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บทคัดย่อ
การทาวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในในการผลิตกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยเปลือก
ข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย ในการพัฒนาแผ่นกระเบื้องหลังคากันความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นกระเบื้องหลังคาชนิดลอนเล็ก ตามมาตรฐาน JIS A 5908-2003 (8 type)
หรือ มอก. 876-2547, มอก.535-2540 ASTM C 177- 2010 และ ค่าความแข็งแรงการกระแทก ASTM D 2562006a
ผลการทดสอบสมบัติเชิงความร้อนของแผ่นกระเบื้องได้ค่าความร้อนที่ดีประเภทหนึ่งซึ่งพิจารณาจาก ปริมาณสาร
ยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (UF) 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.013 W / m.k กาวสังเคราะห์ฟี
นอลฟอร์มัลดี ไฮด์เ รซิน (PF) 13% มีค่ าเฉลี่ ยเท่า กับ 0.015 W/m.k และกาวสัง เคราะห์ไอโซไซยาเนตเรซิ น
(pMDI) 7% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.012 W/m.k ตามลาดับ และ ค่าความต้านทานความร้อนของแผ่นกระเบื้อง
หลังคา 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.345 m2.k/ W กาวสังเคราะห์ PF 13% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.348 m2.k / W และ
กาวสังเคราะห์ pMDI 7% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.289 m2.k / W ตามลาดับและความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ
หนาแน่นของแผ่นกระเบื้องหลังคามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 660.96-800.40 kg/m3 ค่าปริมาณความชื้นมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 2.07-4.08% และการดูดซึมน้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15.02-48.47% และ 39.95-54.36%
ผลการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล ที่ปริมาณสารยึดติดกาว UF 10% กาวสังเคราะห์ PF 13% กาวสังเคราะห์ pMDI 7 %
โดยน้าหนักแห้ง จากการทดลองพบว่า ค่า MOR ของแผ่นกระเบื้องหลังคามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 225.75-270.27
MPa และค่าMOE มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 44,522.10-68,799.48MPa และ ค่าความแข็งแรงการกระแทกมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 0.55-1.93 J ตามลาดับ ชี้ให้เห็นว่าแผ่นกระเบื้องหลังคา ที่ใช้กาวสังเคราะห์ทั้ง 3 ชนิด ที่มีความ
หนาแน่นของแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ 600 kg/m3 นอกจากสามารถใช้เป็นแผ่นกระเบื้องหลังคากันความร้อนที่ดีแล้ว
ยังสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้อีกทางเลือกหนึ่ง
คาหลัก แผ่นกระเบื้องหลังคา เส้นใยเปลือกข้าวโพด เส้นใยชานอ้อย สมบัติเชิงกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติ
เชิงความร้อน
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Abstract
The purpose of this research is to study the feasibility in Roof Tile Production from Bagasse fiber mixed
with Maize Husk fiber. The development of this product was saving the energy, heat prevention and
environmental protection. We can use it as a construction material as Japanese Industrial Standards A.
5908-2003 or Thai Industrial Standards Institute (TISI) 876-2547, 535-2540 ASTM C177-2010 and the
strength value at ASTM D 256-2006a.
The result of the thermal properties test of the tile was good when we considered on the quantity of glue
which we used Urea formaldehyde resin (UF) 10%. The averaged value at 0.013W/m.k, phenol
formaldehyde resin (PF) 13% The averaged value at 0.015W/m.k and Isosylyanate resin (pMDI) 7% The
averaged value at 0.012 W/m.k respectively. The thermal resistance of the roof tile was 10%. The
averaged value was 0.345 m2.k/w. The PF glue was 13%. The averaged value at 0.348 m 2.k/w and the
pMDI was 7%. The averaged value was 0.289 m2.k/w respectively. The relation between the densities of
the roof tile was averaged value at 660.800.40mg/m. The averaged quantity of the moistness were 2.074.08% and the averaged water absorption between 15.02- 48.47% and 39.35- 54.36%. The result from
mechanical properties tested with 10% of the UF glue, 13% of the PF glue and 7% of the pMDI glue by
the dry weight was found that the average MOR value of the roof tile between 225.75- 270.27 MPa. The
average MOE was 44,522.10- 68,799.48 MPa. The average strength value was 0.55- 1.93J respectively.
From the test indicated that the roof tile with three types of the synthesis glues and the density at
600kg/m3. A part from its best quality for heat resistance, this tile can be able to use as construction
material as well.
Keywords: Roof tile, Maize husk fiber, Bagasse fiber, Physical Properties, Mechanical Properties,
Thermal properties
ธรรมชาติ เป็ น เส้ น ใยที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ห ลายประการ
1. บทนา
กระแสความตื่นตัวในด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ โดยเฉพาะในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถหาได้ ง่ า ย
ของโลก ส่งผลให้หลายองค์กรในระดับนานาชาติต่าง ภายในประเทศ ต้น ทุนการผลิ ตต่า และราคาถู กเมื่ อ
กาหนดมาตรการป้องกันและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อมที่มี เปรียบเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ รวมทั้งเส้นใยธรรมชาติ
ความเข้มงวดมากขึ้น ดังเช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ยังลดการขีดข่วนและลดความเสียหายของเครื่องจักรที่ใช้
ได้ออกกฎหมายข้ อบังคั บในการควบคุมให้วัสดุ ที่ใช้ใ น ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดความสนใจนาเส้นใย
รถยนต์ในประเทศสหภาพยุโรปต้องมีคุณสมบัติสามารถ จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มากขึ้น จากการศึกษาความ
ย่อยสลายหรือสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่า เป็ น ไปได้ ใ นการผลิ ต แผ่ น กระเบื้ อ งหลั ง คาจากเปลื อ ก
ร้อยละ 50 ของวัสดุทั้งหมดในรถยนต์ ภายในปี ค.ศ. ข้าวโพดผสมชานอ้อยเพื่อประหยัดพลังงานเป็นงานวิจัย
2006 จากข้อกาหนดดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เกิด ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ถึ ง การน าวั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช้ ท าง
ความตื่นตัวในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร การเกษตรมาเป็นวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น ดั ง นั้ น อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ เช่ น ประโยชน์ ใ นงานอุ ต สาหกรรมวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งคื อ เป็ น
อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง อุ ต สาหกรรมรถยนต์ กระเบื้องหลังคาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยนา
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมบรรจุ เปลือกข้าวโพดและชานอ้อยมาผสมเพื่อพัฒนาเป็นแผ่น
ภัณฑ์ เป็นต้น จึงได้มีการปรับแนวทางและเป้าหมายการ กระเบื้ อ งหลั งคากัน ฉนวนความร้ อ นจากเส้ นใยเปลื อ ก
ผลิ ต ให้ เ น้ น การใช้ วั ส ดุ ที่ ท ามาจากพื ช มากขึ้ น เส้ น ใย ข้าวโพดและชานอ้อยเป็นวัสดุหลักมาผสมกันตลอดทั้ง
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แผ่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมได้อีกทางเลือกหนึ่ง
2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 วัสดุ และสารเคมี
การศึกษาครัง้ นี้ได้นาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ได้แก่เส้นใย เปลือกข้าวโพด เส้นใยชานอ้อย ทีจ่ ะนามา
ผลิตแผ่นกระเบื้องหลังคา
2.1.1 อัตราส่วนของเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสม เส้นใย
ชานอ้อย 50:50 % (โดยน้าหนักแห้ง)
2.1.2 เปรียบเทียบการใช้สารยึดติดกาวสังเคราะห์ 3 ชนิด
คือ
1) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน ที่ปริมาณสารยึดติด 10
เปอร์เซ็นต์
2) กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน ที่ปริมาณสารยึดติด
13 เปอร์เซ็นต์
3) กาวไอโซไซยาเนต เรซินที่ปริมาณสารยึดติด 7
เปอร์เซ็นต์
2.1.3 ขนาดความหนาของแผ่นกระเบื้องหลังคา 5 มม.
ค่าความหนาแน่นแผ่นที่กาหนด 600 ลบ.ม และ การ
วิเคราะห์ต้นทุน
2.1.4 วิเคราะห์หาค่า pH Average และ Acid Buffering
Capacity ของเส้นใย เปลือกข้าวโพด และเส้นใยชาน

อ้อย
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
2.2.1 เครื่องบดเส้นใย
2.2.2 เครื่องร่อนแยกขนาด
2.2.3 การวิเคราะห์หาขนาดเส้นใยชานอ้อย
2.2.4 การวิเคราะห์หาขนาดเส้นใยชานอ้อย
2.2.5 เครื่องผสมและพ่นกาว
2.2.6 ชุดเครื่องอัดไฮดรอลิคในการทาการขึ้นรูป
2.2.7 ชุดแม่พมิ พ์ลอนกระเบื้องหลังคา ขนาด 400 
400 มิลลิเมตร
2.3 วิธีดาเนินการ
2.3.1 เตรียมการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาใน
อดีตจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เปลือกข้าวโพด
และชานอ้อย
2.3.2 การบดย่อยชิ้นวัสดุการร่อนแยกขนาดและคัดขนาด
เส้นใยที่เหมาะสม

วิเคราะห์หาค่า pH Average วิเคราะห์หาค่า Acid
Buffering Capacity
2.3.3 การผสมกาว สารเร่งแข็งสารเคลือบผิวกันซึม
2.3.4 การฟอร์มแผ่นกระเบื้องหลังคาก่อนขึ้นรูปอัดร้อน
2.3.5 การเตรียมอัดแผ่นกระเบือ้ งหลังคาขนาด
400400 ซม. หนา 5 มม.
2.3.6 การขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยเปลือก
ข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย
2.3.7 การปรับสภาพอุณหภูมิแผ่นกระเบื้องหลังคาจากการ
อัดขึ้นรูป
2.3.8 การตัดขอบของแผ่นกระเบือ้ งหลังคา
2.3.8 ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และ ความร้อน
3. ผลการทดทดลอง
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการผลิ ต กระเบื้ อ ง
หลังคาจากเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อยใน
การท าวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ศึ ก ษากระบวนการสมบั ติ ใ นเชิ ง
กายภาพ เชิงกล และเชิงความร้อน ของแผ่นกระเบื้อง
หลังคาจากเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อยใน
การศึ ก ษาสมบั ติ ก ารท าแผ่ น กระเบื้ อ งหลั ง คาจากวั ส ดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 2 ชนิด ผู้วิจัยได้ทาการขึ้นรูป
ตัวอย่างแผ่นกระเบื้องหลังคาได้ผลการทดลองดังนี้
3.1 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ
ผลการทการวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ
(Physical properties) ของแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ผลิต
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั้ง 2 ชนิดที่นามาขึ้นรูป
แผ่นกระเบื้องหลังคาแล้วนามาทดสอบค่าความหนาแน่น
(Density) ปริมาณความชื้น (Moisture content) การดูด
ซึมน้าที่ 1 และ 24 ชั่วโมง (Water absorption) การไม่
รั่วซึมน้าที่ 24 ชั่วโมง และการพองตัวทางความหนาที่ 1
และ 24 ชั่วโมง (Thickness swelling) อาศัยการทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก. 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
หรือ JIS A 5908 – 2003 ( 8 type)
3.1.1 ผลการทดสอบค่าความหนาแน่น
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3.1.4 ผลการทดสอบค่าการพองตั ว ทางความหนาที่ 24
ชั่วโมง

Density (kg/m^3)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

800.4
664.14

660.96

Thickness Swelling (%)
40
28.36

30
UF.10

PF.13
Type and Adhesive Content (%)

22.43

18.19

20

pMDI. 7

12.05

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับ
ประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใย
เปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

10

3.1.2 ผลการทดสอบค่าความชื้น

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการพองตัวทางความ
หนาที่ 24 ชั่วโมงกับประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่น
กระเบื้องหลังคาจากเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

1 hrs.

4.08

3.87

4
3.5
3
2.5

2.07

2
1.5
1
0.5
0

UF.10

PF.13
Type and Adhesive Content (%)

pMDI.7

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณความชื้นกับ
ประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใย
เปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

3.1.3 ผลการทดสอบค่าการดูดซึมน้าที่ 1และ 24 ชั่วโมง

3.12

0

Moisture Content (%)
4.5

7.08

24 hrs.

3.2 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกล
กา รวิ จั ยนี้ ไ ด้ ท ากา รศึ กษ า สม บั ติ เชิ ง กล
(Mechanical
properties) ประกอบด้ ว ย ค่ า ความ
ต้านทานมอดูลัสแตกร้าวและมอดูลัสยืดหยุ่น (Modulus
of rupture and elasticity) ค่าความแข็งแรงการกระแทก
(Impact strength) อาศัยการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.
876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ หรือ JIS A 5908 –
2003(8 type)Japanese standard
association.
ตามลาดับ
3.2.1 ผลการทดสอบค่าความด้านทานมอดูลัสแตกร้าว
Modulus of Rupture:MOR (MPa)

30
25
20
15
10
5
0

300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

1 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

UF.10

PF.13

pMDI.7

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้าที่ 1 และ
24 ชั่วโมงกับประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้อง
หลังคาจากเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

225.75

UF.10

249.87

PF.13

270.27

pMDI.7

Type and Adhesives Content (%)

รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานมอดูลัส
แตกร้าวกับประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคา
จากเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย
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3.2.2 ผลการทดสอบค่าความต้านทานมอดูลัสยืดหยุ่น

Thermal Conductivity :K (W/m.k)
0.018

Modulus of Elasticity : MOE (MPa)

80,000.00
70,000.00

0.015

0.016

68,799.48

0.014

59,386.27

0.013

0.012

0.012

60,000.00

0.01

44,522.10

50,000.00

0.008

40,000.00

0.006

30,000.00

0.004
0.002

20,000.00

0

10,000.00

UF.10

UF.10

PF.13

pMDI.7

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาความร้อนกับ
ประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใย
เปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

pMDI.7

Type and Adhesive Content (%)

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานมอดูลัส
ยืดหยุ่นกับประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคา
จากเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

Thermal Resistance : R (m^2.k/w)
0.4
0.38
0.36
0.34
0.32
0.3
0.28
0.26
0.24
0.22
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

3.2.3 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงการกระแทก
Impact Strength (J)
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

PF.13

Type and Adhesive Content (%)

0.00

1.93

0.55

0.64

0.345

0.348
0.289

UF.10

PF.13

pMDI.7

Type and Adhesive Content (%)
UF.10

PF.13

Type and Adhesive Content (%)

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานความ
ร้อนกับประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคาจาก
เส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

pMDI.7

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงการ
กระแทกกับประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้อง
หลังคาจากเส้นใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย

3.2.4 ผลการทดสอบค่าการนาความร้อน
การวิจัยนี้ ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับค่ าการนาความร้อ น
ของแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ผลิตจากเส้นใยเปลือกข้าวโพด
ผสมเส้นใยชานอ้อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ทั้ง 2 ชนิด ที่ใช้ปริมาณสารยึดติดประเภท กาวสังเคราะห์
ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน(UF.) กาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์
มัลดีไฮด์เรซิน (PF.) กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน
(pMDI) โดยน้ าหนั ก แห้ง ค่ า ความหนาแน่ น ของแผ่ น ที่
600 กก./ลบ.ม. ผลการท าสอบค่ า การน าความร้ อ น
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 8 และรูปที่ 9

4. การอภิปรายผลการทดลอง
จากการเปรียบเทียบสมบัติของแผ่นกระเบื้อ ง
หลังคาที่ผลิตได้กับแผ่นที่ผ่านมาตรฐานเชิงพาณิชย์ตาม
สมบัติเชิงกายภาพ และเชิงกล การเปรียบเทียบค่าการ
นาความร้อ นและค่ าความต้า นทานความร้ อนของแผ่ น
กระเบื้องประเภทอื่น ๆ และ การเปรียบเทียบค่าการนา
ความร้ อ นและค่ า ความต้ า นทานความร้ อ นของแผ่ น
กระเบื้องหลังคาจากการทดลอง การเปรียบเทียบค่าการ
นาความร้อ นและค่ าความต้า นทานความร้ อนของแผ่ น
กระเบื้องประเภทอื่น ๆ และ การเปรียบเทียบค่าการนา
ความร้ อ นและค่ า ความต้ า นทานความร้ อ นของแผ่ น
กระเบื้องจากการทดลอง ของแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ผลิต
ได้ กั บ แผ่ น ที่ ผ่ า นมาตรฐานเชิ ง พาณิ ช ย์ จากการ
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เปรียบเทียบ พบว่า เมื่อนาค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมในแต่ละ
สมบั ติ ม าเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานและ ผลการ
เปรียบเทียบสามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 ค่าความหนาแน่นของแผ่นกระเบื้องหลังคาจากการ
ทดสอบตามมาตรฐานประเภทและปริมาณสารยึดติดที่ใช้
กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 660.96 kg/m3 กาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดี
ไฮด์เรซิน 13% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 664.14 kg/m3 และ
กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน (pMDI) 7% มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 800.40 kg/m3 ตามลาดับ
4.2 ค่าปริมาณความชื้นของแผ่นกระเบื้องหลังคาจากการ
ทดสอบตามมาตรฐานประเภทและปริมาณสารยึดติดที่ใช้
กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 2.07
กาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดี
ไฮด์เรซิน 13% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.87 และ กาว
สังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน (pMDI) 7% มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 4.08 ตามลาดับ
4.3 ค่าการดูดซึมน้าที่ 1 ชั่วโมง ของแผ่นกระเบื้องหลังคา
จากการทดสอบตามมาตรฐานประเภทและปริมาณสารยึด
ติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน 10% มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 40.60 กาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์
มั ล ดี ไ ฮด์ เ รซิ น 13% มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 48.47
และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน (pMDI) 7% มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 15.02 ตามลาดับ
4.4 ค่าการดูดซึมน้าที่ 24 ชั่วโมง ของแผ่นกระเบื้อง
หลังคาจากการทดสอบตามมาตรฐานประเภทและ
ปริมาณสารยึดติดทีใ่ ช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 51.46 กาว
สังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 13%
มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 54.36 และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต
เรซิน (pMDI) 7% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 39.95
ตามลาดับ
4.5การไม่รั่วซึมของแผ่นกระเบื้องหลังคาจากการทดสอบ
ตามมาตรฐานประเภทและปริมาณสารยึดติ ดที่ใช้ กาว
สั ง เคราะห์ ยู เ รี ย ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ เรซิ น 10%
กาว
สังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 13% และ กาว
สังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน (pMDI) 7% ผลการ
ทดสอบไม่ มีการรั่วซึมของน้าใต้แผ่นกระเบื้องหลังคาที่
24 ชั่วโมง ตามลาดับ

4.6 ค่าการพองตัวทางความหนาที่ 1 ชั่วโมง ของแผ่น
กระเบื้องหลังคาจากการทดสอบตามมาตรฐานประเภท
และปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดี
ไฮด์ เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.08 กาว
สัง เคราะห์ ฟีน อลฟอร์ มั ลดีไ ฮด์ เ รซิ น 13% มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับร้อยละ 12.05 และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต
เรซิ น (pMDI) 7% มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 3.12
ตามลาดับ
4.7 ค่าการพองตัวทางความหนาที่ 24 ชั่วโมง ของแผ่น
กระเบื้องหลังคาจากการทดสอบตามมาตรฐานประเภท
และปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดี
ไฮด์ เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 18.19 กาว
สัง เคราะห์ ฟีน อลฟอร์ มั ลดีไ ฮด์ เ รซิ น 13% มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับร้อยละ 28.36 และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต
เรซิน (pMDI) 7% มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บร้ อยละ 22.43
ตามลาดับ
4.8 ค่าความต้านทานมอดูลัสแตกร้าวของแผ่นกระเบื้อง
หลั ง คาจากการทดสอบตามมาตรฐานประเภทและ
ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 225.75 MPa
กาว
สัง เคราะห์ ฟีน อลฟอร์ มั ลดีไ ฮด์ เ รซิ น 13% มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 249.87 MPa และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต
เรซิน (pMDI) 7% มีค่า เฉลี่ยเท่ ากับ 270.27 MPa
ตามลาดับ
4.9 ค่าความต้านทานมอดูลัสยืดหยุ่นของแผ่นกระเบื้อง
หลั ง คาจากการทดสอบตามมาตรฐานประเภทและ
ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
เรซิ น 10% มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 68799.48 MPa กาว
สั ง เคราะห์ ฟี น อลฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ เ รซิ น 13% มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 44522.10 MPa และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยา
เนต เรซิน (pMDI) 7% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59386.27 MPa
ตามลาดับ
4.10 ค่าความต้านทานแรงกระแทกของแผ่นกระเบื้อง
หลั ง คาจากการทดสอบตามมาตรฐานประเภทและ
ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 จูล กาวสังเคราะห์ฟี
นอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 13% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.55
จูล และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน (pMDI) 7%
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.64 จูล ตามลาดับ
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4.11 ค่าการนาความร้อนของแผ่นกระเบื้องหลังคาจาก
การทดสอบตามมาตรฐานประเภทและปริมาณสารยึดติด
ที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน 10% มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.013 W/ (m.k) กาวสังเคราะห์ฟีนอล
ฟอร์ มัลดี ไฮด์เรซิน 13% มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 0.015 W/
(m.k) และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน (pMDI)
7% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.012 W/ (m.k) ตามลาดับ
4.12 ค่ าความต้ านทานความร้อ นของแผ่ นกระเบื้ อ ง
หลั ง คาจากการทดสอบตามมาตรฐานประเภทและ
ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.345 (m2.k) / W กาว
สั ง เคราะห์ ฟี น อลฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ เ รซิ น 13% มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 0.348 (m2.k) / W และกาวสังเคราะห์ไอโซไซยา
เนต เรซิน (pMDI) 7% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.289 (m2.k) /
W ตามลาดับ

15.02-48.47% และ 39.95-54.36% ตามลาดับและไม่มี
การรั่วซึมของน้าใต้แผ่นกระเบื้องที่ 24 ชั่วโมง ส่วนค่า
การพองตัวทางความหนาที่ 1 และ 24 ชั่วโมงค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 7.08-12.05 % และ 18.19-28.36 % ตามลาดับ
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของสารยึ ด ติ ด ที่ ใ ช้ แผ่ น ที่ ใ ช้ ก าว
สังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซินจะมีสมบัติที่ดีกว่าแผ่นที่
ใช้กาวกาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน และ กาว
สังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน แต่มีความแตกต่าง
กั น ไม่ ม ากจากการเปรี ย บเที ย บทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการ
ประสานตั ว ของชิ้ น เส้ น ใยที่ ส ม่ าเสมอ และเกิ ด การ
เชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุลที่เพิ่ มขึ้นทาให้เกิดการเกาะ
เกี่ ย วกั น ของชิ้ น เส้ น ใยและการเรี ย งตั ว ของเส้ น ใยที่ ดี
ส่วนของเส้นใยที่หยาบและละเอียดประสานกันอย่างลงตัว
ท าให้ เ กิ ด รู พ รุ น น้ อ ย ทั้ ง ยั ง มี ก ารกระจายตั ว ของสาร
เคลือบผิวกันซึมที่ทั่วถึงขณะการอัดแผ่นกระเบื้องหลังคา
ซึ่ ง เป็ น การช่ ว ยได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย เนื่ อ งจากการเพิ่ ม
ความหนาแน่นของแผ่นจะส่งผลให้การจับหรือสัมผัสกัน
5. สรุป
จากการค้นคว้างานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความ ระหว่ างชิ้ น เส้ น ใยที่ มี สารยึ ด เกาะอยู่ ใ กล้ชิ ด แน่น ขึ้ น ใน
เป็นไปได้ในการผลิตกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยเปลือก ระหว่างการอัดร้อน ทาให้เกิดการเชื่อมตัวกันได้ดีกว่า
ข้ า วโพดผสมเส้ น ใยชานอ้ อ ย จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง ความสามารถในการบีบอัด ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของ
การเกษตร 2 ชนิด คือ เส้นใยจากเปลือกข้าวโพด และ ชนิดไม้ โดยทั่วไปไม้ที่มีความหนาแน่นต่ากว่า จะถูกบีบ
เส้ น ใยชานอ้ อ ยที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต แผ่ น กระเบื้ อ งหลั ง คา อัดได้มากชนิดไม้ที่มีความหนาแน่นสูงกว่า ภายใต้แรงอัด
พร้ อ มกั บ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ และ ศึ ก ษา ณ ระดั บ เดี ย วกั น ในระหว่ า งการผลิ ต แผ่ น กระเบื้ อ ง
สมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิงความร้อน สามารถ หลัง คาหากต้องการให้ แผ่น ที่ได้ มีค วามแข็ง แรงในการ
เชื่ อ มยึ ด กั น ของชิ้ น เส้ น ใยได้ ดี โดยใช้ วั ส ดุ ป ระสานใน
ให้ผลสรุปของงานวิจัยมีดังนี้
ปริมาณน้อยที่สุด ก็จะต้องใช้แรงบีบอัดแผ่นในระหว่าง
5.1 การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่า กระบวนการอัดร้อน จนกระทั่งแน่ใจว่าชั้นเส้นใยมีพื้นที่
ความหนาแน่ น ปริ ม าณความชื้ น การดู ด ซึ ม น้ าที่ 1 สั ม ผั ส ระหว่ า งกั น เพี ย งพอ และสามารถลดปริ ม าณ
และ 24 ชั่วโมง และการพองตัวทางความหนาที่ 1 และ ช่องว่างภายใน และความไม่สม่าเสมอของผิวให้มีน้อย
24 ชั่ ว โมง ประเภทและปริ ม าณสารยึ ด ติ ด ของแผ่ น ที่สุด เพราะฉะนั้นวัสดุทางการเกษตรที่มีความสามารถใน
กระเบื้ องหลั งคาจากเส้ นใยเปลือ กข้ าวโพดผสมเส้ นใย การบีบอัดได้มากกว่า ก็มักจะมีความหนาแน่นสูงกว่าวัสดุ
ชานอ้อ ย โดยน้ าหนัก แห้ง ที่ ปริ ม าณสารยึ ด ติด กาว ทางการเกษตรที่หนักกว่า จึงทาให้เป็นแผ่นที่แน่นแข็ง
สั ง เคราะห์ ยู เ รี ย ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ เรซิ น 10% กาว กระชับได้ดีกว่า ภายใต้แรงดันที่กาหนดไว้ ส่งผลให้ชิ้น
สัง เคราะห์ฟี น อลฟอร์ มัลดี ไฮด์ เรซิ น 13% และกาว วั ส ดุ ภ ายในแผ่ น สั ม ผั ส กั น อย่ า งแนบแน่ น เกิ ด แรงยึ ด
สังเคราะห์ไอโซไชยาเนต เรซิน 7% โดยน้าหนักแห้ง จาก เหนี่ยวกันดี แผ่นฉนวนผนังที่ได้จึงมีความแข็งแรงกว่า
การทดลองพบว่า ค่าความหนาแน่นของแผ่นกระเบื้อง ปริมาณแรงดันที่ใช้อัด
หลังคามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 660.96-800.40 kg/m3 ค่า 5.2 การศึกษาสมบัติเชิงกล
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส ม บั ติ เ ชิ ง ก ล พ บ ว่ า
ปริมาณความชื้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.07-4.08% และ
การดูดซึมน้าที่ 1 และ 24 ชั่วโมงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ความสั ม พั น ธ์ ค่ า ความด้ า นทานมอดู ลั ส แตกร้ า วและ
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มอดู ลั ส ยื ด หยุ่ น และ ความแข็ ง แรงการกระแทก กั บ
ประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคา
จากเส้ นใยเปลือ กข้า วโพดผสมเส้ นใยชานอ้ อย โดย
น้าหนักแห้ง ที่ปริมาณสารยึดติดกาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์
มัลดีไฮด์ เรซิน 10% กาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์
เรซิน 13% กาวสังเคราะห์ไอโซไชยาเนต เรซิน 7 %
โดยน้ าหนั ก แห้ ง จากการทดลอง พบว่ า ค่ า ความ
ต้ า นทานมอดู ลั ส แตกร้ า วของแผ่ น กระเบื้ อ งหลั ง คามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 225.75-270.27 MPa และค่ามอดูลัส
ยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 44,522.10-68,799.48 MPa
และ ค่าความแข็งแรงการกระแทกมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
0.55-1.93 จูล ตามลาดับ ชนิดของสารยึดติดที่ใช้ และ
แผ่นที่ใช้กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน จะมีสมบัติ
ที่ดีกว่าแผ่นที่ใช้กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน
กาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ เรซิน แต่มีความ
แตกต่างกันไม่มากจากการเปรียบเทียบชนิดของสารยึด
ติดของแผ่นที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลทาให้สารยึดติดแต่ละ
ชนิดเกิดการเชื่อมโยง ของสายโซ่โมเลกุลระหว่างชิ้นเส้น
ใยอย่างมีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึ้น ยังท าให้แผ่นเกิดความ
ต้ า นทานสมบั ติ ท างกล ได้ ดี ด้ ว ย ดั ง นั้ น ท าให้ ค วาม
หนาแน่ นของแผ่นสูง ขึ้นสามารถปรับปรุ ง สมบั ติความ
แข็งแรงของแผ่นได้ดียิ่งขึ้น และลักษณะของชิ้นเส้นใยที่
ยาว สั้น และ สัดส่วนความเพรียวของเส้นใย จะให้ความ
แข็งแรงต้านทานแรงดัดของแผ่นที่สูง เนื่องจากชิ้นเส้นใย
ที่บางกว่าทาให้แผ่นมีช่องว่างน้อยลง จึงสามารถกระจาย
ความเค้นที่เกิดจากการดัดได้สม่าเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น
อีกทั้งการที่ชิ้นเส้นใยมีขนาดยาว ๆ ยังส่งผลให้ค่าการกด
สูงขึ้น ส่วนชิ้นเส้นใยที่หนาและสั้น จะส่งผลตรงกันข้ าม
กั บ ชิ้ น เส้ น ใยข้ า งต้ น ซึ่ ง ไม่ ส ามารถต้ า นทานมอดู ลั ส
แตกร้าวได้สูงนัก เนื่องจากมีการซ้อนทับกัน ของชิ้นเส้น
ใยน้อยลง และ แรงยึดเกาะเชิงกลเกิดจากการที่วัสดุ
ประสานที่เป็นของเหลวไหลตัวแทรกซึมไปตามช่องว่าง
รอยต่อระหว่างชิ้นวัสดุ รอยแตก รูพรุน เมื่อวัสดุประสาน
แข็งตัวจะเกิดการยึดเกาะเชิงกลระหว่างผิวหน้าชิ้นวัสดุ
ทางการเกษตรกับวัสดุประสานขึ้น ทาให้ชิ้นวัสดุเหล่านั้น
อยู่ในสภาพคงรูป การดูดซับ หรือการแพร่ ส่วนแรงยึด
เกาะเชิงเคมี จะเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างชิ้นวัสดุ
กับวัสดุประสานหรือแรงดึงดูดจากความมีขั้วหรือไม่มีขั้ว
ของโมเลกุล ทั้งนี้วัสดุทางการเกษตรและสารยึดติดจัดว่า

เป็ น สารประกอบประเภทมี ขั้ ว ทั้ ง คู่ ท าให้ วั ส ดุ ทั้ ง สอง
ประเภทเกิดแรงดึงดูดแบบแวนเดอร์วาลน์ความเป็นกรด
ของไม้ เป็นปัจจัยที่กระทบโดยตรงต่ออัตราความเร็วใน
ปฏิกิริยาแข็งตัวของวัสดุประสานในระหว่างการอัดร้อน
สมบั ติ ค วามเป็ น กรดของไม้ นี้ มี ผ ลกระทบอย่ า งมาก
สภาวะความเป็นกรด ทาให้กาวสังเคราะห์เกิดปฏิกิริยา
โพลิเ มอร์ ไ รเซชั่ น แข็ งตั ว ได้ เร็ ว ขึ้น ในขณะอั ดร้ อ น ลด
ระยะเวลาในการอัดร้อนให้สั้นลงได้ความสามารถในการ
เปี ย กของไม้ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ มากในการเกิ ด แรงยึ ด
เหนี่ยวระหว่างกาวกับไม้ เนื่องจาก ผิวหน้าไม้ชนิดใดมี
ความสามารถในการเปียกที่สูง แสดงว่า กาวสามารถซึม
ซาบเข้าไปในผิวไม้ได้ดี โดยการแทรกตัวกาวไปในรูเล็ก
ๆ และส่วนอสัณฐานของเซลลูโลสในเซลเนื้อไม้หรือเส้น
ใย แล้วเกิดเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลของกาวกับผิววัสดุ
5.3 การศึกษาสมบัติเชิงความร้อน
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การนาความร้อนและความต้านทานความร้อนกับประเภท
และปริมาณสารยึดติดของแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้น
ใยเปลือกข้าวโพดผสมเส้นใยชานอ้อย โดยน้าหนักแห้ง
ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กาวสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
เรซิน 10% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.013 W/ (m.K) และ
0.345 m2.K/ W กาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
13% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.015 W/ (m.k) และ 0.348
m2.K/ W และ กาวสั ง เคราะห์ ไ อโซไซยาเนต เรซิ น
(pMDI) 7% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.012 W/ (m.K) และ
0.289 m2.K/W ตามลาดับ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการทดลองวิจัยนี้ วัสดุเส้น
ใยและส่วนผสม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มีค่าความร้อนที่
สูงขึ้น การนาความร้อนและความต้านทานความร้อน การ
เพิ่มความหนาแน่นของแผ่นจะส่งผลให้ชิ้นวัสดุที่ผสมกาว
แล้วหรือสัมผัสระหว่างกันใกล้ชิดแน่นขึ้นในระหว่างการ
อั ด แผ่ น กระเบื้ อ งหลั ง คาขั้ น สุ ด ท้ า ย หากเป็ น แผ่ น ที่ มี
ความหนาแน่นต่ากว่า จะมีช่องว่างมากกว่า ทาให้ค่าการ
นาความร้อนที่ต่ากว่าแผ่นที่มีความหนาแน่นสูงทาให้วัสดุ
ประสานที่เกาะอยู่ขาดประสิทธิภาพในการยึดเกาะไปแต่
จะตรงกันข้ามกับค่าความต้านทานความร้อนจะสูง แต่ถ้า
การอัดแผ่นให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ชิ้นวัสดุ
ใกล้ชิดจับกันดีทาให้ค่าการนาความร้อนสูงแต่ค่าความ
ต้านทานความร้อนจะต่าและทาให้วัสดุประสานที่อยู่บน
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เส้นใยเกิดการจับยึดอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จะเกิด
การถ่ายเทพลังงานจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณ
ที่มีอุณหภูมิต่า จะเกิดการถ่ายเทในอัตราที่ลดต่าลงไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งบริเวณทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน ความ
ร้อนที่อยู่ภายในอาคารมาจากแหล่งกาเนิดความร้อน 2
ส่วนหลัก ๆ คือ ความร้อนจากภายนอกและความร้อนที่
เกิด ขึ้น ภายในอาคารเองเพื่อการระบายอากาศภายใน
หรือที่แทรกซึมเข้าสู่อาคาร แต่ก็มีจาเป็นต้องมีสมบัติด้าน
การต้านทานความร้อนหรือความเป็นฉนวนดี เพื่อป้องกัน
ความร้อนที่เกิดขึ้นจากส่วนอื่น ๆ ภายในอาคารอาจเพื่อ
ลดความร้ อ นที่ จ ะแพร่ เ ข้ า มายั ง ห้ อ งดั ง นั้ น สมบั ติ ท าง
ความร้ อ นก็ เ ป็ น สมบั ติ ห นึ่ ง ที่ เ ราไม่ ค วรมองข้ า ม
ความสามารถในการต้านทานความร้อนหรือ ค่า R-Value
จะเป็นค่าที่บอกถึงอัตราส่วนระหว่างความหนาของวัสดุ
ตามแนวที่ความร้อนไหลผ่านกับความสามารถในการนา
ความร้อนของวัสดุ กรณีที่วัตถุซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ค่า
ความต้ า นทานความร้ อ นรวมจะเท่ ากั บ ผลบวกของค่ า
ความต้ า นทานความร้ อ นของวั ส ดุ ที่ ก าหนดแต่ ล ะชั้ น
รวมกัน และค่าการต้านทานความร้อน จะมีความสัมพันธ์
กับค่าการนาความร้อนแบบเป็นส่วนกลับกัน กล่าวคือ ถ้า
ค่ า การต้ า นทานความร้ อ นสู ง วั สดุ นั้ น ก็ จ ะมี ค่ า การน า
ความร้อนต่านอกจากค่าการนาความร้อนของวัสดุจะมีผล
ต่อการถ่ายเทความร้อนของวัสดุแล้ว ความหนาแน่นของ
วัสดุ และค่ า ความร้อ นจาเพาะ ของวั สดุ ยั ง มีผ ลต่ อ
ปริมาณความร้อน อย่างไรก็ตามค่าการนาความร้อนของ
วัสดุแต่ละชนิดยังขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงสร้างผลึกและอุณหภูมิ ทาให้ค่าการนาความ
ร้อนของวัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน
จากงานวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่าจากการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถ
ผลิตเป็นแผ่นกระเบื้องหลังคาเพื่อใช้เป็นฉนวนกันความ
ร้อนเพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อใช้
เป็ น วั สดุ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง และ เปรี ย บเที ย บสมบั ติ เ ชิ ง
กายภาพ เชิงกล และเชิงความร้อนได้
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