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ทดแทนไมในแผนใยอัดความหนาแนนปานกลาง
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชกากมะพราว ตนขาวโพดและเปลือกทุเรียนเปนวัสดุประกอบ

ชีวภาพทดแทนไมในแผนใยอัดความหนาแนนปานกลาง โดยใชอัตราสวนเสนใย: กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด: กาวไอโซไซยา
เนต ชนิด Polymeric Diphenymethane Diisocyanate (pMDI) เทากับ 1: 0.13: 0.003 สําหรับเสนใยนํามาจาก
กากมะพราว, ตนขาวโพด, และเปลือกทุเรียน โดยนํามาผสมเปนอัตราสวนตางๆ รวม 7 อัตราสวน การผลิตแผนใย
ชีวภาพอัดทําไดโดยวิธีอัดรอน ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ดวยความดันในการอัด 20 - 50 กก./ตร.ซม. เปนเวลา
8 นาที มีความหนาแนน ระหวาง 603 - 856 กก./ลบ.ม. ทําการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.876-2547 จากผลการ
ทดสอบ พบวา อัตราสวน MM33 (เสนใยมะพราว: เสนใยตนขาวโพด: เสนใยเปลือกทุเรียน เทากับ 0.33: 0.33: 0.33)
และอัตราสวน CC50 (เสนใยมะพราว: เสนใยตนขาวโพด: เสนใยเปลือกทุเรียน เทากับ 0.50: 0.25: 0.25) มีสมบัติทาง
กายภาพและทางกลผานตามท่ีมาตรฐานกําหนด นอกจากน้ีแผนใยชีวภาพอัดยังมีความเปนฉนวนปองกันความรอนท่ีดี

Abstract
This research aims to study the application of coconut meal, corncob and durian peel as

wood-substituted biocomposites in medium density fiberboard. The fiber: urea formaldehyde glue:
isocyanate glue with polymeric diphenymethane diisocyanate type (pMDI) ratio is equal to 1: 0.13:
0.003. The fibers are taken from coconut meal, corncob and durian peel that 7 ratios are used to
all of fiber mixing. The fiberboard production use 130°C of temperature with 20 – 50 kg/sq.cm of
compressive pressure with 8 minutes per piece of rate. Their fiberboards have 603 – 856 kg/m of
density that was tested follow the TIS 876-2547 standard. Resulting, the MM33 ratio (coconut meal
fibers: corncob fibers: durian peel fibers is equal to 0.33: 0.33: 0.33) and the CC50 ratio (coconut
meal fibers: corncob fibers: durian peel fibers is equal to 0.50: 0.25: 0.25) can pass the standard in
physical properties and mechanical properties. Moreover, their fiberboards have good thermal
insulation

คําสําคัญ : ไมใยอัด เสนใยกากมะพราว เสนใยตนขาวโพด เสนใยเปลือกทุเรียน กาว
Keywords : Fiberboard, Coconut meal fiber, Corncob fiber, Durian peel fiber, Glue
*ผูนิพนธประสานงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส choomy_gtc@hotmail.com โทร. 0 2549 4032
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

1. บทนํา
จากสถานการณปจจุบันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การสูญเสียพ้ืนท่ี

ปาไม การขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไมอัด ความตองการของผลิตภัณฑจําพวกแผนไมอัดท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกป
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2536) และคุณสมบัติของเสนใยธรรมชาติท่ีมีเหลือท้ิงมากมายในทองถ่ิน ไดแก กาก
มะพราว เสนใยจากตนขาวโพด และเสนใยจากเปลือกทุเรียน มีสมบัติเชิงกลดี มีความแข็งแรงและ มอดูลัสสูง ความ
หนาแนนต่ํา ทําใหวัสดุท่ีมีสวนผสมของเสนใยดังกลาว มีนํ้าหนักเบา เปนฉนวนปองกันความรอน (ชีวารัตน, 2550)
และเหมาะสมสําหรับนํามาพัฒนาเปน วัสดุประกอบชีวภาพ เพ่ือทดแทนไมในแผนใยอัดความหนาแนนปานกลาง
ซึ่งแตเดิมมีกระบวนการผลิตเริ่มจากการยอยเศษไมเปนช้ินขนาดเล็ก แลวจึงผสมกาวหรือสารเติมแตงอ่ืนๆ จากน้ัน
นําไปอัดใหติดกันเปนแผนภายใตแรงอัดและความรอนในเครื่องอัดรอน เพ่ือใหเกิดการยึดติดกันระหวางช้ินไมหรือเสน
ใยเล็กๆ จนเปนแผนไมประกอบชนิดตางๆ ตามความตองการ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2533; ณรงค, 2517) คาดวา
ในป 2560 จะมีความตองการแผนไมประกอบ ถึง 1.93 ลานลูกบาศกเมตร ทําใหอาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบไมได
(ธวัช, 2547) ท้ังน้ีงานวิจัยเรื่อง การใชกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนเปนวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไม
ในแผนใยอัดความหนาแนนปานกลาง มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และสมบัติ
การเปนฉนวนความรอนของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุและอุปกรณ ประกอบดวย กากมะพราว, ตนขาวโพด, เปลือกทุเรียน, กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด, กาว

ไอโซไซยาเนต ชนิด Polymeric Diphenylmethane Diisocyanate (pMDI), ถังกําจัดไขมันและแปง, เครื่องสับยอย
ขนาด, ตูอบ ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ี 103 + 2 องศาเซลเซียส, เครื่องบดละเอียด, เครื่องรอนคัดขนาด,
เครื่องช่ังนํ้าหนัก ท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม, สารเคมีสําหรับกระบวนการปรับปรุงเสนใย, เครื่องอัดไฮโดรลิก
(รูปท่ี 1), เครื่องผสมและพนกาว, แบบหลอข้ึนรูป หนา 6 มิลลิเมตร, เครื่องตัดช้ินตัวอยาง, เครื่องทดสอบความ
ตานทานแรงดึง, และเครื่องทดสอบความตานทานแรงดัด

รูปท่ี 1 เครื่องอัดไฮโดรลิก
2.2 อัตราสวนผสม จากการทดลองเบื้องตนและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปาน

กลางท่ีผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน สามารถสรุปอัตราสวนผสมได ดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 อัตราสวนผสมโดยนํ้าหนักของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางท่ีผสมเสนใยชนิดตางๆ
อัตราสวนผสม เสนใยกากมะพราว เสนใยตนขาวโพด เสนใยเปลือกทุเรยีน กาวยูเรียฯ กาว pMDI

CC100 1.00 - - 0.13 0.003
CN100 - 1.00 - 0.13 0.003
DR100 - - 1.00 0.13 0.003
CC50 0.50 0.25 0.25 0.13 0.003
CN50 0.25 0.50 0.25 0.13 0.003
DR50 0.25 0.25 0.50 0.13 0.003
MM33 0.33 0.33 0.33 0.13 0.003

2.3 การข้ึนรูป เริ่มไดจาก กําจัดไขมันและแปงของกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน ยอยขนาด
ของกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนใหมีขนาดเล็ก หรือมีความยาวไมเกิน 3 เซนติเมตร แลวจึงอบกาก
มะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนเพ่ือลดความช้ืน จากน้ันบดกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนให
ละเอียด ทําการคัดขนาดเสนใยของกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน ช่ังนํ้าหนักเสนใยกากมะพราว
ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน ทําการปรับปรุงเสนใยกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนใหเหมาะสมกับการ
ยึดเกาะ ผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนรวมกับกาวใหเขาดวยกันอยางสม่ําเสมอตาม
อัตราสวนท่ีกําหนด จากน้ันอัดข้ึนรูปตัวอยางแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางดวยความรอน โดยใชอุณหภูมิ
ประมาณ 130C ความดันในการอัด 20-50 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เวลาในการอัด 8 นาทีตอแผน ไดแผนช้ินไม
อัด (รูปท่ี 2) ท้ิงตัวอยางแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางไวใหยึดเกาะกันประมาณ 3 วัน เมื่อครบระยะเวลา
ท่ีกําหนดในการบมแลว จึงนําไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และการเปนฉนวนปองกันความรอนตอไป

รูปท่ี 2 ลักษณะของวัสดุผสมเมื่อข้ึนรูปเปนแผนแลว
2.4 การทดสอบสมบัติตางๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิด

อัดราบ (สมอ., 2547) และสมบัติอ่ืนๆ จํานวนการทดสอบละ 10 ตัวอยาง ประกอบดวย ความหนาแนน,ปริมาณ
ความช้ืน, การพองตัว, ความตานทานแรงดัด, มอดูลัสยืดหยุน, ความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา, ความยึดแนน
ของผิวหนา, สัมประสิทธ์ิการนําความรอน, และการนําไปใชงานจริง โดยติดตั้งแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปาน
กลางท่ีผสมเสนใยบนผนังจําลองอัตราสวนท่ีเหมาะสมเทียบกับแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบท่ัวไป ท้ังหมดใชความหนา
เทากับ 6 มิลลิเมตร ดังรูปท่ี 3 จากน้ันวัดอุณหภูมิหองท่ีผนังถูกบุดวยแผนไมอัดดังกลาวดวยเทอรโมมิเตอรกระเปาะ
แหง ทุกๆ 2 ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 36 ช่ัวโมง
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 3 อาคารจําลองท่ีผนังดานในมีการตดิตั้งแผนใยชีวภาพอัตราสวน CC50 และแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบท่ัวไป

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และสมบัติความเปนฉนวนปองกันความรอนของแผนใย

ชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนน้ัน สามารถสรุปผลการ
ทดสอบได ดังตอไปน้ี

3.1 ความหนาแนน แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด และ
เปลือกทุเรียน ท่ีอัตราสวนตางๆ สามารถสรุปความหนาแนนได ดังรูปท่ี 4 พบวา อัตราสวน MM33 (เสนใยท้ัง 3 ชนิด
อยางละเทาๆ กัน) มีความหนาแนนสูงท่ีสุด, รองลงมาคือ อัตราสวน CC50 (เสนใยกากมะพราวเปนสวนใหญ), CN50
(เสนใยตนขาวโพดเปนสวนใหญ), DR50 (เสนใยเปลือกทุเรียนเปนสวนใหญ), CC100 (เสนใยกากมะพราวท้ังหมด),
CN100 (เสนใยตนขาวโพดท้ังหมด), และอัตราสวน DR100 (เสนใยเปลือกทุเรียนท้ังหมด) มีความหนาแนนต่ําท่ีสุด
ตามลําดับ ท้ังน้ีเปนผลมาจากขนาดคละของเสนใยท่ีดี จะชวยใหแผนใยชีวภาพอัดมีชองวางนอย และมีความหนาแนน
สูง (วิจิตรา, 2543) ดังเห็นไดจากรูปราง ลักษณะ และขนาดของเสนใยแตละชนิด ดังรูปท่ี 5 ถึง 7 โดยแผนใยชีวภาพ
อัดท่ีออกแบบ มีความหนาแนนอยูในชวงท่ีมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ (สมอ., 2547)
กําหนด ซึ่งมีคาระหวาง 400 ถึง 900 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร

รูปท่ี 4 ความหนาแนนของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ
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รูปท่ี 5 ภาพขยายเสนใยเปลือกทุเรียนดวยกลอง SEM

รูปท่ี 6 ภาพขยายกากมะพราวดวยกลอง SEM

รูปท่ี 7 ภาพขยายเสนใยตนขาวโพดดวยกลอง SEM
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

3.2 ปริมาณความช้ืน แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด
และเปลือกทุเรียน เปนการอัดเสนใยธรรมชาตริวมกับกาวชนิดตางๆ ใหไดแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีปริมาณความช้ืนอยู
ภายใน ซึ่งจากการทดสอบสามารถสรุปปรมิาณความช้ืนแบงตามอัตราสวนผสมได ดังรูปท่ี 8

รูปท่ี 8 ปริมาณความช้ืนของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ
จากรูปท่ี 8 พบวา แผนใยชีวภาพอัดท่ีมีความหนาแนนมากก็จะมีผลตอปริมาณความช้ืนท่ีมากตามไปดวย

ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจากความช้ืนท่ีอยูในเสนใยหรือปริมาณของกาวท่ีผสม เน่ืองจากแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีความหนาแนน
มากจะมีปริมาณเสนใยและกาวท่ีมาก และแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีความหนาแนนนอยจะมปีริมาณเสนใยและกาวท่ีนอยไป
ดวย อยางไรก็ตามเมื่อเทียบผลการทดสอบความช้ืนท่ีไดท้ังหมดกับมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิด
อัดราบ (สมอ., 2547) ท่ีกําหนดปริมาณความช้ืนเฉลี่ย ตองอยูในชวง รอยละ 4 ถึง 13 น้ัน เห็นไดวา ทุกอัตราสวนมี
ความช้ืนท่ีอยูในเกณฑตามท่ีมาตรฐานกําหนดท้ังหมด

3.3 การพองตัว จากการทดสอบของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว
ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน สามารถสรุปผลการทดสอบได ดังรูปท่ี 9

รูปท่ี 9 การพองตัวของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ
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จากรูปท่ี 9 พบวา แผนใยชีวภาพอัดท่ีอัตราสวน MM33 มีการพองตัวนอยท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราสวน
CC50, CN50, CC100, DR50, CN100, และ DR100 เปนอัตราสวนท่ีมีการพองตัวมากท่ีสุด ตามลําดับ เห็นไดวาการ
พองตัวมีแนวโนมท่ีผกผันกับความหนาแนน โดยอัตราสวนท่ีมีความหนาแนนสูง มีการพองตัวเกิดข้ึนนอยกวาอัตราสวน
ท่ีมีความหนาแนนต่ํา เน่ืองจากนํ้าจะสามารถซึมผานเขาไปในแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีชองวางมากหรือความหนาแนนต่ํา
ไดดีกวาแผนท่ีมีชองวางนอยหรือความหนาแนนสูง ทําใหเสนใยภายในแผนใยชีวภาพอัดเกิดการดูดซึมนํ้าและพองตัวได
เมื่อเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ (สมอ., 2547) เห็นไดวา มีเพียง
อัตราสวน CN100 และ DR100 เทาน้ัน ท่ีไมผานมาตรฐาน โดยท่ีมาตรฐานดังกลาวกําหนดใหแผนช้ินไมหนา 3 - 6
มิลลิเมตร ตองมีการพองตัว ไมเกินรอยละ 12

3.4 ความตานทานแรงดัด แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว
ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน ซึ่งเปนสมบัติท่ีแสดงถึงความแข็งแรงของแผนใยชีวภาพอัดน้ัน สามารถสรุปผลการ
ทดสอบได ดังรูปท่ี 10

รูปท่ี 10 ความตานทานแรงดดัของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ

จากรูปท่ี 10 พบวา ความตานทานแรงดัดของแผนใยชีวภาพอัดแตละอัตราสวนมีความแตกตางกัน ท้ังน้ีเปน
ผลมาจากความแข็งแรงเฉพาะตัวของเสนใย รูปรางลักษณะ ความสามารถในการยึดเหน่ียวกันเปนแผน และ
ความสามารถในการเรียงตัวของเสนใยแตละชนิด (วรธรรม, 2547) นอกจากน้ีความหนาแนนของแผนใยชีวภาพอัดท่ีสูง
จะมีพ้ืนท่ีรับแรงโดยรวมมาก ทําใหสามารถรับแรงไดมาก แตถาความหนาแนนของแผนใยชีวภาพอัดต่ําก็จะมีพ้ืนท่ีรับ
แรงโดยรวมนอย และสามารถรับแรงไดนอยตามไปดวย (Odozi et al., 1986) โดยอัตราสวน MM33 มีความตานทาน
แรงดัดสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราสวน CC50, CN50, CC100, CN100, DR50 และ DR100 เปนอัตราสวนท่ีมีความ
ตานทานแรงดัดต่ําท่ีสุด ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ (สมอ.,
2547) ท่ีกําหนดความตานทานแรงดัดของแผนช้ินไมอัดท่ีมีความหนา 3 - 6 มิลลิเมตร ตองไมนอยกวา 15 MPa
จะเห็นวา อัตราสวน MM33, CC50 และ CN50 สามารถผานตามท่ีมาตรฐานกําหนดได

3.5 มอดูลัสยืดหยุน แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด และ
เปลือกทุเรียนน้ัน สามารถสรุปผลได ดังรูปท่ี 11
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 11 มอดูลัสยืดหยุนของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ
จากรูปท่ี 11 พบวา มอดูลัสยืดหยุนของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกาก

มะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน มีความแตกตางกัน ตามลักษณะของแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีวัสดุแตกตางกัน
(วรธรรม, 2547; Odozi et al., 1986) โดยอัตราสวน MM33 มีมอดูลัสยืดหยุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราสวน
CC50, CN50, DR50, CC100, CN100, และ DR100 เปนอัตราสวนท่ีมีมอดูลัสความยืดหยุนนอยท่ีสุด ตามลําดับ ซึ่งมี
แนวโนมเชนเดียวกับความตานทานแรงดัด คือ แผนใยชีวภาพอัดท่ีมีความหนาแนนสูงจะมีมอดูลัสยืดหยุนสูง สวนแผน
ใยชีวภาพอัดท่ีมีความหนาแนนต่ําก็จะมีมอดูลัสยืดหยุนต่ํา อยางไรก็ตามมีเพียงอัตราสวน MM33 และ CC50 ท่ีมีคา
มอดูลัสยืดหยุน ไมนอยกวา 1,950 MPa ซึ่งผานตามท่ีมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ
(สมอ., 2547)

3.6 ความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกาก
มะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน ทุกอัตราสวนสามารถสรุปได ดังรูปท่ี 12

รูปท่ี 12 ความตานทานแรงดึงของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ
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จากรูปท่ี 12 พบวา การผสมและอัดเสนใยธรรมชาติ ไดแก เสนใยกากมะพราว, เสนใยฟางขาว, และเสนใย
เปลือกทุเรียน ในปริมาณตางๆ เปนแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลาง มีความตานทานแรงดึงท่ีแตกตางกัน
ซึ่งผลการทดสอบท่ีได อัตราสวน MM33 มีความตานทานแรงดึงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราสวน CC50, CC100,
CN100, CN50, DR50, และ DR100 เปนอัตราสวนท่ีมีความตานทานแรงดึงต่ําท่ีสุด ตามลําดับ ซึ่งผลมาจากความ
แข็งแรงของเสนใยแตละชนิดและความหนาแนนเชนเดียวกับความตานทานแรงดัด ท้ังน้ีอัตราสวน MM33, CC50 และ
CC100 สามารถผานตามท่ีมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ กําหนด ซึ่งแผนช้ินไมอัด
หนา 3 - 6 มิลลิเมตร จะตองมีคาความตานทานแรงดึง ไมนอยกวา 0.45 MPa (สมอ., 2547) ได

3.7 ความยึดแนนของผิวหนา แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว
ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน สามารถสรุปผลการทดสอบได ดังรูปท่ี 13

รูปท่ี 13 ความยึดแนนของผิวหนาของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ
จากรูปท่ี 13 พบวา ความยึดแนนของผิวหนาของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจาก

กากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียน ตามมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ
ซึ่งกําหนดใหแผนช้ินไมอัด หนา 3 - 6 มิลลิเมตร ไมนอยกวา 0.8 MPa (สมอ., 2547) น้ัน มีความแตกตางกัน โดย
อัตราสวน MM33 มีความยึดแนนของผิวหนาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราสวน CC55, CN50, DR50, CC100, CN100,
และ DR100 มีความยึดแนนของผิวหนาต่ําท่ีสุด ตามลําดับ เปนผลมาจากความแข็งแรงของเสนใยและความแนนของ
เน้ือแผนใยชีวภาพท่ีอัด (วรธรรม, 2547; Bledzki and Gassan, 1999; Odozi et al., 1986) ท้ังน้ีมีเพียงอัตราสวน
DR100 เทาน้ัน ท่ีมีความยึดแนนของผิวหนาไมผานตามท่ีมาตรฐานกําหนด

3.8 สมบัติการเปนฉนวนความรอน การทดสอบสมบัติการเปนฉนวนความรอนสามารถวัดไดจากคา
สัมประสิทธ์ิการนําความรอนของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด
และเปลือกทุเรียน ถาคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนมีคาต่ําแสดงวา แผนใยชีวภาพอัดดังกลาวมีความเปนฉนวน
ปองกันความรอนท่ีดี แตถาคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนมีคาสูงแสดงวา แผนใยชีวภาพอัดมีการนําความรอนท่ีดี
หรือไมมีความเปนฉนวนปองกันความรอน ท้ังน้ีจากการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน สามารถสรุปผลการ
ทดสอบได ดังรูปท่ี 14
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รูปท่ี 14 สัมประสิทธ์ิการนําความรอนของแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยตางๆ
จากรูปท่ี 14 พบวา แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางผสมเสนใยจากกากมะพราว ตนขาวโพด และ

เปลือกทุเรียน มีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนท่ีต่ําท้ังหมด โดยสวนใหญของแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการ
นําความรอนต่ําก็จะมีความหนาแนนต่ํา และแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนสูงก็จะมีความ
หนาแนนสูงเชนเดียวกัน (กิตติศักดิ์, 2544) ท้ังน้ีอัตราสวน DR100 เปนอัตราสวนท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน
ต่ําท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราสวน DR50, CN100, CN50, CC100, CC50, และ MM33 เปนอัตราสวนท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ
การนําความรอนสูงท่ีสุด

3.9 การนําไปใชงานจริง โดยติดตั้งแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางท่ีผสมเสนใยอัตราสวน CC50
และแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบท่ัวไป บนผนังของอาคารจําลอง แลวทําการทดสอบอุณหภูมิ เมื่อวันท่ี 19-20 สิงหาคม
พ.ศ.2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถสรุปผลการทดสอบได ดังรูปท่ี 15 และ 16

รูปท่ี 15 อุณหภูมภิายในอาคารจาํลอง
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รูปท่ี 16 อุณหภูมเิฉลี่ยภายในอาคารจําลอง
จากรูปท่ี 15 และ 16 พบวา อุณหภูมิภายในอาคารจําลองท่ีผนังดานในมีการติดตั้งแผนใยชีวภาพอัดความ

หนาแนนปานกลางท่ีผสมเสนใยในอัตราสวน CC50 ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีผานตามมาตรฐานและมีคาสัมประสิทธ์ิการนํา
ความรอนต่ํา เทียบกับแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบท่ัวไปน้ัน มีคาท่ีใกลเคียงกัน แตอาคารจําลองท่ีผนังดานในมีการติดตั้ง
แผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางมีอุณหภูมิต่ํากวาแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบท่ัวไปโดยเฉพาะในชวงท่ีอุณหภูมิ
สูงท่ีสุดของวัน เน่ืองจากแผนใยชีวภาพอัดความหนาแนนปานกลางดังกลาวมีความเปนฉนวนดีกวาแผนช้ินไมอัดท่ัวไป

4. สรุป
จากการศึกษาการใชกากมะพราว ตนขาวโพด และเปลือกทุเรียนเปนวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไมในแผน

ใยอัดความหนาแนนปานกลาง สามารถสรุปไดวา สมบัติทางกายภาพ ไดแก ความหนาแนน, ปริมาณความช้ืน, และ
การพองตัวเมื่อแชนํ้า พบวา มีความสัมพันธกัน กลาวคือ เมื่อแผนใยชีวภาพอัดมีความหนาแนนท่ีสูง ทําใหมีปริมาณ
ความช้ืนมาก แตมีการพองตัวเมื่อแชนํ้าต่ํา และแผนใยชีวภาพอัดมีความหนาแนนท่ีต่ํา มีปริมาณความช้ืนนอย และมี
การพองตัวเมื่อแชนํ้าสูง สมบัติทางกล ไดแก ความตานทานแรงดัด มอดูลัสยืดหยุน ความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับ
ผิวหนา และความยึดแนนของผิวหนา พบวา มีความสัมพันธเบื้องตนระหวางสมบัติทางกายภาพและทางกล คือ ความ
หนาแนนของแผนใยชีวภาพอัดท่ีสูง ทําใหแผนใยชีวภาพอัดมีสมบัติทางกลท่ีดีกวาแผนใยชีวภาพอัดท่ีมีความหนาแนน
ต่ํา และสมบัติความเปนฉนวนปองกันความรอน พบวา ท้ังหมดมีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนท่ีต่ํามาก โดยมีคาต่ํา
กวาอิฐมวลเบา จึงสามารถใชแผนใยชีวภาพอัดในการเปนฉนวนปองกันความรอนไดดี เปนผลมาจากความหนาแนน
ของแผนใยชีวภาพอัดท่ีต่ํา และลักษณะเฉพาะตัวของเสนใยธรรมชาติท่ีมีสมบัติความเปนฉนวนปองกันความรอนท่ี
ดีกวาวัสดุจําพวกคอนกรีตหรือวัสดุกอสรางชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ท้ังน้ีอัตราสวนของวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไม
ในแผนใยอัดความหนาแนนปานกลาง ท่ีผานตาม มาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ ไดแก
อัตราสวน MM33 และ CC50 เหมาะสําหรับนําไปปรับปรุงเพ่ือจําหนายในเชิงพาณิชยตอไป สวนในการศึกษาตอไป
ควรทําการคัดขนาดไมใหวัสดุประเภท ฝุนผง ปะปนขณะทําการอัดข้ึนรูป ควรศึกษาชนิดและปริมาณของสารยึดติด
และสารเติมแตงท่ีนํามาใช รวมท้ังการวิจัยสารเคลือบผิวแผนใยชีวภาพอัด เพ่ือปองกันการดูดซึมนํ้าและการพองตัว

5. กิตตกิรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจําป 2554

ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5
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