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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับเสียงของแผนใยไมอัดที่มีการตกแตงผิวหนา
ดวยแผนวีเนียร (Veneer) ที่เปดพื้นที่ผิวหนารอยละ 0, 5, 10 และ 100 ในการทดลองนี้ ทางใบปาลมน้ํามันถูกนําไป
ผลิตเปนวัสดุดูดซับเสียงในรูปของแผนใยไมอัดที่มีความหนาแนน 0.168 ± 0.0000 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร หนา 
1.224 ± 0.0001 เซนติเมตร เพื่อทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ความถี่เสียง 250, 500, 1000, 2000 
และ 4000 เฮิรต โดยใชเครื่องมือตรวจวัดคลื่นนิ่ง (Standing Wave Apparatus) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาแผน
ใยไมอัดที่ผลิตไดมีความสามารถในการดูดซับเสียงไดดีขึ้นที่ความถี่สูง เมื่อประกบแผนวีเนียรบนผิวหนาของวัสดุที่
ผลิตไดโดยไมใชกาว พบวาความสามารถในการดูดซับเสียงของแผนวัสดุดูดซับเสียงลดลง อยางไรก็ตามคา
สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเปดพื้นที่ผิวหนามากขึ้น 
 
คําสําคัญ :  ทางใบปาลมน้ํามัน  แผนใยไมอัด  วัสดุดูดซับเสียง  การตกแตงผิวหนา  ความสามารถในการดูดซับเสียง 
 

Abstract 
This research aimed to study effect of the sound absorption capacity of fiberboard from surface 

finishing with various opening surface of veneer i.e. 0, 5, 10 and 100 percents. In the experiment, oil 
palm fronds were used to produce sound absorbing material as fiberboards with the density of 0.168 ± 
0.0000 grams per cubic centimeter and the thickness of 1.224 ± 0.0001 centimeters to test for their 
sound absorption coefficients at the frequencies of 250, 500, 1000, 2000 and 4000 Hz by using standing 
wave apparatus. The results showed that all fiberboards presented the better the sound absorption 
coefficients at high frequencies. When a veneer was attached to the material’s surface without using any 
adhesive, it was found that their sound absorption capacity of the material reduced. However, sound 
absorption coefficient increased once adding more opening surface areas. 
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คํานํา 
นับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจากการมุงเนนในดานเกษตรกรรมไปสู

อุตสาหกรรม ปญหาทางดานสิ่งแวดลอม เชน มลพิษทางดานอากาศ น้ําเสีย มูลฝอย ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากขอมูลจํานวนเรื่องรองเรียนของกรมควบคุมมลพิษจาก 11 เรื่องในป พ.ศ. 2535 และเพิ่มสูงสุดถึง 853 
เรื่องในป พ.ศ. 2547 ในบรรดาเรื่องรองเรียนเหลานี้ เสียงดังจัดเปนเหตุรําคาญที่สําคัญ มีจํานวนการรองเรียนมาก
เปนอันดับที่สาม นอกจากนี้ เสียงดังยังกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตอสุขภาพ เชน การสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน (H. 
O. Ahmed และคณะ, 2544) ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ (F. Tomei และคณะ, 2534) ความดันโลหิตสูง (Ta-
Yuan Chang และคณะ, 2552) ความเครียด รบกวนการนอนหลับ (Alain Muzet, 2550) เปนตน  

ในการแกปญหาทางดานเสียง การแกที่ทางผานของเสียงโดยการใชวัสดุดูดซับเสียง เปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยม เนื่องจากสามารถทําไดงายและมีประสิทธิภาพ ในอดีต ผูผลิตนิยมนําเอาแอสเบสตอส (asbestos) มาใช
เปนวัตถุดิบเพราะความสามารถในการดูดซับเสียงที่ดีและความทนไฟของวัสดุดังกลาว  ตอมา มีผลการศึกษาหลาย
ชิ้นแสดงใหเห็นวาแอสเบสตอสเปนสาเหตุใหเกิดโรคปอดจากใยหินหรือแอสเบสโตสิส (asbestosis)  ดังนั้น  
แอสเบสตอสจึงถูกหามใชในหลายประเทศ ทําใหผูผลิตเปลี่ยนมาใชใยแกวและใยหินเปนวัตถุดิบทดแทน แมวา 
ใยแกวและใยหินจะไดรับการยอมรับในการนํามาผลิตเปนวัสดุดูดซับเสียง แตอยางไรก็ตาม การสัมผัสใยแกวและ 
ใยหินเปนระยะเวลานานก็อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของคนได เชน การอักเสบ การเกิดพังผืดในปอด (Richard 
W. และคณะ, 2542) การระคายเคืองผิวหนัง ดวงตาและระบบทางเดินหายใจสวนบน (Gunnarsson และ 
Bergström, 2529) ดังนั้น นักวิจัยหลายทานจึงไดใชวัสดุจากธรรมชาติมาทําเปนวัสดุดูดซับเสียงทดแทนวัสดุที่เปน
อันตรายเหลานั้น เชน ใยกก (เกศ ศรีวัฒนพล และคณะ, 2550), ฟางขาว (Yang H.S. และคณะ, 2546), กาบ
มะพราวและฟางขาว (ในฝน แววอน และคณะ, 2546), ยางพาราและเสนใยมะพราว (ฤทธี หงสสาคร และคณะ, 
2549), และ ชานออยผสมกาบมะพราวและซีเมนต (บุรฉัตร วิริยะ, 2544)  เปนตน  

   ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหลากชนิดที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตวัสดุดูดซับ
เสียงได ปาลมน้ํามันถือเปนวัตถุดิบทางเลือกที่มีความนาสนใจเนื่องจากภาครัฐมีการสงเสริมการปลูกตามแผนยุทธ
ศาสตรเพื่อเปนพืชพลังงานทางเลือกหนึ่งในหลายชนิด ในป พ.ศ. 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณคาดการณวา
ในป พ.ศ. 2572 จะเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันใหไดถึง 10,000,000 ไร จากนั้นจึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 
ป (พ.ศ. 2551-2565) ออกมาโดยมีเปาประสงคเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหเปนรอยละ 20 ของการใช
พลังงานขั้นสุดทายของประเทศในป พ.ศ. 2565 นอกจากกระทรวงพลังงานที่รับผิดชอบในเรื่องพลังงานทดแทนแลว 
ก็ยังดําเนินการควบคูไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งมีผลงานในรอบ 6 เดือนตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2552) สามารถขยายพื้นที่นารางปลูกปาลมน้ํามันจาก 3 ลานไรเปน 5.5 ลานไร ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยง
ไมไดที่จะมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน กะลาปาลมน้ํามัน ทางใบ
ปาลมน้ํามัน และลําตน ในบรรดาวัสดุเหลือใชเหลานี ้ทางใบปาลมน้ํามันที่ถูกตัดทิ้งจึงเปนวัตถุดิบที่มีความนาสนใจ 
เนื่องจากปริมาณที่คาดการณวาจะมีมากมีมากถึง 9,900 ลานตัน และเปนยังวัตถุดิบที่ยังไมไดถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชนมากนักในแงของการเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนแกเกษตร ดังแสดงในTable 1 
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Table 1   Quantities of oil palm fronds 
_________________________________________________________________________________________________
 Production                 Quantity 
_________________________________________________________________________________________________ 
Plantation area in 2003 (2,100,000 rais)                46,200,000        trees 
Plantation area in 2008 (3,622,778 rais)             79,701,116        trees 
Plantation area in 2029 (10,000,000 rais)*      220,000,000       trees 
Dried frond (15 fronds/tree/year; approximately 3 kg/frond) 
Dried fronds in 2003                2,079,000,000       tons 
Dried fronds in 2008                3,586,550,220       tons 
Dried fronds in 2029*                9,900,000,000       tons 
___________________________________________________________________________________________________ 
* Expected amounts of plantation area and oil palm fronds 
Source: Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Alternative Energy Development and 
                 Efficiency, Ministry of Energy, and Bureau of Research and Development of Oil Palm (The Thailand Research Fund).  
 

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเปนการวิจัยเพื่อผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากทางใบปาลมน้ํามันพรอมกับมีการตกแตง
ผิวหนาโดยการใชแผนวีเนียรปดผิวหนาเพื่อปองกันการหลุดรวงของผิวหนาแผนวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตได ทําใหเพิ่ม
ความสวยงามและพรอมที่จะนําไปใชประโยชนในการตกแตงภายในอาคารไดอีกดวย ผลประโยชนที่ไดนอกจากจะ
เปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรแลว ยังชวยลดปริมาณวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและลดการสูญเสียเงินจากการ
นําเขาวัสดุดูดซับเสียงจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพงไดทางหนึ่ง  

 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยนี้เปนการทดลองระดับหองปฏิบัติการโดยใชวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจากทางใบปาลมน้ํามันและทํา

การตกแตงผิวหนาโดยใชแผนวีเนียร (Veneer) ปดผิวหนาเพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับเสียงโดยใช
เครื่องมือวัดคลื่นนิ่งที่ประกอบเองโดยประยุกตตามมาตรฐาน ASTM C384-04 โดยสรุป งานวิจัยนี้ประกอบดวย
สามสวนคือ การผลิตแผนวัสดุดูดซับเสียง การประกอบเครื่องมือตรวจวัดคลื่นนิ่ง และการทดสอบสัมประสิทธิ์การ
ดูดซับเสียง ซึ่งมรีายละเอียดของงานแตละสวนดังนี ้
 

1. การผลิตแผนวัสดุดูดซับเสียง 
ในการผลิตแผนวัสดุดูดซับเสียงเปนการผลิตเยื่อเชิงกลโดยมีกระบวนการเริ่มมาจากการนําทางใบปาลม

น้ํามันมาสับใหเปนชิ้นเล็กๆ แลวตากใหแหง ชั่งวัตถุดิบจํานวน 300 กรัมแหง แลวนําไปแชน้ําทิ้งไวเปนเวลา 36-48 
ชั่วโมง นํามานึ่งดวยไอน้ําที่ความดันสูง มีอุณหภูมิ 165 ± 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 21 นาที จากนั้นนําเยื่อไปบด
ดวยเครื่องบดเยื่อที่ระยะหางของจานบด 0.5 มิลลิเมตร จํานวน 2 รอบ ทําการขึ้นรูปแผนแบบเปยกโดยกําหนดใหมี
ความหนาแนน 0.15 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และมีความหนา 1.2 เซนติเมตร นําแผนวัสดุที่ไดไปตากจนกระทั่ง
แผนแหงและนํามาเก็บไวในหองทดลองเปนเวลา 1 สัปดาห กอนจะนําไปชั่งน้ําหนักและวัดความหนาของแผนวัสดุ
ตัวอยาง หลังจากนั้น นําแผนวัสดไุปทดสอบหาคาความชื้น กอนทําการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง  
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2. การประกอบเครื่องมือตรวจวัดคลื่นนิ่ง  
 นําเครื่องกําเนิดเสียง (Audio generator) ตอเขากับลําโพงซึ่งตอเขากับทอพีวีซีกลวงเพื่อสงสัญญาณเสียง
เขาไปภายในทอ  ทอดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนได 2 ขนาด คือ ทอขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 7.2 เซนติเมตร 
ยาว 1.2 เมตร ใชในการตรวจวัดแผนวัสดุดูดซับเสียงที่ความถี่เสียง 250, 500 และ 1,000 เฮิรต และทอขนาดเสน
ผานศูนยกลางภายใน 2.75 เซนติเมตร ยาว 0.25 เมตร ใชในการตรวจวัดแผนวัสดุดูดซับเสียงที่ความถี่เสียง 2,000 
และ 4,000 เฮิรต ภายในทอจะมีคอนเดนเซอรไมโครโฟน (Condenser microphone) ที่สามารถเลื่อนเขาและออก
ไดซึ่งถูกตอเขากับชุดเครื่องขยายสัญญาณ (Pre-amplifier set) และเครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟา (Oscilloscope) 
ในการตรวจวัดจะนําแผนวัสดุที่ผลิตไดมาตัดใหมีขนาดพอดีกับเสนผานศูนยกลางภายในของทอพีวีซีกลวงแลว
นําไปวางไวที่ปลายทออีกดานหนึ่งซึ่งตรงขามกับลําโพง จากนั้นทําการทดสอบโดยเปดเครื่องกําเนิดเสียงแลวเลื่อน
คอนเดนเซอรไมโครโฟนเขาและออกเพื่อหาตําแหนงที่มีคาแอมพลิจูดสูงสุด (Maximum amplitude) และคาแอมพลิ
จูดต่ําสุด (Minimum amplitude) แลวจดบันทึกคาและคํานวณหาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Figure 1) 
 

 
Figure 1   Standing Wave Apparatus 

 
3. การทดสอบสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง 

เลือกแผนวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจากทางใบปาลมน้ํามันจํานวน 3 แผน แตละแผนถูกตัดดวยเลื่อยฉลุใหมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.2 เซนติเมตร และ 2.75 เซนติเมตร ทําการตรวจวัดคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของ
แผนวัสดุที่ผลิตไดโดยที่ไมมีการตกแตงผิวหนากอนที่ความถี ่250, 500, 1000, 2000 และ 4000 เฮิรต หลังจากนั้น
ทําการตกแตงโดยใชแผนวีเนียรที่ไมมีการเจาะรูมาประกบลงบนผิวหนาของแผนวัสดุแลวและทําการตรวจวัด
ความสามารถในการดูดซับเสียง เมื่อตรวจวัดเรียบรอยแลว ทําการเจาะรูแผนวีเนียรแผนเดิมเพื่อเปดพื้นที่ผิวหนาให
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5 และ 10 ตามลําดับ สลับกับการตรวจวัดความสามารถในการดูดซับเสียง นําคาที่วัดไดไป
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงตอไป  
 

ผลการทดลองและวิเคราะห 
 
1. ลักษณะของแผนวัสดุแผนใยไมอัดที่ผลิตได 

แผนใยไมอัดที่ผลิตมีความหนาแนน เทากับ 0.168±0.0000 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และมีความชื้น
เทากับรอยละ 5.69±0.0760 ผิวหนาแผนใยไมอัดที่ผลิตไดจากทางใบปาลมน้ํามันมีลักษณะคอนขางเรียบเนื่องจาก
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ไดรับการกดในกระบวนการขึ้นรูปแผนเพื่อใหไดความหนาของแผนตามที่กําหนดไว (Figure 2) เมื่อแผนแหงสนิท
แลว เสนใยมีการสานตัวด ีไมปริแยกออกจากกันแมวาจะไมมีการใชกาวในกระบวนการขึ้นรูปแผนเนื่องจากเมื่อเสน
ใยผานการบดผนังเซลลจะถูกกําจัดออกจากผิวของเสนใยจึงเกิดการแตกแขนงของไฟบริลซึ่งทําใหพื้นที่ผิวของเสน
ใยมากขึ้น เสนใยมีความยาวลดลง และผนังเสนใยเกิดการแตกแยกภายในทําใหสามารถอุมน้ําไดด ีพองตัวไดดีและ
มีความออนตัวสูง ทําใหเมื่อเสนใยสานตัวจะเกิดการยึดติดกันดวยพันธะระหวางเสนใยในโครงสรางซึ่งก็คือพันธะ
ไฮโดรเจน (Hydrogen bond) และเมื่อมีพื้นที่มากขึ้นพันธะระหวางเสนใยก็จะมากขึ้นดวย เสนใยที่ออนตัวจะ
สามารถแนบสัมผัสซึ่งกันและกันไดดีทําใหแผนวัสดุที่ผลิตไดเกิดความแข็งแรง (Suchsland O. and Woodson G. 
E., 1986) อยางไรก็ตาม ถึงแมแผนวัสดุที่ผลิตไดจะมีความแข็งแรง แตผิวหนาของแผนวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจาก
ทางใบปาลมน้ํามันก็ยังคงมีการหลุดรวงไดงาย ดังนั้น การศึกษานี้จึงทําการตกแตงผิวหนาโดยการประกบดวยแผนวี
เนียรลงบนแผนวัสดุดูดซับเสียงโดยใชแผนวีเนียรแผนเดิมตลอดการทดลอง (Figure 3) อยางไรก็ตาม ถึงแมวาแผนวี
เนียรที่ใชจะมีลวดลายที่สวยงามเหมาะแกการนํามาตกแตง แตแผนวีเนียรมีความบอบบาง เปราะและแตกหักงาย 
หากไมระมัดระวังในการเจาะรูเพื่อเปดพื้นที่ผิวหนาของแผน 

 

 
Figure 2   Material’s surface 

 

   
Figure 3 7.2 centimeter-diameter veneer with various opening surfaces including 0 (Left), 5 (Center), 

10 (Right) percents 
 

2. ความสามารถในการดูดซับเสียงของแผนวัสดุดูดซับเสียง 
แผนวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจากทางใบปาลมน้ํามันที่เปดพื้นที่ผิวหนาของแผนรอยละ 0, 5, 10 และ 100 มี

คาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงอยูในชวง 0.3578-0.3475, 0.3478-0.7586, 0.3089-0.7998 และ 0.3022-0.7537 
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ตามลําดับ (Table 2) การดูดซับเสียงของวัสดุเกิดจากความพรุนของเสนใยทางใบปาลมน้ํามัน เมื่อคลื่นเสียงที่ตก
กระทบวัสดุดังกลาว อากาศภายในชองวางของวัสดุพรุนจะเกิดการสั่นตัวดวยความถี่ของการสั่นเทากับความถี่ของ
เสียงที่มาตกกระทบวัสดเุปนผลใหเกิดการสูญเสียพลังงานจากการเสียดทานและความหนืด นอกจากนี้ การสูญเสีย
พลังงานยังเกิดจากการอัดและขยายตัวของคลื่นเสียงในระหวางที่มีการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผานชองวางภายใน
ตัววัสดุพรุนที่เกิดการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ดวย (Z. Meakawa and P. Lord, 1994)  เมื่อนําแผนวีเนียรมา
ปดกั้นก็เหมือนเปนการปดชองวางเหลานั้นทําใหคลื่นเสียงที่มากระทบเกิดการสะทอนกลับ ความสามารถในการดูด
ซับเสียงจึงต่ํา แตเมื่อมีการเปดพื้นที่ผิวหนาของแผนวีเนียรใหเพิ่มขึ้น คาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงจึงมีแนวโนมที่
จะเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาบางชวงของความถี่เสียงแมจะมีการเปดพื้นที่ผิวหนาของแผนวีเนียรเพิ่มขึ้นแต
คาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงก็มีคาลดลง ซึ่งอาจเกิดไดจากหลายเหตุผล เชน ความไมสม่ําเสมอแผนตัวอยางใน
ตําแหนงที่ทําการตรวจวัด ขนาดชองวางของอากาศที่เกิดจากการประกบแผนตัวอยางและแผนวีเนียรที่มีขนาดไม
เทากัน (Z. Meakawa and P. Lord, 1994) เปนตน 

 
Table 2 Sound absorption coefficient of oil palm frond fiberboard with opening surface of 0, 5, 10 and  
 100 percents. 
 

Frequency (Hz) Percentages of opening surface 
250 500 1000 2000 4000 

0% 0.3578 0.6414 0.5281 0.5825 0.3475 
5% 0.3478 0.6762 0.6305 0.7601 0.7586 

10% 0.3089 0.6114 0.5421 0.7643 0.7998 
100% 0.3022 0.5648 0.6211 0.7913 0.7537 

 
นอกจากนี้ แผนตัวอยางทุกแผนที่ผลิตไดแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกัน นั่นคือ มีความสามารถในการดูดซับ

เสียงต่ําที่ความถี่เสียงต่ําและมีความสามารถในการดูดซับเสียงสูงที่ความถี่สูง (Figure 4) สาเหตุดังกลาวเปนผล
จากความยาวคลื่น นั่นคือ ความยาวคลื่นสั้น (ความถี่สูง) สามารถในการแทรกเขาไปในวัสดุดูดซับเสียงไดมากกวา 
ประกอบกับกลไกการสูญเสียพลังงานเสียเกิดจากการสั่นตัวของโมเลกุลของอากาศภายในวัสดุพรุนที่มีการสั่น
เทากับความถี่ของเสียงที่ตกกระทบดังกลาวขางตน ดังนั้น การตกกระทบของคลื่นความถี่สูงจึงสงผลใหโมเลกุลของ
อากาศภายในชองวางสั่นตัวเกิดการอัดและการขยายตัวเร็ว ทําใหคลื่นเสียงเกิดการสูญเสียพลังงานไดมากกวา 
ในขณะที่เสียงที่ความถี่ต่ําจะทําใหระยะเวลาการสั่นตัวของโมเลกุลของอากาศภายในชองวางของวัสดุพรุนนานขึ้น 
จึงทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานนอยกวา (Z. Meakawa and P. Lord, 1994), (Bcranek L.L. and Ver L.I., 1992) 
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Figure 4 The sound absorption coefficient of sound absorbing materials made from oil palm fronds at 
                frequencies of 250, 500, 1000, 2000 and 4000 Hz.  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 แผนวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจากทางใบปาลมน้ํามันซึ่งมีลักษณะเปนวัสดุพรุนมีความสามารถในการดูดซับ
เสียงไดดีที่ความถี่เสียงสงู แมการปดผิวหนาดวยแผนวีเนียรจะทําใหความสามารถในการดูดซับเสียงของแผนวัสดุที่
ผลิตไดจะลดลง แตเมื่อเปดพื้นที่ผิวหนาของแผนวีเนียรใหเพิ่มขึ้น ความสามารถในการดูดซับเสียงก็จะเพิ่มขึ้นดวย 
อยางไรก็ตามแผนวีเนียรก็มีขอเสีย คือ มีราคาสูง เปราะและแตกงายเมื่อทําการเจาะรู ดังนั้น การศึกษาตอไปอาจมี
การนําวัตถุดิบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมชนิดอื่นๆ เชน กระดาษสา กระดาษปอนด เปนตน มาใชตกแตงผิวหนา
ทดแทน 
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