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บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีส�าคัญแห่งหนึง่ของโลก ท�าให้มวีสัดเุหลอืใช้ทางเกษตรเป็นจ�านวนมาก แต่การน�า

มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพยังไม่มากเท่าท่ีควร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมักถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์หรือท�าลาย 

โดยการเผาทิง้ ซ่ึงการเผาเศษวสัดเุหลอืใช้ทางเกษตรก่อให้เกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศทีเ่ป็นก๊าซเรอืนกระจก 

ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนตามมา ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกในปัจจุบัน  วิธีการแก้ปัญหาในการลดปริมาณวัสดุเหลือใช้

ทางเกษตร และเป็นการเพิ่มมูลค่าวิธีหนึ่งคือ การน�าไปผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ เช่น การผลิตเป็นแผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด 

จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนมาเพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยน�าวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรที่ให้ชิ้นไม้หรือเส้นใย เช่น ฟางข้าว  

แกลบ ชานอ้อย ซังข้าวโพด เป็นต้น มาผสมกับสารยึดติด สารเคลือบผิวกันซึม และสารเติมแต่งอื่นๆ ผ่านกระบวนขึ้นรูปด้วย

วธิกีารอดัร้อน ทดสอบสมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางกล เพือ่ให้ตรงตามมาตรฐานอตุสาหกรรมเชงิพาณชิย์ ในการอดัร้อน 

เพือ่ให้ได้แผ่นชิน้ไม้อดัทีม่คีณุภาพด ีปัจจยัทีต้่องค�านึงถงึ ได้แก่ อณุหภูมใินการอดั ชนดิไม้และรปูร่างของชิน้ไม้ ระดับความชืน้

และการกระจายความชื้นของแผ่น การถ่ายเทความร้อนภายในแผ่นระหว่างอัด ระยะเวลาในการอัด แรงดันในการอัด และ

การแขง็ตวัก่อนหรอืหลงัการอดักาว แผ่นชิน้ไม้อดัทีไ่ด้สามารถน�ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายในและงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร จึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

คุม้ค่า โดยอาศยัองค์ความรูผ้สมผสานกบัเทคโนโลยเีข้าด้วยกัน เป็นการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์นวตักรรมใหม่และส่งผลต่อการ

ใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์  

ค�าส�าคัญ: แผ่นชิ้นไม้อัด, วัสดุทดแทนไม้, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
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Abstract

Thailand is an important agricultural country in the world. There is a lot of agricultural waste but a 

little is used efficiently. Most of it is often dumped or destroyed by burning. The burning of agricultural 

residues causes carbon dioxide in the atmosphere as a greenhouse gas, which leads to global warming, 

the environmental problem of the world today. One approach to reduce agricultural residues and add 

value to them is to produce a wood-substitute composite like particleboards. Particleboard is a product 

developed to replace natural wood by mixing agricultural waste containing wood or fiber such as rice 

straw, rice husk, bagasse, corncob, etc. with adhesives, waterproof adhesives or other materials. It is then 

hot pressed and tested to determine physical and mechanical properties according to the industrial 

standard. Hot compression makes particleboard a good quality. Other factors are considered: temperature 

compression, types and shape of wood, moisture level and distribution of moisture to particleboard, 

heat transfer between sheets during compression, compression time, suitable compression and hardening 

before or after gluing of the adhesives. Particleboard can be used as furniture or in interior architecture. 

With knowledge and technology, the particleboard manufactured from agricultural waste can raise the 

quality of life as an innovative product for commercial utilization.

Keywords: Particleboard, Wood-substitute Composites, Flat Pressed Particleboard, Agricultural Waste 
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1. บทน�า

 ทรัพยากรทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมยงัเป็นปัญหาใหญ่ 

ที่ส�าคัญของประเทศไทย ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกน�า

ไปใช้ในด้านการพัฒนาเป็นจ�านวนมาก และก่อให้เกิดความ

เสือ่มโทรมลงอย่างต่อเนือ่ง จงึได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ 

ได้แก่ ปริมาณพื้นที่ป่าไม้ลดลง ระบบนิเวศของชายฝั่งทะเล

ถูกท�าลาย รวมทั้งทรัพยากรน�้า ที่ยังไม่สามารถจัดสรรให้ได้

ตามความต้องการอย่างแท้จริง

 ส�าหรบัสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในช่วงหลายปี 

ที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหาการสูญเสียพื้นท่ีป่าไม้อย่าง

มาก และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากปัจจัย 

ทั้งทางธรรมชาติและมนุษย์ แม้ว่าจะมีโครงการอนุรักษ์  

และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีก็ตาม แต่ก็ 

ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุอย่างมีประสิทธิภาพนัก 

จากผลส�ารวจของกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงพื้นท่ีป่าไม้

ในประเทศไทยมีจ�านวนรวม 102.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 

31.57 ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2551 

มีประมาณ 108 ล้านไร่ ซ่ึงพื้นท่ีป่าไม้ลดลงกว่า 6 ล้านไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 2.37 หรือเฉลี่ยลดลงปีละกว่า 1 ล้านไร่ [1]

 นอกจากนี้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ก็ได้เพิ่มสูงขึ้น

ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิ และชมุชนเมอืง ได้แก่ ปัญหา 

ขยะมลูฝอย ทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างมปีระสิทธภิาพเท่าทีค่วร  

ข้อมลูจากกรมควบคมุมลพิษ ซ่ึงเปิดเผยถึงขยะมลูฝอยชุมชน

ในปี พ.ศ. 2559 ทั่วประเทศมี 27.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ. 2558 ประมาณ 190,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 0.7% [2] 

 โดยประเทศไทยน้ัน จัดเป็นประเทศเกษตรกรรม

ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก ท�าให้มีวัสดุเหลือใช้จากพืชผล

ทางการเกษตรและวัชพืชต่างๆ มากถึง 38 ล้านตันต่อปี โดย 

3 ใน 4 ของจ�านวนทั้งหมดนั้นมาจากภาคการเกษตร [3] ซึ่ง

ถอืเป็นปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัได้ส่งผลต่อปัญหาทางด้านขยะ และ

การท�าลายสิ่งแวดล้อมตามมา โดยทางกระทรวงพลังงาน  

มีนโยบายการจัดท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 

2551–2565) ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศไทย 

 จากข้อมลูของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์

พลังงาน (พพ.) พบว่าศักยภาพของพลังงานทดแทนใน

ประเทศไทยยงัมอียูส่งูมาก โดยเฉพาะพลงังานชวีมวล จดัเป็น

พลังงานทดแทนที่ส�าคัญชนิดหนึ่งทีเดียว โดยชีวมวลที่น�ามา

ใช้เป็นพลังงาน มแีหล่งทีม่าจาก 2 แหล่งคอื 1) เศษวสัดุเหลือ

ใช้จากการเกบ็เกีย่วหรือจากการแปรรปูสนิค้าทางการเกษตร

ที่สามารถน�ามาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้ 2) จากการ

ปลกูพชืเพือ่น�ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ [4] 

 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหา

อุปสรรคเกิดขึ้นกล่าวคือ ประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลที่เป็น

เศษวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร สามารถน�ามาใช้ผลติพลงังาน

ทดแทนได้ก็จริง แต่ในทางปฏิบัติแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่

อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล

การเกษตร ไร่นาและสวนเกษตรนัน้ ศักยภาพทางเชงิพาณชิย์ 

ของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการใช้ [5] ซึง่เชือ้เพลงิชวีมวลเชงิพาณชิย์ส่วนใหญ่ 

ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงาน หรือมีการซื้อขาย

ไปใช้เกือบจะทั้งหมด ท�าให้ปริมาณของเชื้อเพลิงชีวมวลที่

คงเหลือในประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 

ไม่เชิงพาณิชย์ [5] ซึ่งบางพื้นที่ยังไม่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ 

และได้สร้างปัญหาให้แก่เกษตรกรในการจัดการกับเศษวัสดุ

เหลือใช้เหล่านี้ 

 แม้ว่าในปัจจุบัน จะเริ่มมีการน�าเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรมาใช้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด เช่น ฟางข้าว แกลบ  

ชานอ้อย ซังข้าวโพด เป็นต้น โดยอาศัยเทคโนโลยีใน

กระบวนการผลติ ซึง่คณุภาพของแผ่นชิน้ไม้อดัหรอืแผ่นวสัดุ

ทดแทนไม้ทีผ่ลติออกมาจ�าหน่ายนัน้ มคีวามทนทานแขง็แรง 

และเหมาะสมในการใช้งานภายในอาคารมากกว่าน�ามาใช้งาน 

ภายนอกอาคาร ได้แก่ การน�ามาท�าแผ่นฝ้าเพดาน ท�าผนัง

กั้นห้อง และท�าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ท่ีไม่โดนความช้ืนมากนัก 

และมีความสามารถในการรับน�้าหนักได้พอสมควร แต่ยังไม่

สามารถรับน�้าหนักที่สูงมากนัก 

 ในอตุสาหกรรมการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษวสัดเุหลือใช้ 

ทางการเกษตร นอกจากจะผลิตเพื่อใช้เองในประเทศแล้ว  
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ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ และ สาลินี อาจารีย์, “การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.”

ยงัมกีารส่งออกไปยงัต่างประเทศมากถงึ 50% ของก�าลงัการผลติ 

หรอืประมาณ 2 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี โดยประเทศแถบยโุรป 

และญ่ีปุน่ นยิมวัสดทุดแทนไม้ทีม่คีณุภาพสงู ส่วนเกาหลแีละจนี 

จะนิยมวสัดุทดแทนไม้ทีม่คีณุภาพปานกลางถงึสงู ส่วนประเทศ 

บังกลาเทศนิยมวัสดุทดแทนไม้ที่มีคุณภาพปานกลาง [3]

 ส�าหรับข้อดีของแผ่นชิ้นไม้อัดหรือแผ่นวัสดุทดแทนไม้ 

จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ มีลวดลายสวยงาม 

มีสีสันที่โดดเด่น มีความเป็นธรรมชาติ และบางชนิดมีกลิ่น 

เช่น แผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่ท�ามาจากเปลือกส้ม แต่เนื่องจาก

ในประเทศไทย ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม

การตลาดที่ดีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ท�าให้ตลาดแผ่นวัสดุ

ทดแทนไม้หรือแผ่นชิ้นไม้อัดที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนัก

2. ความหมายและประเภทของวัสดุทดแทนไม้

 วัสดทุดแทนไม้หรือแผ่นไม้ประกอบ (Wood-substitute  

Composites) เป็นวัสดุที่ประกอบจากส่วนประกอบ 2 ชนิด

ขึน้ไป โดยมวีสัดไุม้หรือลกิโนเซลลโูลสอืน่ๆ ทีใ่ช้ในรปูลกัษณะ

ต่างๆ กัน เช่น แท่งไม้จริง (Solid Wood) ไม้บาง (Veneer) 

แถบไม้ (Strand) ชิ้นไม้ (Particle) หรือเส้นใย (Fiber) ฯลฯ 

มาประกอบกันขึ้นเป็นแผ่น โดยอาจจะใช้สารเชื่อมยึดติด

หรือสารเติมแต่งอื่นๆ ทั้งน้ีส่วนประกอบแต่ละชนิดจะต้อง

แสดงสมบัตขิองแตล่ะส่วนแยกกันอย่างเดน่ชดั แต่เมื่อน�ามา

ผสมกนัจะมสีมบตัทิีส่่งเสรมิกนัหรอืมคีณุสมบตัคิล้ายคลงึกนั 

และสามารถน�ามาใช้ในงานทดแทนไม้จริงธรรมชาติได้ [6]

3. แผ่นชิ้นไม้อัดหรือปาร์ติเกิลบอร์ด (Particle Board) 

 การผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด (รูปที่ 1) ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

มักเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานภายในอาคารมากกว่าใช้งาน

ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะการใช้งานในอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน นอกจากนี้ อุตสาหกรรม

การผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด ยังเป็นทางเลือกเหมาะส�าหรับ

ผลติภณัฑ์วสัดทุดแทนไม้ หรอืแผ่นชิน้ไม้อดั เพราะสามารถใช้ 

วตัถุดบิจากไม้ หรอืเศษวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร ทีใ่ห้ชิน้ไม้

หรือเส้นใยในการผลิต โดยผสมกับสารยึดติด สารเคลือบผิว

กันซึม และสารเติมแต่งอื่นๆ ผ่านกระบวนการอัดร้อน และ

ทดสอบสมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางกล เพือ่ให้ตรงตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ก�าหนดไว้

3.1 ลักษณะวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด

 แบ่งออกได้ 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ [7] 

3.1.1 ผลิตผลไม้ทีย่งัไม่ได้แปรรปูเช่น ไม้ขนาดเลก็ทีไ่ด้

จากการตัดสางขยายระยะ 

3.1.2 เศษไม้ขนาดใหญ่ ที่เหลือจากอุตสาหกรรม เช่น 

ปีกไม้ (Slabs) ขอบไม้ (Edgings) เศษไม้ทีต่ดัทิง้จากโรงเลือ่ย 

(Off-cuts from Sawmills) และไส้ไม้ที่เหลือจากการปอก 

(Peeler Cores) 

3.1.3 เศษเหลือจากอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่ ขี้เลื่อย 

3.1.4 ชิบไม้ หรือชิ้นไม้สับ 

3.1.5 เศษเหลือต่างๆ เช่น แผ่นไม้ ขอบไม้ หรือเศษไม้

ระแนง เป็นต้น และส่วนอื่นๆ ของไม้ที่ถูกตัดทิ้ง

3.2 รูปร่างและขนาดของชิ้นไม้ 

 เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการพิจารณาถึงคุณสมบัติ 

และคุณลักษณะของแผ่นช้ินไม้อดั ตามด้วยปัจจัยทางด้านชนดิ 

ของไม้ (Wood-species) ชนิดและปริมาณของตัวประสาน 

(Type and Amount of Binder) สารเติมแต่งอื่นๆ (Other 

Additives) และโครงสร้างของแผ่น (Board-structure) ซึ่ง

โครงสร้างของแผ่นขึน้อยูก่บัการเตรยีมแผ่น (Mat Forming)  

การเรียงชั้น (Layering) และสภาวะในการอัด (Pressing- 

conditions) [7] ส�าหรับชิ้นไม้ที่ผลิตจากไม้หลายๆ ชนิด  

ทัง้ไม้ใบกว้างและไม้ใบแคบ สามารถน�ามาใช้ในการผลติเป็น

แผ่นชิน้ไม้อดัได้ แต่ความหนาแน่นของแผ่นช้ินไม้อดัทีไ่ด้ควร

รปูที ่1 แผ่นปาร์ตเิกลิบอร์ด [6]
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สูงกว่าความหนาแน่นของไม้ท่ีน�ามาผลิต เพราะจะท�าให้

การใช้สารยึดติดหรือกาวสังเคราะห์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เนื่องจากท�าให้กาวสังเคราะห์ท่ีใช้เชื่อมยึดติดกันระหว่าง 

ชิน้ไม้ในแผ่นชิน้ไม้อัดมแีรงยึดดีข้ึน และช่วยลดช่องว่างภายใน

แผ่นชิ้นไม้อัดให้น้อยลง แต่เม่ือมีการอัดช้ินไม้เป็นแผ่นชิ้น

ไม้อดั โดยได้ค่าความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของไม้  

การสัมผัสกันระหว่างชิ้นไม้ที่ผสมกาวแล้วน้อยลง มีช่องว่าง

ในแผ่นไม้มาก จะส่งผลกระทบในทางลบต่อสมบัติทางกาย

และสมบัติเชิงกลของแผ่นชิ้นไม้อัด [7] 

 เนื่องจากความหลากหลายของชนิดไม้ ที่น�ามาใช้ใน

กระบวนการผลติแผ่นชิน้ไม้อดัหรอืปาร์ตเิกลิบอร์ดนัน้ ท�าให้

มีรูปร่างลักษณะของชิ้นไม้ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ

วัตถุดิบไม้เริ่มต้นที่ได้มา แต่บางชนิด เช่น ขี้กบ และเศษไม้

บางเลก็ๆ สามารถน�ามาผลติเป็นแผ่นช้ินไม้อดัได้โดยตรง [8] 

นอกจากนี ้ชนดิของชิน้ไม้และค่าใช้จ่ายในการท�าชิน้ไม้ให้ได้

ลกัษณะตามต้องการ นับเป็นปัจจยัทีส่�าคญัปัจจยัหนึง่ทเีดยีว 

ต่อต้นทนุในการผลติแผ่นชิน้ไม้อดั รวมทัง้ต้องค�านงึคณุภาพ

ของแผ่นทีผ่ลติได้ การใช้ชิน้ไม้แต่ละชนดิ รปูทรงของชิน้ไม้และ

การผสมชิน้ไม้หลายๆ ขนาด หรอืหลายชนดิเข้าด้วยกนั กเ็ป็น 

ปัจจยัทีไ่ม่ควรมองข้าม เพราะจะมผีลกระทบต่อคณุภาพของ

แผ่นชิ้นไม้อัดนั่นเอง

3.3 ชนิดของแผ่นชิ้นไม้อัดหรือปาร์ติเกิล

 แบ่งออกได้หลายชนดิ ซึง่มีหลกัเกณฑ์การแบ่งชนดิของ

แผ่นชิ้นไม้อัดออกเป็น 4 หลักใหญ่ๆ ดังนี้

3.3.1 แบ่งตามลักษณะชิ้นไม้ที่ใช้ในการผลิต

 เนื่องจากลักษณะช้ินไม้จะมีความแตกต่างกัน และ 

ถูกย่อยด้วยเครื่องจักรต่างกันด้วย เช่น ชิปหรือช้ินไม้สับ 

(Chips) เกล็ด (Flake) เกล็ดใหญ่ (Wafer) แถบ (Strand) 

ขีก้บ (Planer Shaving) และฝอยไม้ เป็นต้น แผ่นปาร์ตเิกลิท่ี

ผลติจากชิน้ไม้ลกัษณะใดลักษณะหนึง่มกัจะถูกเรยีกเป็นแผ่น

ชิ้นไม้ลักษณะนั้นๆ เช่น Chipboard, Flake Board, Wafer 

Board เป็นต้น [7]

3.3.2 แบ่งตามลักษณะความหนาแน่นแผ่น

 เพือ่ใช้จ�าแนกชนดิของแผ่น ในทางราชการโดยกรมป่าไม้

3.3.3 แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของแผ่น

 เป็นการแบ่งตามการกระจายตัวของขนาดชิ้นไม้ทาง

ด้านความหนา ได้แก่ 

1. แผ่นชิ้นไม้อัดชั้นเดียว

2. แผ่นชิ้นไม้อัด 3 ชั้น

3. แผ่นชิ้นไม้อัดหลายชั้น

4. แผ่นชิ้นไม้อัดขนาดลดหลั่น

3.3.4 แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

1. เพื่อการใช้งานภายในอาคาร การผลิตส่วนใหญ่ใช้

กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ และกาวยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ 

เป็นตัวประสานชิ้นไม้ [8]  

2. เพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร ในที่ๆ มีความคงทน

ต่อสภาวะแวดล้อมสูง ทนแดด ฝนได้ดี ใช้กาวฟีนอลฟอร ์

มัลดีไฮด์เป็นตัวประสานชิ้นไม้ [7]  

3. ชนิดส�าหรับใช้ปูรองพื้น ใช้ท�าชั้นดาดฟ้าของบ้าน

เคลื่อนที่ (บ้านส�าเร็จรูป)

4. ชนิดส�าหรับเก็บเสียง เป็นชนิดที่ใช้กรุผนังหรือ

เพดาน เพื่อลดการสะท้อนเสียง โดยท�าเป็นรู หรือเซาะร่อง

เป็นแบบต่างๆ 

5. แบ่งตามชื่อทางการค้า ซึ่งโรงงานผู้ผลิตตั้งขึ้นเพื่อ

การจัดจ�าหน่ายที่ไม่ซ�้ากัน ป้องกันผู้บริโภคเกิดความสับสน 

6. แบ่งตามลักษณะปรากฏของแผ่นปาร์ติเกิลที่ผู้ใช้ 

น�าไปบริโภคต่อ เช่น แผ่นปาร์ติเกิลเปลือยผิว ปาร์ติเกิล

เคลือบผิว เป็นต้น 

4. วัสดุประสานหรือสารยึดติดกับไม้

 วัสดุประสานหรือสารยึดติดกับไม้ หรือที่เรียกทั่วไปว่า 

“กาวสังเคราะห์” เป็นปัจจัยหนึง่ทีม่อีทิธิพลต่อคณุสมบติัของ

วสัดทุดแทนไม้ประเภทแผ่นชิน้ไม้อดั แผ่นเอม็ดเีอฟ แผ่นชิน้ไม้ 

อัดซีเมนต์ และแผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน ในปัจจุบันการผลิต 

แผ่นไม้ประกอบ โดยเฉพาะขบวนการผลิตที่ใช้กรรมวิธี

แห้ง (Dry Process) จ�าเป็นต้องอาศัยกาวสังเคราะห์เป็นตัว

ประสานที่ส�าคัญ [8] กาวสังเคราะห์ที่นิยมใช้มี 4 ชนิด คือ 

กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ กาวเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ กาวฟีนอล

ฟอร์มัลดีไฮด์ และกาวไอโซไซยาเนต   
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ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ และ สาลินี อาจารีย์, “การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.”

4.1 กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

 ใช้มากในอตุสาหกรรมไม้อดัและแผ่นชิน้ไม้อดั และข้อต่อ 

ไม้ต่างๆ ที่ใช้ภายใน กาวชนิดนี้มีราคาถูกว่ากาวฟีนอล

ฟอร์มัลดีไฮด์ แต่ความคงทนของกาวมีความแข็งตัวด้อยกว่า  

นอกจากนีย้งัใช้เป็นสารเคลอืบผวิในอตุสาหกรรมกระดาษ และ

ใช้เป็นสารหลกัในอตุสาหกรรมท�าแบบ คณุสมบติัอกีอย่างหนึง่

ของกาวชนดินีค้อื จะมคีวามเหนยีวทีอ่ณุหภูมิห้อง เพราะจะท�าให้ 

แผ่นชิน้ไม้อดัติดกนัก่อนถกูอดัร้อน การควบคมุความเหนยีว

ของกาวที่อุณหภูมิห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของ

โมเลกุล ความข้นของกาว และความชื้นของชิ้นไม้ [7] 

4.2 กาวเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ 

 กาวเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นกาวที่มีความคล้ายคลึง 

กับกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ แต่กาวชนิดน้ีจะมีการปล่อย

ปรมิาณสารระเหยฟอร์มลัดไีฮด์ท่ีน้อยกว่า ซ่ึงกาวชนดิน้ีนยิม

ใช้ในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดย

เฉพาะการต้านทานต่อความชื้นและสามารถทนต่อสภาพ

อากาศต่างๆ ได้ [9] 

4.3 กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ 

 กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ กาวชนิดนี้มีการใช้กันมากใน

การผลิตแผ่นไม้อัดชนิดใช้งานในทะเล (Marine Plywood) 

กาวชนิดนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวที่นานกว่า ท�าให้ 

ล่าช้าเสียเวลาในการผลติ จงึต้องใช้สารเร่งแข็งร่วมในการผลติ  

[9]

4.4 กาวไอโซไซยาเนต (Isocyanate Resins)

 Isocyanate (รูปที่ 2) เป็น Resin ประเภทหนึ่งมัก

ใช้ท�ากาว หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสารเคลือบผิวประเภท 

Hardener (สารเร่งแข็ง) เน่ืองจากเม่ือแข็งตัวแล้วจะท�า

ปฏิกิริยาทางเคมี เกิดเป็นโมเลกุลท่ีมีโครงสร้างสามมิติ  

กลายสภาพเป็นของแข็งในเวลา [9]

 กาวไอโซไซยาเนต ชนดิ Polymeric Diphenylmethane  

Diisocyanate กาวชนิดน้ีถูกใช้ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดท่ี

ต้องการชิ้นงานท่ีมีความทนทานสูง คุณสมบัติท่ีดีของกาว

ชนิดนี้ คือเมื่อกาวแห้งแล้วจะไม่มีสี มีการแข็งตัวได้เร็ว [10]  

ใช้ระยะเวลาในการอัดน้อยกว่า เป็นวัสดุประสานที่มีความ

ทนทานสงูและยดึเกาะได้ด ีและเป็นวสัดปุระสานประเภทเดยีว 

ที่ ใช ้ ในอุตสาหกรรมไม ้อัดที่ ไม ่มีการระเหยของสาร 

ฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ [11]

5. สารเคลือบผิวกันซึม 

 ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด นิยมใช้สารกันซึมเพื่อลดการ 

ดดูซึมน�า้ โดยปกตใิช้ขีผ้ึ้งเป็นสารกนัซึม ขีผ้ึ้งเป็นผลิตผลรอง 

ทีไ่ด้จากการกลัน่น�า้มนั แบ่งได้ 3 ชนดิ โดยส่วนบนสดุมปีรมิาณ

มากเรียกว่า ขี้ผึ้งพาราฟิน ส่วนกลางเรียกว่า Intermediate  

Waxes และส่วนล่างมปีรมิาณน้อย เรยีกว่า Microcrystalline  

Waxes ขีผ้ึง้พาราฟิน (รูปที ่3) มลีกัษณะเป็นของแขง็ มรีปูร่าง 

ทั้งแบบแผ่นและแบบเม็ด มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว [12] ขี้ผ้ึง

พาราฟินทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมนัน้ มจีดุหลอมเหลวอยูร่ะหว่าง 

48–56 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้

ประกอบจึงมักนิยมใช้ในรูปของอิมัลชัน [8] ในการผลิตแผ่น

ชิ้นไม้อัด จะใช้เนื้อขี้ผึ้ง 50% โดยน�้าหนักสารแขวนลอย 

ปริมาณสารกันซึมนิยมใช้ปริมาณไม่ต�่ากว่า 0.75% แต ่

ไม่เกิน 1% เพราะอาจไปขวางการติดกาวระหว่างช้ินไม้ได้  

[8]

รูปที่ 2 กาวไอโซไซยาเนตชนิด PMDI [9]
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6. สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ 

 สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันรักษาเนื้อไม้ อาจจะใช้เพียง

ชนิดเดียวหรือใช้ร่วมกับสารชนิดอื่น และมีอยู่หลายชนิด 

ที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากขบวนการอุตสาหกรรม แต่ใน

บรรดาสารเคมีทั้งหมดน้ีมีอยู ่เพียงไม่ก่ีชนิดเท่าน้ัน ที่ม ี

ประสทิธภิาพในการป้องกันรักษาเนือ้ไม้อย่างผลด ีและค�านงึถงึ 

เรือ่งสารพษิของสารเคมทีีม่ผีลต่อสภาพแวดล้อม [13] ดงันัน้ 

จงึได้มกีารค้นคว้าทดลองกนัอย่างจรงิจงัเพือ่ให้ได้สารป้องกัน

รกัษาเนือ้ไม้ทีไ่ม่ก่อให้เกดิมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม จงึได้มี

การค้นคว้าท�าการวจิยัไปทีส่ารประกอบพวกโบรอน (Boron 

Compounds) เพราะมีความเป็นพิษน้อยต่อสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม [13] ปัจจุบันนี้ก็ได้น�าสารโบรอนมาใช้เป็นสารเคมี 

ในการป้องกันรักษาเน้ือไม้กันมากขึ้น ส�าหรับการใช้สาร

ป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ประกอบด้วยสารหลายๆ ชนิดที่มี 

ความเป็นพิษต่อเชื้อราและแมลงนั้น จะให้ผลดีกว่าสาร

ป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวท่ีมี

ความเป็นพิษต่อเชื้อราและแมลง ท้ังน้ีเน่ืองจากเช้ือราและ

แมลงบางชนิดมีความต้านทานต่อสารเคมี [13]

7. กรรมวิธีการอัด

 ในการอัดเพื่อให้ได้แผ่นชิ้นไม้อัดท่ีมีคุณภาพดี ปัจจัย

ที่ต้องค�านึงถึง ได้แก่ อุณหภูมิในการอัด ชนิดไม้และรูปร่าง

ของชิ้นไม้ ระดับความชื้นและการกระจายความชื้นของแผ่น 

การถ่ายเทความร้อนภายในแผ่นระหว่างการอัด ระยะเวลา

ในการอัด แรงดันในการอัด และลักษณะการกระจายความ

หนาแน่นของแผ่นทางด้านหน้าตัด และการแข็งตัวก่อนหรือ

หลังการอัดของกาว [8] ปริมาณความชื้นของแผ่นเตรียมอัด

ที่จะเข้าท�าการอัดร้อนเป็นสิ่งส�าคัญต่อการอัด หากความชื้น

ที่มากเกินไป จะไปขัดขวางการยึดเหนี่ยวกับของชิ้นไม้ 2 ชิ้น 

ให้ช้าลง ลกัษณะการกระจายความหนาแน่นลดหลัน่ทางด้าน

หน้าตัด ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส�าคัญ ที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติ

ของแผ่นช้ินไม้อัด [7] ลักษณะการกระจายความหนาแน่น

ด้านหน้าตัดของแผ่นช้ินไม้อัดที่ผลิตส่วนใหญ่ มีลักษณะที่

ความหนาแน่นของผิวสูงกว่าความหนาแน่นในช้ันไส้ ดังนั้น 

คุณสมบัติของแผ่นในลักษณะน้ีจะให้คุณสมบัติทางด้าน 

แรงดัดสูงขึ้น แต่แรงยึดเหนี่ยวภายในจะลดลง [7] 

8. สรุป

 การน�าเศษวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรมาผลติเป็นแผ่น

ช้ินไม้อดั จ�าเป็นต้องค�านงึถงึปัจจยัส�าคัญหลายๆ อย่างด้วยกนั  

ได้แก่ ชนดิไม้และรูปร่างของชิน้ไม้ การคดัแยกส่ิงเจอืปนในไม้  

เช่น ปรมิาณน�า้ตาล หรอืสารขีผ้ึง้ทีเ่คลอืบอยูต่ามผวิไม้ ซึง่มกั 

จะเป็นอุปสรรคต่อการติดประสานของกาวประเภทที่ใช้น�้า

เป็นสารละลาย ในขั้นตอนการผสมสารยึดติด ก็เป็นขั้นตอน 

ที่ส�าคัญที่จะได้แผ่นช้ินไม้อัด มีคุณภาพตามต้องการ [7] 

เพราะหากมกีารกระจายของกาว และสารผสมชนดิอืน่ๆ ทีไ่ม่ 

สม�า่เสมอทัว่กนั จะส่งผลให้บรเิวณนัน้มกีารจบัยดึระหว่างชิน้ไม้ 

ไม่ดีพอ ท�าให้แผ่นชิ้นไม้อัดไม่แข็งแรง รวมทั้งต้องค�านึงถึง

ปัจจัยส�าคัญอื่นๆ อีกด้วย

 ปัจจบุนัในการใช้ประโยชน์จากเศษวสัดเุหลือใช้ สามารถ 

ใช้เศษไม้ ชิ้นไม้สับ และวัสดุเส้นใยจากพืชเกษตร มาบดย่อย 

ละเอียดแล้วอัดเป็นแผ่นช้ินไม้อัดเพื่อน�ามาทดแทนการใช้ 

ไม้จริงธรรมชาติ เพ่ือน�าไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและทาง 

สถาปัตยกรรมภายใน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้

ทรพัยากรในประเทศ และประการส�าคญัถอืเป็นการพฒันาให้ 

เกดิวตัถดุบิชนดิใหม่ เพือ่น�ามาใช้ผลติเป็นแผ่นวสัดทุดแทนไม้  

อกีทัง้เป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้น�าไปจัดต้ังโรงงานขนาด

เลก็ในท้องถิน่ เป็นการสร้างรายได้แก่คนในชมุชนทีมี่วตัถดุบิ

รูปที่ 3 สารเคมีป้องกันรักษาเน้ือไม้ท่ีมีส่วนประกอบของ 

สารโบรอน [14]
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ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ และ สาลินี อาจารีย์, “การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.”

ทางการเกษตรที่เหลือใช้น้ัน ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรม

ของการพ่ึงพาตนเอง โดยอาศัยองค์ความรู้ผสมผสานกับ

เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการบูรณาการท้องถิ่นและ

พัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ

เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้อย่างดีอีกด้วย 
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