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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการปรับปรุงผิวเส้นใยธรรมชาติ และผลของชนิดและปริมาณของ 
เส้นใยธรรมชาติต่อการพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุยางโฟมธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติ  วิธีการการ
ปรับผิวเส้นใยธรรมชาติที่ถูกเลือกใช้ในงานวิจัยนี้ คือ การปรับปรุงผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โดย
ท าการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของ NaOH 0-15 %โดยน้ าหนัก และเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงผิว 0-30 นาที 
และชนิดเส้นใยธรรมชาติที่ถูกใช้ คือ เส้นใยชานอ้อย และเส้นใยปาล์มน้ ามัน และท าการประเมินหาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผิวจากค่าอัตราส่วนระหว่างความยาวและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) ของ
เส้นใยธรรมชาติ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยธรรมชาติ จากผลการทดลอง พบว่า ค่า L/D มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อความเข้มข้นของ NaOH เพ่ิมสูงขึ้น และ/หรือเวลาในการปรับปรุงผิวเพ่ิมสูงขึ้น 
ยกเว้น ณ ความเข้มข้นของ NaOH ที่ 15 %โดยน้ าหนัก ค่า L/D ของเส้นใยปาล์มน้ ามัน ภายหลังการ
ปรับปรุงผิวมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากรณีของเส้นใยชานอ้อย สภาวะที่เหมาะสมในการปรับปรุงผิว คือ 
ส าหรับเส้นใยชานอ้อย ความเข้มข้นของ NaOH 10 %โดยน้ าหนัก และเวลาในการปรับปรุงผิว 30 นาที 
และส าหรับเส้นใยปาล์มน้ ามัน ความเข้มข้นของ NaOH 10 %โดยน้ าหนัก และเวลาในการปรับปรุงผิว 10 
นาท ีส าหรับผลของชนิดและปริมาณเส้นใยธรรมชาติที่มีต่อสมบัติการดูดซับเสียงของวัสดุผสมยางโฟมธรรม
ชาติและเส้นใยธรรมชาติ ทั้งชานอ้อยและเส้นใยปาล์มน้ ามันที่ผ่านการปรับปรุงผิวด้วยสภาวะการปรับปรุงที่
เหมาะสมถูกปรับเปลี่ยนปริมาณ ตั้งแต่ 0.0 ถึง 10.0 %wt. และท าตรวจสอบผลด้วยการวิเคราะห์ลักษณะ
ของเซลล์โฟม ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง การวิเคราะห์สมบัติทางกลเชิงไดนามิก (DMA) และค่าความ
หนาแน่น จากผลการทดลองพบว่า ขนาดของเซลล์โฟมมีขนาดลดลง ขณะที่จ านวนของเซลล์โฟมต่อหนึ่ง
หน่วยปริมาตรามีปริมาณขึ้น เมื่อเติมเส้นใยธรรมชาติ แต่หลังจากปริมาณเส้นใยธรรมชาติมากกว่า 2.5 %
โดยน้ าหนัก พบว่า ขนาดของเซลล์โฟม และจ านวนของเซลล์ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันข้าม การเติมเส้นใยธรรมชาติในยางธรรมชาติช่วยในการปรับปรุงสมบัติการดูดซ บเสียง 
กรณีการเติมชานอ้อยในวัสดุผสมได้ปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การดูดซ บเสียงมากกว่ากรณีเส้นใยปาล์มน้ ามัน 
การเติมเส้นใยธรรมชาติมีส่วนช่วยท าให้ความเป็นอิลาสติกของวัสดุผสมเพ่ิมสูงขึ้น และนั่นเป็นส่วนช่วย
เสริมประสิทธิภาพการดูดซับเสียง การปรับปรุงผิวเส้นใยธรรมชาติด้วย NaOH มีส่วนช่วยท าให้การยึดเกาะ
ระหว่างเฟสของเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรง และช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูดซับ
เสียง ค่าความหนาแน่นของวัสดุผสมยางโฟมธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเมื่อปริมาณเส้นใยธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน 
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Abstract 

This research work was to study the effect of surface treatment of natural fiber 
and the effects of type and content of natural fiber on the development of acoustic 
material from natural rubber foam /natural fiber composites. The surface treatment used 
for this research work was sodium hydroxide (NaOH) treatment. NaOH Concentrations and 
treatment times were varied from 0 to 15 %wt. and 0 to 30 min, respectively. Natural 
fibers used for this work were bagasse fiber (BF) and oil palm fiber (OPF). The suitable 
condition for surface treatment was estimated by fiber length and diameter (L/D) ratio 
and morphology of natural fiber. The result suggested that L/D ratios tended to increase 
when NaOH concentrations and/or treatment times increased except for NaOH 
concentration of 15 %wt. L/D ratios of OPF after surface treatment were changed more 
than those of BF. The suitable conditions of NaOH treatment for BF and OPF were NaOH 
concentration of 10 %wt. and surface treatment times of 30 and 10 min, respectively. The 
effects of fiber type and content on sound absorption properties of natural rubber foam 
/natural fiber composites were investigated by cell characteristics, sound absorption 
coefficient, DMA analysis and bulk density. Both treated BF and OPF with suitable 
treatment condition were varied from content of 0.0 to 10.0 %wt. The result showed that 
the cell size of composites tended to decrease with addition of natural fiber whereas 
number of foam cell per unit volume increased. After adding natural fiber more than 2.5 
%wt., cell size of composite foam and number of foam cell per unit volume tended to 
change the inverse direction. Natural fiber in composites enhanced the sound absorption 
efficiency. Sound absorption coefficient of composites adding BF was more than that of 
composite adding OPF. The addition of natural fiber enhanced the elasticity of 
composites and that increased sound absorption efficiency. NaOH treatment led to 
creation of strong interfacial bonding between natural fiber and natural rubber and 
enhanced the sound absorption efficiency. Density of NR composite foam increased with 
increasing natural fiber content. 
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