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การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว
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บทคัดย่อ
การศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและ
ปริมาณของกาวที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด ตลอดจนทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ
เชิ งกลตาม มอก. 876-2547 (ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม[สมอ], 2547) มี ก ารวางแผน
การทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ เปรี ย บเที ย บกาว 2 ชนิ ด คื อ กาวไอ โซไซยาเนต ชนิ ด polymeric
diphenylmethane diisocyanate (pMDI) ปริมาณร้อยละ 3, 5 และ 7 และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณ
ร้อยละ 8, 10 และ 12 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า ชนิดและปริมาณของกาว
ที่ เ หมาะสมในการผลิ ต แผ่ น ชิ้ น ไม้ อั ด คื อ การผลิ ต แผ่ น ชิ้ น ไม้ อั ด ที่ อั ด ด้ ว ยกาวไอโซไซยาเนต ชนิ ด pMDI
ในปริมาณร้อยละ 7 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง โดยให้ค่าคุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ ค่ามอดุลัสแตกหัก ค่ามอดุลัส
ยืดหยุ่น และค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ซึ่งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 17.14, 1880.89 และ 0.86 MPa
ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 (สมอ, 2547)
คาสาคัญ : แผ่นชิ้นไม้อัด ไม้เสม็ดขาว
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Particleboard Manufacturing from Waste of Cajuput (Melaleuca cajuputi Powell)
Panutsadee Yenjai1* Songklod Jarusombuti2 Teera Veenin3
Abstract
Particleboard Manufacturing from Waste of Cajuput (Melaleuca cajuputi Powell) was
studied. The objectives were to study types and amount of a suitable adhesive for particleboard
manufacturing, and to test physical and mechanical properties according to Thai Industrial
Standard (TIS, 2004). Completely randomized design (CRD) was used in the experiment.
The process was comparing two types of adhesive, which were Isocyanate adhesive type
polymeric diphenylmethane diisocyanate (pMDI) content 3, 5 and 7% and Urea Formaldehyde
adhesive content 8, 10 and 12 by oven dry weight, respectively. The result showed that,
the types and amount of a suitable adhesive for particleboard manufacturing was Isocyanate
adhesive type pMDI content 7 by oven dry weight, which provided the highest value of
mechanical properties including, value of modulus of rupture, modulus of elasticity and internal
bonding as 17.14, 1880.89 and 0.86 MPa, respectively. The value also passed standard TIS 8762004.
Keywords : Particleboard, Cajuput tree
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บทนา
ปั จ จุ บั น ป่ า ไม้ ใ นประเทศไทยมี ป ริ ม าณลดน้ อ ยลง เนื่ อ งจากประชากรมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ท าให้
ความต้องการในการใช้ไม้เพิ่มสูงขึ้น มีการตัดไม้ทาลายป่า รุกรานพื้นที่ป่าเพื่อประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย
อีกทั้งทรัพยากรป่าไม้มีอยู่อย่างจากัด ทาให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรป่าไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์
ซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์จะใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เช่น นามาเผาถ่าน ทิ้งเศษไม้เล็กๆ จานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มนุษย์ จึงคิดค้นนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการใช้ไม้ตามธรรมชาติ โดยนาวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ เช่น วัสดุเหลือทิ้งจากการตัดสางขยายระยะ
การลิดกิ่ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เศษไม้กิ่งไม้ เป็นต้น นามาผลิตเป็นแผ่นชิ้นไม้อัด(Particleboard; PB)
โดยใช้กาวเป็นตัวประสาน ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต แผ่นชิ้นไม้อัดส่วนใหญ่ใช้ไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส
เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพราะเป็นไม้เศรษฐกิจของไทย ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากนาไม้ที่ไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ เช่น ไม้เสม็ดขาวซึ่งการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่นามาเผาถ่านและสกัดน้ามัน ทาให้เกิดเศษเหลือทิ้ ง
เป็นจานวนมากและยังไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
ไม้เสม็ดขาว เป็นไม้ที่พบมากในพื้นที่ป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นไม้ขนาดเล็กถึงปานกลาง
สูง 5-25 เมตร เนื้อไม้มีสีขาวอมชมพู ละเอียด ไม่เปราะ ขัดง่าย ทาชิ้นงานได้ง่ายเมื่อเทียบกับไม้ยางพารา (ธนิตย์
และสมชัย, 2550) เปลือก เป็นแผ่นบางๆ มีสีขาวถึงสีน้าตาล ใบ รูปหอกปลายแหลม สีเขียวอมเทา ดอกมีสีขาว
ผล รูปแอปเปิ้ลคล้ายถ้วยปลายตัดเว้า ออกดอกและผลเกือบตลอดทั้งปี (มูลนิธิสวนหลวง ร.9, 2547)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาวมาทาการวิจัยผลิตแผ่นชิ้น ไม้อัด และทดสอบหา
คุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว เพื่อทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตของไม้เสม็ด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นข้อมูลและเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของกาวที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของ
ไม้เสม็ดขาว
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาวครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวางแผน
การทดลอง กาหนดวิธีการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้
1. แผนการทดลอง มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design)
โดยใช้ เ ศษเหลื อ ทิ้ ง ของไม้ เ สม็ ด ขาวน ามาอั ด เป็ น แผ่ น ชิ้ น ไม้ อั ด มี ก าวไอโซไซยาเนต ชนิ ด polymeric
diphenylmethane diisocyanate (pMDI) ปริ ม าณร้ อ ยละ 3, 5 และ 7 และกาวยู เ รี ย ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ (UF)
ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ 12 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้งตามลาดับ เป็นตัวประสาน ทาการทดลองจานวน 3 ซ้า
ดังแสดงใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว
สัญลักษณ์
A
B
C
D
E
F
หมายเหตุ pMDI ไอโซไซยาเนต UF ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

ชนิดและปริมาณกาว
กาว pMDI ปริมาณร้อยละ 3
กาว pMDI ปริมาณร้อยละ 5
กาว pMDI ปริมาณร้อยละ 7
กาว UF ปริมาณร้อยละ 8
กาว UF ปริมาณร้อยละ 10
กาว UF ปริมาณร้อยละ 12

2. วิธกี ารผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด
2.1 นาชิ้นไม้ที่เตรียมไว้ทาการผสมกาว ชนิดและปริมาณของกาว ดังแสดงในตารางที่ 1 ใน
เครื่องผสมกาว
2.2 นาชิ้นไม้ที่ทาการผสมกาวแล้ว มาทาเป็นแผ่นในกล่องไม้ที่มีขนาด 35x35 เซนติเมตร
2.3 นาแผ่นที่ได้ทาการอัดร้อนด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ด้วยแรงอัด 35 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ระยะเวลา 4 นาที เพื่อให้ได้แผ่นชิ้นไม้อัดที่มีความหนาแน่น 0.75 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
และมีความหนา 10 มิลลิเมตร
2.4 จากนั้นทาการปรับสภาวะแผ่นชิ้นไม้อัด โดยการผึ่งในห้องที่มีอุณหภูมิ 20±2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65±3
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ทาการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดทั้งคุณสมบัติกายภาพ ได้แก่
ความชื้น (moisture content) และความหนาแน่น (density) คุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ การพองตัวทางด้านความหนา
(thickness swelling) มอดุ ลั ส แตกร้ า ว (modulus of rupture) มอดุ ลั ส ยื ด หยุ่ น (modulus of elasticity)
และความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (internal bonding) ตามมาตรฐาน มอก. 876-2547 (สมอ, 2547) และ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ค่ า ความแตกต่ า งทางสถิ ติ โ ดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) ตลอดจนวิ เ คราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test
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ค่าทดสอบ(ร้อยละ)

1. คุณสมบัติทางกายภาพ
1.1 ค่าความชื้น
จากการทดสอบหาค่าความชื้น พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว โดย
แผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 3, 5 และ 7 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้ค่าอยู่
ในช่วงร้อยละ 6.73-7.07 และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ 12 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง
ให้ค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 7.10-7.19 ซึ่งเป็นค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 (สมอ, 2547) โดยความชื้นเฉลี่ย
กาหนดต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 4-13 ดังภาพที่ 1
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40

7.19

7.07

7.13

7.10

6.92

6.73
MC
A

B

C

D

E

F

สัญลักษณ์

ภาพที่ 1 ปริมาณความชื้นของแผ่นชิ้นไม้อัด
จากการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ทางสถิ ติ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชนิ ด และปริ ม าณของกาวมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2

ค่าทดสอบ(ก./ลบ.ซม.)

1.2 ค่าความหนาแน่น
จากการทดสอบหาค่าความหนาแน่น พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว
โดยแผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 3, 5 และ 7 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้ค่าอยู่
ในช่วง 0.69-0.76 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ 12 ของ
น้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้ค่าอยู่ในช่วง 0.70-0.75 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก.
876-2547 (สมอ, 2547) โดยความหนาแน่นเฉลี่ยกาหนดต้องอยู่ในช่วง 0.4-0.9 g/cm3 ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ปริมาณความหนาแน่นของแผ่นชิ้นไม้อัด
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จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ชนิดและปริมาณของกาว มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2
2. คุณสมบัติเชิงกล
2.1 ค่าการพองตัวตามความหนา
จากการทดสอบหาค่าการพองตัวตามความหนา พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของ
ไม้เสม็ดขาว โดยแผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ให้ค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 8.03-9.06 เป็นค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 (สมอ, 2547) ในขณะที่แผ่นที่อัดด้วยกาวยูเรีย
ฟอร์มัลดีไฮด์ ให้ค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 24.91-44.12 ซึ่งเป็นค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม แผ่นชิ้นไม้อัดที่อัดด้วยกาวทั้ง 2 ชนิด ให้ค่าการพองตัวตามความหนาที่ลดลง ตามปริมาณกาว
ที่เพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษาสมบั ติเชิ งกายภาพและเชิ งความร้ อนของแผ่ น ชิ้นไม้ อัดที่ผลิตจากทะลาย
ปาล์มน้ามัน โดยใช้กาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 5 และ 7 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง อัดที่
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ให้ค่าการพองตัวตามความหนาลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณกาว (ทัศนีย,์ 2548) ดังภาพ
ที่ 3
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ภาพที่ 3 การพองตัวตามความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัด
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ย
ระหว่างชนิดและปริมาณของกาว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) ดังแสดงในตารางที่ 2
2.2 ค่ามอดุลัสแตกหัก
จากการทดสอบหาค่ามอดุลัสแตกหัก พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว
โดยแผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณกาวร้อยละ 5 และ 7 และแผ่นที่อัดด้วยกาวยูเรีย
ฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 12 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้ค่ามอดุลัสแตกหักเฉลี่ยผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547
(สมอ, 2547) ในขณะที่แผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณกาวร้อยละ 3 และแผ่นที่อัดด้วย
กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8 และ 10 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้ค่ามอดุลัสแตกหั กเฉลี่ยไม่ผ่าน
มาตรฐาน ดังภาพที่ 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)
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ภาพที่ 4 ค่ามอดุลัสแตกหักของแผ่นชิ้นไม้อัด

ค่าทดสอบ(MPa)

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ชนิดและปริมาณของกาว มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) ดังแสดงในตารางที่ 2
2.3 ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น
จากการทดสอบหาค่ามอดุลัสยืดหยุ่น พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว
โดยแผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 7 และแผ่นที่อัดด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
ปริ ม าณร้ อ ยละ 12 ของน้ าหนั ก ชิ้ น ไม้ อ บแห้ ง ให้ ค่ า มอดุ ลั สยื ดหยุ่น เฉลี่ ยผ่า นมาตรฐาน มอก. 876-2547
(สมอ, 2547) คือ 1,880.89 และ 1,825.22 MPa ตามลาดับ ในขณะที่ แผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด
pMDI ปริมาณร้อยละ 3 และ 5 และแผ่นที่อัดด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8 และ 10 ของน้าหนัก
ชิ้นไม้อบแห้ง ให้ค่าไม่ผ่านมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ ตาม ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณกาว
ที่เพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ทาการทดลองผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากไม้ betel palm (Areca catechu Linn.)
อัดแผ่นโดยใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 6, 8 และ 10 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ทาการอัดร้อน
ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดที่อัดด้วยกาวปริมาณร้อยละ 10 มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นสูงสุด
(Lin et al., 2008) ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นของแผ่นชิ้นไม้อัด
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ค่าทดสอบ (MPa)

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณและชนิดของกาว มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2
2.4 ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
จากการทดสอบหาค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้ง
ของไม้เสม็ดขาว โดยแผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 3, 5 และ 7 ของน้าหนักชิ้นไม้
อบแห้ง ให้ค่าอยู่ในช่วง 0.57-0.86 MPa และแผ่นที่อัดด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ
12 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้ค่าอยู่ในช่วง 0.48-0.58 MPa ซึ่งเป็นค่าที่ ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 (สมอ
, 2547) อย่ า งไรก็ ต าม แผ่ น ชิ้ น ไม้ อั ด ที่ อั ด ด้ ว ยกาวทั้ ง 2 ชนิ ด ให้ ค่ า ความต้ า นแรงดึ ง ตั้ ง ฉากกั บ ผิ ว หน้ า
ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณกาวที่เพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณาส่วนที่
ไม่เกิดสารกฤษณา และส่วนที่เหลือจากการกลั่นน้ามันหอมระเหย โดยใช้ก าวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณกาว
ชั้นผิวร้อยละ 8, 10 และ 12 ชั้นไส้ร้อยละ 6, 8 และ 10 ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง อัดร้อนด้วยอุณหภูมิ 140,
150, 160 และ 180 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ให้ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณกาว
และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น แต่จะลดลงเมื่อใช้อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส (อิสรีย์, 2552) ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าของแผ่นชิ้นไม้อัด
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ชนิดและปริมาณของกาวมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) ดังแสดงในตารางที่ 2
สรุป
จากการศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาวในครั้งนี้ ได้วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design) จานวน 6 ทรีทเม้นต์ ทรีทเม้นต์ละ 3 ซ้า โดยเปรียบเทียบกาว
2 ชนิด คือ กาวไอโซไซยาเนต ชนิด polymeric diphenylmethane diisocyanate (pMDI) ปริมาณร้อยละ 3,
5 และ 7 และกาวยูเรี ยฟอร์มัลดีไฮด์ ปริ ม าณร้อ ยละ 8, 10 และ 12 ของน้ าหนั ก ชิ้ น ไม้อ บแห้ง ตามลาดับ
ตลอดจนศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล ตามมาตรฐาน มอก. 876-2547 วิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความแตกต่ างทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า ชนิ ด และปริ ม าณของกาวที่ เ หมาะสม
ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด คือ การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ในปริมาณร้อยละ 7
ของน้าหนักชิ้นไม้อบแห้ง โดยให้ค่าคุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ การพองตัวตามความหนา เท่ากับ ร้อยละ 8.03

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)
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ค่ามอดุลัสแตกหัก ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น และค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ซึ่งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 17.14,
1880.89 และ 0.86 MPa ตามลาดับ ส่วนค่าคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความชื้น ให้ค่าร้อยละ 6.92 และ
ค่าความหนาแน่น ให้ค่าเท่ากับ 0.76 g/cm3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาวในครั้งนี้ เห็นได้ว่า แผ่นทีใ่ ช้
กาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ให้คุณสมบัติของแผ่นโดยรวมดีกว่าแผ่นที่ใช้ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ แต่ทั้งนี้
การพิ จ ารณาจะเลื อ กใช้ ก าวชนิ ด ใดนั้ น ควรขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ น าไปใช้ ง าน หากไม่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ปั ญ หาเรื่ อ ง
การปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ ก็สามารถใช้กาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 7 ของน้าหนักชิ้นไม้
อบแห้ง แต่หากต้องการลดต้นทุนการผลิตก็สามารถใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 12 ของน้าหนัก
ชิ้นไม้อบแห้งแทนได้เนื่องจากราคาต่ากว่า
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