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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีท าการศึกษาผลิตภัณฑ์วัสดุผสมจากเส้นใยใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้ว น ามาผสมกับน้ ายาง

ธรรมชาติความเข้มข้น 60% เพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินงานโดยการผสมเส้นใยใบตองแห้งและเศษ
ยางรถยนต์ท่ีผ่านการบดแล้วผสมในผลิตภัณฑ์ ด้วยอัตราส่วนท่ีเท่ากัน คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50 PHR (Parts per 
Hundred Rubber) โดยใช้น้ ายางธรรมชาติท่ีผสมสารเคมีท่ีช่วยในการคงรูปท าหน้าท่ีเป็นตัวประสาน ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ี
ผสมมีการคงรูปโดยใช้เตาอบลมร้อน แล้วน าช้ินงานไปท าการทดสอบ ดังต่อไปน้ี ได้แก่ การทดสอบแรงดึง การทดสอบ
การดูดซึมน้ า ทดสอบค่าการน าความร้อน และทดสอบการเสียรูปอย่างถาวร จากผลการทดสอบพบว่า  ค่าต้านแรงดึง
สูงสุดและค่าเปอร์เซนต์การยืดตัวของวัสดุผสมมีค่าลดน้อยลง เป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณการเพิ่มข้ึนของเส้นใยใบตอง
แห้งและอนุภาคเศษยางรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน ไม่มีการดูดซึมน้ าของช้ินทดสอบในทุกๆ อัตราส่วนผสม ค่าการน าความร้อนของ
ช้ินทดสอบของผลิตภัณฑ์วัสดุผสม มีค่าเพิ่มข้ึนตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน และการ
ทดสอบการเสียรูปอย่างถาวรของช้ินงานทดสอบ  พบว่ามีค่าเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและปริมาณเศษ
ยางรถยนต์ท่ีมีมากข้ึนตามล าดับ    
ค ำหลัก: ยางธรรมชาติ,  เส้นใยใบตองแห้ง, ยางรถยนต์ท่ีใช้แล้ว, 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
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราเป็นจ านวน

มาก เกษตรกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง แต่ส าหรับปัญหาส าหรับเกษตรกร
ผู้ประกอบการสวนยางพาราน้ัน ราคาของยางพาราท่ีใช้
เป็นวัตถุดิบต้ังต้นน้ันมีแนวโน้มตกต่ าลง ถือเป็นปัญหา
ใหญ่ท่ีท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  ข้ึนอย่างมากมาย  เช่น  
การใช้จ่ายของการดูแลสวนยาง หรือค่าใช้จ่ายครอบครัว
ของเกษตรกรในชีวิตประจ าวันท่ีสูงข้ึนมาก ซึ่งไม่สัมพันธ์
กับรายรับจากการขายน้ ายางพารา หรือยางพาราแผ่น 
จนท าให้เกิดหน้ีสิน เป็นต้น  

ในส่วนของ “ใบตองแห้งจากต้นกล้วย” ท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบในการวิจัยน้ีน้ัน ประเทศไทยในทุกภูมิภาคมีการ
ปลูกต้นกล้วย ท้ังน้ีเน่ืองจากทุกส่วนของต้นกล้วยน้ัน
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ท้ังต้นกล้วย ปลี
กล้วย ผลดิบ ผลสุก และใบตองสด จนอาจจะไม่เหลือ
ส่วนท่ีเป็นขยะเลย แต่ส าหรับใบตองแห้งท่ีติดกับต้นกล้วย
น้ัน ยังไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง มีเพียงการ
น าไปเผา หรือมวนยาสูบส าหรับชาวบ้านในอดีต ท้ังน้ี
ใบตองท่ีแห้งจะมีลักษณะของการเป็นเส้นใย ซึ่งเป็น
ลักษณะของเส้นใยท่ีเหมาะสมในการท่ีจะท าเป็นสารเติม
และสารเสริมแรงในผลิตภัณฑ์ยาง จากการศึกษาวิจัยพืช
ท่ีมีเส้นใยทางการเกษตร (fiber crops ) โดยวัสดุทาง
การเกษตรประเภทน้ีมีโครงสร้างท่ีเป็นสารประกอบ
อินทรีย์ เช่น เซลลูโลส   เฮมิเซลลูโลส   และลิกนิน  อยู่
เป็นจ านวนมาก [1-4] มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ท า

เส้นใยเสริมแรงหรือสารเติมในผลิตภัณฑ์ [5, 6] เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงเชิงกลให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ [7] 

อีกส่วนผสมหน่ึงท่ีส าคัญในการวิจัยน้ี คือ ยางรถยนต์
ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว โดยในปัจจุบันมีการใช้รถยนต์เป็น
จ านวนมาก ท าให้ปริมาณยางของยนต์ก็เพิ่มมากข้ึนอีก
ด้วย แต่การก าจัดยางในท่ีเสื่อมสภาพหรือยางท่ีไม่เป็นท่ี
ต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมน้ัน
ยังเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แนวคิดท่ีจะท าการย่อยยางท่ี
สามารถย่อยสลายจนเป็นผงละเอียดแล้วได้ ผงยาง ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสารเติมในผลิตภัณฑ์
ยางพารา ถือว่าเป็นการต่อยอดจากยางท่ีเสื่อมสภาพหรือ
ยางท่ีไม่เป็นท่ีต้องการให้กลับไปเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์
เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างด ี

ดังน้ันผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีเส้นใยธรรมชาติและเศษยาง
ท่ีใช้แล้วเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดี
ท้ังด้านราคา  และคุณภาพ     การใช้วัสดุพืชท่ีมีเส้นใย
ธรรมชาติพร้อมท้ังเศษยางเหลือท้ิงเป็นองค์ประกอบ จะ
ช่วยส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ยางมีราคาต้นทุนถูกลง 
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้  เน่ืองจากเส้นใยจาก
ใบตองแห้ง ท่ีมีอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยใน
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนจาก
ธรรมชาติท่ีท าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ และเน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรจ านวน
มาก  โดยเฉพาะยางพาราน้ันมีแนวโน้มสูงข้ึนในแต่ละปี 
และเน่ืองด้วยต่างประเทศมีการผลิตน้ ายาง แล้วท าการ
ออกสู่ตลาดมากข้ึนด้วยในแต่ละปี  ส่งผลให้ราคาของ
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ยางพาราโดยรวมมีแนวโน้มลดลงเป็นเงาตามตัว จึงเกิด
แนวความคิดท่ีจะน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมีใน
ประเทศไทย ซึ่งได้แก่เส้นใยใบตองแห้ง มาท าการผสม
ร่วมกับยางพารา แล้วน ามาผลิตเป็นวัสดุใหม่เพื่อเพิ่ม
มูลค่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่น้ันจะมีสมบัติท่ีเป็นฉนวนความ
ร้อน มีความยืดหยุ่น ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ส่งผลให้
สอดคล้องกับการลดปัญหาโลกร้อนในสภาพการณ์
ปัจจุบัน งานวิจัยน้ีจึงศึกษาความเป็นไปได้ในการน าพืชท่ี
เหลือใช้ท่ีมีมูลค่าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบตองแห้งท่ีก่อ
ปัญหาการจัดเก็บ มาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุ
ใหม่ แล้วมีส่วนของเศษยางรถยนต์เหลือท้ิงมาร่วมด้วย 
โดยการผสมกับยางพาราธรรมชาติประเภทน้ ายางท่ีมีค่า
การน าความร้อนท่ีต่ า เป็นฉนวนความร้อนท่ีดี ซึ่งงานวิจัย
น้ีจะเป็นการช่วยลดปัญหาการจัดเก็บใบตองแห้งเหลือท้ิง
ได้ดีอีกทางหน่ึง รวมถึงใช้ประโยชน์จากยางรถยนต์ท่ีท้ิง
แล้วให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนด้วย นอกเหนือจากการเผาเป็น
เช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ท้ังน้ีเพื่อให้
สามารถท่ีจะประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี ดูดซับแรง
กระแทกเพื่อลดการบาดเจ็บ เช่น ใช้ท าเป็นแผ่นปูพื้น
สนามกีฬาประเภทเซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล ท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการล้มกระแทกที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย 
เป็นต้น 

2. วิธีด้าเนินงานวิจัย
ในกระบวนการของการด าเนินการวิจัย จะแบ่ง

ข้ันตอนหลักเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
1.การเตรียมเส้นใยใบตองแห้ง เศษอนุภาคยาง

รถยนต์ท่ีใช้แล้วและวัตถุดิบ 
ใช้เส้นใยใบตองแห้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้น

ใยไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (จากการร่อนด้วยตะแกรงขนาด
กว้างสุดของรู 5 มิลลิเมตร) ยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร โดย
การผ่านเครื่องบดตัด หลังจากน้ันน าไปผสมกับเศษ
อนุภาคยางรถยนต์ท่ีใช้แล้วท่ีผ่านกระบวนการบด ให้มี
ขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตรในทุกมิติ ท้ังความกว้าง ความ

ยาว และความสูง แล้วน าไปผสมกับน้ ายางธรรมชาติ 
ความเข้มข้น 60% โดยวิธีการคนผสมในภาชนะขนาด
ใหญ ่ โดยท าการคนผสมหลังจากการช่ังน้ าหนักด้วย
อัตราส่วน 0, 10, 20, 40 และ 50 PHR (Parts per 
Hundred Rubber) พร้อมท้ังคนผสมกับวัตถุดิบน้ ายาง
ธรรมชาติท่ีผ่านการผสมสารท าให้สุก คือ ก ามะถัน เป็น
สารยึดติดของเส้นใยใบตองแห้ง เศาอนุภาคของยาง
รถยนต์ พร้อมสารเติมแต่งประเภท สารเร่งปฏิกิริยา ท่ี
ส่งผลให้การสุกตัวของยางสมบูรณ์ข้ึน  

2.การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
วิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ จัดท าโดยกรรมวิธีการ

อัดในแม่พิมพ์ แล้วท าการอบด้วยลมร้อนภายในเตาอบ 
(Hot air in oven) ซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญมากใน
กระบวนการผลิต โดยท าการควบคุมขนาดความหนาของ
ช้ินทดสอบ และเติมส่วนผสมให้เต็มแม่พิมพ์ท่ีท าจาก
เหล็กกล้า แล้วน าเข้าเตาอบร้อน ใช้เวลาการอบ 150 
นาที โดยอุณหภูมิท่ีใช้ เท่ากับ 170 องศาเซลเซียส  

3.การเตรียมช้ินทดสอบส าหรับการทดสอบทาง
กายภาพและสมบัติทางกล 

ส าหรับการทดสอบสมบัติเชิงกล และทาง
กายภาพ เร่ิมจากการผลิตช้ินทดสอบแรงดึง โดยใช้
แม่พิมพ์ตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้วท าการทดสอบ
ช้ินงานด้วยเครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล รุ่น CY-6040A8 
ในส่วนของ การทดสอบค่าการบีบอัดให้เสียรูปอย่างถาวร 
จัดเตรียมแม่พิมพ์และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 
395 และในส่วนของการทดสอบการน าความร้อน 
(Thermal  Conductivity) โดยใช้เครื่องทดสอบ HT–09  
Kinetic เป็นการทดสอบโดยการถ่ายเทอุณหภูมิไปยังช้ิน
ทดสอบท่ีท าจากวัสดุผสม โดยมีทิศทางของการเคลื่อนท่ี
ของพลังงานความร้อน เร่ิมจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไป
ยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า โดยท่ีตัวกลาง คือ ช้ิน
ทดสอบจะไม่มีการเคลื่อนท่ี ท าการต้ังค่าตัวแปรท่ีใช้
ควบคุม คือ Heating  40ºC, Cooling 10ºC  โดยความ
หนาของช้ินงานอยู่ท่ี 15 มิลลิเมตร  
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ในส่วนของวัตถุดิบท่ีใช้และรูปร่างตัวอย่างของช้ินงาน
ทดสอบ แสดงในรูปท่ี 1 และ 2 

(ก) (ข) 

(ค) 
รูปท่ี 1 ลักษณะของใบตองแห้งท่ีใช้ในการวิจัย (ก, ข) 

และเศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้วท่ีผ่านการบด (ค) 

        (ก)                          (ข) 
รูปท่ี 2 (ก) น้ ายางธรรมชาติ และ (ข) ช้ินงานทดสอบแรง
ดึงจากการผสมเส้นใยใบตองแห้ง เศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้ว

และน้ ายางธรรมชาติ 

3. ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง
การวิจัยน้ี ได้ท าการศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

(Physical properties) ของแผ่นผลิตภัณฑ์ท่ีผลติจาก
เศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้ว และเส้นใยใบตองแห้งท่ีผ่านการ
บด โดยท าการผสมในน้ ายางธรรมชาติ มีการใช้เส้นใย

ใบตองแห้ง ผสมกับเศษยางรถยนต์ท่ีอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
คือ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 PHR (Parts per 
Hundred Rubber) แล้วท าการทดสอบหาค่าการ
ทดสอบแรงดึง การทดสอบการดูดซึมน้ า ทดสอบค่าการ
น าความร้อน และการทดสอบการเสียรูปอย่างถาวร 
ได้ผลการทดสอบท่ีแสดงตามแผนภูมิดังต่อไปน้ี 

1.การทดสอบหาการต้านทานต่อแรงดึง
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 แสดงค่าการต้านทานต่อแรงดึง 
ของช้ินงานทดสอบ 

จากรูปท่ี 3 ผลการทดสอบพบว่า ค่าการ
ต้านทานต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ ์ มีค่าแปรผกผันกับ
ปริมาณของเส้นใยท่ีเติมลงไป คือค่าต้านทานต่อแรงดึงมี
ค่าลดลง เมื่อปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและเศษยาง
รถยนต์ท่ีใช้แล้วมีอัตราเพิ่มข้ึนในผลิตภัณฑ์ โดยช้ินงานท่ี
มีส่วนของเส้นใยและเศษยางรถยนต์น้อย จะมีปริมาณ
ความต้านทานต่อแรงดึงท่ีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช้ินงานทดสอบท่ีมีปริมาณของเส้นใย และเศษยางรถยนต์
ท่ีมากกว่า โดยความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดลง 
ตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากการท า
ปฏิกิริยาการยึดเหน่ียวทางพันธะเคมี ระหว่างน้ ายางกับ
เศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้ว และเส้นใยใบตองแห้งน้ันมีข้ึน
น้อยมาก จากการสังเกตช้ินทดสอบหลังจากการดึงจน
ขาด จะมีแต่การยึดเหน่ียวของน้ ายางเอง โดยเศษยาง
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รถยนต์ท่ีใช้แล้ว และเส้นใยใบตองแห้งท าหน้าท่ีเป็นเพียง
สารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริมาตรของผลิตภัณฑ์รวม
เท่าน้ัน แทรกตัวอยู่ระหว่างเน้ือยาง เมื่อมีเส้นใยและ
อนุภาคยางอื่นจากยางรถยนต์ท่ีใช้แล้ว จึงส่งผลให้สมบัติ
การต้านทานต่อแรงดึงลดน้อยลงเมื่อสารเติม(Filler) มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

2.การทดสอบการดูดซึมน้ าด้วยระยะเวลาของ
การทดสอบ 24 ช่ัวโมง  
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4 ค่าการดูดซึมน้ าท่ี 24 ช่ัวโมงของช้ินงานทดสอบ 

จากรูปท่ี 4 พบว่า ปริมาณความสามารถในการ
ดูดซึมน้ า หลังจากผ่านการแช่ท้ิงไว้ในน้ าด้วยระยะเวลา
ของการทดสอบ 24 ช่ัวโมง ช้ินทดสอบในทุกอัตรา
ส่วนผสมจะไม่มีการดูดซึมน้ าเพิ่มข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากช้ิน
ทดสอบมีส่วนของเน้ือยางปกคลุมเส้นใยท้ังหมด ซึ่งสมบัติ
ของเน้ือยางธรรมชาติ ไม่ยอมให้โมเลกุลน้ าซึมผ่าน ส่งผล
ให้อนุภาคของน้ า ไม่สามารถผ่านเน้ือยางเข้าไปสัมผัสกับ
เส้นใยได้ ดังน้ันช้ินงานทดสอบโดยรวมจึงไม่มีการดูดซึม
น้ า 

3.การทดสอบค่าการน าความร้อน
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปท่ี 5 

รูปท่ี 5 ค่าการน าความร้อนของช้ินทดสอบ 

จากรูปท่ี 5 พบว่าค่าการน าความร้อนของช้ิน
ทดสอบจะมีค่าสูง เมื่อช้ินทดสอบมีอัตราส่วนผสมของเส้น
ใยใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์เพิ่มปริมาณมากข้ึน โดย
ค่าการน าความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ตามปริมาณ
ของเส้นใยใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ในผลิตภัณฑ์ท่ี
เพิ่มมากข้ึนตามล าดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากโดยธรรมชาติของ
เส้นใยท่ีมีค่าการน าความร้อนมากกว่ายางธรรมชาติ จะ
ส่งผลให้เมื่อมีเส้นใยอยู่ในผลิตภัณฑ์มากข้ึน ค่าการน า
ความร้อนโดยรวมจึงมากข้ึนตามปริมาณของเส้นใย
ตามล าดับ 

4.การทดสอบสมบัติการเสียรูปอย่างถาวรจาก
การบีบอัด  
ผลของการทดสอบ แสดงดังรูปท่ี 6 

รูปท่ี 6 ค่าการเสียรูปอย่างถาวรจากการบีบอัด 
ของช้ินทดสอบ 
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จากรูปท่ี 6 พบว่าค่าการการเสียรูปอย่างถาวรจาก
การบีบอัดของช้ินทดสอบจะมีค่าสูง เมื่อช้ินทดสอบมี
อัตราส่วนผสมของเส้นใยใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์
เพิ่มปริมาณมากข้ึน โดยค่าการเสียรูปอย่างถาวรจากการ
บีบอัดจะมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากข้ึน ตามปริมาณของเส้นใย
ใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ท่ีเพิ่มมากข้ึนในผลิตภัณฑ์
ตามล าดับ เน่ืองจากการท าปฏิกิริยาการยึดเหน่ียวทาง
พันธะเคมีระหว่างน้ ายางกับเศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้ว และ
เส้นใยใบตองแห้งมีน้อย จะมีแต่การยึดเหน่ียวของน้ ายาง
เอง โดยเศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้วและเส้นใยใบตองแห้งท า
หน้าท่ีเพียงเป็นสารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริมาณใน
ผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน 

4. สรุปผล
จากผลการทดลอง สมบัติทางกายภาพและการ

ทดสอบสมบัติเชิงกล ของผลิตภัณฑ์จากการผสมน้ ายาง
ธรรมชาติ เศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้วและเส้นใยใบตองแห้ง    
พบว่า ค่าต้านแรงดึงสูงสุดและค่าเปอร์เซนต์การยืดตัว
ของวัสดุผสมมีค่าลดน้อยลง เป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณ
การเพิ่มข้ึนของเส้นใยใบตองแห้ง และอนุภาคเศษยาง
รถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน ไม่มีการดูดซึมน้ าของช้ินทดสอบในทุกๆ 
อัตราส่วนผสม ค่าการน าความร้อนของช้ินทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์วสัดุผสม มีค่าเพิ่มข้ึนตามปริมาณของเส้นใย
ใบตองแห้งและเศษยางรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน และการทดสอบ
การเสียรูปอย่างถาวรของช้ินงานทดสอบ  พบว่า มีค่าเพิ่ม
มากข้ึน ตามปริมาณของเส้นใยใบตองแห้งและปริมาณ
เศษยางรถยนต์ท่ีมีมากข้ึนตามล าดับ   มีสมบัติท่ีสามารถ
น ามาใช้ เพื่อผลิตและประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ี
หลังจากควบคุมปริมาณของส่วนผสม และอุณหภูมิแล้ว 
สามารถคงรูปได้ตามรูปร่างของแม่พิมพ์ท่ีก าหนด โดย
ส่วนผสมของใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ท่ีใช้ร่วมกัน 
พบว่าเมื่อใช้ท้ังสองวัตถุดิบในปริมาณ 50 PHR (Parts 
per Hundred Rubber) ท้ังคู่ ผสมกับยางธรรมชาติ 
ยังคงเหลือสมบัติความน่ิมของยางธรรมชาติท่ีจ าเป็น แต่

ในส่วนราคาของต้นทุนจะสามารถลดลงได้มากที่สุด  แต่
ถ้าเติมท้ังใบตองแห้ง และเศษยางรถยนต์ท่ีใช้แล้วใน
ปริมาณท่ีมากกว่า 50 PHR จะท าให้เน้ือยางที่ท าหน้าท่ี
ยึดเหน่ียวมีสัดส่วนลดน้อยลง โดยมีบางส่วนของใบตอง
แห้งและเศษยาง ท่ีไม่สัมผัสกับเน้ือยาง จากการวิจัยน้ี
สามารถน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ประเภทใบตอง
แห้ง และขยะจากการใช้งานของยางรถยนต์ท่ีหมดอายุ
การใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถเป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ท่ี
ชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้ได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ และ

อุปกรณ์การผลิตช้ินส่วน จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา-
หการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี  
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