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 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลองซ่ึงกล่าวถึง การศึกษาพฒันาฉนวนเส้นใยเซลลูโลสท่ี
ผลิตจากเส้นใยผา้ยนีส์รีไซเคิล ภายใตม้าตรฐาน ASTM C 739 เพื่อศึกษาถึงคุณสมบติัเชิงกายภาพ 
คุณสมบติัเชิงกล คุณสมบติัเชิงความร้อน และราคา เปรียบเทียบกบั ฉนวนใยแกว้ และ ฉนวนเยื่อ
กระดาษ โดยนาํเส้นใยผา้ยนีส์รีไซเคิล มาข้ึนรูปในแม่แบบขนาด 30 x 30 x 2.5 เซนติเมตร ดว้ย
วิธีการข้ึนรูปแบบเปียก ใชก้าวโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์เป็นสารช่วยยึดติด กาํหนดสูตรความเขม้ขน้
ของกาว 3 สดัส่วน คือ ความเขม้ขน้ 3, 4 และ 5% โดยนํ้าหนกั เพื่อเปรียบเทียบหาสูตรท่ีมีคุณสมบติั
เชิงกายภาพ และคุณสมบติัเชิงกลท่ีดีท่ีสุด พบวา่สูตรความเขม้ขน้ 3% มีคุณสมบติัดีท่ีสุด คือมีความ
หนา 2 เซนติเมตร ความหนาแน่น 62 กก./ลบ.ม. อตัราการดูดซบัความช้ืน 0.56% จากนั้นนาํแผน่
ฉนวนไปพฒันาดา้นคุณสมบติัการลามไฟโดยใชแ้อมโมนียมโพลีฟอสเฟสผสมในกาวโพลีไวนิล
แอลกอฮอล ์(PVA) เป็นการชะลอการลามไฟ กาํหนดสัดส่วนออกเป็น 3สูตร คือ 40:60, 30:70 และ
20:80 นาํไปทดสอบหาอตัราการเผาไหมพ้บว่าสูตร 40:60 ผา่นตามมาตรฐานเพียงสูตรเดียว จึงได้
นาํแผน่ฉนวนสูตรสูตรกาว 3%สารกนัลามไฟ 40% ไปทดสอบสมบติัเชิงความร้อน ไดผ้ลค่าสัม
ประสิทธิการนาํความร้อน 0.0289 (W/m. K) และค่าความตา้นทานความร้อน 1.384 m2K /W ท่ี
ความหนา 40 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นค่าความตา้นทานความร้อนท่ีสูงกวา่ฉนวนใยแกว้ประสิทธิภาพสูง 
 จากการทดลองหาความสามารถในการลดความร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร โดยสร้างกล่อง
ทดลองขนาด 1.05 x 1.05 x 1.55 เมตร และแบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด ชุดแรกเปรียบเทียบ
ระหว่าง ไม่มีฉนวน, ฉนวนเส้นใยผา้ยนีส์ และฉนวนใยแกว้ พบว่าฉนวนเส้นใยผา้ยีนส์สามารถลด
อุณหภูมิอากาศภายในให้ตํ่ากว่ากล่องทดลองท่ีไม่มีฉนวน 3 oC แต่ยงัสูงกว่ากล่องท่ี ใชฉ้นวนใย
แกว้ 0.12 oC ชุดท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่ง ไม่มีฉนวน, ฉนวนเสน้ใยผา้ และฉนวนเยือ่กระดาษ พบว่า
กล่องท่ี ใช้ฉนวนเส้นใยผา้ยีนส์สามารถลดอุณหภูมิภายในให้ตํ่าลงกว่า กล่องท่ี ใช้ฉนวนเยื่อ
กระดาษ 0.37 oC และฉนวนผา้ยีนส์มีตน้ทุนถูกกว่าราคาจาํหน่ายวสัดุฉนวนทั้ง 2 ชนิดท่ีนาํมา
เปรียบเทียบใ60%  
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 This is an experimental research regarding a study of the development of 

cellulose insulation produced from recycled Jeans fiber under ASTM C 739 standard. The 

objective of this research is to study and compare physical, mechanical and thermal 

properties as well as the price of the fiberglass and cellulose insulations. With the wet-forming 

method, the recycled Jeans are formed in the 30x30x2.5cm3 mold by blending with fixative 

Polyvinyl Alcohol glue. In this study, there are 3 glue intensity formulas, which are 3, 4 and 

5% intensity from which the results are compared in order to get the one that can produce the 

best physical and mechanical properties. Following the research, it is revealed that the 3% 

Polyvinyl Alcohol can produce the best results - which are 2cm thickness, 62kg/m3 density, 

0.56% water absorption rate. The 3% glue is also improved in flame retand. By blending 

Ammonium polyphosphate with Polyvinyl Alcohol glue, it becomes flame retardant. The 

proportions of Ammonium polyphosphate: Polyvinyl Alcohol glue are determind into 3 

formulas 40:60, 30:70 and 20:80. However, only 40:60 solution can pass the burning rate 

standard. Following its thermal properties test, the thermal conductivity (k-Value) is 

0.0289W/mK, the thermal Resistance (R-Value) is 1.384 m2K/W thickness 40 mm. which is 

higher than highly efficient Fiberglass insulation. 

 Regarding the thermal reduction into the building by using test, boxes of 

1.05x1.05x1.55 m3. The experiments were separated into 2 groups, 3 days each. The 1st 

group was for comparison among no insulation, Jeans fiber insulation and fiberglass 

insulation. It is shown that the Jeans fiber can make the inside temperature 3oC lower than 

that of no insulation. However, the final temperature of the Jeans fiber still higher than the 

fiberglass. The 2nd group compares among no insulation, Jeans fiber insulation and the 

cellulose insulation. The result revealed that the Jeans fiber can make the temperature 

0.37oC lower than the cellulose and its cost is 60% lower than selling price of the other two 

insulations as well. 
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 งานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บการสนบัสนุนคาํแนะนาํ และแนวทาง
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