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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาคณุสมบตัเิชงิกลของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาว และศกึษาพฤตกิรรมการรับแรง

ประลัยของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว การวิจัยได้ออกแบบต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาวออกเป็น 3 แบบ 

ได้แก่ แบบ Single Layer, Double Layer และ H Layer ตัดวัสดุต้นแบบขนาด หนา 30 มิลลิเมตร กว้าง 30 มิลลิเมตร ยาว 

600 มลิลเิมตร จากการศกึษาพบว่า ไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบัสามารถคนืตวัและรบัแรงต่อได้เมือ่เกดิการเสยีรปูในครัง้แรก 

ในขณะทีพ่ฤตกิรรมของไม้ยางพาราประกบักาว เมือ่เกิดการวบิตัขิองไม้ยางพาราประกบักาว มลัีกษณะเสียรปูทนัทเีมือ่เกดิการ

วบิตั ิและไม่สามารถรบัแรงได้ต่อไป เม่ือเปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาว ไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว รูปแบบ H Layer มีค่าความต้านทานแรงดัดสูงสุดที่ 76.97 เมกะปาสกาล หรือเทียบเท่า 784.875569 กิโลกรัม

ต่อตารางเซนตเิมตร และมพีฤตกิรรมการรบัน�า้หนกัทีส่ามารถรบัน�า้หนกับรรทกุได้นานทีส่ดุ มอีตัราการคนืตวั (Toughness)  

มากสุดที่ 0.1574 มิลลิเมตร ส่วนรูปแบบ Double Layer มีค่าความต้านทานแรงดัดสูงสุดที่ 56.48 เมกะปาสกาล เมื่อมีค่า

ความเค้นคราก (Yield Strength) สูงสุดที่ 2.184 กิโลนิวตัน มีอัตราการคืนตัว (Toughness) มากสุดที่ 0.1396 มิลลิเมตร 

ขัน้ตอนการผลติในรปูแบบอตุสาหกรรมไม้แปรรปู รปูแบบ H Layer มขีัน้ตอนมากกว่าไม้ไผ่และไม้ยางพารารปูแบบ Double 

Layer ในขั้นตอนการประกับกาว

ค�าส�าคัญ: ไม้ยางพาราประกับกาว ไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว สมบัติเชิงกล
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Abstract

The main objective of this research is to study the mechanical properties of glued bamboo laminated  

with para-timber and its resistance of ultimate strength. The researcher designed the specimens (model) 

of glued bamboo laminated with para-timber, divided into 3 types: 1) Single Layer, 2) Double Layer, 

and 3) H Layer, and cut the specimen materials with the dimension of 30 mm thick, 30 mm wide, and 

with the length of 600 mm. The study found that the glued bamboo laminated with para-timber could  

recover and continue to bear the impact load after the first deformation. However, on the investigation 

of its resistance of ultimate strength, it was found that the glued para-timber was immediately deformed 

after the failure and could not continue to bear the impact load. When comparing the glued bamboo 

laminated with the para-timber, it was found that the H Layer specimen of glued bamboo laminated with 

para-timber is able to resist the maximum Modulus of Rupture at 76.97 MPa, equivalent to 784.875569 kg/cm2  

with the longest-lasting bearing capacity behavior, and with the maximum toughness ratio at 0.1574 mm. 

The Double Layer model is able to resist the maximum Modulus of Rupture at 56.48 MPa when it has 

the maximum Yield Strength at 2.184 kN and the toughness ratio at 0.1396 mm. The industrial timber 

fabrication process of H Layer specimen requires more steps than that of the Double Layer specimen of 

glued bamboo laminated with para-timber on the step of glued laminating step.

Keywords:  Glued Laminated Timber, Glued Bamboo Laminated with Para Timber, Physical and Mechanical  

Properties
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1. บทน�า

 ไม้ประกับกาว และไม้อัดประสานจัดเป็นผลิตภัณฑ์ไม้

ทางวิศวกรรม (Engineered Wood Product) เป็นกรรมวิธี

การเรียงชิ้นไม้ และอัดประกบกาวที่ท�าให้เกิดคุณสมบัติการ

รับแรงที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันไม้ประกับกาวถูกน�ามาใช้เพื่อเป็น

โครงสร้างอาคาร เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลาย 

และน�ากลบัมาใช้งานใหม่ได้ [1] ในอดตีไม้เนือ้แขง็เป็นทีน่ยิม

น�ามาใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทนต่อการรับ

น�า้หนกั และทนต่อสภาพแวดล้อม ท�าให้ไม้เนือ้แขง็มรีาคาสูง  

ด้วยลกัษณะของพนัธุไ์ม้เนือ้แขง็ ท�าให้ต้องใช้เวลาปลกูนานกว่า  

30 ปี ไม้เนือ้อ่อนทีผ่่านการแปรรปูและอาบน�า้ยา มคีณุสมบตั ิ

ทนต่อสภาพแวดล้อม จึงมีบทบาทเข้ามาใช้ในโครงสร้าง

อาคารแทนไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อนที่นิยมมากที่สุดคือ ไม้

ยางพารา [2] จุดเด่นของไม้ยางพาราในประเทศไทยคือ มี 

สีอ่อนกว่ามาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ

ของประเทศไทย นอกจากไม้เน้ือแข็งที่ขึ้นตามธรรมชาต ิ

เช่น สัก เต็ง และรัง ยังมีพืชที่เรียกว่า “ไผ่” ขึ้นภายในป่า

ธรรมชาติ สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ภายในระยะเวลา  

4–5 ปี ไม้ไผ่มีคุณสมบัติแข็งแรง เปลือกของไม้ไผ่ในส่วนของ 

ล�ามีความแข็งแรงกว่าเม่ือเทียบกับเปลือกไม้ เน่ืองจากการ 

เรยีงโครงสร้างของเส้นใยภายในไผ่มคีวามยาว ไม่มกีารเรยีงตวั 

ของเส้นใยทางขวางท�าให้มีความยืดหยุ่นกว่าไม้ท่ัวไป [3] 

การใช้ไม้ประกับกาวเพื่องานก่อสร้างนอกจากมีส่วนช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างไม้ประกับกาวยังลดเวลาในการ

ก่อสร้างได้ 20–30% [4] การอัดประสานไม้ไผ่ประกอบจาก 

ไม้ไผ่แผ่น (Bamboo-based Composite) หลายๆ ช้ิน  

และวางซ้อนกันหลายๆ ชั้นเป็นชั้นของไม้ ควรใช้สัดส่วนกาว 

UF +50% และกาว MF (MIX) +50% โดยใช้กาว 300 กรัม 

ต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อพื้นท่ี 150 กรัมต่อหน่ึงตารางเมตร 

ซึ่งท�าให้ความแข็งแรงเฉือนเฉลี่ย 13.0 เมกะปาสกาล  

[5] 

 การวิจัยได้ออกแบบต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกบักาวออกเป็น 3 แบบ ตดัวสัดตุ้นแบบขนาด หนา 30 มม.  

กว้าง 30 มม. ยาว 600 มม. แต่ละต้นแบบจะใช้ความหนา

ไม้ไผ่ ชั้นละ 5 มม. การประกับกาวใช้กาวลาเท็กซ์ และกาว

เรซอซินอล ฟอร์มัลดีไฮด์ ในอัตราส่วน 100:15 ขนาดของ

ต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว โดยเปรียบเทียบ

คุณสมบัติกับไม้ยางพาราประกับกาว อ้างอิงขนาดต้นแบบ

ชิ้นไม้ จากมาตรฐาน ASTM D 143 – 94 (Standard Test 

Methods for Small Clear Specimens of Timber) 

ก�าหนดให้ชิ้นไม้ที่ทดสอบ มีขนาดหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

มีขนาด 25×25 มม. และขนาดไม่เกิน 50x50 มม. [6] เครื่อง

ทดสอบที่ใช้เป็นเครื่อง INSTRON รุ่น 4466 แสดงผลผ่าน

โปรแกรม INSTRON Series IX ทดสอบการดัดงอแบบ 3 จุด 

(3-Point loading) ก�าหนดความเรว็ในการกดที ่10 มม./นาที 

โดยการเพิ่มและขึ้นจนกว่าจะเกิดการแตกหัก 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงกล

ของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว และเปรียบเทียบกับ

คุณสมบัติของไม้ยางพาราประกับกาวทั่วไป

2. วิธีการวิจัย

 การวจิยันีไ้ด้แบ่งข้ันตอนการด�าเนนิการวจิยั เป็น 2 ระยะ  

ได้แก่ ระยะที่ 1 การผลิตไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว 

ต้นแบบ ระยะที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติไม้ไผ่และไม้

ยางพาราประกับกาว แบ่งผลการทดสอบออกเป็นคุณสมบัติ

ของต้นแบบ และการวเิคราะห์พฤตกิรรม โดยทดสอบภายใน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ควบคุมความช้ืน และอุณหภูมิใช้

มาตรฐาน ASTM D 143 – 94 Standard Test Methods for 

Small Clear Specimens of Timber ในการผลิตต้นแบบ

ไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาวต้นแบบที่ท�าใช้ขนาด  

30×30 มม. และยาว 600 มม.

2.1 ระยะท่ี 1 การผลิตไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว

ต้นแบบ 

  ลักษณะตัวอย่างของต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกบักาว แบ่งตามลกัษณะของชัน้ (Layer) ไม้ไผ่ทีอ่อกแบบ  

ทั้งหมด 3 ชนิด แตกต่างกันที่จ�านวนช้ัน และรูปแบบการ

เรียง เพื่อเปรียบเทียบกับไม้ยางพาราประกับกาวที่ไม่มีชั้น

ไม้ไผ่เกรด B เช่นเดยีวกนั (รหสั A) ซึง่ถอืเป็นตวัอย่างควบคมุ 

ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลกัษณะตวัอย่างของต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพารา 

ประกับกาว

กลุ่มไม้
ต้นแบบ

ลักษณะ
ตัวอย่าง

รายละเอียด

A Para-wood ไม้ยางพารา ไม่มีชั้นไม้ไผ่

B Singer layer ไม้ยางพารา มชีัน้ไม้ไผ่ 1 ชัน้ หนา 5 มม.

C Double 
layer

ไม้ยางพารา มีชั้นไม้ไผ่ 2 ชั้น 
หนาชั้นละ 5 มม.

D H layer ไม้ยางพารา มชีัน้ไม้ไผ่ 2 ชัน้ หนาชัน้ละ  
5 มม. ในแนวขนาน และไม้ไผ่ 1 ชั้น 
หนา 5 มม. บริเวณส่วนกลางในแนวตั้ง

 การผลิตไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาวต้นแบบ 

ประกอบด้วย วสัดสุองชนดิ ได้แก่ ไม้ยางพาราประสาน เกรด B  

และไผ่ตง อายุล�าต้น 4–5 ปี ประกับกาวจากจังหวัดราชบุรี 

ประเทศไทย เล่ือยความบางให้ได้ขนาด 5 มม. แสดงดัง 

รูปที่ 1 จากนั้น จึงน�าไม้ยางพาราอัดประสานเกรด B ขนาด  

1.5×1.5 นิ้ว ประกับกาวตามแบบภาพตัด แสดงดังรูปที่ 2 

โดยท�าให้มีขนาดเกินกว่าแบบฝั่งละ 1–2 เซนติเมตร เพื่อน�า

มาไสข้างภายหลังการประกับกาว 

 การประกบักาวใช้กาวลาเทก็ซ์ตามมาตรฐาน DIN204/ 

205 D4 อัตราส่วน 100 ต่อ 15 การวิจัยครั้งนี้ใช้กาวลาเท็กซ  

170 กรัม ต่อกาวเรซอซินอล ฟอร์มัลดีไฮด์ (Resorcinol  

Formaldehyde) 30 กรัม ต่อพืน้ที ่1 ตารางเมตร แสดงดงัรปูที ่3 

 ประกบัไม้โดยวธิอีดัเยน็ (Cold Press) ใช้เวลา 15 ชัว่โมง 

ในการอัดด้วยแรง 150 บาร์ แสดงดังรูปที่ 4 แสดงประกับไม้

โดยวิธีอัดเย็น เมื่อท�าการประกับไม้เรียบร้อยแล้ว จะต้อง

น�าไม้ไปแต่งไสตามภาพตัดวัสดุต้นแบบขนาด หนา 30 มม.  

กว้าง 30 มม. ยาว 600 มม. ตามมาตรฐานการท�าไม้ตัวอย่าง

ทดสอบ ASTM 143 – 94 D ซึ่งก�าหนดให้ท�าไม้ตัวอย่าง 

รูปที่ 2 ภาพตัด (Section) ต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว แบบ A, B, C, และ D 

รูปที่ 3 เครื่องช่ังน�้าหนักในการผสมกาวลาเท็กซ และกาว 

เรซอซินอล ฟอร์มัลดีไฮด์ ในอัตราส่วน 100:15

รูปที่ 1 ไม้ไผ่ที่ถูกตัดความบางให้ได้ขนาด 5 มม.
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อย่างละ 3 ชิ้น รวมทั้งหมด 12 ชิ้น และส�ารองตัวอย่างละ 

2 ชุด แสดงดังรูปที่ 5 

2.2 ระยะที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว

 การทดสอบประกอบด้วยการทดสอบค่าความเค้นคราก 

(Yield Strength) ค่าการต้านแรงดัด (MOR) ค่าสัมประสิทธิ์

ยืดหยุ่น (MOE) ค่ามอดุลัสของยัง (Young’s Modulus) 

และค่าความแข็ง (Stiffness) เครื่องทดสอบที่ใช้เป็นเครื่อง 

INSTRON รุ่น 4466 แสดงผลผ่านโปรแกรม INSTRON 

Series IX ทดสอบการดัดงอแบบ 3 จุด (3-Point Loading) 

วัดอุณหภูมิห้องผ่านเครื่องทดสอบ แสดงผลบนโปรแกรม 

อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นห้องอยู่ที่ 65% ก�าหนดการ

กดแบบ 3 จุด (3 Point Flexure Test Speed) ในระยะ 

400 มม. จากขนาดต้นแบบ 600 มม. (ตั้งระยะแบริง 

บล็อกชิ้นไม้ที่ทดสอบฝั ่งละ 100 มม.) และกดบริเวณ 

กลางของชิน้ไม้ ตัง้ค่าความเรว็ในการกดเพิม่ข้ึน 10 มม./นาที  

แสดงดังรูปที่ 6 

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการทดสอบคณุสมบตัไิม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาว

 จากการแสดงผลบนโปรแกรม INSTRON Series IX 

โดยแสดงผลในตารางที ่2 และแสดงผลในรปูแบบกราฟ เพือ่

ใช้ในการวเิคราะห์พฤตกิรรมการรบัแรง และหาความสมัพนัธ์

ของคุณสมบัติของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว

No. Yield 
Strength 

(kN)

MOR 
Modulus 

of Rupture 
(MPa)

MOE 
Modulus of 

Elastic

Young’s 
Modulus 
(Stiffness)

A-1 2.299 52.73 7,480 9,150
A-2 1.810 43.73 10,260 10,350
A-3 2.208 50.01 7,446 8,924
B-1 2.144 49.40 5,818 6,231
B-2 1.684 38.02 8,826 9,078
B-3 2.184 50.15 8,535 9,352
C-1 2.289 52.53 7,156 9,341
C-2 2.435 56.48 7,396 8,371
C-3 2.235 51.78 3,906 9,248
D-1 1.722 38.50 8,676 12,840
D-2 3.439 76.97 8,641 10,390
D-3 2.753 60.92 4,942 9,712

รูปที่ 5 ต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาวภายในห้อง

ทดสอบ

รูปที่ 6 การเตรยีมเครือ่งทดสอบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบั 

กาวภายในห้องทดสอบ

รูปที่ 4 ประกับไม้โดยวิธีอัดเย็น (Cold Press)
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 จากการแปรผลจากโปรแกรม INSTRON Series IX 

โดยเครื่องทดสอบ INSTRON รุ่น 4466 พบว่า ต้นแบบที่มี

ค่าความเค้นครากคือ ต้นแบบในกลุ่ม D รูปแบบ H Layer มี

ค่าการต้านแรงดัดสูงสุดที่ 76.97 เมกะปาสกาล ในส่วนของ

กลุม่ต้นแบบ B และ C ยงัมคีณุสมบตัทิีไ่ม่มีความแตกต่างจาก

กลุ่ม A ซึ่งเป็นไม้ยางพาราตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ

3.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว 

 จากการพล็อตกราฟผ่านโปรแกรม INSTRON Series 

IX เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมจากการเพิ่มความเร็วในการกด 

อยู่ที่ 10 มม./นาที แสดงดังรูปที่ 7–10 โดยยกตัวอย่างไม้ไผ่

และไม้ยางพาราประกบักาวต้นแบบมาอย่างละ 1 ชิน้ทดสอบ

 จากรูปที ่7 ทดสอบไม้ยางพาราประกับกาว Para-wood  

รหัส A-1 ซึ่งเป็นไม้ยางพาราทั้งหมดไม่มีชั้นไม้ไผ่พบว่า มีค่า 

ความเค้นครากสูงสุดที่ 2.299 กิโลนิวตัน ไม้จะไม่มีความ

สามารถท่ีจะรับน�้าหนักเพิ่มได้อีกเม่ือเสียรูป และแตกหัก

แบบบริเวณรอยแตกที่แรงดึง (Simple Tension) บริเวณ

จุดที่มีการเข้าไม้แบบ Finger Joint มีค่าความต้านทาน

แรงอัดสูงสุดที่ 52.73 เมกะปาสกาล และมีอัตราการคืนตัว  

(Toughness) ทีน้่อย โดยมอีตัราการคนืตวั เฉลีย่อยูท่ี ่0.02 มม.  

แสดงดังรูปที่ 8

 จากรูปที่ 9 กราฟแสดงผลการทดสอบไม้ไผ่และไม้

ยางพาราประกับกาวแบบ Single Layer รหัส B-1 พบว่า ไม้

ที่เกิดการแตกหัก สามารถรับน�้าหนักเพิ่มขึ้นได้มากกว่าการ

แตกหักในครั้งแรก มีค่าความต้านทานแรงดัดสูงสุดที่ 50.15 

เมกะปาสกาล มอีตัราการคนืตวัที ่0.0744 มม. หรอืเทยีบเท่า 

1 เท่าตวั ของระยะเวลาการทดสอบทีช่่วง 250–500 กิโลกรมั

ต่อตารางเซนติเมตร

 การวเิคราะห์ แบบ Single Layer รหัส B-1 จากรปูที ่10  

ในประเด็นรอยแตกที่แรงดึงพบว่า เกิดบริเวณรอยต่อไม ้ 

(Finger Joint) เช่นเดยีวกบัต้นแบบในกลุม่ C และ D เนือ่งจาก 

กาวในส่วนของรอยต่อไม้ เป็นกาวอัดประสานไม้จากไม้

ยางพาราที่ท�าการน�ามาทดสอบ เป็นที่ผลิตจากโรงงานไม่ได ้

อยู่ในส่วนที่ผู้วิจัยน�ามาประกับกาวในการผลิตต้นแบบ

รูปที่ 9 ผลการทดสอบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาวแบบ 

Single Layer รหัส B-1

รูปที่ 7 ผลการทดสอบไม้ยางพาราประกบักาว Para-wood 

รหัส A-1

รูปที่ 8 การหกัของไม้บรเิวณรอยแตกแรงดงึของไม้ยางพารา

ประกับกาว Para-wood รหัส A-1
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 จากรปูที ่11 แสดงผลการทดสอบไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกบักาวแบบ Double Layer รหสั C-1 พบว่า การรบัน�า้หนกั 

บรรทกุ มค่ีาความต้านทานแรงดัดสงูสดุที ่56.48 เมกะปาสกาล  

เมื่อมีค่าความเค้นครากสูงสุดท่ี 2.184 กิโลนิวตัน มีอัตรา

การคืนตัว มากสุดท่ี 0.1396 มม. หรือเทียบเท่า 1 ใน 2 

ของระยะเวลาการทดสอบ ท่ีช่วง 450–480 กิโลกรัมต่อ 

ตารางเซนติเมตร

 การวิเคราะห์แบบ Double Layer รหัส C-1 จาก 

รปูที ่12 ในประเดน็รอยแตกทีแ่รงดึงพบว่า เกิดบรเิวณรอยต่อ 

ไม้ เช่นเดียวกันกับต้นแบบในกลุ่ม B และ D แต่มีช่วงเวลา

การรบัน�า้หนกับรรทกุได้นานกว่าต้นแบบรหสั B-1 เนือ่งจาก

มีชั้นของไม้ไผ่ที่มากกว่า

 จากรปูที ่13 แสดงผลการทดสอบไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว H Layer รหัส D-1 แสดงให้เห็นว่าต้นแบบใน

กลุ่มรหัส D1 มีค่าความต้านทานแรงดัดสูงสุดที่ 76.97 เมกะ

ปาสกาล หรือเทียบเท่า 784.875569 กิโลกรัมต่อตาราง 

เซนตเิมตร และมีพฤตกิรรมการรับน�า้หนกัทีส่ามารถรบัน�า้หนกั 

บรรทุกได้นานที่สุด มีอัตราการคืนตัว มากสุดที่ 0.1574 มม.  

หรือเทียบเท่า 1 ใน 4 ของระยะเวลาการทดสอบ ที่ช่วง 

450–600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งถือว่ามีอัตราการ

รูปที่ 10 การหักของไม้บริเวณรอยแตก ของแบบ Single 

Layer รหัส B-1

รูปที่ 11 ผลการทดสอบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว

แบบ Double Layer รหัส C-1

รูปที่ 12 การหักของไม้บริเวณรอยแตกของแบบ Double 

Layer รหัส C-1

รูปที่ 13 ผลการทดสอบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว  

H Layer รหัส D-1
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คืนตัวมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับต้นแบบในกลุ่ม A, B 

และกลุ่ม C

 จะข้อสังเกตพบว่า ชัน้ของไม้ยางพารา หากมคีวามหนา

มากถึง 12.5 มม. จะมีโอกาสแตกหักได้ง่ายกว่าไม้ยางพารา

ที่มีความบาง 60 มม. และมีช้ันไม้ไผ่ท่ีรองรับจะช่วยท�าให้

สามารถรบัแรงกดทีใ่ช้ในการทดสอบได้นานกว่าเท่าตวั แสดง

ดังรูปที่ 14

4. อภิปรายผลและสรุป

 จากการทดสอบคุณสมบัติและศึกษาพฤติกรรมของ

ต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาว ได้แบ่งข้อสรปุออก

เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณสมบัติของไม้ยางพาราประกับ

กาว 2) พฤตกิรรมของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาวทั้ง 3 

รูปแบบ 3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว

4.1 คุณสมบัติของไม้ยางพาราประกับกาว 

 จากการศึกษาพบว่า ไม้ยางพาราประกับกาวมีค่า

ความเค้นคราก ค่าการต้านแรงดัด ค่าสัมประสิทธ์ิยืดหยุ่น 

ค่ามอดุลัสของยัง และค่าความแข็ง ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า

ไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาว พฤตกิรรมของไม้ยางพารา

ประกับกาวในตัวอย่างกลุ่ม A ไม้ยางพารา เมื่อเกิดการวิบัติ

ของไม้ยางพาราประกับกาว มีลักษณะเสียรูปทันทีเม่ือเกิด

การวิบัติ และไม่สามารถรับแรงได้ต่อไป มีการแตกหักแบบ

บริเวณรอยแตกที่แรงดึง

4.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมของไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว ทั้ง 3 รูปแบบ

 เม่ือเทียบกับพฤติกรรมของไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาวทั้ง 3 แบบ ทั้งรูปแบบ Singer Layer, Double 

Layer และ H Layer พบว่า ทั้ง 3 รูปแบบ ไม่เกิดการเสียรูป 

ในทันที เมื่อเกิดการวิบัติในส่วนของไม้ยางพาราชั้นล่าง โดย

ไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาวยังสามารถรับแรงต่อได้  

รปูแบบ H Layer ไม้ทีม่อีตัราการคนืตัว ได้ดทีีส่ดุที ่0.1574 มม.  

ส่วนรูปแบบ Double Layer จุดได้เปรียบกว่ารูปแบบ  

H Layer เรื่องอัตราการคืนตัว มากสุดที่ 0.1396 มม. แม้ว่า

ค่าอตัราการคนืตัว จะน้อยกว่ารปูแบบ H Layer แต่อตัราการ

คนืตวัสามารถรบัแรงต่อเทยีบเท่า 1 ใน 2 ของระยะเวลาการ

ทดสอบ ทีช่่วงแรงกด 450–480 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร 

จึงสรุปได้ว่าชั้นของไม้ไผ่มีผลต่อการรับน�้าหนักประลัย และ

ช่วยเพิ่มอัตราการคืนตัว 

4.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาไม้ไผ่และไม้ยางพารา

ประกับกาว

 จากการผลิตต้นแบบไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว

พบว่า ไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกบักาว ในกลุ่ม D รปูแบบ H 

Layer มขีัน้ตอนการผลิตทีม่ากกว่า มีการประกบักาวสองรอบ  

ในไม้ทศิทางตัง้และทศิทางนอน ท�าให้ใช้เวลาในการผลตินานกว่า  

1 รอบการประกับกาว และมีการใช้ไม้ยางพาราที่ไม่คุ้มค่า 

เนือ่งจากมส่ีวนท่ีต้องตดัออกมากกว่าเท่าตวั เมือ่เปรยีบเทยีบ

กบักลุม่ C รปูแบบ Double Layer ทีม่ขีัน้ตอนการผลิตน้อยกว่า  

ใช้เวลาในการประกับกาวเพียงรอบเดียว และมีส่วนที่ต้อง

ไสออกน้อยกว่า ส่งผลให้ใช้เวลาในขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้น

ในสถานการณ์ที่ต้องก่อสร้างในลักษณะสร้างจริง หรือการ

พฒันาเปน็องค์ประกอบของอาคาร หากประเภทของการน�า

ไปใช้เป็นองค์ประกอบของอาคาร ไม่ได้อยู่ในส่วนที่จ�าเป็น

ต้องรับแรงเทียบเท่ารูปแบบ H Layer ก็สามารถใช้รูปแบบ 

Double Layer เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และงบประมาณ

รูปที่ 14 การหักของไม้บริเวณรอยแตกของแบบ H Layer 

รหัส D-1
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ในการผลิต

5. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณสาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ท่ีเอื้อเฟ ื ้อการด�าเนินการ

ทดสอบภายในห้องทดสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการ

ควบคุมเครื่องทดสอบ ขอขอบคุณหน่วยปฏิบัติการวิจัย

สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนสร้างสรรค์ (Architecture for 

Creative Community Research Unit) ส�าหรับค�าปรึกษา

ด้านการออกแบบไมไ้ผ่และไมย้างพาราประกับกาว และการ

สนับสนุนไม้ยางพารา และไม้ไผ่ เพื่อใช้ในการทดลอง
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