การนาวัสดุเหลือใช้มาผลิตไม้อัด
บทนา
การผลิตไม้อัดหรือไม้บางนั้นจะมีการผลิตควบคู่กันเพื่อใช้งานทั้งในประเทศ
และเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนามมีความ
ต้องการในการใช้ไม้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างมาก การที่แผ่นไม้อัดเป็น
ที่ นิ ย มเพราะมี แ ผ่ น กว้ า ง น้้ า หนั ก เบาเมื่ อ เที ย บกั บ ไม้ จ ริ ง มี ค วามแข็ ง แรง
มีความคงตัวไม่ยืดหดและแตกง่าย สามารถตัด เลื่อย และฉลุได้ง่าย โค้งงอได้โดย
ไม่ เกิ ดการฉีก สามารถเก็บ ความร้อน และเสี ยงได้ ดีก ว่าไม้ ทั่ วไป สามารถรับ
น้้าหนักได้ในอัตราที่สูงกว่าไม้ธรรมดา จึงมีความนิยมน้ามาใช้ในการก่อสร้างและ
เฟอร์นิเจอร์
การแบ่งประเภทไม้อัด
1. การแบ่งตามเทคโนโลยีการผลิต สามารถแบ่งเป็น 6 ชนิดดังนี้
1. แผ่นไม้อัด (plywood) ผลิตจากการน้าไม้บางหรือไม้วีเนียร์ หลายๆ
แผ่ นมาอั ดเข้ าด้ วยกั นให้ เป็ นแผ่ นเดี ยวโดยใช้ กาวเป็ นตั วประสาน ไม้ บางแต่ ละแผ่ น
ที่น้ามาประกอบเป็นแผ่นไม้อัดจะวางในลักษณะให้เสี้ยนไม้ตั้งฉากกันเพื่อเพิ่มสมบัติในด้านความแข็งแรง และ
ท้าให้แผ่นไม้อัดไม่ยืดหรือหดตัวเมื่อความชื้นเปลี่ยนไป (รายละเอียดกระบวนการผลิตแผ่นไม้อัด)
2. แผ่ นชิ้นไม้อัด (particle board) ผลิตจากการน้ากิ่งไม้ ปี กไม้ เศษไม้ มาสับให้เป็ นชิ้นเล็กๆ
อัดเข้าด้วยกันโดยการใช้กาวเป็นตัวประสาน (รายละเอียดกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด)
3. แผ่นใยไม้อัด (fiber board) ผลิตจากการน้าเศษไม้มาต้มบดแล้วแยกเส้นใยไม้ออกมา อัดเข้า
ด้วยกันโดยการใช้กาวเป็นตัวประสาน (รายละเอียดกระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัด)
4. ไม้อัดประสาน (laminated wood panel) ผลิตจากการน้าไม้แปรรูปมาผ่านการอาบน้้ายา
และอบแห้ง (รายละเอียดกระบวนการผลิตไม้อัดประสาน)
5. ไม้ อั ด เกล็ ด เรี ย งชิ้ น (the oriented strand board) ผลิ ต จากการน้ า ชิ้ น ไม้ ที่ บ างและยาว
มาผสมกาวแล้วน้ามาเรียงให้เสี้ยนไม้อยู่ในทิศทางเดียวกันในแต่ละชั้น ไม้อัดเกล็ดเรียงเสี้ยนมีอย่างน้อย 3 ชั้น
ซึ่งแต่ละชั้นจะวางสลับเสี้ยนขวางตั้งฉากกันเพื่อให้แข็งแรง (รายละเอียดกระบวนการผลิตไม้อัดเกล็ดเรียงชิ้น)
6. ไม้อัดสารแร่ (wood mineral bonded panel) ผลิตจากการน้าชิ้นไม้ ฝอยไม้มายึดเกาะกั บ
สารแร่ เช่น ยิปซัม ซีเมนต์ แล้วอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นอัดไม้ประกอบ (รายละเอียดกระบวนการผลิตไม้อัดสารแร่)
2. การแบ่งตามการใช้งาน สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทใช้งานภายนอก (exterior plywood)
ไม้อัดชนิดนี้เป็นการน้าแผ่นไม้บางมาประสานติดกันด้วยกาวฟีนอล-ฟอร์มลั ดีไฮด์ เป็นกาวเกรด
พิเศษที่ทนต่อสภาพ ลม ฟ้า อากาศ เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร ที่อาจถูกละอองน้า้ หรือเปียกชื้น เช่น
ผนังภายนอก แบบหล่อคอนกรีต เป็นต้น

2. ประเภทใช้งานภายใน (interior plywood)
ไม้อัดชนิดนี้เป็นการน้าแผ่นไม้บางมาประสานกันด้วย กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ เหมาะกับงาน
ภายในอาคารที่ไม่ถูกละอองน้า้ หรือความชื้น นิยมใช้ท้าฉากกั้นห้อง ฝ้าเพดาน เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
3. ประเภทใช้งานชั่วคราว (temporary plywood)
ไม้อัดชนิดนี้เป็นการน้าแผ่นไม้บางมาประสานด้วยกาวชนิดทั่วไป เหมาะกับงานภายในอาคาร
ที่ไม่ถูกละอองน้้าหรือความชื้น เช่น ใช้ท้าป้ายโฆษณาชั่วคราว ลังไม้ หรืองานที่ใช้ครั้งเดียว
นอกจากกระบวนการผลิตไม้อัดทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ได้มีการศึกษาการน้าเศษเหลือใช้ เช่น
พลาสติก เศษยาง น้ามาอัดกับไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าของเศษเหลือใช้และยังสามารถเพิ่มสมบัติ ที่ดีบางประการของ
ผลิตภัณฑ์ไม้อัดได้
การประยุกต์ใช้งาน
- การผลิตไม้อดั ผสมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2554 อนุ วัต ร วอลี แ ละคณะ [1] ได้ ศึ ก ษาการผลิ ต ไม้ อั ด จากผงขี้ เลื่ อ ยไม้ ย างพาราผสม
พลาสติกรีไซเคิลโดยใช้น้ายางธรรมชาติคอมพาวด์เป็นตัวประสาน งานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยได้น้าขยะถุงพลาสติกมา
อัดรีดที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสด้วยเครื่องอัด แล้วน้ามาบดต่อด้วยเครื่องบดให้มีขนาด 2-3 มิลลิเมตร
หลั งจากนั้ น น้ ามาผสมกั บ น้้ ายางธรรมชาติ อิ พ อกไซด์ ที่ มี ก ารเติ ม สารเคมี ต่ างๆ เช่ น ซิ งค์ ไดเอทิ ล ไดไทโอ
คาร์บาเมต ก้ามะถันซิงก์ออกไซด์ โรซิน ไม้ สารต้านออกซิเดชัน หลังจากนั้นน้าส่วนผสมทั้งหมดมาขึ้นรูปกับ
แผ่นไม้ โดยการอัดด้วยเครื่องอัด ที่ อุณ หภูมิ 180 องศาเซลเซียส 15 นาที จากนั้นน้าไม้อัดที่เตรียมได้ไป
ทดสอบสมบัติต่างๆ ตามมาตรฐาน มอก. 876 และ มอก. 180 ลักษณะของแผ่นไม้อัดที่สัดส่วนผสมระหว่าง
ผงขี้เลื่อยไม้ยางพารากับพลาสติกรีไซเคิล แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะแผ่นไม้อัดที่ได้จากการผสมผงขี้เลื่อยไม้ยางพาราและพลาสติกทีอ่ ัตราส่วนต่างๆ
สัดส่วน
ผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา/พลาสติก
70/30
60/40
50/50
40/60
30/70

ลักษณะของแผ่นไม้อัด
อัดเป็นแผ่นไม้อัดได้สม่้าเสมอ แผ่นไม้อัดมีผิวเรียบเป็นเงา
เล็กน้อย ความแข็งแรงน้อย การยึดเกาะกันไม่คอ่ ยดี สามารถโค้ง
งอได้เล็กน้อย
อัดเป็นแผ่นไม้อัดได้สม่้าเสมอ แผ่นไม้อัดมีผิวเรียบเป็นเงา ความ
แข็งแรงน้อย สามารถโค้งงอได้ค่อนข้างดี
อัดเป็นแผ่นไม้อัดได้ค่อนข้างสม่้าเสมอ แผ่นไม้อัดมีผิวเรียบเป็น
เงา ความแข็งแรง สามารถโค้งงอได้เล็กน้อย การกระจายตัวของ
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลสม่้าเสมอและยึดเกาะกับส่วนผสมอืน่ ๆ ได้ดี
อัดเป็นแผ่นไม้อัดได้ แผ่นไม้อดั มีผิวเรียบเป็นเงา ผิวเป็นเงา
เล็กน้อย มีความแข็งแรงน้อย แต่ผิวหน้าไม่ค่อยสม่้าเสมอ
แผ่นไม้อัดมีความยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดี
อัดเป็นแผ่นไม้อัดได้แต่ไม่สม่้าเสมอ แผ่นไม้อัดมีแข็งแรงน้อยแต่มี
ความยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดี

สัดส่วน
ผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา/พลาสติก
100/0

ลักษณะของแผ่นไม้อัด
อัดเป็นแผ่นไม้อัดได้สม่้าเสมอ แผ่นไม้อัดมีผิวเรียบแต่ไม่เป็นเงา
มีความแข็งแรงน้อย การยึดเกาะกันของผงขี้เลื่อยต่้า โค้งงอได้
เล็กน้อย

สมบัติของแผ่นไม้อัดชนิดที่ผสมพลาสติกรีไซเคิล จะมีค่าการดูดซับน้้า ความชื้น การบวมพองในน้้า
ต่้ า กว่ า แผ่ น ไม้ อั ด ที่ ไม่ ได้ ผ สมพลาสติ ก รี ไซเคิ ล และสมบั ติ เหล่ า นี้ มี แ นวโน้ ม ลดลงตามปริ ม าณพลาสติ ก
(เนื่องจากพลาสติกจะมีความต้านทานต่อการดูดซับน้้าและความชื้นได้ดี) และเมื่อทดสอบสมบัติการต้านทาน
การดัดโค้งของแผ่นไม้อัด พบว่าแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมพลาสติกรีไซเคิลที่สัดส่วน 50/50 จะให้
ค่าการต้านทานการดัดโค้งสูงที่สุด ทางผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเปรียบเทียบแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสม
พลาสติกรีไซเคิล ที่ สั ด ส่ วน 50/50 (Sample) เที ยบกั บ แผ่น ไม้ อัดที่ จ้าหน่ ายเชิงพาณิ ชย์ 3 ชนิ ด (Type I,
Type II, Type III) ซึ่งเมื่อน้ามาทดสอบสมบัติความต้านทานการดัดโค้ง พบว่า ค่าความต้านทานการดัดโค้ง
ของแผ่นไม้อัดชนิด Type III> Type II > Sample> Type I ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบร้อยละการดูดซับน้้า
ความชื้น และการบวมพองในน้้าระหว่างแผ่นไม้อัดที่เตรียมได้กับแผ่นไม้อัดที่จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ พบว่าสมบัติ
แผ่นไม้อัดที่เตรียมได้มีค่าการดูดซับน้้า ความชื้น และการบวมพองในน้้ามีค่าต่้ากว่าแผ่นไม้อัดที่จ้าหน่ายทั่วไป
และผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานก้าหนด ดังนั้นจากงานวิจัยนี้สามารถต่อยอดเพื่อน้ามาผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้
ปี พ.ศ. 2555 ทางบริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) [5] ได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม้อัดพลาสติก
(wood plastic composite; WPC) โดยการน้ า เอาเศษไม้ เหลื อ ใช้ ม าบดผสมกั บ พลาสติ ก ประเภทต่ า งๆ
แล้วน้าไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานตามความต้องการ สมบัติของไม้ WPC จะมีสมบัติใกล้เคียงกับไม้จริง และมีความ
โดดเด่นกว่าไม้จริงในด้านการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้ มีความอ่อนตัวสูงในการขึ้นรูป ทนต่อ
การเสื่อมสภาพจากความชื้น เชื้อรา ปลวก และทนต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยัง
สามารถน้ากลั บมาใช้ใหม่ (recycle) ได้ นอกจากจะน้าวัสดุดังกล่าวมาผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วทางบริษัท ได้
ร่วมมือกับ บริษัทวันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จ้ากัด ที่เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายของเล่นไม้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ของเล่นพลาสติกผสมไม้ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กตามหลักความปลอดภัย นวัตกรรรมดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการตัดต้นไม้และลดการใช้พลาสติก เป็นการน้าทรัพยากรมาใช้อย่างคุม้ ค่า
- การผลิตไม้อัดผสมเศษยาง
ปี พ.ศ. 2553 Zhao และคณะ [2] ได้ศึ กษาการผลิตแผ่น กั้นเสียง (sound insulation) จากวัสดุ
คอมพอสิตของเศษยางล้อ ใช้แล้ว (waste tire rubber) กับไม้ ท้าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 1) ไม้อัด
คอมพอสิ ต จากเศษยางล้ อ ใช้ แ ล้ ว (wood/used tire rubber composite panel; WRCP) 2) ไม้ บ อร์ ด ที่
จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ (commercial compound wooden floorboard) 3) ไม้พาร์ทิเคิลบอร์ดที่จ้าหน่ายเชิง
พาณิชย์ (commercial wood-based particleboard)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความหนาแน่นและองค์ประกอบของไม้อัดที่ใช้ในการศึกษา
No.
1

ชนิดไม้อัด

ความหนาแน่น
องค์ประกอบหลักของไม้อัด
3
(kg/m )
650
ไม้พาร์ทิเคิล กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์

2

ไม้พาร์ทิเคิลบอร์ดที่จ้าหน่ายเชิง
พาณิชย์
ไม้บอร์ดที่จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์

3

ไม้อัดคอมพอสิตไม้/ยางครัมป์ (60/40)

980

4

ไม้อัดคอมพอสิตไม้/ยางครัมป์ (50/50)

985

820

เยื่อไม้ (wood fiber)
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ Al2O3
ไม้พาร์ทิเคิล ยางครัมป์ PMDI
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์
ไม้พาร์ทิเคิล ยางครัมป์ PMDI
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์

PDMI = polymeric methylene diphenyl diisocyanate

การเตรียมไม้อัดคอมพอสิตจากเศษยางล้อใช้แล้ว (WRCP) เริ่มจากน้า PMDI กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์
มาผสมกับยางครัมป์ (ขนาดยางครัมป์ที่ใช้ศึกษา 1-5 มิลลิเมตร) แล้วน้ามาผสมกับไม้พาร์ทิเคิล (ตามสัดส่วน
ในตารางที่ 2) ในกล่องไม้ขนาด 300 x 300 มิลลิเมตร แล้วน้าไปอัดที่ความดัน 1.5 MPa และอัดอีกครั้งที่
ความดัน 4 MPa เพื่อให้ได้ความหนา 12 มิลลิเมตร
หลังจากนั้น น้าไม้อัดมาทดสอบการกั้นเสียง (sound insulation) โดยการเตรียมตั วอย่างชิ้นงาน
ทดสอบขนาด 300x200x12 มิลลิเมตร มาวางตรงต้าแหน่งดังรูปที่ 1 แล้ววัดเสียงที่ความถี่ 250-1600 Hz
อุณหภูมิห้อง (23+2 °C) ซึ่งการทดสอบความสามารถของวัสดุหรือระบบที่กั้นหรือลดการส่งผ่านของเสียงจาก
พื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง สามารถวัดด้วยค่า transmission loss (TL) ค่า TL ที่สูงแสดงว่าสามารถลดเสียงได้
มากกว่า จากรูปที่ 2 พบว่าการทดสอบเสียงที่ความถี่ 250-1250 Hz ไม้อัดคอมพอสิตที่ผลิตจากเศษยางล้อใช้
แล้ว สามารถกั้นเสียงได้ดีกว่าไม้ พาร์ทิ เคิลบอร์ด และไม้บ อร์ดที่จ้าหน่ายเชิงพาณิ ชย์ (No.4>No.3>No.2
>No.1) เพราะลักษณะวัสดุทดี่ ดู ซับเสียงได้ดีจะนุม่ และมีรูพรุน

รูปที่ 1 การทดสอบการกัน้ เสียง

No.1 = ไม้พาร์ทิเคิลบอร์ดที่จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ No. 2= ไม้บอร์ดที่จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์
No.3 = ไม้อัดคอมพอสิตไม้/ยางครัมป์ (60/40) No.4 = ไม้อัดคอมพอสิตไม้/ยางครัมป์ (50/50)

รูปที่ 2 การทดสอบเสียง (sound transmission loss) ของชิ้นงานทดสอบทีค่ วามถี่ต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มีการศึกษาการน้าเศษยางเหลือใช้มาผสมในสูตรกาวเพื่อใช้ส้าหรับการผลิต
แผ่นไม้อัด เมื่อปี พ.ศ. 2558 Huei และ คณะ [4] ได้ศึกษาการน้ายางผง (waste rubber powder) มาผสม
กับกาวเมลามีน-ยูเรีย ฟอร์มัลดีไฮด์ เพื่อใช้เป็นวัสดุประสานในการผลิตไม้อัด ทางผู้วิจัยได้ท้าการเตรียมยางผง
(ขนาด 40-50 ไมโครเมตร) ที่ผ่านการปรับผิว 3 วิธี คือ 1) การปรับผิวยางผงด้วยกรดไนตริก (20% HNO3)
2) การปรับผิวยางผงด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (30% H2O2) 3) การปรับผิวยางผงโดยการสกัดด้วยอะซิโตน
น้ายางผงที่ผ่านการปรับผิวมาผสมกับกาวเมลามีน-ยูเรีย ฟอร์มัลดีไฮด์ แล้วน้ามาอัดกับไม้บางด้วยเครื่องอัดไม้
ทางผู้วิจัยได้ศึกษาไม้อัดที่ใช้กาวเมลามีน-ยูเรีย ฟอร์มัลดีไฮด์ผสมกับยางผงเทียบกับไม้อัดที่ใช้กาวเมลามีนยูเรีย ฟอร์มัลดีไฮด์
ขั้นตอนการอัดไม้จะทากาวบนไม้บาง (ขนาด 300x300x3.3 มิลลิเมตร) แผ่นกลาง (core veneer)
ทั้งสองด้านแล้วน้าไม้บางอีก 2 แผ่น มาประกบด้านที่ทากาวแล้วท้าการอัดขึ้นรูปไม้ ที่อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส เวลา 250 วินาที แรงอัด 9 kg/cm2

รูปที่ 3 ผลของการปรับผิวยางผงต่อความทนต่อแรงเฉือนและการระเหยของฟอร์มลั ดีไฮด์

จากรูปที่ 3 พบว่าไม้อัดที่ใช้กาวที่ผสมยางผงที่ผ่านการปรับผิว ด้วยกรดไนตริกจะมีค่าความทนต่อ
แรงเฉือนสูงกว่ายางผงที่ผ่านการปรับผิวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ อะซิโตน ตามล้าดับ ทางผู้วิจัยรายงานว่า
การปรับผิวยางผงด้วยกรดไนตริกจะลดปริมาณของสารอนินทรีย์ เช่น ซิงก์ออกไซด์ (ZnO) แคลเซียมออกไซด์
(CaO) ในยางผงลง ท้ าให้ ย างผงมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก เป็ น คาร์บ อน (C) และ แมกนี เซี ยมออกไซด์ (MgO)
จะส่งผลให้สมบัติการยึดติดระหว่างยางผงกับไม้ดีขึ้น นอกจากนี้การปรับผิวยางผงด้วยกรดไนตริกยังสามารถ
ช่วยลดการระเหยของสารฟอร์มัลดีไฮด์จากแผ่นไม้อัดได้ดีกว่าด้วย
ดังนั้นการผลิตไม้อัดจากเศษพลาสติกและเศษยาง สามารถน้ามาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติ ที่ทนต่อ
การดูดซับน้้า ทนต่อการแตกหัก เป็นฉนวนความร้อน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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