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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริมาณกาวแป้งเปียกและกาวอีพ็อกซี่ 

ท่ีเหมาะสมต่อคุณสมบัตทิางกายภาพและทางกลของแผ่นวัสดุแทนไม้โดยใชเ้ปลือกข้าวโพดและ

ฟางข้าวอัดผสมกับกาวแป้งเปียกและกาวอีพ็อกซี่ในปริมาณ 125 กรัม 150 กรัม และ 175 กรัม 

ตามลำดับ จากนั้นขึ้นรูปด้วยเคร่ืองทดสอบคอนกรีต ทำการศึกษาลักษณะของแผ่นวัสดุแทนไม้ 

วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.876-2547 

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะสัณฐานของแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีใช้กาวแป้งเปียกเป็นกาวประสานใน

อัตราส่วนต่างๆ มีพื้นผิวไม่ราบเรียบ ขรุขระ โค้งงอ และไม่เรียบตรง ซึ่งแตกต่างกับลักษณะ

สัณฐานของแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีใช้กาวอีพ็อกซี่เป็นกาวประสาน คือ มีพื้นผิวราบเรียบ ไม่โค้งงอ 

และเรียบตรง ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นวัสดุแทนไม้ พบว่า แผ่นวัสดุ

แทนไม้ท่ีใช้กาวแป้งเปียก มีค่าความชื้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกสัดส่วน แต่ความต้านทานแรงดัด 

โมดูลัสความยืดหยุ่น ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำและการพองตัวตามความหนาไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ส่วนแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีใช้กาวอีพ็อกซี่ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ท่ีมาตรฐานกำหนด ยกเว้น

แผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีใช้กาวอีพ็อกซี่ในปริมาณ 125 กรัม และทุกตัวอย่างมีค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมาตรฐานกำหนด ดังนั้นจากผลการวจิัยจึงบ่งชี้ได้ว่า แผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีใช้เศษวัสดุ
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เหลือใช้ทางการเกษตร (เปลือกข้าวโพด และฟางข้าว) กับกาวอีพ็อกซี่ในปริมาณ 150 กรัม และ  

175 กรัม สามารถเป็นทางเลือกของวัสดุในการผลิตแผ่นชิ้นไมอ้ัดในเชงิอุตสาหกรรมได้ 
 

คำสำคัญ: เปลอืกข้าวโพด ฟางข้าว กาวแปง้เปียก กาวอพี็อกซี่ แผ่นวัสดุแทนไม้ 

 

Abstract 

 The aim of this research was to study the effect of a suitable amount of starch wet 

glue and epoxy on the physical and mechanical properties of the material sheet instead of 

wood by using corn husk and rice straw mixed with wet glue and epoxy in amount of 125 g 

150 g and 175 g, respectively. Then the plywood was compressed by the concrete testing 

machine. The characteristics of the material sheet instead of wood was described. The physical 

properties and mechanical properties of the material sheet instead of wood was analyzed by 

comparing with the TIS standard 876-2547. The results show that the morphology of 

material sheet instead of wood used in starch wet glue as adhesive in different ratio was not 

smooth, rough, bent and not straight with different from the shape of the material sheet 

instead of wood that uses epoxy as a bonding adhesive. The surface is smooth, not rough, 

not bent, straight and strong. The physical and mechanical properties analysis of the material 

sheet instead of wood showed that the moisture content of material sheet instead of wood 

that uses starch wet glue as adhesive were within the acceptable levels as prescribed in  

the standard but the modulus of rupture, modulus of elasticity, density, water absorption and 

blistering according to the thickness were not pass the established standard in all proportions.  

As for the material sheet instead of wood that uses epoxy as adhesive, most of the samples 

were within the acceptable levels as prescribed in the standard, except for the material 

sheet instead of wood that uses epoxy in the amount of 125 g and the modulus of elasticity 

was not pass the established. Therefore, the results of this study found that the plywood 

production using agricultural waste (Corn husk and rice straw) with epoxy in the amount of 

150 g and 175 g can be used as an alternative raw material source for the plywood industry. 

Keywords: Corn husk, Rice straw, Starch wet glue, Epoxy, Material sheet instead of wood 
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บทนำ  
 ปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากประชากรมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

ทำให้ความต้องการในการใช้ไม้เพิ่มสูงขึ้น มีการตัดไม้ทำลายป่า รุกรานพื้นท่ีป่าเพื่อประกอบ

อาชีพและท่ีอยู่อาศัย อีกท้ังทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรป่าไม้

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนำไปใช้ในด้านการพัฒนาเป็น

จำนวนมาก แต่กลับก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ 

ระบบนิเวศของชายฝั่งทะเลถูกทำลาย รวมท้ังทรัพยากรน้ำท่ียังไม่สามารถจัดสรรให้ได้ตาม      

ความต้องการอย่างแท้จริง และทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสำคัญ 

(พนุชศด ีทรงกลด และธรีะ, 2559) 

 โดยประเทศไทยนัน้จัดเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีสำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทำให้มีวัสดุเหลอืใช้

จากพืชผลทางการเกษตรและวัชพืชต่างๆ มากถึง 38 ล้านตันต่อปี โดย 3 ใน 4 ของจำนวน

ท้ังหมดนั้นมาจากภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสำคัญได้ส่งผลต่อปัญหาทางด้านขยะ 

และการทำลายสิ่งแวดล้อม (ณัชธกาภรณ์ และสาลินี, 2561) วัสดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น

วัสดุท่ีเหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งจะถูกท้ิงไว้ในสวนไร่นา เช่น ฟางข้าว ต้นถั่ว        

เหง้ามันสำปะหลัง ต้นอ้อย ต้นข้าวโพด โดยวัสดุเหล่านี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือใช้

ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (จำนง, 2556) จึงเกิดแนวคิดท่ีจะทำวัสดุท่ีสามารถทดแทนไม้ 

โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นวัสดุแทนไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ลดการท้ิงและ

การเผาทำลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศท่ีเป็นแก๊สเรือนกระจก 

ส่งผลต่อสภาวะโลกรอ้นตามมา กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (ณัชธกาภรณ์ และสาลินี, 2561)  

 ข้าวโพดและฟางข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย แต่ส่วนท่ีถูก

นำมาใชม้เีพยีงผลข้าวโพดและข้าวเท่านัน้ ส่วนอื่น  ๆจะเหลอืเป็นวัสดุเหลอืใชท้างการเกษตรมักถูกปล่อย

ให้แห้งแล้วเผาทำลาย ทำให้มวีัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ความจำเป็นใน

การใช้ไม้เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้างหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิตยังคงมีอยู่จึงทำให้วัสดุแทนไม้

เป็นอกีแนวทางหนึ่งท่ีจะตอบสนองความต้องการใช้ไม้ได้ในอนาคต แผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีได้สามารถ

นำมาใชใ้นงานสถาปัตยกรรมภายในและงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ การผลิตแผ่นวัสดุแทนไม้จากเศษ

วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และส่งผลต่อการใช้ประโยชน์

ทางพาณิชย ์(ณัชธกาภรณ์  และสาสินี, 2561) 

 คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงมีแนวคิดในการนำเศษเหลือใช้จากการเกษตร 

ท่ีต้องกำจัดทิ้งเหล่านี้ มาสร้างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความเหมาะสมของการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจาก  

เปลือกข้าวโพดและฟางข้าว พร้อมท้ังวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล โดยการนำ
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เปลือกข้าวโพดและฟางข้าวมาผ่านกระบวนการบดและอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น พร้อมท้ังพิจารณา

สมบัติต่างๆ ทางด้านเทคนิควิศวกรรม เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมของ

แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง  

ช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทน 

การเผาทำลายท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ช่วยกำจัดเปลอืกข้าวโพดและฟางข้าวในพื้นท่ี อกีทั้ง

เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับวัสดเุหลอืท้ิงทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งลดปัญหาการขาดแคลนไม้  

 

วิธีดำเนนิการวิจัย   

 1.  การเตรียมวัตถดุิบ 

  งานวิจัยนี้นำเปลือกข้าวโพดและฟางข้าวมาตัดด้วยเคร่ืองสับหญ้าสับย่อยอเนกประสงค์

เพื่อลดขนาดของวัตถุดิบให้ได้ขนาด 1-2 เซนติเมตร (cm) และนำไปตากจนแห้ง ให้มีความชื้น

เฉลี่ย 4-10% 

 2.  การเตรยีมกาวประสาน 

  กาวที่ใชใ้นงานวิจัยน้ี คือ กาวแป้งเปียกและกาวอพี็อกซี่ การเตรียมกาวแป้งเปียก ใช้

ปริมาณแป้งมันสำปะหลัง 125 กรัม (g) 150 g และ 175 g ละลายในน้ำ 500 มิลลิลิตร (ml)  

คนให้เข้ากันแล้วกวนด้วยไฟอ่อนจนกาวแป้งเปียกมีลักษณะสีขาวใส การเตรียมกาวอีพ็อกซี่   

ใช้กาวอพี็อกซี่ Resin (Part A) ผสมกับ Hardener (Part B) ในอัตราส่วน (Part A : Part B) ต่างกัน 

ได้แก่  Part A 90 g : Part B 35 g   Part A 105 g : Part B 45 g  และ Part A 120 g : Part B 55 g 

ตามลำดับ คนให้เข้ากันเป็นเวลา 5-10 นาที หลังจากนั้นมีเวลาในการทำงาน 3-4 ชั่วโมง ก่อนท่ี

กาวอีพ็อกซีจ่ะแห้งและใชง้านไม่ได้ 

 3. การขึ้นรูปแผ่นชิ้นไม้อัด  

  เตรียมเปลือกข้าวโพดและฟางข้าวอย่างละ 100 g ท้ังหมด 12 ตัวอย่าง ผสมกับ    

กาวแป้งเปียก 125 g 150 g และ 175 g และผสมกับกาวอีพ็อกซี่ 125 g 150 g และ 175 g ทำ

เป็นแผ่นในบล็อกขึน้รูป อัดแผ่นวัสดุทดแทนไมด้้วยเคร่ืองทดสอบคอนกรีตท่ีมลีักษณะการใช้แรง

กดลงอย่างต่อเนื่อง ให้ความหนา 1 cm โดยแผ่นท่ีใช้กาวแป้งเปียกกดอัดเป็น เวลา 5-10 นาที 

ตาก 2-3 วัน เนื่องจากเมื่อนำไปตากแดดแล้วจะทำให้แผ่นวัสดุแทนไม้แห้งเร็ว กาวไม่เน่าเสีย  

แต่แผ่นท่ีใช้กาวอีพ็อกซี่ต้องกดอัดเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง เนื่องจากกาวไม่เซตตัวแข็ง  

เมื่อได้แผ่นวัสดุแทนไม้นำไปตัดเป็นชิ้นทดสอบเพื่อนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติ

ทางกล 
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 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นวัสดุแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร 

   การทดสอบความชื้นของแผ่นวัสดุแทนไม้ ทำได้โดยตัดชิ้นทดสอบให้ได้ขนาด 

50X50 มลิลิเมตร (mm) จำนวน 6 ชิ้น แล้วนำไปชั่งเป็นน้ำหนักชิ้นทดสอบก่อนอบแห้ง ให้ได้มวล

ท่ีแน่นอน ถึง 0.01 g เข้าตู้อบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 103±2 °C จนได้มวลคงท่ี นำมาใส่ในเดชิเดเตอร์ 

ปล่อยไวใ้ห้เย็น ชั่งช้ินทดสอบเป็นน้ำหนักช้ินทดสอบหลังอบแห้ง ดังสมการท่ี 1 

 

 

 

  การทดสอบความหนาแน่น ทำได้โดยตัดชิ้นทดสอบให้ได้ขนาด 50X50 mm 

จำนวน 6 ชิ้น ชั่งชิ้นทดสอบให้ได้มวลท่ีแน่นอนถึง 0.01 g ใช้เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วัดความหนาตรง

จุดกึ่งกลางและวัดความกว้างความยาวของชิ้นทดสอบ โดยวางเคร่ืองมือให้ทำมุมกับแนวระนาบกับ

ชิ้นทดสอบประมาณ 45 °C แล้วคำนวณค่าความหนาแน่นตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 876-2547 

(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) ดังสมการท่ี 2 
 

  ความหนาแน่น = 
m

v
        (2) 

       

เมื่อ  m คือ มวลของช้ินทดสอบมหีน่วยเป็น kg 

                v  คือ ปริมาตรของช้ินทดสอบมหีน่วยเป็น m3 
 

   การทดสอบค่าการดูดซึมน้ำ ทำได้โดยตัดให้มีขนาด 50X50 mm จำนวน 8 ชิ้น  

ชั่งมวลของชิ้นทดสอบเป็นมวลของชิ้นทดสอบก่อนแช่น้ำ แช่ชิ้นทดสอบในน้ำท่ีอุณหภูมิ 20±2 °C   

โดยตั้งชิ้นทดสอบให้ได้ฉากกับระดับผิวน้ำให้ เมื่อแช่ชิ้นทดสอบครบ 1 ชั่วโมง รีบนำชิ้นทดสอบขึ้นมา 

ซับนำ้ท่ีผิวออกให้หมดด้วยผ้าหมาด แล้วปล่อยไวท่ีอุณหภูมิห้อง 1 ช่ัวโมง นำชิ้นทดสอบขึ้นมาชั่ง

เป็นมวลหลังแช่น้ำ แล้วคำนวณหาค่าการดูดซึมน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 876-2547 (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2547) ดังสมการท่ี 3 
 

   Water Absorption (%)= {
m2× m1

m1 
} ×100  (3) 

 

          เมื่อ  m1 คือ มวลของช้ินทดสอบก่อนแช่นำ้มหีน่วยเป็น g 

                 m2 คือ มวลของช้ินทดสอบหลังแช่นำ้มหีน่วยเป็น g 

      นำ้หนักชิ้นทดสอบก่อนอบแห้ง – นำ้หนักชิ้นทดสอบหลังอบแห้ง x 100   (1)        

                                         นำ้หนักชิ้นทดสอบหลังอบแห้ง 
ความชื้นของไม้ (%) = 

x 106 
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   การทดสอบค่าการพองตัวตามความหนา ทำได้โดยตัดชิ้นทดสอบขนาด 50X50 mm 

จำนวน 8 ชิ้น วัดความหนาของชิ้นทดสอบเป็นความหนาก่อนแช่น้ำ หลังจากนั้นแช่ชิ้นทดสอบ 

ในน้ำสะอาดท่ีอุณหภูมิ 20±2 °C เมื่อแช่ชิ้นทดสอบครบ 1 ชั่วโมง แล้วรีบนำชิ้นทดสอบขึ้นมาซับ

น้ำท่ีผิวออกให้หมดด้วยผ้าหมาดแล้วปล่อยไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง นำชิ้นทดสอบขึ้นมาวัด

ความหนาตามตำแหน่งเดิมเป็นความหนาหลังแช่น้ำ แล้วหาค่าการพองตัวตามความหนาตาม

เกณฑ์มาตรฐาน มอก. 876-2547 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) ดังสมการท่ี 4 

 

 Thickness Swelling (%)= {
t2× t1

t1 
} ×100 (4) 

 

          เมื่อ  t1 คือ ความหนาของช้ินทดสอบก่อนแช่นำ้มีหน่วยเป็น ml 

                 t2 คือ ความหนาของช้ินทดสอบหลังแช่นำ้มีหน่วยเป็น ml 
 

  4.2 การศึกษาคุณสมบัตเิชงิกลของแผ่นวัสดุแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

  ทดสอบคุณสมบัติการแตกหัก ตัดช้ินทดสอบขนาด 50X50 mm จำนวน 12 ชิ้น 

กำหนดจุดกึ่งกลางบนตัวอย่างท่ีจะใช้เป็นจุดให้แรงกด ทดสอบชิ้นตัวอย่างทดสอบด้วย         

เคร่ือง Load Frame 10,000 L.B. โดยวางบน Rider ให้ระยะระหว่าง Rider ท้ังสองตัวห่างกัน 120 mm 

ทำการทดสอบแรงดัดโค้งโดยการกดด้วยความเร็วคงท่ี 10 mm/min จนกระท่ังตัวอย่างเกิด 

การแตกหักอ่านค่า Breaking load และบันทึกผลการคำนวณค่าโมดูลัสการแตกร้าว (Modulus of 

rupture; MOR) ตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 876-2547 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) ดังสมการ 

ท่ี 5 

MOR=
3×P×L

2×b×d2 
 (5) 

 

            เมื่อ MOR คือ มอดุลัสการแตกร้าว (Modulus of rupture; MOR) 

       P  คือ Breaking load มหีน่วยเป็น N 

       L คือ ช่วงความยาวมหีน่วยเป็น mm 

         b  คือ ความกว้างของช้ินงานทดสอบมหีน่วยเป็น mm 

         d คือ ความสูงของชิ้นงานทดสอบมหีน่วยเป็น mm 

     

   การทดสอบคุณสมบัติการดัดโค้ง ตัดชิ้นทดสอบขนาด 50X50 mm จำนวน  

12 ชิ้น กำหนดจุดกึ่งกลางบนตัวอย่างท่ีจะใช้เป็นจุดให้แรงกด ทดสอบชิ้นตัวอย่างทดสอบด้วย

เคร่ือง Load Frame 10,000 L.B. โดยวางบน Rider ให้ระยะระหว่าง Rider ท้ังสองตัวห่างกัน  
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120 mm ทำการทดสอบแรงดัดโค้งโดยการกดด้วยความเร็วคงท่ี 10 mm/min จนกระทั่งตัวอย่าง

โค้งจนเกือบหักคำนวณหาโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of elasticity; MOE) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มอก. 876-2547 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) ดังสมการท่ี 6 
 

MOE= m×L3

4×b×d3 
 (6) 

 

          เมื่อ MOE คือ มอดุลัสยืดหยุ่น (Modulus of elasticity, MOE) 

       m คือ ความชันระหว่างค่าแรงท่ีเพิ่มขึ้นและค่าระยะแอ่นตัวท่ีเพิ่มขึ้น 

      L คือ ช่วงความยาว มหีน่วยเป็น mm 

        b  คือ ความกว้างของช้ินงานทดสอบมหีน่วยเป็น mm 

        d คือ ความสูงของชิ้นงานทดสอบมหีน่วยเป็น mm 

 
 

ผลการวิจัย  

 1.  ลักษณะสณัฐานของแผน่วสัดแุทนไม้ 

  กาวประสานท่ีศึกษามีความแตกต่างกัน ทำให้วธีิการเตรียมกาวประสานนั้นแตกต่างกัน

ออกไป มลีักษณะสัณฐาน ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1  ลักษณะสัณฐานของแผ่นวัสดุแทนไม ้
 

  จากภาพท่ี 1 พบว่า การผลิตแผ่นวัสดุแทนไม้จากเปลือกข้าวโพดและฟางข้าวกับ       

กาวแป้งเปียก  ลักษณะภายนอกมีพื้นผิวไม่ราบเรียบ ขรุขระ แผ่นวัสดุแทนไม้โค้งงอ ไม่เรียบตรง 

และแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากเปลือกข้าวโพดจะมีลักษณะหยาบกว่าแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากฟางข้าว 

การจัดเรียงตัวภายในของแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากเปลือกข้าวโพดกับกาวแป้งเปียกในปริมาณ 

125 g ทำให้มีลักษณะกลวงมากท่ีสุด ส่วนแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากฟางข้าวกับกาวแป้งเปียก 

ในปริมาณ 150 g มลีักษณะกลวงมากที่สุด 

  การผลิตแผ่นวัสดุแทนไม้จากเปลือกข้าวโพดและฟางข้าวกับกาวอีพ็อกซี่ จะเห็นได้

ว่าลักษณะภายนอกของแผ่นวัสดุแทนไม้ มีพื้นผิวราบเรียบ แผ่นวัสดุแทนไม้ไม่โค้งงอ เรียบตรง 

การจัดเรียงตัวภายในของแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากฟางข้าวเรียงชิดติดกันได้ดีกว่าแผ่นวัสดุ      

แทนไม้ท่ีทำจากเปลือกข้าวโพด และการจัดเรียงตัวภายในของแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากเปลือก

ข้าวโพดและฟางข้าว จะมลีักษณะท่ีเรียงชิดติดกนัมากขึน้ เมื่อเพิ่มปริมาณกาวอีพ็อกซี่ 

  แผ่นวัสดุแทนไม้ ท่ีใช้กาวอีพ็อกซี่ เป็นกาวประสานจะมีลักษณะภายนอกและ 

การจัดเรียงตัวภายในได้ดีกว่าแผ่นท่ีทำมาจากกาวแป้งเปียก แสดงให้เห็นว่าหากเปรียบเทียบ 

กาวประสานที่ใชใ้นการผลิตแผ่นวัสดุแทนไม้ กาวอีพ็อกซี่นัน้ดกีว่ากาวแป้งเปียกอย่างเห็นได้ชัด 

  

ฟา
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 +
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าว
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ขนาด 
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 2. การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นวัสดุแทนไม้ 

  2.1 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลแผ่นวัสดุแทนไม้ 

   ผลการศกึษาสมบัตเิชงิกลทดสอบเปรียบเทียบกับมอก. 876-2547  

ตารางที ่1 คุณสมบัตเิชงิกลแผ่นวัสดุแทนไม้ 

ชนิดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชนิดกาวประสาน 
ปริมาณ 

(g) 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(MPa) 

มอก.876-2547 - - ≥14 ≥1800 

ฟางข้าว 100 g 

กาวแปง้เปียก 

125 1.9 21.8 

150 0.9 7.9 

175 2.2 24.4 

กาวอีพ็อกซี ่

125 10.6 198.2 

150 22.5 484.1 

175 18.7 400.9 

เปลือกข้าวโพด 100 g 

กาวแปง้เปียก 

125 1.1 1.8 

150 0.8 6.0 

175 1.6 44.8 

กาวอีพ็อกซี ่

125 9.2 101.1 

150 16.8 228.0 

175 14.8 325.8 

    

   ผลการศึกษาโมดูลัสของการแตกหัก (MOR) จากตารางท่ี 1 พบว่าแผ่นชิ้นวัสดุ

แทนไม้ท่ีทำจากฟางข้าวกับกาวแปง้เปียก และเปลอืกข้าวโพดกับกาวแป้งเปียก ในปริมาณ 150 g 

มีค่าความต้านทานแรงดัดท่ีแปรผกผันกับปริมาณกาวประสาน ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยท่ีสุดจากท้ัง  

3 ตัวอย่าง คือ 0.9 MPa และ 0.8 MPa ตามลำดับ แต่ในแผ่นท่ีทำจากฟางข้าวกับกาวอีพ็อกซี่ 

และเปลือกข้าวโพดกับกาวอีพ็อกซี่ ในปริมาณ 150 g กลับแปรผกผันให้ค่าท่ีสูงท่ีสุดจากท้ัง  

3 ตัวอย่าง คือ 22.5 MPa และ 16.8 MPa เมื่อเปรียบเทียบเศษวัสดุท้ังสองชนิดจะเห็นได้ว่าแผ่นช้ิน

วัสดุแทนไม้ท่ีทำจากฟางข้าวดีกว่าแผ่นท่ีทำจากเปลือกข้าวโพด และแผ่นวัสดุแทนไม้จากกาว 

อีพ็อกซี่ดีกว่าแผ่นท่ีทำจากกาวแป้งเปียก แผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.

876-2547 มี 4 ตัวอย่าง คือ แผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากเศษวัสดุแทนไม้กับกาวอีพ็อกซี่ใน

ปริมาณ 150 g และ 175 g ท่ีมคี่าความตา้นทานแรงดัดมากกว่า 14 MPa 

   ผลการศึกษาโมดูลัสยืดหยุ่น (MOE) จากตารางท่ี 1 พบว่าแผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ 

ท่ีทำจากฟางข้าวกับกาวแป้งเปียก ในปริมาณ 150 g มีค่าความยืดหยุ่นท่ีแปรผกผันกับปริมาณ

กาวประสาน ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยท่ีสุด คือ 7.9 MPa แต่ในแผ่นท่ีทำจากฟางข้าวกับกาวอีพ็อกซี่ใน

ปริมาณ 150 g กลับแปรผกผันให้ค่าที่สูงท่ีสุด คือ 484.1 MPa ซึ่งเป็นแผ่นท่ีให้ค่าท่ีดีท่ีสุดจากท้ัง 
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12 ตัวอย่าง  แผ่นช้ินวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากเปลอืกข้าวโพดกับกาวประสานท้ัง 2 ชนดิ ให้ค่าที่แปรผัน

ตรงตามปริมานกาวประสาน แผ่นท่ีดีท่ีสุดท่ีทำจากเปลือกข้าวโพด คือ เปลือกข้าวโพดกับกาว 

อีพ็อกซี่ ในปริมาณ 175 g แผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท้ัง 12 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีค่า

โมดูลัสยืดหยุ่น ต้องไม่ต่ำกว่า 1800 MPa แผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีดีสุด คือ แผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีทำ

จากฟางข้าวกับกาวอพี็อกซี่ในปริมาณ 150 g 

  2.2 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกายภาพแผ่นวัสดุแทนไม้ 

   ผลการศึกษาคุณสมบัติเชิงกายภาพแผ่นวัสดุแทนไม้ ได้แก่ ความชื้น ความหนาแน่น 

การดูดซึมน้ำ การพองตัวตามความหนาเปรียบเทียบกับ มอก. 876-2547 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คุณสมบัตเิชงิกายภาพแผ่นวัสดุแทนไม้ 
ชนิดเศษวัสดุ

เหลือใช ้

ทางการเกษตร 

ชนิด 

กาวประสาน 

ปริมาณ 

g 

ความชื้น

 % 

ความหนาแนน่ 

kg/m3 

การดูด 

ซมึน้ำ % 

การพองตัวตาม

ความหนา% 

มอก. 876-2547 - - 3-14 400-900 ≤12 ≤12 

ฟางข้าว 100 g 

กาวแปง้เปียก 

125 5.97 209 349.84 x 

150 6.68 267 280.50 x 

175 5.80 338 259.31 36.26 

กาวอีพ็อกซี ่

125 4.41 603 10.55 1.98 

150 3.57 619 3.63 2.4 

175 2.58 790 2.22 0.97 

  125 5.67 208 226.06 x 

 กาวแปง้เปียก 150 5.85 220 254.05 x 

เปลือกข้าวโพด  175 6.32 264  256.24 35.9 

100 g  125 4.93 490 19.89 1.96 

 กาวอีพ็อกซี ่ 150 3.88 708 7.53 4.32 

  175 2.81 770 3.70 0.93 

หมายเหต ุ X หมายถึง ค่าที่หาไม่ได้ เนื่องจากวัสดุแทนไม้ที่อัดไม่มีความเป็นแผ่นสมบูรณ์ 

 

  ผลการทดสอบค่าความชื้นของแผ่นชิ้นวัสดุแทนไมท้ั้ง 12 ตัวอย่าง จากตารางที่ 2 

พบว่า แผ่นช้ินวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากกาวแป้งเปียก มีค่าความชื้นอยู่ในช่วง 5-7% และแผ่นช้ินวัสดุ

แทนไม้ท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ มีค่าความชื้นอยู่ในช่วง 2-6% ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ี

ทำจากกาวแป้งเปียกเป็นกาวประสาน ค่าความชื้นของแผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท้ัง 12 ตัวอย่าง ผ่าน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.876-2547 ท่ีกำหนดให้มคี่าความชืน้เฉลี่ยตอ้งอยู่ในช่วง 3% ถึง 14%  

  ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นท้ัง 12 ตัวอย่าง จากตารางท่ี 2 พบว่าแผ่นชิ้น

วัสดุแทนไม้ท่ีทำจากกาวแป้งเปียก และแผ่นท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ มีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 
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200-340 kg/m3 และ 490-790 kg/m3 ตามลำดับ แผ่นท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ท้ังหมดมีค่าผ่านตาม

เกณฑ์มาตรฐาน มอก.876-2547 เนื่องจากมคี่าความหนาแน่นเฉลี่ยตอ้งอยู่ในช่วง 400-900 kg/m3  

  การทดสอบค่าการดูดซึมน้ำ จากตารางท่ี 2 พบว่าแผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจาก

กาวแป้งเปียกและกาวอีพ็อกซี่เป็นกาวประสาน มีค่าการดูดซึมน้ำอยู่ในช่วง 226.06-349.84% 

และ 2.22-19.89% ตามลำดับ และแผ่นท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ในปริมาณ 125 g มีความสามารถใน 

การดูดซึมน้ำท่ีค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าหากต้องการใช้กาวอีพ็อกซี่เป็นกาวประสาน ควรใช้ใน

ปริมาณมากกว่า 125 g ขึ้นไป ดังนั้นแผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีมีค่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.

876-2547 มี 5 ตัวอย่าง คือ แผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ยกเว้น แผ่นท่ีทำมาจาก

เปลือกข้าวโพดกับกาวอีพ็อกซี่ในปริมาณ 125 g เนื่องจากมีค่าการทดสอบค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ย

ไม่เกิน 12% 

  การทดสอบค่าการพองตัวตามความหนา จากตารางท่ี 2 พบว่าแผ่นชิ้นวัสดุ

แทนไม้ท่ีทำจากกาวแป้งเปียกในปริมาณ 125 และ 150 g ไม่สามารถหาค่าการพองตัวตามความหนา

ได้ เนื่องจากแผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้พองตัวละลายจนไม่เป็นแผ่น แต่แผ่นท่ีทำจากกาวแป้งเปียกใน

ปริมาณ 175 g มีค่าการพองตัวตามความหนาอยู่ในช่วง 35.9-36.26% และแผ่นท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ 

มคี่าการพองตัวตามความหนาอยู่ในช่วง 0.93-4.32% ซึ่งเป็นค่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.

876-2547 ท้ัง 6 ตัวอย่าง เนื่องจากมคี่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยไม่เกิน 12%  

 

อภปิรายผล 

 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบโมดูลัสการแตกร้าว (MOR) และโมดูลัส

ยืดหยุ่น (MOE) พบว่าการเพิ่มปริมาณกาวประสานส่งผลให้ค่าโมดูลัสการแตกร้าว (MOR) และ

โมดูลัสยืดหยุ่น (MOE) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความหนาแน่นของแผ่นวัสดุแทนไม้เพิ่มสูงขึ้น  

นอกจากนี้ความหนาแน่นของแผ่นไม้ยังขึ้นอยู่กับความหนาของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

จะเห็นได้จากฟางข้าวมีลักษณะบางและยาว ทำให้มีสัดส่วนความเพียวสูง (สัดส่วนความเพียว 

คือ ความยาว/ความหนา การมสีัดส่วนความเพยีวมากจะส่งผลให้แผ่นวัสดุแทนไม้รับแรงได้ดีและ

มคีวามยืดหยุ่น) การเรียงซ้อนกันระหว่างชิ้นไม้ได้ดี แผ่นวัสดุแทนไมจ้ึงมีช่องว่างน้อยลง ส่งผลให้

ความสามารถการกระจายความเค้นท่ีเกิดจากแรงดันและสม่ำเสมอตลอดท่ัวท้ังแผ่น แต่เปลือก

ข้าวโพดท่ีมีลักษณะหนากว่าฟางข้าว เมื่อนำไปอัดเป็นแผ่นวัสดุแทนไม้ ทำให้แผ่นวัสดุแทนไม้มี

ช่องว่างมาก ไม่สามารถกระจายความเค้น (Street) ท่ีเกิดจากแรงดัดได้สม่ำเสมอความสามารถ

ในการต้านการโก่งหรือความแข็งตึงน้อยส่งผลให้มีโมดูลัสยืดหยุ่น (MOE) น้อยลง (อาทิตยา, 

2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย กนกศักดิ์ และดำรง (ม.ป.ป.) พบว่า จากการเปรียบเทียบ

เปอร์เซ็นต์กาวท่ีแตกต่างกัน ยิ่งเปอร์เซ็นต์กาวท่ีเพิ่มมากขึ้นค่าสัมประสิทธ์ิของการแตกหัก 
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มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำให้ค่าความแข็งแรงเพิ่มสูงขึน้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สิริชัย และคณะ (2556) พบว่าความหนาแน่นของแผ่นและปริมาณกาวท่ีเพิ่มขึ้น 

มีผลทำให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของแผ่นไม้อัดจากใบสนทะเลเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พนุชศดี ทรงกลด และธีระ (2559) พบว่าการเพิ่มปริมาณกาวไอโซไซยาเนต และกาวยูเรีย

ฟอร์มาลดีไฮด์ ส่งผลให้แผ่นช้ินไม้อัดจากเศษเหลือท้ิงของไม้เสม็ดขาว มีค่าค่าโมดูลัสแตกหักและ

ค่าโมดูลัสยดืหยุ่นเพิ่มสูงขึ้น 

 ผลการผลิตแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากกาวแป้งเปียกมีความชื้นเฉลี่ย (5-6%) สูงกว่า   

แผ่นชิ้นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ (2-4%) สอดคล้องกับงานวจิัยของ วรรณวิภา และคณะ 

(2561) พบว่า แผ่นรองแก้วท่ีขึ้นรูปด้วยกาวแป้งเปียก จะมีค่าเฉลี่ยความชืน้สูงกว่าแผ่นรองแก้วท่ี

ขึน้รูปด้วยกาวลาเท็กซ์ เนื่องจากกาวแป้งเปียกมีนำ้เป็นส่วนผสมจึงทำให้แผ่นรองแก้วมีความชื้น

สูงตามไปด้วย หากพิจารณาสมบัติการดูดซึมน้ำและการพองตัวตามความหนาจะพบว่า แผ่น

วัสดุแทนไมท่ี้ทำจากกาวแป้งเปียกมีค่าการดูดซึมนำ้และการพองตัวตามความหนาสูงกว่าแผ่นชิ้น

วัสดุแทนไม้ท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่  เนื่องจากแผ่นวัสดุแทนไม้ถูกผลิตจากวัสดุธรรมชาติท่ีมี

เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก เป็นสารท่ีชอบดูดซับน้ำ เมื่อนำแผ่นวัสดุแทนไม้ไปแช่ในน้ำจะมี

ค่าการดูดซับน้ำและการพองตัวตามความหนาท่ีสูง (ชาตรี และคณะ, 2557) ทั้งเมื่อนำเศษวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรผสมกับกาวประสาน กาวแป้งเปยีกมีสมบัตกิารละลายนำ้ แต่กาวอีพ็อกซี่

มคีุณสมบัตเิป็นตัวเชื่อมประสานท่ีไม่ละลายนำ้ ส่งผลสามารถลดการดูดซึมนำ้และค่าการพองตัว

ตามความหนาได้ สอดคล้องกับงานวจิัยของ วรรณวภิา และคณะ (2561) พบว่า แผ่นรองแกว้ท่ีมี

กาวแป้งเปียกเป็นวัสดุประสานจะมีค่าการดูดซึมน้ำและการพองตัวตามความหนาสูงกว่าแผ่น

รองแก้วท่ีมีกาวลาเท็กซ์เป็นวัสดุประสาน เนื่องจากกาวลาเท็กซ์ผลิตจากพอลิเมอร์ Epoxy จะมี

คุณสมบัตเิป็นตัวเชื่อมประสาน ทนน้ำ ทนสารเคมี และเป็นฉนวน 

 จากการสืบค้นผลงานทางวิชาการพบว่ายังมีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สรรหาวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ท่ีสามารถนำเป็นวัสดุในการผลิตแผ่นวัสดุแทนไม้ อาทิ การผลิตแผ่นชิ้น

ไม้อัดจากใบตะไคร้และฟางข้าวท่ีได้มีแนวคิดท่ีจะนำเศษเหลือจากเศรษฐกิจท่ีต้องกำจัดท้ิงมา

สร้างประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (จารุณี, 2562) เช่นเดียวกับ

งานวิจัยของ อาหมาด และคณะ (2557) ที่มีวัตถุประสงค์ นำต้นปาล์มน้ำมันมีอายุ 25 ปี ท่ีต้อง

ถูกตัดทิ้ง ได้ทำวิจัยเพื่อท่ีจะนำไปผ่านการย่อยและการนำไปขึ้นรูปเป็นไม้อัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

และสามารถใช้งานแทนไม้จริงจากธรรมชาตท่ีิเติบโตไม่ทันต่อความต้องการ ดังนั้นแผ่นวัสดุแทน

ไม้ท่ีได้จึงสามารถนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายในและงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ การผลิตแผ่น

วัสดุแทนไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และ

ส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ทางพาณิชย์ (ณัชธกาภรณ์ และสาสินี, 2561) 
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สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้สามารถผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ โดย

ทำการศกึษาความเหมาะสมของการผลิตแผ่นช้ินไมอ้ัดจากเปลอืกข้าวโพดและฟางข้าว พร้อมท้ัง

วิเคราะห์สมบัติ พบว่า ลักษณะสัณฐานของแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีใช้กาวแป้งเปียกมีคุณภาพต่ำกว่า

แผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีมีกาวอีพ็อกซี่อย่างเห็นได้ชัด การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลโดยการตรวจสอบวัด

ค่าโมดูลัสของการแตกหัก (MOR) และโมดูลัสยืดหยุ่น (MOE) พบว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐาน มอก.876-2547 มีเพียง 4 ตัวอย่าง ท่ีผ่านมาตรฐานค่าโมดูลัสของการแตกหัก 

(MOR) แต่ไม่ผ่านค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (MOE) ท้ัง 12 ตัวอย่าง ส่วนการทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพ 

พบว่าผ่านมาตรฐาน มอก.876-2547 มีเพียง 5 ตัวอย่าง คือ แผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำมาจากกาว 

อีพ็อกซี่เป็นกาวประสาน ยกเว้นแผ่นวัสดุแทนไม้ท่ีทำจากกาวอีพ็อกซี่ในปริมาณ 125 g ท่ีมีค่า

การดูดซึมน้ำ 19.89% ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสม

ของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการทำวัสดุแทนไม้นั้น การทำวัสดุแทนไม้จากฟางข้าว 

มีความเหมาะสมมากกว่าเปลือกข้าวโพด แต่หากเปรียบเทียบความเหมาะสมของกาวประสาน 

จะพบว่าการทำวัสดุแทนไม้จากกาวอพี็อกซี่มีความเหมาะสมมากกว่ากาวแป้งเปียก 

  

กติตกิรรมประกาศ   

 งานวิจัยการศึกษาการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สำเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ประจำโปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาทุกท่านท่ีให้คำแนะนำและ

เอื้อเฟื้อเคร่ืองมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ท่ีให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการทำวิจัย ขอบคุณโปรแกรมวิชา

วทิยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และทุกท่านท่ีให้คำแนะนำ 

จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย 
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