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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าใยกล้วยซ่ึงส่วนใหญ่ในการน าต้นกล้วยมาใช้น้ันในทางเกษตรจะใช้ผล และใบเป็นส่วนใหญ่ 
ซ่ึงในวงจรของต้นกล้วยเม่ือออกผล 1 ครั้ง จะท าให้ไม่สามารถออกผลได้อีกแต่ในส่วนของล าต้นน้ันก็จะตัดทิ้ง จึงน าใยกล้วยที่ได้จาก
ล าต้นมาสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากคุณสมบัติของใยกล้วยและศึกษาวิธีการผลิตที่เหมาะสม ศึกษาคุณสมบัติ
ทางด้านกายภาพที่มีความเหนียว เม่ือน ามาอัดกับวัสดุประสาน คือแป้งจากมันส าปะหลังที่ผลิตเองโดยปราศจากการฟอกให้ขาว แล้ว
จึงท าการทดลองผลิตแผ่นวัสดุบุผนัง โดยใช้วัสดุข้างต้นเป็นตัวตั้งต้น และทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ ทดสอบความ
หนาแน่น ทดสอบโมดูลั สแตกร้ าว ทดสอบความชื้น ทดสอบการพองตัวความหนา โดยเปรี ยบเทียบ กับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)  แผ่นชิ้นงานที่ผลิตเพื่อทดสอบมีขนาด 15x15x1 ซม.ใช้ความ
หนาแน่น 400 กก./ลบ.ม อัตราส่วนจะแปรผันตามผลของการทดสอบ เพื่อให้ได้ปริมาณสัดส่วนประกอบแผ่นชิ้นงาน เช่น การสัดส่วน
ใยกล้วย : ปริมาณกาว(%) 100:50, 100:60, 100:70 และใช้น้ าในสัดส่วน 1.1, 1.3, 1.5 ขึ้นรูปโดยการอัดร้อนในอุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส มีแรงดันในการอัด 100 กก./ตร.ซม. เวลาในการอัด 10 นาที  
ผลที่ได้จากการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) พบว่า ชิ้นงานที่มี
ความแข็งแรงที่สุด และผ่านค่ามาตรฐานคือ ชิ้นงานที่ มีอัตราส่วน ปริมาณเส นใยกับอัตราส วนผสมกาวที่ปริมาณกาว(%) 
30:70,40:60,50:50 ผ่านค่ามาตรฐานทั้งหมดโดยมีค่าแรงต้านทาน 23.6 kg/f, 23.6 kg/f,38 kg/f ตามล าดับปริมาณการเพิ่ม
อัตราส่วน น้ า และ กาว ซ่ึงถือว่าปริมาณการยึดเกาะสูง ในอัตราส่วนที่ใช้ น้ าและกาว ในปริมาณสูงกว่าน่ี ชิ้นงานจะไม่มีแรงต้านทาน 
เน่ืองจากคุณสมบัติในการยึดเกาะน้อยเกินไป และเม่ือน้ าชิ้นงานไปทดสอบปริมาณความชื้น (Moisture Content) ในอุณหภูมิ 140 
องศา ระยะเวลา 24 ชั่วโมง อัตราส่วนการพองตัวความหนาค่าเฉลี่ยประมาณ 30-35 % (กก./ลบ.ม) ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐาน ที่ต้องไม่เกิน 
4-13 %  
 การทดสอบพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling) อัตราส่วนผสม ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 30:70,40:60 
สัดส่วนกาวปริมาณกาวต่อปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว(กรัม/นน.แป้งมันส าปะหลัง)ใช้1.5 ผลการทดสอบผ่านค่ามาตรฐาน สามารถเพิ่ม
มูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ได้ 
ค าส าคัญ : วัสดุบุผนัง,ผนังจากวัสดุธรรมชาติ,การน าความร้อน,ใยกล้วย 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to introduce banana fiber, which is mainly used in banana tree in 
agriculture, will use the result. And leaves mostly Which in the circuit of the banana tree when the effect.It will 
not be able to get out again, but in the trunk is cut. Banana fiber from the stem to produce products. The 
properties of banana fiber and study the appropriate production methods. Study physical properties with 
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toughness. When compressed with a binder. Is a cassava starch that is produced by itself without 
bleaching.Experimental production of wall panels. By using the above material as a substrate. And physical 
comparison test Density test Tensile strength test Moisture test By comparison With the standard of industrial 
plywood plate (TIS 876-2547), the test piece is 15x15x1 cm with the density of 400 kg / m3.The ratio varies 
according to the results of the test. For gluing ratio: 100: 50, 100: 60, 100: 70, and 1.1: 1.3, 1.5: Celsius has a 
compression pressure of 100 kg / square cm, 10-15 minutes compression time. 
 Results of the industry standard test found that the strongest specimens And pass the standard value is 
Workpiece with ratio Fiber content with glue ratio at glue volume(%) 30:70,40:60,50: 50 Pass all standard values 
There are 23.6 kg / f, 23.6 kg / f, 38 kg / f resistances, respectively. In a high ratio of water and glue, the 
workpiece will have no resistance.Moisture content was measured at 140 deg., 24 hours. The swelling ratio was 

about 30-35% (Kg/   ) Thickness Swelling Standard Pass Can add value to the waste of agricultural materials 
are left. 

 Keywords : Wall Material, Wall Material Form Natural , Conduction , BananaFiber 
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1. บทน า 
 กล้วยน้ าว้า Banana tree เป็นพืชที่มาความส าคัญในระแบบเศรษฐกิจ  เป็นพืชอาหารของโลกที่มีปลูกอยู่มากกว่า 135 
ประเทศทั้งในเขตร้อนและเขตก่ึงร้อน จากข้อมูลทางสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Stat, 2014) [1] ปี 
2555 ทั่วโลกมีพื้นที่เก็บเก่ียวกล้วยประมาณ 31 ล้านไร่ ผลผลิตกล้วยประมาณ 96 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 7.69 แสนล้านบาท 
แนวโน้มการผลิตตั้งแต่ปี 2550-2555 พบว่า พื้นที่เก็บเก่ียวกล้วย ผลผลิตกล้วย  และมูลค่าผลผลิตกล้วยของโลก มีอัตราเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 1.19, 0.54 และ 2.49 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 149.26 ล้านไร่ เป็นพื้นที่สวนไม้ผลไม้ยืน
ต้น 34.91 ล้านไร่ คิดเป็น 23.4 เปอร์เซ็นต์ (สศก. 2555) [2] ด้านผลผลิตกล้วยน้ าว้าเพิ่มขึ้นจาก 156,367.1 ตัน ในปี 2552 เป็น 
773,732.4 ตัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.3 ต่อปี (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร , 2557) [3] ซ่ึงส่วนใหญ่ในการน าต้น
กล้วยมาใช้น้ันในทางเกษตรจะใช้ผล และใบเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในวงจรของต้นกล้วยเม่ือออกผล 1 ครั้ง จะท าให้ไม่สามารถออกผลได้อีก
แต่ในส่วนของล าต้นน้ันก็จะตัดทิ้ง มีการใช้ประโยชน์ที่ผล และใบ ส่วนตัวล าต้นไม่นิยมนามาใช้งาน อีกทั้งเส้นใยจากกล้วยเป็นเส้นใย
ธรรมชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มของเส้นใยเซลลูโลส(ยงยุทธ, 2552) [4] นอกจากน้ีเส้นใยกล้วยบริเวณกาบใบมีความเหนียวพอที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ทางสิ่งทอได้ (พรรณี ,2537)[5]จึงน าใยกล้วยที่ได้จากกาบใบมาสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากคุณสมบัติของ
ใยกล้วยและศึกษาวิธีการผลิตที่เหมาะสม ศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพที่มีความเหนียว เม่ือน ามาอัดกับวัสดุประสาน คือแป้งจาก
มันส าปะหลังที่ผลิตเองโดยปราศจากการฟอกให้ขาว แล้วจึงท าการทดลองผลิตแผ่นวัสดุบุผนัง โดยใช้วัสดุข้างต้นเป็นตัวตั้งต้น และ
ทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ ทดสอบโดยใช้ความหนาแน่นที่  400  ทดสอบโมดูลัสแตกร้าว ทดสอบความชื้น 
(Moisture Content) ทดสอบการพองตัวความหนา(Thickness Swelling) โดยเปรียบเทียบ กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)   
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 งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเส้นใยกล้วยอัดเป็นแผ่นผนังกันความร้อนโดยเลือกใช้วัสดุประสานเป็นกาวจากมัน
ส าปะหลัง เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการใช้งานเป็นวัสดุบุผนังภายในตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้
อัดชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547)  โดยอยู่ในกลุ่มแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ที่ใช้เส้นใยของไม้หรือมัดของเส้นใยของไม้(Fibre board) ซ่ึงได้
จากการย่อยชิ้นไม้สับโดยผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงให้เป็นเส้นใย แล้วน าเส้นใยน้ันมาเรียงเป็นแผ่นโปร่ง ๆ หลังจากน้ันเข้า
เครื่องอัดให้เป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ แผ่นเส้นใยไม้อัดที่ผลิตออกมาน้ันมีหลายแบบแตกต่างกันตามสภาพความเปียกแห้งของเส้น
ใยขณะท าแผ่นและชนิดของกาวที่น ามาใช้ รวมทั้งปริมาณกาวที่ใช้เป็นตัวประสานด้วย ความแน่นของแผ่นเส้นใยไม้อัดจะแตกต่างกัน
ไปตามก าลังของเครื่องจักรที่ใช้  
 แนวทางการทดลองและทดสอบเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาท าวัสดุใหม่โดยใช้ใยกล้วยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งและ
หาง่ายในทุกภูมิภาคของประเทศเขตร้อนโดยแป้งมันส าปะหลังเป็นตัวประสาน การอัดขึ้นรูปแผ่นใช้กรรมวิธีการอัดร้อนโดยใช้แม่พิมพ์
สาหรับผลิตวัสดุตัวอย่าง ขนาด 15x15x0.1 เซนติเมตร ที่ความหนาแน่น 400 รวมถึงการน าแผ่นวัสดุผนังไปทดสอบค่าความแข็งแรง
ของวัสดุ ทั้งน้ีต้องสามารถใช้ให้เป็นวัสดุที่ใช้แทนผนังเบาเทียบเท่ามาตรฐาน (มอก.876-2547) เพื่อเป็นวัสดุใหม่ที่มาจากธรรมชาติ 
100% 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาวัสดุบุผนังจากใยก้านกล้วย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) โดย
เป็นวัสดุธรรมชาติ 100%   
ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีใช้เส้นใยจากก้านกล้วยที่เหลือจากการเกษตร มาทาการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตวัสดุบุผนังภายในอาคารโดยใช้
วัสดุประสานจากมันส าปะหลัง นามาอัดขึ้นรูปโดยใช้ความร้อนขนาดของวัสดุที่ศึกษา 15x15x0.1 เซนติเมตรโดยจะศึกษาและทดลอง
การผลิตวัสดุบุผนังได้จากเส้นใยกล้วยน้าว้าเท่าน้ันเพื่อจะทดสอบทางด้านกายสมบัติและทดสอบทางด้านกลสมบัติตามมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรมแผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ(มอก. 876-2547) 
วิธีการท าวิจัย 
1. ขั้นตอนการท าวิจัย 

การศึกษาวิจัยดังกล่าวน้ีการศึกษาวิจัยดังกล่าวน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบทดลองโดยการผลิตแผ่นวัสดุบุผนังจากใยกล้วย โดย
มีขั้นตอนการออกแบบละศึกษาวิจัยดังน้ี 
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ภาพท่ี  1  ขั้นตอนการท าวิจัย 
อุปกรณ์ 

 
วัสดุและอุปกรณ์  
1.เพลทไม้ ขนาด 15x15x0.1 
2. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
3.เครื่องอัดร้อน 
4. แผ่นฟรอยด์กันร้อน 
5. ถังส าหรับคลุกส่วนผสม 
6. ที่ตวงปริมาณวัสดุ 
7.เส้นใยจากเปลือกต้นกล้วย 3 แบบ ได้แก่ แบบเส้น ขนาด 3มิลลิเมตร แบบเส้นใยขนาดเล็ก และแบบผง  

    
ภาพท่ี  2  เส้นใยกล้วยแบบละเอียด 

 

ความแข็งแรง 

ค่าความชื้น 

ค่าการต้านทานความร้อน 

ขั้นตอนการวิจัย วัสดุบุผนังจากใยกล้วย 

เก็บรวมรวมข้อมูล 
เลือกและจัดหาวัสดุ 

กระบวนการอัด 

หาคุณสมบัติที่เหมาะสม 

คัดแยกใยกลว้ย 

ค านวณปริมาณตามสูตร 

ขึ้นรูป อัดแผ่นด้วยเคร่ืองอัดร้อน ทดสอบคุณสมบัติ 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

สรุปผล 
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8.เครื่องปั่น 
9.น้ า 
10.ผงแป้งจากมันส าปะหลัง 
 

วิธีการผลิตแป้ง 
1.ล้างท าความสะอาด ปลอกเปลือก    เลือกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเน้ื       

  

ภาพท่ี  3  มันส าปะหลังสด 
2. หั่นให้ชิ้นเล็กลงเพื่อให้มันส าปะหลังแห้งเร็ว 

 

ภาพท่ี  4  มันส าปะหลังอบแห้ง 
3. น าไปอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน ตั้งอุณหภูมิเครื่อง 70 องศา ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 

 

ภาพท่ี  5  มันส าปะหลังอบแห้ง 
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4.ครบ 24 ชั่วโมง น าออกจากเครื่อง 

 

ภาพท่ี  6  มันส าปะหลังอบแห้ง 
5.น าไปปั่นกับเครื่องปั่น และกรองแป้ง 

        

ภาพท่ี  7  แป้งมันส าปะหลัง 
ตารางท่ี  อัตราส่วนผสมที่ก าหนด 

  
ความหนาแน่น 

  

  
อัตราส่วนผสม 

ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 
  

  
ปริมาณน้ าท่ีใช้ผสมกาว 

(กรัม/ น้ าหนักผงแป้งมันส าปะหลัง) 

 

 50 : 50  1.5 

400  60 : 40 1.5 

 70 : 30  1.5 
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ตัวอย่างการค านวณปริมาณส่วนผสม 

สูตรการค านวณลักษณะทางกายภาพและหาค่าความต้านแรงดึง 
1.) การค านวณหาความหนาแน่นในการขึ้นรูปแผ่น (Density) 

 D = m/v 
 เม่ือ  
 D คือ ความหนาแน่น (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  
 M คือ มวลหรือน้ าหนัก (กรัม)  
 V คือ ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) 

การค านวณปริมาณส่วนผสมที่ใช้ผลิตแผ่น ขนาด 15x15x1 ซม. ความหนาแน่นที่400 กก/ลบ.ม.  
แผ่นวัสดุมีความหนาแน่น 0.4 กรัม/ลบ.ซม. (หรือ 400 กก./ลบ.ม.) 
แผ่นวัสดุอัดมีขนาด 15x15 เซนติเมตร 
แผ่นวัสดุอัดมีความหนา 10 มิลลิเมตร 
ใช้ปริมาณน้ าหนักกาวติดวัสดุ 30 % ของน้าหนักวัสดุแห้ง 
วัสดุมีความชื้น 12% 
สูตร ความหนาแน่น = มวลหรือน้าหนัก/ปริมาตร 
มวล (วัสดุ+กาว) = ปริมาตร x ความหนาแน่น 

 = (ก x ย x น) x ความหนาแน่น 
= 225 x 0.4 
= 90  

หมายเหตุ *ความหนาแน่นของแผ่นวัสดุให้เปลี่ยนตามความหนาแน่นที่ก าหนด 
แผ่นประกอบมวล   90  กรัม 

ดังน้ัน ใช้ ใยกล้วย   90  กรัม*70 % (แผ่นประกอบมวลXปริมาณวัสดุที่จะใช้) 
=63 กรัม 

รวมค่าความชื้นของวัสดุ 12% = 63 x 1.12* = 70.56 
ค านวณปริมาณส่วนผสม 
สูตรการค านวณลักษณะทางกายภาพและหาค่าความต้านแรงดึง 
1.) การค านวณหาความหนาแน่นในการขึ้นรูปแผ่น (Density) 
 D = m/v 
 เม่ือ  
 D คือ ความหนาแน่น (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  
 M คือ มวลหรือน้ าหนัก (กรัม)  
 V คือ ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) 
การค านวณปริมาณส่วนผสมที่ใช้ผลิตแผ่น ขนาด 15x15x1 ซม. ความหนาแน่นที่ 
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400 กก/ลบ.ม.  
แผ่นวัสดุมีความหนาแน่น 0.4 กรัม/ลบ.ซม. (หรือ 400 กก./ลบ.ม.) 
แผ่นวัสดุอัดมีขนาด 15x15 เซนติเมตร 
แผ่นวัสดุอัดมีความหนา 10 มิลลิเมตร 
ใช้ปริมาณน้ าหนักกาวติดวัสดุ 30 % ของน้าหนักวัสดุแห้ง 
วัสดุมีความชื้น 12% 
สูตร ความหนาแน่น = มวลหรือน้าหนัก/ปริมาตร 
มวล (วัสดุ+กาว) = ปริมาตร x ความหนาแน่น 
   = (ก x ย x น) x ความหนาแน่น 
   = 225 x 0.4 
   = 90  

หมายเหตุ *ความหนาแน่นของแผ่นวัสดุให้เปลี่ยนตามความหนาแน่นที่ก าหนดแผ่นประกอบมวล   90  กรัม 
ดังน้ัน ใช้ ใยกล้วย   90  กรัม*70 % (แผ่นประกอบมวลXปริมาณวัสดุที่จะใช้) 
                 =63 กรัม 
รวมค่าความชื้นของวัสดุ 12% = 63 x 1.12* = 70.56 
   3.1.4 ขั้นตอนการท าแผนวัสดุบุผนังจากใยกล้วย  
ขั้นตอนการท า 

 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8  ขั้นตอนการท า 

ผสมทัง้หมด โดยละลายกาวกบัน้ าให้เป็นเน้ือเดียวกันแล้วจึงผสมใยกล้วย 

 

น าเข้าพมิพ์และกดให้แน่นจึงน าเข้าเคร่ืองอัดร้อน 

ชั่งน้ าหนักปริมาณที่ค านวณได้ 

 

ผสมตามอัตราส่วนที่ค านวณตาม
สูตร 

ใยกลว้ย 

กาว 

น้ า 

อัดด้วยอุณหภูมิตามที่ก าหนดจับเวลา 

น าออกจากเคร่ือง พักไวใ้ห้เย็น แล้วแกะออกจากพิมพ ์
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ผสมตามอัตราส่วนที่ค านวณตามสูตร D = m/v 

 
 

ภาพท่ี  9  ขั้นตอนการท า 
ชั่งน้ าหนักใยกล้วย แป้ง และน้ าตามสูตรที่ค านวณได้ 

 

 
 

ภาพท่ี  10  ขั้นตอนการท า 
ผสมแผ้งกับน้ าให้เป็นเน้ือเดียวกัน ผสมใยกล้วย 

 

  
 

ภาพท่ี  11  ขั้นตอนการท า 
อัดกับพิมพ์และกดให้เข้ารูปน าพิมพ์ออกและเอาเข้าเครื่องอัดร้อน อุณหภูมิ 120 องศา เวลา 10 นาที 
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วิธีการท าวิจัย 
1. ขั้นตอนการท าวิจัย 

การศึกษาวิจัยดังกล่าวน้ีการศึกษาวิจัยดังกล่าวน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบทดลองโดยการผลิตแผ่นวัสดุบุผนังจากใยกล้วย โดย
มีขั้นตอนการออกแบบละศึกษาวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ภาพท่ี  12  ขั้นตอนการท าวิจัย 
 

การทดสอบทางด้านทางกลสมบัติ 
ทดสอบมอดุลสแตกร้าว (MOR) 

คุณสมบัติทางกลสมบัติหมายถึง คุณลักษณะของแผนประกอบที่สามารถน าไปใชงานโดย ผานการทดสอบ และอธิบายผล
ทางฟสิกสดานตางๆ  
 1. เครื่องมือกดซ่ึงวัดแรงกดไดละเอียดถึง5 N หรือ 5% ของแรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับ ได แทงกดต้องมีปลายสวนที่ใช
กดเปนรปครึ่งวงกลม มีรัศมีประมาณ 10 มม. และมีความยาวของ แทงกดไมนอยกวาความกวางของชิ้นงานที่ทดสอบ  

2. แทนรองรับ ตองมีลักษณะหนาตัดเปนวงกลม หรือรูปครึ่งวงกลมมีรัศมีประมาณ 10 มม. และมีความหนาของแทงรองรับ
ไมนอยกวาความกวางของชิ้นทดสอบ  

3. เครื่องวดการแอ่นตัวซ่ึงอานคาไดละเอียดถึง 0.1 มม.  
 
 

ความแข็งแรง 

ค่าความชื้น 

ค่าการต้านทานความร้อน 

ขั้นตอนการวิจัย วัสดุบุผนังจากใยกล้วย 

เก็บรวมรวมข้อมูล 
เลือกและจัดหาวัสดุ 

กระบวนการอัด 

หาคุณสมบัติที่เหมาะสม 

คัดแยกใยกลว้ย 

ค านวณปริมาณตามสูตร 

ขึ้นรูป อัดแผ่นด้วยเคร่ืองอัดร้อน ทดสอบคุณสมบัติ 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

สรุปผล 
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วิธีการทดสอบ  
1. การทดสอบมอดุลัสแตกราวขนาดทดสอบ 50 มม.x 150 มม. ของแตละชิ้น 44  
2. วางชิ้นทดสอบบนแทงรองรับซ่ึงมีระยะหาง 15 เทา ของความหนาของชิ้นทดสอบ แต ตองไมนอยกวา 150 มม. ให้

ปลายชิ้นงานที่ทดสอบยื่น จากจุดที่รองรบข้างละประมาณ 25 มม. 3. ใหแรงกดลงทจุดก่ึงกลางของชิ้นทดสอบ โดยมีอัตราการเพิ่ม
แรงกดอยางสมํ่าเสมอ เวลาที่ใชตั้งแตเริ่มกด จนกระทั่งชิ้นทดสอบหักตองไมน้อยกวา 30 วินาทีแตไมมากกวา 90 วินาที 

วิธีการค านวณ  

££  =     
𝑚  𝑚 

𝑚 
       

 

ƒm =    
  𝐹 𝑚𝑎𝑥      

  𝑏 𝑡 
 

 
เม่ือ   ƒm  คือ มอดุลัสแตกร้าว (เมกะพาสคัล) 
     F max  คือ แรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ (นิวตัน) 

     คือ ระยะห่างของแท่งรองรับได้ (มิลลิเมตร) 
  b   คือ ความกว้างที่จุดก่ึงกลางด้านยาวของชิ้นทดสอบ (มิลลิเมตร) 
  t   คือ  ความหนาแน่นที่จุดก่ึงกลางของชิ้นทดสอบ (มิลลิเมตร)   

 
 

ภาพท่ี  13  ทดสอบความแข็งแรง 
การทดสอบทางดานกายภาพสมบัติ 

ปริมาณความชื้น (Moisture Content)  
เครื่องมือ  
1. เครื่องชั่ง ที่ชั่งไดละเอยดถึง 0.01 กรัม  
2. ชั่งชิ้นทดสอบซ่ึงผานการทดสอบใหไดมวลที่แนนอน ถึง 0.01 กรัม เปนมวลของชิ้น ทดสอบกอนอบ  
3. ตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ ( 140 ) องศาเซลเซียส จนไดมวลคงที่คือ มวลของชิ้นทดสอบ เม่ือชั่ง 2 

ครั้ง ที่เวลาหาง 6 ชั่วโมง ตองไมแตกตางกันเกิน 0.1 % ของมวลของ ชิ้นทดสอบ  
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ภาพท่ี  14  ตู้อบแห้ง 

1. ปลอยไวให เย็น  

 
 

ท่ี  15  ชิ้นงานก่อนชั่ง 
 
5. ชั่งชิ้นทดสอบ เปนมวลของชิ้นทดสอบหลังอบแหง  

 
ภาพท่ี  16  ชั่งน้ าหนักชิ้นงาน 
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วิธีการค านวณ  หาคาปริมาณความชื้นจากสูตร  

    ปริมาณความชื้น ร้อยละ = 
𝑚  𝑚 

𝑚 
       

 

 เม่ือ 𝑚  คือ มวลของชิ้นทดสอบกอนอบ เปน กรัม 

       𝑚  คือ มวลของชิ้นทดสอบหลังอบแหง เปน กรัม 
 
การทดสอบการพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling)  

เครื่องมือ  

 1. ไมโครมิเตอรหรือเครื่องมือวัดความหนาที่เทียบเทา วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มม.  
วิธีการทดสอบ  
1. การทดสอบการพองตัวตามความหนาขนาดทดสอบ 50x50 มม. ของแตละชิ้น  
2. ท าเครื่องหมายต าแหนงทว่ี ดความหนาวัดความหนาของชิ้นทดสอบเปนความหนา กอนแช่น้ า 

 
ภาพท่ี  17  วัดระยะด้วยเครื่องไมโครมิเตอร์ 

 . แลวหาคาเฉลยเป็นความหนากอนแชน้ า น าชิ้นทดสอบแชในน้ าสะอาดที่อุณหภูมิห้อง โดยตั้งชิ้นทดสอบใหไดฉากกับระดับ
ผิวน้ า ใหขอบบนอยูใตผิวน้ า ประมาณ 25 มม. แตละชิ้นหาง จากกนและต้องหางผนังและกนภาชนะที่ใส่ ไมนอยกวา 10 มม.  
 4. เม่ือแชชิ้นทดสอบครบ 2 ช่ัวโมงแลว น าชิ้นงานทดสอบขึ้นมาซับน าที่ผิวออกใหหมด ดวยผาหมาด แลวปลอยไว้ที่ํ
อุณหภูมิหอง โดยวางใหขอบด้านในดานหน่ึงอยูบนแผนวัสดุที่ไมดดู ซึมน้ า เชน พลาสติก หรือกระจก  
 

 
ภาพท่ี  18  ชิ้นงานที่น ามาพัก 
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5. เม่ือปลอยชิ้นทดสอบไวครบ 1 ชั่วโมง น าชิ้นทดสอบขึ้นมาวัดความหนาตามต าแหนง เดิม แลวหาคาเฉลี่ยเปนความหนาหลังแชน้ า  
วิธีค านวณ หาคาการพองตัวตามความหนาจากสูตร 

การพองตัวตามความหนาร้อยละ   = 
𝑡  𝑡 

𝑡 
       

 

เม่ือ 𝑡  คือความหนาของชิ้นทดสอบก่อนแชน้ า เป็นมิลลิเมตร 

     𝑡 คือความหนาของชิ้นทดสอบหลังแชน้ าเปนมิลลิเมตร 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ผลการทดสอบมอดูลัสแตกร้าว 

ผลการทดสอบครั้งท่ี 1 ปริมาณน้ า 
การทดสอบ Bending test 
ความหนาแน่น 400 
2.3 : 1 : 1.1 

ตารางท่ี 1 การทดสอบ Bending test 

ชื้อชิ้นงาน ความกว้า
(mm) 

ความยาว (mm) ความหนา 
(mm)  

น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W1.1 149.41 149.46 10.45  91.30 13 

W1.2 148.80 149.87 10.40 88.57 8 

W1.3 148.22 150.16 10.25  93.82 10 

ผลการทดสอบ Bending test 
ความหนาแน่น 400 
2.3 : 1 : 1.3 

ตารางท่ี 2 การทดสอบ Bending test 

ชื่อชิ้นงาน ความกว้า
(mm) 

ความยาว (mm) ความหนา
(mm)  

น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W2.1 151.28 148.93 11.53 87.65 15 

W2.2 149.72 151.42 10.66 90.48 11 

W2.3 149.63 149.82 10.83 89.23 19 
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ผลการทดสอบ Bending test 

ความหนาแน่น 400 
2.3 : 1 : 1.5   

ตารางท่ี 3 การทดสอบ Bending test  

ชื่อชิ้นงาน ความกว้าง
(mm) 

ความยาว 
(mm) 

ความหนา 
(mm)  

น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W3.1 148.52 149.28 10.87 90.26 24 

W3.2 149.52 147.64 10.18 93.75 10 

W3.3 149.46 150.45 11.99 94.25 17 

ผลการทดสอบครั้งท่ี 2 ปริมาณกาว 
การทดสอบ Bending test 
ความหนาแน่น 400 
ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 100:50 
ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว 1.5 
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบ Bending test 
การทดสอบ Bending test 
ความหนาแน่น 400 
ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 100:60 

ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว 1.5 
 
 
 
 

    W1.1                                        W1.2                                   W1.3 

ช่ือ
ชิ้นงาน  

ความกว้าง 
(mm) 

ความยาว (mm) ความหนา (mm)  น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W1.1 148.82 149.22 10.63 86.3 23 

W1.2 149.17 149.77 10.43 87.4 28 

W1.3 151.33 152.04 10.14 85.7 20 
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ตารางท่ี 5 การทดสอบ Bending test 

 

 

 

W2.1                                 W2.2                            W2.3 
 
  การทดสอบ Bending test 

ความหนาแน่น 400 
ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 100:70 
ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว 1.5 

ตารางท่ี 5 การทดสอบ Bending test 

 
ผลการทดสอบครั้งท่ี 3 ปริมาณกาว 
การทดสอบ Bending test 
ความหนาแน่น 400 
ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 100:50 
ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว 2.25  
 
 
 

ช่ือ
ชิ้นงาน  

ความกว้าง 
(mm) 

ความยาว (mm) ความหนา (mm)  น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W2.1 149.45 148.51 10.26 86.1 31 

W2.2 149.28 149.31 9.76 88.6 32 
W2.3 148.37 148.92 9.86 86.8 15 

ชื่อชิ้นงาน  ความกว้าง(mm) ความยาว (mm) ความหนา (mm)  น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W3.1 149.81 148.97 9.89 99.1 53 

W3.2 146.84 149.35 9.77 87.9 40 

W3.3 147.98 149.58 9.61 83.6 21 
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W3.1                                 W3.2                                 W3.3 

การทดสอบ Bending test 
ความหนาแน่น 400 
ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 100:50 
ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว 2.5 

ตารางท่ี 6 การทดสอบ Bending test 

 
 
 
 
 
                W4.1                                 W4.2                            W4.3 

  

ช่ือ
ชิ้นงาน  

ความกว้าง 
(mm) 

ความยาว (mm) ความหนา (mm)  น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W4.1 149.9 149.69 9.92 100.1 9 

W4.2  150.12 149.77 9.91 120 0 

W4.3 150.18 150.19 9.88 115.1 0 
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ตารางท่ี 7  การทดสอบ Bending test 

 
 
 
 

       
W5.1                                 W5.2                            W5.3 

 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ยโมดูลัสแตกร้าว 

คาเฉลี่ยโมอดุลัสแตกร้าว(MOR) ผลการเทียบค่า 

การเวทน้ าหนัก ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว
(กรัม/นน.แป้งมัน
ส าปะหลัง) 

ค่าความ
ต้านทาน 
Maxximum 
(Kg/f) สูงสุด 

 
สรุปผล 

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดอัด
ราบ มอก.876-2547 

ไม่น้อยกว่า 14 

เวทปริมาณน้ า 
 อัตราส่วนผสม 
ใยกล้วย : ผงแป้งมัน
ส าปะหลัง(%) 100:70 

1.1 10.3 Kg/f  ไม่ผ่านมาตรฐาน 
1.3 15 Kg/f  ผ่าน 

1.5 17 Kg/f  ผ่าน 

สรุปผลค่าความต้านทานสูงสุด   1
.5 

 

สัดส่วนกาวปริมาณกาว 
- ปริมาณน้ าที่ใช้ผสม
กาว 
(กรัม/นน.แป้งมัน
ส าปะหลัง)ใช้1.5 เป็นตัว
ตั้ง 

อัตราส่วนผสม 
ใยกล้วย : ผงแป้งมัน
ส าปะหลัง(%) 

   

30:70 23.6 kg/f  ผ่าน 

40:60 26 kg/f  ผ่าน 

50:50 38 kg/f  ผ่าน 

ช่ือ
ชิ้นงาน  

ความกว้าง 
(mm) 

ความยาว (mm) ความหนา (mm)  น้ าหนัก (g) Maxximum (kg/f) 

W5.1  149.58 149.27 9.86 98.8 0 

W5.2  150.49 148.05 10.11 114.7 0 

W5.3 150.21 150.67 9.68 118.5 0 
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สรุปผลค่าความต้านทานสูงสุด   5
0:50 

 

เวทปริมาณน้ า 
- อัตราส่วนผสม 
ใยกล้วย : ผงแป้งมัน
ส าปะหลัง(%) 50:50 

ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว 
(กรัม/นน.แป้งมัน
ส าปะหลัง) 

   

2.25 0 
kg/f 

 ไม่ผ่านมาตรฐาน 

2.5 3 
kg/f 

 ไม่ผ่านมาตรฐาน 

    
 

ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบปริมาณความชื้น (Moisture Content) 

ชื่อชิ้นงาน ความชื้น  
น้ าหนักก่อนอบ(g) น้ าหนักหลังอบ(g) ความชื้น (%) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิด

อัดราบ มอก.876-2547 
4-13(%) 

W1 10.7 7.4 30.8 ไม่ผ่าน 

W2 10.8 7.5 30.5 ไม่ผ่าน 

W3 11.6 8.2 29.3 ไม่ผ่าน 
W4 12.9 8.0 37.9 ไม่ผ่าน 

W5 12.3 8.8 28.4 ไม่ผ่าน 

W6 14.3 9.3 34.9 ไม่ผ่าน 

W7 15.8 9.8 37.9 ไม่ผ่าน 
W8 13.0 8.1 37.6 ไม่ผ่าน 

W9 13.7 8.7 36.4 ไม่ผ่าน 
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ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling)  
ชื่อชิ้นงาน  การพองตัวความหนา 

น้ าหนักก่อนทดลอง
(mm.) 

ความหนาหลัง
ทดลอง(mm.) 

WA(%) ความหนาแน่น
เฉลี่ยน(%) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิด
อัดราบ มอก.876-2547 

ไม่เกิน 12(%) 

W1 10.07 10.31 2.30 1.8 
 

ผ่าน 

W2 10.22 10.45 2.20 

W3 9.90 10.00 1.00 
W4 9.42 10.49 0.10 5.7 ผ่าน 

W5 9.86 10.83 9.80 

W6 9.82 10.54 7.30 
W7 9.17 10.83 18.10 19.9 ไม่ผ่านมาตรฐาน 

W8 9.34 11.17 19.5 

W9 8.96 10.95 22.2 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการทดสอบคาความหนาแนน  อยู ในเกณฑที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ(มอก. 876-

2547)  ซ่ึงก าหนดไวที่400-900 กก./ลบ.ม.  และพบวาในการทดสอบครั้งที่ 1 ปริมาณน้ า อัตราส่วนผสมเส้นใยต่อผงแป้งมัน
ส าปะหลัง(%) 100:70 ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว(กรัม/นน.แป้งมันส าปะหลัง) 1.1 ไม่ผ่านค่ามาตรฐานเน่ืองจากมีการยึดเกาะน้อย 
เน่ืองจากปริมาณกาวที่ผสมน้อยเกินไป แต่ในอัตราส่วน 1.3 , 1.5 ค่าความต้านทาน ผ่านมาตรฐาน จึงใช้อัตราส่วน 1.5 ในการตั้งต้น
เพื่อเพิ่มค่าความแข็งแรงในการทดลองขั้นต่อไป 

ในการทดสอบครั้งที่2 ปริมาณเสนใยกับอัตราสวนผสมกาวที่ปริมาณกาว(%) 30:70,40:60,50:50 ผ่านค่ามาตรฐานทั้งหมด
โดยมีค่าแรงต้านทาน 23.6 kg/f, 23.6 kg/f,38 kg/f ตามล าดับปริมาณการเพิ่มอัตราส่วน น้ า และ กาว ซ่ึงถือว่าปริมาณการยึดเกาะ
สูง 

ในการทดสอบครั้งที่ 3 จึงใช้ อัตราส่วนของค่าที่มีความต้านทานสูงสุด คือ ปริมาณเสนใยกับอัตราสวนผสมกาวที่ปริมาณ
กาว(%)50:50 โดย ใช้ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว (กรัม/นน.แป้งมันส าปะหลัง) 2.25,2.5 ค่าความต้านทานเป็นศูนย์ เน่ืองจากปริมาณ
กาวและน้ ามากเกินไปท าให้เกิดการยึดเกาะน้อย ค่าจึงไม่ผ่านมาตรฐาน 

การทดสอบปริมาณความชื้น (Moisture Content) หลังการอบลมร้อนเพื่อไล่ความชื้น ในอุณหภูมิ 140 องศา ระยะเวลา 

24 ชั่วโมง อัตราส่วนการพองตัวความหนาค่าเฉลี่ยประมาณ 30-35 % (กก.ลบ.ม) ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐาน ที่ต้องไม่เกิน 4-13 % คาดว่า

ปัจจัยที่ท าให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการคือ อุณหภูมิที่สูง เกินไป ควรปรับใช้เพียงแค่ 100 องศา หรือเริ่ม ไล่ล าดับ

ระยะเวลา เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ 
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การทดสอบพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling) โดยใช้ชิ้นงานที่มีอัตราส่วนผสมใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง
(%) 30:70 สัดส่วนกาวปริมาณกาว- ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว(กรัม/นน.แป้งมันส าปะหลัง)ใช้1.5 เป็นตัวตั้งต้น ในชิ้นงานที่ W1,W2, 
W3  

อัตราส่วนผสม ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 40:60 สัดส่วนกาวปริมาณกาว- ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว(กรัม/นน.แป้ง
มันส าปะหลัง)ใช้1.5 เป็นตัวตั้งต้น ในชิ้นงานที่ W4,W5,W6 อัตราส่วนการพองตัวความหนาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 % (กก.ลบ.ม) ผ่านค่า
มาตรฐาน 
อัตราส่วนผสม ใยกล้วย : ผงแป้งมันส าปะหลัง(%) 50:50 สัดส่วนกาวปริมาณกาว- ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมกาว(กรัม/นน.แป้งมัน
ส าปะหลัง)ใช้1.5 เป็นตัวตั้งต้น ในชิ้นงานที่ W7,W8,W9  

อัตราส่วนการพองตัวความหนาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 19.9 % (กก.ลบ.ม) ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐาน ที่ต้องไม่เกิน 12 % เกิดจาก ชิ้นงานมี
ความหนาแน่นของเส้นในและกาวในปริมาณสูงเกินไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยกล้วยFAOSTAT | © FAO Statistics Division 2014 | 18 March 2014 
[2] ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557และกรมศุลกากร (2557) 
[3]  ศูนย์สารสนเทศ และส่งเสริมความรู้ ส านักคณะกรรมการก ากับการซ้ือสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 http://www.aftc.or.th/itc/products_analyze.php?id=86&fgrp_id=6&fmnu_id=31 
[4] ยงยุทธ จันทรอัมพร.2552. ผนังใยกลวย. การศึกษาค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
[5] พรรณ ีรัตนชัยสิทธ์ิ, เติมศักดิ์ ศรีรินทร์ และกรวลัย พันธ์ุแพ. 2537. การแยกเส้นใยกล้วยเพื่อ ประโยชน์ทางด้านสิ่งทอ. ในการ
 ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.หน้า 238-248.  


	สารบัญ
	แนวทางการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภูเขา 6 เผ่า จังหวัดตาก (หน้า1-13)
	การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย(หน้า14-24)
	“แม่วัด” ภาพสะท้อนวิถีไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (หน้า 25-34)
	การพัฒนาเว็บบล็อก(weblog)ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(social network)เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(หน้า 35-45)
	การศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลาย (หน้า 46-56)
	การศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ ต.ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (หน้า 57-65)
	การออกแบบกราฟิกในแบบฉบับเอกลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับบรรจุภัณฑ์กล้วยอบแผ่นของกลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น ตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี (หน้า 66-76)
	การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือโดยใช้วัสดดุท้องถิ่นกรณีศึกษา กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (หน้า 77-84)
	โคมไฟเซรามิกแรงบันดาลใจจากปะการัง (หน้า85-93)
	การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตก  แต่งบ้าน จากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก  ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง(หน้า 94-102)
	การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและลายผ้าเพื่อพัฒนาผ้าบาติกสู่ชุมชน (หน้า 103-113)
	การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน บ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ(หน้า 114-124)
	การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในสำนักงานจากกระดาษสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและราคาประหยัดเพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาให้กับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลโดยใช้หลักการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจ (หน้า 125-133)
	การพัฒนาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยผ่านการถ่ายทอดผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง (หน้า 134-146)
	พลวัตเฮือนชาวนาอีสาน : กรณีศึกษาตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (หน้า 147-158)
	แนวทางการออกแบบของที่ระลึกจากเศษพลาสติกจักสาน กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (หน้า 159-169)
	ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (หน้า 170-181)
	การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นพลาสติก กลุ่มชุมชนเรือนไทยจักสาน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง(หน้า 182-191)
	ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทเครื่องแต่งกาย (หน้า192-200)
	การออกแบบเสื้อคลุมสตรีจากผ้าขาวม้าด้วยเทคนิคการปรับแบบตัด (หน้า 201- 209)
	การออกแบบตัวพิมพ์สำหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (หน้า 210-222)
	การออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยเทคนิคการถักทอของกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกจังหวัดขอนแก่น ในเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน้า 223-233)
	ศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (หน้า 234-244)
	การจัดสภาพแวดล้อมห้องทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (หน้า 245-252)
	การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหญ้าแฝก (หน้า 253-260)
	การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องบดทองสำหรับงานหัตถกรรมเครื่องถม (หน้า 261-267)
	การศึกษาลวดลายผ้าของวัฒนธรรมไทยทรงดำ เพื่อการออกแบบเครื่องประดับจาก บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (หน้า 268-275)
	การพัฒนาสร้างมูลค่าของเล่นพื้นบ้านเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน (หน้า 276-283)
	การถ่ายภาพสื่อผสม เรื่อง “สีสันแห่งจินตนาการ” (หน้า 284-295)
	ประติมากรรม เรื่อง ภาพในฝัน (หน้า 296-307)
	พระพุทธรูปฉลองพระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับคติพุทธราชา (หน้า 308-315)
	การศึกษา “อู่” ไม้ไผ่ เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภายในเนอสเซอรี่ (หน้า 316-327)
	การสร้างสรรค์งานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อิทธิพลศิลปะศรีลังกา: ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (หน้า 328-335)
	การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษา หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (หน้า 336-345)
	วัสดุบุผนังจากใบกล้วย (หน้า 346-366)
	การพัฒนาระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างโดมทรงกลม (หน้า 367-378)
	การสร้างสรรค์เครื่องถมไทย (หน้า 379-386)
	ความต้องการรูปแบบสวนสาธารณะของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (หน้า 387-397)
	ออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์การสะกดนิ้วมือด้วยภาพสัญลักษณ์ภาษามือเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(หน้า 398-407)
	แนวโน้มความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้างสรรพสินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทย กรณีศึกษา: ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร (หน้า 408-415)
	สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ศาสนสถานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา : วัดบางพลีใหญ่ใน และ วัดอโศการาม(หน้า 416-422)
	การเสนอแนวทางและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่วัดในเขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : วัดบางนาใน วัดวชิรธรรมสาธิตและวัดธรรมมงคล(หน้า 423-429)



