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บทคัดย่อ 

การศึกษาและทําวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือผลิตแผ่นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติท่ีใช้เส้นใยทะลายปาล์มเป็นวตัถุดิบ    

โดยใช้กาวธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด (PLA) ท่ี 13 % ทําหน้าท่ีเป็นสารยึดติด โดยกําหนดความหนาแน่นของแผ่นเท่ากบั 400, 600, 

900 kg/m3 และความหนาของแผ่นเท่ากับ 15 มิลลิเมตร จากการศึกษาสมบติัเชิงกายภาพ เชิงกล ผลการศึกษาสมบติัเชิงกายภาพ 

พบวา่ แผ่นท่ีมีความหนาแน่นสงูจะมีคา่ปริมาณความชืน้ต่ําคือ จาก 7.54% ท่ี 400 kg/m3 เหลือ 6.93% ท่ี 900 kg/m3  การดดูซมึนํา้จาก 

42.64% เหลือ 18.95% และการพองตวัทางความหนาต่ํา คือ จาก 25.41% เหลือ 8.11% สําหรับในส่วนของการศกึษาสมบติัเชิงกลด้าน

ค่าความต้านทานแรงดัด ค่าการรับแรงกระแทก และความแข็งแรงดึง ของแผ่นผลิตภัณฑ์นี ้พบว่า เม่ือความหนาแน่นเพ่ิมมากขึน้    

สมบติัเชิงกลของผลิตภณัฑ์มีคา่เพ่ิมสงูขึน้ตามลําดบั  

คาํสาํคัญ: เส้นใยทะลายปาล์ม  กาวธรรมชาติพอลิแลคติกแอซิด  สมบติัทางกายภาพ  สมบติัทางกล 

 

Abstract 

The purposes of this research are produce and test the product from natural fibers, used oil palms fiber as raw 

materials and 13% Polylactic acid (PLA), serving as the natural adhesives. The density of the sheet products were 

controlled at 400, 600, 900 kg/m3 with a thickness of 15 mm. For the physical properties was found the product with a high 

density has the low moisture, from 7.54% of 400 kg/m3 changed to 6.93% of 900kg/m3. Low water absorption changed from 

42.64% to 18.95% and low swells thickness from 25.41% to 8.11%. This product found that when the density increases,   

the mechanical property of the product increases respectively. 
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บทนํา 

ประเทศไทยนบัเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของโลก   ประชาชนมากกว่าร้อยละ  50  ประกอบ

อาชีพทางด้านเกษตรกรรม  โดยมีสภาพภมิูประเทศและภมิูอากาศท่ีเหมาะสม พืชพรรณสามารถเจริญเติบโตได้เป็น

อย่างดี และในอีกด้านหนึ่ง วชัพืชท่ีไม่เป็นท่ีต้องการก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างดีเช่นเดียวกนั จึงก่อให้เกิดปัญหา

ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากวชัพืช และจากการกําจดัวชัพืชท่ีไม่เหมาะสม จากการศึกษาวิจยัพืชท่ีมีเส้นใย พบว่าวสัดุ

ประเภทนีมี้โครงสร้างท่ีเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีหลกั 3 ชนิด ได้แก่ เซลลโูลส   เฮมิเซลลโูลส   และลิกนิน (วรธรรม 

2538) อยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะเซลลโูลสมีปริมาณสงูถึงร้อยละ 60-80 ของสารประกอบทัง้หมด[2-10] ปาล์ม

นํา้มนั ถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลกูดแูลง่าย เพราะทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงได้ดีกว่าพืชนํา้มนัอ่ืนๆ สามารถใช้เป็น

พืชพลงังานได้เหมาะสม เป็นพืชท่ีไมมี่การปรุงแตง่พนัธุกรรมแปลกปลอมในปัจจบุนั เป็นพืชอายยืุนปลกูแล้วเก็บเก่ียว

ได้เป็นเวลานาน เป็นพืชท่ีมีตลาดอตุสาหกรรมรองรับได้หลายชนิดทําให้มีการขยายพืน้ท่ีการปลกูปาล์มนํา้มนัอย่าง

ต่อเน่ืองทกุๆ ปี นอกจากนี ้ปาล์มนํา้มนัเป็นพืชท่ีสามารถนําเอาส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางใบ ลําต้น ทะลายเปล่า 

กะลา เส้นใย นํา้เสียจากโรงงานมาใช้ประโยชน์ได้อยา่งสมบรูณ์ ไมมี่สว่นเหลือใช้ กลา่วได้ว่า “ปาล์มนํา้มนั” เป็นพืชท่ี

มีบทบาทสําคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะปาล์มนํา้มนัทําให้เกิดการกระจายรายได้ทัง้ระบบ เช่น เกษตรกร 

โรงงานหีบสกัดนํา้มันปาล์มดิบ โรงงานกลัน่บริสุทธ์ินํา้มันปาล์มดิบ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเคร่ืองอุปโภค 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า ผลผลิตปาล์มนํา้มัน ปี 2560 จะมีปริมาณ 12.47 ล้านตัน ใกล้เคียงกับ ปี 

2557-2558 หากเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีผลผลิต 10.997 ล้านตัน ถือว่าปีนีมี้ผลผลิตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.39 

อย่างไรก็ตาม ในปีนีถื้อว่าประเทศไทยมีปริมาณสต๊อกนํา้มนัปาล์มนํา้มนัค่อนข้างมาก สืบเน่ืองมาจากปริมาณผล

ปาล์มท่ีออกสูต่ลาดมีมากเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2560 ปริมาณผลปาล์ม อยู่ท่ี 1.11 ล้านตนั จนถึง

เดือนตลุาคม 2560 อยู่ท่ี 1.57 ล้านตนั ประกอบกบัมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทําปาล์มคณุภาพโดยการตดัปาล์มสกุ 

เปอร์เซ็นต์นํา้มันเพิ่มขึน้ จาก 15-16% เป็น 17-18% ทําให้มีปริมาณนํา้มันปาล์มดิบเพิ่มขึน้ตามไปด้วย[11] และ

ขณะเดียวกันทะลายปาล์มท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตนํา้มนัก็มีปริมาณมากตาม โดยท่ีทะลายปาล์มนํา้มนัจะมี

ลกัษณะของเส้นใยท่ีเหมาะสมในการท่ีจะทําเป็นสารเติมในผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากกาวธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด ซึ่ง

เหมาะสมในการนํามาใช้ทําเส้นใยเสริมแรงหรือสารเติมในผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลได้ ซึ่งการ

ประยกุต์ใช้ผลิตภณัฑ์จากสิ่งเหลือใช้ท่ีไม่มีคณุค่า ผสมกบัพอลิเมอร์จากธรรมชาติท่ีไม่ใช่จากอตุสาหกรรมนํา้มนันัน้ 

สอดคล้องกบักระแสความต่ืนตวัในด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะของโลก ท่ีส่งผลให้หลายองค์กรในระดบันานาชาติ

ตา่งกําหนดมาตรการป้องกนัและกฎหมายทางสิง่แวดล้อมท่ีมีความเข้มงวดมากขึน้ ดงัเช่น กลุม่ประเทศสหภาพยโุรป

ได้ออกกฎหมายข้อบงัคบัในการควบคมุ ให้วสัดท่ีุใช้ในรถยนต์ในประเทศสหภาพยโุรปต้องมีคณุสมบติัสามารถย่อย

สลายหรือสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวสัดทุัง้หมดในรถยนต์ ภายในปี ค.ศ. 2006 จาก

ข้อกําหนดดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เกิดความต่ืนตัวในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึน้ ทางคณะผู้วิจยัจึงต้องการผลิตวสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมโดยใช้วสัดเุส้นใยจากวชัพืชท่ีไม่มี

คณุคา่ มาร่วมกบักาวธรรมชาติพอลแิลคติคแอซิด 

 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ีอนําเส้นใยทะลายปาล์มมาผสมกบัพอลเิมอร์จากธรรมชาติเพ่ือทําเป็นผลิตภณัฑ์ชิน้ทดสอบ 

2. เพ่ือศึกษาสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางกลของผลิตภัณฑ์จากการผสมเส้นใยทะลายปาล์มและกาว

ธรรมชาติพอลแิลคติคแอซิด 
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วธีิการศกึษา 

1. การเตรียมเส้นใยทะลายปาล์มและวัตถุดบิ 

ใช้เส้นใยทะลายปาล์มขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเส้นใยไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร โดยการ

ผ่านเคร่ืองบดตดั ทําการคดัเลือกขนาดโดยเคร่ืองร่อนหยาบ แล้วนําไปผสมกบักาว โดยวิธีการผสมและการพ่นกาว

ธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด (PLA) เกรด 2003D จาก บริษัท พีทีที พอลิเมอร์ มาร์เกตติง้ จํากดั ปริมาณ 13% โดย

นํา้หนกัของผลิตภณัฑ์ทัง้หมด ผสมสารเคลือบผิวกนัซมึ (Sizing agent) มีสมบติั คือ ลดการดดูซมึนํา้โดยใช้พาราฟิน

อีมลัชัน่ (Paraffin emulsion) จาก บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จํากดั ปริมาณ 1% โดยนํา้หนกั ส่วนผสมกาวธรรมชาติ

พอลิแลคติคแอซิด จะถกูทําให้เป็นละอองด้วยแรงอดัอากาศ (Compressed air) จากปัม้ลมผ่านชดุควบคมุความดนั 

ทัง้อากาศและส่วนผสมพอลิแลคติคแอซิดจะถูกขับออกจากชุดควบคุมความดัน ผ่านไปยงัหวัพ่นลม (Pneumatic 

nozzle) โดยกาวธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด เป็นสารยึดติดเส้นใยของทะลายปาล์มพร้อมสารเติมแต่งประเภท สาร

เร่งปฏิกิริยาให้แข็งตวั  

 

2. การขึน้รูปผลติภัณฑ์ 

วิธีการขึน้รูปผลิตภณัฑ์โดยกรรมวิธีการอดัร้อน (Hot compression) เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัมากในกระบวนการ

ผลิตเป็นการอดัแบบแท่นอดัร้อน (Platen presses) ในแนวราบ เส้นใยทะลายปาล์มท่ีผ่านกระบวนการโรยลงใน

กรอบไม้ในการฟอร์มแผน่แล้ว พร้อมแผน่รองอดัด้านบนและด้านลา่ง และเหลก็ควบคมุขนาดความหนาของแผ่น แล้ว

นําเข้าเคร่ืองอดัร้อน โดยมีชดุเคร่ืองอดัไฮดรอลิคท่ีใช้เป็นเคร่ืองอดัในการทําการขึน้รูป เพ่ืออดัให้ได้ขนาดความหนา

ของแผ่นตามท่ีต้องการ ขนาดความหนาท่ีใช้ในการผลิต คือ 15 มิลลิเมตร เวลาการอดั 5 นาที อุณหภูมิท่ีใช้ 120 

องศาเซลเซียส และความดนั 150  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร อดัและควบคมุความหนาแน่นท่ี 400, 600 และ 900 

Kg/m3 ตามลําดบั  

 

3. การเตรียมชิน้ทดสอบสาํหรับการทดสอบทางกายภาพและสมบัตทิางกล 

ทําการปรับสภาวะความชืน้และอณุหภมิู(Conditioning) ของแผ่นผลิตภณัฑ์หลงัจากอดัร้อนแล้ว นําแผ่นท่ีได้

ไปปรับสภาวะความชืน้ท่ีอณุหภมิูห้องประมาณ 24 ชัว่โมง เน่ืองจากแผ่นท่ีออกจากเคร่ืองอดัร้อน จะมีอณุหภมิูท่ีผิว

สงูมาก เพ่ือให้ความชืน้ในแผน่เพิ่มขึน้ และให้อณุหภมิูของแผน่ลดลง พร้อมทัง้เพ่ือให้ปริมาณความชืน้ และอณุหภมิู

กระจายสม่ําเสมอทัว่กนัทัง้แผน่ ก่อนท่ีจะนําแผน่ท่ีได้จากการอดัขึน้รูปไปตดัขอบทิง้ การตดัขนาด(Sizing) แผ่นบผุนงั

ท่ีปรับสภาวะความชืน้และอุณหภูมิแล้ว จะถูกนําไปตดัขอบทิง้ ตดัริมออกทัง้ 4 ด้าน ด้านละ 2.5 เซนติเมตร ตาม

มาตรฐานกําหนด ด้วยเคร่ืองเล่ือย  ใช้สําหรับตดัชิน้ทดสอบในการทดลองให้ได้ขนาด โดยการทดสอบความชืน้จะทํา

การชัง่นํา้หนกัของชิน้งานก่อนเข้าเตาอบ เปรียบเทียบกบันํา้หนกัท่ีสญูเสียไปเม่ือผา่นการอบโดยใช้เตาอบท่ีความร้อน 

110 องศาเซนเซียส และในการเตรียมชิน้ทดสอบอ่ืน สําหรับทดสอบสมบติัเชิงกลและทางกายภาพ ตามมาตรฐาน 

มอก.876-2547 และ JIS 5908-2003 จากเคร่ืองทดสอบยนิูเวอร์แซล รุ่น CY - 6040 A 8 



 827 การประชมุวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู ครัง้ท่ี 3  
และการประชมุวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน ครัง้ท่ี 4 

(ก) (ข) 

 

(ค) (ง) 

 

รูปที่ 1 ลกัษณะของปาล์มนํา้มนัท่ีใช้ในการวิจยั (ก)-(ง) 

 

(ก) (ข) 

รูปที่ 2 (ก) กาวธรรมชาติพอลแิลคติคแอซิด และ (ข) ชิน้งานทดสอบแรงดงึจากการผสมเส้นใยทะลายปาล์ม 

และพอลแิลคติคแอซิด 
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ผลการศกึษา 

การวิจยันี ้ได้ทําการศึกษาสมบติัทางกายภาพ (Physical properties) ของแผ่นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากเส้นใย

ทะลายปาล์มผสมกบักาวธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด ท่ีอตัราสว่นความหนาแน่นของผลิตภณัฑ์ 400, 600 และ 900 

kg/m3 ทดสอบหาค่า ปริมาณความชืน้ (Moisture content) การดดูซมึนํา้ท่ี 24 ชัว่โมง (Water absorption) การพอง

ตวัทางความหนา และทดสอบสมบติัเชิงกล เพ่ือหาค่าความต้านทานต่อแรงดดั ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทก 

และความต้านทานตอ่แรงดงึ ได้ผลการทดสอบ แสดงตามแผนภมิูดงัตอ่ไปนี ้

1.การทดสอบหาปริมาณความชืน้ของผลติภัณฑ์  

ผลการทดสอบ  

 
รูปที่ 3 ปริมาณความชืน้ของชิน้งานต้นแบบท่ีมีอตัราสว่นความหนาแน่น 400-900 kg/m3 

จากรูปท่ี 3 ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณความชืน้ของผลิตภัณฑ์มีค่าแปรผกผันกับความหนาแน่น โดย

ชิน้งานท่ีมีความหนาแน่นน้อย จะมีปริมาณความชืน้ท่ีมาก เม่ือเปรียบเทียบกับชิน้งานท่ีมีความหนาแน่นท่ีสงูกว่า 

โดยความชืน้มีแนวโน้มลดลง ตามปริมาณของความหนาแน่นของผลติภณัฑ์ท่ีเพิ่มมากขึน้ตามลําดบั 

2.การทดสอบการดูดซมึนํา้ด้วยระยะเวลาของการทดสอบ 24 ช่ัวโมง  

ผลการทดสอบ  

 
รูปที่ 4 คา่การดดูซมึนํา้ท่ี 24 ชัว่โมงของชิน้งานต้นแบบท่ีมีอตัราสว่นความหนาแน่น 400-900 kg/m3 

จากรูปท่ี 4 พบว่า ปริมาณความสามารถในการดดูซึมนํา้ หลงัจากผ่านการแช่ทิง้ไว้ในนํา้ด้วยระยะเวลาของ

การทดสอบ 24 ชัว่โมง ชิน้ทดสอบท่ีมีความหนาแน่นท่ีสงูขึน้จะมีอตัราการดดูซมึนํา้ท่ีลดต่ําลง 
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3.การทดสอบการพองตัวทางความหนาหลังจากการแช่นํา้ 24 ช่ัวโมง  

 
รูปที่ 5 คา่การพองตวัทางความหนาท่ี 24 ชัว่โมง ของชิน้งานท่ีมีอตัราสว่นความหนาแน่น 400-900 kg/m3 

จากรูปท่ี 5 พบว่าอัตราการพองตัวทางความหนาจะมีค่าสูงเม่ือชิน้ทดสอบมีค่าความหนาแน่นต่ํา แต่เม่ือ

ความหนาแน่นเพิ่มสงูขึน้ อตัราการพองตวัจะลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่ีความหนาแน่นของชิน้ทดสอบ 

900 kg/m3 ท่ีมีการพองตวัลดลงเหลือเพียงประมาณ 8% 

4.การทดสอบสมบัตคิวามต้านทานต่อแรงดัด  

 
รูปที่ 6 คา่ความต้านทานตอ่แรงดดัของชิน้งานต้นแบบท่ีมีอตัราสว่นความหนาแน่น 400-900 kg/m3 

จากรูปท่ี 6 พบว่า ความหนาแน่นของชิน้ทดสอบท่ีเพิ่มขึน้ มีผลทําให้ความสามารถในการต้านทานต่อแรงดดั

ท่ีทํากบัชิน้ทดสอบ มีแนวโน้มมีคา่สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตามลําดบั 

5.การทดสอบสมบัตกิารดูดซับแรงกระแทก  

 
รูปที่ 7 คา่ความต้านทานตอ่แรงกระแทก ของชิน้งานต้นแบบท่ีมีอตัราสว่นความหนาแน่น 400-900 kg/m3 
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จากรูปท่ี 7 พบว่าผลการทดลองความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระแทก พบว่า เม่ือความหนาแน่นของ

ชิน้ทดสอบมีค่าสงูขึน้ จาก 400, 600 จนถึง 900 kg/m3 จะสง่ผลทําให้มีความสามารถดดูซบัแรงกระแทกได้เพิ่มมาก

ขึน้ ตามคา่ความหนาแน่นท่ีเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มจากประมาณ 1.23 Joules  ขึน้ไป เป็น ประมาณ 2.54 Joules และ 3.22 

Joules ท่ีความหนาแน่น 400, 600 และ 900 kg/m3 ตามลําดบั 

 

6.การทดสอบสมบัตคิวามต้านทานต่อแรงดงึ  

 
รูปที่ 8 คา่ความต้านทานตอ่แรงดงึของชิน้งานต้นแบบท่ีมีอตัราสว่นความหนาแน่น 400-900 kg/m3 

จากรูปท่ี 8 พบว่าชิน้ทดสอบค่าการต้านทานต่อแรงดงึค่อนข้างต่ํา แต่เม่ือความหนาแน่นของชิน้ทดสอบเพิ่ม

สงูขึน้ ความสามารถรับแรงดงึมีแนวโน้มสงูขึน้ตามความหนาแน่นท่ีเพิ่มสงูขึน้ตามลําดบั 

 

อภปิรายผล 

จากผลการทดลอง สมบัติทางกายภาพและการทดสอบสมบัติเชิงกล ของผลิตภัณฑ์จากการผสมกาว

ธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด (PLA) และเส้นใยทะลายปาล์ม    พบว่าท่ีความหนาแน่น 900 kg/m3  จะมีสมบติัทาง

กายภาพและทางกลดีท่ีสดุ  จากความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น ปริมาณความชืน้ การดดูซมึนํา้และการพอง

ตวัทางความหนาท่ี 24 ชัว่โมง ความหนาแน่นท่ีเพิ่มขึน้นัน้ ทําให้สมบติัการดดูซึมนํา้ การพองตวัทางความหนา และ

ความชืน้มีแนวโน้มลดลง ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการประสานตวัของชิน้เส้นใยท่ีสม่ําเสมอ และเกิดการเช่ือมโยงของสายโซ่

โมเลกลุท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้เกิดการเกาะเก่ียวกนัของชิน้เส้นใยและการเรียงตวัของเส้นใยท่ีดี  สว่นของเส้นใยท่ีหยาบและ

ละเอียดประสานกนัอย่างลงตวั ทําให้เกิดรูพรุนน้อย ทัง้ยงัมีการกระจายตวั ของเนือ้กาวธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด

บริเวณผิวท่ีทัว่ถึงขณะท่ีทําการอดัแผ่น ซึ่งเป็นการช่วยได้อีกทางหนึ่งด้วย เน่ืองจากการเพิ่มความหนาแน่นของแผ่น

จะสง่ผลให้การจบัหรือสมัผสักนัระหว่างชิน้เส้นใย ท่ีมีสารยึดเกาะอยู่ใกล้ชิดแน่นขึน้ในระหว่างการอดัร้อน ทําให้เกิด

การเช่ือมตวักนัได้ดีกวา่ 

สําหรับความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความต้านทานต่อแรงดัด การต้านทานต่อการกระแทก และค่าความ

ต้านทานต่อแรงดงึ จากกราฟซึ่งมีแนวโน้มไปด้วยกนัระหว่างความหนาแน่นท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลต่อความแข็งแรงเชิงกลท่ี

เพิ่มขึน้ดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มความหนาแน่นจะส่งผลให้ ชิน้เส้นใยท่ีผสมกาวธรรมชาติพอลิแลคติคแอซิด 

จะสมัผสัท่ีใกล้ชิดกว่า และมีช่องว่าง (Voids) ระหว่างชิน้เส้นใยน้อยกว่า จะทําให้สารยึดติดท่ีอยู่เกิดการเช่ือมโยง 

ระหว่างชิน้เส้นใยอย่างมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ยงัทําให้แผ่นเกิดความต้านทานสมบติัเชิงกล (Mechanical loads) ได้

ดีด้วย ดงันัน้ การทําให้ความหนาแน่นของแผ่นผลิตภณัฑ์สงูขึน้ สามารถปรับปรุงสมบติัความแข็งแรงของแผ่นได้ดี
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ย่ิงขึน้ เน่ืองจากชิน้เส้นใยท่ีมีความหนาแน่นสูงกว่า ทําให้แผ่นมีช่องว่างน้อยลง จึงสามารถกระจายความเค้น 

(Stress) ได้สูงขึน้ ซึ่งลกัษณะและแนวโน้มของผลการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการใช้เส้นใยจาก

ผกัตบชวา ของสมพงษ์และคณะ [12]   

 

ข้อเสนอแนะ 

สําหรับการยืนยนัการเรียงตวัของเส้นใย อาจมีการเพิ่มภาพจากการถ่ายด้วยเคร่ืองมือ Scanning Electron 

Microscope และอาจมีการสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆ ในอนาคต 

 

คาํขอบคุณ 

 งานวิจัยนีไ้ด้รับการสนบัสนนุเคร่ืองมือ และอุปกรณ์การผลิตชิน้ส่วน จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคงสวุรรณภูมิ แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน วิทยาลยัการอาชีพกาญจบุรี และสาขาวิชา

วิศวกรรมอตุสาหการ  สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั  
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