปุ๋ ย ต้ นทุนสารอาหารบารุ งน ้ายาง
ต้ นทุนสารกาจัดแมลง ต้ นทุนการจัดการ และการใช้ จ่ายของครอบครัวของเกษตรกรในชีวิตประจาวันที่
สูงขึ ้นมาก ไม่สมั พันธ์ กบั รายรับจากการขายน ้ายางพารา หรื อยางพาราแผ่น จนทาให้ เกิดหนี ้สิน สะสมใน
ครัวเรื อนเกิดขึ ้น
ในส่วนของ “มะพร้ าว” ที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการวิจัยนี ้นัน้ ประเทศไทยมีการผลิต มะพร้ าวเป็ น
จานวนมาก โดยจะใช้ ประโยชน์เชิงมูลค่าจากน ้าและเนื ้อของมะพร้ าวเป็ นหลัก โดยมะพร้ าวอ่อนจะใช้ น ้า
และเนือ้ ส่วนมะพร้ าวแก่จะมีการใช้ เนือ้ เป็ นหลักเพื่อแปรรู ปเป็ น น ้ากะทิ เพื่อใช้ เป็ นส่วนประกอบของ
อาหารหวานและอาหารคาว [7] เพื่อจาหน่ายและบริ โภค มีส่วนที่เหลือใช้ คือ มีเปลือกมะพร้ าวอยู่เป็ น
จานวนมาก ซึ่งมีมลู ค่าทางการตลาดต่า จึงมีการนาเปลือกมะพร้ าวมาเผาเป็ นเชื ้อเพลิง มีการนามาย่อย
หยาบเพื่อใช้ ผสมกับดินเพื่อใช้ ในการเพาะปลูก และพัฒนาเป็ นส่วนประกอบของที่นอนรวมถึงแปรรู ปเป็ น
กระถางต้ นไม้ เส้ นใยมะพร้ าว เพื่อทาการเพาะปลูก โดยเปลือกมะพร้ าวจะมีความเป็ นเส้ นใยหลังจากการ
นาความชื ้นออกทังหมด
้
ซึ่งเป็ นลักษณะของเส้ นใยมะพร้ าวที่ความเหมาะสมในการที่จะทาเป็ นสารเติม
และสารเสริ มแรงในผลิตภัณฑ์ ยาง โดยวัสดุทางการเกษตรประเภทที่มีโครงสร้ างที่เป็ นสารประกอบ
อินทรี ย์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน อยู่เป็ นจานวนมาก [1-3] จึงมีความเป็ นไปได้ ที่จะมี
ความเหมาะสมในการนามาใช้ ทาเส้ นใยเสริ มแรงหรื อสารเติมในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล
หรื อเพื่อลดต้ นทุนให้ แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้
ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ยางที่มีเส้ นใยธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบนัน้ จึงเป็ นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดีทงั ้
ด้ านราคา และคุณภาพ การใช้ วสั ดุพืชที่มีเส้ นใยธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบ จะช่วยส่งผลให้ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ยางมีราคาต้ นทุนต่าลงจนสามารถที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ เนื่องจากเส้ นใยจากเปลือก
มะพร้ าวมี อยู่ม ากมายเหลือ ใช้ จากอุต สาหกรรมผลิตน า้ กะทิข องประเทศไทย โดยในปั จจุบันการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนจากธรรมชาติที่ทาจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร เป็ นอีกทางเลือก
หนึง่ ที่นา่ สนใจ และเนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึง่ มีผลผลิตทางการเกษตรจานวนมาก
โดยเฉพาะยางพารานันมี
้ แนวโน้ มสูงขึ ้นในแต่ละปี และเนื่องด้ วยต่างประเทศมีการผลิตน ้ายาง และทา
การส่งออกสูต่ ลาดโลกมากขึ ้นด้ วยในแต่ละปี ส่งผลให้ ราคาของยางพาราโดยรวมมีแนวโน้ มลดลง จึงเกิด
แนวความคิดที่จะนาวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้ แก่เส้ นใยมะพร้ าวที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตน ้ากะทิ ที่ใช้ ในการทาแปรรู ปเป็ นอาหารที่ใช้ บริ โภค นามาทาการผสมร่ วมกับยางพารา
แล้ วนามาผลิตเป็ นวัสดุใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นนจะมี
ั้
สมบัติดดู ซับแรงกระแทกได้ ดี เป็ น
ฉนวนความร้ อนที่ดี มีความยืดหยุ่นสูง ส่งผลให้ สอดคล้ องกับการลดปั ญหาโลกร้ อนและความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในสภาพการณ์ปัจจุบนั งานวิจยั นี ้จึงศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนาพืชที่เหลือใช้
จากอุตสาหกรรมโดยที่มีมูลค่าน้ อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเส้ นใยมะพร้ าวที่มีมลู ค่าทางการตลาดน้ อย ก่อ
ปั ญหาการจัดเก็บ มาเปลีย่ นเป็ นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุใหม่ โดยการผสมกับยางพาราธรรมชาติประเภท
น ้ายางที่มีค่าการนาความร้ อนที่ต่า เป็ นฉนวนความร้ อนที่ดี ซึ่งงานวิจัยนี ้จะเป็ นการช่วยลดปั ญหาการ
จัดเก็บเปลือกมะพร้ าวเหลือทิ ้งได้ ดอี ีกทางหนึง่ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้ มากขึ ้นด้ วย นอกเหนือจากการเผา
เป็ นเชื ้อเพลิงที่ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ
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วิธีการศึกษา
ในกระบวนการของการด าเนิ น การวิ จัย ทัง้ หมดในปี ค.ศ.2018 จะแบ่ ง ขัน้ ตอนหลัก เป็ น
3 ขันตอน
้
ได้ แก่
1.การเตรี ยมเส้ นใยมะพร้ าวและสารเคมีที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ใช้ เส้ นใยมะพร้ าวขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเส้ นใยไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (จากการร่ อนผ่านตะแกรง
ลวดขนาดเส้ นทะแยงมุมแต่ละรู ของตะแกรงลวดมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร) ยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร
โดยการผ่านเครื่ องบดตัด แล้ วทาการคัดเลือกขนาด หลังจากนันน
้ าไปผสมกับน ้ายางพาราความเข้ มข้ น
60 เปอร์ เซนต์ ที่ผ่านการผสมกับสารกามะถันที่ทาให้ ยางสุกคงรู ป ที่ปริ มาณ 2 PHR พร้ อมสารเติมแต่ง
ประเภท สารเร่ งปฏิกิริยา ได้ แก่ ซิงค์ออกไซด์ ปริ มาณ 5 PHR ที่สง่ ผลให้ การสุกตัวของยางสมบูรณ์ขึ ้น ใช้
วิธีการคนผสมในภาชนะ โดยทาการคนผสมหลังจากการชัง่ นา้ หนักด้ วยอัตราส่วน 0 10 20 30 และ 40 PHR
2.การขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์
วิธีการขึ ้นรู ปผลิตภัณฑ์ จัดทาโดยกรรมวิธีการอัดในแม่พิมพ์ แล้ วทาการอบด้ วยลมร้ อนภายใน
เตา (Hot air in oven) ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมากในกระบวนการผลิตเพื่อให้ ชิ ้นงานผลิตภัณฑ์มีการคงรูป
โดยทาการควบคุมขนาดความหนาของชิ ้นทดสอบ และเติมส่วนผสมให้ เต็มแม่พิมพ์ที่ทาจากเหล็กกล้ า
แล้ วนาเข้ าเตาอบลมร้ อน ใช้ เวลาในการอบ 120 นาที โดยอุณหภูมิที่ใช้ เท่ากับ 170 องศาเซลเซียส
3.การเตรี ยมชิ ้นทดสอบสาหรับการทดสอบทางกายภาพและสมบัติทางกล
สาหรับการทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ เริ่ มจากการผลิตชิน้ ทดสอบแรงดึง โดยใช้
แม่พิมพ์ทาการผลิตชิ ้นทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้ วทาการทดสอบชิ ้นงานด้ วยเครื่ องทดสอบ
ยูนิเวอร์ แซล รุ่ น CY-6040A8 ส่วนของการทดสอบค่าการบีบอัดให้ เสียรู ปอย่างถาวร จัดเตรี ยมแม่พิมพ์
และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 395 และในส่วนของการทดสอบการนาความร้ อน ( Thermal
Conductivity) โดยใช้ เครื่ องทดสอบรุ่ น HT–09 Kinetic เป็ นการทดสอบโดยการถ่ายเทอุณหภูมิไปยังชิ ้น
ทดสอบที่ทาจากวัสดุผสม โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงานความร้ อน เริ่ มจากบริ เวณที่ มี
อุณหภูมิสงู ไปยังบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิต่ากว่า โดยที่ตวั กลาง คือ ชิ ้นทดสอบจะไม่มีการเคลื่อนที่ ทาการตัง้
ค่าตัวแปรที่ใช้ ควบคุม คือ Heating 40 ºC, Cooling 10 ºC โดยความหนาของชิน้ งานของชิน้ ทดสอบ
เท่ า กับ 15 มิ ล ลิ เ มตร ในส่ว นของการทดสอนการดูด ซึม น า้ โดยท าการชั่ง น า้ หนัก ของชิ น้ ทดสอบ
เปรี ยบเทียบระหว่างก่อนการแช่น ้าและหลังจากผ่านการแช่น ้าแล้ ว 24 ชัว่ โมง ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ และ
รูปร่างตัวอย่างของแม่พมิ พ์ชิ ้นงานทดสอบ แสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเปลือกมะพร้ าว (ก) และเส้ นใยของมะพร้ าว (ข)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 2 แสดงลักษณะการผสมน ้ายางธรรมชาติกบั เส้ นใยมะพร้ าว (ก) และ แม่พิมพ์ชิ ้นงานทดสอบแรงดึง
ตาม ASTM D412
ผลการศึกษาและการวิจารณ์
การวิ จั ย นี ้ ได้ ท าการศึ ก ษาสมบัติ ท างกายภาพ (Physical properties) และสมบัติ เ ชิ ง กล
(Mechanical Property) ของแผ่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้ นใยมะพร้ าวที่ผา่ นการบด โดยทาการผสมในน ้า
ยางธรรมชาติ มีการใช้ เส้ นใยมะพร้ าวที่อตั ราส่วนที่ 0 10 20 30 และ 40 PHR แล้ วทาการทดสอบหาค่า
การทดสอบแรงดึง การทดสอบการดูดซึมน ้า ทดสอบค่าการนาความร้ อน และการทดสอบการเสียรู ป
อย่างถาวร ได้ ผลการทดสอบดังต่อไปนี ้

ความต้ านทานต่ อแรงดึง (N/mm2)

1.การทดสอบหาการต้านทานต่อแรงดึง

5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

ปริมาณของเส้ นใยมะพร้ าว(PHR)

40

รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบค่าความต้ านทานต่อแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D412
จาก รู ปที่ 3 ผลการทดสอบพบว่า ค่าการต้ านทานต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์มีค่าแปรผกผันกับ
ปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าวที่เติมลงไป คือค่าต้ านทานต่อแรงดึงมีคา่ ลดลงเมื่อปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าว
มีอตั ราทีเ่ พิ่มขึ ้นในผลิตภัณฑ์ โดยชิ ้นงานทดสอบที่มีสว่ นของเส้ นใยมะพร้ าวในปริ มาณน้ อย จะมีปริ มาณ
ความต้ านทานต่อแรงดึงที่มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ ้นงานทดสอบที่มีปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าวที่เพิ่ม
มากขึ ้น โดยความต้ านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้ มลดลง ตามปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าวในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่ม
มากขึ ้นตามลาดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากการทาปฏิกิริยาการยึดเหนี่ยวทางพันธะเคมีระหว่างน ้ายางกับเส้ นใย
มะพร้ าวนันมี
้ ขึ ้นน้ อยมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสมพงษ์ พิริยายนต์และคณะ [4-6] จากการสังเกตชิ ้น
ทดสอบหลังจากการดึงจนขาด จะมีแต่การยึดเหนี่ยวของน ้ายางเอง โดยเส้ นใยมะพร้ าวทาหน้ าที่เป็ นเพียง
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สารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริ มาตรของผลิตภัณฑ์รวมเท่านัน้ จึงส่งผลให้ สมบัติการต้ านทานต่อแรงดึง ของ
ผลิตภัณฑ์ลดน้ อยลงเมื่อสารเติม(Filler) มีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้น
2.การทดสอบการดูดซึ มน้า
ตารางที่ 1 แสดงผลของการดูดซึมน ้าของชิ ้นทดสอบที่แช่น ้าไว้ 24 ชัว่ โมง
กของชิ ้นทดสอบ น ้าหนักของชิ ้นทดสอบ
ปริ มาณเส้ นใยมะพร้ าว น ้าหนั
ก่อนการแช่น ้า
หลังการแช่น ้า 24
(PHR)
(กรัม)
ชัว่ โมง (กรัม)
0
52.4
52.4
10
46.3
46.3
20
43.7
43.7
30
41.5
41.5
40
39.8
39.8

ส่วนต่างน ้าหนัก
(กรัม)
±0
±0
±0
±0
±0

จาก ตารางที่ 1 พบว่า ปริ มาณความสามารถในการดูดซึมน ้าของชิ ้นทดสอบ หลังจากผ่านการ
แช่ทิ ้งไว้ ในน ้าด้ วยระยะเวลาของการทดสอบ 24 ชัว่ โมง ชิ ้นทดสอบในทุกอัตราส่วนผสมจะไม่มีการดูดซึม
น ้าเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากชิ ้นทดสอบมีสว่ นของเนื ้อยางปกคลุมเส้ นใยมะพร้ าวทังหมด
้
ซึ่งสมบัติของเนื ้อ
ยางธรรมชาติไม่ยอมให้ โมเลกุลน ้าซึมผ่าน ส่งผลให้ อนุภาคของน ้าไม่สามารถผ่านเนื ้อยางเข้ าไปสัมผัสกับ
เส้ นใยของมะพร้ าวได้ ดังนันชิ
้ ้นงานทดสอบโดยรวมจึงไม่มีการดูดซึมน ้า

ค่ าการนาความร้ อน (W/(mk))

3.การทดสอบค่าการนาความร้อน
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

10

20

30

40

ปริมาณของเส้ นใยมะพร้ าว (PHR)

รูปที่ 4 แสดงผลของการทดสอบค่าการนาความร้ อนของชิ ้นทดสอบ
จาก รูปที่ 4 พบว่าค่าการนาความร้ อนของชิ ้นทดสอบจะมีคา่ สูง เมื่อชิ ้นทดสอบมีอตั ราส่วนผสม
ของเส้ นใยมะพร้ าวที่เพิ่มปริ มาณมากขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากโดยธรรมชาติของเส้ นใยที่มีค่าการนาความร้ อน
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มากกว่ายางธรรมชาติ จะส่งผลให้ เมื่อมีเส้ นใยมะพร้ าวอยู่ในผลิตภัณฑ์มากขึ ้น ค่าการนาความร้ อน
โดยรวมจึงมากขึ ้น

ค่ าการเสียรูปอย่ างถาวร (%)

4.การทดสอบสมบัติการเสียรู ปอย่างถาวร
16
12
8
4

0
0

10
20
30
ปริมาณของเส้ นใยมะพร้ าว (PHR)

40

รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบค่าการเสียรูปอย่างถาวรของชิ ้นทดสอบ
จาก รู ปที่ 5 พบว่าค่าการการเสียรู ปอย่างถาวรจากการบีบอัดของชิ ้นทดสอบจะมีคา่ สูง ขึ ้น เมื่อ
ชิน้ ทดสอบมีอตั ราส่วนผสมของเส้ นใยมะพร้ าวที่เพิ่มปริ มาณมากขึ ้น เนื่องจากการทาปฏิกิริยาการยึด
เหนี่ยวทางพันธะเคมีระหว่างน ้ายางกับเส้ นใยมีน้อย จะมีแต่การยึดเหนี่ยวของน ้ายางเอง โดยเส้ นใยของ
มะพร้ าวทาหน้ าที่เพียงเป็ นสารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริ มาณในผลิตภัณฑ์เท่านัน้
สรุ ป

จากผลการทดลอง สมบัติทางกายภาพและการทดสอบสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์จากการผสม
น ้ายางธรรมชาติและเส้ นใยมะพร้ าว พบว่าค่าต้ านแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมมีคา่ ลด เป็ นสัดส่วนผกผันกับ
ปริ มาณการเพิ่มขึ ้นของเส้ นใยมะพร้ าว ไม่มีการดูดซึมน ้าของชิ ้นทดสอบในทุกๆ อัตราส่วนผสม ค่าการนา
ความร้ อนของชิ ้นทดสอบของผลิตภัณฑ์วสั ดุผสม มีค่าเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าวที่เพิ่มขึ ้น
และการเสียรูปอย่างถาวรของชิ ้นงานทดสอบ มีคา่ มากขึ ้นตามปริ มาณของเส้ นใยมะพร้ าวที่เพิ่มขึ ้น และ
เมื่อเติมเส้ นใยมะพร้ าวที่ 40 PHR จะทาให้ ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ ยางต่าที่ สุด มีสมบัติที่สามารถ
นามาใช้ เพื่อผลิตและประยุกต์ใช้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่หลังจากควบคุมปริ มาณของส่วนผสมและอุณหภู มิแล้ ว
สามารถคงรู ปได้ ตามรู ปร่ างของแม่พิมพ์ที่กาหนด ทังนี
้ ้สามารถนาวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตรและการ
แปรรู ปมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และยังสามารถเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา
เพื่อเพิ่มมูลค่าได้
คาขอบคุณ
งานวิจัยนีข้ อขอบคุณการสนับสนุนเครื่ องมื อและอุปกรณ์ การผลิตชิน้ ทดสอบ จากสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ นนทบุรี และแผนกวิชาเทคนิคพื ้นฐาน
วิทยาลัยการอาชี พกาญจนบุรี รวมถึงเครื่ องมือทดสอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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