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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสมบติัเชิงกล แผน่เส้นใยอดัท่ีทําจากเส้นใยหญ้าคาความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร เป็นวตัถดิุบ

และใช้นํา้ยางธรรมชาติ ทําหน้าท่ีเป็นสารยดึติดในการผลิต กระทําโดยวิธีการอดัร้อน โดยแผ่นท่ีผลิตได้มีลกัษณะเป็นแผ่นเรียบแบบชัน้

เดียวมีขนาดกว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร และหนา 10 มิลลิเมตร  อณุหภมิูในการอดัร้อนท่ี 160 องศาเซลเซียส ด้วยความ

ดนัในการอดั 150 Kg/cm2  เป็นเวลา 7 นาที มีความหนาแน่นแผ่น 600 Kg/m3  ท่ีปริมาณนํา้ยางธรรมชาติ 9% และ 12%  โดยนํา้หนกั  

เพ่ือเปรียบเทียบการใช้สารยดึติดนํา้ยางธรรมชาติ  ศกึษาสมบติัเชิงกายภาพและเชิงกลผลการทดสอบพบวา่ แผ่นผลิตภณัฑ์จากเส้นใย

หญ้าคา  ท่ีปริมาณนํา้ยางธรรมชาติ 9% และ12% ตามลําดบันัน้ ความแข็งแรงเชิงกลขึน้อยู่กบัปริมาณสารยดึติด  คือเม่ือปริมาณนํา้ยาง

เพ่ิมขึน้คา่สมบติัเชิงกลจะมีคา่เพ่ิมมากขึน้  นอกจากนีผ้ลการทดสอบ ปริมาณความชืน้  การดดูซมึนํา้ ชีใ้ห้เห็นวา่ แผ่นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต

โดยใช้ปริมาณนํา้ยางธรรมชาติ 9% และ12% ท่ีความหนาแน่นแผ่น 600 Kg/m3 สามารถใช้เป็นแผ่นฝ้าความหนาแน่นปานกลาง ท่ีมี

สมบติัตามมาตรฐาน JIS A 5908–1994 

คาํสาํคัญ : ยางธรรมชาติ  หญ้าคา  การอดัร้อน สมบติัเชิงกล  สมบติัทางกายภาพ 

  

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" นบัเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัของมนษุย์ทัว่โลก "ประเทศไทย" ในฐานะ

ประเทศผู้ผลิตยางพารามากท่ีสดุอนัดบั 1 ของโลก (คิดเป็นจํานวนกว่า 1 ใน 3 ของประเทศผู้ผลิตยางพาราทัง้หมด) 

จําเป็นต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง สําหรับผู้ประกอบการสวนยางพารานัน้ ปัญหาวชัพืช ถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทํา

ให้เกิดปัญหาต่างๆ  มากมาย  เช่น  แย่งสารอาหารจากต้นยาง ทําให้ยางเจริญเติบโตช้า จนทําให้ได้ปริมาณนํา้ยาง

น้อย  ในการกําจดัวชัพืชเหล่านีจํ้าเป็นต้องใช้สารเคมีจํานวนมาก ทําให้ต้นทนุการผลิตของเกษตรกรสงูขึน้ และอาจ

เกิดผลเสียต่อสขุภาพของเกษตรกรในระยะยาว ดงันัน้จึงควรมีการศึกษาการนําวชัพืชท่ีขึน้ในสวนยางของเกษตรกร

นัน้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นสารตวัเติมสําหรับผลติภณัฑ์ยาง แล้วนํากลบัมาใช้ประโยชน์ในสวนยาง เน่ืองจากวชัพืช

เหล่านัน้หาได้ง่ายและเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อสวนยางดงักลา่ว ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ยางท่ีมีท่ีมีเส้นใยธรรมชาติเป็น

องค์ประกอบจึงเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดีทัง้ด้านราคาและคุณภาพ การใช้วสัดุพืชท่ีมีเส้นใยวชัพืชธรรมชาติเป็น

องค์ประกอบ จะช่วยสง่ผลให้ราคาของผลติภณัฑ์ยางมีราคาถกูลง  เน่ืองจากเส้นใยจากวชัพืชธรรมชาติมีอยู่มากมาย

ในสวนยาง นอกจากนีว้สัดกุ่อสร้างท่ีมีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบนัน้ส่งผลให้วสัดแุผ่นยางดงักล่าวมีนํา้หนกั

เบา และมีคา่การสอ่งผา่นของรังสีจากแสงอาทิตย์ต่ํา  ปัจจบุนัการใช้เทคโนโลยีในการผลิตวสัดทุดแทนจากธรรมชาติ

จากวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ และเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตร  มีแนวโน้มสงูขึน้ในแต่ละปี สง่ผลให้วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร มีจํานวนมากขึน้เป็นเงาตาม

ตวั[1] จึงเกิดแนวคิดท่ีจะนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาผลิตเป็นแผ่นผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ตามวตัถุประสงค์ท่ี

หลากหลาย แล้วแตส่ถานการณ์ เช่น เป็นวสัดภุายในอาคารเพ่ือลดความร้อนภายในอาคาร นอกจากนัน้การใช้วสัดท่ีุ

มีค่าการนําความร้อนต่ําเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน เช่นความสิน้เปลืองค่าไฟฟ้าเน่ืองจาก

เคร่ืองปรับอากาศ จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการนําวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงวชัพืชท่ีก่อ

ปัญหาให้แก่เกษตรกร มาเปล่ียนเป็นวตัถดิุบในการผลติผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าการนําความร้อนต่ําหรือเพิ่มความเป็นฉนวน

ให้กับวัสดุท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร จะช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้เป็นอย่างดี เป็นการช่วยประหยัด

พลงังานได้ทางหนึ่ง จากการศึกษาวิจยัพืชท่ีมีเส้นใยทางการเกษตร (fiber crops ) เช่น หญ้าคา วสัดปุระเภทนีมี้

โครงสร้างท่ีเป็นสารประกอบอินทรีย์ เช่น เซลลูโลส   เฮมิเซลลูโลส   และลิกนิน  อยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ

เซลลโูลสมีปริมาณสงูถึงร้อยละ 60-80 ของสารประกอบทัง้หมด ซึ่งเหมาะสมในการนํามาใช้ทําเส้นใยเสริมแรงหรือ

สารเติมในผลติภณัฑ์ 

 

วธีิการศกึษา 

วิธีการผสมและการพ่นนํา้ยางธรรมชาติแบบมีอากาศผสม นํา้ยางจะถกูทําให้เป็นละอองด้วยแรงอดัอากาศ 

(Compressed air) จากปัม้ลมผ่านชดุควบคมุความดนัทัง้อากาศ และสว่นผสมนํา้ยางจะถกูขบัออกจากชดุควบคมุ

ความดนั ผา่นไปยงัหวัพ่นลม (Pneumatic nozzle) โดยนํา้ยางธรรมชาติ เป็นสารยดึติดเส้นใยของหญ้าคาโดยเส้นใย

หญ้าคาเตรียมจากการต้มด้วยโซดาไฟ ทําให้แห้ง แล้วป่ันด้วยเคร่ืองป่ันเพ่ือลดขนาด เข้าตะแกรงร่อนขนาดตาข่ายมุ้ง

ลวดท่ีใช้ในบ้านเรือนท่ีทําจากอลมิูเนียม ขนาดช่อง 2x2 มิลลิเมตร พร้อมสารเติมแต่งประเภท สารเร่งปฎิกิริยาให้ยาง

สกุ วิธีการขึน้รูปผลติภณัฑ์โดยกรรมวิธีการอดัร้อน (Hot compression) เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัมากในกระบวนการผลิต

เป็นการอดัแบบแท่นอดัร้อน (Platen presses) ในแนวราบ เส้นใยญ้าคา ท่ีผ่านกระบวนการโรยลงในกรอบไม้ในการ

ฟอร์มแผ่นแล้ว พร้อมแผ่นรองอดัด้านบนและด้านล่าง และเหล็กควบคมุขนาดความหนาของแผ่น แล้วนําเข้าเคร่ือง

อดัร้อนโดยมีชดุเคร่ืองอดัไฮดรอลิคท่ีใช้เป็นเคร่ืองอดัในการทําการขึน้รูป เพ่ืออดัให้ได้ขนาดความหนาของแผ่นตามท่ี
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ต้องการ ขนาดความหนาท่ีใช้ในการผลิต คือ 10 มิลลิเมตร เวลาการอดัประมาณ 7 นาที อุณหภูมิท่ีใช้ 160 องศา

เซลเซียส และความดนั 150  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรมีการปรับสภาวะความชืน้และอณุหภูมิ (Conditioning) 

ของแผ่นผลิตภัณฑ์หลงัจากอดัร้อนแล้วนําแผ่นท่ีได้ไปปรับสภาวะความชืน้ท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 24 ชั่วโมง 

เน่ืองจากแผน่ท่ีออกจากเคร่ืองอดัร้อนจะมีอณุหภมิูท่ีผิวสงูมากเพ่ือให้ความชืน้ในแผน่เพิ่มขึน้และให้อณุหภมิูของแผ่น

ลดลง และเพ่ือให้ปริมาณความชืน้และอณุหภมิูกระจายสม่ําเสมอทัว่กนัทัง้แผน่ก่อนท่ีจะนําแผน่ท่ีได้จากการอดัขึน้รูป

ไปตดัขอบทิง้ การตดัขนาด(Sizing) แผ่นบผุนงัท่ีปรับสภาวะความชืน้และอณุหภมิูแล้วจะถกูนําไปตดัขอบทิง้ ตดัริม

ออกทัง้ 4 ด้าน ด้านละ 2.5 เซนติเมตร ตามมาตรฐานกําหนด ด้วยเคร่ืองเล่ือย  ใช้สําหรับตดัชิน้ทดสอบในการทดลอง

ให้ได้ขนาด ตามชิน้งานท่ีนําไปทดสอบสมบติัเชิงกลและทางกายภาพ 

 

ผลการศกึษา 

การวิจยันีไ้ด้ทําการศึกษาสมบติัเชิงกายภาพ(Physical properties) ของแผ่นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากวชัพืช

ประเภทหญ้าคาดงั (Figure 1 ) 

 

 

Figure 1  แสดงแผน่ผลิตภณัฑ์ 

 

แล้วนํามาผสมกบันํา้ยางท่ีอตัราสว่นผสมตา่งๆ เป็นการทดสอบคา่ความหนาแน่น(Density) ปริมาณความชืน้

(Moisture content) และการดดูซมึนํา้ท่ี 24 ชัว่โมง (Water absorption) โดยทําการทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 

5908-1994 ตามลําดบั แสดงตามแผนภมิูดงัต่อไปนี ้

 

การทดสอบความหนาแน่น 

 

Figure 2  แสดงผลจากการทดสอบความหนาแน่นของแผน่ผลติภณัฑ์ 
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การทดสอบค่าปริมาณความชืน้ 

 
 

Figure 3  แสดงผลจากการทดสอบหาปริมาณความชืน้ของแผน่ผลติภณัฑ์ 

 

การทดสอบการดูดซมึนํา้ที่24 ช่ัวโมง 

 
Figure 4  แสดงผลจากการทดสอบคา่การดดูซมึนํา้ท่ี 24 ชัว่โมงของแผน่ผลติภณัฑ์ 

 

นอกจากการทดสอบเชิงกายภาพดงัแสดงข้างต้นแล้ว การวิจัยนีไ้ด้ทําการศึกษาสมบติัเชิงกล(Mechanical 

properties) ประกอบด้วย ค่าความต้านทานมอดลูสัแตกร้าวและมอดลูสัยืดหยุ่น (Modulus of rupture and 

elasticity) โดยทําการทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5905-1994 Japanese standard association fiber boards 

Japanese industrial standard  Tokyo : HohbumhaCo.Ltd. ตามลําดบั แสดงตามแผนภมิูดงัตอ่ไปนี ้
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การทดสอบค่าความต้านทานมอดูลัสแตกร้าว 

 
Figure 5  แสดงผลจากการทดสอบคา่ความต้านทานมอดลูสัแตกร้าวของแผน่ผลติภณัฑ์ 

 

การทดสอบค่าความต้านทานมอดูลัสยืดหยุ่น 

 
 

Figure 6 แสดงผลจากการทดสอบคา่ความต้านทานมอดลูสัยืดหยุน่ของแผน่ผลิตภณัฑ์ 

 

อภปิรายผล 

จาก (Figure 2-4) กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น ปริมาณความชืน้ และการดูดซึมนํา้ท่ี 24 

ชัว่โมง กับอตัราส่วนผสมเส้นใยหญ้าคา ท่ีปริมาณนํา้ยางท่ีเป็นสารยึดติด 9% และ12% โดยนํา้หนกัแห้ง จากการ

ทดลองพบวา่ คา่ปริมาณความชืน้และการดดูซมึนํา้ท่ี 24 ชัว่โมง ท่ีมีปริมาณสารยดึติด 12% จะมีค่าปริมาณความชืน้

และการดดูซึมนํา้ท่ี 24 ชัว่โมง ของแผ่นท่ีน้อยกว่าท่ีปริมาณสารยึดติด 9% และมีแนวโน้มลดลงตามค่าปริมาณสาร

ยึดติดท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้ค่าปริมาณความชืน้และการดูดซึมนํา้ลดลง ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการประสานตวัของชิน้เส้นใยท่ี

สม่ําเสมอ และเกิดการเช่ือมโยงของสายโซ่โมเลกลุท่ีเพิ่มขึน้ทําให้เกิดการเกาะเก่ียวกนัของชิน้เส้นใยและการเรียงตวั

ของเส้นใยท่ีดี  สว่นของเส้นใยท่ีหยาบและละเอียดประสานกนัอยา่งลงตวั ทําให้เกิดรูพรุนน้อย ทัง้ยงัมีการกระจายตวั

ของเนือ้ยางบริเวณผิวท่ีทัว่ถึงขณะการอดัแผ่น ซึ่งเป็นการช่วยได้อีกทางหนึ่งด้วย เน่ืองจากการเพิ่มความหนาแน่น

ของแผน่จะสง่ผลให้การจบัหรือสมัผสักนัระหวา่งชิน้เส้นใยท่ีมีสารยดึเกาะอยู่ใกล้ชิดแน่นขึน้ในระหว่างการอดัร้อน ทํา

ให้เกิดการเช่ือมตวักนัได้ดีกวา่ 

จาก (Figure 5-6) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความต้านทานมอดลูสัแตกร้าวและมอดลูสัยืดหยุ่นกบัอตัรา

ส่วนผสมหญ้าคา ท่ีปริมาณนํา้ยางธรรมชาติ 9% และ 12% โดยนํา้หนกัแห้ง จากการทดลอง พบว่า ปริมาณสารยึด
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ติดของแผน่ท่ีคา่ความต้านทานมอดลูสัแตกร้าวและมอดลูสัยืดหยุ่น จากกราฟซึง่มีแนวโน้มไปด้วยกนั คือปริมาณสาร

ยึดติดเพิ่มขึน้ค่าความต้านทานมอดูลัสแตกร้าวและมอดูลัสยืดหยุ่นก็มากตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่า การเพิ่ม

ปริมาณสารยึดติดของแผ่นท่ีเปล่ียนแปลงจะสง่ผลให้ชิน้เส้นใยท่ีผสมสารยึดติดจะสมัผสัท่ีใกล้ชิดกวา่ และมีช่องว่าง 

(Voids) ระหว่างชิน้เส้นใยน้อยกว่า ส่วนแผ่นท่ีมีปริมาณสารยึดติดสงูกว่า จะทําให้สารยึดติดท่ีอยู่เกิดการเช่ือมโยง

ของสายโซ่โมเลกุลระหว่างชิน้เส้นใยอย่างมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ยังทําให้แผ่นเกิดความต้านทานสมบัติทางกล 

(Mechanical loads) ได้ดีด้วย ดงันัน้ การทําให้ความหนาแน่นของแผ่นผลิตภณัฑ์สงูขึน้สามารถปรับปรุงสมบติัความ

แข็งแรงของแผ่นได้ดีย่ิงขึน้ รวมถึงลกัษณะของชิน้เส้นใยท่ียาว สัน้ และสดัส่วนความเพรียวของเส้นใย จะให้ความ

แข็งแรงต้านทานแรงดดัของแผ่นท่ีสงู เน่ืองจากชิน้เส้นใยท่ีบางกว่าทําให้แผ่นมีช่องว่างน้อยลง จึงสามารถกระจาย

ความเค้น(Stress) ท่ีเกิดจากการดดัได้สม่ําเสมอตลอดทัว่ทัง้แผ่นอีกทัง้การท่ีชิน้เส้นใยมีขนาดยาวๆ ยงัส่งผลให้ค่า

การกด (Compressive) สงูขึน้ ส่วนชิน้เส้นใยท่ีหนาและสัน้ จะส่งผลตรงกนัข้ามกบัชิน้เส้นใยข้างต้นซึ่งไม่สามารถ

ต้านทานมอดลูสัแตกร้าวได้สงูนกั เน่ืองจากมีการซ้อนทบักนั (Overlapping) ของชิน้เส้นใยน้อยลง 

 

สรุป 

1.  ผลการทดสอบสมบติัเชิงกายภาพ พบว่า ท่ีปริมาณสารยึดติดสงูขึน้ปริมาณความชืน้ การดดูซึมนํา้ และ

การพองตวัเม่ือแช่นํา้ ท่ี 2 และ 24 ชัว่โมง จะลดลง แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดของสารยดึติดท่ีใช้ ด้วย ปริมาณสารยดึติดท่ี 

12% โดยนํา้หนกัแห้ง จะมีสมบติัดีกวา่ท่ีปริมาณสารยดึติดท่ี 9%  

2.  ผลการทดสอบสมบติัเชิงกล พบว่า ท่ีปริมาณสารยดึติดสงูขึน้ ความต้านทานมอดลูสัแตกร้าวและมอดลูสั

ยืดหยุน่ ความแข็งแรงดงึตัง้ฉากกบัผิวหน้าหรือแรงยดึเหน่ียวภายใน    คา่ความต้านทานแรงกระแทก    ความแข็งแรง

ดงึ สงูขึน้ ท่ีปริมาณสารยดึติดท่ี 12% โดยนํา้หนกัแห้ง จะมีสมบติัดีกวา่ท่ีปริมาณสารยดึติดท่ี 9%  

3.  จากงานวิจยัมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในการนําวสัดวุชัพืชประเภทหญ้าคามาผสมกบันํา้ยางธรรมชาติ 

เม่ือผลิตเป็นแผ่นผลิตภัณฑ์ สามารถท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ในอาคาร หรือภายนอกอาคาร เพ่ือลดปริมาณของวสัดุ

ตกแต่ง พร้อมทัง้นําวชัพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเปรียบเทียบสมบติัตามมาตรฐานของพาร์ติเคิลบอร์ด  

JIS A 5908 –1994 

 

คาํขอบคุณ 

งานวิจัยนีไ้ด้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยงบประมาณ

แผ่นดินประจําปี 2558 เคร่ืองมือผลิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แผนกเทคนิคพืน้ฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และ

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั 
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