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บทคัดย่อ: การออกแบบการทดลองแบบผสมถูกใช้ในการกาหนดเพื่อหาสูตรการผสมที่เหมาะสมของวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติก และไม้ (Wood-Plastic Composites; WPCs) โดยมีปั จ จัย ในการออกแบบการทดลอง คือ
พอลิโพรพีลนี รีไซเคิล ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา นาโนเคลย์ สารควบคู่ และสารหล่อลื่น ตามลาดับ ตัวอย่างการทดสอบ
ถูก เตรีย มด้ว ยกระบวนการอัด รีดเกลีย วหนอนคู่ (Extrusion) และการอัด ร้อน (Hot-Press) ผลการทดลองถู ก
วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และหาค่าสูตรผสมที่เหมาะสมโดยวิธพี ้นื ผิวตอบสนอง
(Response Surface Methodology; RSM) จากผลการทดลอง พบว่า ปั จจัยทัง้ หมดในการออกแบบมีผลกระทบ
ต่อสมบัติแรงดัดและการดูดซับน้ าอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) กล่าวคือ สมบัติแรงดัดจะมีค่าลดลงเมื่อชิ้นงาน
ตัวอย่างผ่านการแช่น้ าระยะเวลา 1 และ 3 เดือน นอกจากนี้ การเพิม่ ขึ้นของนาโนเคลย์ส่งผลให้สมบัติแรงดัด
เพิม่ ขึน้ แต่สมบัตกิ ารดูดซับน้าลดลง ตามลาดับ ซึ่งสูตรการผสมทีเ่ หมาะสมสาหรับการทดลองนี้ คือ พอลิโพพีลนี
รีไซเคิล (50.7 wt%) ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (36.1 wt%) นาโนเคลย์ (9.2 wt%) สารควบคู่ (3.0 wt%) และสารหล่อ
ลื่น (1.0 wt%) ทีค่ วามพึงพอใจ 0.936 แสดงว่า ตัวแบบการทดลองสามารถทานายการตอบสนองได้ในระดับความ
พึงพอใจถึง 93.60% ซึง่ มีค่าทีส่ งู ตามลาดับ
คาสาคัญ: การออกแบบการทดลองแบบผสม; พอลิโพรพีลนี รีไซเคิล; ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา; สมบัตแิ รงดัด;
พืน้ ผิวตอบสนอง
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Abstract: Mixture design was used to determine the optimal formulation of wood-plastic composites
(WPCs). Factors were recycled polypropylene (rPP), rubberwood sawdust (RWS), nanoclay (NC), maleic
anhydride grafted polypropylene (MAPP), and lubricant (WAX). The specimens were prepared from an
extrusion and compression molding machine. The experimental results were evaluated using analysis of
variance (ANOVA) and optimized using response surface methodology (RSM). The results showed that
all of the factors significantly (p < 0.05) affected the flexural and water absorption properties of WPCs.
The flexural properties (MOR and MOE) decreased after immersion in water for periods of 1 and 3
months. The increase of the NC content increased the flexural properties but decreased the water
absorption. The optimal formulation for overall properties had consisted of 50.7 wt% rPP, 36.1 wt%
RWS, 9.2 wt% NC, 3.0 wt% MAPP, and 1.0 wt% WAX. The desirability of the overall properties was
0.936, suggesting that the model was able to predict the response to an adequate extent of 93.60%.
Keywords: Mixture design, Recycled polypropylene, Rubberwood sawdust, Flexural properties,
Response surface methodology
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1. บทนา
วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ (Wood-Plastic
Composites: WPCs) เป็ นวั ส ดุ ท่ี ไ ด้ ร ับ ความนิ ย ม
อย่ า งมากจากนั ก วิจ ัย ผู้ บ ริโภค และอุ ต สาหกรรม
ต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้อ ง โดยทัว่ ไป WPCs ประกอบด้ว ย
วัสดุหลัก 2 ชนิด ได้แก่ พลาสติก ซึ่งเป็ นวัสดุท่เี ป็ น
เนื้ อ หลัก และเป็ นเฟสต่ อ เนื่ อง เรีย กว่ า เมทริก ซ์
(Matrix) และไม้ ซึ่งเป็ นวัสดุส่วนเหลือทีก่ ระจายตัวอยู่
ในวั ส ดุ เ นื้ อ หลั ก เหล่ า นั ้น เรี ย กว่ า สารเสริ ม แรง
(Reinforcement) [1, 2] นอกจากนี้ กระบวนการผลิต
WPCs สามารถใช้สารเติมแต่งชนิดต่างๆ ในการผลิต
WPCs เพื่อเพิม่ สมบัตเิ ชิงกล กายภาพ และความร้อน
ให้ดยี งิ่ ขึน้ อาทิเช่น โลหะ เซรามิก และวัสดุธรรมชาติ
เป็ นต้น [3]
เม ท ริ ก ซ์ (Matrix) ใน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ WPCs คื อ
พลาสติก โดยทัวไปพลาสติ
่
กแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ เทอร์โมเซต (Thermoset) และเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) พอลิเมอร์เมทริก ซ์ เป็ น
ส่วนทีห่ ่อหุม้ และยึดส่วนของวัสดุเสริมแรงเข้าด้วยกัน
ดังนัน้ พอลิเมอร์เมทริกซ์ ม ักมีความเหนี ย วสูง มีค่ า
ความแข็งแรงและมอดุลสั ต่ากว่าสารเสริมแรง มีหน้าที่
หลัก คือ รัก ษาความเสถียรในรูป ร่างและขนาดของ
วัสดุผสมพอลิเมอร์ ช่วยทาให้วสั ดุเสริมแรงกระจายตัว
สามารถกระจายถ่ายแรงที่ได้รบั จากภายนอกไปยัง
วัสดุเสริมแรงได้ และช่วยให้วสั ดุมีความทนทานต่ อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ [4] ซึ่งพลาสติกที่ได้รบั ความ
สนใจและมีการใช้งานในอุตสาหกรรม คือ พอลิโพรพีลนี
(Polypropylene: PP) พอลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ (Polyvinyl
Chloride: PVC) พอลิเอธิลีน (Polyethylene: PE) และ
พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) ซึ่ง พลาสติก เหล่ า นี้ มี

สมบัติเด่น คือ ทนความร้อนสูง มีความหนาแน่ นต่ า
และสามารถนาไปขึ้นรูปและใช้งานในลักษณะต่างๆ
ได้ เช่ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมสิ่ง ทอ อุ ป กรณ์
ห้องปฏิบตั กิ าร และชิ้นส่วนรถยนต์ [5] นอกจากนี้ PP
ยังมีสมบัตเิ ชิงกลเหนียว ทนต่อแรงดึง และทนต่อแรง
กระแทกได้ ดี เป็ นฉนวนไฟฟ้ าที่ดีม ากในสภาวะที่
อุ ณ ห ภู มิ สู ง และสาม ารถน ากลั บ ม าใช้ ใ ห ม่ ไ ด้
(Recycle) [6] ดั ง นั ้น พลาสติ ก รีไ ซเคิ ล จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมในการน ามาวิจ ัย และประยุ ก ต์ ใช้ง านเพื่อ
ทดแทนหรือ ลดการใช้พ ลาสติกบริสุท ธิ ์ สามารถลด
ต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ ลดภาระการกาจัดขยะใน
พื้น ที่ก าจัด ขยะ (Landfills) และเป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า
ให้แก่พลาสติกรีไซเคิล [7]
วัสดุ เสริม แรง (Reinforcement) ที่ น ามาใช้ ในการ
ผสมกั บ พลาสติ ก คื อ ขี้ เลื่ อ ยหรื อ ผงไม้ ซึ่ ง ไม้ ใ น
ธรรมชาติ จะมีปริมาณลดลงเป็ นอย่ างมากเนื่ องจาก
ความต้ อ งการทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และทางด้ า น
อุตสาหกรรม เช่น การทาเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้าง และ
การใช้งานด้านอื่นๆ ส่งผลทาให้ของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต นั ้น มีจ านวนเพิ่ ม ขึ้น เช่ น กัน [8, 9]
ส าหรับ การท าเฟอร์ นิ เจอร์ และไม้ ป าร์ ติ เคิ ล โดยที่
ต้นไม้ 1 ต้น จะประกอบไปด้วยลาต้นที่นามาผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ เพียง 10% อีก 90% จะประกอบด้วย พวก
กิ่งก้ านเล็กๆ 54% ผงไม้จากโรงเลื่อย 32% และจาก
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 4% [10] และในลักษณะของ
ผงไม้ทไ่ี ด้จากของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากอุตสาหกรรม ทาให้
ในปั จจุบ ันมีการนามาใช้ประโยชน์ โดยการนาไปผลิต
เป็ นไม้แผ่นชนิดต่างๆ เช่น ไม้อดั เนื้ออ่อน (Plywood)
แผ่ น ใยไม้ อ ั ด แข็ ง (Hardboard) และแผ่ น เอ็ ม ดี เอฟ
(Medium Density Fiberboard: MDF) [11, 12]
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กระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ WPCs สามารถทา
ได้หลายวิธี อาทิเช่น การอัดร้อน (Hot Press) การอัด
รี ด (Extrusion) แ ล ะก า รฉี ด (Injection) เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ยั ง มี ก รรมวิ ธี ใ หม่ ๆ ที่ ส ามารถขึ้ น รู ป
WPCs ให้มคี วามหลากหลายในการใช้งานมากยิง่ ขึ้น
[13, 14] WPCs สามารถใช้งานได้ในหลายลัก ษณะ
งาน เช่ น โครงสร้างอาคาร การท าของเล่ น เด็กและ
ผูส้ ูงอายุ และงานตกแต่งอาคารสถานที่ ดังนัน้ WPCs
จึงต้องมีสมบัตเิ ชิงกลและกายภาพทีด่ ี มีความแข็งแรง
เหนียว ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อแรงเสียดทาน และ
ทนต่อสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามรุนแรง [15] ในปั จจุบนั
ความต้องการของผลิตภัณฑ์ WPCs มีจานวนเพิม่ ขึน้
เรื่อยๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มตี ้นทุนการบารุงรักษาต่า
มีความทนทาน ต้านทานเชื้อราสูง ดูดซับน้าน้อย และ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม [15-17] นอกจากนี้ สมบัตเิ ด่น
ของ WPCs คือ ปราศจากมอดและแมลงต่างๆ มีอายุ
การใช้งานนาน สามารถใช้งานกลางแจ้งและในร่มได้ดี
มีความยืดหยุ่น และโค้งงอได้ดเี มื่อเทียบกับพลาสติก
และไม้ในธรรมชาติ [18]
เนื่ อ งจากเป้ าหมายของงานวิจ ัย นี้ เป็ น การสร้า ง
วัสดุท่ีใช้งานทางด้านโครงสร้าง ดังนั น้ เมื่อมีการใช้
งานในระยะเวลาหนึ่งจะเกิดความไม่แน่นอนด้านความ
เสถียรของ WPCs ในการนาไปประยุกต์ใช้งานภายใต้
เงื่อ นไขสถานที่โล่ ง แจ้ง และสัม ผัส กับ ความชื้น สู ง
ทาให้มขี อ้ จากัดต่อการใช้งาน และเงื่อนไขหลักทีม่ ผี ล
ต่อ WPCs คือ อุณหภูมิ ความชืน้ และเวลาการใช้งาน
ส่ ง ผลให้ WPCs มี ก ารเปลี่ย นแปลงสมบัติ ท างกล
ชี ว ภ าพ และเคมี [13, 19] ดั ง นั ้ น งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง
ทาการศึกษาสมบัติแรงดัด ของ WPCs ซึ่งเป็ นสมบัติ
เชิงกลทีส่ าคัญทีส่ ุดในการกระทาของแรงภายนอกและ

ภายในสาหรับวัสดุโครงสร้าง โดยทาการศึกษาสมบัติ
แรงดัดและการดูดซับน้ าของ WPCs ทีผ่ ่านการสัมผัส
ความชื้นเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็ นเวลาที่ WPCs
อิ่ม ตัว หลัง สัม ผัส ความชื้น เพื่ อ ใช้ ในการออกแบบ
พั ฒ นา และสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ WPCs โดยท าการ
ออกแบบการทดลองแบบผสม (Mixture Design) ใน
รู ป แบบ D-Optimal ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก ารออกแบบการ
ทดลองเพื่อ หาอัต ราส่ ว นที่เหมาะสมของปั จ จัย เชิง
ปริม าณตัง้ แต่ 2 ปั จ จัย ขึ้น ไปเพื่อ หาอัต ราส่ วนผสม
ของสารหรือวัสดุ โดยยึดหลักว่าผลรวมปริมาณของ
ปั จจัยทัง้ หมดจะต้องเป็ น 100% นอกจากนี้ ข้อดีของ
การออกแบบการทดลองด้วยวิธกี ารนี้ คือ ลดจานวน
สภาวะในการลดลอง [1, 6] จากนัน้ ทาการวิเคราะห์
ปั จ จัย ส่ ว นผสมด้ ว ยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA) และหาอัต ราส่ วนผสมที่เหมาะสมโดยวิธี
พืน้ ผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology:
RSM) ซึ่งวิธกี ารนี้เป็ นการรวบรวมเอาเทคนิคทัง้ ทาง
คณิ ต ศาสตร์แ ละทางสถิติท่ีมีป ระโยชน์ ต่ อ การสร้าง
แบบจาลองและการวิเคราะห์ปัญหา โดยที่ผลตอบที่
สนใจขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะ
หาค่าที่ดีท่สี ุดของผลตอบ [5, 16] เพื่อการออกแบบ
สูตรการผสมสาหรับการนาไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
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2. วัสดุและวิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 วัสดุ
วัสดุท่ีใช้ในการผลิต ตัวอย่ างการทดสอบ WPCs
ประกอบด้ ว ย พ อลิ โ พ รพี ลี น รี ไ ซเคิ ล (Recycled
Polypropylene: rPP) ทาหน้าทีเ่ ป็ นเมทริกซ์ (Matrix)
ขี้เลื่อยหรือผงไม้ย างพารา (Rubberwood Sawdust:
RWS) ท าหน้ า ที่ เ ป็ นสารเสริม แรงให้ กั บ พลาสติ ก
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(Reinforcement) นาโนเค ลย์ (Nanoclay: NC) ท า
หน้ า ที่ เป็ นสารเสริม แรงเช่ น เดีย วกัน กับ ขี้เลื่อ ยไม้
ยางพ ารา สารควบคู่ (Maleic Anhydride-Grafted
Polypropylene: MAPP) เพื่อช่วยการเพิม่ การยึดเกาะ
ของสารผสมสาหรับ การผลิต เม็ด วัสดุผ สม และสาร
หล่อลื่น (Paraffin Wax: WAX) เพื่อช่วยให้วสั ดุท่ีท า
การผสมมีก ารไหลตัว ที่ดีในขัน้ ตอนการผสม โดยมี
ช่ว งอัต ราส่ วนการผสม ดังแสดงในตารางที่ 1 ก่ อ น
การผสมขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราถูกนาไปร่อนผ่านตะแกรง
ข น าด 80 Mesh (<180 ไม โค รเม ต ร) เป็ น เวลา
15 นาที จากนัน้ ทาการอบเพื่อลดความชื้นที่อุณหภูมิ
110 oC เป็ นเวลา 24 ชม.

สารหล่อลื่น (x5) ตามลาดับ มีการออกแบบการทดลอง
ทัง้ หมด 16 สู ต ร (Run) ดัง แสดงในตารางที่ 2 ซึ่ ง
ปั จจัยที่มีผลต่อค่าสมบัติแรงดัดก่อนและหลังการดูด
ซับน้ า รวมถึงเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ าเป็ นระยะเวลา
3 เดือน คือ พอลิโพรพีลนี รีไซเคิล (45.0 ≤ x1 ≤ 55.0)
wt% ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (35.0 ≤ x2 ≤ 45.0) wt% และ
นาโนเคลย์(5.0 ≤ x3 ≤ 10.0) wt% โดยสารควบคู่และ
สารหล่อลื่นถูกกาหนดเป็ นค่าคงที่ เนื่องจากสารควบคู่
(x4) และสารหล่อลื่น (x5) มีหน้ าที่หลัก คือ ช่วยเพิ่ม
การยึดเกาะระหว่างพอลิโพรพีลนี รีไซเคิลและขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา และช่วยให้วสั ดุท่ที าการผสมมีการไหล
ตัวทีด่ ใี นขัน้ ตอนการผสม นอกจากนี้ ทาการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) และวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง
(Response Surface Methodology; RSM) โ ด ย ใ ช้
โปรแกรม Design-Expert Software (Version 8.0.6,
Stat-Ease, Inc.) เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยหลัก ปั จจัยร่วม
และความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่ า งๆ โดยมีส มการ
ทัวไปของรู
่
ปแบบจาลองดังนี้

ตารางที่ 1 อัตราส่วนการผสมในการผลิต WPCs
Compositions Low
High
rPP (x1)
45.0
55.0
RWS (x2)
35.0
45.0
NC (x3)
5.0
10.0
MAPP (x4)
3.0
3.0
WAX (x5)
1.0
1.0

1. Linear Model
p

2.2 การออกแบบการทดลอง
งานวิจยั นี้ เป็ นการหาอัตราส่ วนผสมที่เหมาะสม
ของ WPCs สาหรับวัสดุโครงสร้างทีส่ มั ผัสความชื้นสูง
โดยท าการออกแบบการทดลองแบบผสม (Mixture
Experiment Design) ใน รู ป แ บ บ ข อ ง D-Optimal
[1, 5, 6] ซึ่ ง เป็ นการออกแบบโดยการก าหนดช่ ว ง
อัต ราส่ ว นผสมของการทดลอง และรวมอัต ราส่ ว น
ทัง้ หมดเท่ า กับ 100 เปอร์เซ็น ต์ โดยน้ าหนั ก (wt%)
ประกอบด้วย พอลิโพรพีลีน รีไ ซเคิล (x1) ขี้เลื่อ ยไม้
ยางพารา (x2) นาโนเคลย์ (x3) สารควบคู่ (x4) และ

E(y) = ∑ βi xi

(1)

i=1

2. Quadratic Model
p

p

E(y) = ∑ βi xi + ∑ ∑ βij xi xj
i=1

(2)

i<𝑗

เมื่อ E(Y) คือ ผลการท านายของการทดลอง; ค่ า βi
และ βij คือ ค่าสัมประสิทธิข์ องปั จจัย หลักและปั จจัย
ร่วม; ค่า xi คือ ปั จจัยหลัก; ค่า xi xj คือ ปั จจัยร่วม
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2.3 การขึ้นรูปตัวอย่างชิ้ นงานทดสอบ
การขึน้ รูปเม็ด WPCs โดยทาการผสมด้วยเครื่องอัด
รีดเกลียวหนอนคู่ (Twin Screw Extruder) รุ่น SHJ-36
จากบริษัท เอ็นแมช จากัด ประเทศไทย มีการควบคุม
อุณหภูมหิ ลอมเหลว 7 ช่วง คือ 170 175 180 185 185
190 และ 200 oC ตามลาดับ ความเร็วรอบของเกลียว
หนอน คือ 40 รอบ/นาที จากนัน้ ทาการตัดเม็ด WPCs
ให้มีขนาด 2-3 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) เพื่อ
เตรียมการกดอัดด้วยเครื่องอัดร้อน (Hot Press)
การขึ้น รู ป แผ่ น WPCs โดยการน าเม็ ด WPCs
ที่ เตรีย มไว้ จ ากการผสมเทลงไปในเครื่อ งอั ด ร้อ น
(Compression Molding Machine) ซึ่ ง มี ข น า ด
แม่พมิ พ์ คือ 16 ซม. × 28 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) มี

2.4 การทดสอบแรงดัด
การทดสอบแรงดัด (Modulus of Rupture; MOR)
และ (Modulus of Elasticity; MOE) เป็ นการปฏิ บ ัติ
ตามมาตรฐาน ASTM D 790-92 ด้วยเครื่องทดสอบ
อ เน ก ป ระ ส ง ค์ (Universal Testing Machine) รุ่ น
NRI-TS500-50 จาก บริษั ท นริน ทร์ อิ น สทรู เม้ น ท์
จากัด ประเทศไทย โดยเป็ นการทดสอบแรงดัดแบบ
3 จุด ซึ่งชิน้ งานทดสอบมีขนาด 13 มม. x 100 มม. x
4.8 มม. ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 (ก) ขนาดบ่ า รองรั บ
ชิ้น งาน (Span Distance) มีร ะยะห่ า ง 80 มม. และ
ความเร็ว ที่ใ ช้ท ดสอบแรงดัด คือ 2 มม./นาที โดย
ทาซ้า 5 ครัง้ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (25 oC) ก่อนการทดสอบ
ชิ้น งานตัว อย่ า งถู ก แช่ ในน้ า ที่อุ ณ หภู มิ 25 oC เป็ น
เวลา 1 และ 3 เดือ น ซึ่งเป็ น ระยะการอิ่ม ตัว สาหรับ
พฤติกรรมการดูดซับน้ าของ WPCs และเป็ นปั จจัยที่
ก าหนดเพื่อ การทดลอง ดังแสดงในรูป ที่ 2 (ข) เมื่อ
ครบระยะเวลาทีก่ าหนด ชิน้ งานถูกหยิบขึน้ จากน้า ซับ
น้าด้วยกระดาษทิชชู่ และทาการวัดค่าแรงดัดหลังจาก
ตั ว อย่ า งถู ก แช่ ใ นน้ าครบ 1 เดื อ น และ 3 เดื อ น
ตามล าดับ หลัก จากนั ้น ชิ้น งานถู ก หยิบ ขึ้น จากน้ า
ซับน้ าด้วยกระดาษทิชชู่ และทาการวัดค่าแรงดัดทันที
ดังแสดงในรูปที่ 2 (ค)

การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ห ลอมเหลว 190 oC เป็ นเวลา
20 นาที ประกอบด้วย การอุ่นแม่พิมพ์ (Pre-Heading)
เป็ นเวลา 5 นาที กดอัด (Compress) เป็ นเวลา 10 นาที
และหล่อเย็นด้วยอากาศ (Air Cooling) เป็ นเวลา 5 นาที
ตามล าดับ จะได้ แผ่ น WPCs ดังแสดงในรูป ที่ 1 (ค)
หลังจากนั น้ ท าการตัดแผ่ น WPCs ตามมาตรฐานการ
ทดสอบแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่ 1 (ง)

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รูปที่ 1 กระบวนการขึน้ รูปชิน้ งานทดสอบ: (ก) การเตรียมเม็ด WPCs (ข) กระบวนการอัดร้อน
(ค) แผ่นไม้อดั จาก WPCs และ (ง) ชิน้ งานทดสอบ
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(แช่น้า 1 เดือน)

(ก)

(ค)

(แช่น้า 3 เดือน)
(ข)
รูปที่ 2 กระบวนการทดสอบแรงดัดหลังการดูดซับน้า: (ก) การเตรียมชิน้ งานทดสอบ (ข) นาชิน้ งานทดสอบการ
แช่น้า ระยะเวลา 1 และ 3 เดือน และ (ค) การทดสอบสมบัตแิ รงดัด

2.5 การทดสอบการดูดซับน้า
การทดสอบการดูดซับน้ า (Water Absorption; WA)
เป็ นการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D 570-88 ซึ่ ง
ชิ้นงานตัวอย่างของการทดสอบมีขนาด 30 มม. × 30
มม. × 4.8 มม. ก่อนการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างถูกอบที่
อุ ณ หภู มิ 50 oC เป็ นเวลา 24 ชม. เพื่อลดความชื้น ที่
เกิดขึ้น ในชิ้น งานตัวอย่ าง จากนั ้นท าการแช่ ช้ิน งาน
ตัวอย่างในน้ าทีอ่ ุณหภูมิ 25 oC เป็ นเวลา 3 เดือน ก่อน
การแช่น้ ามีการชังน
่ ้ าหนักชิ้นงานทันทีดว้ ยเครื่องชังที
่ ม่ ี
ความละเอียด 0.001 กรัม เพื่อหาน้ าหนั กเริ่มต้นของ
ตัวอย่าง และเพื่อเป็ นข้อมูลในการหาเปอร์เซ็นต์การดูด
ซับน้ า หลักจากชิ้นงานถูกแช่ครบเวลา 3 เดือน ชิ้นงาน
ถูกหยิบขึ้นจากน้ า ซับน้ าด้วยกระดาษทิชชู่ และถูกชัง่
น้ าหนั ก ทัน ที โดยการท าซ้ า 5 ครัง้ และค านวณหา
เปอร์เซ็นต์การเพิม่ ขึน้ ของน้าหนักหลังการดูดซับน้ า

3. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
งานวิจ ัย ท าการออกแบบการทดลองแบบผสม
(Mixture Design) โดยใช้วิธี D-Optimal ซึ่ ง สามารถ
ออกแบบสูตรในการทดลองได้ 16 สูตร (Run) โดยมี
5 ปั จจัย คือ พอลิโพรพีลนี รีไซเคิล ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา
นาโนเคลย์ สารควบคู่ และสารหล่อลื่น เช่นเดียวกัน
กับค่าผลตอบสนองทีไ่ ด้จากการทดลอง คือ ค่าสมบัติ
แรงดัด (MOR และ MOE) ก่อนและหลังการดูดซับน้ า
เป็ นระยะเวลา 1 และ 3 เดือน และเปอร์เซ็นต์การดูด
ซับน้า (WA) ดังแสดงในตารางที่ 2
3.1 การวิ เ คราะห์ รู ป แบบจ าลองการถดถอยที่
เหมาะสมด้วยสถิ ติ
จากผลการตอบสนองในตารางที่ 2 สามารถนามา
วิ เ คราะห์ ค่ าท างสถิ ติ เพื่ อเลื อ กรู ป แบบ จ าลอง
การถดถอยที่เหมาะสมส าหรับทุ ก ค่ าการตอบสนอง
ซึ่ง แบบจาลองถดถอยที่เ หมาะสมจะพิจ ารณาจาก
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ตารางที่ 2 การออกแบบการทดลองแบบผสม (Mixture Design) รูปแบบ D-Optimal และผลการทดลอง
No Compositions
Before WA (MPa)
After WA (MPa)
WA
1 Month
3 Month
x1 x2 x3
MOR
MOE
MOR MOE MOR MOE
(%)
1
53.0 38.0 5.0
41.44
1.36
38.85
1.31
34.95
2
47.7 38.3 10.0
38.90
1.18
36.33
1.10
32.36
3
47.7 40.8 7.5
37.22
1.02
35.62
0.96
31.60
4
45.0 45.0 6.0
27.93
0.89
25.31
0.83
21.33
5
45.0 41.0 10.0
35.54
1.06
32.95
1.00
27.94
6*
45.0 41.0 10.0
37.79
1.09
35.09
1.03
31.11
7
50.4 40.6 5.0
37.77
1.24
35.10
1.17
31.13
8
50.5 37.8 7.7
43.07
1.35
40.45
1.29
35.45
9
55.0 35.0 6.0
35.88
1.47
33.27
1.42
29.27
10
47.9 43.1 5.0
32.77
1.02
30.17
0.95
26.57
11
51.0 35.0 10.0
42.55
1.33
39.90
1.28
35.90
12* 51.0 35.0 10.0
40.56
1.43
37.98
1.34
33.98
13
49.8 39.5 6.7
39.98
1.01
37.39
0.96
34.39
14* 55.0 35.0 6.0
36.22
1.46
33.92
1.39
30.01
15* 45.0 45.0 6.0
27.94
0.79
25.40
0.72
21.45
16* 49.8 39.5 6.7
41.28
1.06
38.67
1.02
34.57
หมายเหตุ: * คือ ค่า Lack-of-fit ของการทดลอง; x4 และ x5 เท่ากับ 3.0 และ 1.0 wt% ตามลาดับ

1.09
0.88
0.75
0.61
0.79
0.81
0.92
1.08
1.19
0.74
1.04
1.12
0.74
1.18
0.62
0.81

5.83
6.02
7.21
9.61
8.55
8.09
7.54
5.58
5.48
7.88
5.86
5.85
7.34
5.53
9.57
7.39

ค่าทางสถิติ ประกอบด้วย Sequential Model Sum of
Squares มี นั ย ส า คั ญ Adjusted Coefficient of
Determination (Adj-R2) และ Predicted Coefficient
of Determination (Pred-R2) มี ค่ า สู ง และค่ า Lackof-fit ไม่ มีนั ย สาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3 จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ค่า MOR ก่อนและหลังการ
ดูดซับน้ าระยะเวลา 1 และ 3 เดือน มีความเหมาะสม
กับรูปแบบการจาลองเชิงเส้นโค้ง (Quadratic Model)
ขณะที่ค่า MOE ก่อนและหลังการดูดซับน้ า ระยะเวลา
1 และ 3 เดือน และเปอร์เซ็นต์ก ารดูดซับ น้ ามีความ
เหมาะสมกับ รูป แบบการจาลองเชิงเส้น ตรง (Linear
Model) ตามลาดับ โดยจากการเปรียบเทียบผลทาง
สถิติ พบว่ า รูป แบบจ าลองที่เหมาะสมเหล่ า นี้ มีค่ า
Adj-R2 และ Pred-R2 สู ง กว่ า รู ป แบบจ าลองอื่ น ๆ

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance; ANOVA) พบว่า รูปแบบจาลองทีเ่ หมาะสม
เหล่านี้มคี ่า P-value ของ Lack-of-Fit ทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญ
(P>0.05) ซึ่งกล่ า วได้ว่ า รูป แบบจาลองการถดถอย
ของแบบจาลองมีความสมรูปกับข้อมูล และสามารถนา
ข้อมูลไปทานายต่อได้ [4]
ตารางที่ 3 แสดงค่าการวิเคราะห์รปู แบบจาลองการ
ถดถอยทางสถิตขิ องแต่ละการตอบสนอง สามารถสรุป
ได้ว่า ค่า R2 ของทุกการทดลองมีค่าสูงและอยู่ในช่วง
87.44% - 93.23% ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วแบบจ าลองการ
ถดถอยควรมี R2 มากกว่า 75.00% [6] นัน่ หมายความ
ว่าแบบจาลองนี้สามารถอธิบายความสามารถในการ
ท านายได้ด แี ละแบบจ าลองมีค วามสัม พ นั ธ์ที ่ดี
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตอบสนอง นอกจากนี้
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์รปู แบบจาลองการถดถอยทางสถิตทิ เ่ี หมาะสมของแต่ละการทดลอง
Properties
Fitted
Sequential Lack-of-Fit
R2
Adj-R2
Pred-R2
Model
P-value
P-value
MOR Before WA Quadratic
0.0003*
0.0952
MOE Before WA
Linear
<0.0001*
0.0783
MOR (1 Month)
Quadratic
0.0002*
0.1143
MOE (1 Month)
Linear
<0.0001*
0.0795
MOR (3 Month)
Quadratic
0.0002*
0.2420
MOE (3 Month)
Linear
<0.0001*
0.2298
WA
Linear
<0.0001*
0.2235
หมายเหตุ: * ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 หมายถึง ความมีนัยสาคัญ

ค่า Adj-R2 มีค่าอยู่ในช่วง 85.50% - 89.85% ของแต่ละ
รูปแบบจาลองมีค่าที่สูงใกล้เคียงกันกับค่า R2 ซึ่งเป็ น
การยืนยันให้เห็นว่ารูปแบบจาลองการถดถอยที่ได้เป็ น
รูป แบบที่เหมาะสมของการทดลอง และในส่ วนของ
Pred-R2 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 80.44% - 85.25% แสดงให้
เห็นว่า ตัวแบบจาลองการถดถอยนัน้ สามารถทานายค่า
ตอบสนองของข้อมูลใหม่ ได้ดี นอกจากนี้ พ บว่ า การ
ตรวจสอบความแม่ นย าข องแบบจ าลองโดยค่ า
Coefficients of Variation (C.V.) ทัง้ หมดมีค่าต่าระหว่าง
4.21%-7.88% สรุปได้ว่า การทดสอบสมบัติต่างๆ ของ
การทดลองมีความแม่นยาที่ดี และสามารถนาข้อมูลไป
ใช้ในการออกแบบหรือสร้างรูปแบบจาลองได้ [4, 7]

(%)
92.22
87.44
93.14
88.72
93.23
88.46
88.68

(%)
88.33
85.50
89.71
86.98
89.85
86.69
86.94

(%)
80.44
83.31
82.36
84.79
81.49
85.25
83.51

C.V.
(%)
4.21
6.84
4.23
6.81
4.72
7.88
7.18

Actual) ตามลาดับ จากรูปที่ 3 (ก) เป็ นการแสดงกราฟ
Normal Probability ของ MOR ก่ อนการดู ดซั บ น้ า
พบว่า ไม่มคี ่าทีผ่ ดิ ปกติเกิดขึน้ ในกราฟ ตลอดจนข้อมูล
มีการแนบชิดกับเส้นตรงหรือมีแนวโน้ มเป็ นเส้นตรง
ดังนั น้ สามารถสรุปได้ว่ า ข้อมู ลการตอบสนองมีการ
แจกแจงเป็ นแบบปกติ [10] นอกจากนี้ รูปที่ 3 (ข) จาก
กราฟอธิบ ายถึงค่ าเศษเหลือต่ อค่ าการท านายที่เกิด
ขึ้นกับการวิเคราะห์การทดลอง พบว่ า ค่ าเศษเหลือมี
การกระจายตัวเป็ นแบบอิสระและมีการกระจายล้อมรอบ
เส้นตรงกึ่งกลาง (Center Line) ที่เท่ าๆ กันของกราฟ
สรุ ป ได้ ว่ า ค่ าเศษเหลือ ไม่ มีแ นวโน้ ม หรือ รู ป แบบที่
แน่ นอน ข้อมูลจากการทดลองมีความเสถียรภาพของ
ความแปรปรวนและคุณสมบัติด้านความเป็ นอิสระ ใน
ส่วนของกราฟแสดงถึงค่าเศษเหลือต่อค่าการทดสอบ
จริงการทดลอง รูปที่ 3 (ค) จะเห็นได้ว่า ค่าการทานาย
และค่าจริงจากการทดลองมีความสัมพันธ์ ข้อมูลมีการ
กระจายและแนบชิดเป็ นเส้นตรง ตลอดจนไม่ มีค่ าที่
ผิด ปกติ เกิ ด ขึ้น ในกราฟ นอกจากนี้ ข้อมู ลยังมีก าร
กระจายตัวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับลาดับการทดลองที่
เป็ นแนวโน้มหรือมีความสัมพันธ์ทส่ี ามารถคาดการณ์ได้
ตลอดจนไม่มคี ่าทีผ่ ดิ ปกติเกิดขึน้ ในกราฟ

3.2 การตรวจสอบความพอเพียงของแบบจาลอง
การตรวจสอบความพอเพียงของรูปแบบจาลองซึ่ง
เป็ นสิง่ จาเป็ นเพื่อยืนยันการทานายของรูปแบบจาลอง
ที่เหมาะสม [8] แสดงดังรูป ที่ 3 ความพอเพีย งของ
แบบจ าลองการถดถอยที่ ได้ ร ับ จากการตอบสนอง
พิจารณาจากค่าต่างๆ ประกอบด้วย การแจกแจงแบบ
ป ก ติ ข อ งเศ ษ เห ลื อ (Normal Plot of Residuals)
ค่าเศษเหลือต่อค่าทีท่ านาย (Residuals vs. Predicted)
และค่ าที่ท านายต่ อค่าการทดลองจริง (Predicted vs.
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 3 การตรวจสอบความพอเพียงของรูปแบบจาลอง: (ก) การแจกแจงแบบปกติของเศษเหลือ
(ข) ค่าเศษเหลือต่อค่าทีท่ านาย และ (ค) ค่าทีท่ านายต่อค่าการทดลองจริง
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของรูปแบบจาลองของแต่ละการตอบสนอง
P-value
Before WA
After WA (1 Month)
MOR
MOE
MOR
MOE
Model
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
Linear Mixture
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
X1 X2
<0.0001*
<0.0001*
X1 X3
0.2851
0.1650
X2 X3
0.2139
0.1142
หมายเหตุ: * ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 หมายถึง ความมีนัยสาคัญ
Source

3.3 ผลกระทบของอัต ราส่ ว นผสมต่ อ ค่ า แรงดัด
(MOR และ MOE) ก่อนการดูดซับน้า
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แสดง
ดังตารางที่ 4 พบว่า ค่า MOR และ MOE ก่อนการดูด
ซับน้ามีรูปแบบจาลองทีเ่ หมาะสม คือ เชิงเส้นโค้งและ
เชิงเส้นตรง ตามลาดับ ซึ่งรูปแบบจาลองทัง้ สองนัน้ มี
ค่านัยสาคัญน้ อยกว่า 0.05 (P < 0.05) สรุปได้ว่า รูป
แบบจ าลองทัง้ 2 นี้ มีนั ย ส าคัญ นอกจากนี้ สมการ
ถดถอยที่แ สดงความสัม พัน ธ์ระหว่ างค่า MOR และ
MOE และตัวแปรต่ างๆ ของการทดลองเพื่อท านาย
อัตราส่วนการผสม แสดงดังสมการที่ 3 และ 4

After WA (3 Month)
MOR
MOE
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
0.1739
0.1466
-

WA
<0.0001*
<0.0001*
-

จากสมการถดถอยข้างต้น สาหรับค่า MOR แสดง
ให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิข์ องขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (x2)
และนาโนเคย์ (x3) มีค่ ามากกว่า ค่ าสัม ประสิท ธิ ข์ อง
พอลิโพรพีลนี รีไซเคิล (x1) สรุปได้ว่า ปริมาณส่วนผสม
ของขี้เลื่อ ยไม้ย างพาราและนาโนเคลย์ มีผ ลต่ อ การ
เพิม่ ขึน้ ของค่า MOR นอกจากนี้ สมการถดถอยสาหรับ
ค่ า MOE พบว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ข์ องพอลิ โพรพี ลี น

รีไซเคิล (x1) มีค่ามากที่สุดและสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ ์
ของขี้เลื่อยไม้ยางพารา (x2) และนาโนเคลย์ (x3) สรุป
ได้ว่า ปริมาณส่วนผสมของพอลิโพรพีลนี รีไซเคิลมีผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของค่า MOE โดยสมการถดถอยของ
การท ดลองทั ้ง 2 สามารถสร้ า งกราฟ โครงร่ า ง
(Contour Plot) และหาสูตรผสมที่เหมาะสมของแต่ละ
สมบัติโดยวิธี RSM [16] โดยกราฟโครงร่า งของค่ า
MOR แ ล ะ MOE แ ส ด งดั ง รู ป ที่ 4 (ก ) แ ล ะ (ข )
ตามลาดับ โดยมุมทัง้ 3 ของกราฟ ประกอบด้วยปั จจัย
3 ชนิด คือ พอลิโพรพีลนี รีไซเคิล ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
และนาโนเคลย์ จากกราฟทัง้ 2 แสดงให้เห็นว่า การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณสัดส่วนการผสมมีผลต่อ ค่า MOR
และ MOE อย่างชัดเจน ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
วปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่ อ สมบั ติ แ รงดั ด ของ WPCs คื อ พ อลิ โ พ รพี ลี น
รีไซเคิล ขี้เลื่อ ยไม้ย างพารา และนาโนเคลย์ ซ่ึงเป็ น
ส่วนผสมหลักของ WPCs นอกจากนี้ สูตรการผสมที่
เหมาะสมของค่ า MOR คือ พอลิโ พรพี ลีน รีไ ซเคิล
(49.7 wt%) ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (36.9 wt%) นาโนเคลย์
(9.4 wt%) สารควบคู่ (3.0 wt%) และสารหล่ อลื่น (1.0
wt%) ด้วยค่ า การท านายของแบบจาลอง คือ 41.89
MPa ที่ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ 0.922 หรื อ 92.20%
ส าหรับ สู ต รการผสมที่ เหมาะสมของค่ า MOE คื อ
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3.4 ผลกระทบของอัต ราส่ ว นผสมต่ อ ค่ า แรงดัด
(MOR และ MOE) หลังการดูดซับน้า 1 เดือน
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แสดงดัง
ตารางที่ 4 พบว่า ค่า MOR และ MOE หลังการดูดซับน้ า
ระยะเวลา 1 เดือน มีรูปแบบจาลองที่เหมาะสมของการ
ตอบสนอง คือ รูปแบบจาลองเชิงเส้นโค้งและเชิงเส้นตรง
เช่ นเดียวกันกับสมบัติแรงดัดก่ อนการดู ซับน้ า ซึ่งรูป
แบบจาลองทัง้ 2 นัน้ มีค่านัยสาคัญน้ อยกว่า 0.05 (P <
0.05) สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบจ าลองทั ้ง 2 นี้ มี นั ย ส าคั ญ
นอกจากนี้ สมการถดถอยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า MOR และ MOE หลังการดูดซับน้ า และตัวแปรต่างๆ
ของการตอบสนองเพื่ อ ท านายอัต ราส่ วนการผสมที่
เหมาะสม แสดงดังสมการที่ 5 และ 6
MOR (1 Month) = - 4.98x1 - 9.13x2 - 13.50x3 (5)
+ 0.30x1x2 + 0.23x1x3
+ 0.27x2x3
MOE (1 Month) = 0.03x1 - 0.02x2 + 0.02x3 (6)

พอลิโพพีลนี รีไซเคิล (55.0 wt%) ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา
(35.0 wt%) นาโนเคลย์ (6.0 wt%) สารควบคู่ (3.0
wt%) และ สารหล่อลื่น (1.0 wt%) ด้วยค่าการทานาย
ของแบบจ าลอง คือ 1.46 GPa ที ค่ วามพึง พอใจ
0.990 หรือ 99.00% ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 5
จากผลการทานายสูตรการผสม สังเกตได้ว่า สูตรการ
ผสมที เ่ หมาะสมของทัง้ 2 การทดลองมีค ่า ต่า งกัน
โดยการเพิม่ ขึน้ ของค่า MOR และ MOE ซึ่ง มาจาก
ปั จจัยหลักต่างชนิดกัน โดยพอลิโพรพีลนี รีไซเคิลซึ่ง
เป็ น เมทริก ซ์ทาหน้าทีเ่ ป็ น ส่วนทีห่ ่อ หุ ม้ และยึดส่ว น
ของวัสดุเสริมแรงเข้าด้วยกัน โดยมีสารควบคู่และสาร
หล่อลื่นช่วยในขัน้ ตอนการผสม นอกจากนี้ ขีเ้ ลื่อยไม้
ยางพาราและนาโนเคลย์ซึ ่ง เป็ น สารเสริม แรงที่
กระจายตัว อยู ่ใ นวัส ดุเ นื ้อ หลัก ส่ง ผลให้ค ่า สมบัติ
เชิงกลเพิม่ ขึน้ [6, 16]

(ข)

(ก)

รูปที่ 4 กราฟโครงร่างแสดงผลกระทบของอัตราส่วนการผสมก่อนการดูดซับน้า: (ก) ค่า MOR และ (ข) ค่า MOE
The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

12

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.02.001
บทความวิจัย

(ก)

(ข)

รูปที่ 5 กราฟโครงร่างแสดงผลกระทบของอัตราส่วนการผสมหลังการดูดซับน้าระยะเวลา 1 เดือน:
(ก) ค่า MOR และ (ข) ค่า MOE
จากสมการถดถอยสาหรับค่า MOR แสดงให้เห็น
ว่า ค่ าสัม ประสิท ธิข์ องขี้เลื่อ ยไม้ย างพารา (x2) และ
นาโนเคย์ (x3) มีค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธิข์ องพอลิโพรพีลนี รีไซเคิล (x1) สรุปได้ว่า ปริมาณส่วนผสมของ
ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราและนาโนเคลย์มผี ลต่อการเพิม่ ขึ้น
ของค่ า MOR เนื่องจากปั จจัยทัง้ 2 ท าหน้ าที่ในการ
เสริม แรงใน WPCs ส่ ง ผลให้ ค่ า MOR มีค่ า เพิ่ม ขึ้น
นอกจากนี้ สมการถดถอยสาหรับค่า MOE แสดงให้
เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิข์ องพอลิโพรพีลนี รีไซเคิล (x1)
มีค่ามากที่สุดและสูงกว่าค่าสัมประสิทธิข์ องขี้เลื่อยไม้
ยางพารา (x2) และนาโนเคย์ (x3) สรุปได้ว่า ปริมาณ
ส่วนผสมของพอลิโพรพีลนี รีไซเคิลมีผลต่อการเพิม่ ขึน้
ของค่า MOE เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของสมบัติ
แรงดัด ก่ อ นการดูด ซับ น้ า นอกจากนี้ สมบัติแ รงดัด
หลังการดูดซับน้าทีร่ ะยะเวลา 1 เดือน ของการทดลอง
มีค่าลดลง ดังแสดงในตารางที่ 2 เหตุผลเนื่องมาจาก

ธรรมชาติการชอบน้ าของไม้ (Hydrophilic) เมื่อสัมผัส
ความชืน้ สูงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพองตัว
ซึ่งมีผ ลกระทบโดยตรงต่อ สมบัติ แรงดัดของ WPCs
[2, 3, 20]
นอกจากนี้ กราฟโครงร่างของผลการตอบสนอง
(Contour plot) แสดงผลการท านายที่เหมาะสมของ
สมการถดถอยของทัง้ 2 การทดลอง แสดงดังรูปที่ 5
(ก) และ (ข) โดยรูปที่ 5 (ก) แสดงกราฟโครงร่างของ
ค่า MOE และ รูปที่ 5 (ข) แสดงกราฟโครงร่างของค่า
MOR ตามล าดับ พบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริม าณ
สัด ส่ ว นการผสมมีผ ลต่ อ สมบัติ แ รงดัด อย่ า งชัด เจน
โดยเฉพาะการเพิม่ ขึ้นของสัดส่วนขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา
ในช่วง 35 - 45 wt% ในวัสดุ WPCs ซึ่งตรงการข้าม
กับการเพิ่มขึ้นพอลิโพรพีลนี รีไซเคิล ในช่วง 45 - 55
wt% ใน WPCs ส่งผลให้แรงดัดมีค่าลดลง นอกจากนี้
ระยะเวลาในการแช่น้ า มีผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติ
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แรงดัด เช่ น เดีย วกัน เนื่ อ งจากเมื่อ ระยะเวลาในการ
แช่น้าเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้สมบัตแิ รงดัดมีค่าลดลง [9, 19]
นอจากนี้ สูตรผสมที่เหมาะสมของค่า MOR และ
MOE หลั ง การดู ด ซั บ น้ าเป็ นระยะเวลา 1 เดื อ น
สามารถทานายผลการตอบสนองได้จากวิธี RSM โดย
สูตรการผสมที่เหมาะสมที่สุดของค่า MOR หลังการ
ดูดซับน้ าระยะเวลา 1 เดือน คือ พอลิโพรพีลนี (50.0
wt%) ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (37.0wt%) นาโนเคลย์ (8.9
wt%) สารควบคู่ (3.0 wt %) และสารหล่ อ ลื่ น (1.0
wt%) ด้ว ยค่ าการท านายของแบบจาลอง คือ 39.44
MPa ทีร่ ะดับความพึงพอใจ 0.933 หรือ 93.30% และ
สาหรับสูตรการผสมทีเ่ หมาะสมของค่า MOE หลังการ
ดูดซับน้ าระยะเวลา 1 เดือน คือ พอลิโพพีลนี รีไซเคิล
(55.0 wt%) ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (35.0 wt%) นาโนเคลย์
(6.0 wt%) สารควบคู่ (3.0 wt%) และ สารหล่อลื่น (1.0
wt%) ด้วยค่าการทานายของแบบจาลอง คือ 1.41 GPa
ที่ ค วามพึ ง พอใจ 0.979 หรือ 97.90% ตามล าดั บ
สังเกตได้ว่า สมบัติแรงดัดมีค่าลดลงเมื่อ WPCs ผ่าน
การแช่น้ าเป็ นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ค่า MOR มี
ค่ า ลดลงประมาณ 5.85% และค่ า MOE มีค่ า ลดลง
ประมาณ 3.24% เมื่อเทียบกับค่าการทดสอบแรงดัด
ก่อนการแช่น้า

แบบจ าลองทัง้ 2 นี้ มีนั ย ส าคัญ นอกจากนี้ สมการ
ถดถอยที่แ สดงความสัม พัน ธ์ระหว่ างค่า MOR และ
MOE และตัวแปรต่ างๆ ของการทดลองเพื่อท านาย
อัตราส่วนการผสม แสดงดังสมการที่ 7 และ 8
MOR (3 Month) = - 5.13x1 - 9.20x2 - 12.16x3 (7)
+ 0.30x1x2 + 0.23x1x3
+ 0.24x2x3
MOE (3 Month) = 0.03x1 - 0.02x2 + 0.01x3 (8)
จากสมการถดถอยข้างต้น สาหรับค่า MOR มีค่า
สัมประสิทธิของขี
์ เ้ ลื่อยไม้ยางพารา (x2) และนาโนเคย์
(x3) มีค่ า มากกว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิข์ องพอลิโ พรพีลีน
รีไซเคิล (x1) สรุปได้ว่า ปริมาณส่วนผสมของขีเ้ ลื่อยไม้
ยางพาราและนาโนเคลย์ มีผ ลต่ อการเพิ่ม ขึ้น ของค่ า
MOR นอกจากนี้ สมการถดถอยส าหรับ ค่ า MOE
แสดงให้เห็น ว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิ ข์ องพอลิโพรพีลีน รี
ไซเคิล (x1) มีค่ ามากที่สุด และสูงกว่า ค่ าสัม ประสิท ธิ ์
ของขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (x2) และนาโนเคย์ (x3) สรุปได้
ว่า ปริมาณส่วนผสมของพอลิโพรพีลนี รีไซเคิลมีผลต่อ
การเพิ่ม ขึ้นของค่า MOE นอกจากนี้ กราฟโครงร่าง
(Contour Plot) แสดงการท านาย สู ต รการผสม ที่
เหมาะสมของสมการถดถอยทัง้ 2 การตอบสนอง
แสดงดัง รูป ที่ 6 (ก) และ (ข) โดยรูป ที่ 6 (ก) แสดง
กราฟโครงร่ างของค่ า MOE และ รูป ที่ 6 (ข) แสดง
กราฟโครงร่างของค่ า MOR ตามลาดับ พบว่า การ
เพิม่ ขึน้ ของปริมาณสัดส่วนการผสมมีผลต่อสมบัติแรง
ดัดหลังการดูดซับน้ าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเติม
สารนาโนเคลย์ซ่งึ เป็ นสารเติมแต่งใน WPCs จาก 5.0
- 10.0 wt% ในวัส ดุ WPCs ช่ ว ยในการเพิ่ ม สมบั ติ
เชิงกลให้แก่ WPCs อีกด้วย [4, 13, 14]

3.5 ผลกระทบของอัต ราส่ ว นผสมต่ อ ค่ า แรงดัด
(MOR และ MOE) หลังการดูดซับน้า 3 เดือน
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แสดง
ดังตารางที่ 4 พบว่า ค่า MOR และ MOE หลังการดูด
ซั บ น้ า เป็ นระยะเวลา 3 เดื อ น มี รู ป แบบจ าลองที่
เหมาะสม คื อ รู ป แบบจ าลองเชิ ง เส้ น โค้ ง และเชิ ง
เส้นตรง ตามลาดับ ซึ่งรูป แบบจาลองทัง้ 2 นั น้ มีค่ า
นั ย ส าคัญ น้ อ ยกว่ า 0.05 (P < 0.05) สรุ ป ได้ ว่ า รู ป
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(ก)

(ข)

รูปที่ 6 กราฟโครงร่างแสดงผลกระทบของอัตราส่วนการผสมหลังการดูดซับน้าระยะเวลา 3 เดือน:
(ก) ค่า MOR และ (ข) ค่า MOE
นอกจากนี้ สูตรผสมที่เหมาะสมของสมบัตแิ รงดัด
หลังการดูดซับน้ าระยะเวลา 3 เดือน สามารถทานาย
ได้จากวิธี RSM โดยสูตรการผสมที่เหมาะสมของค่า
MOR คื อ พ อ ลิ โ พ รพี ลี น (50.0wt%) ขี้ เลื่ อ ย ไม้
ยางพารา (37.1wt%) นาโนเคลย์ (8.9wt%) สารควบคู่
(3.0wt%) และสารหล่ อ ลื่ น (1.0 wt%) ด้ ว ยค่ า การ
ท านายของแบบจ าลอง คื อ 35.33 MPa ที่ ร ะดั บ

ความพึงพอใจ 96.10% และสาหรับ สู ต รการผสมที่
เหมาะสมของค่า MOE คือ พอลิโพพีลนี รีไซเคิล (55.0
wt%) ขี้ เ ลื่ อ ยไม้ ย างพารา (35.0 wt%) นาโนเคลย์
(6.0 wt%) สารควบคู่ (3.0 wt%) และ สารหล่ อ ลื่ น
(1.0 wt%) ด้ ว ย ค่ าการท าน าย ข องแบ บ จ าลอง
คื อ 1.17 GPa ที่ ค ว าม พึ งพ อใจ 97.00% แ สด ง
ดังตารางที่ 5 ตามลาดับ

ตารางที่ 5 อัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมของแต่ละสมบัติ ผลตอบสนองทีไ่ ด้จากการทานาย และค่าความพึงพอใจ
Properties

Compositions (wt%)
x1
x2
MOR Before WA (MPa)
49.7
36.9
MOE Before WA (GPa)
55.0
35.0
MOR 1 Month (MPa)
50.0
37.1
MOE 1 Month (GPa)
55.0
35.0
MOR 3 Month (MPa)
50.0
37.1
MOE 3 Month (GPa)
55.0
35.0
WA (%)
52.4
35.0
หมายเหตุ: x4 และ x5 เท่ากับ 3.0 และ 1.0 wt% ตามลาดับ

Predicted Responses
x3
9.4
6.0
8.9
6.0
8.9
6.0
8.6
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41.89
1.46
39.44
1.41
35.33
1.17
5.43

Desirability
0.922
0.990
0.933
0.979
0.961
0.970
1.000
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3.6 ผลกระทบของอัตราส่วนผสมต่อการดูดซับน้า
(WA)
จากผลการทดลองท าการวิเคราะห์เชิงสถิติโดย
การวิเคราะห์ค วามแปรปรวน (ANOVA) ของสมบัติ
การดูดซับน้ าเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็ นระยะการ
อิ่ม ตัว ของ WPCs [10, 11, 13] แสดงดัง ตารางที่ 4
พบว่า สมบัตกิ ารดูดซับน้ามีรูปแบบจาลองทีเ่ หมาะสม
คื อ รู ป แบบจ าลองเชิ ง เส้ น ตรง จะเห็ น ได้ ว่ า รู ป
แบบจ าลองนั ้น มี ค่ า นั ย ส าคัญ น้ อ ยกว่ า 0.05 (P <
0.05) สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จัย ของอัต ราส่ ว นผสมมี ผ ลต่ อ
สมบั ติ ก ารดู ด ซั บ น้ าอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เนื่ องจาก
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ ามีผลมา
จากอัตราส่วนผสมของทัง้ 2 ปั จจัย ซึ่งเป็ นส่ วนผสม
หลักของ WPCs โดยการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณพลาสติก
ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเมทริกซ์ (Matrix) ทาให้การดูดซับน้ า
ลดลง เนื่ อ งจาก พลาสติก มีคุ ณ สมบัติท่ีไ ม่ ช อบน้ า
(Hydrophobic) ทาให้ WPCs คงทนและไม่เสียรูปง่าย
จากการสั ม ผั ส ความชื้ น เหมาะกั บ งานประเภท
โครงสร้างทีม่ กี ารสัมผัสความชืน้ สูง [7, 17]
นอกจากนี้ รูป แบบจ าลองสามารถสร้า งสมการ
ถดถอยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซับน้ า
และตั ว แปรต่ า งๆ ของการท ดลองเพื่ อท านาย
อัตราส่วนการผสม แสดงดังสมการที่ 9
WA = - 0.10x1 + 0.31x2 - 7.55x3

ต่ อ สมบัติก ารดู ด ซับ น้ า อย่ า งชัด เจน กล่ า วคือ เมื่อ
ปริมาณขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์
การดูดซับน้าสูงขึน้ ด้วย เนื่องจากส่วนประกอบของไม้
มีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส โดยเฉพาะเซลลูโลส ซึ่ ง
เป็ น ที่ท ราบกัน ดีว่ า เป็ น สารที่ช อบดูด ซับ น้ า เพราะ
หมู่ไฮดรอกซิล (Free OH Groups) ในเซลลูโลสจะทา
ปฏิกิรยิ ากับ ขัว้ โมเลกุ ลของน้ า ท าให้แผ่ นใยไม้อดั มี
น้าหนักเพิม่ ขึน้ [5, 16] การยันยืนสามารถเห็นได้จาก
กราฟโครงร่าง (Contour Plot) แสดงการทานายสูตร
การผสมทีด่ ที ส่ี ุดของสมการถดถอยของการตอบสนอง
แสดงดังรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่า สูตรการผสมที่เหมาะสม
ของสมบัติ ก ารดู ด ซับ น้ า คือ พอลิโ พพี ลีน รีไ ซเคิล
(52.4 wt%) ขี้เลื่ อ ยไม้ ย างพารา (35.0 wt%) นาโน
เคลย์ (8.6 wt%) สารควบคู่ (3.0 wt%) และ สารหล่อ
ลื่น (1.0 wt%) ด้วยค่าการทานายของแบบจาลอง คือ
5.43% ที่ค วามพึง พอใจ 100% แสดงดัง ตารางที่ 5
ตามลาดับ

(9)

จากสมการถดถอย พบว่า ค่า สัม ประสิท ธิข์ องขี้
เลื่อยไม้ยางพารา (x2) มีค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธิของ
์
พอลิโพรพีลนี รีไซเคิล (x1) และนาโนเคลย์ (x3) สรุปได้
ว่า อัตราส่วนผสมของขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารามีผลกระทบ

รูปที่ 7 กราฟโครงร่างแสดงผลกระทบของอัตราส่วน
การผสมต่อค่าการดูดซับน้า
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3.7 อัตราส่วนผสมที่ เหมาะสมที่สุดของทุกสมบัติ
รวมกัน
การวิเคราะห์ก ารตอบสนองด้ว ย RSM ถู ก ใช้ใน
การท านายอัต ราส่ ว นที่ดีท่ีสุด ของ WPCs ซึ่ง มีก าร
ตอบสนอง ประกอบด้วย สมบัติแรงดัด ก่อนและหลัง
การดูดซับน้ า 1 และ 3 เดือน และเปอร์เซ็นต์การดูด
ซั บ น้ า สามารถท านายได้ โ ดยการใช้ เ ทคนิ ค การ
ซ้ อ นทับ กัน (Overlay plot) ของกราฟเส้น โครงร่ า ง
สาหรับ ผลตอบสนองแต่ละตัว ดังแสดงในรูปที่ 8 (ก)
โดยมีการกาหนดเงื่อนไขให้สมบัตแิ รงดัดมีค่าสูงทีส่ ุด
(Maximize) แต่การดูดซับน้ า มีค่าต่ าที่สุด (Minimize)
จากการวิเคราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม Design-Expert
Software (Version 8.0.6, Stat-Ease, Inc.) พ บ ว่ า
สูตรการผสมที่เหมาะสมร่วมกันของทุกการตอบสนอง
คื อ พ อลิ โ พ พี ลี น รี ไ ซเคิ ล (50.7wt%) ขี้ เ ลื่ อ ยไม้
ยางพารา (36.1 wt%) นาโนเคลย์ (9.2 wt%) สาร
ควบคู่ (3.0 wt%) และ สารหล่อลื่น (1.0 wt%) ทีค่ วาม
พึงพอใจ 0.936 หรือ 93.60% ดังแสดงในรูปที่ 8 (ข)
นอกจากนี้ เพื่อยืนยัน ความถู กต้องและแม่น ย าของ
การออกแบบการทดลอง และค่ า ผลตอบสนองที่ได้
จากการทานาย สูตรที่เหมาะสมของการผสมทาการ
ขึ้น รูป และทดสอบอีก ครัง้ เพื่อ หาค่ า การทดลองจริง
(Observed) แสดงดังตารางที่ 6 พบว่า ค่าที่ได้จาก
การการทดลองจริงและค่าทีไ่ ด้จากการทานายมีความ
ใกล้เคียงกัน โดยค่าทีม่ คี วามแตกต่างกันสูงสุด คือ ค่า
MOR ที่ผ่ า นการดู ด ซับ น้ าในระยะเวลา 1 เดือ น ซึ่ง
ต่างกัน 4.51% โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ
0.96 ตามลาดับ

4. บทสรุป
การทดลองแบบผสมและวิธกี ารพื้นผิวตอบสนอง
(RSM) ถู ก ใช้เพื่อ ออกแบบและวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
ของอัตราส่วนผสมของ WPCs และเพื่อให้ได้สูตรการ
ผสมที่เ หมาะสมส าหรับ การใช้ ง านของ WPCs ใน
สภาวะของงานที่มีก ารสัม ผัส ความชื้น สูง จากการ
วิเคราะห์ ANOVA พบว่า สัดส่วนการผสมของพอลิโพรพีลนี รีไซเคิล ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และนาโนเคลย์
มีผ ลต่ อสมบัติท งั ้ หมดของ WPCs อย่างมีนั ย สาคัญ
(P < 0.05) โดยสัด ส่ ว นพอลิ โ พรพี ลีน รีไ ซเคิล และ
ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารามีผลต่อสมบัตแิ รงดัดก่อนและหลัง
การดูดซับน้ า และสัดส่วนของขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราและ
นาโนเคลย์ มี ผ ลต่ อ การดู ด ซั บ น้ า ของ WPCs โดย
กราฟโครงร่าง (Contour Plot) แสดงผลการท านาย
สมการถดถอยของแต่ ล ะการตอบสนอง ผลการ
วิเคราะห์แสดงถึงค่าสัมประสิท ธ์ ของปั จจัยหลัก และ
ปั จจัยร่วม รวมถึงปริมาณส่วนผสมของปั จจัยต่างๆ ใน
สภาวะทีเ่ หมาะสมแก่การนาไปใช้งานของแต่ละสมบัติ
เพื่อทานายสูตรในการผสมทีเ่ หมาะสม พบว่า สูตรการ
ผสมที่เหมาะสมร่วมกันของทุกสมบัติ คือ พอลิโพพีลนี
รีไซเคิล (50.7 wt%) ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (36.1 wt%)
นาโนเคลย์ (9.2 wt%) สารควบคู่ (3.0 wt%) และสาร
หล่ อ ลื่ น (1.0 wt%) ที่ ค วามพึ ง พอใจ 0.936 หรื อ
93.60% และเพื่อยืนยันความถูกต้องและแม่นยาของ
ผลการทดลองโดยทาการเปรียบเทียบผลระหว่างค่าที่
ได้จ ากการท านายกับ ผลการทดสอบที่ไ ด้ จ ากการ
ทดลองจริง (Observed)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 8 ผลตอบสนองทีไ่ ด้จากการทานาย: (ก) เทคนิคการซ้อนทับกันของกราฟ (Overlay plot)
และ (ข) ค่าความพึงพอใจ (Desirability)
ตารางที่ 6 อัต ราส่วนผสมที่เหมาะสมรวมกันของทุกการทดลอง ผลตอบสนองที่ได้จากการท านาย และการ
ทดลองจริง
Properties

Compositions (wt%)
x1
x2
x3

x4
MOR Before WA (MPa)
MOE Before WA (GPa)
MOR 1 Month (MPa)
MOE 1 Month (GPa)
50.7
36.1
9.2
3.0
MOR 3 Month (MPa)
MOE 3 Month (GPa)
WA (%)
หมายเหตุ: * ค่าในวงเล็บ คือ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานจากการทาซ้า 5 ครัง้

x5

Predicted Responses
41.89
1.46
39.44
1.41
35.33
1.17
5.43

1.0
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42.01 (1.02)*
1.48 (0.65)
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1.19 (1.02)
5.44 (1.12)
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