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O-EN05

การผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากขุยมะพราวผสมเศษกลองเครื่องดื่มท่ีใชแลวท้ิง
Roof Production from fluff Coconut mixing waste drink boxs.

ณิชาภา มินาบูลย *, สิริชัย จิรวงศนุสรณ และชัชชติภัช จิตมณี
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 73170 E-mail: nichapha.min@rmutr.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาจากขุยมะพราวผสมเศษกลองเครื่องด่ืมท่ีใชแลวท้ิง โดยผสมวัสดุธรรมชาติ คือ ขุยมะพราว

ในอัตราสวนรอยละ 5, 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก ทําการผลิตกระเบ้ืองหลังคาโดยใชวิธีรีดรอน จากน้ันนําผลท่ีไดมาศึกษาลักษณะทางกายภาพ ,
ลักษณะทางดานมิติ , การดูดซึมนํ้า, ความแข็งแรงตามขวาง ,การรั่วซึมนํ้า และการนําความรอนของกระเบ้ืองมุงหลังคาตามมาตรฐานการผลิต
กระเบ้ืองหลังคา (มอก.535-2527) เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับของขยะทางดานอุตสาหกรรม และของเหลือทางดานเกษตรกรรม เพ่ือนํามาเปนวัสดุ
ทางเลือกในการผลิตกระเบ้ืองหลังคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางดานมิติ,การดูดซึมนํ้า, ความแข็งแรง
ตามขวาง ,การรั่วซึมนํ้า และ การนําความรอนของกระเบ้ืองมุงหลังคา พบวากระเบ้ืองมุงหลังคาจากขุยมะพราวผสมเศษกลองเครื่องด่ืมท่ีใชแลวท้ิง ท่ี
ผสมขุยมะพราวในอัตราสวน รอยละ 5 มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานการผลิตกระเบ้ืองหลังคา (มอก.535-2527) และการผสมขุยมะพราวต้ังแต
รอยละ 10 ขึ้นไป จะทําใหกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตไดมีคาการดูดซึมนํ้ามากและไมเปนไปมาตรฐานการผลิตกระเบ้ืองหลังคา (มอก.535-2527) ผล
การศึกษายังพบวานอกจากขุยมะพราวแลวยังมีวัสดุท่ีนํามาผลิตกระเบ้ืองหลังคาผสมกลองเครื่องด่ืมใชแลวท้ิงไดอีก เชน กากออย , เสนใยวัสดุทาง
การเกษตร และขี้เล่ือย

คําสําคัญ : กระเบ้ืองมุงหลังคา, ขุยมะพราว และวัสดุเหลือใช

1.บทนํา
ประเทศไทยมีรายไดหลักท่ีเกิดจากการสงออกคือการเกษตร ซ่ึงแตละปจะมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก ถูกนําไปแปรรูปเปน

พลังงาน แตยังมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอีกมากท่ีตองเผาทําลาย ไมไดนํามาใชประโยชนอันใด ซ่ึงประชากรสวนใหญของประเทศไทยอาศัยอยูใน
ชนบทซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม สภาพท่ีอยูอาศัยของชาวชนบทเหลาน้ีมักทําดวยวัสดุท่ีไมถาวรและหาไดงายในพ้ืนทีใกลเคียง ซ่ึงมักจะมีปญหาเรื่อง
ความรอนภายในอาคาร ทําใหอยูอาศัยไมสบาย แตหากพิจารณาสภาพการทํางานในภาคเกษตรกรรมแลว จะเห็นวามีปริมาณวัสดุเหลือใชทางเกษตร
เกิดขึ้น ในแตละปเปนจํานวนมาก และมีความหลากหลาย เชน  ฟางขาว ชานออย ขุยมะพราว ซังขาวโพด ตนมันสําปะหลัง เปนตน ซ่ึงมีหนวยงาน
และองคกรหลายแหง  ไดใหความสนใจท่ีจะนําวัสดุเหลือใชเหลาน้ีมาแปรรูปใหเกิดประโยชน เชน ทําเปนอาหารสัตว ผลิตพลังงาน เปนตน สวนการ
นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตเปน วัสดุท่ีใชในการกอสรางอาคารท่ีสามารถผลิตไดโดยชาวชนบทเองมีขบวนการผลิตท่ีไมซับซอน หรือเพ่ือให
เปนวัสดุทางเลือกเพ่ิมเติม พบวายังไมไดมีการพัฒนาเทาท่ีควร

มีส่ิงของหลากหลายส่ิงท่ีเราใชอยูในชีวิตประจําวันท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลได แตส่ิงท่ีคิดเปนปริมาณมหาศาลในแตละวันจากการด่ืมกินน่ัน
ก็คือ“กลองเครื่องด่ืม”ทุกวันน้ีผูคนท่ัวโลกบริโภคนํ้า นม นํ้าผลไม และเครื่องด่ืมอื่นๆ วันละมากกวา 14,000 ลานลิตร และมีกลองเครื่องด่ืมจํานวนไม
นอยท่ีถูกท้ิง ท้ัง ๆ ท่ีทุกสวนใน “กลองเครื่องด่ืม” ท้ังท่ีเปนกระดาษ พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล ยังสามารถนํากลับมา “รีไซเคิล” ใชประโยชนได
100% ปจจุบันกลองเครื่องด่ืม เปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย ดวยคุณสมบัติกลองปลอดเชื้อท่ีคงคุณคา และเก็บความสดใหมใหกับเครื่องด่ืมไดนานถึง 6
เดือนโดยไมตองใสวัตถุกันเสีย และไมตองแชเย็น จึงปลอดภัย สําหรับผูบริโภคทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็กๆ ท่ีตองด่ืมนมเปนประจํา เม่ือไมตองแชเย็นก็
ไมตอง เปลืองคาไฟ นํ้าหนัก กลองเบายังชวยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนสง กระดาษซ่ึงเปนวัสดุหลักในการผลิตกลอง มาจากสวนปา ท่ีปลูกทดแทน
ตอเน่ืองพรอมหมุนเวียนมาใชใหม (renewable) จึงไมตองทําลายปาไมจากธรรมชาติ กลองเครื่องด่ืม จึงเปนผลิตภัณฑท่ีรักษาส่ิงแวดลอมต้ังแต
กระบวนการผลิต จนถึงการนําไปรีไซเคิล ซ่ึงไมมีสวนใด เหลือท้ิงเปนขยะเลย และในแตละปกลองเครื่องด่ืมกวา 3,000 ลานใบ ถูกท้ิงไปโดยไมมีใครรู
ถึงคุณคา วามันสามารถนํากลับมารีไซเคิลได [1]

ดังน้ันผูทําการวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะทําโครงการวิจัยเรื่อง“การผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาจากขุยมะพราวผสมเศษกลองเครื่องด่ืมท่ีใชแลว” ซ่ึง
งานวิจัยน้ีเปนการการศึกษาความเปนไปไดการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรคือขุยมะพราว [2] นํามาผสมกับกลองเครื่องด่ืมท่ีใชแลวเพ่ือผลิตเปน
กระเบ้ืองหลังคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงการผลิตแผนกระเบ้ืองมุงหลังคาท่ีผลิตจากขุยมะพราวและกลองนมในงานวิจัยน้ี จะไมมีการใชสารเคมีใด
ๆ ในการผสม จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนฉนวน ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
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2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
2.1 เครื่องมืออุปกรณ

2.1.1 เครื่องตีเยื่อกระดาษมีลักษณะเปนกลองเหล็กขนาดเทากับ 55 x 45 x 90 เซนติเมตร และติดใชมอเตอรขนาด 1 แรงมา 220 โวลต
มีใบมีดตีเยื่อ 10 ใบ สามารถตีเยื่อกระดาษไดครั้งละ 5 กิโลกรัม

ภาพท่ี 1 แสดงถังปนแยกเยื่อกระดาษ

2.1.2 เครื่องบดแบบละเอียด ยี่หอโรเวอร ROVER-09885 เครื่องบดแบบละเอียด (CHIP & SHRED) เครื่องยนต 3.5 แรงมา มอเตอร
2.42 กิโลวัตต 240 โวลต 50 เฮิรท สามารถบดวัตถุใหไดขนาดเล็กถึง 70 มม. และผาใหบางจนละเอียดดวยการใชมีด เครื่องบดละเอียดเปนการบด
วัสดุท่ีจะทําการศึกษาใหมีขนาดอยูท่ี 2 ± 0.5 มม.

ภาพท่ี 2 เครื่องบดละเอียด

2.1.3 เครื่องอัดรอน ยี่หอ PAGNONI – MONZA ITALY มอเตอรขับ ขนาด 75 กิโลวัตต เครื่องใชนํ้ามันในการขับเคล่ือน (Hydraulic
Pump) ขนาดตัวเครื่อง 1.00 เมตร x 2.50 เมตร สามารถสงกําลังการอัดไดถึง 13 ตัน ขนาดหนากวาง 2.30 เมตร สามารถสรางความรอนไดต้ังแต
0 – 1200 องศาเซลเซียส มีเกจบอกแรงดันพรอมสามารถต่ังเวลาการทํางานได สามารถใชงานไดนานติดตอกัน 70 ชั่วโมง

ภาพท่ี 3 เครื่องอัดรอน

2.1.4 ตูอบระบบลมรอน-ไฟฟา 24 ถาด (ELECTRIC CONVECTION OVEN) ตูสําหรับอบแหงไลความชื้นไดสมํ่าเสมอท่ัวท้ังตู โดยใชลม
รอนเปาหมุนเวียนและใชไฟฟาใหความรอน โครงสรางตูภายนอก กวาง 160 ซม. ลึก114 ซม. สูง 168 ซม ขนาดภายใน กวาง 124 ซม. ลึก 94 ซม.
สูง 127 ซม. วัสดุท่ีใชผลิตดวยสแตนเลส แผนเกรด AISI304 หนา 1.2 มม.เปนตูอบระบบหมุนเวียนอากาศรอนดวยพัดลม เปาลมใหไหลเวียนจาก
ดานบนลงสูดานลางของตูโดยกระจายผานรูท่ีผนังขางตู และมีชองระบายลมและความชื้นออกท่ีดานบนของตู มอเตอรพัดลมหมุนเวียน ขนาด 1
แรงมา 380 โวลต 3 เฟส 50 เฮริ์ท ภายในเตามีชั้นวางถาดอบได 2 แถว แถวละ 12 ชั้น (แตละชั้น สูงหาง 10 เซนติเมตร) สําหรับใสถาดทําดวยสแตน
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เลสเจาะรู 6 มิลลิเมตร ขนาด กวาง 52 x ลึก 72 x สูง 3 เซนติเมตร จํานวน 24 ใบ มีประตู 2 บานพรอมท่ีจับและตัวล็อกฉนวนกันความรอน “ใย
หิน” (Rock Wool) ทนความรอนไดไมตํ่ากวา 800 องศาเซลเซียส ผนังตูและประตูบุใยหินหนา 2 น้ิว มีลอเหล็กเสนผานศูนยกลาง 4 น้ิว

ภาพท่ี 4 เตาอบแบบพาความรอน

2.1.5 ชุดวัดอุณหภูมิ ความชื้น ดวยระบบ Microcontroller (Temperature and Humidity Control) รุน AXON – 4003 สามารถ
วัดคาอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส คาความคลาดเคล่ือน +/- 1% แสดงคา 2 จุดทศนิยม และสามารถวัดคาความชื้นไดต้ังแต 10-90 เปอรเซ็นต คา
ความคลาดเคล่ือน +/-5% ต้ังคาอุณหภูมิควบคุมพัดลมแยกกันโดยอิสระได 8 ตัว แสดงสถานการทํางานของอุปกรณปุมคียเปนตัวเลข 0-9 สามารถ
ปรับคา (Calibrate) อุณหภูมิความชื้นไดเองท่ีหนาจอ LCD

ภาพท่ี 5 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

2.2 วัสดุวิจัย
2.2.1 การเตรียมเสนใยจากขุยมะพราว

การเตรียมขุยมะพราว โดยการเก็บรวบรวมจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรม และนํามาอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เพ่ือใหความชื้นไมเกิน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 4 ชั่วโมง อบใหเหลือความชื้น 5 เปอรเซ็นต

ภาพท่ี 6 แสดงการนําขุยมะพราวไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง

2.2.2 การเตรียมกลองเครื่องด่ืมท่ีใชแลว
การเตรียมพลาสติกและฟอยล จากกลองเครื่องด่ืมใชแลว [3] โดยการนํากลองเครื่องด่ืมท่ีไดมาทําความสะอาดและฉีกออกเปนชิ้น ๆ

[4] และใสลงในถังปนเริ่มเดินเครื่องในการปนกระดาษ พลาสติก และฟอยลจะแยกออกจากกัน หลังจากน้ันนํามากรองดวยเครื่องกรองแนวราบหลัง
การแยกเยื่อกระดาษออกก็จะไดพลาสติกและฟอยลท่ีจะนําไปใชในการผลิตแผนกระเบ้ืองหลังคา
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ภาพท่ี 7 การคัดแยกขนาดดวยเครื่องคัดแยกเยื่อแบบตะแกรงราบ

2.3 วิธีดําเนินการวิจัยผลิตแผนกระเบ้ืองหลังคาจากกลองเครื่องด่ืมใชแลวรวมกับขุยมะพราว
2.3.1 ขั้นตอนการรีดรอน

ทําการผสมวัสดุธรรมชาติ ไดแก ขุยมะพราว ในอัตราสวนรอยละ 5,10 และ20โดยนํ้าหนักรวมกับพลาสติกและฟอยลท่ีไดจากกลอง
เครื่องด่ืมใชแลว หลังจากน้ันทําการเตรียมขึ้นใสบล็อคดวยเครื่องอัดแผน ท่ีขนาด 2.40 x 0.90 เซนติเมตร และมีความสูง 0.20 เซนติเมตร และทําการ
อัดท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันในขณะท่ีแผนกระเบ้ืองหลังคายังรอนอยู นําออกมาขึ้นรูปลอนดวยการนําเหล็กทอนกลม มาวางตาม
รอยท่ีไดเตรียมไว เม่ือเย็นนําแผนกระเบ้ืองหลังคาท่ีได มาตัดขอบใหเรียบและเสมอกัน ก็จะไดแผนกระเบ้ืองท่ีจะทําการศึกษา

ภาพท่ี 8 แสดงการอัดรอนของแผนกระเบ้ือง

3. วิเคราะหผลการวิจัย
3.1 ผลการทดสอบดานมิติความหนาของแผนกระเบ้ืองหลังคา

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาดานมิติความหนาของแผนกระเบ้ืองหลังคา (มิลลิเมตร)

วัตถุดิบ อัตราสวนผสมของวัสดุธรรมชาติ (รอยละโดยนํ้าหนัก)
0 5 10 20

กลองเครื่องด่ืมใชแลว 0.30 ±0.01d - - -

กลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมขุยมะพราว - 0.37 ±0.03c 0.49 ±0.05b 0.56 ±0.04 a

จากตารางท่ี 1 พบวาคาความแตกตางกันตอความหนาของแผนกระเบ้ืองหลังคา ซ่ึงมีคาความหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
อัตราสวนรอยละ 5 10 และ20 โดยนํ้าหนักท่ีความหนาของกระเบ้ืองหลังคาสูงท่ีสุดคือ 0.56 ± 0.04 มิลลิเมตร ซ่ึงผสมขุยมะพราวในอัตราสวนรอย
ละ 20 โดยนํ้าหนัก รองลงมาในอัตราสวนรอยละ 10 โดยนํ้าหนักซ่ึงมีความหนา 0.49±0.05 มิลลิเมตร  สวนในอัตราสวนรอยละ 5 โดยนํ้าหนักมี
ความหนานอยท่ีสุด คือ 0.37±0.03 มิลลิเมตร จากผลการทดสอบพบวาเม่ือมีการเพ่ิมอัตราสวนของวัสดุทางธรรมชาติ จะมีแนวโนมทําใหความหนา
ของกระเบ้ืองเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากน้ีในทุกอัตราสวน ยังคงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.535-2527

3.2 ผลการทดสอบลักษณะทางกายภาพของแผนกระเบ้ืองหลังคา
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของแผนกระเบ้ืองหลังคา

วัตถุดิบ
อัตราสวนผสมของวัสดุธรรมชาติ

อัตราสวนรอยละ ลักษณะท่ีได

กลองเครื่องด่ืมใชแลว 100 % 10 ลักษณะผิวเปนมันวาว เรียบแบน

กลองเครื่องด่ืมใชแลว
ผสมขุยมะพราว

5 ลักษณะผิวเปนมันวาว เรียบแบน

10 ลักษณะผิวเปนมันวาว ขรุขระเล็กนอย

20 ลักษณะผิวมันวาว มีรอยนูนเล็กนอยบางจดุ

จากตารางท่ี 2 พบวา แผนกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตไดลักษณะ มีรอยขรุขระเล็กนอยเน่ืองจาก วัตถุดิบหลักคือพลาสติกและฟอยลท่ีไดจากกลอง
เครื่องด่ืมใชแลว จึงทําใหแผนกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตมีลักษณะไมเรียบและไมสมํ่าเสมอ แตอยางไรก็ตามการใชพลาสติกและฟอยลเปนสวนผสมในการ
ผลิตจะทําใหกระเบ้ืองหลังคาน้ันเปนการเพ่ิมคุณสมบัติในการยึดเกาะดูจากลักษณะของเน้ือแผนกระเบ้ืองท่ีมีลักษณะเปนเน้ือเดียวกันและยังคงมี
คุณสมบัติอื่น ๆ  เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 535-2527 [5]

3.3 ผลการทดสอบการรั่วซึมนํ้าของแผนกระเบ้ืองหลังคา
โดยนํามาใสในบล็อกท่ียาแนวดวยซิลิโคลนกาวเพ่ือกันนํ้ารั่ว หลังจากน้ันทําการขังนํ้าใหสูงกวาระดับความสูงจากแผนกระเบ้ืองไมนอยกวา

0.5 เซนติเมตรเปนเวลา 24 ชั่วโมงและบันทึกผลโดยการสังเกตวาไมมีหยดนํ้าใหแผนกระเบ้ืองหรือไม โดยผลการทดสอบการรั่วซึมนํ้าแสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบการรั่วซึมนํ้าของแผนกระเบ้ืองหลังคา

วัตถุดิบ อัตราสวนรอยละ ผลการทดสอบ
ปรากฏหยดนํ้า ไมปรากฏหยดนํ้า

กลองเครื่องด่ืมใชแลว 100 % 0 - √

กลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมขุยมะพราว
5 - √

10 - √

20 - √

จากตารางท่ี 3 พบวา ไมปรากฏหยดนํ้าใตแผนกระเบ้ืองหลังคาในทุกอัตราสวนของกลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมกับขุยมะพราว ท่ีทําการศึกษา
ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สมอ. 535-2527 [5] เน่ืองจากพลาสติกและฟอยลคุณสมบัติในการตานทานการซึมผานของนํ้าไดเปน
อยางดีโดยเฉพาะพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติการเกาะเกี่ยวท่ีดี จึงทําใหแผนกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตไดมีคุณสมบัติตานทานการซึมผานของนํ้าลงสูดานลาง
ของแผนกระเบ้ืองหลังคาไดเปนอยางดี

3.4 การทดสอบการดูดซึมนํ้าของแผนกระเบ้ืองหลังคา

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบการดูดซึมนํ้าของกระเบ้ือง

นํ้าหนักกระเบ้ืองหลังคา (รอยละโดยนํ้าหนัก)

วัตถุดิบ
อัตราสวนผสมวัสดุธรรมชาติ (รอยละโดยนํ้าหนัก)

0 5 10 20

กลองเครื่องด่ืมใชแลว 0.21±0.01d - - -

กลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมขุยมะพราว - 5.67± 0.05c 18.18±0.01b 20.58± 0.02a

จากตารางท่ี 4 พบวาการทดสอบการดูดซึมนํ้าของกระเบ้ืองหลังคาท่ีผสมกลองเครื่องด่ืมใชแลวท่ีผสม ขุยมะพราว ในอัตราสวนรอยละ 5 10
และ 20 โดยนํ้าหนักมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคืออัตราสวนของวัสดุธรรมชาติท่ีแตกตางกันมีผลตอการดูดซับนํ้าของแผน
กระเบ้ืองหลังคาซ่ึงมีคาการดูดซึมนํ้าแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาอัตราสวนของวัสดุธรรมชาติท่ีใชมีผลตอการดูดซับนํ้าของแผน
กระเบ้ืองหลังคา พบวาเม่ือมีการเพ่ิมอัตราสวนวัสดุท่ีผสมเขาไปจะทําใหคาการการดูดซึมนํ้าของแผนกระเบ้ืองหลังคามีคาเพ่ิมขึ้นตามไปดวย โดย
เกณฑมาตรฐานการดูดซึมนํ้าระบุไววาคาการดูดซึมนํ้าของแผนกระเบ้ืองหลังคาตองไมเกินรอยละ 10 ของนํ้าหนักแผนกระเบ้ืองหลังคา โดยการ
ทดสอบพบวา ในการผสมขุยมะพราวในอัตราสวนรอยละ 5 10 และ 20 โดยนํ้าหนักมีคาการดูดซึมนํ้ารอยละ 5.67±0.05 18.18±0.01 และ
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20.58±0.02 ตามลําดับ ซ่ึงผลการทดสอบพบวาในอัตราสวนผสมท่ี 5% ผานเกณฑมาตรฐานของไทย ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก.535 - 2527 [5] สวนอัตราสวนผสมรอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนักตามลําดับของทุกอัตราสวนไมผานเกณฑมาตรฐาน [5]

3.5 การทดสอบความแข็งแรงของแผนกระเบ้ืองหลังคา

ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดลองคาความแข็งแรงกระเบ้ืองหลังคา

คาความแข็งแรงของกระเบ้ืองหลังคา (นิวตัน)

วัตถุดิบ
อัตราสวนผสมวัสดุธรรมชาติ (รอยละโดยนํ้าหนัก)

0 5 10 20

กลองเครื่องด่ืมใชแลว > 1,200 N. - - -

กลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมขุยมะพราว - > 1,200 N. > 1,200 N. > 1,200 N.

จากตารางท่ี 5 พบวา กระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตจากกลองเครื่องด่ืมใชแลวกับวัสดุธรรมชาติคือ ขุยมะพราว ในอัตราสวนรอยละ 5 10 และ 20
โดยนํ้าหนักตามมาตรฐานกําหนดคาความแข็งแรงของกระเบ้ืองไมนอยกวา 450 นิวตัน ซ่ึงกระเบ้ืองหลังคาท่ีทําการทดสอบทุกอัตราสวน มีคาความ
แข็งแรงมากกวา 1,200 นิวตัน ซ่ึงมีผลมาจาก พลาสติกและฟอยลจากกลองเครื่องด่ืมท่ีใชแลวมีความเหนียวและยืดหยุน ซ่ึงเม่ือนําไปทดสอบความ
แข็งแรง กระเบ้ืองหลังคายังคงสภาพดีไมเสียหายหรือแตกหัก แตมีรอยราวหรือรอยหักท่ีเกิดจากการทดสอบ แตไมสงผลตอคุณสมบัติของกระเบ้ือง
หลังคาซ่ึงเปนไปตามผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สมอ. 535-2527 [5]

3.6 การทดสอบการถายเทความรอนของแผนกระเบ้ืองหลังคา
โดยตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 535 – 2527 ระบุไววาคาการนําความรอนตองไมเกิน 25 วัตตตอตารางเมตร ผลการ

ถายเทความรอนของแผนกระเบ้ืองหลังคาแสดงในตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบการนําความรอนของแผนกระเบ้ืองหลังคา

วัตถุดิบ
อัตราสวนผสมของวัสดุธรรมชาติ (รอยละโดยนํ้าหนัก)

0 5 10 20

กลองเครื่องด่ืมใชแลว 0.27±0.02a - - -

กลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมขุยมะพราว - 0.18±0.00c 0.26±0.00b 0.15±0.05d

จากตารางท่ี 6 พบวาการทดสอบการนําความรอนของกระเบ้ืองหลังคาท่ีผสมกลองเครื่องด่ืมใชแลวท่ีผสม ขุยมะพราว ในอัตราสวนรอยละ 5
10 และ 20 โดยนํ้าหนัก มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคืออัตราสวนรอยละของวัสดุทางธรรมชาติท่ีแตกตางกันมีผลตอการนําความ
รอนของแผนกระเบ้ืองหลังคา ซ่ึงมีคาการนําความรอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาอัตราสวนของวัสดุทางธรรมชาติท่ีใชมีผลตอการ
นําความรอนของแผนกระเบ้ืองหลังคาโดยท่ีกระเบ้ืองหลังคาท่ีผสมดวย ขุยมะพราว ในอัตราสวนรอยละ 20 สามารถนําความรอนไดนอยท่ีสุด คือ
0.15±0.05 วัตต/ตารางเมตร ในอัตราสวนรอยละ 10 มีคาการนําความรอนสูงท่ีสุด คือ 0.26±0.00 วัตต/ตารางเมตร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาการนํา
ความรอนกับกระเบ้ืองหลังคาจากกลองเครื่องด่ืม 100 % ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวาผลการทดสอบในทุก
อัตราสวนผสมของวัสดุธรรมชาติผานเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม สมอ.535-2527 [5]

4.สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการผลิตกระเบ้ืองหลังคาจากกลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมวัสดุธรรมชาติ โดยการผสมวัสดุทางธรรมชาติ คือ ขุยมะพราว ในอัตราสวน

รอยละ 5, 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก โดยวิธีการรีดรอน ซ่ึงไมมีการเติมสารเคมีลงไปชวยในการประสาน และทําการทดสอบประสิทธิภาพและ
คุณสมบัติของกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตได โดยสรุปผลดังน้ี

4.1 การศึกษาดานมิติความหนาและลักษณะทางกายภาพของแผนกระเบ้ืองหลังคา ในอัตราสวนผสมของวัสดุธรรมชาติรอยละ 5, 10 และ 20
โดยนํ้าหนัก พบวาแผนกระเบ้ืองหลังคาทุกอัตราสวนผสมมีความหนาเปนไปตามมาตาฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซ่ึงความหนาแนนของแผนกระเบ้ือง
หลังคา ในอัตราสวนรอยละ 20 ของขุยมะพราว มีความหนาสูงสุดคือ 0.56‡0.04 มิลลิเมตร ในอัตราสวนรอยละ 5 มีความหนานอยท่ีสุด คือ
0.37±0.03 มิลลิเมตร สําหรับการผลิตกระเบ้ืองหลังคาจาก (มอก.535-2527) ของประเทศไทย แผนกระเบ้ืองหลังคาจะมีความหนาเพ่ิมขึ้นตามอัตรา
สวนผสมของวัสดุธรรมชาติ มีลักษณะผิวมันวาวและขรุขระเล็กนอย ซ่ึงไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติของแผนกระเบ้ืองหลังคา
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4.2 การทดสอบการรั่วซึมนํ้าของแผนกระเบ้ืองหลังคา พบวากระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตจากกลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมวัสดุธรรมชาติในอัตราสวน
รอยละ 5 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก ทุกอัตราสวนผานการทดสอบการรั่วซึมนํ้าซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิตกระเบ้ืองหลังคา
มอก. 535-2527 เน่ืองจากพลาสติกและฟอยล เม่ือไดรับความรอนจะรวมตัวเปนเน้ือเดียวกันทําให มีความเหนียวและยืดหยุนสูง นํ้าจึงไมสามารถซึม
ผานได

4.3 การทดสอบการดูดซึมนํ้าของแผนกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตจากกลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมกับวัสดุธรรมชาติไดแก ขุยมะพราว ในอัตราสวน
รอยละ 5 พบวามีคาการดูดซึมนํ้าเทากับ 5.67±0.05 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิตกระเบ้ืองหลังคา (มอก.535-
2527) ซ่ึงระบุวาการดูดซึมนํ้าของกระเบ้ืองหลังคาตองไมเกิน 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก สวนในอัตราสวนรอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก ของทุก
อัตราสวนผสมมีคาการดูดซึมนํ้าเกินมาตรฐานท่ีกําหนดท้ังหมด ท้ังน้ีอัตราสวนท่ีใชผสมในการผลิตกระเบ้ืองหลังคา มีผลตอคาการดูดซึมนํ้า

4.4 การทดสอบคาความแข็งแรงของกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตจากกลองเครื่องด่ืมใชแลวผสมวัสดุธรรมชาติ โดยการรีดรอน พบวาแผนกระเบ้ือง
หลังคาทุกอัตราสวนผสม มีคาความแข็งแรงเปนไปตามมาตรฐานการผลิตกระเบ้ืองคา ( มอก.535-2527) ของประเทศไทย ซ่ึงระบุวาคาความแข็งแรง
ของกระเบ้ืองหลังคา ตองมีคาความแข็งแรงไมนอยกวา 450 นิวตัน จากการทดสอบคาความแข็งแรงของกระเบ้ืองหลังคาท่ีผลิตไดในทุกอัตราสวนผสม
พบวาสามารถรับแรงกดไดมากกวา 1,200 นิวตัน โดยไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติอื่น ๆ
5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยน้ีสามารถดําเนินการไปไดดวยดี จนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดวางไว ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  และขอขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาท่ี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ีได
ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยน้ี ผูจัดทําจึงใครขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย
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