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คําสําคัญ :  ฉนวนกันความรอน /หญาสลาบหลวง/ตนธูปฤาษ/ีกาวไอโซไซยาเนต 

สุตินัย  ยามศรีสุข : การศึกษาประสิทธิผลในการใชหญาสลาบหลวงเปนฉนวนกันความรอน

เขาสูอาคาร.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.พันธุดา  พฒุิไพโรจน.  174 หนา. 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิต ฉนวนกันความรอนจากหญา      

สลาบหลวงหรือตนธูปฤาษี และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการกันความรอน ระหวางแผนหญา

สลาบหลวงท่ีผลิตโดยไมผานขบวนการปนยอย กับวัสดุในทองตลาด การศึกษาประกอบดวยข้ันตอนคือ  

(1) การผลิตแผนจากหญาสลาบหลวง โดยการหาวิธีการกําจัดไข (Wax) จากผิวใบ โดยที่โพรงอากาศ

ภายในไมเสียหาย เพื่อใหยึดติดกับกาวไดดีขึ้น การทดสอบชนิดของกาวท่ีเหมาะสมในการขึ้นรูปแผน  

การเตรียมวัตถุดิบ และการข้ึนรูปแผน โดยไดผลิตแผนท่ีมีความหนาแนน 3 แบบคือ แผนความหนาแนน 

200 กก./ลบ.ม. เพื่อใชเปนแผนฉนวน และแผนความหนาแนน 400 และ 800 กก./ลบ.ม. เปนแผน         

ปารติเกิลบอรดเพื่อใชแทนผนังภายใน (2) ทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิงความรอน        

(3) การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดความรอนกับวัสดุในทองตลาด  (4) การประเมินตนทุนการผลิต 

ผลการศึกษาพบวา  (1) การกําจัดไขออกจากผิวใบโดยท่ีโพรงอากาศภายในยังสมบูรณ 

สามารถทําไดโดยการตมหญาสลาบหลวงกับสารละลายโซดาไฟ (Sodium Hydroxide) ความเขมขน 20 

กรัม ตอนํ้า 1 ลิตร เปนเวลา 10 นาที อยางไรก็ตามพบวา การใชกาวไอโซไซยาเนต (Isocyanate Resins) 

สามารถข้ึนรูปแผนไดท้ังหญาสลาบหลวงชนิดท่ีปนยอย และไมปนยอย โดยไมจําเปนตองกําจัดไข โดยใช

กาวไอโซไซยาเนต ในปริมาณ 5 % ของน้ําหนักแผน อัดรอนท่ีอุณหภูมิ 150 oC แรงดัน 170 กก./ตร.ซม. 

ใชเวลาอัดรอน 5 นาที  (2) ผลทดสอบคุณสมบัติพบวา ฉนวนความหนาแนน 200 กก./ลบ.ม. แบบไมปน

ยอย มีคุณสมบัติผานเกณฑมาตรฐาน JIS A 5905:2003 (Insulation board) ไดมากกวาแบบปนยอย 

คือ ผานเกือบทุกขอ ยกเวนเกณฑการพองตัวเมื่อแชนํ้า  คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนเทากับ 0.048 

วัตต/ม.เคลวิน แบบปนยอย 0.041 วัตต/ม.เคลวิน   (3) แผนฉนวนแบบไมปนยอยความหนาแนน 200 

กก./ลบ.ม. หนา 9 มม. สามารถลดความรอนไดใกลเคียงกับโฟมโพลีเอทธีลีนหนา 10 มม. แตดอยกวา

ฉนวนใยแกวหนา 25 มม. กรณีใชเปนแผนผนังพบวา แผนความหนาแนน 400 กก./ลบ.ม. ปองกันความ

รอนไดดีกวาแผนความหนาแนน 800 กก./ลบ.ม. และดีกวาแผนยิปซัมบอรดหนา 9 มม. (4) พบวา ฉนวน

แบบไมปนยอยมีราคาตํ่ากวาแบบปนยอย ตนทุนสวนใหญอยูท่ีกาวไอโซไซยาเนต  
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SUTINAI  YARMSRISUK : THE  STUDY  OF  EFFICIENCY  IN  USING  ELEPHANT  GRASS  AS  

BUILDING  THERMAL  INSULATION. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF. PANTUDA PUTHIPIROJ.  174 pp.  

The objectives of this research were to study the possibility of making thermal insulation 

from Elephant Grass (Typha Angustifolia) and to compare the efficiency between non-ground 

Elephant Grass insulation boards with other insulations available in the market. The research 

consisted of (1) Producing Elephant Grass insulation board by finding the method to eliminate wax 

from leaf surface without damaging air cavity inside the grass in order to increase efficiency of glue 

affixing, testing glue properties, preparing raw material and producing boards. Three different 

densities were produced, 200 kg./m.3 for an insulation board,400 and 800 kg./m.3 as particle boards 

for  wall. (2) Study of physical, mechanical, and thermal properties. (3) Comparative study of thermal 

reduction between Elephant-Grass insulations boards and other materials. (4) Estimation of 

production cost. 

The study was found that (1) wax from Elephant Grass was eliminated by boiling 

Elephant Grass with Sodium Hydroxide solution (concentration of 20 g./1 liter of water) for 10 minutes 

with air cavity inside the grass remaining intact. However it was found that Isocyanate Resins could 

be used as adhesive to produce insulation board without eliminating wax for both ground and non-

ground Elephant grass. The insulation board was produced by using Isocyanate resins at the ratio of 

5% by weight at pressing temperature of 150 oC pressure of 170 kg./cm.2 at pressing time for 5 

minutes. (2) Regarding property test, it was found that the insulation board that produced from non-

ground Elephant grass with density of 200 kg./m.3 met criteria of  JIS A 5905:2003 (insulation board) 

more than the ground type. However, the non-ground type did not pass a criterion of swelling 

thickness in water submersion. The conductivity of non-ground type was 0.048 W./(m.K), and 0.041 

W./(m.K), for the ground type. (3) the non-ground type insulation thermal with density of 200 kg/m3 9 

mm. thick reduced temperature similar to 10 mm. thick polyethylene foam, but, worse than using 25 

mm. thick fiberglass. When using as an interior wall, it was found that the non-ground board with 

density of 400 kg./m.3 reduced heat better than the 800 kg./m.3 board and also 9 mm. thick gypsum 

board. (4) The non-ground insulation had the lower cost than the ground type which most cost 

belongs to isocyanate adhesive. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย       

ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธนี้เปนอยางสูง ทานไดให  

คําปรึกษา แนะนําการทํางาน  ใหมุมมอง และแงคิดตางๆ ในการวิเคราะห และสรางสรรคการ

ทํางาน การเขียนวิทยานิพนธ รวมถึงการแกไขปญหาตางๆ อยางเปนระบบมาโดยตลอด และ

อาจารย วรธรรม อุนจิตติชัย ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม กรมปาไม ที่กรุณาให

คําแนะนําในเร่ืองการผลิต การทดสอบ และชี้แนะขอมูลที่เปนประโยชน พรอมทั้งใหความ

อนุเคราะหอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานวิจัยนี้ รวมไปถึงเจาหนาสํานักงานวิจัยการจัดการปา

ไม และผลิตผลปาไมทุกทาน ที่ใหคําแนะนําการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ 

ผูวิจัยยังขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และ อาจารยจตุรงค วงศเกิด อดีตอาจารย

ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่เปนกําลังใจ และสรางแรงบันดาล

ใจใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี บรรดาญาติสนิทที่ชวยในการเก็บเกี่ยวหญาสลาบหลวง และ     

คุณกมลทิพย โชคอรามชัย ที่ความชวยเหลือในการพิมพบางสวนของวิทยานิพนธนี้ รวมไปถึง     

คุณทัศนพร ระสิตานนท  คุณอรุณศักด์ิ ดอนดี และคุณอภินันท เกียรติวาทีรัตนะ ที่ใหคําปรึกษา

แนวทางในการทําวิทยานิพนธ    

ทายสุดนี้ขอยกความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหแก บิดา และมารดาของ

ขาพเจา จึงใครขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่กลาวมาไว ณ โอกาสนี้ 
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