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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาแผ่นใยไม้อัดจากเศษข้ีเ ล่ือยโดยใช้ผลผลิตจากคร่ังเป็นตัวประสาน  มี
วตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมระหวา่งเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดงกบัแชลแลค  (2) 
เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกล   งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลองโดยศึกษาอัตรา
ส่วนผสมกนัท่ีต่างกนัระหวา่งเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดงกบัผลผลิตจากคร่ัง (ในการทดลองน้ีไดใ้ชแ้ชลแลค
ผงบริสุทธ์ิ) ผสมกบัแอลกอฮอล์ 100 % คือ 5%, 10%, 15%, 20%, 30% และ 40%  โดยวิธีการ
ด าเนินงานวิจยัดงัน้ี คดัขนาดของเศษข้ีเล่ือยท่ีอบแห้งและน าไปบดผสมกบัแชลแลคท่ีผสมกับ
แอลกอฮอล์แล้วจึงน าไปอดัเป็นแผ่นด้วยเคร่ืองอดัร้อน  จากนั้นท าการเตรียมช้ินงานเพื่อการ
ทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลาง ( มอก. 966-2547 ) 
ในห้องปฏิบติัการทดลอง   ผลการวิจยัพบว่าอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมในงานวิจยัน้ีคืออตัรา
ส่วนผสมแชลแลคท่ี 20%, 30% และ 40% ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยูใ่นช่วงเกณฑ์
ท่ีก าหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 966-2547  เป็นวสัดุท่ีสามารถน าไปใช้
ทดแทนแผ่นใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางได ้  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดา้นอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน  ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัคือควรศึกษาเพิ่มเติมดา้นการน าสารยึด
ติดชนิดอ่ืนๆ มาทดลองใช้เพื่อลดความเหนียวของแชลแลค   ควรศึกษาอุหภูมิและเวลาท่ีมีผล
โดยตรงต่อสมบติัดา้นต่างๆ ดว้ย 
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Abstract 
 

A study of fiberboard made of sawdust with the use of lac as adhesive aimed to (1) study 
appropriate proportions of sawdust and shellac in and; (2) examine physical and mechanical 
property. The study is an experimental research undergone to investigate different proportions of 
sawdust from Xylia xylocarpa Taub and lac (Pure lac power was applied in the experiment) 
combined with 100% alcohol including 5%, 10%, 15%, 20% and 40%. The researcher sort out 
sizes of dried sawdust and blended it with shellac mixed in alcohol. After that, a combination was 
compressed by compressing machine. Then, a finished fiberboard was prepared to test on 
medium-density fiberboard standard in a laboratory according to Thai Industrial Standard (TIS) 
966-2547. The research findings indicated that 20%, 30% and 40% of shellac are considered as 
appropriate proportions which meet TIS 966-2547 and can substitute medium-density fiberboard. 
In addition, it can be used in furniture industry and interior decoration. Suggestions from this 
study are that there should be further studies on using other adhesives to reduce stickiness of 
shellac and studies on temperatures and time that directly affect other types of properties. 
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บทที ่ 1  

บทน า  
 

1.1. ทีม่าความส าคัญและปัญหา 
อุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมจ านวนมากกระจายอยูท่ ัว่ประเทศจากการส ารวจล่าสุดโดยสถาบนัพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าผลผลิตหลกัของอุตสาหกรรมไมแ้ละ

ผลิตภณัฑ์จากไม ้(ISIC 20) และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง (ISIC 36) ส่วนใหญ่เกิด

จากผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) โดยคิดเป็นร้อยละ 71 และ 57.2 ตามล าดบั

อุตสาหกรรมน้ียงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัสูงส าหรับ SME โดยภาพรวมตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 

2552 การส่งออกสินคา้กลุ่มไมค้อมโพสิทของไทยมีแนวโน้มอตัราการเจริญเติบโตในการส่งออก

แผน่ช้ินไมอ้ดั แผน่ใยอดั ลิเนียร์และ chips and particles สูงข้ึนโดยในปี พ.ศ. 2552 อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ (ISIC 36) มีผลผลิตสูงเป็นอนัดบั 2 รองจากกิจการประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม โดย

ท ารายไดร้วมกนัคิดเป็นร้อยละ 13.0 ของรายไดท้ั้งหมดของ SME [1] จากก าลงัการผลิตแผน่ใยไม้

อดัในประเทศไทย   2,658,460   ลูกบาศก์เมตรต่อปี และจากสถิติการส่งออกของไทยท่ีมีการ

ส่งออก Fiberboard of wood or other ligneous materials เป็นอนัดบั 10 ของโลกตลาดโลก

[2]โดยเฉพาะยุโรปจะมีการคุมเข้มในเร่ืองของส่ิงแวดล้อม การส่งออกสินค้าก็จะมีมาตรการ

สนบัสนุนสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมาตรการ

บังคับท่ีก าหนดลักษณะสมบัติขั้นต ่ าของสินค้าท่ีอนุญาตให้น าเข้าตลาดแล้ว  ปัจจุบันหลาย  

ประเทศทัว่โลกไดอ้อกมาตรการสมคัรใจเพื่อสนบัสนุนสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผา่นกลไก

การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐ (Green Public Procurement: 

GPP) และการรณรงคก์ารเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเอกชนและองคก์ร NGO โดย

มีการก าหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมาตรการ

เหล่าน้ีไดเ้ร่ิมส่งผลในทางปฏิบติัก่อให้เกิดการแข่งขนัผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วงชิง

ความเป็นผูน้ าและแยง่ตลาดท่ีมีก าลงัซ้ือสูงและมีความตอ้งการดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม[3]  
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การผลิตแผ่นไมอ้ดัโดยใชก้าวสังเคราะห์พวกยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde) 

เป็นตวัประสานเม่ือน า ผลิตภณัฑ์ไปใช้ฟอร์มาลดีไฮด์จะถูกปล่อยสู่บรรยากาศซ่ึงเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มนอกจากน้ีกาวยเูรียฟอร์มาลดีไฮดย์งัมีราคาแพง เช่น ในการผลิตแผน่ช้ินไม้

อดัจากชานออ้ยโดยมีก าลงัการผลิตประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัค่าใช้จ่าย เฉพาะค่ากาว

ประมาณ 342,000 บาท/วนั (1 ลูกบาศกเ์มตรใชก้าวประมาณ 95 กิโลกรัม; กาว 1 กิโลกรัม ราคา 12 

บาท) จากปัญหาการขาดแคลนป่าจึงส่งผลให้แผน่ไมอ้ดัสักมีราคาแพง ผูผ้ลิตจึงหนัมาผลิตแผน่ไม้

อดัประเภทความหนาแน่นปานกลาง (MDF) ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะเคร่ืองเรือนประเภทถอด

ประกอบซ่ึงในการเรียนปฏิบติัวชิาชีพเคร่ืองเรือนมีจุดประสงคใ์ห้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ทางดา้นทกัษะ

วิชาชีพซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการฝึกปฏิบติัโดยในการฝึกปฏิบติัจะตอ้งใช้วสัดุฝึกคือไมซ่ึ้งมีราคาสูงข้ึน

ตามสภาวะของการขาดแคลนไม ้ในการฝึกปฏิบติัจะมีเศษวสัดุฝึกเหลือใชเ้ป็นจ านวนมาก เช่น เศษ

แผน่ไมอ้ดั ไมจ้ริง  ไมป้ระดิษฐแ์ละข้ีเล่ือยท่ีมีเป็นจ านวนมาก 

ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “  การศึกษาแผ่นใยไม้อัดจากเศษข้ีเล่ือยโดยใช้

ผลผลิตจากคร่ังเป็นตวัประสาน ” เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเศษข้ีเล่ือยมาผลิตแผน่ใยอดั

โดยใช้วสัดุธรรมชาติเป็นตวัประสานแทนกาวซ่ึงงานวิจยัน้ีได้ท  าการศึกษาสมบติัเชิงกายภาพ 

เชิงกลของแผ่นใยไมอ้ดัและความสามารถในการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์โดยผลวิจยัคร้ังน้ีคาดหวงัวา่จะ

สามารถน าเศษวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

1.2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
1.2.1. เพื่อศึกษาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของแผ่นใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยโดยใช้ผลผลิต

จากคร่ังเป็นตวัประสาน 

1.2.2. เพื่อศึกษาสมบติัทางกายภาพและเชิงกลของแผน่ใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยโดยใชผ้ลผลิต

จากคร่ังเป็นตวัประสาน 
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1.3. ขอบเขตของงานวจัิย 
1.3.1. ใช้เศษข้ีเล่ือยไม้แดงจากเคร่ืองไสเพลาะท่ีเป็นวสัดุฝึกของนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี เคร่ืองเรือนและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

1.3.2. ตวัประสานท่ีใชใ้นการทดลองคือ ผลผลิตจากคร่ัง (ผงเชลแลคขาว) 

1.3.3. อตัราส่วนของเศษไม ้100 % (โดยน ้าหนกัแหง้) 

1.3.4. เปรียบเทียบการใชส้ารยึดติดกาวธรรมชาติคือ แชลแลคท่ีอตัราส่วน 5%, 10%, 15%, 

20%, 30%, 40% (โดยน ้าหนกัเศษไม)้ 

1.3.5. ขนาดความหนาของแผ่น 10  มม . ค่าความหนาแน่นแผ่น 800 ลบ.ม ตามมาตรฐาน 

มอก. 966-2547 

1.3.6. การทดสอบสมบติักายภาพ สมบติัเชิงกล 

 

1.4. สมมุติฐานการวจัิย 
ไดแ้ผน่ใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยท่ีใชผ้ลผลิตจากคร่ังเป็นตวัประสานท่ีมีสมบติัทางกายภาพ  

และเชิงกล สามารถน าไปใชท้ดแทนแผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางได ้

 

1.5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1. ทราบอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการน าเศษข้ีเล่ือยจากไมแ้ดงมาน าไปใช้ทดแทน

กบัแผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลาง  

1.5.2. ไดว้สัดุทดแทนการใช้ไมจ้ริงท่ีมีคุณสมบติัทางกายภาพสามารถน าไปใชท้ดแทนกบั

แผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลาง  

1.5.3. สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนของนกัศึกษาสาขาออกแบบเคร่ืองเรือน, สาขา

ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมและหน่วยงานสถานประกอบการท่ีมีความสนใจ 

1.5.4. ได้ผลงานตีพิมพ์ลงเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือเข้าร่วมในการประชุมสัมมนา

วชิาการในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาแผน่ใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยโดยใชผ้ลผลิตจากคร่ังเป็นตวัประสาน ไดมี้การศึกษา

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

2.1. การศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัคร่ัง 

2.1.1. ลกัษณะทัว่ไป  
คร่ัง คือ ยางหรือชนัชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นสารท่ีขบัถ่ายออกจากตวัแมลงคร่ัง แมลงคร่ัง

จะอาศยัอยูต่ามก่ิงไมท่ี้ใชเ้ล้ียงคร่ัง และใชป้ากซ่ึงมีลกัษณะเป็นปากดูดเจาะเขา้ไปในก่ิงของตน้ไม้

เพื่อดูดน ้ าเล้ียงมาเป็นอาหารและขบัถ่ายคร่ังออกมาจากภายในตวัคร่ังตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตวัเป็น

เกราะป้องกนัอนัตรายจากส่ิงภายนอก มีลกัษณะน่ิมเหนียวสีเหลืองทอง เม่ือถูกอากาศนานเขา้จะ

แขง็และมีสีน ้าตาล คร่ังท่ีเก็บไดจ้ากตน้ไมเ้รียกวา่คร่ังดิบ ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ เรซิน ข้ีผึ้ง 

สี ซาก ตวัคร่ัง และสารอ่ืน ๆ ส่วนท่ีใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมคือ สีคร่ัง และเน้ือ

คร่ัง  พืชท่ีใช้เล้ียงคร่ังจามจุรี พุทรา สะแกนา ปันแถ สีเสียดออสเตรเลีย การเล้ียงคร่ังเพื่อให้ได้

ผลผลิตสูงนั้น แมลงคร่ังจะเกาะท ารังมาก ซ่ึงท าให้สามารถกะเทาะคร่ังดิบไดม้าก และมีคุณภาพจะ

ข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ชนิดของตน้ไม ้อายขุองตน้ไมแ้ละอายุของก่ิง จ านวนคร่ังท่ีปล่อยพนัธ์ุ

คร่ัง ฤดูท่ีเล้ียงคร่ัง ศตัรูของคร่ัง ตลอดจนประสบการณ์ของผูเ้ล้ียงเอง 

คร่ัง เป็นแมลงในวงศ์แลกซิเฟอริดี (Lacciferidae) ในสมยัก่อนมีช่ือเรียกว่า แทกคาร์เดีย 

แลกคา (Tachardialacca) ตามช่ือผูค้น้พบคนแรกเม่ือ  พ.ศ.  ๒๒๕๒ และต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น 

ค็อกคสั แลกคา (Coccus  lacca) และแลกซิเฟอร์แลกคา ตามล าดบั  มีนกักีฏวิทยาหลายท่านได้

คน้ควา้ศึกษาเก่ียวกบัแมลงชนิดน้ีทั้งในประเทศไทย และประเทศอินเดียแมลงในวงศแ์ลกซิเฟอริดี

น้ี  มีพบกระจดักระจายทัว่ไปในโลกแต่เฉพาะท่ีให้คร่ังมีค่าเป็นสินคา้นั้นมีอยูใ่นเขตทอ้งถ่ินจ ากดั 

ท่ีพบคือประเทศอินเดีย ไทย  ลาว  พม่า  จีน  จะพบแมลงคร่ังอยูต่ามตน้ไมใ้นท่ีต่างๆ กนั มีทั้งไม้

ยืนตน้และไมพุ้่ม ในประเทศอ่ืนๆ ก็ได้เคยพบคร่ังจบัท ารัง แต่รังคร่ังบางจนไม่คุม้ค่าในการใช้
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เพาะเล้ียงเป็นสินคา้ ประเทศท่ีพบคร่ังจบัอยู่ตามธรรมชาติบนตน้ไม ้ ไดแ้ก่  มาเลเซีย  ฟอร์โม

ซา  ญ่ีปุ่น อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ้ ออสเตรเลีย  แอฟริกา  และเวยีดนาม 

ชนิดพนัธ์ุคร่ังแตกต่างกนัไป ตามทอ้งถ่ินท่ีเกิดของคร่ังประเทศอินเดียมีพนัธ์ุใหญ่อยู่ ๒ 

พนัธ์ุ คือคร่ังพนัธ์ุส าหรับเล้ียงกบัไมต้ะคร้อ ใช้เล้ียงไดก้บัไมต้ะคร้อแลว้ให้คร่ังดีมีคุณภาพสูงได้

ราคา  รังคร่ังหนา ปริมาณมาก สีคร่ังอ่อนใส และอีกพนัธ์ุหน่ึง ซ่ึงประเทศไทยก็มีและมีทัว่ไป 

เรียกวา่ คร่ังพนัธ์ุสามญัเล้ียงไดก้บัไมอ่ื้นๆ  นอกจากไมต้ะคร้อ  แต่ให้ปริมาณคร่ังนอ้ยรังคร่ังบางสี

แก่เขม้ไม่ได้   ราคาในตลาดรูปร่างตวัคร่ังก็เล็กกว่าคร่ังพนัธ์ุท่ีเล้ียงกบัไมต้ะคร้อ นอกจากน้ีใน

ประเทศไทยและอินโดจีน ยงัมีคร่ังอีกพนัธ์ุหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากประเทศอินเดีย  คร่ังชนิดน้ีผลิตคร่ัง

ไดม้าก รังคร่ังหนาดีแต่มีสีเขม้เกือบด าราคาในตลาดต ่ากวา่คร่ังอินเดีย 

ไข่  มีลักษณะรูปไข่ยาวประมาณ 0.36-0.43 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 0.16-0.19 

มิลลิเมตร  แมลงคร่ังจะวางไข่ทีละฟอง หรือวางติดต่อกนัเป็นสายก็ได ้ และจะฟักตวัภายใน 20 

นาที  หลงัจากการวางไข่ 

ตวัอ่อน   มีสีแดงเลือดนก  ลกัษณะรูปไข่ ทางดา้นหัวกวา้งกว่าทางดา้นทา้ยเล็กน้อย มี

ลกัษณะเหมือนกนัทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียแยกจากกนัไม่ออกตวัยาวประมาณ 0.6 มิลลิเมตรและกวา้ง

ประมาณ 0.2 มิลลิเมตร ส่วนหวัและส่วนอกแยกจากกนัเห็นไม่ชดั  ส่วนหวัมีตา 2 ตา และมีหนวด 2 

เส้น มีขา6 ขา มีขนอยู่ทัว่ไปบนหนวดแต่มีขนยาวอยู่ 2 เส้นเห็นไดช้ดัมีขนข้ีผึ้งสีขาวคลา้ยแป้ง 3 

ก ลุ่ม  2 ก ลุ่มอยู่ทางด้านนอก ตรงบริเวณท่ีควรเ ป็นปีก และอีก 1 ก ลุ่มอยู่ทางด้านท้าย 

คร่ังตวัเมีย เม่ือตวัอ่อนอายุครบ 1 เดือน จะสังเกตเห็นไดว้่า ตวัเมียจะขยายใหญ่มีลกัษณะเป็นถุง

กลมๆ  และสร้างสารหุ้มตวับางๆ  ส่วนขา หนวด และตาหายไป   ต่อมาจะสร้างรังหุ้มตวัหนา

ข้ึน  ขนสีขาว  3  กลุ่มยงัคงเหลืออยู ่ ปากหรืองวงจะเจริญเติบโตข้ึนเต็มท่ี เม่ืออายุครบ 2 - 2 1/2

เดือน ตวัเมียจะไดรั้บการผสมพนัธ์ุจากตวัผู ้  ตวัเมียจะขยายใหญ่ข้ึนจนเกือบกลม ภายในตวัเต็มไป

ดว้ยน ้ าสีแดงและมีไข่อยู่ในทอ้งเต็มไปหมด  น ้ าสีแดงน้ีประกอบดว้ยสารท่ีให้สีแดงซ่ึงใช้ผสม

อาหารคร่ังท่ีไดจ้ากรังคร่ังตวัเมีย 

คร่ังตวัผู ้ เม่ือตวัอ่อนเจริญเติบโตเป็นคร่ังตวัผู ้จะมีลกัษณะใหญ่กว่าตวัอ่อนเล็กนอ้ย  มี

หนวดใหญ่เป็นพวง  มีปลอ้ง7 ปลอ้ง มีตา 2 คู่ อยูท่างดา้นขา้ง  1 คู่ และทางดา้นใตห้วั 1 คู่มีขนยาว 

2 เส้นโผล่มาจากทางดา้นทอ้งปลอ้งสุดทา้ย  และมีอวยัวะช่วยในการสืบพนัธ์ุ เม่ืออายุประมาณ 1 - 
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2 1/2 เดือนตวัผูจึ้งเจริญเติบโตเต็มท่ี  มีลกัษณะเหมือนแมลงทัว่ไป มี ๒ ชนิดคือ ชนิดมีปีก และ

ชนิดไม่มีปีก คลานไปตามรังคร่ังตัวเมียเพื่อผสมพนัธ์ุ ภายหลังผสมพันธ์ุคร่ังตัวผูจ้ะตายไป 

          ตวัอ่อนของคร่ังตวัผูต่้างกบัตวัอ่อนของคร่ังตวัเมีย  ซ่ึงจะสังเกตไดใ้นภายหลงัมีอายุได้  1 

เดือนแลว้ ตรงท่ีรังหุ้มคร่ังตวัผูจ้ะเป็นรูปซิการ์ และไม่มีขนข้ีผึ้งสีขาวคลา้ยแป้ง ตวัเล็กกวา่ ส่วนรัง

ของตวัเมียมีรูปร่างไม่แน่นอน 

  ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวไวว้า่ คร่ัง คือ ยางหรือชนัชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นสารท่ี

ขบัถ่ายออกจากตวัแมลงคร่ัง แมลงคร่ังจะอาศยัอยูต่ามก่ิงไมท่ี้ใชเ้ล้ียงคร่ังและใชป้ากซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นปากดูดเจาะเขา้ไปในก่ิงของตน้ไมเ้พื่อดูดน ้ าเล้ียงมาเป็นอาหารและขบัถ่ายคร่ังออกมาจาก

ภายในตวัคร่ังตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตวัเป็นเกราะป้องกนัอนัตรายจากส่ิงภายนอกมีลักษณะน่ิม 

เหนียวสีเหลืองทอง เม่ือถูกอากาศนานเขา้จะแขง็และมีสีน ้าตาล คร่ังท่ีเก็บไดจ้ากตน้ไมเ้รียกวา่ คร่ัง 

ดิบซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ เรซิน ข้ีผึ้ง สี ซาก ตวัคร่ัง และสารอ่ืน ๆ ส่วนท่ีใชเ้ป็นประโยชน์ 

ในทางอุตสาหกรรมคือ สีคร่ัง และเน้ือคร่ังคร่ังมีพนัธ์ุใหญ่อยู ่๒ พนัธ์ุ คือ คร่ังพนัธ์ุส าหรับเล้ียงกบั

ไมต้ะคร้อ ใชเ้ล้ียงไดก้บัไมต้ะคร้อแลว้ใหค้ร่ังดีมีคุณภาพสูงไดร้าคา รังคร่ังหนา ปริมาณมาก สีคร่ัง

อ่อนใส และอีกพนัธ์ุหน่ึง ซ่ึงประเทศไทยก็มีและมีทัว่ไป เรียกว่า คร่ังพนัธ์ุสามญัเล้ียงไดก้บัไม้

อ่ืนๆ  นอกจากไมต้ะคร้อ  แต่ใหป้ริมาณคร่ังนอ้ยรังคร่ังบางสีแก่เขม้  ไม่ไดร้าคาในตลาด  รูปร่างตวั

คร่ังก็เล็กกวา่คร่ังพนัธ์ุท่ีเล้ียงกบัไมต้ะคร้อ 

 ปัจจุบนัการซ้ือขายคร่ังไดก้ระท ากนัอย่างกวา้งขวางมีโรงงานผลิตอุตสาหกรรมคร่ังใน

ประเทศไทย ส่วนใหญ่โรงงานเหล่าน้ีจะผลิตคร่ังเม็ดเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ ตลาด

ภายในประเทศ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และร้านคา้ของป่าทัว่ไป โรงงานอุตสาหกรรมจะรับซ้ือ

คร่ังจากเกษตรกรโดยตรง หรือผ่านคนกลาง ซ่ึงมีหน้าท่ีจดัหาคร่ังป้อนโรงงาน ส าหรับกรณีท่ี

ปริมาณคร่ังไม่มากนกั จะมีการซ้ือขายกนัตามร้านคา้ของป่า ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีจะท าการรวบรวมคร่ัง

แลว้น าส่งโรงงานเพื่อแปรสภาพต่อไป 
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ภาพที ่2. 8 ลกัษณะของคร่ัง 

(ท่ีมา: http://www.rspg.or.th/plants_data/use/color3-3.htm) 

 

2.1.2. แหล่งเพาะเลีย้งคร่ัง  
ในประเทศไทยมีการเพาะเล้ียงคร่ังกนัมานานแลว้ ตามหลกัฐานพบวา่มีการคา้คร่ังมา

ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เน่ืองจากให้ผลผลิตสูง ปัจจุบนัจึงนิยมเล้ียงกนัมาก ในภาคเหนือ เช่น

จังหวัดแพร่ สุโขทัย น่าน ล าปาง ตาก   เชียงราย   พะเยาเชียงใหม่ ล าพูน และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น  จงัหวดัขอนแก่น อุบลราชธานี เลย บุรีรัมย ์ศรีสะเกษ มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา   สกลนคร กาฬสินธ์ุ ส าหรับในภาคกลางตั้งแต่ประจวบคีรีขนัธ์ข้ึนไป

สามารถเพาะเล้ียงคร่ังไดแ้ต่ไม่เป็นท่ีนิยมกนั เน่ืองจากมีแมลงศตัรูรบกวนมาก และให้ผลผลิตต ่า

สถิติการผลิตไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละปี ในภาคเหนือผลผลิตสูงกว่า ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2.1.3. ต้นไม้ทีใ่ช้ในการเพาะเลีย้งคร่ัง  
การเล้ียงคร่ังกนัทัว่โลกตามตน้ไมไ้ม่นอ้ยกวา่  60 ชนิดส าหรับประเทศไทยไม่นอ้ย

กวา่ 30   ชนิด   ซ่ึงส่วนมากเป็นตน้ไมใ้นวงศเ์ลกูมิโนซี  (Laguminosae) ตน้ไมท่ี้จะใชเ้ล้ียงคร่ังให้

ไดผ้ลดี ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของน ้าเล้ียงของตน้ไม ้ กล่าวคือตอ้งมีคุณสมบติัเกือบเป็นกลาง คือ 5.8-

6.0 และความหนาแน่นของน ้ าเล้ียงจะตอ้งอยู่ระหว่าง   0.14-0.1728  ตน้ไมช้นิดเดียวกนับางตน้

เล้ียงคร่ังได้ผลดี   แต่บางตน้ได้ผลไม่ดี ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพทอ้งถ่ินท่ีปลูกและความแตกต่างใน

รายละเอียดของตน้ไมด้ว้ย  เช่น ใบเล็ก ใบใหญ่  ใบเขียวอ่อน หรือเขียวแก่ สีของเปลือก เป็นตน้ ใน

ประเทศไทยนิยมใช้ตน้ไมต่้างชนิดกนัเล้ียงคร่ัง  ไดแ้ก่  กา้มปู  ปันแถ สะแกนา ไทร พะยงู   ถัว่

แระ   ตะคร้อทองกวาว พุทรา สีเสียดเทศ  พะยอมดง  แตงกวา  คาง  เปลา้กางข้ีมอด มะเด่ืออุทุมพร 

http://www.rspg.or.th/plants_data/use/color3-3.htm
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เลียงผึ้ง หลงัค า รัง  มะค าไก่  ฉนวนถ่อน  มะแฮะนก  เครือก าจาย  ปอ ยาบอินเดีย  พุทราป่า  ไฮหม้ี

(ไทรใบขนุน) เป็นตน้  

2.1.4. การตัดเกบ็คร่ัง  
ชีพจกัรของแมลงคร่ังมีระยะเวลา 6 เดือน ในปีหน่ึงจึงมีการตดัเก็บคร่ัง 2 คร้ัง คือ การ

ตดัคร่ังเพาะเล้ียงในรอบฤดูร้อนระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และคร่ังรอบฤดูฝนระหว่าง

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  เป็นการตดัเก็บเพื่อซ้ือขายและท าพนัธ์ุเพาะเล้ียง   คร่ังท่ีตดัเก็บลงจาก

ตน้ไมน้ั้นตอ้งตดัก่อนท่ีลูกคร่ังออกเป็นตวัประมาณ  7  วนั เร่ิมตดัก่ิงไมท่ี้คร่ังจบัท ารังจากก่ิง

ยอดๆ  ลงมาหาก่ิงท่ีอยู่ตอนล่าง แลว้รวบรวมทอนก่ิงไมท่ี้ตดัเฉพาะท่ีมีคร่ังจบัแยกไวต่้างหาก

คดัเลือกคร่ังท่ีสมบูรณ์ปราศจากแมลงท าลายแยกไวเ้ป็นคร่ังพนัธ์ุ  ส่วนท่ีเหลือเป็นคร่ังดิบท่ีน ามา

ซ้ือขายกนั ใหรี้บกะเทาะคร่ังดิบออกจากก่ิงไมเ้สียโดยเร็ว    แลว้น าไปผึ่งตากให้แห้ง   โดยเฉล่ียให้

บางๆ  อย่าวางทบัถมกนั  เพราะจะท าให้คร่ังดิบติดกนัเป็นพืด  ยากต่อการทุบให้แตกเป็นกอ้น

เล็กๆ   และท าใหเ้ป็นคร่ังเมด็ไดย้ากนอกจากน้ีคุณภาพคร่ังจะเส่ือมลงดว้ย การเก็บคร่ังดิบไวใ้นโรง

เก็บคร่ังจะตอ้งฉีดยาป้องกนัแมลงด้วย เน่ืองจากมีแมลงศตัรูหลายชนิด โดยเฉพาะปลวกซ่ึงเป็น

ปัญหาส าคญัในประเทศไทยการเก็บคร่ังดิบไวเ้ป็นเวลานานจะท าให้คร่ังเส่ือมคุณภาพดงันั้นจึงควร

แปรสภาพเป็นคร่ังเมด็ซ่ึงเก็บไดท้นนานกวา่ 

2.1.5. การขนส่งคร่ังพนัธ์ุ  
คร่ังพนัธ์ุในระหว่างขนส่งไปไกล ให้บรรจุลงในเข่งตาโปร่งหรือตะกร้าไมไ้ผ ่ แลว้

ทอนเป็นท่อนๆ วางอย่าให้ทบักนัแน่น โดยวางท่อนคร่ังพนัธ์ุให้โปร่งไขวไ้ปมาเพื่อให้อากาศ

ถ่ายเทได ้และเอาฝาเปิดปากเข่งหรือภาชนะไวอ้ย่างโปร่งๆ ถา้ระยะทางไกลมากให้ตดัคร่ังพนัธ์ุ

ก่อนออกตวัไดไ้ม่เกิน 8-10 วนั  

  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงคร่ังในอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ต่างพากันเร่งเก็บเก่ียวผลผลิต

ออกจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้ ท่ีเขา้มารับซ้ือถึงท่ี กิโลกรัมละ 165-166 บาท ท าให้เกษตรกรต่างพากนั

เร่งเก็บเก่ียวผลผลิตคร่ังออกมาจ าหน่าย และสร้างรายไดเ้สริมอยา่งงาม โดยเกษตรกร สามารถขาย

คร่ังไดต้น้ละไม่นอ้ยกวา่ 2 หม่ืนบาท 
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2.1.6. การใช้ประโยชน์จากคร่ัง 
การรู้จกัน าคร่ัง และสีคร่ังมาใชป้ระโยชน์ และเป็นสินคา้ซ้ือขายกนันั้น ไดมี้การคา้ขาย

กนัมาแต่สมยัโบราณแลว้ แต่ยาก ท่ีจะหาหลกัฐานท่ีแน่นอนได ้แต่พอจะประมาณไดไ้ม่น้อยกว่า 

๔,๐๐๐ ปีมาแลว้ การใชป้ระโยชน์คร่ังต่างๆ รวมทั้ง การใชสี้แดงจากคร่ัง สืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลาชา้

นานหลายศตวรรษมาแล้ว ในสมยัแรกท่ีรู้จกักันนั้น น าไปใช้เพียงในงานศิลปกรรม และงาน

ช่างฝีมือ แลว้ต่อมาก็ค่อยๆ ปรับปรุงรู้จกัน าคร่ังมาเล้ียงมากข้ึน แลว้ก็ศึกษาคน้ควา้วิธีแยกสีจากคร่ัง

มาใชใ้นการทอผา้ การทาสี การท าพรมปูพื้น การช่างไม ้และช่างโลหะ ในการแยกสีจากคร่ังนั้นก็

ใชว้ธีิเอาคร่ังดิบไปแช่ไวใ้นน ้า เพื่อใหสี้ละลายส่วนการแยกคร่ังบริสุทธ์ิออกนั้น ก็ท  าโดยเอาคร่ังใส่

ถุงผา้ แล้วใช้ความร้อนอบให้ละลาย คั้นเอาคร่ังบริสุทธ์ิออกมา วิธีน้ีในปัจจุบนัยงัใช้ในการท า

อุตสาหกรรมเชลแล็ก ประโยชน์ท่ีไดจ้ากคร่ังมีดงัน้ี  

ก. สีแดงจากคร่ัง มีประโยชน์ ดงัน้ี 

1) ใชเ้ป็นยาสมุนไพร รักษาโรคโลหิตจาง 

2) ใชเ้ป็นสียอ้มผา้ขนสัตว ์ผา้ไหม หนงัฟอก 

3) ใชท้  าสีแต่งอาหาร เช่น ขนม ผลไม ้ไม่มีพิษภยั 

4) ใชท้  าสีเคร่ืองส าอางเสริมสวย 

ข. เน้ือคร่ัง มีประโยชน์ ดงัน้ี  

1) ใชต้บแต่งผวิหนา้วตัถุท่ีท าดว้ยไม ้เช่น เคร่ืองกลึง การช่างฝีมือเก่ียวกบัไม ้

เน้ือคร่ังจะช่วยใหไ้มเ้รียบเป็นมนั เงางาม เน้ือคร่ังท่ีผสมสีใชท้าผวิหนา้ไมใ้ห้เป็นสีต่างๆ เช่น หวัไม้

ท่ีใชใ้นการสร้างบา้นเรือน เคร่ืองเรือน ของเด็กเล่น เป็นตน้ 

2) ใชเ้ป็นแกนภายในเคร่ืองเงิน เคร่ืองทองท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั เคร่ืองใช้

สอย เช่น ดา้มมีด ใชค้ร่ังเป็นแกนอยูข่า้งในแลว้หุ้มดว้ยแผน่เงินแผน่ทอง ใชเ้ป็นตวัเรือนส าหรับติด 

เพชร พลอย ของเคร่ืองประดบั ต่างๆ เชลแล็กผสมกบัผงทรายใชใ้นการท าหินเจียระไนใชเ้คลือบผิว

โลหะใหมี้สีตามตอ้งการโดยท าโลหะนั้นใหมี้ความร้อน แลว้เอาเชลแล็กซ่ึงผสมสีแลว้ทาลงไป 

ใชเ้ป็นคร่ังประทบัตราในการห่อพสัดุเป็นคร่ังหรือผนึกต่างๆเป็นตน้  [4] 
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2.1.7. ผลผลติคร่ัง 
 คร่ังดิบ (Stick Lac) ซ่ึงเป็นคร่ังท่ีผูเ้ล้ียงแกะหรือขุดออกจากก่ิงไมต้น้ไมท่ี้ใชเ้ล้ียงคร่ัง

เหลือแต่เน้ือคร่ัง จะมีวตัถุเจือปนอยูห่ลายอย่าง เช่น ชนั สีคร่ัง ข้ีผึ้ง ซากของแม่คร่ังท่ีตาย ก่ิงหรือ

เปลือกไม ้เป็นตน้ 

คร่ังเม็ด (Seed Lac) เป็นคร่ังดิบท่ีน ามาแยกส่ิงเจือปนออกโดยการต าหรือบดคร่ังดิบให้

แตกออกเป็นกอ้นหยาบ ๆ หลงัจากนั้นน าไปร่อนผา่นตระแกรง และน าเอาคร่ังท่ีไดไ้ปลา้งน ้ า จะได้

คร่ังสีแดง ซ่ึงจะน าไปยอ้มผา้ได ้การลา้งคร่ังจะลา้งจนกระทัง่น ้ าใส จึงน าเอาคร่ังท่ีไดอ้อกตากในท่ี

ร่มท่ีมีลมผา่นตลอดเวลา จะไดค้ร่ังท่ีมีความช้ืนประมาณร้อยละ 8-13 ก็สามารถจ าหน่ายได ้(คร่ังดิบ 

100 กิโลกรัม จะผลิตคร่ังเมด็ได ้80 กิโลกรัม) 

เชลแลค (Shellac) เป็นคร่ังท่ีน ามาจากคร่ังดิบและคร่ังเม็ด บรรจุในถุงผา้ให้ความร้อน และ

บิดถุงผา้ให้แน่นเขา้เร่ือย ๆ เน้ือคร่ังจะค่อย ๆ ซึมออกจากถุงผา้ใช้มีดหรือวสัดุปาดเน้ือคร่ังท่ีซึม

ออกมาใส่บนภาชนะท่ีองัดว้ยความร้อนจากไอน ้า จะช่วยใหเ้น้ือคร่ังนั้นมีความอ่อนตวั หลงัจากนั้น

น าเน้ือคร่ังท่ีไดม้าท าการยดืเป็นแผน่บาง ๆ ในขณะท่ีคร่ังยงัร้อนอยูแ่ลว้ปล่อยให้เยน็ จึงหกัออกเป็น

ช้ินเล็ก ๆ เรียกวา่ "เชลแลค" (คร่ังดิบประมาณ 100 กิโลกรัม หรือคร่ังเม็ดประมาณ 85 กิโลกรัม ใช้

ท าเชลแลคได ้65 กิโลกรัม) การกนัน ้ าท่ีดี,มีความเป็นเงางาม, สามารถยึดกบัพื้นผิวไดห้ลายชนิด, 

กนัความร้อนและไฟฟ้าได ้รวมทั้งการละลายท่ีข้ึนกบัค่าพีเอช ท าให้สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ใน

งานไดห้ลายประเภท เช่น การเคลือบผลไมแ้ละอาหารป้องกนัการสูญเสียน ้ าและยืดอายุในการเก็บ

รักษา, การเคลือบเภสัชภณัฑ์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยาให้ออกฤทธิในต าแหน่งและเวลาท่ี

ตอ้งการ, การประยุกต์ใช้ในการเคลือบผลิตภณัฑ์เพื่อหวงัผลในแง่การป้องกนัความช้ืนและเพิ่ม

ความสวยงาม, การใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งอาศยัคุณสมบติัในแง่การเป็นตวัช่วยยึด

เกาะ รวมไปถึงการใชเ้ป็นส่วนผสมในอุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทเน่ืองจากคุณสมบติัการเป็นฉนวน

และความสามารถในการยึดเกาะท่ีดี ในปัจจุบนัเชลแล็กมีการน าไปใชน้อ้ยลงเน่ืองจากขอ้ดอ้ยบาง

ประการไดแ้ก่ การละลายและความคงตวั แต่อยา่งไรก็ตามเชลแล็กเป็นสารท่ีมีราคาถูกและผลิตข้ึน

ไดเ้อง ประกอบกบัมีงานวจิยัหลายช้ินท่ีแสดงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงมีความเป็นไป

ไดใ้นการใชเ้ชลแล็กเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศและการส่งออกต่อไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A
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 คร่ังแผ่น (Button Lac) หรือ "คร่ังกระดุม" เป็นคร่ังท่ีน ามาหลอดออกท าเป็นแผ่นกลม

ลกัษณะคลา้ยกระดุม มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 3 น้ิว และหนาประมาณเศษหน่ึงส่วนส่ีน้ิว คร่ัง

แผน่มีวิธีท าคลา้ยกบัเชลแลค แต่ต่างกนัท่ีเม่ือท าการยา้ยคร่ังท่ีหลอมละลายดีแลว้ ใชเ้หล็กป้ายคร่ัง

ซ่ึงก าลงัร้อน ๆ อยู ่หยอดลงไปบนแผน่เหล็กหนา้เรียบท่ีสะอาดและขดัเป็นเงาใหไ้ดข้นาดท่ีตอ้งการ 

ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ จะไดค้ร่ังแผน่ท่ีตอ้งการ [5] 

2.1.8. ขั้นตอนการผลติ 
ในประเทศไทยมีการผลิตยางคร่ังชนิดน้ีเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาเป็นเวลานาน 

เป็นอาชีพท ารายได้เสริมท่ีท าได้ง่ายส าหรับเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กระบวนการท าเร่ิมจากการเล้ียงแมลงคร่ังบนต้นไม้ เช่น จามจุรี, ก้ามปู, 

สะแก, ปันแก, พุทราป่า, สีเสียดออสเตรเลีย, ไทร, มะแฮะนกและมะเด่ืออุทุมพร เป็นตน้ แมลงคร่ัง

จะเกาะและกินน ้าเล้ียงจากก่ิงไมแ้ละสร้างสารคดัหลัง่ออกมาหุ้มก่ิงไมไ้ว ้เม่ือครบเวลาเกษตรกรจะ

ตดัก่ิงไมซ่ึ้งมีรังคร่ังหุม้อยูอ่อกมา โดยจะเรียกสารในขั้นตอนน้ีวา่ คร่ังดิบ'ซ่ึงจะประกอบดว้ยเรซิน, 

สีคร่ัง, ข้ีผึ้ง, ความช้ืน รวมทั้งก่ิงหรือเปลือกไม ้เป็นตน้ หลงัจากนั้นจะน าไปแปรรูปต่อท่ีโรงงานท่ีมี

อยูใ่นประเทศ โดยจะผา่นกระบวนการบดใหแ้ตกออกเป็นกอ้นหยาบ ๆ หลงัจากนั้นน าไปร่อนผา่น

ตะแกรง และน าเอาคร่ังท่ีไดไ้ปลา้งน ้า จะไดน้ ้าสีแดงซ่ึงสามารถน าไปยอ้มผา้ได ้การลา้งคร่ังจะลา้ง

จนกระทัง่น ้าใสจึงจะน าสารท่ีไดอ้อกตากในท่ีร่มใหมี้ลมผา่นตลอดเวลาและน าไปผา่นการคดัขนาด 

ซ่ึงหลงัจากผา่นขั้นตอนน้ีจะได ้คร่ังเมด็ มีลกัษณะเป็นเม็ดค่อนขา้งกลม สีแดง มีความช้ืนประมาณ 

3 - 8 เปอร์เซ็น ท่ีประกอบด้วยเรซินท่ีมีความบริสุทธ์ิมากข้ึนแต่ก็ยงัไม่มากพอท่ีจะใช้ได้ใน

อุตสาหกรรมยา ส าหรับประเทศไทยส่วนใหญ่จะน าส่งออกต่างประเทศในรูปแบบน้ีโดยไม่ได้มี

การแปรรูป ส าหรับการแปรรูปให้บริสุทธ์ิต่อนั้น ท าไดโ้ดยการน าคร่ังเม็ดไปผา่นการให้ความร้อน

จนกระทัง่หลอมหลงัจากนั้นจึงกรองผา่นถุงผา้แลว้เทลงบนแผ่นใบลานหรือสังกะสี ให้ขยายเป็น

แผน่กลมตามพิมพ ์มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2 ถึง 3 น้ิว หนาประมาณ 1/4 น้ิว ท่ีเรียกวา่ คร่ังแผ่น 

หรือ คร่ังกระดุม แต่ส่วนมากแลว้จะนิยมน าไปท าให้เป็นแผน่บาง ๆ ท่ีเรียกวา่ เชลแล็ก นอกจากน้ี

แล้วการท าให้บริสุทธ์ิอาจใช้วิธีการละลายในเอทานอลและท าการกรองส่ิงเจือปนออก แต่ใน

โรงงานบา้นเราไม่ใชว้ธีิน้ีเน่ืองจากราคาท่ีแพงและการควบคุมการใชเ้อทานอลตามกฎหมาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
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2.1.9. องค์ประกอบของเชลแลก็ 
  คร่ังดิบจะประกอบดว้ยส่วนผสมของยางคร่ัง ประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต ์

ข้ีผึ้ง ประมาณ 6 - 7 เปอร์เซ็นต ์

สีคร่ัง ประมาณ 4 - 8 เปอร์เซ็นต ์

สารเจือปน ประมาณ 15 - 25 เปอร์เซ็นต ์

เม่ือผา่นกระบวนการการจนกระทัง่ไดเ้ชลแล็ก องคป์ระกอบท่ีเหลือส่วนใหญ่จะเป็นส่วน

ของยางคร่ังท่ีมีข้ีผึ้งและความช้ืนปะปนอยู่ โดยมีสารเจือปนอยู่น้อยมาก ในส่วนของยางคร่ังจะ

ประกอบดว้ยส่วนผสมของ เรซินแขง็ท่ีประกอบดว้ยพอลิเอสเทอร์ ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์ท่ีค่อนขา้งสั้น  

และ เรซินอ่อนท่ีประกอบดว้ยเอสเทอร์เด่ียวหลายชนิด เม่ือท าการย่อยสลายดว้ยน ้ า ส่วนของยาง

คร่ังจะพบส่วนผสมของกรดไขมนั ไดแ้ก่ อะลูไลติคแอซิดและเทอร์พีนิกแอซิด ซ่ึงประกอบดว้ย

สารหลายชนิดโดยสารท่ีมีอยูม่ากไดแ้ก่ จาลาริกแอซิดและแล็กซิจาลาลิกแอซิด   

2.1.10. คุณสมบัติเชลแลก็  
เชลแล็กมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายได้แก่ การซึมผ่านไอน ้ าท่ีต ่า – คุณสมบติัขอ้น้ีเป็น

เหตุผลท่ีส าคญัท่ีท าให้เชลแล็กถูกน ามาใช้มากตั้งแต่อดีตเพื่อการปกป้องความช้ืน โดยเชลแล็ก

สามารถเกิดฟิล์มได้และมีความสามารถในการป้องกนัความช้ืนไม่ให้ผ่านผิววสัดุท่ีเคลือบด้วย

เชลแล็กการละลายข้ึนกบัค่าพีเอช - เชลแล็กประกอบดว้ยพอลิเมอร์ท่ีมีกลุ่มคาร์บอกซิลิก ท าให้มี

คุณสมบติัไม่ละลายท่ีค่าพีเอชต ่าแต่จะละลายไดม้ากข้ึนเม่ือเพิ่มค่าพีเอช โดยเชลแล็กจะเร่ิมละลาย

ไดท่ี้พีเอชประมาณ 7.0 ท าให้ป้องกนัการแตกตวัในกรดในกระเพาะอาหารได ้โดยน าเชลแล็กมา

เคลือบยาเพื่อการน าส่งยาสู่ล าไส้  ความสวยงามของฟิลม์ - ฟิลม์ท่ีเตรียมจากเชลแล็กจะมีค่าดชันีหกั

เหท่ีค่อนขา้งสูง (ประมาณ 1.521 - 1.527) สามารถสะทอ้นแสงไดดี้ท าให้ไดฟิ้ล์มท่ีมีคุณสมบติัเงา

งามคุณสมบติัขอ้น้ีเสริมประโยชนในแง่ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ท่ีถูกเคลือบ เช่น การน าไปใช้

ส าหรับงานเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งการเคลือบผลไมโ้ดยเพิ่มจากประโยชน์ในแง่ของการป้องกนัน ้ าของ

เชลแล็ก 

การน าความร้อนและไฟฟ้าต ่า เชลแล็กจะมีค่าการน าความร้อนท่ีค่อนขา้งน้อยประมาณ 

0.24 วตัต์ต่อเมตรต่อองศาเซลเซียส (ทองแดงมีค่าเท่ากบั 401 วตัต์ต่อเมตรต่อองศาเซลเซียส ส่วน

แกว้มีค่าเท่ากบั 1 วตัตต่์อเมตรต่อองศาเซลเซียส) นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการน าไฟฟ้าท่ีต ่ามีความเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
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ฉนวนท่ีดี โดยปกติวตัถุท่ีจดัวา่น าไฟฟ้าจะมีความตา้นทานพื้นผิวนอ้ยกวา่ 10  โอห์ม และจะจดัว่า

เป็นฉนวนถา้มีค่ามากกวา่ 10 โอห์ม ยกตวัอยา่งเช่น ทองแดง ฟิล์มท่ีเตรียมจากพอลิเอทิลีนและเทฟ

ลอน จะมีค่าเท่ากบั 1, 10  และมากกว่า 1016 ตามล าดบั ในกรณีของฟิล์มท่ีเตรียมจากเชลแล็กมีค่า

มากกวา่ 10  ซ่ึงจากคุณสมบติัน้ีจึงท าใหเ้ชลแล็กสามารถน าไปใชใ้นแง่ของการเป็นฉนวนส าหรับท า

สายไฟ รวมทั้งการน าไปใช้ส าหรับอุปกรณ์ท่ีตอ้งการป้องกนัการน าไฟฟ้าไดค้วามสามารถในการ

ยึดเกาะผิวท่ีเคลือบและความทนทานต่อการถูกขีดข่วน - เชลแล็กสามารถยึดติดกบัผิวของวสัดุได้

เกือบทุกชนิด ยกเวน้พื้นผิวของสารบางชนิด เช่น เทฟลอนหรือวสัดุท่ีถูกเคลือบดว้ยซิลิโคนท าให้

สามารถน าไปเคลือบและท าใหมี้การยดึติดกบัช้ินงานไดดี้และเป็นเวลานาน โดยอาจมีแรงยึดเกาะท่ี

แตกต่างกนัไปไดบ้า้งข้ึนกบัวสัดุ ตวัอย่าง เช่น แรงยึดเกาะกบัทองแดงประมาณ 3,300 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิว นอกจากน้ีแลว้ยงัค่อนขา้งทนต่อการขีดข่วนซ่ึงช่วยป้องกนัผวิท่ีเคลือบได ้

จากคุณสมบติัดงักล่าวท าให้เชลแล็กมีการน าไปประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท 

เช่น อุตสาหกรรมยาและการแพทยเ์พื่อใชใ้นการเคลือบยา, ส่วนผสมของเคร่ืองส าอางและสารท่ีใช้

ทางทนัตกรรม, อุตสาหกรรมอาหารส าหรับการเคลือบอาหารบางประเภท, อุตสาหกรรมการเกษตร

ส าหรับการเคลือบผลไม้ รวมถึงงานเคลือบไม้เพื่อใช้ในการท าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ในส่วน

อุตสาหกรรมยานั้นถูกน ามาใชใ้นการเคลือบโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ คือการเคลือบ

เพื่อหวงัผลในแง่การป้องกนัการซึมผา่นของน ้า เช่น ในกรณีของการเคลือบเพื่อป้องกนัไม่ให้น ้ าเขา้

ไปในเม็ดยาในกระบวนการเคลือบน ้ าตาล และการเคลือบเอนเทอริกหรือการเคลือบเพื่อให้ยาแตก

ตวัในล าไส้ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89
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ภาพที ่2. 9  แสดงแชลแลคแผน่ 

(ท่ีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/) 

 

2.2. ไม้แดง 

2.2.1. ลกัษณะทัว่ไป 
ไมแ้ดงเป็นไมเ้ศรษฐกิจชนิดหน่ึงของไทย ไมแ้ดงมีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ 

 Xylia xylocarpa วงศ ์Mimosaceae ในประเทศไทยจะเรียกทัว่ไปวา่ “แดง” ส าหรับชาวทางประเทศ
จะเรียกไมแ้ดงเป็นช่ือทางการคา้ว่า “Iron wood” และไมแ้ดงยงัมีช่ือเรียกอ่ืนๆ มีช่ือทอ้งถ่ินท่ี
แตกต่างกนัไปตามแต่ละพื้นท่ีเรียกอีก เช่น ควา้ย (เชียงใหม่ กาญจนบุรี) ไคว (แพร่ แม่ฮ่องสอน) จะ
ลาน จาลาน ตะกร้อม สะกรอม (จนัทบุรี) ปราน (สุรินทร์) ไปร (ศรีษะเกษ) ผา้น (เชียงใหม่) เพย้ 
(ตาก) 
  ไมแ้ดง   เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่  ข้ึนทัว่ไปในป่าเบญจพรรณแลง้และช้ืน ลกัษณะของเน้ือ

ไมมี้สีแดงเร่ือๆ หรือ สีน ้าตาลอมแดง และมีจุดด าแทรกในเน้ือไม ้เป็นไมเ้น้ือแข็ง สีแดงจากเน้ือไม้

สวยงามเรียบเนียน ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นไมท่ี้มีระดบัในกลุ่มไมเ้น้ือแดงบางคร้ังจึงเรียกว่า 

Burmese Ironwood คงสภาพไดดี้เม่ือผา่นขั้นตอนการอบแห้ง ไมT้he Janka hardness มกันิยมใช้

ส าหรับงานปูพื้น ไม ้ไมแ้ดง จึงดีท่ีสุดส าหรับงานปูพื้นท่ีตอ้งการความคงทนและทนต่อการกดัแทะ

ของปลวกไดดี้ 

               ลกัษณะของเน้ือไมมี้สีแดงเร่ือๆ หรือ สีน ้ าตาลอมแดง เส้ียนเป็นลูกคล่ืนหรือสับสนเน้ือ

ละเอียดพอประมาณ แข็ง เหนียวแข็งแรงและทนทาน เล่ือยใสกบแต่งไดเ้รียบร้อยขดัชกัเงาไดดี้

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shellac_three_colours.jpeg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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น ้ าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 960 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไมน้ี้นิยมในการก่อสร้างในส่วนท่ีไม่ใช่

โครงสร้าง เช่น พื้น วงกบประตูหนา้ต่าง ท าเกวยีน ท าเรือหนอนรางรถไฟ เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือกสิ

กรรม ดา้นเคร่ืองมือ คนัชัง่ ไมแ้ดงน้ีปลวกหรือเพรียงจะไม่ค่อยรบกวน และเป็นไมท่ี้ตา้นทานไฟ

ในตวัดว้ย เป็นไมเ้น้ือแข็งท่ีมีกล่ินหอม มีให้เลือกหลากสี ทั้งสีแดงและสีส้มประดู่ท่ีดี คือ ประดู่สี

แดง สามารถปูพื้นบา้นไดทุ้กหอ้ง ไมแ้ดง เป็นไมท่ี้มีความแขง็มาก ท าใหเ้วลาเกิดความช้ืนหรือร้อน 

และขยายตวั [6]  

2.2.2. ลกัษณะคุณสมบัติของไม้แดง 
ในประเทศไทยปัจจุบนัไมแ้ดงจดัเป็นไมห้วงห้ามชนิดหน่ึงตามกฏหมาย โดยเรา

สามารถพบไม้แดงได้ตามป่าทั่วๆ ไป โดยไม้แดงมักข้ึนกระจายอยู่ตามภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยจะสามารถพบไมแ้ดงไดม้ากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับประเทศเพื่อนบา้นท่ีพบไมแ้ดงได้แก่ ประเทศลาว พม่า กมัพูชา เวียดนาม และประเทศ

อินเดีย 

 ความนิยมของไมแ้ดงท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างคือ นิยมใชเ้ป็นไมพ้ื้น ไมเ้สา และ

ไมค้าน เพราะคุณสมบติัของไมแ้ดงเองนั้นมีความทนทานสูง ซ่ึงความตอ้งการไมแ้ดงในประเทศ

ไทยเราก็สูง จนในบางปีนั้น ต้องมีการสั่งไม้แดงจากต่างประเทศ ไมแ้ดงจะเป็นไม้ผลดัใบเม่ือ

ไมแ้ดงโตเต็มท่ีจะมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร อาจพบวา่บางตน้สูงถึง 30-37 เมตร และล าตน้

ของไมแ้ดงอาจมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 1-4 ฟุต โดยปกติแลว้ล าตน้ของไมแ้ดงจะตรงเปลา 

คือมีลกัษณะตรงไมมี้ตาไมห้รือก่ิงไมแ้ตกออกมา ซ่ึงท่ีพบโดยทัว่ไปมกัจะพบความสูงไมแ้ดงถึงก่ิง

แรกคือ 12 เมตรข้ึนไป แต่หากไมแ้ดงเติบโตในบริเวณท่ีไม่เหมาะสม ก็อาจเห็นล าตน้ไมแ้ดงเล็ก 

และคดงอ แตกก่ิงต ่า มีพุม่ใบมากก็เป็นได ้ซ่ึงมกัไม่ค่อยพบมากนกั โดยเปลือกของไมแ้ดงจะมีสีเทา

อมแดง ซ่ึงแตกเป็นแผน่กลมบางๆรอบล าตน้ซ่ึงลกัษณะน้ีจะพบโดยทัว่ไป เน้ือไมข้องไมแ้ดงจะมีสี

น ้าตาลแดงหรือสีแดงเร่ือ ดอกของไมแ้ดงจะเป็นดอกเล็กๆสีเหลือง ออกเป็นลกัษณะช่อกลมเด่ียวๆ 

ไมแ้ดงมีผลเป็นฝักแบบรูปขอบขนานเรียวและโคง้งอท่ีส่วนปลาย ฝักมีลกัษณะแข็งมีความยาว 10-

15 เซนติเมตร ผิวของฝักไมแ้ดงจะมีสีน ้ าตาลแดง ผิวเรียบไม่มีขนปกคลุม เม่ือฝักแก่จะแตก

ออกเป็น 2 ซีก ตามธรรมชาติเราจะพบไมแ้ดงกระจายพนัธ์ไปทัว่ สามารถพบไมแ้ดงทั้งในป่าผลดั

ใบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเตง็รัง ซ่ึงจากการสังเกตพบวา่ไมแ้ดงจะเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีค่อยขอ้งแห้ง

http://ไม้แดง.com/
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แลง้ ซ่ึงมกัมีอุณหภูมิสูงถึง 38-39 องศาเซลเซียส ไมแ้ดงสามารถเจริญไดดี้ในดินร่วนปนทราย ท่ีมี

หนา้ดินต้ืน ซ่ึงปัจจุบนัการขยายพนัธ์ไมแ้ดงจะนิยมขยายพนัธ์ูโดยเมล็ดดว้ยวิธีธรรมดา เพราะดว้ย

วิธีน้ีก็สามารถท าให้ได้กล้าของไม้แดงจ านวนมากมายแล้ว โดยไม้แดงเป็นพันธ์ไม้ท่ีมีการ

เจริญเติบโตในอตัราท่ีดี ถา้ไมแ้ดงข้ึนอยุใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ มีน ้ าฝนตกลงมาอยา่ง

เพียงพอ แต่ถา้ข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมไมแ้ดงก็จะมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีชา้ลงตามไป

ดว้ย [7]  

2.2.3. การน าไม้แดงไปแปรรูป 
              ไมแ้ดงมีอายุการใช้งานแบบปกติมากกว่า 10 ปี เป็นไมท่ี้มีความทนทานแข็งแรง

ตามธรรมชาติ และจะมีความทนทานมากยิง่ข้ึน หากเป็นไมแ้ดงท่ีน ามาจากการเพาะปลูกเล้ียงดูเป็น

อย่างดีมากกว่า   25 ปีข้ึนไป  จึงมีความนิยมน าไมแ้ดงไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างหรืองาน

ตกแต่งต่างๆ เพราะเน้ือไม้ของไม้แดงนั้น ค่อนขา้งแข็งแรง มีน ้ าหนัก สามารถทนทานต่อแรง

กระแทกไดสู้ง ไดแ้ก่ การน าไปท าเสาบา้นหรือเสาอาคาร การน าไปท าเป็นคาน การน าไปท าเป็น

พื้นไมแ้ดง หรือแมแ้ต่กระทัง่การท าไปใชท้  าเป็นเคร่ืองเรือน เป็นตน้   

2.2.4. ขีเ้ลือ่ย 

2.2.4.1. ลกัษณะทัว่ไป 
ข้ีเล่ือย  (Sawdust or wood dust) เป็นผลพลอยไดจ้ากการเล่ือยไม ้มี

ลกัษณะเป็นผงไมล้ะเอียด เป็นของเสียในโรงงานท่ีเป็นพิษ โดยเฉพาะการท าให้เกิดอาการอกัเสบ 

แต่ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอี้กหลายประการข้ีเล่ือยมีสารอินทรียเ์ป็นองคป์ระกอบจ านวน

มาก (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ท่ีมีหมู่โพลีฟีนอลซ่ึงสามารถจบักบัโลหะหนกัไดด้ว้ย

กลไกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ข้ีเล่ือยจากตน้พอบลาร์และตน้เฟอร์ท่ีท าปฏิกิริยากบัโซเดียมไฮดรอก

ไซดแ์ละโซเดียมคาร์บอเนต ดูดซบัทองแดงและสังกะสีไดดี้ ข้ีเล่ือยจากตน้มะพร้าวท่ีท าปฏิกิริยากบั

กรดซลัฟูริกดูดซบันิกเกิลและปรอทได ้ 

2.2.4.2. คุณสมบติัข้ีเล่ือย 
ข้ี เ ล่ือยมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบจ านวนมาก (เซลลูโลส เฮมิ

เซลลูโลส และลิกนิน) ท่ีมีหมู่โพลีฟีนอลซ่ึงสามารถจับกับโลหะหนักได้ด้วยกลไกต่างกัน 

http://ไม้แดง.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ตวัอยา่งเช่น ข้ีเล่ือยจากตน้พอบลาร์และตน้เฟอร์ท่ีท าปฏิกิริยากบัโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียม

คาร์บอเนต ดูดซบัทองแดงและสังกะสีไดดี้ ข้ีเล่ือยจากตน้มะพร้าวท่ีท าปฏิกิริยากบักรดซลัฟูริกดูด

ซบันิกเกิลและปรอทได ้ 

 

 
ภาพที ่2. 10 แสดงข้ีเล่ือยจากเคร่ืองไส 

(ทีม่า: http://th.wikipedia.org/wiki) 
 

2.2.4.3. การน าไปใชป้ระโยชน์ 
ถ่านอดัแท่งผลิตจากข้ีเล่ือยไมเ้บญจพรรณ และไมย้างพารา ข้ีเล่ือยไม้

ส าหรับเพาะเห็ดเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้หดัท ากอ้นเช้ือเห็ด ข้ีเล่ือยอดัเม็ด wood pellet เหมาะใชใ้น 
ภาคอุตสาหกรรมใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับหมอ้ไอน ้ า(Boiler) ในบา้นเรือนใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
เตาพิง (pellet stove) งานป้ันจากข้ีเล่ือย 

2.2.4.4. ไมอ้ดัจากข้ีเล่ือย 
วสัดุทดแทนไมธ้รรมชาติจะใชว้ตัถุดิบหลกัๆ 2 ชนิด คือ ข้ีเล่ือย ท่ีมาจาก

ไมเ้น้ือแข็งเท่านั้น ไม่วา่จะเป็นไมแ้ดง ไมเ้ต็ง หรือไมม้ะค่า  และ เม็ดพลาสติก ท่ีสามารถรีไซเคิล

ได ้  ประเภทพอลิเอทีลีนท่ีมีความหนาแน่นสูง (HDPE : High-Density Polyethylene) เป็นพลาสติก

ท่ีใชท้  าภาชนะพลาสติกแข็งขาวขุ่น เช่น ขวดนม ขวดแชมพู ฝาขวดน ้ า โดยในขั้นตอนการผลิตจะ

ใช้ข้ีเล่ือยประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือคือพลาสติกและส่วนผสมทางเคมีอ่ืนๆท่ีไม่ก่อให้เกิด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tjyr6seh9sbVsM&tbnid=h381UPtlcqw65M:&ved=0CAUQjRw&url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&ei=WeNTUvfRKYrjrAeWuYHABA&psig=AFQjCNHpGtULbwBoDMlstLyzIoYcw2Doyw&ust=1381315798066072
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tjyr6seh9sbVsM&tbnid=h381UPtlcqw65M:&ved=0CAUQjRw&url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&ei=WeNTUvfRKYrjrAeWuYHABA&psig=AFQjCNHpGtULbwBoDMlstLyzIoYcw2Doyw&ust=1381315798066072
http://th.wikipedia.org/wiki)
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มลพิษ วสัดุ ทดแทนไมธ้รรมชาติจึงเป็นการน าขอ้ดีของสองวตัถุดิบหลกัมารวมเขา้ดว้ยกนัดว้ยสูตร

เฉพาะจากหอ้งแล็บ ท าใหไ้ดท้ั้งความแขง็แรง ทนน ้าทนแดดเหมือนกบัพลาสติก รวมถึงมีผิวสัมผสั

และกล่ินหอมของไมธ้รรมชาติ ปลวกจึงไม่กินอยา่งแน่นอน [8] 

2.3. แผ่นใยอดั 
แผน่ใยไมอ้ดัแขง็ หรือไมเ้รียบบางนาคือแผน่ไมท่ี้ผลิตข้ึนจากการน าเอาสารประเภทลิกโน

เซลลูโลส (Lignocelluloses) ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในไม ้มาท าเป็นแผน่ โดยน ามาอดัให้เป็นแผน่

ตามขนาดท่ีตอ้งการ ผลิตตามกรรมวิธีเปียก (Wet-Process) เหมาะส าหรับตกแต่งภายในบา้น เช่น 

ท าฝ้า เพดาน ท าเฟอร์นิเจอร์  กรุภายในรถยนต์  ท าตูล้  าโพงวิทยุ และโทรทศัน์ การน าแผน่ใยไมอ้ดั

แขง็ไปใชง้าน ควรค านึงถึงความหนาให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน หากใชท้  าฝ้า เพดาน หรือฝา

กั้นหอ้ง ควรใชค้วามหนาท่ีไม่ต ่ากวา่ 4 มม.  

2.3.1. คุณสมบัติของแผ่นใยไม้อดัแข็ง 
2.3.1.1. ปลอดจากสารฟอร์มลัดีไฮด ์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.3.1.2. มีความแขง็แรงสูง 
2.3.1.3.  สามารถดดัโคง้งอไดง่้าย 
2.3.1.4.  เป็นฉนวน กนัความร้อนไดดี้ 
2.3.1.5.  มีผวิหนา้เรียบ [9] 

2.3.2. กระบวนการผลติแผ่นใยไม้อดัและแผ่นช้ินไม้อดั  
 

 
ภาพที ่2. 11 แสดงภาพแสดงเส้นทางการผลิตสินคา้กลุ่มไมอ้ดั [1] 
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ภาพที ่2. 12 แสดงภาพแสดงเส้นทางการผลิตสินคา้กลุ่มแผน่ช้ินไมอ้ดั (Particle Boards) [1] 

 

 
ภาพที ่2. 13 แสดงภาพแสดงเส้นทางการผลิตสินคา้กลุ่มแผน่ใยไมอ้ดั (Fiber Boards) [1] 

 

ในปี พ.ศ. 2552 ไทยมีจ านวนผูผ้ลิตแผ่นใยไมอ้ดัหรือไมเ้อ็มดีเอฟรายใหญ่ รวม 5 ราย มี

ก าลงัการผลิตรวมกนัประมาณปีละ 1.9 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และมีจ านวนผูผ้ลิตแผน่ช้ินไมอ้ดัหรือไม้

แผน่ปาร์ติเคิลรายใหญ่รวม 12 ราย มีก าลงัการผลิตรวมกนัประมาณปีละ 2.7 ลา้นลูกบาศก์เมตร ใน

ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดอ้นุมติัส่งเสริมการลงทุน ผลิตแผน่ช้ินไม้

อดัท่ีนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี โดยบริษทั วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในก าลงัการ

ผลิต 240,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี และในปี พ.ศ. 2554 เครือเมโทรพลายไดมี้การลงทุนในโครงการ

ใหม่ในพื้นท่ีจงัหวดัตรัง เพื่อผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดั ในก าลงัการผลิต 350,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี และมี

การอนุมติัส่งเสริมการลงทุนการผลิตแผ่นใยไมอ้ดัให้กบั 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ระยอง เอ็มดีเอฟ 

จ ากดั บริษทั แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ  ากดั และ บริษทั ส.กิจชยั เอ็ม ดี เอฟ จ ากดั ซ่ึงจะท าให้มีก าลงั

การผลิตแผน่ใยไมอ้ดัเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 750,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี  
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                  กระบวนการผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดัและแผน่ใยไมอ้ดั มีโครงสร้างใกลเ้คียงกนั โดยการผลิต

เร่ิมจากการแปรรูป (บดยอ่ย) วตัถุดิบขาเขา้ให้ไดล้กัษณะตามท่ีตอ้งการ โดยใช้เคร่ืองสับ ในกรณี

การผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดั จะสามารถใชไ้มไ้ดห้ลากหลายและรวมถึงการใชไ้มติ้ดเปลือก ในขณะท่ีการ

ผลิตแผ่นใยไมอ้ดั จ  าเป็นตอ้งมีความพิถีพิถนัในคุณภาพของเส้นใยของไมท่ี้น าท่ีใช้ จึงมกัใช้ไม้

ท่อนขนาดเล็ก (ต ่ากวา่ 6 น้ิว) ท่ีเป็นไมช้นิดเดียวกนั กรณีท่ีเป็นไมมี้เปลือกจะมีการปอกเปลือกออก

ก่อนน าไปสับและตม้เพื่อแยกเส้นใย 

              กระบวนการผลิตส าหรับแผน่ช้ินไมอ้ดัและแผน่ใยไมอ้ดั หลงัการเตรียมวตัถุดิบ มีขั้นตอน

ใกล้เคียงกัน โดยการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติ มีพนักงานคอยควบคุมการท างานของ

เคร่ืองจกัร ตรวจสอบและคดัคุณภาพสินคา้ และขนส่ง/ล าเลียงผลผลิตไปยงัต าแหน่งต่างๆ ใน

สายการผลิต 

 
ภาพที ่2. 14 แสดงภาพเปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดัและแผน่ใยไมอ้ดั [1] 

 

ในช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่านมา ตลาดได้ให้ความสนใจในประเด็นการปลดปล่อยไอเหยของ

สารอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารฟอร์มลัดิไฮด์จากแผ่นช้ินไมอ้ดัและแผ่นใยไม้อดั มากข้ึน 

ประเทศคู่คา้หลกั ทั้งสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป ต่างมีขอ้ก าหนดขีดจ ากดั
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สูงสุดส าหรับแผ่นไมท่ี้น าเขา้ตลาด ท าให้ต้องมีการปรับปรุงสูตรกาวท่ีใช้ โดยในระยะเร่ิมต้น 

ผูผ้ลิตไดท้  าการวิจยัร่วมกบับริษทัผูผ้ลิตกาว แต่เน่ืองจากกาวเป็นวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัต่อกิจการ 

ผูผ้ลิตรายใหญ่ ทั้งเครือ บมจ. วนชยั และเครือเมโทร ต่างหนัมาท าวิจยัดา้นกาวและผลิตกาวเองใน

ประเทศ และเน่ืองจากปัจจุบนั ยงัไม่มีค่ามาตรฐานการปลดปล่อยฟอร์มลัดิไฮด์ท่ีเป็นท่ียอมรับ

ร่วมกันในเวทีสากล ขีดจ ากัดของแต่ละประเทศ ยงัมีความเหล่ือมล ้ ากันเล็กน้อย ผูซ้ื้อในบาง

ประเทศ (รวมถึงข้อก าหนด อาคารเขียวและสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อม) ยงัมีความตอ้งการสินคา้ท่ี

ปล่อยฟอร์มลัดิไฮด์ในระดบัท่ีต ่ากว่าท่ีก าหนดในกฎหมาย โดยผูผ้ลิตไทยส่วนใหญ่ สามารถผลิต

ไมแ้ผ่นท่ีมีลกัษณะสอดคล้องได้กบัเกือบทุกมาตรฐาน แต่จ าเป็นตอ้งเลือกผลิตสินคา้ตามความ

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละระดบั แมจ้ะสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีฟอร์มลัดิไฮด์ต ่าท่ีสุดมาตรฐานเดียวเพื่อ

ป้อนทุกตลาดได ้แต่จะท าใหไ้ม่สามารถท าราคาใหแ้ข่งขนัในตลาดท่ีมีขอ้ก าหนดไม่เขม้งวดมากได ้

เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตแผน่ไมป้ลอดฟอร์มลัดิไฮด์หรือฟอร์มลัดิไฮด์ต ่า แปรผนัตามความเขม้ของ

ขอ้ก าหนดค่อนขา้งมาก 

 แผน่ใยไมอ้ดั  มีกรรมวิธีพิสดารไปจากแผน่ช้ินไมอ้ดัตรงท่ี เม่ือสับไมเ้ป็นช้ินๆ แลว้  ตอ้ง

ไปย่อยแยกให้เป็นเส้นใยเสียก่อน ในการประกอบแผ่น ถ้าเป็นเส้นใยแห้งต้องมีกาวเป็น

ส่วนผสม  หากเป็นเส้นใยเปียกก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้าว จากนั้นก็อดัร้อนจนไดแ้ผน่ส าเร็จรูปออกมา

ในท านองเดียวกนัแผน่ใยไมอ้ดั แตกต่างจากแผน่ช้ินไมอ้ดัตรงท่ีมีเน้ือละเอียดกวา่จะอดัผิวให้เรียบ

หรือมีลวดลายอย่างไรอาจท าได้แนบเนียนและกวา้งขวาง นอกจากนั้น จะอดัให้มีความแน่นมาก

นอ้ยเพียงไรก็สามารถท าได ้แผน่ใยไมอ้ดัท่ีมีความแน่นนอ้ย มีคุณสมบติัช่วยเป็นฉนวนความร้อน

และเก็บเสียง [1] 

2.3.3. ลกัษณะงานทีใ่ช้แผ่นใยอดั 
สามารถน าไปใชใ้นการตกแต่งภายในบา้น เช่น ท าฝ้า เพดาน  สามารถท า

เฟอร์นิเจอร์ น าไปกรุภายในรถยนต์, ท าตูล้  าโพงวทิย ุและโทรทศัน์ท ากรอบรูป ฯลฯ 
ขอ้ดี 1. มีความแขง็แรงสูง 

 2. สามารถดดัโคง้งอไดง่้าย 

 3. เป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้ 

 4. มีผวิหนา้เรียบ 
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 5. ราคาถูก 

 6. มีน ้าหนกัเบา 

ขอ้เสีย ถา้โดนน ้าอาจจะใหแ้ผน่ใยไมอ้ดัเกิดการพองแลว้เสียได ้[10] 

2.3.4. แผ่นปาร์ติเกลิบอร์ด  

2.3.4.1. ความหมาย 
1) แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดอดัราบความหนาแน่นปานกลาง (Flat 

Pressed Particle Board: Medium Densit) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เป็นแผน่ท าจากช้ินไม ้หรือวสัดุลิก
โนเซลลูโลสอ่ืน ๆ อดัในเคร่ืองอดัร้อนใหย้ดึติดกนัดว้ยสารยดึติดใหทิ้ศทางของแรงอดัตั้งฉากกบั
ระนาบของแผน่  การท าอาจท าเป็นแผน่ ๆ หรือท าต่อเน่ือง  ช้ินไมส่้วนใหญ่นอนตวัขนานกบั
ระนาบของแผน่  แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดอาจท าใหมี้ลกัษณะโครงสร้างเป็นชั้นเดียว  สามชั้น  หลายชั้น  
หรือโครงสร้างท่ีมีช้ินไมข้นาดลดหลัน่กนัก็ได ้ มีความหนาแน่นอยูใ่นช่วง  500 ถึง 000  กิโลกรัม
ต่อลูกบาศกเ์มตร 

2)      ปาร์ติเกิล (Particle) หมายถึง ช้ินหรือส่วนของเน้ือไมห้รือวสัดุลิก
โนเซลลูโลสอ่ืน ๆ  ท่ีถูกยอ่ยดว้ยเคร่ืองจกัร ช้ินไมอ้าจมีลกัษณะต่าง ๆ อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

ก. ชิป (Chips) หมายถึง ช้ินไมท่ี้มีขนาดสม ่าเสมอกนัได้
จากการตดัดว้ยเคร่ืองตดัท่ีใชใ้บมีดในลกัษณะคลา้ยกบัสับหรือตดัเป็นแผน่เล็ก ๆ 

ข. เกล็ด (Flake) หมายถึง ช้ินไมบ้าง ๆ มีทิศทางของเส้ียน
ไมข้นานกบัผวิ ไดจ้ากการใชใ้บมีดตดัขนานกบัแนวของเส้ียนไม ้แต่ท ามุมกบัแนวแกนของเส้นใย 

ค.   เกล็ดใหญ่ (Wafer) หมายถึง ช้ินไมท่ี้มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
เกล็ด แต่มีความกวา้งและความหนามากกวา่ 

ง. แถบ (Strand) หมายถึง ช้ินไมท่ี้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัเกล็ด แต่
มีความยาวมากเม่ือเทียบกบัความกวา้งและมีความหนาสม ่าเสมอตลอดจนความยาวของแถบ 

จ. ข้ีกบ (Planer Shaving) หมายถึง ช้ินไมท่ี้มีรูปร่างเป็นแผ่น
ขนาดเล็ก มีความหนาไม่เท่ากนัคือหนาท่ีปลายดา้นหน่ึงส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงจะบางและมีลกัษณะ
เป็นแฉกขนนก และมกัจะโคง้งอดว้ย ซ่ึงไดจ้ากการไสไมด้ว้ยเคร่ืองไสไมช้นิดหวัตดัหมุน (Rotary 
Cutter Head) 

ฉ.  เส้นไมห้รือฝอยไม  ้ (Wood Wool or Excelsiors) หมายถึง 
เส้นไมห้รือฝอยไมท่ี้มีความหนาและคดงอไปตามความยาวน าไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของแผน่ปาร์
ติเกิล 
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ช. แท่ง (Splinter or Silver) หมายถึง ช้ินไมท่ี้มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมเม่ือมองทางหนา้ตดั และมีความยาวตามแนวเส้ียนไม่นอ้ยกวา่ 4 เท่าของความหนา 

ซ.  เม็ด (Granule) หมายถึง ช้ินไมท่ี้มีลกัษณะคลา้ยข้ีเล่ือยซ่ึงมี
ความกวา้ง ความยาว และความหนาเกือบเท่ากนั [11] 

2.3.4.2. ชนิดของแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ด 
   ชนิดของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด และถูก
เรียกช่ือแตกต่างกนัไปตามลกัษณะชนิดท่ีแบ่งนั้นๆ ซ่ึงสามารถแบ่งโดยทัว่ไปไดด้งัน้ี 

1)  ลกัษณะความหนาแน่นของแผน่ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ท่ียึดถือเพื่อใชจ้  าแนก
ชนิดของแผน่ปาร์ติเกิลในทางวชิาการ ดงัตารางท่ี 2.1 
 

ตารางที ่2. 2 ชนิดของความหนาแน่นของแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ด [12] 

ชนิดของแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ด 

ความหนาแน่น 
(กก./ลบ.ม.) 

FAO 
1976 

CS 
236-66 

TIS 
876-2532 

ความหนาแน่นต ่า (Low Density) หรือ Insulation Board 
ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density) 
ความหนาแน่นสูง (High Density) หรือ Hard Board 

250-400 
400-800 

810-1200 

<590 
590-800 

>800 

- 
500-800 

- 
 

2)  ลกัษณะของช้ินไมท่ี้ใชผ้ลิต 
ช้ินไมท่ี้น ามาใช้ผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดมีลักษณะต่าง ๆ กัน

และถูกย่อยด้วยเคร่ืองจกัรต่างกนัดว้ย เช่น ชิปหรือช้ินไมส้ับ เกล็ด เกล็ดใหญ่ แถบ ข้ีกบ แท่ง และ
ฝอยไม ้เป็นตน้ แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีผลิตจากช้ินไมล้กัษณะใดลกัษณะหน่ึง มกัจะถูกเรียกเป็นแผน่
ช้ินไมล้กัษณะนั้น ๆ เช่น Chip Board, Flak Board, Wafer Board, Strand Board และ Shaving 
Board เป็นตน้ 

3) ลกัษณะกรรมวธีิการอดัแผน่ 
ช้ินไมท่ี้ผสมตวัประสานแล้วจะถูกน าไปท าเป็นแผ่นเตรียมอดั 

(Fromat) เพื่อท าการอดัร้อนและแรงอดัท่ีใชอ้ดัร้อนมีใชก้นัอยู ่2 ทิศทาง หากใชแ้รงอดัให้มีทิศทาง
ตั้งฉากกบัระนาบของแผน่ซ่ึงอาจท าเป็นแผน่ ๆ หรือท าแบบต่อเน่ือง เรียกแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดแบบ
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น้ีว่า Flat-Platen Pressed Particleboard เป็นแผ่นปาร์ติเกิลท่ีนิยมผลิตกนัอยู่ในปัจจุบนั หากใช้
ทิศทางแรงอดัขนานกบัระนาบของแผน่ไปตามความยาวของแผน่ เรียกแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดแบบน้ี
วา่ Extrude Particleboard ซ่ึงแผ่นชนิดน้ีจะอดัออกมาตามแบบ แผ่นท่ีหนามกัจะใชท้่อร้อนกลาง
แผน่ช่วยใหก้าวแขง็ตวัเร็วข้ึนจึงมีกรวยยาวกลางแผน่ และมีการผลิตกนันอ้ย 

4) ลกัษณะโครงสร้างของแผ่นสามารถแบ่งตามการกระจายตวัของ
ขนาดช้ินไมท้างดา้นความหนามีอยู ่3 ชนิดดว้ยกนั 

ก.  แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดชั้นเดียว (Single Layer Particleboard) 
แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดชั้นเดียว หมายถึง แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีท าจากช้ินไมท่ี้มีลกัษณะและขนาด
เหมือนกนัมีส่วนผสมของกาวและสารเติมแต่ง (Additive) อย่างเดียวกนัตลอดความหนาของแผ่น
ปาร์ติเกิลบอร์ด 

ข.  แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดสามชั้น (Three Layers Particleboard
หมายถึง แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีแบ่งตามลกัษณะของช้ินไมอ้อกเป็นสามชั้นตลอดความหนาของ
แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด ในแต่ละชั้นประกอบดว้ยช้ินไมท่ี้ลกัษณะและขนาด ตลอดจนส่วนผสมของ
กาวเหมือนกนั ปกติใชช้ิ้นไมข้นาดเล็กและบางเป็นชั้นผิวหน้าและหลงั ส่วนชั้นไส้ใช้ช้ินไมห้ยาบ
และใหญ่กวา่ ไมท่ี้ใชท้  าชั้นไส้อาจเป็นชนิดท่ีต่างกบัท่ีใชท้  าชั้นผิวหนา้และหลงัก็ได ้ปริมาณกาวท่ีใช้
ผสมในชั้นผวิหนา้ทั้ง 2 หนา้มกัมีมากกวา่ในชั้นไส้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างท่ีสมดุลกนั มีผิวแข็ง และ
แน่นข้ึน 

ค.  แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดลดหลัน่ (Graduated Particleboard) 
แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดลดหลัน่ หมายถึง แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีท าจากช้ินไมข้นาดและลกัษณะต่างกนั

โดยโครงสร้างของแผ่นประกอบช้ินไมข้นาดใหญ่และหยาบกวา่อยู่ตรงแนวกลางแผน่ตลอดความ

หนาจากแนวกลางแผ่น ช้ินไม้จะมีขนาดลดหลั่นเล็กไปหาผิวทั้งสองด้านโดยไม่มีการแบ่งชั้น

แน่นอน 

5) ลกัษณะการน าไปใช้ประโยชน์ของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดในการ
ผลิตแผน่ผลิตภณัฑต่์าง ๆ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ ไดอี้กมากมาย ดงัน้ี 

ก.  แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดเพื่อการใช้งานภายในอาคาร 
(Interior Particleboard) เป็นแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีมีการผลิตเป็นส่วนใหญ่ใชก้าวยเูรียฟอร์มาลดีไฮด ์
เรซิน และกาวยเูรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด ์เรซิน เป็นตวัประสานใชง้านท่ี ๆ มีความคงทนต่อสภาวะ
แวดลอ้มปานกลาง เช่น ใชท้  าเป็นฝ้าเพดาน ผนงัหอ้ง หรือช้ินส่วนของเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 
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ข. แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร 
(Exterior Particleboard) ผลิตเพื่อใช้งานในท่ีมีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมสูง ใช้กาวฟีนอล
ฟอร์มาลดีไฮด ์เรซิน กาวเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด ์เรซิน ท่ีใชเ้ป็นตวัประสาน เป็นตน้ 

ค. แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดส าหรับใชปู้รองพื้น (Particleboard Floor 
Underlayment)  ใชส้ าหรับท าชั้นดาดฟ้าของบา้นเคล่ือนท่ี (Mobile Home Decking) เป็นผลิตภณัฑ์
แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด   ท่ีผลิตเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมและขดักระดาษทรายให้ได้ความหนาสม ่าเสมอกนั 
เพื่อใหส้ามารถใชว้ตัถุอ่ืนปูพื้นไดร้ะดบัและเรียบสม ่าเสมอกนั 

ง.  แผ่นปาร์ ติ เ กิลบอร์ดส าหรับเก็บเ สียง  (Acoustical 
Particleboard) เป็นแผน่ปาร์ติเกิลท่ีใชก้รุผนงัหรือเพดาน เพื่อลดการสะทอ้นเสียงในห้องลงโดยท า
การปรุรูหรือเซาะร่องเป็นแบบต่าง ๆ เช่น Acoustic Board เป็นตน้ [12] 

6) ลกัษณะรูปแบบการผลิตแผน่  
ลกัษณะรูปแบบการผลิตแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีผลิตและขายเป็น

การคา้ของผูผ้ลิตในประเทศมี 2 รูปแบบ ดว้ยกนัคือ 
ก. แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดเปลือย (Sanding Board) คือ แผน่

ปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีผลิตออกมาจากเคร่ืองจกัรและผา่นการขดัผวิเรียบร้อยแลว้  พร้อมท่ีจะน าไปปิดผวิ
ดว้ยวสัดุปิดผวิต่าง ๆ 

ข. แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดเคลือบหรือปิดผิว (Pre-Finished 
Board) คือแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดเปลือยท่ีผา่นการปิดผวิหนา้ดว้ยวสัดุต่าง ๆ เช่น 

- การปิดทบัดว้ยแผน่ไมบ้าง (Wood Veneering) โดยแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ด        
แผ่นเปลือยท่ีจะปิดทบัดว้ยแผ่นไมบ้างควรมีความหนาไม่เกิน 22 มิลลิเมตร ปิดทบัทั้งดา้นหน้าและ
ดา้นหลงั การปิดใชย้าวยเูรียฟอร์มาลดีไฮด ์เรซิน หรือกาวพอลิไวนิลอะซีเตต 

- การปิดทบัดว้ยแผน่กระดาษ และแผน่พีวีซี (PVC Laminated) โดยแผน่
ปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีจะปิดทบัดว้ยแผน่กระดาษท่ีมีลวดลาย หรือแผน่พีวีซี ควรมีความหนาไม่เกิน 22 
มิลลิเมตร ส าหรับกระดาษท่ีปิดทบัจะใชก้าวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์หรือกาวโคพอลิเมอร์ดิสเพอร์ชนั 
(Copolymer Dispersion) 

- การปิดทบัผิวหน้าดว้ยแผ่นวสัดุระบายความร้อน (Heat Transfer Foil) 
หรือปิดทบัด้วยวสัดุกนัความร้อน   ซ่ึงจะน ามาปิดทบับนแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด โดยวิธีแห้งแบบ
ธรรมดาง่าย ๆ 

-  การปิดทบัดว้ยแผน่พลาสติกบาง (Plastic Laminate Veneer) ซ่ึงเป็น
การปิดทบั ท่ีมีการนิยมท ามาก 
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-  การปิดทบัดว้ยเมลามีน (Melamine) ท าโดยน าเอาแผน่วสัดุท่ีเคลือบเม
ลา-มีน มาปิดทบับนผวิแผน่ไม ้[13] 
 

2.3.4.3. วตัถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ด  
 วตัถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด คือ ไมห้รือ

วสัดุเศษเหลือท่ีให้เส้นใย นอกเหนือจากวสัดุดงักล่าวแลว้ยงัมีส่วนท่ีส าคญัอีกคือ กาว และสารเติม

แต่ง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้คุณภาพในกระบวนการผลิตมีคุณภาพดียิ่งข้ึน และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีไม่

ควรละเลย 

1)  ไม ้(Wood) 
     ไมเ้ป็นวสัดุท่ีใช้กนัโดยทัว่ ๆ ไปในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดซ่ึง

สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้5 กลุ่ม ดงัน้ี 

ก. ผลิตผลจากป่าไมท่ี้ยงัไม่ไดแ้ปรรูป (Unprocessed Forestry Product) 

เช่น ไมข้นาดเล็กท่ีไดจ้ากการตดัสางขยายระยะ (Thinning) และก่ิงก้านท่ีหนา หรือใหญ่ (Thick 

Branches) เศษไมข้นาดใหญ่ท่ีเหลือจากอุตสาหกรรม (Coase Industrial Residues) เช่น ปีกไม ้

(Slabs) ขอบไม ้(Edgings) เศษไมท่ี้ตดัทิ้งจากโรงเล่ือย (Off Cuts From Sawmills) ไส้ไมท่ี้เหลือจาก

การปอก (Peeler Cores) และส่วนเสียท่ีถูกคดัทิ้งออกจากการผลิตไมบ้าง (Rejects From Veneer 

Manufacture) เศษเหลือขนาดเล็กจากอุตสาหกรรม (Fine Industrial Residues) โดยเฉพาะข้ีกบ 

(Planer Mill Shavings) และข้ีเล่ือย (Sawdust) 

ข. ชิปไมห้รือช้ินไมส้ับ (Wood Chips) จากการตดัไมด้ว้ยเคร่ืองตดั

ช้ินไม้เศษเหลือ เช่น แผ่นไม้ ขอบไม้ หรือ เศษไม้ระแนงและส่วนอ่ืน ๆ ท่ี ถูกตัดทิ้งจาก

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมไม ้

ค.  วสัดุเศษเหลือท่ีให้เส้นใย (Other Lignocellulosic Materials)  

นอกจาก ไมแ้ลว้ยงัมีการใชว้สัดุเศษเหลือท่ีให้เส้นใยอ่ืนซ่ึงถูกน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตแผน่

ปาร์ติเกิล ไดแ้ก่ ชานออ้ย ฟางขา้ว เปลือกถัว่ ตน้ฝ้าย ตน้ขา้วโพด ซงัขา้วโพด เป็นตน้ ลกัษณะการ

น าไปใชง้านเช่นเดียวกบัไมแ้ต่ตอ้งแยกส่ิงเจือปนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตแผน่ปาร์ติเกิล  ออกให้

เหลือน้อยท่ีสุด เช่น ฝุ่ นผง ปริมารน ้ าตาล และพิท (Pith) ท่ีเน้ือเยื่อทางเดินอาหาร (Vascular 
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Tissues) ของวสัดุซ่ึงเป็นบริเวณเส้นใยผนงับาง และสั้น (Thin Walled Parenchymatous Ground 

Tissues)  ตลอดจนสารข้ีผึ้งท่ีเคลือบอยู่ตามผิวอนัเป็นลกัษณะประจ าของวสัดุเหล่าน้ีซ่ึงมกัเป็น

อุปสรรคในการยดึติดกาวประเภทท่ีใชน้ ้าเป็นสารละลาย (Water Based Adhesives) [12] 

 

2.4. กระบวนการผลติแผ่นปาร์ติเกลิบอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.8 ขั้นตอนการผลิตแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดทัว่ ๆ ไป   [12] 

ไมห้รือวสัดุท่ีให้
เส้นใย การเตรียมช้ิน

ไม ้
การร่อน และคดัขนาดช้ิน

ไม ้

การอบแหง้ช้ินไม ้

การผสมกาวกับช้ิน
ไม ้

สารเติมแต่ง 

การท าแผน่เตรียม
อดั 

การอดัแบบกระทุง้ 

การอดัเยน็ 

การอดัใน
แนวราบ 

การปรับสภาวะ 

กรรมวธีิ
เพิ่มเติม 

การตดัขอบ 

แผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดส าเร็จ 
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2.4.1.    กรรมวธีิการผลติแผ่นปาร์ติเกลิบอร์ด 3 ช้ัน  

2.4.1.1. การเตรียมช้ินไม ้(Particle Preparation) 
ไมท่ี้ใชใ้นการผลิตใชไ้มย้างพาราซ่ึงจะถูกส่งเขา้เคร่ืองตดั (Drum Flaker) 

ไดช้ิ้นไม ้(Flaker) ท่ีมีขนาดความหนาประมาณ 0.3 - 0.5 มิลลิเมตร และมีความช้ืนประมาณ 60% 
หลงัจากนั้นจะถูกส่งไปเก็บไวใ้นไซโลเก็บช้ินไมเ้ปียก (Wet Flake Silo) 

2.4.1.2. การอบและคดัขนาดช้ินไม ้(Drying) 
ช้ินไมจ้ากไซโลไมส้ดจะส่งเขา้เคร่ืองอบ อบให้เหลือความช้ืนประมาณ          

1-3% หลงัจากนั้นส่งเขา้เคร่ืองร่อนคดัขนาด (Suspension Type Gyratory Screen) ช้ินไมท่ี้มีขนาด
ละเอียดจะส่งไปเก็บไวท่ี้ไซโลผวิ ส่วนช้ินไมท่ี้มีขนาดใหญ่เกินไปจะส่งเขา้เคร่ืองตี (Hammer Mill) 
ตีให้ขนาดเล็กลงแลว้ผา่นเขา้เคร่ืองคดัขนาดดว้ยกระแสลม (Air Grader) ขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับ
เป็นช้ินไมไ้ส้จะส่งไปเก็บท่ีไซโลไส้ (Core Silo) ส่วนท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปจะส่งเขา้เคร่ืองตดัยอ่ย 
(Knife Ring Flake) และส่งไปเก็บท่ีไซโลผวิ (Surface Silo) 

2.4.1.3. การผสมกาวกบัช้ินไม ้(Resin Blending) 
ช้ินไมผ้ิวและไส้จากไซโลถูกล าเลียงผ่านเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก แล้วส่งเข้า     

เคร่ืองผสมกาวกบัช้ินไมซ่ึ้งเป็นแบบ Ring Mixture ในเวลาเดียวกนักาวจากเคร่ืองเตรียมกาวจะ
ส่งไปยงัเคร่ืองผสมกาวกบัช้ินไม ้การควบคุมสัดส่วนในการผสมระหวา่งกาวกบัช้ินไมค้วบคุมโดย
ระบบอตัโนมติักาวท่ีใชคื้อ กาวยเูรียฟอร์มาลดีไฮด ์เรซิน 

2.4.1.4. การท าแผน่ช้ินไม ้(Mat Formation) 
ช้ินไมผ้วิและไส้ท่ีผา่นการผสมกาวแลว้ถูกส่งเขา้เคร่ืองท าแผน่ (Forming 

Machine) และโรยลงบนสายพาน (Press Belt) โดยใชก้ระแสลม (Win Sifting) การท าแผน่โดยวิธี
ท าใหไ้ดแ้ผน่ช้ินไมอ้ดัท่ีมีลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบช้ินไมล้ดหลัน่ (Graduate-Layer) 

2.4.1.5. การอดัร้อน (Hot Pressing) 
แผ่นช้ินไมจ้ะถูกส่งเขา้เคร่ืองอดัร้อนเพื่ออดัให้ไดข้นาดความหนาของ

แผน่ตามท่ีตอ้งการของความหนาท่ีผลิตมีตั้งแต่ 3-35 มิลลิเมตร  

2.4.1.6. การควบคุมน ้าหนกัการผึ่งให้เยน็และการคดัขนาด (Screening) 
แผ่นช้ินไมอ้ดัท่ีออกจากเคร่ืองอดัร้อนจะมีการตรวจสอบน ้ าหนกัแลว้จะ

ส่งเขา้เคร่ืองผึ่งให้เยน็ (Star Cooler) และท าการตดัริมและตดัแบ่งให้ไดข้นาดมาตรฐาน 4  8 ฟุต 
ตามท่ีตอ้งการแลว้ส่งเขา้เคร่ืองจดักอง (Stacker)  [14]   ดงัในภาพท่ี 2.9 
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ไซโลเก็บฝอยไม ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2. 9 ขั้นตอนกรรมวธีิการผลิตแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิด 3 ชั้นจากไมย้างพารา   [14] 

 

ไมท้่อน เคร่ืองท าเกล็ดไม ้ ปีกไม ้เศษไม ้เคร่ืองยอ่ย 

เคร่ืองอบฝอยไม ้ข้ีเล่ือย 

ไซโลเก็บฝอยไมแ้หง้ 

เคร่ืองคดัขนาด 

ฝอยไมไ้ส้ ผสมกาวกบัฝอยไม ้ ฝอยไมผ้วิ 

เคร่ืองโรย 

เคร่ืองอดัช้ืน เคร่ืองตดั เคร่ืองอดั
ร้อน 

ผึ่งเยน็ ขดักระดาษ คดัเกรด 

วตัถุดิบส าหรับการผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด
ชนิดผวิ 

กระดาษเมลามีน 

ส่งมอบ
ลูกคา้ 
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2.4.2. การปรับสภาวะความช้ืนและอุณหภูมิของแผ่น (Conditioning) 
แผน่ช้ินไมอ้ดัท่ีออกจากเคร่ืองจดักองจะถูกขนยา้ยดว้ยรถยกไปเก็บไวใ้นโรงเก็บ

ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ความช้ืนในแผน่เพิ่มข้ึนและให้อุณหภูมิของแผน่ลดลงและเพื่อให้ปริมาณ

ความช้ืนและอุณหภูมิกระจายสม ่าเสมอกนัทั้งแผน่ก่อนท่ีจะน าไปขดัผวิ 

2.4.3. การขัดผวิและคัดเกรด (Trimming and Finishing) 
แผน่ช้ินไมอ้ดัท่ีปรับสภาวะความช้ืนและอุณหภูมิแลว้จะถูกน าไปขดัผิวทั้ง 2 หนา้

ดว้ยเคร่ืองขดักระดาษทรายชนิดหนา้กวา้ง (Wide-Belt Sanders) การขดัผิวช้ินไมอ้ดัเพื่อให้ผิวเรียบ 
เพื่อให้ไดข้นาดความหนาของแผน่อยา่งเท่ียงตรง และเพื่อขดัเอาส่วนผิวท่ียุย่เน่ืองจากเกิดการแข็งตวั
ก่อน (Pre-Cure) จากนั้นแผ่นปาร์ติเกิลจะถูกตรวจสอบเพื่อคดัเกรดแล้วจึงขนยา้ยไปเก็บไวใ้น
คลงัสินคา้ 

 

2.5. การยดึติด  
 การยึดติด (Adhesion) เป็นสภาวะท่ีพื้นท่ีผิวหนา้ของวตัถุ 2 พื้นผิว เกิดการยึดเกาะกนัของ
วสัดุ      2 ช้ิน เช่ือมยดึกนัโดยแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผิวหนา้ (Interfacial Forces) นั้น ๆ ซ่ึงอาจจะเป็น
แรงท่ีอยู่ระดบัพลงังานนอกสุดของโครงสร้างพื้นผิว (Valence Forces) หรือการเกาะเก่ียวเชิงกล
ระหวา่งผวิ (Interlocking Action) หรือทั้งสองกรณีร่วมกนั 

2.5.1. ทฤษฎกีารเกาะเกีย่วซ้อนทบัเชิงกล (Mechanical Interlocking Theory) 
เป็นการเกาะเก่ียว (Interlocking) เชิงกลและเชิงกายภาพของกาวท่ีแข็งตวัแลว้ใน

บริเวณรอยต่อหรือช่องว่างต่าง ๆ ท่ีอยู่บนพื้นผิวท่ีจะท าการยึดติด     กาวท่ีมีปริมาณพอเพียงจะ
แทรกซึมไปชั้นดา้นบนของไม ้แลว้ถูกอดัลงในรูพรุนท่ีวา่งของผิวไมแ้ละเกิดการแข็งตวั ก็จะเกิด
เป็นการเกาะเก่ียวเชิงกลระหว่างผิวหน้าไมข้ึ้น    ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการยึดติดคือ   ตอ้งมีพื้นผิวท่ี
ราบเรียบท่ีสุด แต่ท าไดล้  าบากมาก   มกัมีความขรุขระ แต่อยา่งนอ้ยผิวหน้าไมต้อ้งไม่มีสะเก็ดหรือ
รอยแยกต าหนิไม ้ ปราศจากส่ิงปลอมปนบนผิวหนา้ไม ้เช่น ฝุ่ น ผงหรือเส้นใยท่ีหลุดออกมาอยูบ่น
ผวิต่าง ๆ  

2.5.2. ทฤษฎีเกีย่วกบัการแพร่ (Diffusion Theory)  
เป็นการแพร่โดยการเคล่ือนท่ีอยา่งต่อเน่ืองของสารหรือพลงังานชนิดหน่ึงในสาร

อีกชนิดหน่ึงจากส่วนท่ีมีความเขม้ขน้สูงกวา่ไปยงัส่วนท่ีมีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ เพื่อท่ีจะท าให้ความ
เข้มข้นเท่ากนั ทฤษฎีน้ีการยึดติดท่ีแทจ้ริงของเรซินกับพื้นผิวท่ีเป็นพอลิเมอร์ เช่น ไม้ เกิดการ
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แพร่กระจายร่วมกนัของโมเลกุลพอลิเมอร์ของเรซินขา้มกนัไปมาระหวา่งหน้าทั้งสอง    ซ่ึงทั้งกาว
และพื้นผิวจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะเคล่ือนตวัท่ีเพียงพอกนัและมีสมบติัการละลายท่ีร่วมกัน
ดงันั้นค่าการละลาย (Solubility Parameter Valves) ท่ีคลา้ยคลึงกนั   คือจะตอ้งเขา้กนัได ้(Rating of 
the Compatibility of Two Materials) เช่น การท่ีพอลิเมอร์ในส่วนอสัณฐานและตวัท าละลายท่ีมีค่า
การละลายเหมือนกนั ก็จะสามารถกลายเป็นสารละลายได้    พอลิเมอร์จึงควรเป็นส่วนอสัณฐาน 
(เน่ืองจากความเป็นผลึกจะตา้นทานการละลายในตวัท าละลาย    แมเ้ซลลูโลสส่วนใหญ่จะเป็นผลึก
แต่ก็มี  อสัณฐานอยูด่ว้ยแต่ลิกนิน และเฮมิเซลลูโลส (Hemi-Cellulose) เป็นอสัณฐาน ในกรณีของ
การยึดติดของกาวยเูรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิน และฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ เรซินนั้นไม่น่าจะเป็นกลไก
การแพร่ (Diffusion) น่าจะเกิดจากการสัมผสัระหวา่งหนา้กนัมากกวา่ และเกิดกลไกของการยึดติด
จากการเกิดพนัธะทุติยภูมิ ไดแ้ก่ แรงวานเดอร์วาลส์ระหวา่งหนา้ของกาวและพื้นผิวไม ้เพราะกาว
ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิน และฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิน มีโครงสร้างเคมีต่างกนัแมจ้ะมีค่าการ
ละลายใกลเ้คียงหรือต่างกนัมากกบัสารท่ีเป็นอสัณฐานของพื้นผิว       แต่ก็เช่ือวา่เป็นเน่ืองจากการ
ท่ีเรซินทั้งสองเป็นสารละลาย    การเกิดการแพร่กระจายระหว่างกนันั้นควรเป็นในลกัษณะของ 
Water-Sorption Isotherm มากกวา่  

2.5.3. ทฤษฎีเกีย่วกบัอเิลคตรอน (Electron Theory) 
เป็นการสมมติฐานว่า กาวและวสัดุติดกาวมีโครงสร้างผิวเป็นแถบอิเลคตรอนท่ี

ต่างกัน ก็จะมีประจุอิเลคตรอนเคล่ือนยา้ยไปบนผิวสัมผสัของทั้งสอง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดประจุ
อิเลคตรอน 2 ชั้นท่ีระหวา่งหนา้ของกาวและวสัดุติดกาว และจะเกิดแรงไฟฟ้าสถิตยจ์ากการสัมผสั
ผิวกนัน้ีเกิดเป็นการยึดติด แต่มีการวิจารณ์และรายงานว่าไม่น่าจะเกิดข้ึนกบักรณีการยึดติดกบัไม ้
รวมทั้งยงัไม่มีหลกัฐานการทดลองท่ียืนยนัทฤษฎีน้ีท่ีจะท าให้เกิดการยึดติดของกาวกบัไมเ้ลย แต่
ปรากฏว่า อาจเป็นรูปแบบหน่ึงของพื้นผิวระหว่างหน้าของกาวกบัวสัดุติดกาวท่ีเกิดมีแนวชั้นของ
ไฟฟ้าคู่เกิดข้ึนระหว่างหน้า แต่ก็ไม่ได้ท  าให้เกิดการยึดติดจริง ๆ พบว่าปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า
ระหวา่งกระบวนการท าใหร้อยต่อแตกหกัเกิดข้ึน แต่ไม่ใช่เป็นสาเหตุให้เกิดการยึดติดระหวา่งหนา้
ของ 2 วสัดุ 

2.5.4. ทฤษฎกีารดูดซับหรือการยดึติดจ าเพาะ (Absorption/Specific Adhesion 
Theory) 

การดูดซึมของเหลวทางกลของของแข็งท่ีเป็นรูพรุนเขา้ไปในแคพิลลาร่ีของของแข็ง
นั้น เป็นผลเน่ืองมาจากแรงตึงผวิ การดูดซึมน้ีอาจจะเกิดข้ึนในแคพิลลาร่ีท่ีใหญ่พอจะเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า หรือแคพิลลาร่ีขนาดเล็กท่ีมองไม่เห็น ความดนัไอของของเหลวท่ีถูกดูดนั้นจะลดลงข้ึนอยู่กบั
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ขนาดของแคพิลลาร่ี พลงังานท่ีตอ้งใช้ในการท าให้ของเหลวท่ีถูกดูดซึมระเหยไปนั้นจะมากกว่า
พลงังานท่ีตอ้งใช้ในการท าให้ของเหลวท่ีมีผิวหนา้ราบกวา้งระเหยไปเพียงเล็กน้อย การดูดซับนั้น
อาจจะเกิดข้ึนท่ีความดนัไอต ่า           ซ่ึงแสดงวา่แรงดึงดูดของตวัดูดซบั (Absorption) ท่ีมีต่อสารท่ี
ถูกดูดซบั อาจมากกวา่แรงดึงดูดของตวัถูกดูดซบัเอง    การดูดซบัน้ีจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัการปล่อย
ความร้อนออกมาเสมอ เรียกวา่ ความร้อนของการดูดซบั (Heat of Absorption) 

ทฤษฎีการดูดซบัของการยดึติดมกัจะเรียกวา่ ทฤษฎีการยดึติดจ าเพาะ เป็นการท่ีกาว
ยึดติดกับวสัดุติดกาวเน่ืองจากแรงระหว่างโมเลกุลและระหว่างอะตอม (Intermolecular and 
Interatomic Forces) ของวสัดุทั้งสองประเภท โดยมีการสัมผสักนัอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงมีระยะห่าง
ระหวา่งอะตอมหรือโมเลกุลไม่นอ้ยกวา่ 10  10-8 เซนติเมตร 
  ทฤษฎีน้ีเป็นท่ียอมรับและใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง แรงทุติยภูมิ เช่น พนัธะแวนเดอร์
วาลส์ และพนัธะไฮโดรเจนและแรงไฟฟ้าสถิตย ์(Electrostatic Forces) มีบทบาทส าคญัต่อการยึด
ติดตามทฤษฎีน้ี ผลการศึกษาพบว่าแรงแวนเดอร์วาลส์เป็นแรงท่ีมีมากกวา่แรงอ่ืน ดงัตวัอยา่ง การ
ยดึติดของฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ Dimer และ Methylol Phenols กบัผลึกเซลลูโลสของไมน้ี้ ส่วนแรง
ไฟฟ้าสถิตยน์ั้นในกรณีแรงผลกัเล็กนอ้ย 

2.5.5. ทฤษฎกีารเกดิพนัธะโควาเลนท์ทางเคมี (The Covalent Chemical Bonding 
Theory) 

เป็นอีกพนัธะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในทฤษฎีการดูดซบั นอกจากจะเกิดพนัธะปฐมภูมิแบบโค
วาเลนท์แลว้ ก็ยงัสามารถเกิดพนัธะไอออนิค (Ionic) และแบบโลหะ (Metallic) ไดด้ว้ย ตวัอยา่ง
รูปแบบการเกิดพันธะโควาเลนท์กับไม้ ได้แก่ การใช้กาวไดโอโซไซยาเนต เช่น MDI 
(Diphenylmethane – 4,4 - Diisocyanate) โดยการเกิดปฏิกิริยาของกลุ่มไอโซไซยาเนต กบักลุ่ม   
ไฮดรอกซิลหลายประเภทบนลิกนินและสารคาร์โบไฮเดรทของไม้และมีรายงานได้ศึกษาพบ
ประเด็นขดัแยง้ของตวัอยา่งขา้งตน้วา่ พบวา่สภาวะปกติทัว่ไป ความเป็นไปไดใ้นการเกิดพนัธะโค
วาเลนทร์ะหวา่งกลุ่มไอโซไซยาเนตกบัไมไ้ดย้าก เน่ืองจากไอโซไซยาเนตจะท าปฏิกิริยากบัน ้ า (ท่ี
เป็นความช้ืนของไม)้ ไดเ้ร็วกวา่แลว้เกิดเป็นพอลิยเูรีย (Polyureas) ท่ีเป็นกาวท่ีแข็งแรงมากเกาะติด
กบัไมโ้ดยแรงทุติยภูมิเท่านั้น  [14] 
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2.6. สมบัติและความต้องการของกาว  
อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด เป็นผลิตภณัฑ์ไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพมา

ตลอด กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์   มีสมบติัหลายอย่างท่ีได้รับการพฒันาใช้ได้ดีข้ึน เป็นท่ีตอ้งการ    
สมบติัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

2.6.1. ความหนืด (Viscosity) 
ส าหรับใชก้บัการผลิตบอร์ด ความหนืดมี 2 แนว คือ    1) ความหนืดของกาวเม่ือ

รับเขา้และเก็บ      2) ความหนืดในขณะท่ีพ่น   ความหนืดของกาวมีความสัมพนัธ์กบัสมบติั   อ่ืน ๆ 
ของกาวความหนืดของกาวท่ีใชผ้ลิตปาร์ติเกิลบอร์ด อยูใ่นช่วงประมาณ 100-500 เซนติพอย ์ท่ี 21 
องศาเซลเซียส   ความหนืดในช่วงน้ีสามารถผสมหรือพ่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้ความหนืดไม่
อยู่ในช่วงท่ีพอเหมาะ จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบการใช้กาว ท าให้การกระจายตวั
ของกาวไปบนช้ินไมไ้ม่ดี ความหนืดของกาวมีผลกระทบต่อหลายปัจจยัดว้ยกนั 

2.6.2. เนือ้กาว (Solid Content) 
กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์จะมีเปอร์เซ็นต์ของเน้ือกาวกระจายอยู่ในน ้ าในการผลิต

ปาร์ติเกิลบอร์ด เน้ือกาวควรจะให้สูงพอท่ีจะท าให้การผสมกาวสมบูรณ์ และไม่สูงมาก จนท าให้
กาวหนืดเกินไปท าใหเ้กิดปัญหาในการใชเ้น้ือกาวยเูรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิน ส าหรับปาร์ติเกิลบอร์ด
ประมาณ 65% เน้ือกาวสามารถบอกถึงน ้าหนกัของกาวในภาชนะบรรจุและน ้ าหนกัท่ีไดเ้ม่ือแข็งตวั
สมบูรณ์หลงัจากใหค้วามร้อน 

2.6.3. ความเหนียว (Tack) 
แสดงถึงความสามารถของกาวในการยึดติดระหว่างผิวหน้า หรือเป็นการจบัยึด

ของกาวท่ีสัมพนัธ์กบัผวิของของแขง็ท่ีพยายามตา้นการแยกตวัออก ในโรงงานผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด
ความเหนียวใช้อธิบายในหลายระดับของการจบัยึดระหว่างช้ินไม้ท่ีเคลือบด้วยกาว ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ และการถ่ายเทของอากาศรอบ ๆ ในการควบคุมการใช้
กาวเพื่อใหรู้้ถึงสมบติั 

2.6.4. อายุการเกบ็ (Storage Life)  
ในการผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด อุณหภูมิในการเก็บกาวจะมีผลต่ออายุการเก็บ กาว

ในทางการคา้จะมีอายกุารเก็บเป็นเดือน ถา้เก็บในท่ีท่ีอุณหภูมิต ่าและในช่วงหนา้ร้อนจะตอ้งมีระบบ 
Pre-cooled ถงัท่ีบรรจุในระหว่างการขนส่งเพื่อให้เก็บไดน้านถงัเก็บกาวจะท าเป็นฉนวนให้คง
อุณหภูมิต ่า เม่ืออุณหภูมิบริเวณใชง้านสูงข้ึน การเส่ือมสภาพของกาวจะเกิดเร็วข้ึนถา้ไม่มีการติดตั้ง
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ระบบการใชก้ารให้ความเยน็ นอกจากจะเกิดอุณหภูมิรอบ ๆ ขา้งแลว้ ยงัเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ อีก เช่น 
ปริมาณเน้ือกาว ความเป็นกรดด่าง ปริมาณบพัเฟอร์ สัดส่วนโมลของสารและความเร็วในการเขา้ท า
ปฏิกิริยา สามารถจะผลิตกาวให้มีอายุการเก็บนานได ้โดยใชส้ัดส่วนโมลของฟอร์มาลดีไฮด์สูง แต่
จะท าใหก้ารปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮดสู์งดว้ย การใชบ้พัเฟอร์เพียงช่วยใหก้าวยเูรียฟอร์มาลดีไฮด์คง
สภาพ pH ใหอ้ยูใ่กลเ้คียงกบัสภาพเป็นกลาง (pH 7-8) มนัจะไปขดัขวางมิให้เกิดปฏิกิริยาแข็งตวัเร็ว
หลงัการใชก้าว กาวท่ีมีอายกุารใชง้านสั้นจะตอ้งระวงัการเส่ือมสภาพในระหวา่งการเก็บ  

2.6.5. อายุการใช้งาน (Working Life) 
อายุการใช้งานของกาวในการผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด เร่ิมเม่ือเติมสารเร่งและ         

สารเติมแต่ง จนกระทัง่แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดแข็งตวัภายใตแ้รงอดัสูงสุด และความร้อนในการอดั
ร้อน ปัจจยัท่ีมีผลต่ออายกุารใชง้านของกาวเช่น อายุของกาว อุณหภูมิท่ีกาวสัมผสัในช่วงการขนส่ง 
การเก็บและวิธีการใช้ และการใช้สารเร่ง ระบบการผสมทั้งกาวและสารเร่ง อย่างต่อเน่ือง จะช่วย
แกปั้ญหาอายกุารใชง้าน 

2.6.6. การเข้ากนัได้ของสารเติมแต่ง (Additives Compatibility) 
สารเติมแต่งท่ีใช้ในการผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด เพื่อท่ีจะช่วยให้สามารถท าบอร์ดไป

ใชไ้ดใ้นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ สารเติมแต่งเหล่าน้ีไดแ้ก่ สารกนัซึม สารหน่วงไฟ สารป้องกนัเช้ือรา
และแมลง ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการปรับปรุงคุณภาพของบอร์ด แต่จะตอ้งไม่ไปรบกวนกลไกการ
แขง็ตวัของกาวซ่ึงจะท าใหป้ระสิทธิภาพของกาวลดลง 

2.6.7. การไหล (Resin Flow) 
ความสามารถของกาวท่ียงัคงรักษาสภาพการเป็นของไหลในช่วงเวลาสั้น ๆ ของการ

อดัร้อน เม่ือแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ดถูกอดัร้อนดว้ยแรงอดัและความร้อนสูงสุดกาวท่ีมีสมบติัการไหลดี 
เปียกผิวช้ินไมใ้หม่ และยอ่มให้ช้ินไมเ้คล่ือนปรับตวัในแผน่ก่อนท่ีจะแข็งตวัโดยปฏิกิริยาพอลิเมอร์
ไรเซชนั สมบติัการไหลท่ีเหมาะสมจะท าให้แผน่ท่ีแข็งตวัดี ลกัษณะผิวของแผน่และความแข็งแรง
เป็นท่ียอมรับ การไหลมากเกินไปก็ไม่เป็นท่ีตอ้งการเพราะจะท าให้กาวซึมไปในช้ินไมม้ากเกินไป 
ท าใหแ้นวกาวไม่มีเน้ือกาวอยูพ่อเพียง และมีความส าคญัมากกบัการผลิตแผน่ท่ีหนา เพราะจะท าให้
แรงยดึระหวา่งไมช้ั้นไส้ดียิง่ข้ึนช่วยแกปั้ญหาการเกิดการแขง็ตวัก่อน (Pre-Cure) 

2.6.8. ประสิทธิภาพในการยดึเหน่ียว (Bonding Efficiency) 
ปริมาณของกาวท่ีพ่นต่อพื้นท่ีผิวของช้ินไมเ้ป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพการยึดติด 

ชนิดของกาวท่ีใช้ และเทคนิควิธีการใช้เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการยึดติด ปัจจัยท่ีมี
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ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการยึดติด เช่น ปริมาณกาวท่ีใช ้ความหนืดของกาว เน้ือกาว และอุณหภูมิ
ในระหวา่งการใชง้าน เช่น เม่ือใช้กาวท่ีมีเน้ือกาวต ่า กาวจะซึมเขา้ไปในช้ินไมม้ากเกินไปซ่ึงไม่ได้
ช่วย การยึดติดต่อโครงสร้างบอร์ดอย่างเต็มท่ีและเม่ือกาวสัมผสักบัสภาพท่ีเป็นกรดก่อนท่ีจะใช้
แรงอดัและความร้อนสูงสุด จะท าใหป้ระสิทธิภาพการยดึติดต ่า 

2.6.9. ความทนทานขณะใช้งาน (Resin Durability) 
ความทนทานของแรงยึดของกาวท่ีใชภ้ายนอก มีความจ าเป็นต่อปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีใช้

ภายนอก ความทนทานของปาร์ติเกิลบอร์ด ท่ีใช้ภายนอกอาจจะวดัความแข็ง การขยายตวัทางความ
หนา และการเส่ือมสภาพของผวิท่ีเวลาหน่ึง ๆ กาวยเูรียฟอร์มาลดีไฮด์ มีความต ่ากบัการใชภ้ายนอก 
ในขณะท่ีกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ทนต่อการใชใ้นท่ีมีระดบัความช้ืนและความร้อนไม่สูงมากนกั 
กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์บางสูตรสามารถใช้ไดท้นทานมากข้ึนในสภาพท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนสูง
เม่ือเปรียบเทียบกบักาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ สามารถใช้กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์แทนกาวฟีนอล
ฟอร์มาลดีไฮดก์บัช้ินไมใ้นช้ินไส้ของบอร์ดชนิดท่ีมีโครงสร้างแบบหลายชั้น ส าหรับใชภ้ายนอกท า
ใหอ้ตัราการแขง็ตวัของชั้นไส้เร็วข้ึน แทนท่ีจะใชเ้วลาอดันานโดยไม่จ  าเป็น 

2.6.10. ความเร็วในการแข็งตัว (Curing Speed) 
กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์แข็งตวัท่ีอุณหภูมิน ้ าเดือดโดยประมาณ ช้ินไมส่้วนท่ีเป็น

ชั้นไส้รอบนอกของแผน่อุณหภูมิจะไม่สูงท าให้การยึดติดไม่ดี กาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์แข็งตวัท่ี
อุณหภูมิสูงกว่า ใช้เวลาในการอดัร้อนเพื่อดึงความช้ืนออกนานกวา่จะตอ้งคงอุณหภูมิของไส้ของ
บอร์ดใหอ้ยูป่ระมาณ 100 C จนกระทัง่ความช้ืนหมดไปอตัราการแข็งตวัของกาวมีอิทธิพลมากต่อ
การผลิต เพื่อลดเวลาการอดัร้อนลง การใช้กาวท่ีแข็งตวัช้าจะไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อตัราการ
แข็งตวัของกาวจะตอ้งไม่เร็วจนกระทัง่เกิดการแข็งตวัก่อน (Pre-Cure) ก่อนท่ีจะใช้แรงอดัไปบน
แผน่ช้ินไมเ้ตม็ท่ี กาวท่ีดีจะไม่ติดแผน่รองอดั (Cuals) หรือแท่นอดัจนกระทัง่แขง็ตวั 

2.6.10. ความสามารถในการเจือจาง (Dilutability) 
ความสามารถในการเจือจางได้อย่างดีกับน ้ า การเจือจางจะใช้ในบางกรณีท่ี

ตอ้งการปรับปรุงคุณภาพในการผสมกาว 
2.6.10.1.  สีของกาว (Resin Color) 

กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ คือ ไม่มีสี ไม่เหมือนกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด ์         
โดยทัว่ไปแลว้การผลิตปาร์ติเกิลบอร์ดจะใชก้าวท่ีไม่ท าใหสี้เปล่ียนแปลง 

2.6.10.2.   ตน้ทุน (Cost) 
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   ตน้ทุนเป็นส่ิงส าคญัและแน่นอนท่ีสุดท่ีกาวทั้งหมดจะตอ้งเผชิญกบั
ตน้ทุนต ่าเป็นส่ิงจ าเป็นท าใหก้ารด าเนินตามหลกัเศรษฐศาสตร์ [14] 

 

2.7. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อสมบัติของแผ่นปาร์ติเกลิบอร์ด   

2.7.1. ชนิดของไม้ (Wood Species) 
2.7.1.1.   ความหนาแน่นของไม ้(Density of Wood) ชนิดไมท่ี้มีความหนาแน่นต ่า

กว่าเม่ือน ามาผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีมีความถ่วงจ าเพาะของแผ่นระดบัเดียวกนัจะมีความ
แขง็แรงของแผน่สูงกวา่แผน่ท่ีผลิตจากชนิดไมท่ี้มีความหนาแน่นสูงกวา่ เน่ืองจากช้ินไมอ้ดัท่ีความ
หนาแน่นสูงกวา่ก็ยอ่มมีปริมาณนอ้ยกวา่ ท าให้ช้ินไมท่ี้มีสารยึดติดสัมผสักนันอ้ยกวา่ดว้ย จึงส่งผล
ใหแ้ผน่มีความแขง็แรงต ่ากวา่ 

2.7.1.2.   ความเป็นกรดของไม ้(Acidity) เป็นปัจจยัส าคญักระทบโดยตรงต่อ
อตัราความเร็วในปฏิกิริยาแข็งตวัของสารยึดติดในระหวา่งการอดัร้อน สภาวะความเป็นกรดสูงท า
ใหส้ารยดึติดยเูรียฟอร์มาลดีไฮด ์เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัแขง็ตวัไดเ้ร็วข้ึน 

2.7.1.3.  ความสามารถในการเปียก (Wet Ability) ของไมเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก
ใน   การเกิดแรงยดึเหน่ียวระหวา่งสารยึดติดกบัช้ินไม ้   ผิวหนา้ของช้ินไมช้นิดใดมีความสามารถใน
การเปียกสูง แสดงวา่สารยดึติดสามารถซึมเขา้ไปในผวิไมไ้ดดี้ 

2.7.2. ลกัษณะรูปร่างของช้ินไม้ (Morphology of Particle) 
2.7.2.1.  ช้ินเกล็ดไม้ท่ีบางและยาว จะให้ความแข็งแรงต้านแรงดัดของแผ่นท่ี

สูงข้ึน เน่ืองจากช้ินเกล็ดไมท่ี้บางกวา่ท าให้แผน่มีช่องวา่งนอ้ยลงจึงสามารถกระจายความเคน้ท่ีเกิด
จากการดดัไดส้ม ่าเสมอไปตลอดทั้งแผ่น อีกทั้งยงัส่งผลให้ค่าการกด (Compressive) และแรงดึง
ขนานกบัผวิหนา้แผน่สูงข้ึน และมีค่าการพองตวัทางความหนา การดูดซึมน ้ า การขยายตวัทางความ
ยาวลดลงและช้ินเกล็ดไม้ท่ีมีขนาดความยาวกลบัท าให้ผลด้านความแข็งแรงยึดเหน่ียวภายใน 
(Internal Bond) ลดลง 

2.7.2.2.  ช้ินเกล็ดไมท่ี้หนาและสั้น จะให้ผลตรงกนัขา้มกบัช้ินเกล็ดไมข้า้งตน้ ซ่ึง
ไม่สามารถตา้นทานแรงดดัไดสู้งนกั 

2.7.2.3.  การใชส้ารยดึติดและสารเติมแต่ง (Resin and Additive Application) 
ชนิดของสารยึดและสารเติมแต่ง มีการใช้สารยึดติดเป็นตวัประสานอยู่ 3 

ชนิด ไดแ้ก่ สารยึดติดฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ สารยึดติดยเูรียฟอร์มาลดีไฮด์ และสารยึดติดยเูรียเสริม
คุณภาพ     สารยึดติดชนิดหลงัน้ี มีการใช้อยู่น้อย นิยมใช้สารยึดติดเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เสริม
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คุณภาพ    สารยึดติดยเูรีย สารเติมแต่งท่ีใช้ส่วนใหญ่ใช้ข้ีผึ้งอีมลัชนัและข้ีผึ้งเหลวเพื่อเป็นสารกั้นน ้ า
ลดการขยายตวัและการดูดซึมน ้าของแผน่ปาร์ติเกิล  

2.7.2.4.  ปริมาณความช้ืน (Moisture Content) 
  ในกรณีท่ีมีความช้ืนของช้ินไมใ้นแผ่นเตรียมอดัเป็นปริมาณสูง เม่ือท า

การอดัร้อนไอน ้ าจะเป็นปริมาณมากเกินไป มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัลดลง และ
ตอ้งใชเ้วลาในการแขง็ตวัของสารยดึติดนานข้ึน จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอดัร้อนนานข้ึน และเกิด
ปัญหาการระเบิดจากความดนัไอน ้าภายในแผน่ท่ีมากเกินไป ท าใหแ้ผน่โป่งพองข้ึนได ้(Blisters) 
  2.7.2.5.  การเรียงชั้นตามขนาดช้ินไม ้(Layering by Particle Size) 

 การผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดชนิด 3 ชั้น หรือหลายชั้นมกัใช้กรรมวิธี
การฟอร์มแผน่โดยใช้ช้ินไมข้นาดละเอียด โรยเป็นชั้นผิวหนา้เพื่อให้แผน่ท่ีไดมี้ผิวหนา้ท่ีราบเรียบ
ท่ีสุด สามารถน าไปใช้ปิดทบัหน้าด้วยแผ่นไวนิล เมลามีน และพอลิเอสเตอร์ หรือเคลือบสีได้
สวยงามข้ึน อีกทั้งแผน่ช้ินไมอ้ดั ชนิด 3 ชั้น หรือหลายชั้น จะใหส้มบติัท่ีดีกวา่แผน่ชั้นเดียว 
  2.7.2.6.  การเรียงตวัของช้ินไม ้(Particle Alignment) 

  การผลิตแผน่ปาร์ติเกิลบอร์ด โดยให้มีช้ินไมเ้รียงตวัขนานในแนวราบ
ไปในทางเดียวกนัมากท่ีสุดจะท าให้สมบติัของแผ่นดา้นท่ีช้ินไมเ้รียงตวัขนานกนั มีสมบติัความ
แข็งแรงสูงกว่าแผ่นท่ีมีช้ินไมเ้รียงตวักนัแบบไม่แน่นอนจึงนิยมใช้ช้ินไมแ้บบเกล็ดไม ้(Flakes) 
มากกวา่ข้ีกบขนาดเล็กเน่ืองจากข้ีกบจะเรียงตวัใหข้นานกนัยาก 
  2.7.2.7.  การควบคุมการอดัร้อน (Hot Pressing Control) 

 การใช้ระยะเวลาท่ีช้าในช่วงแท่นอดับีบแผ่นจนถึงความหนาท่ีก าหนด
จะสามารถปรับปรุงสมบัติแรงยึดเหน่ียวภายในท่ีสูงข้ึนได้และส่งผลให้ความหนาแน่นมีการ
กระจายตวัจากชั้นไส้ถึงชั้นผวิไดส้ม ่าเสมอกวา่ การใชร้ะยะเวลาในการปิดแท่นอดัท่ีเร็ว 
  2.7.2.8  ความหนาแน่นของแผน่ (Board Density) 

 การเพิ่มความหนาแน่นของแผน่ไมใ้ห้สูงข้ึน จะสามารถปรับปรุงสมบติั
ความแข็งแรงทางกลให้ดีข้ึนได ้แต่สมบติัความคงขนาด (Dimensional Stability) ท่ีถูกน าไปแช่น ้ า
หรือในท่ีมีความช้ืนสูงลดต ่าลง 
  2.7.2.9  การปรับสภาวะแผน่ก่อนการใชง้าน (Conditioning) 

  โดยปกติแผ่นท่ีผ่านการอดัร้อนแลว้จะน ามาไวท่ี้อุณหภูมิ 50 – 60C 
เป็นเวลา 1 ถึง 4 วนั ช่วยปรับปรุงให้เกิดการดูดซึมน ้ านอ้ยลงความช้ืนท่ีแตกต่างกนัในแผน่มีความ
สม ่าเสมอไดม้ากข้ึน ช่วยลดความเครียดภายในแผน่ท่ีอาจท าให้บิดงอได ้แต่มีขอ้เสียคือ อาจท าให้แรง
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ยดึของสารยดึติดแตกแยกลงได ้หากมีความช้ืนและใชอุ้ณหภูมิสูงเกินไปท าให้สมบติัความแข็งแรง
ของแผน่ลดนอ้ยลง  [15] 
 

2.8. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
พงษศ์กัด์ิ มาลยั , ภทัรพล สีดอกบวบ, วเิศษ ค ามา ไดศึ้กษากระเบ้ืองมุงหลงัคาซีเมนตผ์สม

โฟมและเศษเชือกไนลอน เพื่อทดสอบหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีปริมาณเศษ

เชือกไนลอนร้อยละ 60 โดยปริมาณ ท่ีอายุ 28  วนั ให้ค่าก าลงัอดัสูงสุดเท่ากบั 119.30 kg/cm2 ค่า

การดูดซึมน ้ าเท่ากบัร้อยละ 9.78 นอกจากนั้นหน่วยน ้ าหนกัแห้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการหล่อแผ่น

กระเบ้ืองมุงหลงัคา ท่ีอายุ 28 วนั หน่วยน ้ าหนกัเท่ากบั 1,500 kg/m3 ซ่ึงให้ผลทดสอบค่าความตา้น

แรงกดตามขวาง 35.72 kn การดูดซึมน ้าเท่ากบัร้อยละ 14.09 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ปริมาณ

เชือกไนลอนและหน่วยน ้ าหนกัท่ีเหมาะสมมีผลท าให้แผน่กสระเบ้ืองมุงหลงัคามีค่าก าลงัรับแสรง

ไดแ้ละไม่มีการร่ัวซึม นอกจากนั้นยงัมีน ้ าหนกัเบาและหน่วยน ้ าหนกัของแผน่กสระเบ้ืองมุงหลงัคา

จะอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของคอนกรีตเบาโดยทัว่ไป [15] 

            Sampathrajan  A  Vijayaraghavan   N.C.  และ Swaminathan  K.R.  ไดศึ้กษาถึงสมบติั

เชิงกลและเชิงความร้อนของแผ่นปาติเกิลบอรด์ท ามาจากวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ใช้กาวยเูรีย

ฟอร์มาลดีไฮด์  6%  (โดยน ้ าหนกั)  เป็นสารยึดติด  มาผลิตแผน่ปาติเกิลบอรด์ชนิดความหนาแน่น

ต ่า (low  density  particle  board) จากการทดสอบ  พบวา่ แผน่ท่ีท าดว้ยซงัขา้วโพด  มีค่ามอดูลสั

ยืดยุ่นท่ีสูงกว่าแผ่นท่ีท าจากฟางขา้ว    แผ่นท่ีท าจากซังขา้วโพดและเปลือกถัว่ลิสงจะมีค่าความ

ต้านทานมอดูลัสแตกร้าวท่ีสุงกว่าแผ่นอ่ืนๆ ส่วนค่าความแข็งแรงทนการกระแทก ( impact  

strength) และค่าความตา้นทานมอดูลัสยืดหยุ่น  นั้นมีค่าท่ีใกล้เคียงกัน  และแผ่นท่ีท าจากซัง

ขา้วโพดจะมีค่าความตา้นทานแรงดึง ( tensile  strength) สูงกวา่แผน่จากฟางขา้ว   ส่วนแผน่ท่ีท า

จากเปลือกถัว่ลิสงและซงัขา้วโพดจะมีค่าความตา้นการเฉือน ( shear  strength) มากกวา่แผน่อ่ืนๆ  

ส่วนการทดสอบค่าการน าความร้อน ( thermal  conductivity) ของแผน่ท่ีท าจากฟางขา้วจะมีค่าการ

น าความร้อนท่ีต ่าท่ีสุด   และเปลือกถัว่ลิสงจะมีค่าท่ีสูงกวา่แผน่อ่ืนๆ  [18] 

              กิตติศกัด์ิ  บวัศรี  ศึกษาการผลิตแผน่ฉนวนความร้อนจากวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดย

ใช้ฟางขา้วเป็นวตัถุดิบและจดัเป็นฉนวนความร้อนท่ีดีประเภทหน่ึง    ซ่ึงพิจารณาจากค่าการน า
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ความร้อนท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.0564 และ 0.0957 w/m.K ข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นและปริมาณกาว

สังเคราะห์  ค่าการน าความร้อนของแผน่ฉนวนมีแนวโนม้ลดลงเม่ือความหนาแน่นและปริมาณกาว

สังเคราะห์ลดลง   นอกจากน้ีผลการทดสอบ   ปริมาณความช้ืน    การดูดซึมน ้ า   การพองตวัเม่ือ

แช่น ้ า   ค่าความตา้นทานทนแรงกระแทก   ค่ามอดูลสัแตกร้าว   ค่ามอดูลสัยืดหยุ่น  และค่าความ

ตา้นทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า    ช้ีให้เห็นว่าแผ่นฉนวนความร้อนท่ีผลิตโดยใช้ปริมาณกาว

สังเคราะห์  12%  และ16% ท่ีความหนาแน่นระหว่าง  600-700 Kg/m นอกจากสามารถใช้เป็น

ฉนวนความร้อนท่ีดีแล้ว    ยงัสามารถใช้เป็นแผ่นช้ินไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลาง   ท่ีมีสมบติั

ตามมาตราฐาน  มอก. 876-2532   [17] 

            ธนัญชัย ปคุณวรกิจ  ได้ศึกษาการพฒันาฉนวนอาคารจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร   

ผลการวิจยัพบว่า  ฉนวนจากตน้มนัส าปะหลงั และ ซงัขา้วโพด  ความหนาแน่น  200 กก./ลบ.ม. 

หนา  1 เซนติเมตร  มีคุณสมบติัความเป็นฉนวนท่ีดีไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมี

ค่าสัมประสิทธ์การน าความร้อนเท่ากบั 0.059 และ 0.063 วตัต/์เมตรเควนิ  ตามล าดบั  [18] 

              อญัชลี เบญจโลหนนัท ์ท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

(เปลือกทุเรียน) เป็นส่วนประกอบในการผลิตแผน่ยปิซมัท่ีมีค่าการน าความร้อนต ่า  ศึกษาสมบติัเชิง

ความร้อน และเชิงกลของแผน่ยปิซมัและประเมินราคาตน้ทุนของแผน่ยปิซมัจากเปลือกทุเรียน โดย

ท าการศึกษาตวัแปร 3 ตวัแปร คือ ความหนาท่ี 1 2 และ 3 เท่าของความหนาของแผ่นยิปซัม

มาตรฐาน ปริมาณกาวท่ีใช ้1.3  1.5 และ 1.7  เท่าของน ้ าหนกัเส้นใยเปลือกทุเรียนแห้ง และรูปแบบ

ของแผน่ยิปซมั 2 แบบ  คือ แบบแผน่ยิปซมัเด่ียว และแบบแผน่ยิปซมัคู่ จากผลการทดสอบ พบวา่ 

ความหนาแน่นมีค่าอยูใ่นช่วง 0.519- 0.680 g/cm3 ปริมาณความช้ืนมีค่าอยูใ่นช่วง 7.53 % -11.37 %  

มอดูลสัแตกร้าว 0.201-0.348 kgf/cm2 มอดูลสัยืดหยุน่ 0.083 –1.428 kgf/cm2 และค่าสัมประสิทธ์ิ 

การน าความร้อนมีค่า 0.028-0.060 W/m.k. แผน่ยปิซมัจากเปลือกทุเรียนนบัไดว้า่เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่

ท่ีน่าสนใจ โดยสามารถน ามาใช้เป็นฉนวนภายในอาคารและผนังในอาคาร เน่ืองจากมีค่า

สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนต ่า และมีราคาต ่ากวา่ฉนวนส าหรับอาคารประเภทต่าง ๆ ในทอ้งตลาด 

อีกทั้งยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก าจดัขยะ รวมถีงการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรได ้ [19] 
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  Charoenvai S. ท าการศึกษาถึงการพฒันาตน้แบบแผ่นช้ินไมอ้ดัจากเปลือกทุเรียนและ

มะพร้าวท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนต ่าโดยใช้เปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวเป็นวตัถุดิบใน

การผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดัโดยท าการศึกษาปัจจยั 2 ประการไดแ้ก่ชนิด ของกาวคือยเูรียฟอร์มาลดีไฮด ์

12% ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ 6% และไฮโซไซยาเนต 3% จากการทดลองพบวา่ ชนิดของกาวไม่มีผล

แตกต่างกนัมากนกัต่อสมบติัของแผ่นช้ินไมอ้ดั แต่ความหนาแน่นส่งผลอย่างมากต่อสมบติัของ

แผน่  เม่ือความหนาแน่นเพิ่มมากข้ึนสมบติัเชิงกลก็เพิ่ม เช่น ค่าความตา้นทานมอดูลสัแตกร้าว และ

ความตา้นทานมอดูลสัยืดหยุ่นสูงข้ึน แต่ไม่มากนกั แต่ค่าความคงขนาดของการพองตวัเม่ือแช่น ้ า 

และความหนาแน่นสูงข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนก็จะสูงข้ึนด้วยเช่นกัน  [20]
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บทที ่3 

วธิีด าเนินงานวจิัย 
 

การศึกษาการศึกษาแผ่นใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยโดยใช้ผลผลิตจากคร่ังเป็นตวัประสาน

เพื่อใหไ้ดแ้ผน่ใยอดัความหนาแน่นปานกลาง ไดท้  าการศึกษาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมเพื่อท าการ

อดัเป็นแผน่แลว้จึงน าไปทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพ เชิงกลโดยมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

3.1. เคร่ืองมือทีใ่ช้งานวจัิย 

3.1.1. ตะแกรงกรองคดัแยกขนาด 

3.1.2. เคร่ืองบดข้ีเล่ือย 

3.1.3. อ่างเซรามิกพร้อมฝาปิด )ใชใ้นการผสมผลผลิตจากคร่ังกบัแอลกอฮอล์(  

3.1.4. เคร่ืองผสมและพน่แชลแลค 

3.1.5. ชุดเคร่ืองอดัไฮดรอลิคในการท าการข้ึนรูป 

3.1.6. เคร่ืองมือวดัแผน่ช้ินงานทดสอบ 

3.1.7. เคร่ืองชัง่ช้ินงานทดสอบ 

3.1.8. เคร่ืองอบช้ินงานทดสอบ 

3.1.9. เคร่ืองทดสอบแรงดึง MOE,MOR 

3.1.10. เคร่ืองทดสอบค่าแรงดึงผวิหนา้ 

3.1.11. เคร่ืองมือทดสอบค่าการดูดซึมน ้า 
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ภาพที ่3. 20 ตระแกรงส าหรับร่อนเพื่อคดัแยกขนาด 

 

 
ภาพที ่3. 21  เคร่ืองบดข้ีเล่ือย 
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ภาพที ่3. 22 อ่างเซรามิกพร้อมฝาปิด 

 
 

 
ภาพที ่3. 23 เคร่ืองผสมและพน่แชลแลค 
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ภาพที ่3. 24 ชุดเคร่ืองอดัไฮดรอลิคในการข้ึนรูป 100 ตนั 
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ภาพที ่3. 25 เคร่ืองมือวดัแผน่ช้ินงานทดสอบ 

 

 
ภาพที ่3. 26 เคร่ืองชัง่ช้ินงานทดสอบ 
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ภาพที ่3. 27 เคร่ืองอบช้ินงานทดสอบ 

 

 
ภาพที ่3. 28 เคร่ืองทดสอบแรงดดัแรงดดั (MOE, MOR) 
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ภาพที ่3. 29 เคร่ืองทดสอบทดสอบค่าแรงดึงผวิหนา้ (Internal Bond) 

 

 
ภาพที ่3. 30 เคร่ืองทดสอบค่าการดูดซึมน ้ า (Water absorption) 
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3.2. ขั้นตอนการทดลอง 
การด าเนินการวิจยัเร่ิมตั้งแต่กรรมวิธีการผลิต การทดลองและการทดสอบสมบติักายภาพ 

เชิงกลของแผน่ใยอดัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 966-2447 มีดงัน้ี   

3.2.1. การเตรียมและคัดแยกขนาดเส้นใยจากเศษขีเ้ลือ่ย  
เศษข้ีเล่ือยท่ีน ามาใช้ในการวิจยัคือ ข้ีเล่ือยไมแ้ดงท่ีมาจากการไสไมท่ี้เป็นวสัดุฝึก

ของสาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองเรือนและการออกแบบ ซ่ึงจะมีขนาดของเศษข้ีเล่ือยท่ีต่างกนัดงันั้นจึง

จ าเป็นตอ้งคดัขนาดก่อนน าไปใชจ้ากนั้นจึงน าไปอบไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 2 ชัว่โมงแลว้จึงน าไปบดยอ่ยต่อไป 

 
ภาพที ่3. 31 เศษข้ีเล่ือยไมแ้ดงจากเคร่ืองไสเพลาะ 

 

 
ภาพที ่3. 32 การร่อนคดัแยกขนาดเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดง 
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3.2.2. การผสมสารทีใ่ช้ในการประสานและยดึติด 

สารท่ีใช้ในการประสานและยึดติดท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผลผลิตจากคร้ังซ่ึงในการ

วิจยัน้ีไดใ้ชผ้งแชลแลคและแอลกอฮอล์ โดยอตัราท่ีใชใ้นการผสมและทดลองคือการใชผ้สมผงแชล

แลคขาว 5%, 10%, 15%, 20%, 30% และ 40% W/W โดยกวนให้เขา้กนัทิ้งไว ้5 ชัว่โมง หลงัจากนั้น

จึงกวนอีกคร้ังเพื่อให้เข้ากันและพ่นสารยึดติดเข้าไปท่ีเส้นใยขณะท่ีภาชนะผสมหมุน  เพื่อให้

คลุกเคลา้กนัไดดี้ยิง่ข้ึน   

 

 
ภาพที ่3. 33 ผงแชลแลคขาวกบัแอลกอฮอล ์100% ท่ีใชใ้นการผสม 

 

3.2.3. การอดัขึน้รูปแผ่นใยอดั 
ท าการข้ึนรูปแบบเยน็ก่อนทั้งน้ีเพื่อเป็นการฟอร์มตวัเท่ากนัแล้วทิ้งไว ้20 นาที

หลงัจากนั้นจึงน าสารยึดติดท่ีผสมทัว่แลว้เตรียมอดัแบบร้อนข้ึนรูปแผน่ขนาด 400  400  10 

มิลลิเมตร โดยใช้แรงดนัในการอดั 40 บาร์  ท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 

หลงัจากนั้นทิ้งไวเ้ป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อรอใหเ้ยน็ตวัก่อนน าไปทดสอบ 
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ภาพที ่3. 34 การอดัแผน่ช้ินงานทดสอบ 
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ภาพที ่3. 35 ขั้นตอนการข้ึนรูปแผน่ใยอดั 

- คดัแยกขนาดเส้นใย 
- น าเส้นใยไปบดละเอียด 

น าเส้นใยไปอบไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชม. 

พน่สารยดึติดเขา้ไปท่ีเส้นใยขณะท่ีภาชนะ
ผสมหมุนเพื่อใหค้ลุกเคลา้กนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

อดัเยน็ข้ึนรูปแผน่ขนาด 400  400  10 
มิลลิเมตร  

ทิ้งไว ้20 นาที 

อดัร้อนข้ึนรูปโดยใชแ้รงดนัในการอดั 40 บาร์  
ท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 
นาที หลงัจากนั้นทิ้งไวใ้ห้เยน็เป็นเวลา 24 

ชัว่โมง 

ผสมสารยดึติด  
(ผงแชลแลคขาว + แอลกอฮอล)์ 
5%, 10%, 15%, 20%, 30% และ 

40%  กวนและทิ้งไว ้5 ชม. 

ตดัขอบและช้ินงานเพื่อเตรียมน าไปทดสอบ
คุณสมบติัทางกายภาพ เชิงกล 

ทิ้งไว ้20 นาที 
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3.2.4. การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ (Physical properties) 

3.2.4.1. การทดสอบความหนาแน่น (Density) 
ตดัแผ่นใยอดัท่ีอดัได้ขนาดตามมาตรฐานการทดสอบค่าความหนาแน่น             

ใหมี้ขนาดความกวา้ง 50 มิลลิเมตร และความยาว 50 มิลลิเมตร น าช้ินทดสอบมาชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่

ท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม น าท่ีชัง่แลว้มาวดัความกวา้งและความยาวท่ีแนวก่ึงกลางของช้ิน

ทดสอบขนานกบัขอบโดยใช้ไมโครมิเตอร์ท่ีวดัไดล้ะเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร วดัความหนาตรงจุด

ก่ึงกลางของช้ินทดสอบตามรูปท่ี  3.21  แลว้ใชเ้คร่ืองมือวดัความกวา้งและความยาวของช้ินทดสอบ

โดยวางเคร่ืองมือให้ท ามุมกบัแนวระนาบของช้ินทดสอบประมาณ 45 แลว้หาค่าเฉล่ียวดัความ

หนาของช้ินทดสอบ 4 ต าแหน่ง ตามรูปท่ี  3.22  วดัต าแหน่งท่ีลึกเขา้ไปจากขอบประมาณ 25 

มิลลิเมตร โดยให้มีความละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร แล้วหาค่าเฉล่ีย วิธีการค านวณหาค่าความ

หนาแน่นของแผน่สามารถค านวณไดจ้ากสูตรท่ี 3.1 

หาความหนาแน่นกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร =   
V

M   x 10 6   (3.1) 

  เม่ือ   ค่าความหนาแน่นมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (g/m3) 

   M   คือ มวลของช้ินงานทดสอบ เป็น กรัม (g) 

   V    คือ ปริมาตรของช้ินทดสอบเป็น ลูกบาศกเ์มตร  (m3) 

 

 
 

ภาพที ่3. 36 ต าแหน่งท่ีวดัความกวา้ง ความยาวและความหนาของช้ินทดสอบ 
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ภาพที ่3. 37 แสดงวธีิการวดัความกวา้ง ความยาวของช้ินทดสอบ 

 

3.2.4.2. การทดสอบปริมาณความช้ืน (Moisture content) 
ตดัช้ินทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบค่าปริมาณความช้ืน ซ่ึงมีขนาด

ความกวา้ง 50 มิลลิเมตร และความยาว 50 มิลลิเมตร  ช้ินทดสอบท่ีใช้ตรวจสอบโดยไม่ตอ้งปรับ

สภาวะแลว้น าช้ินทดสอบแต่ละช้ินมาชัง่น ้ าหนกัโดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม เป็น

น ้าหนกัก่อนอบแห้ง หลงัจากชัง่น ้ าหนกัแลว้ให้น าช้ินทดสอบมาอบในเตาอบท่ีมีอุณหภูมิ 103  2 

องศาเซลเซียส จนน ้าหนกัของแผน่คงท่ีหลงัจากน าช้ินทดสอบมาใส่ใน       เดซิกเคเตอร์แลว้ปล่อย

ไวใ้ห้เยน็จึงน าออกมาชัง่น ้ าหนกัสุดทา้ยเป็นน ้ าหนักอบแห้งและรายงานผล    การทดสอบหาค่า

ปริมาณความช้ืนของช้ินทดสอบแต่ละช้ินและค่าเฉล่ีย วิธีการค านวณหาค่าปริมาณความช้ืนของ

แผน่สามารถค านวณไดจ้ากสูตรท่ี 3.2 

 ปริมาณความช้ืนร้อยละ    =  100
2

21 


m

mm     (3.2) 

  เม่ือ  ค่าปริมาณความช้ืนมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์(%) 

   m1   คือ น ้าหนกัก่อนอบ มีหน่วยเป็นกรัม (g) 

   m2   คือ น ้าหนกัหลงัอบ มีหน่วยเป็นกรัม (g) 
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3.2.4.3. การทดสอบการดูดซึมน ้า (Water absorption) 
ตดัช้ินทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบค่าปริมาณความช้ืน ซ่ึงมีขนาด

ความกวา้ง 50 มิลลิเมตร และความยาว 50 มิลลิเมตร  ช้ินทดสอบท่ีใช้ตรวจสอบโดยไม่ตอ้งปรับ

สภาวะแล้วน าช้ินทดสอบแต่ละช้ินมาชั่งน ้ าหนักโดยใช้เคร่ืองชั่งท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม 

น ้ าหนักท่ีชั่งได้เป็นน ้ าหนักเป็นน ้ าหนักก่อนแช่น ้ า น าช้ินทดสอบท่ีชั่งน ้ าหนักแล้วแช่ลงในน ้ า

สะอาดท่ีอุณหภูมิหอ้ง โดยตั้งใหช้ิ้นทดสอบไดฉ้ากกบัระดบัผวิน ้า ให้ขอบบนของช้ินทดสอบอยูใ่ต้

ระดบัผิวน ้ าประมาณ 25 มิลลิเมตร เวลาท่ีใช้ในการแช่น ้ า 2 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง เม่ือครบ 2 

ชัว่โมงแลว้ รีบน ้าช้ินทดสอบข้ึนมาซบัน ้ าท่ีผิวออกให้หมด แลว้น าไปชัง่น ้ าหนกัทนัที น ้ าหนกัท่ีชัง่

ไดเ้ป็นน ้าหนกัหลงัแช่น ้า 2 ชัว่โมง จากนั้นน าช้ินทดสอบไปแช่น ้ าต่ออีก 22 ชัว่โมง เม่ือครบเวลาท่ี

ก าหนดแล้วน าข้ึนมาชัง่น ้ าหนักตามวิธีเดิม น ้ าหนักท่ีชัง่ได้เป็นน ้ าหนักแช่น ้ า 24 ชั่วโมง น าค่า

น ้าหนกัท่ีชัง่ไดม้าค านวณหาค่าการดูดซึมน ้า ท่ี 2 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ค านวณไดจ้ากสูตรท่ี 3.3 

หาค่าการดูดซึมน ้า  MA  =  100W
WW
1

12 


    (3.3) 

  เม่ือ  MA  คือ ค่าการดูดซึมน ้า มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต ์(%) 

   W1   คือ น ้าหนกัก่อนแช่น ้า มีหน่วยเป็นกรัม (g) 

   W2   คือ น ้าหนกัหลงัแช่น ้า มีหน่วยเป็นกรัม (g) 

3.2.4.4. ทดสอบการพองตามความหนา (Thickness swelling)           
ตดัช้ินทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบค่าปริมาณความช้ืนซ่ึงมีขนาด

ความกวา้ง 50 มิลลิเมตร และความยาว 50 มิลลิเมตร  ช้ินทดสอบท่ีใช้ตรวจสอบโดยไม่ตอ้งปรับ

สภาวะแลว้น าช้ินทดสอบแต่ละช้ินมาชัง่น ้ าหนกัโดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม ท า

เคร่ืองหมายต าแหน่งท่ีวดัความหนาตามรูปท่ี  3.21 วดัความหนาของช้ินทดสอบเป็นความหนาก่อน

แช่น ้ า จากนั้นแช่ช้ินทดสอบในน ้ าสะอาดท่ีอุณหภูมิ (20+_ 2)    โดยตั้งช้ินทดสอบให้ไดฉ้ากกบั

ระดบัผิวน ้ าให้ขอบบนอยูใ่ตร้ะดบัผิวน ้ าประมาณ 25 mm แต่ละช้ินตอ้งห่างจากกนัและตอ้งห่างจาก

ผนงัและกน้ภาชนะท่ีใส่ไม่น้อยกวา่ 10 mm และเม่ือช้ินงานทดสอบครบ 24 ชัว่โมงแลว้รีบน าช้ิน

ทดสอบข้ึนมาซบัท่ีผวิออกใหห้มดดว้ยผา้หมาด วดัความหนาตามต าแหน่งเดิมเป็นความหนาหลงัแช่

น ้ าทดสอบการพองตามความหนาของช้ินทดสอบแต่ละช้ินและค่าเฉล่ีย วิธีการค านวณหาค่าการ

พองตามความหนาของแผน่สามารถค านวณไดจ้ากสูตรท่ี 3.4 
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หาค่าการพองตวัตามความหนา ร้อยละ    =  100
1

12 


t

tt    (3.4) 

  เม่ือ  ค่าการพองตวัตามความหนามีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์(%) 

   t1   คือ ความหนาของช้ินทดสอบก่อนแช่น ้า เป็นมิลลิเมตร (mm) 

   t2   คือ ความหนาของช้ินทดสอบหลงัแช่น ้า เป็นมิลลิเมตร (mm) 

3.2.5. การทดสอบสมบัติทางกล 

3.2.5.1. การทดสอบค่าความแรงดดัและมอดูลสัยดืหยุน่ (Modulus of rupture and 
elasticity) 

ตดัช้ินทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบค่าปริมาณความช้ืนซ่ึงมีขนาด
ความ กวา้ง 50 มิลลิเมตร และความยาว 50 มิลลิเมตร  ช้ินทดสอบท่ีใช้ตรวจสอบโดยไม่ตอ้งปรับ
สภาวะแลว้น าช้ินทดสอบแต่ละช้ินมาชัง่น ้ าหนกัโดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม วาง
ช้ินทดสอบบนแท่งรองรับซ่ึงมีระยะห่างกนั 15 เท่าของความหนาระบุของช้ินทดสอบ (ตวัเลขท่ีได้
ให้ปัดเป็นเลขจ านวนเต็มของ 10 mm) แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 150 mm  ตามภาพท่ี  3.19 ให้ปลายช้ิน
ทดสอบยื่นออกจากจุดท่ีรองรับขา้งละประมาณ 25 mm  โดยให้แรงกดลงท่ีจุดก่ึงกลางของช้ิน
ทดสอบ โดยมีอตัราการเพิ่มแรงกดอย่างสม ่าเสมอเวลาท่ีใชต้ั้งแต่เร่ิมกด จนกระทัง่ช้ินทดสอบหัก
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 30 s แต่ไม่มากกวา่ 90 s (ความเร็วในการกดประมาณ 10 mm/min) การทดสอบค่า
ความแรงดดัและมอดูลสัยดืหยุน่ของช้ินทดสอบแต่ละช้ินและค่าเฉล่ีย วิธีการค านวณหาค่าความแรง
ดดัและมอดูลสัยดืหยุน่ของแผน่สามารถค านวณไดจ้ากสูตรท่ี 3.5 และสูตรท่ี 3.6 

หาค่าความตา้นทานแรงดดั     =  2

1max

2

13

bt

F
    (3.5) 

  เม่ือ     ความตา้นทานแรงดดัเป็น เมกะพาสคลั 

   Fmax   คือ แรงกดสูงสุดท่ีช้ินทดสอบรับได ้เป็นนิวตนั 

   11   คือ ระยะห่างของแท่งรองรับ เป็นมิลลิเมตร  

b   คือ ความกวา้งท่ีจุดก่ึงกลางดา้นยาวของช้ินทดสอบ เป็นมิลลิเมตร  

t   คือ ความหนาท่ีจุดก่ึงกลางของช้ินทดสอบ เป็นมิลลิเมตร  

 

หาค่ามอดูลสัยดืหยุน่      =  
 

 aabt

FF

12

3

1
2

3

1

4

1





    (3.6) 
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  เม่ือ     มอดูลสัยดืหยุน่ เป็น เมกะพาสคลั 

  l1   คือ   เป็นระยะห่างของแท่งรองรับ เป็น มิลลิเมตร 

  F2   -  F1 คือ แรงกดท่ีเพิ่มข้ึน ในช่วงท่ีเส้นกราฟเป็นเส้นตรง เป็นนิวตนั  

b   คือ ความกวา้งท่ีจุดก่ึงกลางดา้นยาวของช้ินทดสอบ เป็นมิลลิเมตร  

t   คือ ความหนาท่ีจุดก่ึงกลางของช้ินทดสอบ เป็นมิลลิเมตร  

a2   -  a1 คือ ระยะแอ่นตวัท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีเส้นกราฟเป็นเส้นตรง เป็น มิลลิเมตร 

 

ภาพที ่3. 38 การทดสอบความตา้นแรงดดัและมอดุลสัยดืหยุน่ 

 

3.2.5.2. การทดสอบค่าความตา้นแรงดึงตั้งฉากกบัผวิหนา้ 
ตดัช้ินทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบค่าปริมาณความช้ืนซ่ึงมีขนาด

ความกวา้ง 50 มิลลิเมตร และความยาว 50 มิลลิเมตร  ช้ินทดสอบท่ีใช้ตรวจสอบโดยไม่ตอ้งปรับ

สภาวะแลว้น าช้ินทดสอบแต่ละช้ินมาชัง่น ้ าหนกัโดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม  ติด

ผิวหน้าทั้งสองของช้ินทดสอบกบัแผ่นดึงโดยใช้กาวสังเคราะห์ท่ีให้แรงยึดระหว่างช้ินทดสอบกบั

แผน่ดึงไดม้ากกวา่แรงยึดตวัในช้ินทดสอบ จากการนั้นน าช้ินทดสอบท่ีเตรียมไดแ้ลว้น้ีไปเขา้เคร่ือง

ดึง ดึงให้ช้ินทดสอบแยกออกจากกนั อตัราการเพิ่มแรงดึงเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ เวลาท่ีใชต้ั้งแต่เร่ิม

ดึงจนกระทัง่ช้ินทดสอบแยกออกจากกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 30 s  แต่ไม่มากกวา่ 90 s (ความเร็วในการ

ดึง ประมาณ 2 mm/min) วิธีการค านวณหาค่าความตา้นแรงดึงตั้งฉากกบัผิวหน้าของแผน่สามารถ

ค านวณไดจ้ากสูตรท่ี 3.7 
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หาค่าความตา้นแรงดึงตั้งฉากกบัผวิหนา้ เมกะพาสคลั   =    (3.7) 

  เม่ือ  F  คือ  แรงดึงสูงสุด เป็นนิวตนั 

   W คือ ความกวา้งของช้ินทดสอบ เป็นมิลลิเมตร 

L คือ ความยาวของช้ินทดสอบ เป็นมิลลิเมตร 
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บทที ่4 

ผลการทดลอง 
 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตแผน่ไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางผสมวสัดุประสาน

จากแชลแลคในการท าวิจยัคร้ังน้ี  ไดศึ้กษากระบวนการสมบติัในเชิงกายภาพ  เชิงกล ของแผ่นไม้

อดัความหนาแน่นปานกลางในการศึกษาสมบติัการท าแผน่จากวสัดุเหลือใช ้ผูว้ิจยัไดท้  าการข้ึนรูป

ตวัอยา่งแผน่แผน่ไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางไดผ้ลการทดลองดงัน้ี  

4.1. ผลการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ  

ผลการวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาสมบติัเชิงกายภาพ (Physical properties) ของแผ่นแผ่นไมอ้ดั
ความหนาแน่นปานกลาง ท่ีน ามาข้ึนรูปแผน่แลว้น ามาทดสอบค่าความหนาแน่น (Density) ปริมาณ
ความช้ืน (Moisture content) การดูดซึมน ้าท่ี 1 และ 24 ชัว่โมง (Water absorption) การไม่ร่ัวซึมน ้ าท่ี 
24 ชัว่โมง และการพองตวัทางความหนาท่ี 1 และ 24 ชัว่โมง (Thickness swelling) อาศยัการ
ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 966-2547 แผน่ช้ินไมอ้ดัชนิดอดัราบความหนาแน่นปานกลาง  

4.1.1. ผลการทดสอบค่าความหนาแน่น 

การทดสอบหาความหนาแน่นของแผ่นช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดง มีค่าลดลงเม่ือท า
การลดอตัราส่วนของวสัดุประสานแชลคในแผน่ช้ินไมอ้ดั ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1  แผน่ช้ินไมอ้ดัท่ีมี
อตัราส่วนระหวา่งเศษวสัดุจากไมแ้ดงต่อวสัดุประสานแชลคเท่ากบั 5%,10%,15%,20%,30% และ 
40% โดยน ้ าหนกัเศษวสัดุจากไมแ้ดงจะมีค่าความหนาแน่นอยูใ่นช่วง 400-800 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมาตรฐานอุตสาหกรรมก าหนดไวต้าม มอก. 966-2547 แผ่นช้ินไมอ้ดัความ
หนาแน่นปานกลาง และเม่ือท าการลดอตัราส่วนของวสัดุประสานเหลือเพียงร้อยละ 5 พบว่าไม่มี
วสัดุธรรมชาติใดเลยท่ีมีค่าความหนาแน่นอยูใ่นช่วงท่ีมาตรฐานก าหนด ความหนาแน่นของแผน่ช้ิน
จากเศษไม้แดงท่ีลดลงเม่ือวสัดุประสานลดลงนั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปริมาณของวสัดุ
ประสานท่ีนอ้ยลง ท าให้น ้ าหนกัโดยรวมของวสัดุนอ้ยลง แต่บางส่วนก็มีสาเหตุมาจากการเกิดการ
ดีดกลบัของวสัดุ            เน่ืองจากวสัดุประสานมีปริมาณไม่เพียงพอท่ีจะจบัยึดให้ช้ินวสัดุธรรมชาติ
มีความคงตวั ท าใหเ้กิดการดีดกลบัของช้ินวสัดุ ท าใหค้วามหนาของช้ินงานมีค่าเพิ่มข้ึน ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4. 11     กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความหนาแน่นกบัปริมาณสารยดึติดจากแชล
แลค 

จากภาพท่ี 4.1.  พบว่าความหนาแน่นของแผ่นช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดง มีค่าลดลงเม่ือท า
การลดอตัราส่วนของวสัดุประสานในแผ่นช้ินไมอ้ดัเช่นกนั แผ่นช้ินไมอ้ดัทุกชนิดท่ีมีอตัราส่วน
ระหวา่งเศษวสัดุจากไมแ้ดงมีค่าความหนาแน่นอยูใ่นช่วง 739.8640-927.64 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
และเม่ือท าการลดอตัราส่วนของวสัดุประสานเหลือเพียงร้อยละ 5 พบว่าทุกสัดส่วนมีค่าความ
หนาแน่นอยูใ่นช่วงท่ีมาตรฐานก าหนด 

4.1.2. ผลการทดสอบค่าความช้ืน 

ค่าความช้ืนของแผ่นช้ินไม้จากเศษไม้แดงเกิดจากสองปัจจัยใหญ่ ๆ คือ ค่า
ความช้ืนของเศษไมแ้ดงก่อนท าการอดัข้ึนรูปเป็นแผ่นช้ินไมอ้ดั และอตัราการดูดน ้ ากลบัของเศษ
ไมแ้ดงภายหลงัข้ึนรูปเป็นแผ่นช้ินไมอ้ดั ในงานวิจยัน้ี ผูท้  างานวิจยัไดก้ าจดัความช้ืนของวสัดุเศษ
ไมแ้ดงในขั้นตอนการเตรียมวสัดุก่อนการข้ึนรูป เพื่อก าจดัความช้ืนเดิมของเศษไมแ้ดงเพื่อควบคุม
ปริมาณความช้ืนของวสัดุใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด ถึงแมว้า่ช้ินวสัดุท่ีมีความช้ืนสูงจะท าใหไ้ดแ้ผน่ช้ินไมอ้ดั
ท่ีมีผิวเรียบดี แตกน้อยกว่า และท าให้วสัดุประสานกระจายตวัได้ดีกว่า แผ่นช้ินไม้อัดท่ีได้จึง
แขง็แรงข้ึน แต่ผวิของแผน่ช้ินไมอ้ดัท่ีมีค่าความช้ืนสูงนั้นจะติดกบัแม่พิมพแ์น่น ท าให้มีแนวโนม้ท่ี
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จะเป็นขุยท่ีบริเวณผิวเม่ือเอาออกจากแม่พิมพ ์และใชเ้วลาในการอดัเพื่อให้แข็งตวัมากกว่า ดงันั้น 
ผูท้  าวจิยัจึงท าการก าจดัความช้ืนของเศษไมแ้ดง   เพื่อลดปัญหาการโป่งพองจากความช้ืนท่ีถูกขงัอยู่
ภายในของแผน่ช้ินไมอ้ดั ดงันั้นค่าความช้ืนวสัดุจึงเกิดจากการดูดซบัความช้ืนในอากาศ ขณะผสม
กบัวสัดุประสานแชลแลคและรอการข้ึนรูปแผน่ช้ินไมอ้ดั โดยผูท้  าวิจยัไดก้ าหนดระยะเวลาของการ
ผสมกบัวสัดุประสานและการข้ึนรูปในแต่ละเง่ือนไขไม่เกิน 1 ชัว่โมง ซ่ึงค่าการดูดซบัความช้ืนของ
วสัดุทางการเกษตรนั้นจะมีค่าไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของวสัดุเศษไมแ้ดงโดยไดผ้ลการ
ทดลองตามภาพท่ี 4.2 

 

ภาพที ่4. 12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าปริมาณความช้ืนกบัปริมาณสารยดึติดจากแชลแลค 

 
จากภาพท่ี 4.2   พบวา่ค่าความช้ืนของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากวสัดุเศษไมแ้ดงจะมีค่าความช้ืนอยู่

ในช่วงร้อยละ 2.07 ถึง 9.59 โดยค่าความช้ืนของแผ่นช้ินไมอ้ดัมีค่าเพิ่มข้ึนเม่ืออตัราส่วนของวสัดุ
ประสานดว้ยแชลแลคลดลง แต่อยา่งไรก็ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 ก าหนดวา่ให้
ค่าความช้ืนของแผน่ช้ินไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางมีค่าความช้ืนอยูใ่นช่วงร้อยละ 4 ถึง 13 ซ่ึงมี
เพียงแผน่ช้ินไมอ้ดัท่ีมีอตัราส่วนท่ี 30 % และ 40 % ท่ีมีค่าปริมาณความช้ืนต ่ากวา่ตามมาตรฐาน
ก าหนด  
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4.1.3. ผลการทดสอบค่าการดูดซึมน า้ที ่2 และ 24 ช่ัวโมง 

โดยการทดสอบความสามารถในการดูดซึมน ้ า จะแบ่งการทดสอบเป็น 2 ช่วง คือ 
อตัราการดูดซึมน ้ าท่ี 2 ชั่วโมงกับอตัราการดูดซึมน ้ าท่ี 24 ชั่วโมง ตามก าหนดของมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 966-2547 ก าหนดใหแ้ผน่ช้ินไมอ้ดัตอ้งมีค่าการดูดซึมน ้าท่ี 2 ชัว่โมง ไม่เกินร้อย
ละ 40 และท่ี 24 ชัว่โมง ไม่เกินร้อยละ 80 จากการทดลองพบว่าค่าการดูดซึมน ้ าท่ี 2 ชั่วโมงจะมี
อตัราการดูดซึมน ้าดงัแสดงในภาพท่ี 4.3 

จากภาพท่ี 4.3   จากการทดลองพบวา่พฤติกรรมการดูดซึมน ้ าของแผ่นช้ินไมอ้ดัจากเศษ
ไม้แดง มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเม่ืออตัราส่วนของวสัดุประสานลดลง เน่ืองมาจากปริมาณของวสัดุ
ประสานมีปริมาณน้อยเกินไปในการเติมเต็มช่องว่าง หรือเคลือบไปบนวสัดุเศษข้ีเล่ือย ท าให้มี
พื้นผวิบางส่วนของเศษข้ีเล่ือยสัมผสัและดูดซึมน ้าไดโ้ดยตรง ค่าการดูดซึมน ้ าจึงมากข้ึนเม่ือปริมาณ
วสัดุประสานลดลง  

 

ภาพที ่4. 13 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าการดูดซึมน ้าท่ี 2 ชัว่โมงกบัปริมาณสารยดึติดจาก
แชลแลค 
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จากภาพท่ี 4.3  ท่ี 2 ชัว่โมง พบว่าไม่มีอตัราส่วนวสัดุประสานจากการใชต้วัประสานจาก

แชลแลคอตัราส่วนใดเลยท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน แต่แต่แผ่นไม้ท่ีอตัราส่วนวสัดุประสานมากข้ึนมี
แนวโนม้ของค่าการดูซึมน ้ าลดลง โดยค่าการดูดซึมน ้ าตามท่ีมาตรฐาน มอก. 966-2547 ก าหนดคือ
ไม่เกินร้อยละ 40 

 

 
ภาพที ่4. 14 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าการดูดซึมน ้าท่ี 24 ชัว่โมงกบัปริมาณสารยดึติดจาก

แชลแลค 

 
จากภาพท่ี 4.4  ท่ี 24 ชัว่โมง พบวา่ท่ีอตัราส่วนวสัดุประสานร้อยละ 5% 10% และ 20% 

125.56%,102.24% และ 86.25% ตามล าดบัท่ีมีค่าการดูดซึมน ้ าเกินมาตรฐาน มอก. 966-2547
ก าหนด   

จากการทดลอง พบวา่ค่าการดูดซึมน ้ าของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากวสัดุเศษไมแ้ดงจะมีค่าสูงข้ึน 
เม่ือลดอตัราส่วนของวสัดุประสานจากแชลแลคลดลง จากรูปท่ี  4.4  เม่ือทดสอบค่าการขยายตวั
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ของแผ่นช้ินไมอ้ดัจากวสัดุเศษไมแ้ดง พบว่าค่าการดูซึมน ้ ามีแนวโน้มท่ีลดลงตามการเพิ่มของ
ปริมาณวสัดุประสาน ซ่ึงพบวา่แผน่ไมท่ี้อตัราส่วนผสม 5%, 10% และ 15% มีค่าการดูดซึมน ้ าท่ีเกิน
มาตรฐานก าหนดคือไม่เกินร้อยละ 80  ค่าการดูซึมน ้ าของแผ่นช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดงนอกจาก
ข้ึนอยู่กบัปริมาณวสัดุประสานจากแชลแลคจะน้อยเกินไป ไม่เพียงพอท่ีจะปกปิด หรือเติมเต็ม
ช่องวา่ง หรือเกิดพนัธะกบัวสัดุเศษไมแ้ดง วสัดุจึงเกิดพนัธะกบัน ้ าแทนนั้น ยงัมีอีกสาเหตุหน่ึงนัน่ก็
คือความสามารถในการดูดซึมน ้ าและความสามารถในการคงรูปของใยไมเ้องสามารถดูดซึมน ้ าได้
มากแต่มีการขยายตวัต ่า   

4.1.4. ผลการทดสอบค่าการขยายตัวทางความหนาที ่2 และ 24 ช่ัวโมง 

การทดสอบการขยายตวัทางความหนา ท่ี 2 ชัว่โมง โดยการทดสอบความสามารถ
ในการขยายตวัตามความหนา โดยการแช่น ้ าท่ี 2 ชัว่โมง ตามก าหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. 966-2547 ก าหนดใหแ้ผน่ช้ินไมอ้ดัตอ้งมีการขยายตวัตามความหนาท่ี 2 ชัว่โมง ไม่เกินร้อยละ 
15 จากการทดลอง พบวา่แผน่ไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดงท่ีอตัราส่วนวสัดุประสานจากแชลค 5% มีค่าการ
ดูดซึมน ้ าท่ีเกินตามมาตรฐานก าหนด และท่ีอตัราส่วน 10%, 15% , 20%, 30% และ 40% ผา่น
มาตรฐาน   มอก. 966-2547 ก าหนด ดงัภาพท่ี 4.5 
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ภาพที ่4. 15 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าการขยายตวัทางความท่ี 2 ชัว่โมงกบัปริมาณสารยดึ

ติดจากแชลแลค 

 
จากภาพท่ี 4.5   ค่าการขยายตวัตามความหนาของแผ่นช้ินไมอ้ดัจากจากเศษไมแ้ดง ท่ี 2 

ชัว่โมง อตัราส่วนวสัดุประสานจากแชลแลค 5% มีค่ามากท่ีสุด และมีแนวโนม้ลดลงเม่ืออตัราส่วน
วสัดุประสานเพิ่มข้ึนพบวา่พฤติกรรมการดูดซึมน ้ าของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดงส่วนใหญ่ มีค่า
การดูดซึมน ้าเป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด  

จากการทดลอง พบวา่ค่าการขยายตวัตามความหนาของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดงจะมี
ค่าสูงข้ึน เม่ือลดอตัราส่วนของวสัดุประสานลดลง จากภาพท่ี 4.5 เม่ือทดสอบค่าการขยายตวัของ
แผ่นช้ินไมอ้ดัจากเศษไม้แดง พบว่าค่าการขยายตวัตามความหนาของสัดส่วน 5% ท่ีมีค่าการ
ขยายตวัทางความหนา 22%   เกินตามท่ีมาตรฐาน มอก. 966-2547 ก าหนด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผล
แลว้ พบวา่ค่าการขยายตวัตามความหนามีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปตามค่าการดูดซึมน ้ าของแผน่ช้ินไม้
อดั แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มน้ียงัไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่นอน เน่ืองจากค่าการขยายตวัตาม
ความหนายงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการดูดซึมน ้ าของเศษวสัดุและความสามารถคงรูป
ของวสัดุทางการเกษตร รวมถึงค่าความหนาแน่นของวสัดุเขา้มาเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
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ภาพที ่4. 16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าการขยายตวัทางความท่ี 24 ชัว่โมงกบัปริมาณสาร

ยดึติดจากแชลแลค 

จากการทดลอง พบวา่ค่าการขยายตวัตามความหนาของแผ่นช้ินไมอ้ดัจากวสัดุเศษไมแ้ดง
จะมีค่าสูงข้ึน เม่ือลดอตัราส่วนของวสัดุประสานจากแชลแลคลดลง จากภาพท่ี 4.6 เม่ือทดสอบค่า
การขยายตวัของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากวสัดุเศษไมแ้ดง พบวา่ค่าการขยายตวัตามความหนามีแนวโนม้ท่ี
ลดลงตามการเพิ่มของปริมาณวสัดุประสานซ่ึงอตัราส่วนท่ี 5%, 10%, 15% และ 20% มีค่าการดูด
ซึมน ้ าสูงเกินกว่าท่ีมาตรฐาน มอก. 966-2547 ก าหนด  ค่าการขยายตวัของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษ
ไมแ้ดง นอกจากข้ึนอยูก่บัปริมาณวสัดุประสานจากแชลแลคจะนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอท่ีจะปกปิด 
หรือเติมเตม็ช่องวา่ง หรือเกิดพนัธะกบัวสัดุเศษไมแ้ดง  
 

4.2. ผลการทดสอบสมบัติเชิงกล 

การวิจยัน้ีได้ท  าการศึกษาสมบติัเชิงกล (Mechanical properties) ประกอบด้วย ค่าความ
ตา้นทานมอดูลสัแตกร้าวและมอดูลสัยืดหยุน่ (Modulus of rupture and elasticity) ค่าความแข็งแรง
การกระแทก (Impact strength) อาศยัการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 966-2547  แผ่นช้ินไมอ้ดั
ชนิดอดัราบส าหรับวสัดุเศษไมแ้ดง พบว่าทิศทางความสัมพนัธ์ของความหนาแน่นกบัคุณสมบติั
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ดา้นความแข็งแรงของแผ่นมีทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ค่าความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มข้ึนความ
แข็งแรงของแผ่นก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย แต่ถา้ค่าความหนาแน่นของแผน่ลดลง ค่าความแข็งแรงก็
จะลดลงเหมือนกนั เน่ืองจากการเพิ่มความหนาแน่นของแผน่มีผลให้เส้นใยท่ีผสมตวัประสานแลว้
จบัหรือสัมผสัระหว่างกนัไดใ้กลชิ้ดแนบแน่นข้ึน มีช่องว่างระหว่างเส้นใยน้อยกว่าแผ่นท่ีมีความ
หนาแน่นต ่ ากว่า ท าให้ตัวประสานท่ีอยู่บนเส้นใยเกิดการจับยึดระหว่างเส้นใยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งยงัท าให้แผ่นเกิดความตา้นทานจากการกระท าทางกลไดดี้ดว้ย ดงันั้นการ
เพิ่มความหนาแน่นของแผน่สูงข้ึน จึงสามารถปรับปรุงคุณสมบติัความแขง็แรงทางกลไดดี้ข้ึนได ้

4.2.1. ผลการทดสอบค่าความด้านทานมอดูลสัแตกร้าว 

กรณีท่ีเป็นจากวสัดุเศษไมแ้ดง ค่ามอดูลสัแตกร้าวจะมีค่ามากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายปัจจยัด้วยกนั เช่น ความแข็งแรงของเศษไมแ้ดงซ่ึงเป็นสมบติัเฉพาะของแต่ละวสัดุ 
ขนาดและรูปร่างของวสัดุ ความหนาแน่นของแผ่นช้ินไม้อดัและความสามารถในการยึดเกาะ
ระหวา่งเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดงกบัวสัดุประสาน ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองประเภท คือการยึดเกาะดว้ยแรงทาง
กล (mechanical locking) และการยึดเกาะดว้ยพนัธะทางเคมี  (chemical bonding) ดงัแสดงภาพท่ี 
4.7  

 
ภาพที ่4. 17 แสดงการทดสอบความตา้นแรงดดัและมอดูลสัยดืหยุน่ 
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ภาพที ่4. 18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ามอดูลสัแตกร้าวกบัปริมาณสารยดึติดจากแชลแลค 

จากภาพท่ี 4.8   พบวา่ค่ามอดูลสัแตกร้าวของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดงทุกสัดส่วนของ
แผ่นช้ินไมอ้ดัมีค่ามอดูลสัมากกว่า 22 MPa ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 ก าหนด 
ยกเวน้แผ่นช้ินไมอ้ดัท่ีอตัราส่วนวสัดุประสานเท่ากบัร้อยละ 5 และ 10 มีค่ามอดูลสัแตกร้าวต ่ากว่า
มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีเน่ืองจากประมาณของสารยึดติดน้อย ประสิทธิภาพการเช่ือมยึดลดลงตาม
ปริมาณของแชลแลค  

4.2.2. ผลการทดสอบค่าความต้านทานมอดูลสัยดืหยุ่น 
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ภาพที ่4. 19 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความตา้นทานมอดูลสัยดืหยุน่กบัปริมาณสารยดึติด

จากแชลแลค 

 
จากภาท่ี 4.9   พบวา่ค่าความตา้นทานมอดูลสัยืดหยุน่ของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดงทุก

อตัราส่วนมีค่าความตา้นทานมอดูลสัยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า 2500 MPa ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. 966-2547 ก าหนด ยกเวน้แผน่ช้ินไมท่ี้อตัราส่วนวสัดุประสานเท่ากบัร้อยละ 20%, 30% และ
40%  ค่าความตา้นทานมอดูลสัยืดหยุ่นจะมีค่าลดลงเม่ืออตัราส่วนของวสัดุประสานจากแชลค
เพิ่มข้ึนนั้นแสดงวา่ค่าความยดืหยุน่ของแผน่ช้ินไมอ้ดัจะลดลงซ่ึงจะตรงขา้มกบัค่ามอดูลสัแตกร้าว   
 

4.2.3. ผลการทดสอบค่าความต้านแรงดึง 

ผลการศึกษาค่าความตา้นทานแรงดึง ของอตัราส่วนผสมแผ่นช้ินไมอ้ดัจากเศษ
ไมแ้ดง แชลแลคเป็นตวัยดึประสาน ท่ีมีส่วนผสมของแชลแลคโดยน ้ าหนกัของเศษไมแ้ดงท่ีต่างกนั
ดงัภาพท่ี 4.10  
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ภาพที ่4. 20 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความตา้นทานแรงดึงกบัปริมาณสารยดึติดจากแชล

แลค 

จากภาพท่ี 4.10 พบวา่ ค่าความตา้นทานแรงดึงจะสูงท่ีมีอตัราส่วนผสมของแชลแลคท่ี 40% 
โดยน ้ าหนกั เม่ืออตัราส่วนผสมแชลแลคลดลงก็จะมีแนวโน้มลดลงดว้ย  แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
แชลแลคท่ีเพิ่มข้ึนจะผลต่อค่าความแขง็แรงของแผน่ไมอ้ดัซ่ึงอตัราส่วนผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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4.2.4. ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงผวิหน้า 
 

 
ภาพที ่4.11 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความตา้นทานแรงดึงผวิหนา้กบัปริมาณสารยดึติด

จากแชลแลค 

จากภาพท่ี 4.11  พบว่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความตา้นทานแรงดึงผิวหน้ากบั
ปริมาณสารยึดติดจากแชลแลค ท่ีอตัราส่วนผสม 40% มีค่าตา้นแรงดึงผิวหนา้ท่ีผา่นตามมาตรฐาน
ก าหนดท าให้พบวา่เม่ือมีการผสมสารยึดติดในอตัราส่วนท่ีน้อยก็จะส่งผลให้ค่าความตา้นทานแรง
ดึงผวิหนา้ต ่าเช่นกนั 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวจัิย 
จากการคน้ควา้งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตแผ่นช้ินไมอ้ดัจากเศษ

ไมแ้ดง จากวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมงานไมท่ี้ใชใ้นการผลิตแผน่แผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดง 

ศึกษาสมบติัเชิงกายภาพ เชิงกล สามารถใหผ้ลสรุปของงานวจิยัมีดงัน้ี  

5.1.1. การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ   
ผลการศึกษาพบว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น  ปริมาณความช้ืน  

การดูดซึมน ้ าท่ี 2  และ 24 ชัว่โมง และการพองตวัทางความหนาท่ี 2 และ 24 ชัว่โมง ประเภทและ

ปริมาณสารยึดติดของแผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดง โดยน ้ าหนกัแห้ง ท่ีปริมาณสารยึดติดกาวชนิด

แชลแลค  5% 10% 15% 20% 30% และ40 % โดยน ้ าหนกัแห้ง จากการทดลองพบว่า ค่าความ

หนาแน่นของแผ่นช้ินไมใ้ยอดัจากเศษไม้แดงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 739.06-927.64 kg/m3   ค่า

ปริมาณความช้ืนมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 2.07-9.56%  และการดูดซึมน ้ าท่ี 2 และ  24 ชัว่โมงมีค่าเฉล่ีย

อยูร่ะหวา่ง 1.23-18.27% และ 5.35-125.58% ตามล าดบั ส่วนค่าการพองตวัทางความหนาท่ี 2 และ 

24 ชัว่โมงค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.24-22.43 %  และ 7.56-134.56 % ตามล าดบั  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรา

ของสารยดึติดเน่ืองมาจากการประสานตวัของช้ินเส้นใย และเกิดการเช่ือมโยงของสายโซ่โมเลกุลท่ี

เพิ่มข้ึนท าใหเ้กิดการเกาะเก่ียวกนัของช้ินเส้นใยและการเรียงตวัของเส้นใยท่ีดีทั้งยงัมีการกระจายตวั

ของสารเคลือบผวิกนัซึมท่ีทัว่ถึงขณะการอดัแผน่ช้ินไมอ้ดัจากเศษไมแ้ดงซ่ึงเป็นการช่วยไดอี้กทาง

หน่ึงดว้ย เน่ืองจากการเพิ่มความหนาแน่นของแผน่จะส่งผลใหก้ารจบัหรือสัมผสักนัระหวา่งช้ินเส้น

ใยท่ีมีสารยึดเกาะอยู่ใกล้ชิดแน่นข้ึนในระหว่างการอดัร้อน ท าให้เกิดการเช่ือมตวักนัได้ดีกว่า

ความสามารถในการบีบอดั ข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของชนิดไม ้โดยทัว่ไปไมท่ี้มีความหนาแน่นต ่า

กว่า จะถูกบีบอดัได้มากชนิดไม้ท่ีมีความหนาแน่นสูงกว่า ภายใต้แรงอดั ณ ระดบัเดียวกัน ใน

ระหวา่งการผลิตแผน่ไมอ้ดัหากตอ้งการให้แผน่ท่ีไดมี้ความแข็งแรงในการเช่ือมยึดกนัของช้ินเส้น

ใยไดดี้ โดยใชว้สัดุประสานในปริมาณนอ้ยท่ีสุด ก็จะตอ้งใชแ้รงบีบอดัแผน่ในระหวา่งกระบวนการ
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อดัร้อน จนกระทัง่แน่ใจว่าชั้นเส้นใยมีพื้นท่ีสัมผสัระหว่างกนัเพียงพอ และสามารถลดปริมาณ

ช่องวา่งภายใน และความไม่สม ่าเสมอของผิวให้มีนอ้ยท่ีสุด เศษวสัดุไมแ้ดงมีความสามารถในการ

บีบอดัดีเพราะมีความหนาแน่นสูงกวา่ จึงท าให้เป็นแผน่ไมท่ี้ไดแ้น่นแข็งกระชบัไดดี้ภายใตแ้รงดนั

ท่ีก าหนดไว ้ส่งผลให้ช้ินวสัดุภายในแผ่นสัมผสักนัอยา่งแนบแน่น เกิดแรงยึดเหน่ียวกนัดี แผน่ใย

อดัท่ีไดจึ้งมีความแขง็แรงกวา่ปริมาณแรงดนัท่ีใชอ้ดั  

5.1.2. การศึกษาสมบัติเชิงกล   
ผลการศึกษาสมบติัเชิงกลพบว่า ความสัมพนัธ์ค่าความดา้นทานมอดูลสัแตกร้าว

และมอดูลสัยืดหยุน่   ความแข็งแรงการกระแทก กบัประเภทและปริมาณสารยึดติดของแผน่ช้ินไม้

อดัจากเศษไมแ้ดง โดยน ้ าหนกัแห้ง ท่ีปริมาณสารยึดติดชนิดแชลแลค 5%, 10%, 15%, 20%, 30% 

และ 40 % โดยน ้าหนกัแหง้ จากการทดลอง พบวา่ ค่าความตา้นทานมอดูลสัแตกร้าวของแผน่ช้ินไม้

อดัจากเศษไมแ้ดง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 7.05-59.88 MPa และค่ามอดูลสัยดืหยุน่มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 

776.60-3130.99 MPa และ ค่าตา้นแรงดึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1.09-8.95 N/mm2 ตามล าดบั มีความ

แตกต่างกนัมากจากการเปรียบเทียบอตัราส่วนของสารยึดติดชนิดแชลแลคของแผ่นช้ินไมอ้ดัจาก

เศษไมแ้ดง ท่ีเปล่ียนแปลงจะส่งผลท าใหส้ารยดึติดเกิดการเช่ือมโยง ของสายโซ่โมเลกุลระหวา่งช้ิน

เส้นใยอยา่งมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน ยงัท าใหแ้ผน่เกิดความตา้นทานสมบติัทางกลไดดี้ดว้ย   ลกัษณะ

ของช้ินเส้นใยท่ียาว สั้ น และ สัดส่วนความเพรียวของเส้นใย จะให้ความแข็งแรงตา้นทานแรงดดั

ของแผ่นท่ีสูง เน่ืองจากช้ินเส้นใยท่ีน้อยกว่าท าให้แผ่นมีช่องว่างน้อยลง จึงสามารถกระจายความ

เคน้ท่ีเกิดจากการดดัไดส้ม ่าเสมอตลอดทัว่ทั้งแผ่น    ดว้ยคุณสมบติัของผงแชลแลคท่ีผสมกบั

แอลกอฮอล์เป็นสารยึดติดท่ีเพิ่มความแข็งแรงซ่ึงเอใช้ในอตัราส่วนท่ีมีปริมาณมากจะท าให้มีการ

ตา้นทางความยืดหยุน่ไดน้อ้ย     แรงยึดเกาะเชิงกลเกิดจากการท่ีวสัดุประสานท่ีเป็นของเหลวไหล

ตวัแทรกซึมไปตามช่องวา่ง รอยต่อระหวา่งช้ินวสัดุ รอยแตก รูพรุน เม่ือวสัดุประสานแข็งตวัจะเกิด

การยึดเกาะเชิงกลระหวา่งผิวหนา้ช้ินวสัดุเศษไมแ้ดงกบัวสัดุประสานข้ึนท าให้ช้ินวสัดุเหล่านั้นอยู่

ในสภาพคงรูป การดูดซบั หรือการแพร่ ส่วนแรงยดึเกาะเชิงเคมี จะเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง

ช้ินวสัดุกบัวสัดุประสานหรือแรงดึงดูดจากความมีขั้วหรือไม่มีขั้วของโมเลกุล ทั้งน้ีข้ีเล่ือยไมแ้ดง

และสารยดึติดจดัวา่เป็นสารประกอบประเภทมีขั้วทั้งคู่ ท  าใหว้สัดุทั้งสองประเภทเกิดแรงดึงดูดแบบ

แวนเดอร์วาลน์ความเป็นกรดของไม้แดง เป็นปัจจยัท่ีกระทบโดยตรงต่ออตัราความเร็วในปฏิกิริยา
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แขง็ตวัของวสัดุประสานในระหวา่งการอดัร้อน สมบติัความเป็นกรดของไมน้ี้มีผลกระทบอยา่งมาก

สภาวะความเป็นกรด ความสามารถในการเปียกของไม ้เป็นปัจจยัส าคญัมากในการเกิดแรงยึด

เหน่ียวระหวา่งแชลแลคกบัเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดง    เน่ืองจากผิวหนา้ไมอ้ดัอตัราส่วนใดมีความสามารถ

ในการเปียกท่ีสูง แสดงวา่ สารยึดติดสามารถซึมซาบเขา้ไปในผิวไมไ้ดดี้ โดยการแทรกตวัของสาร

ยึดติดไปในรูเล็ก ๆ และส่วน อสัณฐานของเซลลูโลสในเซลเน้ือไมห้รือเส้นใย แลว้เกิดเป็นพนัธะ

ระหวา่งโมเลกุลของแชลแลคกบัผวิวสัดุ 

จากงานวิจยัน้ีจึงสรุปไดว้่าจากการศึกษาแผน่ใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยโดยใชผ้ลผลิตจากคร่ัง

เป็นตวัประสาน  สามารถผลิตเป็นแผ่นช้ินไม้อัดจากเศษไม้แดงโดยอตัราส่วนส่วนท่ีมีความ

เหมาะสมในการน าไปใชท่ี้คุณสมบติัดา้นความแข็งแรงไดดี้ท่ีอตัราส่วนผสมของแชลแลคท่ี  20%, 

30% และ 40% โดยสามารถใช้ทดแทนเป็นไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางสามารถใช้เป็นวสัดุ

ก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคารได ้ซ่ึงคุณสมบติัท่ีผา่นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 966-

2547) จึงสามารถน าไปใชท้ดแทนแผน่ไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางไดแ้ต่ถา้ตอ้งการน าไปพฒันา

เป็นช้ินงานท่ีตอ้งการความยดืหยุน่จ  าเป็นตอ้งลดอตัราส่วนของสารยึดติดลงซ่ึงในงานวิจยัน้ีคือ 5%, 

10% และ 15%  โดยสามารถใช้ทดแทนเป็นไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางสามารถใช้เป็นวสัดุ

ก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคารได ้ซ่ึงคุณสมบติัท่ีผา่นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 966-

2547) จึงสามารถน าไปใชท้ดแทนแผน่ไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางได ้

5.2. การอภิปรายผล 
จากการเปรียบเทียบสมบติัของแผน่ใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดงท่ีผลิตไดก้บัมาตรฐานเชิง

พาณิชยต์ามสมบติัเชิงกายภาพและเชิงกลมีการเปรียบเทียบสามารถสรุปไดด้งัตาราง 5.1 
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ตารางที ่5. 2  เปรียบเทียบผลการทดลอง 

Shellac/Fiber 

(wt%) 

Density 

(Kg/m3) 
Moisture 

content (%) 

Water 

Absorption  

2 hr. (%) 

Water 

 Absorption  

24 hr. (%) 

Thickness 

swelling 

 2 hr. (%) 

Thickness 

swelling 

 24 hr. (%) 

Modulus 

rupture 

(MPa) 

Modulus of 

elasticity 

(MPa) 

Tensile 

strength 

(N/mm2) 

Internal 

bond (MPa) 

5 739.86 9.56 18.27 125.58 22.43 134.56 7.05 3130.99 1.09 0.15 

10 862.64 7.35 15.25 102.56 12.05 105.21 10.15 5335.63 5.15 0.34 

15 886.632 4.89 9.54 86.25 7.08 95.2 31.57 2991.78 6.11 0.42 

20 877.35 4.56 6.15 25.63 5.02 42.62 42.84 1569.45 6.25 0.42 

30 929.352 3.74 5.12 12.35 4.03 20.54 58.18 836.19 8.32 0.56 

40 927.64 2.07 1.23 5.35 3.24 7.56 59.88 776.6 8.95 0.61 
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5.3. ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัเร่ือง การศึกษาแผน่ใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยโดยใชผ้ลผลิตจากคร่ังเป็นตวัประสาน 
มีข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์โดยแผ่นใยไมอ้ดัท่ีผลิตได้จากเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดง
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และวสัดุส าหรับการตกแต่งภายในอาคาร 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัเศษวสัดุเหลือทิ้งชนิดอ่ืนโดยใช้ผลผลิตจากคร่ังเป็นตวัประสานมา
ผลิตเป็นแผน่ใยไมอ้ดัได ้

 นอกจากนั้นควรศึกษาดา้นการใชส้ารยึดติดชนิดอ่ืนๆเปรียบเทียบดว้ยเน่ืองจากแชลแลคท่ี
ผสมกบัแอลกอฮอลน์ั้นมีความเหนียวท าใหย้ดึติดกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการข้ึนรูปท าให้
แกะออกยาก และควรศึกษาอุหภูมิและเวลาท่ีมีผลโดยตรงต่อสมบติัดา้นต่างๆ 
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ช้ินงานหลงัการทดสอบ
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แผน่ช้ินงานทดสอบค่าความหนาแน่น 

 
 
 
 

 
แผน่ช้ินงานทดสอบค่าความช้ืน 
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แผน่ช้ินงานทดสอบค่าการดูดซึมน ้า 2 ชัว่โมง 

 
 
 
 

 
แผน่ช้ินงานทดสอบค่าการดูดซึมน ้า 24 ชัว่โมง 
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แผน่ช้ินงานทดสอบค่าการดูดซึมน ้า 2 และ 24 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 

 
แผน่ช้ินงานทดสอบหลงัแช่น ้า 
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แผน่ช้ินงานทดสอบหลงัแช่น ้า 

 
 
 
 
 
 

 
แผน่ช้ินงานทดสอบหลงัแช่น ้าทางความหนา 
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แผน่ช้ินงานทดสอบค่า Internal bond 

 
 

 
แผน่ช้ินงานทดสอบค่า MOE, MOR 
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ช้ินงานส าเร็จแผน่ใยไมอ้ดัจากเศษข้ีเล่ือยไมแ้ดงโดยผลผลิตของคร่ัง (แชลแลค) เป็นตวัประสาน
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