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การผลิตและทดสอบแผ่นผลิตภัณฑ์วัสดุผสมจากน้ายางธรรมชาติ
ผสมกับเส้นใยใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
Production and Testing of Natural Rubber Latex Products
Blended with Dried Banana Leaf Fiber and Used Tire Scrap
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาผลิตภัณฑ์วัสดุผสมจากเส้นใยใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว นามาผสมกับน้ายาง
ธรรมชาติความเข้มข้น 60% เพื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาเนินงานโดยการผสมเส้นใยใบตองแห้งและเศษ
ยางรถยนต์ที่ผ่านการบดแล้วผสมในผลิตภัณฑ์ ด้วยอัตราส่วนที่เท่ากัน คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50 PHR (Parts per
Hundred Rubber) โดยใช้น้ายางธรรมชาติที่ผสมสารเคมีที่ช่วยในการคงรูปทาหน้าที่เป็นตัวประสาน ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่
ผสมมีการคงรูปโดยใช้เตาอบลมร้อน แล้วนาชิ้นงานไปทาการทดสอบ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทดสอบแรงดึง การทดสอบ
การดูดซึมน้า ทดสอบค่าการนาความร้อน และทดสอบการเสียรูปอย่างถาวร จากผลการทดสอบพบว่า ค่าต้านแรงดึง
สูงสุดและค่าเปอร์เซนต์การยืดตัวของวัสดุผสมมีค่าลดน้อยลง เป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณการเพิ่มขึ้นของเส้นใยใบตอง
แห้งและอนุภาคเศษยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ไม่มีการดูดซึมน้าของชิ้นทดสอบในทุกๆ อัตราส่วนผสม ค่าการนาความร้อนของ
ชิ้นทดสอบของผลิตภัณฑ์วัสดุผสม มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และการ
ทดสอบการเสียรูปอย่างถาวรของชิ้นงานทดสอบ พบว่ามีค่าเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและปริมาณเศษ
ยางรถยนต์ที่มีมากขึ้นตามลาดับ
คำหลัก: ยางธรรมชาติ, เส้นใยใบตองแห้ง, ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว, วัสดุผสม, สมบัติเชิงกล
Abstract
This research studied the composite materials of dried banana leaf fiber and used tire scrap.
The dried banana leaf fiber and used tire scrap mixed with the natural rubber latex. This research
made the specimens by blending dried banana leaf fibers and used tire scraps into the products. By
the same ratio that consist of 0, 10, 20, 30, 40, 50 PHR (Parts per Hundred Rubber) and using the
natural rubber latex with chemical vulcanization such as the binder. The mixture is perfectly formed
by using in a hot air oven. After that testing for “Tensile Test”, “Water Absorption Test”, “Thermal
Conductivity Test” and “Compression set Test”. The results showed that the highest tensile strength
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and percentages of elongation of the composite material were lower. There is 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 dried banana leaf
fiber and used tire scraps increased, respectively.
Keywords: Natural Rubber, Dried Banana leaf Fiber, Used Tire scrap, Composite Materials, Mechanical
Property
1. บทน้า
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราเป็นจานวน
มาก เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความจาเป็นที่ต้องมีการ
พัฒนาอย่า งต่อเนื่อง แต่ส าหรับปัญหาส าหรับ เกษตรกร
ผู้ประกอบการสวนยางพารานั้น ราคาของยางพาราที่ใช้
เป็นวัตถุ ดิบตั้งต้ นนั้น มีแ นวโน้ม ตกต่าลง ถือเป็นปัญหา
ใหญ่ ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ ขึ้ น อย่ า งมากมาย เช่ น
การใช้จ่ายของการดูแลสวนยาง หรือค่าใช้จ่ายครอบครัว
ของเกษตรกรในชีวิตประจาวันที่สูงขึ้นมาก ซึ่งไม่สัมพันธ์
กับรายรับจากการขายน้ายางพารา หรือยางพาราแผ่น
จนทาให้เกิดหนี้สิน เป็นต้น
ในส่วนของ “ใบตองแห้งจากต้นกล้วย” ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในการวิจัยนี้นั้น ประเทศไทยในทุกภูมิภาคมีการ
ปลู ก ต้ น กล้ ว ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากทุ ก ส่ ว นของต้ น กล้ ว ยนั้ น
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งต้นกล้วย ปลี
กล้วย ผลดิบ ผลสุก และใบตองสด จนอาจจะไม่เหลือ
ส่วนที่เป็นขยะเลย แต่สาหรับใบตองแห้งที่ติดกับต้นกล้วย
นั้น ยังไม่มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง มีเพียงการ
นาไปเผา หรือ มวนยาสูบ ส าหรั บชาวบ้ านในอดี ต ทั้ง นี้
ใบตองที่ แ ห้ ง จะมี ลั ก ษณะของการเป็ น เส้ น ใย ซึ่ ง เป็ น
ลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสมในการที่จะทาเป็นสารเติม
และสารเสริมแรงในผลิตภัณฑ์ยาง จากการศึกษาวิจัยพืช
ที่มีเส้นใยทางการเกษตร (fiber crops ) โดยวัสดุทาง
การเกษตรประเภทนี้ มี โ ครงสร้ า งที่ เ ป็ น สารประกอบ
อินทรีย์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน อยู่
เป็นจานวนมาก [1-4] มีความเหมาะสมในการนามาใช้ทา

เส้นใยเสริมแรงหรือสารเติมในผลิตภัณฑ์ [5, 6] เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงเชิงกลให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ [7]
อีกส่วนผสมหนึ่งที่สาคัญในการวิจัยนี้ คือ ยางรถยนต์
ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยในปัจ จุบันมีการใช้รถยนต์เป็น
จานวนมาก ทาให้ปริมาณยางของยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นอีก
ด้วย แต่การกาจัดยางในที่เสื่อมสภาพหรือยางที่ไม่เป็นที่
ต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมนั้น
ยังเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แนวคิดที่จ ะทาการย่อยยางที่
สามารถย่อยสลายจนเป็น ผงละเอี ยดแล้วได้ ผงยาง ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสารเติมในผลิตภัณฑ์
ยางพารา ถือว่าเป็นการต่อยอดจากยางที่เสื่อมสภาพหรือ
ยางที่ไม่เป็นที่ต้องการให้กลับไปเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยางที่มีเส้นใยธรรมชาติและเศษยาง
ที่ใช้แล้วเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดี
ทั้งด้านราคา และคุณภาพ การใช้วัสดุพืชที่มีเส้นใย
ธรรมชาติพร้อมทั้งเศษยางเหลือทิ้งเป็นองค์ประกอบ จะ
ช่วยส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ยางมีราคาต้นทุน ถูกลง
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ เนื่อ งจากเส้ นใยจาก
ใบตองแห้ง ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยใน
ปัจ จุ บั น การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต วั ส ดุท ดแทนจาก
ธรรมชาติ ที่ทาจากวัส ดุเหลื อใช้ทางการเกษตร เป็นอี ก
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และเนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรจานวน
มาก โดยเฉพาะยางพารานั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี
และเนื่องด้วยต่างประเทศมีการผลิตน้ายาง แล้วทาการ
ออกสู่ ต ลาดมากขึ้ น ด้ ว ยในแต่ ล ะปี ส่ ง ผลให้ ร าคาของ
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ยางพาราโดยรวมมีแนวโน้มลดลงเป็นเงาตามตัว จึงเกิด
แนวความคิ ดที่จ ะนาวั ส ดุเหลือใช้ ทางการเกษตรที่มีใ น
ประเทศไทย ซึ่งได้แก่เส้นใยใบตองแห้ง มาทาการผสม
ร่ว มกั บยางพารา แล้ วน ามาผลิต เป็ น วัส ดุใ หม่ เพื่ อเพิ่ ม
มูลค่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะมีสมบัติที่เป็นฉนวนความ
ร้อน มี ความยืด หยุ่น ดู ดซั บแรงกระแทกได้ดี ส่ งผลให้
สอดคล้ อ งกั บ การลดปั ญ หาโลกร้ อ นในสภาพการณ์
ปัจจุบัน งานวิจัยนี้จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการนาพืชที่
เหลือใช้ที่มีมูลค่าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบตองแห้งที่ก่อ
ปัญหาการจัดเก็บ มาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัส ดุ
ใหม่ แล้วมีส่วนของเศษยางรถยนต์เหลือทิ้งมาร่วมด้วย
โดยการผสมกับยางพาราธรรมชาติประเภทน้ายางที่มีค่า
การนาความร้อนที่ต่า เป็นฉนวนความร้อนที่ดี ซึ่งงานวิจัย
นี้จะเป็นการช่วยลดปัญหาการจัดเก็บใบตองแห้งเหลือทิ้ง
ได้ดีอีกทางหนึ่ง รวมถึงใช้ประโยชน์จากยางรถยนต์ที่ทิ้ง
แล้วให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกเหนือจากการเผาเป็น
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
สามารถที่ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดู ด ซั บ แรง
กระแทกเพื่ อลดการบาดเจ็บ เช่น ใช้ท าเป็น แผ่ นปู พื้ น
สนามกีฬาประเภทเซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล ที่มีความ
เสี่ยงต่อการล้มกระแทกที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
เป็นต้น
2. วิธีด้าเนินงานวิจัย
ในกระบวนการของการดาเนินการวิจัย จะแบ่ง
ขั้นตอนหลักเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1.การเตรียมเส้นใยใบตองแห้ง เศษอนุภาคยาง
รถยนต์ที่ใช้แล้วและวัตถุดิบ
ใช้เส้นใยใบตองแห้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้น
ใยไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (จากการร่อนด้วยตะแกรงขนาด
กว้างสุดของรู 5 มิลลิเมตร) ยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร โดย
การผ่านเครื่องบดตัด
หลังจากนั้นนาไปผสมกับเศษ
อนุภาคยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการบด ให้มี
ขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตรในทุกมิติ ทั้งความกว้าง ความ

ยาว และความสูง แล้วนาไปผสมกับน้ายางธรรมชาติ
ความเข้มข้น 60% โดยวิธีการคนผสมในภาชนะขนาด
ใหญ่
โดยทาการคนผสมหลังจากการชั่งน้าหนักด้วย
อัตราส่วน 0, 10, 20, 40 และ 50 PHR (Parts per
Hundred Rubber) พร้อมทั้งคนผสมกับวัตถุดิบน้ายาง
ธรรมชาติที่ผ่านการผสมสารทาให้สุก คือ กามะถัน เป็น
สารยึดติดของเส้นใยใบตองแห้ง
เศาอนุภาคของยาง
รถยนต์ พร้อมสารเติมแต่งประเภท สารเร่งปฏิกิริยา ที่
ส่งผลให้การสุกตัวของยางสมบูรณ์ขึ้น
2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ จัดทาโดยกรรมวิธีการ
อัดในแม่พิมพ์ แล้วทาการอบด้วยลมร้อนภายในเตาอบ
(Hot air in oven) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญมากใน
กระบวนการผลิต โดยทาการควบคุมขนาดความหนาของ
ชิ้นทดสอบ
และเติมส่วนผสมให้เต็มแม่พิมพ์ที่ทาจาก
เหล็กกล้า แล้วนาเข้าเตาอบร้อน ใช้เวลาการอบ 150
นาที โดยอุณหภูมิที่ใช้ เท่ากับ 170 องศาเซลเซียส
3.การเตรียมชิ้นทดสอบสาหรับการทดสอบทาง
กายภาพและสมบัติทางกล
สาหรับการทดสอบสมบัติเชิงกล
และทาง
กายภาพ เริ่มจากการผลิตชิ้นทดสอบแรงดึง โดยใช้
แม่พิมพ์ตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้วทาการทดสอบ
ชิ้นงานด้วยเครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล รุ่น CY-6040A8
ในส่วนของ การทดสอบค่าการบีบอัดให้เสียรูปอย่างถาวร
จัดเตรียมแม่พิมพ์และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM
395
และในส่วนของการทดสอบการนาความร้อน
(Thermal Conductivity) โดยใช้เครื่องทดสอบ HT–09
Kinetic เป็นการทดสอบโดยการถ่ายเทอุณหภูมิไปยังชิ้น
ทดสอบที่ทาจากวัสดุผสม โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่
ของพลังงานความร้อน เริ่มจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไป
ยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่า โดยที่ตัวกลาง คือ ชิ้น
ทดสอบจะไม่มีการเคลื่อนที่
ทาการตั้งค่าตัวแปรที่ใช้
ควบคุม คือ Heating 40ºC, Cooling 10ºC โดยความ
หนาของชิ้นงานอยู่ที่ 15 มิลลิเมตร
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(ก)

(ข)

ใบตองแห้ง ผสมกับเศษยางรถยนต์ที่อัตราส่วนที่เท่ากัน
คือ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 PHR (Parts per
Hundred Rubber) แล้วทาการทดสอบหาค่าการ
ทดสอบแรงดึง การทดสอบการดูดซึมน้า ทดสอบค่าการ
นาความร้อน
และการทดสอบการเสียรูปอย่างถาวร
ได้ผลการทดสอบที่แสดงตามแผนภูมิดังต่อไปนี้
1.การทดสอบหาการต้านทานต่อแรงดึง
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปที่ 3
Tensile property (N/mm2)

ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้และรูปร่างตัวอย่างของชิ้นงาน
ทดสอบ แสดงในรูปที่ 1 และ 2

5
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0

(ค)
รูปที่ 1 ลักษณะของใบตองแห้งที่ใช้ในการวิจัย (ก, ข)
และเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ผ่านการบด (ค)

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 (ก) น้ายางธรรมชาติ และ (ข) ชิ้นงานทดสอบแรง
ดึงจากการผสมเส้นใยใบตองแห้ง เศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
และน้ายางธรรมชาติ
3. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การวิจัยนี้ ได้ทาการศึกษาสมบัติทางกายภาพ
(Physical properties) ของแผ่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
เศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว และเส้นใยใบตองแห้งที่ผ่านการ
บด โดยทาการผสมในน้ายางธรรมชาติ มีการใช้เส้นใย
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รูปที่ 3 แสดงค่าการต้านทานต่อแรงดึง
ของชิ้นงานทดสอบ
จากรูปที่ 3 ผลการทดสอบพบว่า ค่าการ
ต้านทานต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์
มีค่าแปรผกผันกับ
ปริมาณของเส้นใยที่เติมลงไป คือค่าต้านทานต่อแรงดึงมี
ค่าลดลง เมื่อปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและเศษยาง
รถยนต์ที่ใช้แล้วมีอัตราเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ โดยชิ้นงานที่
มีส่วนของเส้นใยและเศษยางรถยนต์น้อย จะมีปริมาณ
ความต้านทานต่อแรงดึงที่มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชิ้นงานทดสอบที่มีปริมาณของเส้นใย และเศษยางรถยนต์
ที่มากกว่า โดยความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดลง
ตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ใน
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากการทา
ปฏิกิริยาการยึดเหนี่ยวทางพันธะเคมี ระหว่างน้ายางกับ
เศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว และเส้นใยใบตองแห้งนั้นมีขึ้น
น้อยมาก จากการสังเกตชิ้นทดสอบหลังจากการดึงจน
ขาด จะมีแต่การยึดเหนี่ยวของน้ายางเอง โดยเศษยาง
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0.21
0.18

Thermal conductivity
(W/(mk))

รถยนต์ที่ใช้แล้ว และเส้นใยใบตองแห้งทาหน้าที่เป็นเพียง
สารเติม(Filler)
เพื่อเพิ่มปริมาตรของผลิตภัณฑ์รวม
เท่านั้น แทรกตัวอยู่ระหว่างเนื้อยาง เมื่อมีเส้นใยและ
อนุภาคยางอื่นจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว จึงส่งผลให้สมบัติ
การต้านทานต่อแรงดึงลดน้อยลงเมื่อสารเติม(Filler) มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น
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รูปที่ 4 ค่าการดูดซึมน้าที่ 24 ชั่วโมงของชิ้นงานทดสอบ
จากรูปที่ 4 พบว่า ปริมาณความสามารถในการ
ดูดซึมน้า หลังจากผ่านการแช่ทิ้งไว้ในน้าด้วยระยะเวลา
ของการทดสอบ 24 ชั่วโมง ชิ้นทดสอบในทุกอัตรา
ส่วนผสมจะไม่มีการดูดซึมน้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากชิ้น
ทดสอบมีส่วนของเนื้อยางปกคลุมเส้นใยทั้งหมด ซึ่งสมบัติ
ของเนื้อยางธรรมชาติ ไม่ยอมให้โมเลกุลน้าซึมผ่าน ส่งผล
ให้อนุภาคของน้า ไม่สามารถผ่านเนื้อยางเข้าไปสัมผัสกับ
เส้นใยได้ ดังนั้นชิ้นงานทดสอบโดยรวมจึงไม่มีการดูดซึม
น้า
3.การทดสอบค่าการนาความร้อน
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 ค่าการนาความร้อนของชิ้นทดสอบ
จากรูปที่ 5 พบว่าค่าการนาความร้อนของชิ้น
ทดสอบจะมีค่าสูง เมื่อชิ้นทดสอบมีอัตราส่วนผสมของเส้น
ใยใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์เพิ่มปริมาณมากขึ้น โดย
ค่าการนาความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตามปริมาณ
ของเส้นใยใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ในผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากโดยธรรมชาติของ
เส้นใยที่มีค่าการนาความร้อนมากกว่ายางธรรมชาติ จะ
ส่งผลให้เมื่อมีเส้นใยอยู่ในผลิตภัณฑ์มากขึ้น ค่าการนา
ความร้อนโดยรวมจึงมากขึ้นตามปริมาณของเส้นใย
ตามลาดับ
4.การทดสอบสมบัติการเสียรูปอย่างถาวรจาก
การบีบอัด
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปที่ 6
25
Compresion set (%)

2.การทดสอบการดูดซึมน้าด้วยระยะเวลาของ
การทดสอบ 24 ชั่วโมง
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปที่ 4
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รูปที่ 6 ค่าการเสียรูปอย่างถาวรจากการบีบอัด
ของชิ้นทดสอบ
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จากรูปที่ 6 พบว่าค่าการการเสียรูปอย่างถาวรจาก
การบีบอัดของชิ้นทดสอบจะมีค่าสูง
เมื่อชิ้นทดสอบมี
อัตราส่วนผสมของเส้นใยใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์
เพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยค่าการเสียรูปอย่างถาวรจากการ
บีบอัดจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ตามปริมาณของเส้นใย
ใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในผลิตภัณฑ์
ตามลาดับ เนื่องจากการทาปฏิกิริยาการยึดเหนี่ยวทาง
พันธะเคมีระหว่างน้ายางกับเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว และ
เส้นใยใบตองแห้งมีน้อย จะมีแต่การยึดเหนี่ยวของน้ายาง
เอง โดยเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยใบตองแห้งทา
หน้าที่เพียงเป็นสารเติม(Filler)
เพื่อเพิ่มปริมาณใน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
4. สรุปผล
จากผลการทดลอง
สมบัติทางกายภาพและการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล ของผลิตภัณฑ์จากการผสมน้ายาง
ธรรมชาติ เศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยใบตองแห้ง
พบว่า ค่าต้านแรงดึงสูงสุดและค่าเปอร์เซนต์การยืดตัว
ของวัสดุผสมมีค่าลดน้อยลง เป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณ
การเพิ่มขึ้นของเส้นใยใบตองแห้ง และอนุภาคเศษยาง
รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ไม่มีการดูดซึมน้าของชิ้นทดสอบในทุกๆ
อัตราส่วนผสม ค่าการนาความร้อนของชิ้นทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์วสั ดุผสม มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเส้นใย
ใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และการทดสอบ
การเสียรูปอย่างถาวรของชิ้นงานทดสอบ พบว่า มีค่าเพิ่ม
มากขึ้น ตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและปริมาณ
เศษยางรถยนต์ที่มีมากขึ้นตามลาดับ มีสมบัติที่สามารถ
นามาใช้ เพื่อผลิตและประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่
หลังจากควบคุมปริมาณของส่วนผสม และอุณหภูมิแล้ว
สามารถคงรูปได้ตามรูปร่างของแม่พิมพ์ที่กาหนด โดย
ส่วนผสมของใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ที่ใช้ร่วมกัน
พบว่าเมื่อใช้ทั้งสองวัตถุดิบในปริมาณ 50 PHR (Parts
per Hundred Rubber) ทั้งคู่ ผสมกับยางธรรมชาติ
ยังคงเหลือสมบัติความนิ่มของยางธรรมชาติที่จาเป็น แต่

ในส่วนราคาของต้นทุนจะสามารถลดลงได้มากที่สุด แต่
ถ้าเติมทั้งใบตองแห้ง
และเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วใน
ปริมาณที่มากกว่า 50 PHR จะทาให้เนื้อยางที่ทาหน้าที่
ยึดเหนี่ยวมีสัดส่วนลดน้อยลง โดยมีบางส่วนของใบตอง
แห้งและเศษยาง ที่ไม่สัมผัสกับเนื้อยาง จากการวิจัยนี้
สามารถนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ประเภทใบตอง
แห้ง และขยะจากการใช้งานของยางรถยนต์ที่หมดอายุ
การใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถเป็น
อีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่
ชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้ได้
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์การผลิตชิ้นส่วน จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคงสุ ว รรณภู มิ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน และแผนกวิ ช าเทคนิ ค พื้น ฐาน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
กาญจนบุรี
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