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การศึกษาสมบัตทิางกายภาพและประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลบั
ของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอดัจากชานอ้อย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาแผ่นอัดจากชานอ้อย มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและ

ประสิทธิภาพของแผ่นอดัในการลดค่าเวลาการสะทอ้นกลบัของเสียง (Reverberation time: RT30) โดยศึกษาช้ิน
ทดสอบท่ีมีอตัราส่วนเส้นใยชานออ้ยต่อวสัดุประสานท่ีอตัราส่วน 1:2 1:3 และ 1:4 โดยน ้ าหนกั จากการศึกษาสมบติั
ทางกายภาพ คือ การพองตวัเม่ือแช่น ้ า และการดูดซึมน ้ าตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.876-2547) พบวา่ 
สมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ า และการดูดซึมน ้ ามีแนวโน้มลดลง เม่ืออตัราส่วนของวสัดุประสานเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ี
อตัราส่วน 1:2 มีสมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ าเกินค่ามาตรฐาน คือ เกินร้อยละ 12 ส่วนสมบติัการดูดซึมน ้ าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกอตัราส่วน คือ ไม่เกินร้อยละ 80 และจากการศึกษาประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะทอ้นกลบัของ
เสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอดัจากชานออ้ย พบวา่ ทุกอตัราส่วนมีประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 
ในช่วงความถ่ี 1000 Hz มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 โดยอตัราส่วน 1:3 และอตัราส่วน 1:4 มีแนวโนม้การลดลงของค่า 
RT30 ไปในทิศทางเดียวกนั คือ เม่ือความถ่ีเพ่ิมมากข้ึนประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 ลดลง  
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The Physical Properties and Effective in Reducing the Reverberation Time 
(RT30) of Plates from Bagasse 

 
Sucheewan  Yoyrurob* and Wisuda  Pradupsri 

 
 

Abstract 
 This research involves the development of plates from bagasse with the aim to study the physical 
properties and the effective in reducing the reverberation time (RT30) of plates from bagasse. The study tested the 
ratios of bagasse to the binder were 1:2, 1:3 and 1:4 by weight. The physical properties of prepared plates were 
percent of thickness swelling and water absorption following TIS 876-2547. It was found that both properties 
decreased with binder contents. The ratio of 1:2 gave greater percent of thickness swelling than that of TIS 876-
2547 standard which is less than 12%. While all ratio gave the percent of water absorption was satisfied by TIS 
876-2547 which is less than 80%. The effective in reducing the reverberation time (RT30) of plates from bagasse 
was found that all ratios are effective in reducing the RT30 in 1000 Hz with 75%.  The ratio of 1: 3 and 1: 4 are 
likely to decrease in the same trend when the frequency is high the effective in reducing the RT30 are decrease.   
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1. บทน า 
มลพิษทางเสียง เป็นปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มชนิด

หน่ึง ซ่ึงถ้าเปรียบกับปัญหาส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ บุคคล
ทัว่ไปไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหามลพิษ
ทางเสียง ทั้งน้ีเพราะมลพิษทางเสียงไม่เสดงออกให้เห็น
อยา่งรุนแรงในทนัทีทนัใด แต่อยา่งไรก็ตาม มลพิษทาง
เสียงเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนทุกเวลาตามความเจริญอย่าง
รวดเร็วของวิวฒันาการทางเทคโนโลยี สังเกตไดจ้ากมี
ผูป่้วยเพ่ิมมากข้ึน เช่น หูตึง หูหนวก ซ่ึงผูป่้วยส่วนมาก
เป็นบุคคลท่ีคลุกคลีอยู่กับการได้รับฟังเสียงดังมาก
เกินไปในระยะเวลาท่ียาวนาน โดยมาตรฐานระดบัเสียง
โดยทัว่ไปไดก้ าหนดไวว้า่ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ไม่เกิน 70 dB และค่าระดบัเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dB 
[1] ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษทางเสียงนั้นก่อให้เกิด
อนัตรายของเสียงต่อระบบการไดย้นิ 

นอกจากน้ีมลพิษทางเสียงยงัก่อให้เกิดความร าคาญ 
เน่ืองจากการสะทอ้นกลบัของเสียงท่ีอาจท าให้เกิดเสียง
ก้อง และท าให้ระดับเสียงดังเ พ่ิมข้ึน ดังนั้ นในการ
ออกแบบห้องเพ่ือการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ต้อง
ค านึงถึงการสะทอ้นของเสียงดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากเสียง
ท่ีกอ้งสะทอ้นกลบัไปกลบัมา เช่น ห้องประชุมท่ีมีผนัง
แบบฉาบปูน เม่ือสร้างเสร็จและยงัไม่มีการตกแต่ง เสียง
ท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดเสียงจะสะทอ้นกลบัมาหาเรา
ในเวลาท่ียาวนาน ท าให้เกิดการรบกวนและเกิดความ
ร าคาญ  ดงันั้น ในการออกแบบอาคาร การเลือกวสัดุท่ี
ลดการสะทอ้นของเสียงหรือมีความสามารถในการดูด
ซบัเสียงไดดี้ จะมีส่วนช่วยลดระดบัเสียงลงได ้เช่น พรม 
ซ่ึงมีค่าความสามารถของวสัดุในการดูดซบัเสียงไดร้้อย
ละ 6 ในความถ่ีท่ี 500 Hz แทนพ้ืนท่ีหินขดัท่ีมีค่ามีการ
ดูดซบัเสียงไดเ้พียงร้อยละ 2 เท่านั้น 

ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งน าเขา้วสัดุดูดซบัเสียงจาก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซ่ึงวสัดุดูดซบัเสียงท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าจากพอลิไวนิลคลอ
ไรด์ และพอลิเมอร์เป็นส่วนใหญ่ มีการใส่สารเติมแต่ง
พวกไดออกทิล (Dioctyl phthalate: DOP) ซ่ึงเป็นกลุ่ม
เอสเทอร์ของพธาเลท  ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยออกมาจาก
ผลิตภณัฑ์ได้ท่ีอุณหภูมิเพียง 50 องศาเซลเซียส [2] 
ส่งผลต่อลกัษณะทางพนัธุกรรมโดยการถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นผ่านทางรกและน ้ านมของหนูวิสตาร์ ท าให้ลูกหนู
รุ่นต่อไปมีขนาดเล็กและน ้ าหนักลดลง [3] เม่ือเขา้สู่
ร่างกายของสตัวท์ดลองแลว้สารดงักล่าวจะไปสะสมอยู่
ท่ีเซลลเ์น้ือเยือ่ของตบัส่งผลใหเ้กิดมะเร็งไดใ้นระยะยาว 
[4] นอกจากน้ีในขั้นตอนการรีไซเคิลและผลิต มีรายงาน
การศึกษาท่ีช้ีใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งการท างานใน
โรงผลิตไวนิลคลอไรด์และการเพ่ิมข้ึนของโรคต่างๆ 
ได้แก่ มะเร็งตบัชนิดท่ีพบไม่บ่อย มะเร็งสมอง มะเร็ง
ปอด มะเร็งเมด็เลือดขาว มะเร็งระบบน ้ าเหลือง และตบั
แขง็ เป็นตน้ และในขั้นตอนการเผาท าลาย จะก่อให้เกิด
สารพิษไดออกซินและสารออกาโนคลอรีนอ่ืนๆ [5] ซ่ึง
เป็นสารก่อมะเร็งและส่งผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อีกดว้ย ในปัจจุบนัเร่ิมมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางเลือก
เพื่อทดแทนการใชพ้อลิไวนิลคลอไรด์มากข้ึน เช่น วสัดุ
ก่อสร้างอาคารท่ีปราศจากพอลิไวนิลคลอไรด์ ผูว้ิจยัจึง
เลง็เห็นประโยชน์ของชานออ้ยท่ีเหลือจากอุตสาหกรรม
การท าน ้ าตาล ซ่ึงจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2553 พบวา่มี
ชานออ้ยเหลือเป็นจ านวนมากถึง 20 ลา้นตนั/ปี [6] โดย
ร้อยละ 80 ถูกน าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช้ือเพลิง และวตัถุดิบในอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ [7] แต่ก็ยงั
พบว่ามีชานอ้อยท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกประมาณ 
ร้อยละ 20 ซ่ึงหากน ามาเพ่ิมมูลค่าของชานออ้ยและ
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น ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ จะเป็นการลดปริมาณ
วสัดุเหลือใชท่ี้ตอ้งก าจดัไดอี้กมาก หากพิจารณาลกัษณะ
ของชานออ้ยเป็นวสัดุท่ีย่อยสลายไดง่้ายตามธรรมชาติ
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีลกัษณะเป็นเส้นใย
เด่ียว ๆ มีความเป็นรูพรุน ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นในการดูด
ซบัเสียง รวมถึงการลดค่าเวลาการสะทอ้นกลบัของเสียง 
และง่ายต่อการข้ึนรูปเป็นแผ่นอดั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ในการพัฒนาแผ่นอัดจากชานอ้อย เ พ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลบัของเสียง 
และท าการทดสอบสมบติัทางกายภาพเพื่อศึกษาความ
เป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ในการน าไปใชง้านจริง งานวิจยัน้ีจึง
จะเป็นประโยชน์ในการลดปริมาณของเสียและยงัช่วย
ลดปัญหามลพิษทางเสียงไดอี้กดว้ย ผูว้ิจยัจึงด าเนินการ
วิจยัในคร้ังน้ีโดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือพฒันาแผ่นอดั
จากชานออ้ย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการลดค่า
เวลาการสะท้อนกลบัของเสียง (Reverberation time: 
RT30) ของแผน่อดัจากชานออ้ย 
 

2. วสัดุ อุปกรณ์และวธีิการวจัิย  
2.1 วสัดุ อุปกรณ์  
 การพัฒนาแผ่นอัดจากชานอ้อย มีว ัสดุ อุปกรณ์ 
ได้แ ก่  เส้นใยชานอ้อย  กาวลา เท็ ก ซ์  ยี่ห้ อ  TOA 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ตูอ้บอากาศร้อน (Hot air 
oven) เคร่ืองใหค้วามร้อน (Hot plate) เบา้ส าหรับเตรียม
แผ่นอัด ท าจากเหล็กขนาดส่ีเหล่ียมจัตุรัส 10×10x2 
เซนติเมตร เคร่ืองอัดไฮดรอลิก (Hydraulic molding 
machine) ก าหนดความดันคงท่ี คือ 5.17x103 kPa     
(750 psi) 

 การทดสอบประสิทธิภาพการลดค่า RT30 มีวสัดุ 
อุปกรณ์ ไดแ้ก่ 

 เคร่ืองก าเนิดเสียง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 ตวั 
ยีห่อ้ hp ยีห่อ้ COMPAG รหสัครุภณัฑ ์(NA 0036) 

 ล าโพง รุ่น SAAG ขนาด 300 วตัต ์
 ไมโครโฟน ยีห่อ้ 01 dB PRE 12 H 990507 
 เคร่ืองวดัเสียง ยี่ห้อ 01 dB รุ่น HAMONIE รหัส

ครุภณัฑ ์(NA 0009) Made in GERMANY 
 Sound Level Calibrator 94 dB, 1000 Hz Bruel 
 กล่องทดสอบเสียง ท าจากแผ่นอะคลีลิค ขนาด 

10 × 30 เซนติเมตร หนา 5 มิลลิเมตร 
 
2.2 วธีิการวจิยั 
 ก า ร วิ จั ย ใ น ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ
หอ้งปฏิบติัการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 การพฒันาแผ่นอดัจากชานออ้ย โดยน าชานออ้ยมา
ตม้กบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อท า
การปรับสภาพผิวเสน้ใย โดยก าหนดอตัราส่วนชานออ้ย 
50 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด์ 180 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร ท่ี
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง หลงัจาก
นั้นน าเส้นใยท่ีปรับสภาพผิวไดม้าลา้งท าความสะอาด
และน าไปอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
2 ชัว่โมง [8-9] 
 หลงัจากนั้นท าการข้ึนรูปแผ่นอดั โดยศึกษาสัดส่วน
เส้นใยชานออ้ยต่อวสัดุประสาน (กาวลาเท็กซ์) เท่ากบั 
1:2, 1:3 และ1:4 โดยน ้ าหนกั และก าหนดให้แผ่นวสัดุมี
ความหนาแน่น 0.8 g/cm3 หรือ 800 kg/m3 (ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นช้ินไม้อัดชนิด  
อดัราบ (มอก. 876-2547) น าเส้นใยชานออ้ยท่ีผ่านการ
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ปรับสภาพผิวแลว้มาผสมกบัวสัดุประสาน คนผสมให้
เขา้กนัประมาณ 5 นาที แลว้น าไปเทใส่เบา้พิมพข์นาด 
10×10×2 เซนติเมตร ท่ีอุ่นเตรียมไวโ้ดยพยายามเทใส่
เบา้พิมพใ์ห้ทัว่และสม ่าเสมอ จากนั้นข้ึนรูปดว้ยเคร่ือง
อดัไฮโดรครอลิก ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยท า
การอดัร้อน 10 นาที และอดัเย็น 7 นาที หลงัจากนั้น
น าไปอบหลงัการข้ึนรูป ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 3 ชัว่โมง จะไดแ้ผน่อดัจากชานออ้ย  
2.2.1 การทดสอบสมบัตทิางกายภาพ 
 การทดสอบหาค่าการดูดซึมน ้ าและค่าความหนาจาก
การพองตัวเม่ือแช่น ้ าของช้ินทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.876-2547) [10] โดยการ
น าแผ่นอัดท่ีผลิตได้มาตัดเป็นช้ินทดสอบท่ีมีขนาด    
5×5 เซนติเมตร แลว้ชัง่น ้ าหนกัช้ินทดสอบดว้ยเคร่ืองชัง่
แบบละเอียด จากนั้นน าไปแช่น ้ ากลัน่โดยแช่ในขวดท่ีมี
ฝาปิดแน่นแลว้ท าการแช่ไวเ้ป็นเวลา 24 และ 48 ชัว่โมง 
จากนั้นน ามาหาสมบติัของการดูดซึมน ้ า และการพองตวั
เม่ือแช่น ้ า ดงัน้ี 
 

 
โดยท่ี W คือ น ้ าหนักของช้ินงานทดสอบหลงัการ 

แช่น ้ า (กรัม) และ W0 คือ น ้ าหนักของช้ินงานทดสอบ
ก่อนการแช่น ้ า (กรัม) 
 

 
โดยท่ี T คือ ความหนาหลงัการแช่น ้ า (มิลลิเมตร) 

และ T0 คือ ความหนาก่อนการแช่น ้ า (มิลลิเมตร) 

จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบสมบติัทางกายภาพในแต่
ละอตัราส่วนโดยใชส้ถิติ T-test 
2.2.2  การหาค่าเวลาการสะท้อนกลบัของเสียง (Rever-
beration time: RT30) 

คือ การหาค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสียงท่ี
คงเหลืออยูเ่ม่ือตน้เสียงหยดุแลว้ เป็นการวดัค่าของเวลา
ท่ีเสียงสะทอ้นกลบัท่ีมีระดบัเสียงลดลง 30 dB เม่ือตน้
เสียงหยุดแลว้ ถา้เวลาน้อยไปจะท าให้รู้สึกว่าเสียงใน
ห้องนั้นหายเร็วเกินไป ไม่มีชีวิตชีวา หรือเสียงแห้ง ถา้
ค่าของเวลามากไป ก็จะไดย้นิเสียงสะทอ้นมาก 

ก า ร ห า ค่ า  RT30 ต า ม ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (ISO-3382) ท่ีความถ่ีจากแหล่งก าเนิด
เสียงแตกต่างกัน ท าการทดสอบเปรียบเทียบโดย 
ทดสอบหา RT30 กรณีไม่มีแผ่นอดัจากชานออ้ย และ
กรณีมีแผน่อดัจากชานออ้ย (รูปท่ี 1) 

ในการทดสอบใช้แหล่งก าเนิดสัญญาณเสียงท่ี
ความถ่ี ในช่วง 1-1 Octave band คือตั้งแต่ 125 Hz ถึง 
8000 Hz โดยใชร้ะดบัความดนัเสียงสูงกวา่ระดบัเสียง
พ้ืนฐานในกล่องทดสอบ อย่างน้อย 45 dB รอจน
สัญญาณเสียงเขา้สภาวะคงท่ี จึงปิดแหล่งก าเนิดเสียง 
บนัทึกช่วงเวลาท่ีระดบัเสียงลดลง 5 dB ก าหนดเป็น T2 
จากระดับเสียงขณะปิดการศึกษาโดยก าหนด T2= 0  
จากนั้ นบันทึกเวลาท่ีระดับเสียงลดลงอีก  30 dB 
ก าหนดใหเ้ป็น T3 ค านวณหาค่า RT30 ดงัสมการท่ี 3 
 

RT30   =  2* (T3 - T2)                                           (3) 
 

โดยท่ี T2 คือ ช่วงเวลาท่ีระดบัเสียงลดลง 5 dB และ 
T3 คือ ช่วงเวลาท่ีระดบัเสียงลดลง 30 dB 

การดูดซึมน ้ า (%) = 
W-W0 x100   (1) 

W0 

การพองตวั (%) = 
T-T0 x100   (2) 
T0 
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(ก) กล่องทดสอบเสียงกรณีไม่มีแผน่อดัจากชานออ้ย 
 

 
 

(ข) กล่องทดสอบเสียงกรณีมีแผน่อดัจากชานออ้ย 
 
รูปที่ 1 วิธีการติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบ Reverberation 
time (RT30)  
 

3. ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 จากการข้ึนรูปแผ่นอดัจากชานออ้ยตามสัดส่วนของ
เส้นใยชานออ้ยต่อวสัดุประสาน 1:2 1:3 และ 1:4 เม่ือ
น ามาศึกษาลกัษณะของช้ินงาน สมบติัทางกายภาพ และ
ประสิทธิภาพการลดค่า RT30 ไดด้งัน้ี 
 

3.1 ลกัษณะของชิ้นงาน 

 จากการข้ึนรูปแผ่นอดัจากชานออ้ยตามสภาวะท่ีได้

กล่าวไว้จะได้ลักษณะช้ินทดสอบดังรูปท่ี 2 โดย

อตัราส่วน 1:2 ช้ินงานท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นแผ่นสีน ้ าตาล 

ขอบมุมไม่สมบูรณ์ ผิวไม่เรียบ แผ่นยึดติดกันไม่ดี 

เน่ืองจากการกระจายตวัและการยึดติดของเส้นใยชาน

ออ้ยกบัวสัดุประสานไดไ้ม่ดี อตัราส่วน 1:3 ช้ินงานท่ีได้

มีลกัษณะเป็นแผ่นสีน ้ าตาล ขอบมุมสมบูรณ์ ผิวเรียบ มี

การกระจายตัวหรือแผ่นยึดติดของช้ินงานท่ีดี และ

อตัราส่วน 1:4 ช้ินงานท่ีไดล้กัษะเป็นแผ่นสีน ้ าตาลอ่อน 

ขอบมุมสมบูรณ์ ผิวเรียบข้ึน มีการกระจายตวัหรือการ

ยึดติดของช้ินงานท่ีดี และมีวสัดุประสาน ข้ึนมาเคลือบ

บริเวณผิวของช้ินงาน 

 

        
      (ก)  อตัราส่วน 1:2                      (ข) อตัราส่วน 1:3 

               
                (ค) อตัราส่วน 1:4 

 
รูปที ่2 ลกัษณะของแผน่อดัในแตล่ะอตัราส่วน 
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3.2 การทดสอบสมบัตทิางกายภาพ 
3.2.1 การทดสอบสมบัตกิารดูดซึมน า้ 
 การทดสอบสมบติัการดูดซึมน ้ าของแผน่อดัจากชาน
ออ้ย ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 876-
2547) โดยการน าช้ินทดสอบแช่น ้ าเป็นเวลา 24 และ    
48 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า ทุกอตัราส่วนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน คือ ไม่เกินร้อยละ 80 (รูปท่ี 3) จะเห็นไดว้่า
สมบัติการ ดูด ซึมน ้ า มีความสัมพัน ธ์โดยตรงกับ
อัตราส่วนของวัสดุประสาน โดยอัตราส่วนวัสดุ
ประสานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลท าให้ร้อยละการดูดซึมน ้ า
มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงคาดว่าอาจเกิดจากแผ่นอัดท่ีมี
ปริมาณวสัดุประสานเพ่ิมมากข้ึน ท าใหว้สัดุประสานเขา้
ไปเคลือบท่ีผิวของเส้นใยชานอ้อยได้ทั่วถึง ท าให้
ช่องว่างภายในของแผ่นอดัลดลงตามไปด้วย ส่งผลท า
ใหอ้นุภาคของน ้ าสามารถแทรกซึมไดน้อ้ย 
 

 
  ทดสอบ 24 ชัว่โมง    ทดสอบ 48 ชัว่โมง 

รูปที ่3 ผลการทดสอบสมบติัการดูดซึมน ้ าของแผน่อดั 
 
 จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า สมบติัการดูดซึม
น ้ าท่ี 24 ชัว่โมง ทุกอตัราส่วนไม่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนสมบติัการดูดซึมน ้ าท่ี 48 ชัว่โมง 
อตัราส่วนท่ี 1:2 มีความแตกต่างจากอตัราส่วนท่ี 1:3 

และ 1:4 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95  
3.2.2 การทดสอบสมบัตกิารพองตวัเมือ่แช่น า้ 
 การทดสอบสมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ าของแผ่นอดั 
เป็นเวลา 24 และ 48 ชัว่โมง ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) ผลการวิจัยพบว่า เม่ือ
เพ่ิมปริมาณวสัดุประสานมากข้ึน จะท าให้สมบัติการ
พองตัวเ ม่ือแช่น ้ ามีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย ซ่ึง
สามารถอธิบายไดว้า่เม่ือเพ่ิมวสัดุประสานมากข้ึน ท าให้
วสัดุประสานสามารถเขา้ไปเคลือบท่ีผิวของเส้นใยได้
อยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัเขา้ไปแทรกซึมภายในช่องวา่งของ
แผน่อดั ท าใหช่้องวา่งภายในของแผ่นอดัลดลงน ้ าจึงซึม
ผา่นเขา้ไปไดน้อ้ยลง ส่งผลให้สมบติัการพองตวัเม่ือแช่
น ้ าลดลงเช่นกนั จะเห็นไดจ้ากร้อยละการพองเม่ือแช่น ้ า 
เม่ือเปรียบเทียบสมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ าของแผ่นอดั 
พบวา่ ท่ีอตัราส่วน 1:2 มีสมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ าเกิน
ค่ามาตรฐาน ส่วนอตัราส่วน 1:3 และอตัราส่วน 1:4 ผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน คือ ไม่เกินร้อยละ 12 (รูปท่ี 4) และจาก
การวิเคราะห์ทางสถิต พบว่า สมบติัการพองตวัเม่ือแช่
น ้ าท่ี 24 และ 48 ชัว่โมง ท่ีอตัราส่วน 1:2 มีความแตกต่าง
จากอตัราส่วน 1:3 และ 1:4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
3.3 การหาค่าเวลาสะท้อนกลับของเสียง (Reverbera-
tion time: RT30) 
3.3.1 การหาค่าเวลาสะท้อนกลับของเสียง (RT30) กรณี
ไม่มแีผ่นอดัจากชานอ้อย 

จากการทดสอบหา RT30 กรณีไม่มีแผ่นอดัจากชาน
ออ้ย ทดสอบโดยใชส้ัญญาณเสียงท่ีความถ่ีในช่วง 1-1 
Octave band คือตั้งแต่ 125 Hz - 8000 Hz พบวา่ เวลาท่ี
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เส้นใยชานอ้อย:วัสดุประสาน 

มาตรฐานผลิตภณัทอ์ุตสาหกรรม มอก. 876-2547 (ไม่เกิน 80 %)  
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ใช้ลดระดบัเสียงสะท้อนกลบัมีความสัมพนัธ์โดยตรง
กับช่วงความถ่ีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยค่า RT30 ท่ีตรวจวดัได้
ตั้งแต่ช่วงความถ่ี 125 Hz – 8000 Hz อยู่ในช่วง 0.12, 
0.12, 0.12, 0.16, 0.2, 0.16 และ 0.24 วินาที (รูปท่ี 5) ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่เม่ือเพ่ิมช่วงความถ่ีสูงข้ึน ส่งผลท าใหเ้วลาท่ี
ใชล้ดระดบัเสียงสะทอ้นเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั 
3.3.2 การหาค่าเวลาสะท้อนกลับของเสียง (RT30) กรณี
มแีผ่นอดัจากชานอ้อย 

จากการทดสอบหา RT30 กรณีมีแผ่นอดั ทดสอบ
โดยใชแ้ผน่อดัจากชานออ้ย ท่ีอตัราส่วนเส้นใยชานออ้ย
ต่อวสัดุประสาน 1:2, 1:3 และ1:4 โดยน ้ าหนกัของเส้น
ใยชานอ้อย ทดสอบโดยใช้สัญญาณเสียงท่ีความถ่ี
ในช่วง 1-1 Octave band คือตั้งแต่ 125 Hz - 8000 Hz 
พบวา่ ค่า RT30 กรณีมีแผน่อดัจากชานออ้ย ท่ีอตัราส่วน 
1:2 ใชเ้วลาในการสะทอ้นกลบัของเสียง เท่ากบั 0.08, 
0.08, 0.04, 0.04, 0.08, 0.04, 0.12 วินาที ตามล าดบั 
อตัราส่วนที 1:3 มีค่าเท่ากบั 0.08, 0.08, 0.04, 0.04, 0.04, 
0.06, 0.12  วินาที ตามล าดบั และสัดส่วนท่ี 1:4 มีค่า
เท่ากบั 0.08, 0.08, 0.04, 0.04, 0.08, 0.08, 0.12  วินาที 
ตามล าดบั (รูปท่ี 6) 
 

 
  ทดสอบ 24 ชัว่โมง    ทดสอบ 48 ชัว่โมง 

รูปที่ 4 ผลการทดสอบสมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ าของ
แผน่อดั 

 
รูปที ่5 ผลหาค่าเวลาสะทอ้นกลบัของเสียง (RT30) กรณี
ไม่มีแผน่อดัจากชานออ้ย  
 

 
รูปที ่6 ผลหาค่าเวลาสะทอ้นกลบัของเสียง (RT30) กรณี
มีแผน่อดัจากชานออ้ย 
 

จากผลการหาค่าการลดลงของค่า RT30 พบว่า ทุก
อตัราส่วนมีประสิทธิภาพการลดค่า RT30 ไดดี้ท่ีสุดท่ี
ความถ่ี 1000 Hz คิดเป็นร้อยละ 75 โดยอตัราส่วน 1:3 
และอตัราส่วน 1:4 มีแนวโน้มการลดลงของค่า RT30 
ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เ ม่ือความถ่ีเ พ่ิมมากข้ึน
ประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 ลดลง (รูปท่ี 7) 
ในขณะท่ีอตัราส่วน 1:2 สามารถลดค่า RT30 ได้ดี
ในช่วงความถ่ี 4000 Hz ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีไวต่อการไดย้ิน
ของหูมนุษยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมา คือ 
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อตัราส่วน 1:3 และอตัราส่วน 1:4 ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
การลดค่า RT30 คิดเป็นร้อยละ 62.5 และร้อยละ 50 
ตามล าดบั 

จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่ เม่ือเพ่ิมอตัราส่วนวสัดุ
ประสานจะท าให้ประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 
ลดลง เน่ืองจากปริมาณวสัดุประสานท่ีเพ่ิมข้ึน วสัดุ
ประสานสามารถเขา้ไปเคลือบท่ีผิวของเส้นใยและเขา้
ไปแทรกซึมภายในช่องวา่งของแผ่นอดัจากชานออ้ย ท า
ให้ช่องวา่งภายในของแผ่นอดัจากชานออ้ยลดลง ท าให ้
รูพรุนลดลงดว้ย 
 

 
รูปที่ 7 ประสิทธิภาพการลดค่า RT30 ในแต่ละช่วง
ความถ่ี 
 
4. สรุปผล 
 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นอดัจาก
ชานออ้ย ไดแ้ก่ การพองตวัเม่ือแช่น ้ า และการดูดซึมน ้ า 
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) 
พบว่า สมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ า และการดูดซึมน ้ ามี
แนวโน้มลดลง เม่ืออตัราส่วนวสัดุประสานเพ่ิมมากข้ึน 
โดยสมบัติการพองตวัเม่ือแช่น ้ า มีเพียงอตัราส่วน 1:2   

ท่ีมีค่าเกินมาตรฐาน ในขณะท่ีอตัราส่วน 1:3 และ 1:4 มี
ค่าผ่านเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม คือ ไม่เกินร้อยละ 
12 ส าหรับสมบัติการดูดซึมน ้ า ทุกอตัราส่วนมีค่าผ่าน
เกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม คือ ไม่เกินร้อยละ 80 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 ของ
แผ่ น อัด จ า กช านอ้อ ย  โ ด ยก า ร วัด ค่ า  RT30 ใ ช้
สัญญาณเสียงท่ีความถ่ีในช่วง 1-1 Octave band ตั้งแต่ 
125 Hz ถึง 8000 Hz โดยเปรียบเทียบกรณีมีแผ่นอดัจาก
ชานอ้อย และกรณีไม่มีแผ่นอัดจากชานอ้อย พบว่า     
ทุกอตัราส่วนมีประสิทธิภาพการลดค่า RT30 ไดดี้ท่ีสุด
ท่ีความถ่ี 1000 Hz คิดเป็นร้อยละ 75  โดยอตัราส่วน 1:3 
และอตัราส่วน 1:4 มีแนวโน้มการลดลงของค่า RT30 
ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เ ม่ือความถ่ีเ พ่ิมมากข้ึน
ประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 ลดลง และท่ีอตัราส่วน 
1:2 มีประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 ในช่วงความถ่ี 
4000 Hz มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมา ไดแ้ก่ 
อตัราส่วน 1:3 และอตัราส่วน 1:4 ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
การลดค่า RT30 คิดเป็นร้อยละ 62.5 และร้อยละ 50 
ตามล าดบั 
 จากประสิทธิภาพในการลดค่า RT30 ของแผ่นอดั
จากชานออ้ย แมว้่าท่ีอตัราส่วน 1:2 จะมีประสิทธิภาพ
ในการลดค่า RT30 ดี ท่ีสุด แต่ถ้าพิจารณาในแง่
คุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า ท่ีอตัราส่วนดังกล่าว มี
คุณสมบติัการพองตวัเม่ือแช่น ้ าไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) 
 

5. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีได้รับความอนุเคราะห์เคร่ืองมือและ
สถานท่ีในการทดสอบค่า RT30 ของแผ่นอดัจากชาน
ออ้ย จากศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เทคโน
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ธานี จงัหวดัปทุมธานี และขอขอบคุณ ผศ. ดร. พลพฒัน์  
รวมเจริญ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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