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การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะท้ อนกลับ
ของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย
สุ ชีวรรณ ยอยรู้รอบ* และ วิสุดา ประดับศรี

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เป็ นการพัฒ นาแผ่ น อัด จากชานอ้อ ย มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสมบัติ ท างกายภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของแผ่นอัดในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสี ยง (Reverberation time: RT30) โดยศึ กษาชิ้น
ทดสอบที่มีอตั ราส่วนเส้นใยชานอ้อยต่อวัสดุประสานที่อตั ราส่ วน 1:2 1:3 และ 1:4 โดยน้ าหนัก จากการศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพ คือ การพองตัวเมื่อแช่น้ า และการดูดซึมน้ าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.876-2547) พบว่า
สมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ า และการดูดซึ มน้ ามีแนวโน้มลดลง เมื่ออัตราส่ วนของวัสดุประสานเพิ่มมากขึ้น โดยที่
อัตราส่ วน 1:2 มีสมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ าเกินค่ามาตรฐาน คือ เกินร้อยละ 12 ส่ วนสมบัติการดูดซึ มน้ าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกอัตราส่ วน คือ ไม่เกินร้อยละ 80 และจากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของ
เสี ยง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย พบว่า ทุกอัตราส่ วนมีประสิ ทธิ ภาพในการลดค่า RT30
ในช่วงความถี่ 1000 Hz มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75 โดยอัตราส่วน 1:3 และอัตราส่วน 1:4 มีแนวโน้มการลดลงของค่า
RT30 ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อความถี่เพิม่ มากขึ้นประสิ ทธิภาพในการลดค่า 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 8762547 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.

Keywords : Plates from bagasse, Binder, Thickness swelling, Water absorption, Reverberation time
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1. บทนา

ปั จจุบนั ประเทศไทยต้องนาเข้าวัสดุดูดซับเสี ยงจาก
ต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ซึ่ งวัสดุดูดซับเสี ยงที่ นาเข้า
จากต่างประเทศเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพอลิไวนิ ลคลอ
ไรด์ และพอลิเมอร์ เป็ นส่ วนใหญ่ มีการใส่ สารเติมแต่ง
พวกไดออกทิ ล (Dioctyl phthalate: DOP) ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
เอสเทอร์ ของพธาเลท ที่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาจาก
ผลิ ต ภัณฑ์ได้ที่ อุ ณหภู มิเ พี ยง 50 องศาเซลเซี ย ส [2]
ส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมโดยการถ่ายทอดจากรุ่ น
สู่ รุ่นผ่านทางรกและน้ านมของหนูวิสตาร์ ทาให้ลูกหนู
รุ่ นต่อไปมี ขนาดเล็กและน้ าหนักลดลง [3] เมื่ อเข้าสู่
ร่ างกายของสัตว์ทดลองแล้วสารดังกล่าวจะไปสะสมอยู่
ที่เซลล์เนื้อเยือ่ ของตับส่งผลให้เกิดมะเร็ งได้ในระยะยาว
[4] นอกจากนี้ในขั้นตอนการรี ไซเคิลและผลิต มีรายงาน
การศึกษาที่ช้ ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการทางานใน
โรงผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์และการเพิ่ มขึ้ นของโรคต่างๆ
ได้แก่ มะเร็ งตับชนิ ดที่ พบไม่บ่อย มะเร็ งสมอง มะเร็ ง
ปอด มะเร็ งเม็ดเลือดขาว มะเร็ งระบบน้ าเหลือง และตับ
แข็ง เป็ นต้น และในขั้นตอนการเผาทาลาย จะก่อให้เกิด
สารพิษไดออกซิ นและสารออกาโนคลอรี นอื่นๆ [5] ซึ่ ง
เป็ นสารก่อมะเร็ งและส่งผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม
อีกด้วย ในปั จจุบนั เริ่ มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือก
เพื่อทดแทนการใช้พอลิไวนิลคลอไรด์มากขึ้น เช่น วัสดุ
ก่อสร้างอาคารที่ ปราศจากพอลิไวนิ ลคลอไรด์ ผูว้ ิจยั จึ ง
เล็งเห็นประโยชน์ของชานอ้อยที่เหลือจากอุตสาหกรรม
การทาน้ าตาล ซึ่งจากการสารวจในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี
ชานอ้อยเหลือเป็ นจานวนมากถึง 20 ล้านตัน/ปี [6] โดย
ร้ อ ยละ 80 ถู ก น าไปใช้ ใ นการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
เชื้อเพลิง และวัตถุดิบในอุตสาหกรรม อื่น ๆ [7] แต่ก็ยงั
พบว่า มี ช านอ้อ ยที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์ อี ก ประมาณ
ร้ อยละ 20 ซึ่ งหากนามาเพิ่ม มูลค่าของชานอ้อยและ

มลพิษทางเสี ยง เป็ นปั ญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมชนิ ด
หนึ่ ง ซึ่ งถ้า เปรี ย บกับ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆ บุ ค คล
ทัว่ ไปไม่ค่อยเล็งเห็ นถึงความสาคัญของปั ญหามลพิษ
ทางเสี ยง ทั้งนี้เพราะมลพิษทางเสี ยงไม่เสดงออกให้เห็น
อย่างรุ นแรงในทันทีทนั ใด แต่อย่างไรก็ตาม มลพิษทาง
เสี ยงเริ่ มมีบทบาทมากขึ้นทุกเวลาตามความเจริ ญอย่าง
รวดเร็ วของวิวฒั นาการทางเทคโนโลยี สังเกตได้จากมี
ผูป้ ่ วยเพิ่มมากขึ้น เช่น หู ตึง หู หนวก ซึ่ งผูป้ ่ วยส่ วนมาก
เป็ นบุ ค คลที่ ค ลุ ก คลี อ ยู่กับ การได้รั บ ฟั ง เสี ย งดัง มาก
เกินไปในระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมาตรฐานระดับเสี ยง
โดยทัว่ ไปได้กาหนดไว้วา่ ค่าระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ไม่เกิน 70 dB และค่าระดับเสี ยงสู งสุ ด ไม่เกิน 115 dB
[1] ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสี ยงนั้นก่อให้เกิด
อันตรายของเสี ยงต่อระบบการได้ยนิ
นอกจากนี้ มลพิษทางเสี ยงยังก่อให้เกิดความราคาญ
เนื่องจากการสะท้อนกลับของเสี ยงที่อาจทาให้เกิดเสี ยง
ก้อ ง และท าให้ ร ะดับ เสี ย งดัง เพิ่ ม ขึ้ น ดัง นั้น ในการ
ออกแบบห้ อ งเพื่ อ การใช้ง านในลัก ษณะต่ า ง ๆ ต้อ ง
คานึงถึงการสะท้อนของเสี ยงด้วยเช่นกัน เนื่ องจากเสี ยง
ที่กอ้ งสะท้อนกลับไปกลับมา เช่น ห้องประชุมที่มีผนัง
แบบฉาบปูน เมื่อสร้างเสร็ จและยังไม่มีการตกแต่ง เสี ยง
ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิ ดเสี ยงจะสะท้อนกลับมาหาเรา
ในเวลาที่ ยาวนาน ทาให้เกิ ดการรบกวนและเกิ ดความ
ราคาญ ดังนั้น ในการออกแบบอาคาร การเลือกวัสดุที่
ลดการสะท้อนของเสี ยงหรื อมีความสามารถในการดูด
ซับเสี ยงได้ดี จะมีส่วนช่วยลดระดับเสี ยงลงได้ เช่น พรม
ซึ่งมีค่าความสามารถของวัสดุในการดูดซับเสี ยงได้ร้อย
ละ 6 ในความถี่ที่ 500 Hz แทนพื้นที่หินขัดที่มีค่ามีการ
ดูดซับเสี ยงได้เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น
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นามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ จะเป็ นการลดปริ มาณ
วัสดุเหลือใช้ที่ตอ้ งกาจัดได้อีกมาก หากพิจารณาลักษณะ
ของชานอ้อยเป็ นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อ ม มี ลกั ษณะเป็ นเส้นใย
เดี่ยว ๆ มีความเป็ นรู พรุ น ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นในการดูด
ซับเสี ยง รวมถึงการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสี ยง
และง่ายต่อการขึ้นรู ปเป็ นแผ่นอัด ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ
ในการพั ฒ นาแผ่ น อั ด จากชานอ้ อ ยเพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสี ยง
และทาการทดสอบสมบัติทางกายภาพเพื่อศึ กษาความ
เป็ นไปได้เบื้องต้นในการนาไปใช้งานจริ ง งานวิจยั นี้ จึง
จะเป็ นประโยชน์ในการลดปริ มาณของเสี ยและยังช่วย
ลดปั ญหามลพิษทางเสี ยงได้อีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการ
วิจยั ในครั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผ่นอัด
จากชานอ้อย 2) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพในการลดค่า
เวลาการสะท้อนกลับของเสี ยง (Reverberation time:
RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย

การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการลดค่ า RT30 มี วสั ดุ
อุปกรณ์ ได้แก่
 เครื่ องกาเนิ ดเสี ยง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 2 ตัว
ยีห่ อ้ hp ยีห่ อ้ COMPAG รหัสครุ ภณ
ั ฑ์ (NA 0036)
 ลาโพง รุ่ น SAAG ขนาด 300 วัตต์
 ไมโครโฟน ยีห่ อ้ 01 dB PRE 12 H 990507
 เครื่ องวัดเสี ยง ยี่ห้อ 01 dB รุ่ น HAMONIE รหัส
ครุ ภณ
ั ฑ์ (NA 0009) Made in GERMANY
 Sound Level Calibrator 94 dB, 1000 Hz Bruel
 กล่องทดสอบเสี ยง ทาจากแผ่นอะคลีลิค ขนาด
10 × 30 เซนติเมตร หนา 5 มิลลิเมตร
2.2 วิธีการวิจยั
ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ
ห้องปฏิบตั ิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การพัฒนาแผ่นอัดจากชานอ้อย โดยนาชานอ้อยมา
ต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อทา
การปรับสภาพผิวเส้นใย โดยกาหนดอัตราส่ วนชานอ้อย
50 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด์ 180 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจาก
นั้นนาเส้นใยที่ ปรั บสภาพผิวได้มาล้างทาความสะอาด
และนาไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
2 ชัว่ โมง [8-9]
หลังจากนั้นทาการขึ้นรู ปแผ่นอัด โดยศึกษาสัดส่ วน
เส้นใยชานอ้อยต่อวัสดุประสาน (กาวลาเท็กซ์) เท่ากับ
1:2, 1:3 และ1:4 โดยน้ าหนัก และกาหนดให้แผ่นวัสดุมี
ความหนาแน่ น 0.8 g/cm3 หรื อ 800 kg/m3 (ตาม
มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมแผ่นชิ้ น ไม้อ ัดชนิ ด
อัดราบ (มอก. 876-2547) นาเส้นใยชานอ้อยที่ ผ่านการ

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
2.1 วัสดุ อุปกรณ์
การพัฒ นาแผ่ น อัด จากชานอ้อ ย มี ว ัส ดุ อุ ป กรณ์
ได้ แ ก่ เส้ น ใยชานอ้ อ ย กาวลาเท็ ก ซ์ ยี่ ห้ อ TOA
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ตูอ้ บอากาศร้อน (Hot air
oven) เครื่ องให้ความร้อน (Hot plate) เบ้าสาหรับเตรี ยม
แผ่ น อัด ท าจากเหล็ ก ขนาดสี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส 10×10x2
เซนติ เมตร เครื่ องอัดไฮดรอลิ ก (Hydraulic molding
machine) ก าหนดความดัน คงที่ คื อ 5.17x103 kPa
(750 psi)
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ปรับสภาพผิวแล้วมาผสมกับวัสดุประสาน คนผสมให้
เข้ากันประมาณ 5 นาที แล้วนาไปเทใส่ เบ้าพิมพ์ขนาด
10×10×2 เซนติเมตร ที่ อุ่นเตรี ยมไว้โดยพยายามเทใส่
เบ้าพิมพ์ให้ทวั่ และสม่ าเสมอ จากนั้นขึ้นรู ปด้วยเครื่ อง
อัดไฮโดรครอลิก ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส โดยทา
การอัดร้ อน 10 นาที และอัดเย็น 7 นาที หลังจากนั้น
นาไปอบหลังการขึ้นรู ป ที่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จะได้แผ่นอัดจากชานอ้อย
2.2.1 การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ
การทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ าและค่าความหนาจาก
การพองตัว เมื่ อ แช่ น้ าของชิ้ น ทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.876-2547) [10] โดยการ
น าแผ่ น อัด ที่ ผ ลิ ต ได้ม าตัด เป็ นชิ้ น ทดสอบที่ มี ข นาด
5×5 เซนติเมตร แล้วชัง่ น้ าหนักชิ้นทดสอบด้วยเครื่ องชัง่
แบบละเอียด จากนั้นนาไปแช่น้ ากลัน่ โดยแช่ในขวดที่มี
ฝาปิ ดแน่นแล้วทาการแช่ไว้เป็ นเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง
จากนั้นนามาหาสมบัติของการดูดซึมน้ า และการพองตัว
เมื่อแช่น้ า ดังนี้
การดูดซึมน้ า (%) =

W-W0
x100
W0

จากนั้นศึ กษาเปรี ยบเทียบสมบัติทางกายภาพในแต่
ละอัตราส่วนโดยใช้สถิติ T-test
2.2.2 การหาค่ าเวลาการสะท้ อนกลับของเสียง (Reverberation time: RT30)
คื อ การหาค่ า เวลาการสะท้ อ นกลับ ของเสี ย งที่
คงเหลืออยูเ่ มื่อต้นเสี ยงหยุดแล้ว เป็ นการวัดค่าของเวลา
ที่เสี ยงสะท้อนกลับที่มีระดับเสี ยงลดลง 30 dB เมื่อต้น
เสี ยงหยุดแล้ว ถ้าเวลาน้อยไปจะทาให้รู้สึกว่าเสี ยงใน
ห้องนั้นหายเร็ วเกิ นไป ไม่มีชีวิตชี วา หรื อเสี ยงแห้ง ถ้า
ค่าของเวลามากไป ก็จะได้ยนิ เสี ยงสะท้อนมาก
ก า ร ห า ค่ า RT30 ต า ม ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรม (ISO-3382) ที่ ค วามถี่ จ ากแหล่ ง ก าเนิ ด
เสี ย งแตกต่ า งกั น ท าการทดสอบเปรี ยบเที ย บโดย
ทดสอบหา RT30 กรณี ไม่มีแผ่นอัดจากชานอ้อย และ
กรณี มีแผ่นอัดจากชานอ้อย (รู ปที่ 1)
ในการทดสอบใช้แ หล่ ง ก าเนิ ด สั ญ ญาณเสี ย งที่
ความถี่ ในช่วง 1-1 Octave band คือตั้งแต่ 125 Hz ถึง
8000 Hz โดยใช้ระดับความดันเสี ยงสู งกว่าระดับเสี ยง
พื้ น ฐานในกล่ อ งทดสอบ อย่า งน้อ ย 45 dB รอจน
สัญญาณเสี ยงเข้าสภาวะคงที่ จึ งปิ ดแหล่งกาเนิ ดเสี ย ง
บันทึกช่วงเวลาที่ระดับเสี ยงลดลง 5 dB กาหนดเป็ น T2
จากระดับเสี ยงขณะปิ ดการศึ กษาโดยกาหนด T2= 0
จากนั้ นบัน ทึ ก เวลาที่ ร ะดับ เสี ย งลดลงอี ก 30 dB
กาหนดให้เป็ น T3 คานวณหาค่า RT30 ดังสมการที่ 3

(1)

โดยที่ W คื อ น้ าหนักของชิ้ นงานทดสอบหลังการ
แช่น้ า (กรัม) และ W0 คือ น้ าหนักของชิ้นงานทดสอบ
ก่อนการแช่น้ า (กรัม)
การพองตัว (%)

=

T-T0
T0

x100

RT30 = 2* (T3 - T2)

(2)

(3)

โดยที่ T2 คือ ช่วงเวลาที่ระดับเสี ยงลดลง 5 dB และ
T3 คือ ช่วงเวลาที่ระดับเสี ยงลดลง 30 dB

โดยที่ T คื อ ความหนาหลังการแช่ น้ า (มิ ลลิ เมตร)
และ T0 คือ ความหนาก่อนการแช่น้ า (มิลลิเมตร)
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3.1 ลักษณะของชิ้นงาน
จากการขึ้นรู ปแผ่นอัดจากชานอ้อยตามสภาวะที่ ได้
กล่ า วไว้จ ะได้ล ัก ษณะชิ้ น ทดสอบดัง รู ป ที่ 2 โดย
อัตราส่ วน 1:2 ชิ้นงานที่ ได้มีลกั ษณะเป็ นแผ่นสี น้ าตาล
ขอบมุ ม ไม่ ส มบู ร ณ์ ผิ ว ไม่ เ รี ยบ แผ่ น ยึ ด ติ ด กัน ไม่ ดี
เนื่ องจากการกระจายตัวและการยึดติดของเส้นใยชาน
อ้อยกับวัสดุประสานได้ไม่ดี อัตราส่ วน 1:3 ชิ้นงานที่ได้
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นสี น้ าตาล ขอบมุมสมบูรณ์ ผิวเรี ยบ มี
การกระจายตัว หรื อแผ่ น ยึ ด ติ ด ของชิ้ น งานที่ ดี และ
อัตราส่ วน 1:4 ชิ้นงานที่ได้ลกั ษะเป็ นแผ่นสี น้ าตาลอ่อน
ขอบมุมสมบูรณ์ ผิวเรี ยบขึ้น มีการกระจายตัวหรื อการ
ยึดติดของชิ้นงานที่ดี และมีวสั ดุประสาน ขึ้นมาเคลือบ
บริ เวณผิวของชิ้นงาน

(ก) กล่องทดสอบเสี ยงกรณี ไม่มีแผ่นอัดจากชานอ้อย

(ข) กล่องทดสอบเสี ยงกรณี มีแผ่นอัดจากชานอ้อย
(ก) อัตราส่วน 1:2

(ข) อัตราส่วน 1:3

รู ปที่ 1 วิธีการติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบ Reverberation
time (RT30)

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

(ค) อัตราส่วน 1:4

จากการขึ้นรู ปแผ่นอัดจากชานอ้อยตามสัดส่ วนของ
เส้นใยชานอ้อยต่อวัสดุประสาน 1:2 1:3 และ 1:4 เมื่อ
นามาศึกษาลักษณะของชิ้นงาน สมบัติทางกายภาพ และ
ประสิ ทธิภาพการลดค่า RT30 ได้ดงั นี้

รู ปที่ 2 ลักษณะของแผ่นอัดในแต่ละอัตราส่วน
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และ 1:4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95
3.2.2 การทดสอบสมบัตกิ ารพองตัวเมือ่ แช่ นา้
การทดสอบสมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ าของแผ่นอัด
เป็ นเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) ผลการวิจัยพบว่า เมื่ อ
เพิ่มปริ มาณวัสดุ ประสานมากขึ้ น จะทาให้สมบัติการ
พองตัว เมื่ อ แช่ น้ ามี แ นวโน้ ม ลดลงตามไปด้ ว ย ซึ่ ง
สามารถอธิบายได้วา่ เมื่อเพิ่มวัสดุประสานมากขึ้น ทาให้
วัสดุประสานสามารถเข้าไปเคลือบที่ ผิวของเส้นใยได้
อย่างทัว่ ถึง พร้อมกับเข้าไปแทรกซึมภายในช่องว่างของ
แผ่นอัด ทาให้ช่องว่างภายในของแผ่นอัดลดลงน้ าจึงซึ ม
ผ่านเข้าไปได้นอ้ ยลง ส่ งผลให้สมบัติการพองตัวเมื่อแช่
น้ าลดลงเช่นกัน จะเห็นได้จากร้อยละการพองเมื่อแช่น้ า
เมื่อเปรี ยบเทียบสมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ าของแผ่นอัด
พบว่า ที่อตั ราส่วน 1:2 มีสมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ าเกิน
ค่ามาตรฐาน ส่วนอัตราส่วน 1:3 และอัตราส่วน 1:4 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกินร้อยละ 12 (รู ปที่ 4) และจาก
การวิเคราะห์ ทางสถิต พบว่า สมบัติการพองตัวเมื่อแช่
น้ าที่ 24 และ 48 ชัว่ โมง ที่อตั ราส่วน 1:2 มีความแตกต่าง
จากอัตราส่ วน 1:3 และ 1:4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

3.2 การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ
3.2.1 การทดสอบสมบัตกิ ารดูดซึมนา้
การทดสอบสมบัติการดูดซึมน้ าของแผ่นอัดจากชาน
อ้อย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 8762547) โดยการน าชิ้ น ทดสอบแช่ น้ า เป็ นเวลา 24 และ
48 ชัว่ โมง ผลการวิจัยพบว่า ทุ กอัตราส่ ว นผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน คือ ไม่เกิ นร้อยละ 80 (รู ปที่ 3) จะเห็ นได้ว่า
สมบั ติ ก ารดู ด ซึ มน้ ามี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ
อั ต ราส่ ว นของวัส ดุ ป ระสาน โดยอั ต ราส่ ว นวัส ดุ
ประสานที่เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลทาให้ร้อยละการดูดซึ มน้ า
มี แ นวโน้ ม ลดลง ซึ่ งคาดว่ า อาจเกิ ด จากแผ่ น อัด ที่ มี
ปริ มาณวัสดุประสานเพิ่มมากขึ้น ทาให้วสั ดุประสานเข้า
ไปเคลื อ บที่ ผิ ว ของเส้ น ใยชานอ้อ ยได้ทั่ว ถึ ง ท าให้
ช่องว่างภายในของแผ่นอัดลดลงตามไปด้วย ส่ งผลทา
ให้อนุภาคของน้ าสามารถแทรกซึมได้นอ้ ย
Water absorption (%)

100
80

มาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม มอก. 876-2547 (ไม่เกิน 80 %)

60
40
20
0
1:2

1:3

1:4

เส้ นใยชานอ้ อย:วัสดุประสาน

ทดสอบ 24 ชัว่ โมง

3.3 การหาค่ าเวลาสะท้ อนกลับของเสี ยง (Reverberation time: RT30)
3.3.1 การหาค่ าเวลาสะท้ อนกลับของเสี ยง (RT30) กรณี
ไม่ มแี ผ่นอัดจากชานอ้ อย
จากการทดสอบหา RT30 กรณี ไม่มีแผ่นอัดจากชาน
อ้อย ทดสอบโดยใช้สัญญาณเสี ยงที่ ความถี่ในช่ วง 1-1
Octave band คือตั้งแต่ 125 Hz - 8000 Hz พบว่า เวลาที่

ทดสอบ 48 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3 ผลการทดสอบสมบัติการดูดซึมน้ าของแผ่นอัด
จากการวิเคราะห์ทางสถิ ติ พบว่า สมบัติการดูดซึ ม
น้ าที่ 24 ชัว่ โมง ทุกอัตราส่ วนไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วนสมบัติการดูดซึ มน้ าที่ 48 ชัว่ โมง
อัตราส่ วนที่ 1:2 มี ความแตกต่างจากอัตราส่ วนที่ 1:3
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Thickness swelling (%)

20
15

Reverberation Time (RT30) (sec)

ใช้ลดระดับเสี ยงสะท้อนกลับมี ความสัมพันธ์โดยตรง
กับ ช่ ว งความถี่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยค่ า RT30 ที่ ต รวจวัด ได้
ตั้งแต่ช่วงความถี่ 125 Hz – 8000 Hz อยู่ในช่วง 0.12,
0.12, 0.12, 0.16, 0.2, 0.16 และ 0.24 วินาที (รู ปที่ 5) ซึ่ ง
จะเห็นได้วา่ เมื่อเพิ่มช่วงความถี่สูงขึ้น ส่งผลทาให้เวลาที่
ใช้ลดระดับเสี ยงสะท้อนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
3.3.2 การหาค่ าเวลาสะท้ อนกลับของเสี ยง (RT30) กรณี
มีแผ่นอัดจากชานอ้ อย
จากการทดสอบหา RT30 กรณี มีแ ผ่น อัด ทดสอบ
โดยใช้แผ่นอัดจากชานอ้อย ที่อตั ราส่ วนเส้นใยชานอ้อย
ต่อวัสดุประสาน 1:2, 1:3 และ1:4 โดยน้ าหนักของเส้น
ใยชานอ้อ ย ทดสอบโดยใช้ สั ญ ญาณเสี ย งที่ ค วามถี่
ในช่วง 1-1 Octave band คือตั้งแต่ 125 Hz - 8000 Hz
พบว่า ค่า RT30 กรณี มีแผ่นอัดจากชานอ้อย ที่อตั ราส่ วน
1:2 ใช้เวลาในการสะท้อนกลับของเสี ยง เท่ากับ 0.08,
0.08, 0.04, 0.04, 0.08, 0.04, 0.12 วินาที ตามลาดับ
อัตราส่วนที 1:3 มีค่าเท่ากับ 0.08, 0.08, 0.04, 0.04, 0.04,
0.06, 0.12 วินาที ตามลาดับ และสัดส่ วนที่ 1:4 มีค่า
เท่ากับ 0.08, 0.08, 0.04, 0.04, 0.08, 0.08, 0.12 วินาที
ตามลาดับ (รู ปที่ 6)
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รู ปที่ 5 ผลหาค่าเวลาสะท้อนกลับของเสี ยง (RT30) กรณี
ไม่มีแผ่นอัดจากชานอ้อย
Reverbaration Time (RT30)(sec)
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รู ปที่ 6 ผลหาค่าเวลาสะท้อนกลับของเสี ยง (RT30) กรณี
มีแผ่นอัดจากชานอ้อย
จากผลการหาค่าการลดลงของค่า RT30 พบว่า ทุ ก
อัตราส่ วนมีประสิ ทธิ ภาพการลดค่า RT30 ได้ดีที่สุดที่
ความถี่ 1000 Hz คิดเป็ นร้อยละ 75 โดยอัตราส่ วน 1:3
และอัตราส่ วน 1:4 มีแนวโน้มการลดลงของค่า RT30
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ เมื่ อ ความถี่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ประสิ ท ธิ ภ าพในการลดค่ า RT30 ลดลง (รู ป ที่ 7)
ในขณะที่ อตั ราส่ วน 1:2 สามารถลดค่า RT30 ได้ดี
ในช่วงความถี่ 4000 Hz ซึ่งเป็ นความถี่ที่ไวต่อการได้ยิน
ของหู มนุ ษย์มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมา คือ

5
0

1:4

เส้ นใยชานอ้ อย:กาวลาแท็กซ์

ทดสอบ 24 ชัว่ โมง

0.1

0.05

10

1:3

0.2

0.15

มาตรฐาน ผลิตภัณท์อุตสาหกรรม มอก. 876-2547
(ไม่เกิน 12 % )

1:2

0.3

ทดสอบ 48 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4 ผลการทดสอบสมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ าของ
แผ่นอัด
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ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ในขณะที่ อตั ราส่ วน 1:3 และ 1:4 มี
ค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม คือ ไม่เกินร้อยละ
12 สาหรั บ สมบัติการดูดซึ มน้ า ทุกอัตราส่ วนมี ค่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม คือ ไม่เกินร้อยละ 80
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการลดค่า RT30 ของ
แ ผ่ น อั ด จ า ก ช าน อ้ อ ย โ ด ย กา ร วั ด ค่ า RT30 ใ ช้
สัญญาณเสี ยงที่ความถี่ในช่วง 1-1 Octave band ตั้งแต่
125 Hz ถึง 8000 Hz โดยเปรี ยบเทียบกรณี มีแผ่นอัดจาก
ชานอ้อ ย และกรณี ไ ม่ มี แ ผ่ น อัด จากชานอ้อ ย พบว่ า
ทุกอัตราส่ วนมีประสิ ทธิ ภาพการลดค่า RT30 ได้ดีที่สุด
ที่ความถี่ 1000 Hz คิดเป็ นร้อยละ 75 โดยอัตราส่ วน 1:3
และอัตราส่ วน 1:4 มีแนวโน้มการลดลงของค่า RT30
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ เมื่ อ ความถี่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ประสิ ทธิภาพในการลดค่า RT30 ลดลง และที่อตั ราส่ วน
1:2 มีประสิ ทธิ ภาพในการลดค่า RT30 ในช่วงความถี่
4000 Hz มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมา ได้แก่
อัตราส่ วน 1:3 และอัตราส่ วน 1:4 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพใน
การลดค่า RT30 คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 และร้อยละ 50
ตามลาดับ
จากประสิ ทธิ ภาพในการลดค่า RT30 ของแผ่นอัด
จากชานอ้อย แม้ว่าที่ อตั ราส่ วน 1:2 จะมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการลดค่ า RT30 ดี ที่ สุ ด แต่ ถ ้า พิ จ ารณาในแง่
คุ ณสมบัติท างกายภาพ พบว่า ที่ อตั ราส่ ว นดังกล่า ว มี
คุณสมบัติการพองตัวเมื่อแช่น้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547)

อัตราส่ วน 1:3 และอัตราส่ วน 1:4 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพใน
การลดค่า RT30 คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 และร้อยละ 50
ตามลาดับ
จากผลการวิจยั จะเห็ นได้วา่ เมื่อเพิ่มอัตราส่ วนวัสดุ
ประสานจะท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดค่ า RT30
ลดลง เนื่ อ งจากปริ ม าณวัส ดุ ป ระสานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น วัส ดุ
ประสานสามารถเข้าไปเคลือบที่ ผิวของเส้นใยและเข้า
ไปแทรกซึมภายในช่องว่างของแผ่นอัดจากชานอ้อย ทา
ให้ช่องว่างภายในของแผ่นอัดจากชานอ้อยลดลง ทาให้
รู พรุ นลดลงด้วย

Percentage reduction in RT30 (%)
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รู ปที่ 7 ประสิ ทธิ ภาพการลดค่า RT30 ในแต่ละช่ วง
ความถี่

4. สรุ ปผล
จากการศึ กษาสมบัติท างกายภาพของแผ่น อัด จาก
ชานอ้อย ได้แก่ การพองตัวเมื่อแช่น้ า และการดูดซึ มน้ า
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547)
พบว่า สมบัติการพองตัวเมื่ อแช่น้ า และการดูดซึ มน้ ามี
แนวโน้มลดลง เมื่ออัตราส่ วนวัสดุประสานเพิ่มมากขึ้น
โดยสมบัติการพองตัวเมื่ อแช่ น้ า มี เพียงอัตราส่ วน 1:2

5. กิตติกรรมประกาศ
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สถานที่ ในการทดสอบค่า RT30 ของแผ่นอัดจากชาน
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