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การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตแผนกันกระแทกจากชานออย 
A Study of Feasibility in Shockproof Production from Bagasse  
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บทคัดยอ 
  ชานออยเปนวัสดุที่เหลือจากอุตสาหกรรมการทำน้ำตาลเปนจำนวนมากถึง 20 ลานตันตอป รอยละ 80 
ถูกนำไปใชเปนเชื้อเพลิงและเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ แตก็ยังพบวามีชานออยที่ยังไมไดใชประโยชน  
อีกมาก จึงมีความสนใจในการนำมาใชประโยชนทางดานอุตสาหกรรมส่ิงทอ เนื่องจากยอยสลายไดงายตาม
ธรรมชาติ และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการแยกเสนใยและผลิตแผนกันกระแทก
จากชานออย โดยแยกเสนใยดวยวิธีทางเคมี ตัวแปรในการศึกษา คือ ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด เวลา
ในการตมแยกเสนใย และการขึ้นรูปแผนเสนใยดวยน้ำยางพาราเขมขน 100 เปอรเซ็นต อบท่ีอุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส จากน้ันทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผนเสนใย ไดแก ความหนา น้ำหนักตอหนวยพื้นที ่ 
ความตานทานแรงดันทะลุ และความคงทนตอแรงฉีกขาด ภาวะที่เหมาะสมในการแยกเสนใย คือ ตมใน 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 180 กรัมตอลิตรท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยแผน
เสนใยที่ไดมีความหนาเฉลี่ย 2.83-2.90 มิลลิเมตร น้ำหนักตอหนวยพื้นที่เฉล่ีย 0.57 กรัมตอตารางนิ้ว 
ความตานทานแรงดันทะลุ เฉลี่ย 371.1 นิวตัน และความคงทนตอแรงฉีกขาดเฉลี่ย 756 มิลลินิวตัน ซ่ึงสามารถ
นำไปผลิตเปนแผนกันกระแทกได 

Abstract 
  Bagasse is a load of waste of caster sugar industry about 20 millions tons per year, over 
80 percents are used to be fuel and raw materials for the other industries. Anyhow, much more 
bagasse is abundant. Then, attention in textile industry application. Because of biodegradable 
and environment friendly. This research was studied about fiber separation and shockproof  
production from the bagasse. Fiber separation by chemical process. There are variable in amount  
of sodium hydroxide, boiling time and produced to web by field latex 100 percents at 100  
degree celsius. Physical properties of web such as thickness, weight per unit area, bursting and  
tearing strength was estimated. The appropriate condition for fiber separation as follows : sodium  
hydroxide 180 g/l for 2 hours. Average thickness is 2.83-2.90 millimeter. Average weight per unit  
area is 0.57 g/in2. Average bursting and tearing strength are 371.1 N and 756 mN, respectively.  
The web is suitable for shockproof production. 
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1. บทนำ 

 ออย เปนพืชที่มีความสำคัญมากในอุตสาห- 

กรรมการทำน้ำตาล และพบวามีชานออยเหลือ 

จาก อุตสาหกรรมน้ำตาล 20 ลานตันตอป 

(เครือขายส่ิงแวดลอมไทย, 2550) รอยละ 80  

ของชานออยถูกนำไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา  

เชื้อเพลิง อุตสาหกรรมการผลิตเย่ือกระดาษ  

พลาสติก วัสดุกอสราง ตกแตงภายใน และทำ 

ปุยหมัก (เครือขายกาญจนาภิเษก, มปป.) เปนตน 

แตก็ยังพบวามีชานออยที่ยังไมไดใชประโยชน  

ดังกลาวอีกมาก จากงานวิจัยที่ผานมามีการศึกษา 

การแยกเสนใยจากชานออย (กาญจนา ลือพงษ  

และ นุจนาถ บุญนวน, 2538) การแยกเสนใยจาก 

ใบออย (ลักษมี ลาภูตะมะ และ สุกัลยา ศิริเกตุ,  

2550) การยอยชานออยดวยวิธีทางเคมีเพื่อการ 

ผลิตเอทานอล (ขวัญสุดา อนุวัน, 2549) การใช 

ประโยชนจากชานออย และเถาชานออยที่เหลือ 

ทิ้งเพื่อกำจัดตะกั่ว (ศิราวรรณ รวงชวย, มนัสกร  

วัชกรกิจ และ นุรักษ กฤษดานุรักษ, 2007) การ 

ผลิตกาซจากชานออน ใบออย และตนออย เพื่อ 

ประยุกตใชในอุตสาหกรรม (Rajeev Jorapur  

and Anil K. Rajvanshi, 1997) และการขึ้นรูป 

ชานออยเปนผลิตภัณฑตาง ๆ แตยังไมมีการนำ 

เสนใยจากชานออยมาใชประโยชน จึงมีความสนใจ 

ในการนำเสนใยจากชานออยมาใชประโยชนดาน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจากสามารถยอยสลาย 

ไดงายและไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยการ 

ขึ้นรูปเสนใยเปนแผนกันกระแทกเพื่อทดแทนแผน 

กันกระแทกที่ทำจากโฟมพลาสติก ซึ่งยอยสลาย 

ไดยากและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยม ี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ 

แยกเสนใย การขึ้นรูป รวมท้ังศึกษาสมบัติทาง 

กายภาพของแผนกันกระแทกดวย 

2. วิธีการทดลอง 

2.1 การหาภาวะท่ีเหมาะสมในการแยกเสนใย 

 2.1.1 ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด 

  ทำการแยกเสนใยโดยกำหนดปริมาณน้ำตอ 

วัสดุ 1 : 50 ตัวแปรที่ทำการศึกษา คือ ปริมาณ 

ของโซเดียมไฮดรอกไซด ตั้งแต 120 150 และ  

180 กรัมตอลิตร ทำการตมที่อุณหภูมิ 100 องศา 

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้น 

นำเสนใยที่แยกไดมาลางทำความสะอาดและ 

อบแหง แลวมาทำการประเมินผลการแยกเสนใย

ดวยการสังเกตลักษณะดวยสายตา 

 2.1.2 การหาเวลาที่เหมาะสมในการแยก

เสนใย 

 ทำการแยกเสนใยโดยกำหนดความเขมขน 

ของโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 180 กรัม ตัวแปร 

ที่ทำการศึกษา คือ เวลาที่ใชในการแยก ต้ังแต  

1, 2 และ 3 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนำเสนใยที่แยก 

ไดมาลางทำความสะอาดและอบแหงจนมีน้ำหนัก 

คงที่แลวนำมาชั่งหาปริมาณท่ีเหลือการคำนวณ 

หาปริมาณเสนใยที่เหลือจากการแยก 

ปริมาณเสนใยที่เหลือ (%) =         x 100.......1  

 เมื่อ W
A
 คือ น้ำหนักหลังตม 

   W
B
 คือ น้ำหนักกอนตม 

2.2 การขึ้นรูปเปนแผน 

 นำเสนใยท่ีผานการแยกที่ภาวะเหมาะสม  

50 กรัม กระจายตัวในน้ำ 1 ลิตรแลวนำมาปนให 

เสนใยกระจายตัว ข้ึนรูปดวยวิธีการชอนเอา 

เฉพาะเย่ือ นำไปตากใหแหง หลังจากนั้นนำแผน 

เสนใยท่ีแหงแลวมาเคลือบดวยน้ำ ยางพารา 

W
A 

W
B 
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ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต นำไปอัดใหแนน

ดวยเครื่องพิมพถายโอนลวดลาย (Heat Transfer) 

แลวนำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน 

เวลา 10 นาที 

2.3 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ 

 2.3.1 ความคงทนตอแรงดันทะลุ  

 ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 

3786-01 ดวยเครื่อง Bursting Strength 

Tester P1000, SDL International Ltd. โดย

ตัดแผนเสนใยขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว แลวทำการ

หมุนตัวยึดชิ้นตัวอยางขึ้น เพื่อใสแผนเสนใยแลว

หมุนตัวยึดชิ้นตัวอยางลงเพื่อยึดแผนเสนใยให

แนน แลวกดสวิตชเพื่อใหเครื่องทำงาน เม่ือแผน

เสนใยขาดทำการบันทึกคาที่ได 

 2.3.2 ความคงทนตอแรงฉีกขาดของแผน 

เสนใย 

 ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D  

5734-95 ดวยเคร่ือง Elmendorf Tearing  

Tester 1653, SDL International Ltd. โดยตัด 

แผนเสนใยขนาด 6.3 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร 

ทำการหมุนตัวยึดช้ินงานใหแนน ลงมีดนำ แลว 

ทำการทดสอบ เมื่อแผนเสนใยขาดทำการบันทึก 

คาที่ได 

 2.3.3 ความหนาของแผนเสนใย 

 วัดความหนาโดยใชเครื่อง Dial Gauge  

Stand Type sis-6, บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส  

จำกัด เพื่อหาความหนาเฉลี่ยของแผนเสนใย โดย 

ใชแผนเสนใยจำนวน 3 แผน วัดแผนละ 10 จุด  

 2.3.4 น้ำหนักตอพื้นที่ของแผนเสนใย 

 ทำการหาน้ำหนักตอพื้นที่ โดยตัดแผน

เสนใย ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว จำนวน 10 แผน นำ

ไปชั่งดวยเคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ตำแหนง ทำการ

บันทึกคาที่ได คำนวณหาน้ำหนักตอตารางเมตร 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 

3.1 ผลการหาปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 
 เหมาะสม 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณเสนใยชานออยที่เหลือจากการ 

 แยกเสนใย 

รูปที่ 1 เสนใยที่ผานการแยกดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 

  180 กรัมตอลิตร 

(   ) 
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3.2 ผลการหาเวลาที่เหมาะสมในการแยกเสนใย 

รูปที่ 2 เสนใยที่ผานการแยกโดยใชเวลา 2 ชั่วโมง 

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา เมื่อเพ่ิม 

ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด รอยละของ 

เสนใยที่แยกไดลดลง แตเสนใยจะมีการแตกตัว 

เปนเสนใยเดี่ยวมากขึ้น และเมื่อตมที่เวลาตางกัน  

พบวา เมื่อเพิ่มเวลาเสนใยท่ีแยกไดจะมีการแตกตัว 

เปนเสนใยเดี่ยว ๆ ไดดีขึ้น ที่เวลา 2 และ 3  

ชั่วโมง ไดเสนใยลักษณะใกลเคียงกัน ดังนั้น 

ภาวะท่ีเหมาะสมในการตมแยกเสนใย คือ 

โซเดียมไฮดรอกไซด 180 กรัมตอลิตร เวลา 2 

ชั่วโมง  

รูปที่ 4 แผนเสนใยชานออยหลังเคลือบดวยยาง 

 พารามองผานกลองจุลทรรศนกำลังขยาย 

 160 เทา 

รูปที่ 3 แผนเสนใยชานออยกอนเคลือบดวยยางพารา 

 มองผานกลองจุลทรรศนกำลังขยาย 160 เทา 

 เมื่อใชน้ำยางพาราเปนสารยึด พบวา แผน 

เสนใย มีความยืดหยุน โคงงอและการยึดเกาะดีขึ้น 

ความหนาเพิ่มขึ้น แตความพรุนของแผนเสนใย 

ลดลง เนื่องจากน้ำยางพาราเขาไปเชื่อมปดชอง 

วางบางสวนในแผนเสนใย  

3.3 ความหนาของแผนเสนใยออย 

ตารางที่ 2 ความหนาของแผนเสนใย 
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 จากตารางที่ 3.2 พบวา แผนเสนใยจาก 

ชานออยมีความหนาเฉลี่ย 2.83-2.90 มิลลิเมตร  

โดยความหนาของแผนเสนใยข้ึนอยูกับปริมาณ 

และความสม่ำเสมอของน้ำยางพาราที่ใชเปน 

สารยึด 

3.4 ความตานแรงดันทะลุของแผนเสนใย 

ตารางที่ 3 ความตานทานแรงดันทะลุของแผน 

 เสนใยออย 

 จากตาราง พบวา แผนเสนใยจากชานออย 

มีความตานทานแรงดันทะลุเฉล่ีย 371.1 นิวตัน  

ซึ่งคาท่ีไดอยูในชวงของการยอมรับสูง โดยความ 

ตานทานแรงดันทะลุของแผนเสนใยขึ้นอยูกับ 

ปริมาณและความสม่ำเสมอของน้ำยางพาราที่ใช 

เปนสารยึด 

3.5 ความคงทนตอแรงฉีกขาดของแผนเสนใย 

ตารางที่ 4 ความคงทนตอแรงฉีกขาดของแผน 

 เสนใยออย 

 จากตาราง พบวา แผนเสนใยจากชานออย

มีความคงทนตอแรงฉีกขาดเฉลี่ย 756 มิลลินิวตัน  

ซึ่งคาที่ไดอยูในชวงของการยอมรับสูง โดยความ 

คงทนตอแรงฉีกขาดของแผนเสนใยขึ้นอยูกับ 

ปริมาณและความสม่ำเสมอของน้ำยางพาราที่ใช 

เปนสารยึด 

3.6 น้ำหนักตอพ้ืนที่ของแผนเสนใย 

ตารางที่ 5 น้ำหนักตอพื้นที่ของแผนเสนใยออย  
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 จากตาราง พบวา แผนเสนใยจากชานออย

มีน้ำหนักตอหนวยพื้นที่เฉลี่ย 0.57 กรัมตอตารางนิ้ว 

โดยน้ำหนักตอหนวยพื้นที่ของแผนเสนใยขึ้นอยู

กับ ปริมาณของน้ำยางพาราที่ใชเปนสารยึด 

รูปที่ 8 แผนรองเทาในรถยนต 

รูปที่ 5 แผนรองกันกระแทก 

รูปที่ 6 ที่รองจาน ที่รองแกว 

รูปที่ 7 แผนกันกระแทกขวด 

 รูปที่ 5-8 แสดงผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตจากแผน 

เสนใยจากชานออย ไดแก แผนรองกันกระแทก  

แผนรองจาน แผนรองแกว แผนกันกระแทกขวด 

และแผนรองเทาในรถยนต เปนตน 

4. สรุป 

 จากการศึกษาการผลิตแผนกันกระแทกจาก 

ชานออย พบวา ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการแยก 

เสนใยจากชานออย คือ การตมดวยสารละลาย 

โซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 180 กรัมตอลิตร 

ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2  

ชั่วโมง ไดเสนใยที่เหลือจากการแยกประมาณ  

3.95 เปอรเซ็นต เสนใยที่แยกไดสามารถนำไปขึ้น 

รูปเปนแผนเสนใย โดยใชน้ำยางพาราความเขมขน 

100 เปอรเซ็นต เปนสารชวยยึดแผนเสนใยจาก 

ชานออยที่ไดจากการขึ้นรูปมีความหนาโดยเฉลี่ย  

2.83-2.90 มิลลิเมตร ความตานทานแรงดัน 

ทะลุ 371.1 นิวตัน ความคงทนตอการฉีกขาด  

756 มิลลินิวตัน และน้ำหนักตอพื้นที่ 0.57 กรัม 

ตอตารางนิ้ว ซึ่งสามารถนำไปผลิตเปนแผนกัน 

กระแทกได 
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