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งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาถึงกระบวนการผลิตวัสดุแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ผลิตจากเสนใยพืชที่
ไดมาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถิ่น ดวยกรรมวิธีที่ชาวบานในชนบทสามารถทําไดเอง เพื่อใหได
วัสดุที่มีคุณภาพดีใชงานไดจริง ราคาถูก และชวยลดการถายเทความรอนเขาสูภายในอาคาร สงผลใหมีการ
สงเสริมการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การดําเนินงานวิจัยนี้มี 4
ขั้นตอน คือ 1) ผลิตเสนใยเซลลูโลสจากพืช โดยในงานวิจัยนี้จะครอบคลุมพืชเพียง 3 ชนิด คือ ฟางขาว เปลือก
ขาวโพด และตนกลวย 2) ผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช ในสัดสวน เสนใยพืช : ปูนซีเมนต 3 สูตร คือ 20:80
30:70 และ 40:60 3) ทดสอบคุณสมบัติของแผนซีเมนตเสนใยพืช ในดานสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิง
ความรอน 4) เปรียบเทียบราคา
ผลการวิจัยพบวา พืชที่ไดจากสวนเหลือใชทางการเกษตรที่สามารถผลิตเปนเสนใยเซลลูโลสไดใน
งานวิจัยนี้ คือ ตนกลวย สวนพืชอีก 2 ชนิด ไมสามารถยอยสลายเปนเสนใยเซลลูโลสไดในสูตรการผลิตที่ใช
สารเคมี และชวงเวลาที่จํากัดของงานวิจัยนี้ นําเสนใยเซลลูโลสที่ไดมาผลิตเปนแผนซีเมนตเสนใยพืชทั้ง 3 สูตร
แลวจึงนําไปทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ และเชิงกล พบวาสูตรการผลิตที่มีคุณสมบัติของวัสดุเฉลี่ยดีที่สุดเรียง
ตามลําดับคือสูตร 20:80 40:60 และ 30:70 มีความหนาแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 1,348 1,290 และ 1,232 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และทําการทดสอบสมบัติเชิงความรอน พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืช (20:80) มี
คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k-Value) กับ 0.30 W/m. K เปรียบเทียบกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายใน
ทองตลาด 2 ยี่หอ อยูลําดับที่ 2 และการทดสอบการตานทานความรอนเขาสูภายในอาคาร เปรียบเทียบกับ
แผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืชยังมีประสิทธิผลในการตานทาน
ความรอนเขาสูอาคารไดนอยกวาแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขายในทองตลาดทั้ง 2 ยี่หอ ในชวงเวลา 6.00-18.00
น. ตลอดทั้งสามวันที่ทําการทดลอง ซึ่งมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุด สูงกวาประมาณ 2.57oC อุณหภูมิ
อากาศภายในกลองเฉลี่ยสูงกวาประมาณ 1.67oC มีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองเฉลี่ยสูงกวาประมาณ 2.07oC
และมีอุณหภูมิผิวผนังดานนอกกลองเฉลี่ยสูงกวาประมาณ 1.29oC เมื่อทําการเปรียบเทียบดานราคา พบวา
ราคาตนทุนการผลิตของแผนซีเมนตเสนใยพืช (20:80) ถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 1 อยูที่ 39.40 บาท (คิดเปน
58%) และแผนวัสดุยี่หอที่ 2 อยูที่ 51.45 บาท (คิดเปน 64%) ทําใหการพัฒนาการนําวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรมาใชใหเกิดประโยชนมีความคุมคา ไดวัสดุกอสรางที่แข็งแรงมีมาตรฐานสามารถใชงานไดจริง มี
ราคาถูกกวาวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาดและสามารถผลิตใชไดเองในทองถิ่น
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The objective of this research is to develop the cement-cellulose wall from
agricultural wastes. The advantages of this panel compared to the conventional ones are low
cost, simple to produce, and having a good thermal property. The development can be
divided into four steps: 1.) producing the cellulose fibers from straw, corn peel, and banana
chunk; 2.) producing the cement-cellulose panels by using the cellulose fiber-and-cement
ratios of 20:80, 30:70 and 40:60; 3.) testing the physical, mechanical, and thermal properties
of the cement-cellulose walls; and 4.) price comparison.
From the research, it was found that only the banana chunk can be used to produce
the appropriate cellulose fiber for the development of the cement-cellulose panel. The straw
and corn peel can not be used since they can not be broken into the cellulose fiber by using
the chemical process used in this study. From the testing of the physical and mechanical
properties of the cement-cellulose walls produced from banana chunk, it was found that the
cellulose fiber-to-cement ratio of 20:80 gave the best properties and the ratios of 40:60 and
30:70 had a less preferable properties, respectively. Also, the density of the walls was found
to be 1,348, 1,290 and 1,232 kilogram per cubic meter, respectively. From the testing of the
thermal properties, the wall with the cellulose fiber-and-cement ratio of 20:80 has the thermal
conductivity coefficient (k-value) of 0.30 W/m.K. Comparing to two commercial walls with the
same type, the obtained

k-value is in number two. Also, from the results of the heat

resistance test and comparing to those of the two commercial panels, the cement-cellulose
wall has a lower efficiency. During those 3 day experiment with time range from 6 am to 6 pm,
the maximum temperature measured in the box is 2.57 degree Celsius higher, the average
temperature measured in the box is 1.67 degree Celsius higher, the average temperature
measured at the inner side wall of the box is 2.07 degree Celsius higher and the average
temperature measured at the outside wall of the box is 1.29 degree Celsius higher.
For the price comparison, the production cost of the wall with 20:80 cellulose fiber-tocement ratios is lower than the commercial wall 1 and 2 of 58% and 64%, respectively.
Finally, it can be concluded that the cement-cellulose wall from banana chunk used in this
study is appropriate for real world application. It has good physical, mechanical, and thermal
properties and is cheaper when compared to the commercial walls.
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กิตติกรรมประกาศ
การทํางานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณในความ
ชวยเหลือที่ดียิ่งจาก ผศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาให
แนวความคิด คําแนะนําในการดําเนินการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ และการแกปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น อาจารยวรธรรม อุนจิตติชัย นักวิชาการ 8 ว. สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปา
ไม กรมปาไม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนําการผลิต การทดสอบแผน
ซีเมนตเสนใยและชี้แนะขอมูลที่เปนประโยชน พรอมทั้งใหความอนุเคราะหอุปกรณ เครื่องมือที่ใช
ในงานวิจัยครั้งนี้ และ ผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี
กรรมการสอบวิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหคําชี้แนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงงานวิจัยนี้จนเสร็จ
สมบูรณไดดวยดี
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ใหกําลังใจแรงบันดาลใจทําใหงานวิจัยครั้ง
นี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม ทุก
ทานที่ใหความชวยเหลือในการผลิตแผนซีเมนตเสนใย คุณสุรชัย อังสุวรรณ ที่ชวยทํางานเก็บ
ตนกลวยและแยกเสนใยจนสําเร็จลุลวงไปได คุณจิตมณี ดีอุดมจันทร ที่ชวยอานงานวิจัยรวมไป
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