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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีท้ าการศึกษาผลิตภณัฑ์วสัดผุสมจากเส้นใยมะพร้าวผสมกบัน า้ยางธรรมชาติเพื่อท า
เป็นผลิตภณัฑ์ที่อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินงานโดยการผสมเส้นใยมะพร้าวด้วยอตัราสว่น 0, 10, 20, 30 
และ 40 PHR (Parts per Hundred Rubber) โดยใช้น า้ยางธรรมชาติที่ผสมสารเคมีที่ช่วยในการคงรูป 
เป็นตัวประสาน ท าให้ส่วนผสมคงรูปสมบูรณ์โดยใช้เตาอบลมร้อน น าชิน้งานไปท าการทดสอบ การ
ทดสอบแรงดึง การทดสอบการดดูซึมน า้ ทดสอบค่าการน าความร้อน และทดสอบการเสียรูปอย่างถาวร 
ผลการทดสอบพบว่า ค่าต้านแรงดงึสงูสดุของวสัดผุสมมีค่าลด เป็นสดัสว่นผกผนักบัปริมาณการเพิ่มขึน้
ของเส้นใยมะพร้าว ไม่มีการดดูซึมน า้ของชิน้ทดสอบในทกุๆ อตัราสว่นผสม ค่าการน าความร้อนของชิน้
ทดสอบของผลิตภณัฑ์วสัดุผสม มีค่าเพิ่มขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้ และการเสียรูป
อยา่งถาวรของชิน้งานทดสอบ  มีคา่มากขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้    
ค าส าคัญ: ยางธรรมชาติ,  เส้นใยมะพร้าว, สมบตัิทางกล, วสัดผุสม 
 

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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บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลติยางพาราได้เป็นจ านวนมาก โดยในอดีตจะมีการสง่เสริม
ให้มีการปลกูยางพารา เนื่องจากมีราคาน า้ยางที่สงู ต้นยางท าให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติดีขึน้ แม้เมื่อ
หมดอายกุารกรีดยางแล้ว ล าต้นและก่ิงยงัมีมลูค่าสงูในการแปรรูปเป็นเคร่ืองใช้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทัง้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน า้ยางพาราและยางพาราแห้งอย่างต่อเนื่อง แต่ส าหรับปัญหาของ
ผู้ประกอบการสวนยางพารานัน้ ราคาของยางพาราที่ใช้เป็นวตัถุดิบตัง้ต้นนัน้มีราคาตกต ่าลง ถือเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  ขึน้มาอย่างมากมาย  จากต้นทนุปุ๋ ย ต้นทนุสารอาหารบ ารุงน า้ยาง 
ต้นทนุสารก าจดัแมลง ต้นทนุการจดัการ และการใช้จ่ายของครอบครัวของเกษตรกรในชีวิตประจ าวันที่
สงูขึน้มาก ไม่สมัพนัธ์กบัรายรับจากการขายน า้ยางพารา หรือยางพาราแผ่น จนท าให้เกิดหนีส้ินสะสมใน
ครัวเรือนเกิดขึน้  

ในส่วนของ “มะพร้าว” ที่ใช้เป็นวตัถุดิบในการวิจัยนีน้ัน้ ประเทศไทยมีการผลิตมะพร้าวเป็น
จ านวนมาก โดยจะใช้ประโยชน์เชิงมลูคา่จากน า้และเนือ้ของมะพร้าวเป็นหลกั โดยมะพร้าวอ่อนจะใช้น า้
และเนือ้ ส่วนมะพร้าวแก่จะมีการใช้เนือ้เป็นหลกัเพื่อแปรรูปเป็นน า้กะทิ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารหวานและอาหารคาว [7] เพื่อจ าหน่ายและบริโภค มีส่วนที่เหลือใช้ คือ มีเปลือกมะพร้าวอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งมีมลูค่าทางการตลาดต ่า จึงมีการน าเปลือกมะพร้าวมาเผาเป็นเชือ้เพลิง มีการน ามายอ่ย
หยาบเพื่อใช้ผสมกบัดินเพื่อใช้ในการเพาะปลกู และพฒันาเป็นสว่นประกอบของที่นอนรวมถึงแปรรูปเป็น
กระถางต้นไม้เส้นใยมะพร้าว เพื่อท าการเพาะปลกู โดยเปลือกมะพร้าวจะมีความเป็นเส้นใยหลงัจากการ
น าความชืน้ออกทัง้หมด ซึ่งเป็นลกัษณะของเส้นใยมะพร้าวที่ความเหมาะสมในการที่จะท าเป็นสารเติม
และสารเสริมแรงในผลิตภัณฑ์ยาง โดยวัสดุทางการเกษตรประเภทที่มีโครงสร้างที่เป็นสารประกอบ
อินทรีย์ เช่น เซลลโูลส   เฮมิเซลลโูลส   และลิกนิน  อยู่เป็นจ านวนมาก  [1-3] จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมี
ความเหมาะสมในการน ามาใช้ท าเส้นใยเสริมแรงหรือสารเติมในผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล
หรือเพื่อลดต้นทนุให้แก่ผลติภณัฑ์ยางพาราได้ 

ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ยางที่มีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบนัน้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดีทัง้
ด้านราคา  และคุณภาพ การใช้วสัดุพืชที่มีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ จะช่วยส่งผลให้ราคาของ
ผลิตภณัฑ์ยางมีราคาต้นทนุต ่าลงจนสามารถที่จะแข่งขนัทางการตลาดได้  เนื่องจากเส้นใยจากเปลือก
มะพร้าวมีอยู่มากมายเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน า้กะทิของประเทศไทย โดยในปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตวสัดุทดแทนจากธรรมชาติที่ท าจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือก
หนึง่ที่นา่สนใจ และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึง่มีผลผลติทางการเกษตรจ านวนมาก  
โดยเฉพาะยางพารานัน้มีแนวโน้มสงูขึน้ในแต่ละปี และเนื่องด้วยต่างประเทศมีการผลิตน า้ยาง และท า
การสง่ออกสูต่ลาดโลกมากขึน้ด้วยในแต่ละปี สง่ผลให้ราคาของยางพาราโดยรวมมีแนวโน้มลดลง จึงเกิด
แนวความคิดที่จะน าวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้แก่เส้นใยมะพร้าวที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตน า้กะทิ ที่ใช้ในการท าแปรรูปเป็นอาหารที่ใช้บริโภค น ามาท าการผสมร่วมกบัยางพารา 
แล้วน ามาผลิตเป็นวสัดใุหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งผลิตภณัฑ์ใหม่นัน้จะมีสมบตัิดดูซบัแรงกระแทกได้ดี เป็น
ฉนวนความร้อนที่ดี มีความยืดหยุ่นสงู ส่งผลให้สอดคล้องกับการลดปัญหาโลกร้อนและความต้องการ
ผลติภณัฑ์จากธรรมชาติในสภาพการณ์ปัจจบุนั งานวิจยันีจ้ึงศกึษาความเป็นไปได้ในการน าพืชที่เหลือใช้
จากอุตสาหกรรมโดยที่มีมูลค่าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใยมะพร้าวที่มีมลูค่าทางการตลาดน้อย ก่อ
ปัญหาการจดัเก็บ มาเปลีย่นเป็นวตัถดุิบในการผลติวสัดใุหม ่โดยการผสมกบัยางพาราธรรมชาติประเภท
น า้ยางที่มีค่าการน าความร้อนที่ต ่า เป็นฉนวนความร้อนที่ดี ซึ่งงานวิจัยนีจ้ะเป็นการช่วยลดปัญหาการ
จดัเก็บเปลอืกมะพร้าวเหลอืทิง้ได้ดอีีกทางหนึง่ รวมถึงการเพิ่มมลูคา่ให้มากขึน้ด้วย นอกเหนือจากการเผา
เป็นเชือ้เพลงิที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
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วิธีการศึกษา  
 ในกระบวนการของการด าเนินการวิจัยทัง้หมดในปี ค.ศ.2018 จะแบ่งขัน้ตอนหลักเป็น  
3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1.การเตรียมเส้นใยมะพร้าวและสารเคมีที่ใช้เป็นวตัถดุิบ 
ใช้เส้นใยมะพร้าวขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเส้นใยไมเ่กิน 5 มิลลิเมตร (จากการร่อนผ่านตะแกรง

ลวดขนาดเส้นทะแยงมุมแต่ละรูของตะแกรงลวดมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร)  ยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 
โดยการผ่านเคร่ืองบดตดั แล้วท าการคดัเลือกขนาด หลงัจากนัน้น าไปผสมกบัน า้ยางพาราความเข้มข้น 
60 เปอร์เซนต์ ที่ผ่านการผสมกบัสารก ามะถนัที่ท าให้ยางสกุคงรูป ที่ปริมาณ 2 PHR พร้อมสารเติมแต่ง
ประเภท สารเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ ปริมาณ 5 PHR ที่สง่ผลให้การสกุตวัของยางสมบรูณ์ขึน้ ใช้
วิธีการคนผสมในภาชนะ โดยท าการคนผสมหลังจากการชัง่น า้หนกัด้วยอตัราส่วน 0 10 20 30 และ 40 PHR  

2.การขึน้รูปผลติภณัฑ์ 
วิธีการขึน้รูปผลิตภณัฑ์ จดัท าโดยกรรมวิธีการอดัในแมพ่ิมพ์ แล้วท าการอบด้วยลมร้อนภายใน

เตา (Hot air in oven) ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากในกระบวนการผลติเพื่อให้ชิน้งานผลติภณัฑ์มีการคงรูป 
โดยท าการควบคุมขนาดความหนาของชิน้ทดสอบ และเติมส่วนผสมให้เต็มแม่พิมพ์ที่ท าจากเหล็กกล้า 
แล้วน าเข้าเตาอบลมร้อน ใช้เวลาในการอบ 120 นาที โดยอณุหภมูิที่ใช้ เทา่กบั 170 องศาเซลเซียส  

3.การเตรียมชิน้ทดสอบส าหรับการทดสอบทางกายภาพและสมบตัิทางกล 
ส าหรับการทดสอบสมบตัิเชิงกลและทางกายภาพ เร่ิมจากการผลิตชิน้ทดสอบแรงดึง โดยใช้

แมพ่ิมพ์ท าการผลติชิน้ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้วท าการทดสอบชิน้งานด้วยเคร่ืองทดสอบ
ยนูิเวอร์แซล รุ่น CY-6040A8 สว่นของการทดสอบค่าการบีบอดัให้เสียรูปอย่างถาวร จดัเตรียมแม่พิมพ์
และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 395 และในส่วนของการทดสอบการน าความร้อน ( Thermal  
Conductivity) โดยใช้เคร่ืองทดสอบรุ่น HT–09  Kinetic เป็นการทดสอบโดยการถ่ายเทอณุหภมูิไปยงัชิน้
ทดสอบที่ท าจากวัสดุผสม โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลงังานความร้อน เร่ิมจากบริเวณที่มี
อณุหภมูิสงูไปยงับริเวณที่มีอณุหภมูิต ่ากว่า โดยที่ตวักลาง คือ ชิน้ทดสอบจะไม่มีการเคลื่อนที่ ท าการตัง้
ค่าตวัแปรที่ใช้ควบคุม คือ Heating  40 ºC, Cooling 10 ºC  โดยความหนาของชิน้งานของชิน้ทดสอบ 
เท่ากับ 15 มิลลิเมตร ในส่วนของการทดสอนการดูดซึมน า้ โดยท าการชั่งน า้หนักของชิน้ทดสอบ
เปรียบเทียบระหวา่งก่อนการแช่น า้และหลงัจากผา่นการแช่น า้แล้ว 24 ชัว่โมง ในสว่นของวตัถดุิบที่ใช้และ
รูปร่างตวัอย่างของแม่พมิพ์ชิน้งานทดสอบ แสดงในรูปที ่1 และรูปที ่2 

 

 (ก) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             (ข) 

รูปที่ 1 แสดงลกัษณะของเปลอืกมะพร้าว (ก) และเส้นใยของมะพร้าว (ข) 
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 (ก) (ข) 
 

รูปที่ 2 แสดงลกัษณะการผสมน า้ยางธรรมชาตกิบัเส้นใยมะพร้าว (ก) และ แมพ่ิมพ์ชิน้งานทดสอบแรงดงึ
ตาม ASTM D412 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  

การวิจัยนี  ้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) และสมบัติเชิงกล 
(Mechanical Property) ของแผน่ผลติภณัฑ์ที่ผลติจากเส้นใยมะพร้าวที่ผา่นการบด โดยท าการผสมในน า้
ยางธรรมชาติ มีการใช้เส้นใยมะพร้าวที่อตัราสว่นที่ 0 10 20 30 และ 40 PHR แล้วท าการทดสอบหาค่า
การทดสอบแรงดึง การทดสอบการดูดซึมน า้ ทดสอบค่าการน าความร้อน และการทดสอบการเสียรูป
อยา่งถาวร ได้ผลการทดสอบดงัตอ่ไปนี ้

 
1.การทดสอบหาการตา้นทานต่อแรงดึง  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบคา่ความต้านทานตอ่แรงดงึตามมาตรฐาน ASTM D412 
 

จาก รูปที่ 3 ผลการทดสอบพบว่า ค่าการต้านทานต่อแรงดึงของผลิตภณัฑ์มีค่าแปรผกผนักบั
ปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เติมลงไป คือคา่ต้านทานตอ่แรงดงึมีคา่ลดลงเมื่อปริมาณของเส้นใยมะพร้าว
มีอตัราทีเ่พิ่มขึน้ในผลติภณัฑ์ โดยชิน้งานทดสอบที่มีสว่นของเส้นใยมะพร้าวในปริมาณน้อย จะมีปริมาณ
ความต้านทานต่อแรงดึงที่มาก เมื่อเปรียบเทียบกบัชิน้งานทดสอบที่มีปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่ม
มากขึน้ โดยความต้านทานต่อแรงดงึมีแนวโน้มลดลง ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวในผลิตภณัฑ์ที่เพิ่ม
มากขึน้ตามล าดบั ทัง้นีเ้นื่องจากการท าปฏิกิริยาการยึดเหนี่ยวทางพนัธะเคมีระหว่างน า้ยางกับเส้นใย
มะพร้าวนัน้มีขึน้น้อยมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของสมพงษ์ พิริยายนต์และคณะ [4-6] จากการสงัเกตชิน้
ทดสอบหลงัจากการดงึจนขาด จะมีแตก่ารยดึเหน่ียวของน า้ยางเอง โดยเส้นใยมะพร้าวท าหน้าที่เป็นเพยีง
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สารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริมาตรของผลิตภณัฑ์รวมเท่านัน้ จึงสง่ผลให้สมบตัิการต้านทานต่อแรงดึงของ
ผลติภณัฑ์ลดน้อยลงเมื่อสารเติม(Filler) มีปริมาณเพิ่มมากขึน้ 

 
2.การทดสอบการดูดซึมน ้า 
  
ตารางที่ 1 แสดงผลของการดดูซมึน า้ของชิน้ทดสอบที่แช่น า้ไว้ 24 ชัว่โมง 
 

ปริมาณเส้นใยมะพร้าว 
(PHR) 

น า้หนกัของชิน้ทดสอบ 
ก่อนการแช่น า้  

(กรัม) 

น า้หนกัของชิน้ทดสอบ
หลงัการแช่น า้ 24 
ชัว่โมง (กรัม) 

สว่นตา่งน า้หนกั 
(กรัม) 

0 52.4 52.4 ±0 
10 46.3 46.3 ±0 
20 43.7 43.7 ±0 
30 41.5 41.5 ±0 
40 39.8 39.8 ±0 

 
จาก ตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณความสามารถในการดดูซึมน า้ของชิน้ทดสอบ หลงัจากผ่านการ

แช่ทิง้ไว้ในน า้ด้วยระยะเวลาของการทดสอบ 24 ชัว่โมง ชิน้ทดสอบในทกุอตัราสว่นผสมจะไมม่ีการดดูซึม
น า้เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้นื่องจากชิน้ทดสอบมีสว่นของเนือ้ยางปกคลมุเส้นใยมะพร้าวทัง้หมด ซึ่งสมบตัิของเนือ้
ยางธรรมชาติไมย่อมให้โมเลกลุน า้ซมึผา่น สง่ผลให้อนภุาคของน า้ไมส่ามารถผา่นเนือ้ยางเข้าไปสมัผสักบั
เส้นใยของมะพร้าวได้ ดงันัน้ชิน้งานทดสอบโดยรวมจึงไมม่ีการดดูซมึน า้ 
 
3.การทดสอบค่าการน าความร้อน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แสดงผลของการทดสอบคา่การน าความร้อนของชิน้ทดสอบ 
 

จาก รูปท่ี 4 พบวา่คา่การน าความร้อนของชิน้ทดสอบจะมีคา่สงู เมื่อชิน้ทดสอบมีอตัราสว่นผสม
ของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มปริมาณมากขึน้ ทัง้นีเ้นื่องจากโดยธรรมชาติของเส้นใยที่มีค่าการน าความร้อน
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มากกว่ายางธรรมชาติ จะส่งผลให้เมื่อมีเส้นใยมะพร้าวอยู่ในผลิตภัณฑ์มากขึน้ ค่าการน าความร้อน
โดยรวมจึงมากขึน้ 

 
4.การทดสอบสมบติัการเสียรูปอย่างถาวร  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบคา่การเสยีรูปอยา่งถาวรของชิน้ทดสอบ 
 

จาก รูปที่ 5 พบว่าค่าการการเสียรูปอย่างถาวรจากการบีบอดัของชิน้ทดสอบจะมีคา่สงูขึน้ เมื่อ
ชิน้ทดสอบมีอตัราส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มปริมาณมากขึน้ เนื่องจากการท าปฏิกิริยาการยึด
เหนี่ยวทางพนัธะเคมีระหว่างน า้ยางกบัเส้นใยมีน้อย จะมีแต่การยดึเหนี่ยวของน า้ยางเอง โดยเส้นใยของ
มะพร้าวท าหน้าที่เพียงเป็นสารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริมาณในผลติภณัฑ์เทา่นัน้ 
  
สรุป  
 จากผลการทดลอง สมบตัิทางกายภาพและการทดสอบสมบตัิเชิงกลของผลติภณัฑ์จากการผสม
น า้ยางธรรมชาติและเส้นใยมะพร้าว พบวา่คา่ต้านแรงดงึสงูสดุของวสัดผุสมมีคา่ลด เป็นสดัสว่นผกผนักบั
ปริมาณการเพิ่มขึน้ของเส้นใยมะพร้าว ไมม่ีการดดูซมึน า้ของชิน้ทดสอบในทกุๆ อตัราสว่นผสม คา่การน า
ความร้อนของชิน้ทดสอบของผลิตภณัฑ์วสัดผุสม มีค่าเพิ่มขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้ 
และการเสยีรูปอยา่งถาวรของชิน้งานทดสอบ  มีคา่มากขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้   และ
เมื่อเติมเส้นใยมะพร้าวที่ 40 PHR จะท าให้ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ยางต ่าที่สุด มีสมบัติที่สามารถ
น ามาใช้เพื่อผลติและประยกุต์ใช้เป็นผลติภณัฑ์ ที่หลงัจากควบคมุปริมาณของสว่นผสมและอณุหภูมิแล้ว 
สามารถคงรูปได้ตามรูปร่างของแม่พิมพ์ที่ก าหนด ทัง้นีส้ามารถน าวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรและการ
แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยงัสามารถเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากยางพารา
เพื่อเพิ่มมลูคา่ได้  
 
ค าขอบคุณ  
 งานวิจัยนีข้อขอบคุณการสนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตชิน้ทดสอบ จากสาขาวิชา
วิศวกรรมอตุสาหการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคงสวุรรณภมูิ นนทบรีุ และแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี รวมถึงเคร่ืองมือทดสอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

0

4

8

12

16

0 10 20 30 40

ค่า
กา

รเ
สีย

รูป
อย่

าง
ถา

วร
 (%

)

ปริมาณของเส้นใยมะพร้าว (PHR)



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

690 

เอกสารอ้างอิง  
 
มาลินี ชยัศภุกิจสนิธ์, วรางคณา วงศ์สิโรจน์กุล, อภิสรา เรืองกุล และอรนลิน ศิริวรรณ. 2550. แผ่นดดูซมึ

เสยีงจากวสัดปุระกอบเส้นใยมะพร้าวผสมโฟมพอลิสไตรีน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 15(2). 54-60.  

มาลินี ชยัศภุกิจสินธ์ และประวิทย์ อรุณโชควฒันา. 2550. ผลของขนาดเส้นใยมะพร้าวที่มีต่อสมบตัิของ
แผ่นใยไม้อัดท าจากเส้นใยมะพร้าว ผสมโฟมพอลิสไตรีนเหลือทิง้ . วารสารวิทยาศาสตร์
ลาดกระบงั. 16(1). .47-59 

มาลินี ชยัศภุกิจสินธ์ และประวิทย์ อรุณโชควฒันา. 2551. สมบตัิเชิงกล สมบตัิกายภาพ และการดดูซึม
เสียงของแผ่นใยไม้อัด ผสมเปรียบเทียบระหว่างเส้นใยอ้อยและเส้นใยมะพร้าว . วารสาร
วิทยาศาสตร์ลาดกระบงั. 17(1). 74-85 

สมพงษ์ พิริยายนต์, ธีระวัฒน์ แม้นด้วง,  จักรกฤษณ์ ยิม้แฉ่ง และ กิตติศักดิ์ บัวศรี. 2560. การศึกษา
สมบัติทางกายภาพและทางกลของชิน้ทดสอบจากการประยุกต์ใช้เส้นใยผักตบชวาเป็น
ส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแลคติคแอซิด . ใน: รายงานการประชุมวิชาการวิทยาลัย
นครราชสมีา ครัง้ที่ 4 ประจ าปี 2560. วิทยาลยันครราชสมีา, นครราชสมีา. หน้า 742-750.   

สมพงษ์ พิริยายนต์, กิตติศกัดิ์ บวัศรี และประยรู สริุนทร์. 2561. การศกึษาสมบตัิทางกายภาพและทางกล
ของชิน้ทดสอบจากการประยกุต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเป็นส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแล
คติคแอซิด. ใน: รายงานการประชมุวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ครัง้ที่ 
3 ประจ าปี 2561. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ, พระนครศรีอยุธยา. หน้า 824-
831. 

สมพงษ์ พิริยายนต์, กิตติศกัดิ์ บวัศรี และประยรู สริุนทร์. 2561. การศกึษาสมบตัิทางกายภาพและทางกล
ของวสัดุมุงหลงัคาจากการผสมน า้ยางธรรมชาติและเส้นใยทะลายปาล์มน า้มนั . ใน: รายงาน
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านการผลิตและการจัดการ ครัง้ที่ 3 ประจ าปี 2561. 30-31 
พฤษภาคม โรงแรมดีวานา่ พลาซา่ กระบ่ี อา่วนาง, กระบี.่ หน้า 509-514. 

Uses of Coconut. 2562. Top Benefits and uses of coconut coir. WordPress and ThemeGrill. 
https://www.usesofcoconut.com/benefits-and-uses-of-coconut-coir (20 เมษายน 2562) 

 

https://www.usesofcoconut.com/benefits-and-uses-of-coconut-coir%20(20

