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การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยเส้นใยใบสับปะรด 
Modifying mechanical properties of natural rubber  

useing pineapple leaf fibers. 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนำเส้นใยใบสับปะรดมาเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยทีมผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของสารตัวเติมระหว่างเส้นใยใบสับปะรดและซอฟเคลย์ เพื่อ
หาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมที่สุดในการนำผลิตภัณฑ์แผ่นยางที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะ กล่องเก็บของ 
โดยอัตราส่วนผสมระหว่างซอฟเคล์ 50 phr ต่อเส้นใยใบสับปะรด 50 phr คืออัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการนำไป
ประยุกต์ใช้งาน ซึ่งมีค่าความแข็งที่ 90.27 (shore A) และค่ามอดูลัสที่ 86.45 เมกะปาสคาล และมีสมบัติทางกลที่ดีมาก
เมื่อเทียบกับสูตรมาตรฐาน 

 
คำสำคัญ : เส้นใยใบสับปะรด  สมบัติเชิงกล  ยางธรรมชาต ิ

 

ABSTRACT 
 

This research study pineapple leaf fibers in order to fill natural rubber. The main purpose for 
research improve mechanical properties of natural rubber. The researcher very the ratio of filler 
between soft clay and pineapple leaf fibers to find optimize formula for furniture application field. The 
experimentation soft clay 50 phr : pineapple leaf fibers 50 phr was suitable formula for furniture 
application because of good mechanical properties, 90.27 hardness shore A and modulus strength 86.45 
MPa.  
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บทนำ 
ยางธรรมชาติจัดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย(พงศ์ธร,2548) ประเทศผู้ผลิตยางพาราราย

ใหญ่ของโลก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่เนื่องจากราคายางในปัจจุบันมีราคาตกต่ำ ทางทีมผู้วิจัย
จึงได้คิดค้นงานวิจัยเพื่อจะส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ โดยในงานวิจัยนี้ทางทีมผู้วิจัยได้นำเอาเส้นใยใบสับปะรดที่เหลือ
จากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นขยะที่เหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม ดังนั้นจึงนำใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นเส้นใยใบสับปะรด
และเติมลงในยางธรรมชาติ ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนี้มาเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มสมบัติทางกลของ
ผลิตภัณฑ์ยาง โดยเฉพาะมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถกำจัดใบสับปะรดที่เหลือจากภาคเกษตรกรรมได้โดยทำแผ่น
ยางเสริมเส้นใยใบสับปะรดมาใช้เป็นการขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมขาติให้มีสมบัติที่ดีขึ้นโดยใช้เส้นใยใบสับปะรดเป็นสารตัวเติม 
2.  เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ อันเป็นการกระตุ้นราคายาง 
3.  เพื่อนำใบสับปะรดอันเป็นวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  
 โครงการนี้เพื่อต้องการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ ซึ่งสมบัติเชิงกลที่ทำการทดสอบ ได้แก่ ค่าความ
แข็ง (Shore A hardness) ค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ค่าระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) 
ค่ามอดูลัส (Modulus) และค่าความทนต่อการฉีกขาด (Tear strength) ด้วยการเติมเส้นใยใบสับปะรดซึ่งสามารถต่อ
ยอดในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้โดยประยุกต์ใช้ทำโต๊ะและกล่องใส่ของ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 การผสมยางคอมพาวด ์  
 งานวิจัยนี้เป็นการขึ้นรูปแผ่นยางดว้ยเครื่องบดยางลูกกลิ้งคู่และเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน ซึ่งใช้ยางธรรมชาตเิกรด 

STR 5L เป็นวัสดุหลัก โดยใช้เส้นใยใบสับปะรดเป็นสารตัวเตมิ เพื่อเป็นผลติภณัฑ์ที่มาจากยางธรรมชาติรูปท่ี 1 ก. แสดง

ลักษณะของเส้นใยใบสับปะรดทีเ่ป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม ข. แสดงลักษณะของเส้นใยใบสับปะรดอบแห้ง

หยาบที่นำมาใช้เป็นสารตัวเติม โดยธรรมชาติแล้วยางดบิยังมีสมบัตทิี่ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ผลติเปน็ผลิตภณัฑ์ได้

โดยตรง จึงจำเป็นต้องมีการผสมยางดิบกับสารเคมตี่างๆ เพื่อปรับปรุงสมบัติของยางให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้

งานของผลิตภณัฑ์นั้นๆ จากนั้นนำยางคอมพาวด์ (ยางท่ีผ่านการผสมสารเคมี) ที่ผสมแล้วไปผ่านกระบวนการคงรูป ทำให้

ยางมีโครงสร้างโมเลกลุแบบตาข่าย 3 มิติ หรือที่เรียกว่าเกิดการเช่ือมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง ตารางที่ 1 แสดง

ปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมในยางธรรมชาติสำหรับงานวิจัยนี ้
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 ตารางที่ 1 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมยางธรรมชาต ิ

 
 

สารเคม ี

ปริมาณ(phr) 

สูตร 1* 
SC:FP 
100:00 

สูตร 2 
SC:FP 
75:25 

สูตร 3 
SC:FP 
50:50 

สูตร 4 
SC:FP 
25:75 

สูตร 5 
SC:FP 
0:100 

Natural rubber 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ZnO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Stearic acid 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
MBTS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
TMTD 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Paraffin wax 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Aromatic oil 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
6PPD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Soff clay (SC) 250.00 181.25 125 68.75 - 
เส้นใยใบสับปะรด(FP) - 68.75 125 181.25 250.00 
Sulfur 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

*หมายเหตุ  

สูตรที่ 1 สูตรมาตรฐานใช้เวลา 25 นาทีในการขึ้นรูป 

- Cure ที่อุณหภมูิ 160  °C  

- SC คือ แคลเซียมคาร์บอเนต เกรดการคา้ 

- ค่าความแข็ง shore A ~ 80 

 

 

รูปที่ 1 แสดงใบสับปะรดที่เหลือจากภาคเกษตรกรรม รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเส้นใยใบสับปะรดบดหยาบ 

ที่นำมาใช้เป็นสารตัวเตมิ 
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 การหาองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรด 

ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลักของเส้นใยใบสับปะรดใช้การวเิคราะหด์้วยเครื่อง FTIR Spectrometer 

รุ่น IRPrestige-21 ของบริษัท Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น 

 การทดสอบสมบัติเชิงกล 

 นำยางคอมพาวด์ไปอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จากนั้นนำชิ้นงานไปทดสอบ

สมบัติเชิงกล ด้วยเครื่อง Universal testig โดยสมบัติเชิงกลที่ทำการทดสอบ ได้แก่ ค่าความแข็ง (Shore A hardness) 

ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile strength) ค่าระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) ค่ามอดูลัส (Modulus) และ

ค่าความทนต่อการฉีกขาด (Tear strength) 

 
ผลการวิจัย  
 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรด 
 จากการนำเส้นใยใบสับปะรดไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค FTIR ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และในรูปที่ 2 แสดงเส้นสเปคตรัมของเส้นใยใบสับปะรดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FTIR จากการ
วิเคราะห์ พบว่าเส้นสเปคตรัมของเส้นใยใบสับปะรดแสดงพีคที่ 667-1030 ซม.-1 เด่นชัดที่สุด ซึ่งเป็นพันธะของซิลิกา (Si-
O-Si bonds) (B elayarajh, 2012) พีคท่ี 1156 ซม-1 เป็นพีคของ C-N  พีคท่ี 1316 ซม.-1 เป็นพีคของ C-O stretch พีค
ที่ 1368 ซม.-1  เป็นพีคของ C-N  พีคท่ี 1606 ซม-1 เป็นพีคของ N-H (ผศ.ดร.ศุภัทตรา ประทุชาติ และคณะ, 2558) พีคที่ 
1714 ซม.-1  เป็นพีคของ C=O stretch และพีคที่ 2900 ซม.-1  เป็นพีคของ C-H bending และ พีคที่ 3273 ซม.-1  -

C≡C-H : C-H(Mahendra Kumar Trivedi, 2015)  ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 ทำให้สามารถยืนยันผลได้ว่าเส้น
ใยใบสับปะรดมีส่วนประกอบหลกัเป็นซลิิกาและเซลลโูลส ดังนั้นจึงนำเส้นใยใบสับปะรดมาเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
ทำให้ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติได้ 
 
  ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค FTIR 
 

Wave number Bond 
667 – 1030 Si-O-Si 

1156 C-N 
1316 C-O 
1368 C-N 
1606 N-H 
1714 C=O 
2900 C-H 
3273 -C≡C-H : C-H 
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รูปที ่2 ผลการวิเคราะหส์เปคตรัมของเส้นใยใบสับปะรดด้วยเทคนิค FTIR 

 

อิทธิพลของสารตัวเติมที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

 เมื่อนำยางคอมพาวด์ไปอัดขึ้นรูปเป็นช้ินงาน โดยใช้อุณหภูมิที่ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที ได้ช้ินงาน

สีเขียวดังแสดงในรูปที่ 3 โดยนำชิ้นงานไปทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่าค่าความแข็งโดยเฉลี่ยของทุกสูตรมีค่าสูงกว่าสูตร

มาตรฐาน ซึ้งมีค่าอยู่ระหว่าง 83-96 shore A โดยแผ่นยางธรรมชาติที่ผสมเส้นใยใบสับปะรดมีความแข็งแบบกระด้าง 

(rigid) จึงทำให้ค่าความแข็งที่ได้ค่อนข้างสูง ส่วนค่าความทนต่อแรงดึง พบว่าชิ้นงานที่ผสมเส้นใยใบสับปะรดมีค่าทนต่อ

แรงดึงโดยเฉลี่ยเป็นสองเท่าของสูตรมาตรฐาน (สูตร1 2.85 MPa สูตร2 10.83 MPa และสูตร3 10.16 MPa) เนื่องจาก

ช้ินงานผสมกับเส้นใยใบสับปะรดมีค่าความแข็งที่สูงมาก จึงทำให้ค่าระยะยืดแปรผกผันกับการทนต่อแรงดึงและทำให้ยาง

สูญเสียสมบัติความยืดหยุ่นไป เมื่อดูการทดสอบค่ามอดูลัส พบว่าสูตรยางที่ผสมเส้นใยใบสับปะรดนั้นมีค่ามอดูลัสที่ดีมาก 

โดยค่ามอดูลัสเป็นตัวบอกสถานภาพการต้านทานการเปลี่ยนรูปของวัสดุ ในสูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 มีค่ามอดูลัส 39.43 

และ 86.45 MPa ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับสูตรมาตรฐาน (3.48 MPa) เมื่อนำชิ้นงานทั้งหมดไปทดสอบค่า

ความทนต่อการฉีกขาด พบว่าสูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน คือ 37.07และ38.38 N/mm ตามลำดับ ซึ้งมีค่าสูง

กว่าสูตรมาตรฐานประมาณหนึ่งเท่า ส่วนในการทดสอบชิ้นงานสูตรที่ 4 และสูตรที่ 5 นั้นไม่สามารถทำการทดสอบได้ 

เนื่องจากช้ินงานมีความแข็งมากวัสดุยึดจับจากเครื่องมือทดสอบไม่สามารถจับยึดชิ้นงานไว้ได้ เพราะถูกออกแบบมาให้ยึด

จับกับวัสดุยางที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งการทดสอบสมบัติเชิงกลทั้งหมดดังแสดงในตารางที่ 3 
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รูปที ่3 ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่ผสมเส้นใยใบสับปะรด 

 

ตารางที่ 3 ค่าสมบัติเชิงกลของช้ินงานยางธรรมชาตริะหว่างสตูรมาตรฐานและผสมเส้นใยใบสับปะรด 

 

 สูตรที่ 1 
SC:FP 
100:0 

สูตรที่ 2 
SC:FP 
75:25 

สูตรที่ 3 
SC:FP 
50:50 

สูตรที่ 4 
SC:FP 
25:75 

สูตรที่ 5 
SC:FP 
0:100 

 
ความแข็ง (Shore A) 

 
 

   
 

 

 
ความทนต่อแรงดึง 
(MPa) 

     

 
ระยะยืด ณ จดุขาด  

     

 
มอดูลสั (MPa) 

     

 
ความทนต่อการฉีก
ขาด 
(N/mm) 

     

สมบัตเิชิงกล 

83.40±0.65 83.17±1.90 

4.13±0.30 10.83±1.41 

194.60±20.98 65.96±39.07 

3.48±0.07 

23.12±1.38 

47.34±36.89 

37.07±8.83 

90.27±1.86 

10.16±0.99 

35.62±9.13 

78.06±20.30 

38.38±3.93 

-

 

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์เส้นใยใบสับปะรดด้วยเทคนิค FTIR พบว่าเป็นเส้นใยเซลลูโลสและมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ

หลัก จึงสามารถนำเส้นใยใบสับปะรดมาใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของชิ้นงานจากยางธรรมชาติได้ เมื่อ
นำช้ินงานไปทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่าช้ินงานท่ีใช้เส้นใยใบสับปะรดเป็นสารตัวเติมมีค่าสมบัติเชิงกลดีขึ้นในทุกสูตร เมื่อ
ทำการเปรียบเทียบระหว่างสูตรมาตรฐานและสูตรเส้นใยใบสับปะรด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินการวิจัยครั้งต่อไปอาจนำเส้นใยจากเส้นใยจากเปลือกสับปะรดมาใช้เป็นสารตัวเติม เพื่อปรับปรุง
สมบัติเชิงกลให้ดีขึ้นอีก 
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