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การผลิตแผนใยไมอัดแข็งจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดวย
กระบวนการระเบิดดวยไอน้ํา 

Hardboard Production from Agricultural Residues 
by Steam Explosion Process 

 
ธีระวัฒน วิชัยขัทคะ และอรรถพล สมุทคุปต์ิ 

Teerawat Vijaykadga and Uttapol Smutkupt 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาคุณสมบัติ และผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของการผลิตแผนใยไมอัดแข็งที่ใชกรรมวิธีระเบิดเยื่อ
ดวยไอน้ําจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในประเทศ การศึกษาแบงเปนสองสวน สวนแรกเปนการคัดเลือกวัตถุดิบโดย
วิเคราะหดวยเทคนิคลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (AHP) พบวา ขาว เปนทางเลือกที่เหมาะสม และมีศักยภาพมากที่สุด สําหรับ
การนําวัสดุเหลือใชภาคการเกษตรมาเปนวัตถุดิบในการผลิตแผนใยไมอัดแข็ง การศึกษาสวนที่สอง เปนการผลิตแผนใยไม
อัดแข็งที่ใชวัตถุดิบที่ไดรับคัดเลือกในขั้นตอนแรก ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช คือ ฟางขาว มาผลิตผานกรรมวิธีระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา 
โดยใชการระเบิดที่ระดับความดัน 2.0 MPa และ 2.4 MPa ช้ินทดสอบที่ไดมีความหนาแนนเฉลี่ย 1.19 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร การทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 180-2532 พบวาแผนใยไมอัดแข็งจากการระเบิดเยื่อระดับ
ความดัน 2.4 MPa ใหคุณสมบัติดีที่สุด โดยมีคาความแข็งแรงดัดเทากับ 32.733 MPa มอดูลัสยืดหยุนเทากับ 13,097.83 
MPa การดูดซึมน้ําเทากับ 37.37% และการพองตัวเมื่อแชน้ําเทากับ 26.02% ดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการ
วิเคราะหดวยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักร (LCA) พบวามีคาผลกระทบรวมเทากับ 2.5726E-03 Pt ซึ่งเปรียบเทียบบน
ฐานขอมูล EDIP, LCA Food พบวามีคาผลกระทบสูงกวาผลิตภัณฑประเภท Fiberboard เล็กนอย การวิเคราะหตาม
กระบวนการผลิตพบวา กระบวนการอัดรอนเปนกระบวนการที่เกิดผลกระทบมากที่สุด ซึ่งมีสัดสวนที่รอยละ 54.02 ของ
ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้น การวิเคราะหแยกผลกระทบตามประเภทมลพิษ พบวามลพิษที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ มลพิษในดิน
ที่สงผลตอมนุษย  คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.56 ของมลพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the property and environmental impact of hardboard 

which use agricultural residues for raw material and manufacturing by steam explosion process. This 
study was divided into two parts. The former study was the selection for the most effective and proper 
agricultural material to develop into fiberboard by analyzing with AHP technique, a decision making 
tool. The results of the study was: Rice was the most proper agriculture residue for developing into the 
material for producing hardboard. The latter study was the production and testing the specification of 
hardboard follow industrial standard 180-2532. The research use rice straw to be raw material to 
produce hardboard with steam explosion process at pressure level 2.0 MPa and 2.4 MPa. The result of 
specification testing were the hardboard that process by steam explosion at pressure level 2.4 MPa 
gave the most excellent property when compared with other pressure levels by having modulus of 
rupture 32.733 MPa, modulus of elasticity was 13,097.83 MPa, water absorption was 37.37% and 
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swelling in water was 26.02% . In the part of the environmental affect from hardboard production by 
steam explosion process, found results from LCA assessment that total environmental affect value was 
2.5726E-03 Pt. The product comparison from production by the steam explosion; Fiberboard, Medium 
density fiberboard, Particleboard and Woodboard under EDIP, LCA food database found the value of 
environmental affect higher than general fiberboard production a little. The analysis divided process 
found the compressed heating process was the most environmental affect which have proportion at 
54.02% from environmental affect happened. When separate by type of the affect, found that the most 
affect was human toxicity to soil that was 46.56% of total affect. 
 

1.  บทนํา 

ภาวะโลกรอน และการขาดแคลนทรัพยากร ธรรมชาติ 
ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากความตองการใน
การบริโภคที่สูงขึ้นตามอัตราการเติบโตของประชากร 
ทรัพยากรไมเปนหนึ่งในทรัพยากรสําคัญตามธรรมชาติที่มี
การใชงานอยางแพรหลาย  ซึ่ งปจจุบันมีปริมาณใน
ธรรมชาติลดลงเปนอยางมาก  ในขณะที่ พ้ืนฐานของ
ประเทศไทย จัดเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีทรัพยากร
เหลือจากกิจกรรมภาคการเกษตรมากมายในแตละป 
โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทที่มี เสนใยธรรมชาติ เปน
สวนประกอบ ซึ่งสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทดแทนไม
ประเภทไมประกอบได ดังนั้นการศึกษาเพื่อนําทรัพยากร
เหลือใชดังกลาวมาใชประโยชนในการทดแทนไม
ธรรมชาติในรูปแบบแผนใยไมอัดแข็งจึงมีความนาสนใจ
อยางยิ่ง ซึ่งจะเปนทางเลือกที่สงผลดีตอทั้งเศรษฐกิจของ
ประเทศในภายภาคหนา และความยั่งยืนในดานทรัพยากร
ตอไปดวย 

สําหรับงานวิจัยนี้ไดแบงการศึกษาออกเปนสองสวน 
โดยสวนแรกเปนการศึกษาเพื่อคัดเลือกวัสดุเหลือใชภาค
การเกษตรที่มีศักยภาพสูงภายในประเทศดวยเทคนิค 
Analytic Hierarchy Process (AHP) เพื่อหาประเภท
พืชที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งจะนําวัสดุเหลือใชที่เกิดขึ้นใช
เปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนใยไมอัดแข็งได สวนที่
สองเปนการผลิต และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่
ใชวัตถุดิบจากที่ไดรับคัดเลือกในการศึกษาสวนแรก โดย
ผลิตเปนแผนใยไมอัดที่ระดับความหนาแนนเทากับ 1.2 
กรัมตอลูกบากศเซ็นติเมตร ดวยการผลิตโดยใชเทคนิคการ
ระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา  จากนั้นนํามาทดสอบคุณสมบัติ
เปรียบเทียบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 180-2532 และ

ศึกษาถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ดวยเทคนิคการประเมินตลอดวัฎจักรชีวิต (Life Cycle 
Assessment: LCA) 
 

2.  วัสดุเหลือใชภาคการเกษตรภายในประเทศ 

วัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร เปนวัสดุที่เหลือทิ้ง
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต เชน ฟาง, เปลือก และใบ เปนตน 
ซึ่งตามปกติเกษตรกรมักจะทิ้ง หรือเผาทําลายหลังการเก็บ
เกี่ยว การสํารวจวัสดุเหลือใชภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นของ
กรมปาไม โดย วรธรรม อุนจิตติชัย (2550)1 พบวาสามารถ
แยกพืชพรรณที่นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทดแทน
ไม ได 4 ประเภท ไดแก พืชไรนา พืชไมผล วัชพืช และพืช
อื่นๆ  โดยการศึกษาไดสรุปถึงศักยภาพของวัสดุภาค
การเกษตรภายในประเทศ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 วัสดุเหลือใชภาคการเกษตรภายในประเทศ 

ชนิด ผลผลิตตอป 
(ลานกิโลกรัม) วัสดุเหลือใช 

วัสดุเหลือใชที่
เกิดข้ึน 

(ลานกิโลกรัม) 
1. ออย 53,494 ชานออย 

สวนยอด และใบ 
15,567 
16,155 

2. ขาว 24,172 แกลบ 
ฟางสวนบน 

5,560 
10,805 

3. ปาลมน้ํามัน 3,256 ทะลาย 
ปาลมเปลา 
เสนใยปาลม 
กะลาปาลม 
กานทะลายตัวผู 

1,394 
479 
160 

8,479 
759 

4. มะพราว 1,400 เปลือก 
กะลามะพราว 
ทะลายมะพราว 
ทางมะพราว 

507 
224 
69 

315 

ท่ีมา: วรธรรม อุนจิตติชัย และคณะ (2550) 
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ตารางที่ 1 วัสดุเหลือใชภาคการเกษตรภายในประเทศ (ตอ) 

ชนิด 
ผลผลิตตอป 

(ลาน
กิโลกรัม) 

วัสดุเหลือใช 
วัสดุเหลือใชที่

เกิดขึ้น 
(ลานกิโลกรัม) 

5. มันสําปะหลัง 19,064 ลําตน 1,678 
6. ขาวโพด 4,286 ซังขาวโพด 1,170 
7. ถ่ัวลิสง 138 เปลือก 45 
8. ฝาย 36 ลําตน 116 
9. ถ่ัวเหลือง 319 ลําตน ใบ เปลือก 849 
10. ขาวฟาง 142 ใบ ตน 178 
ท่ีมา: วรธรรม อุนจิตติชัย และคณะ (2550) 
 

การศึกษาเบื้องตนพบวาประเทศไทยยังมีการใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือใชภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นใน
ปริมาณนอย โดยเฉพาะจากกลุมพืชตางๆ ที่ถือเปนพืช
เศรษฐกิจของประเทศที่มีการเพาะปลูกอยางสม่ําเสมอ การ
ที่ทรัพยากรดังกลาวถูกปลอยใหสูญเปลาโดยไมไดถูก
นําไปใชประโยชน จึงถือเปนความสูญเสียอยางหนึ่ง และ
ยังตองเปนภาระในการจัดการทําลาย ซึ่งโดยปกติชาวไร
ชาวสวนมักจะใชวิธีการเผาทําลายอันสงผลใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอมตามมาอีกดวย 
 

3.  การผลิตแผนใยไมอัดแข็งดวยกรรมวิธีระเบิด
เยื่อดวยไอน้ํา 

กรรมวิธีระเบิดเยื่อดวยไอน้ําเปนกระบวนการที่ใชแยก
องคประกอบของวัสดุจําพวกไม และวัสดุเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตร  เพื่อนําไปเปนวัตถุดิบเริ่มตนสําหรับการ
นําไปใชงานตอไป โดยสําหรับการผลิตแผนใยไมอัดแข็ง
นั้น จะอยูในขั้นตอนของการจัดเตรียมเสนใยจากวัตถุดิบที่
ทําใหมีการสูญเสียลิกนินในปริมาณนอย ทําใหสามารถนํา
วัตถุดิบที่ไดมาใชผลิตแผนใยไมอัดแข็งไดโดยไมตองใช
กาวเปนตัวประสาน โดยขั้นตอนในการผลิตแผนใยไมอัด
แข็งดวยกรรมวิธีระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา มีรายละเอียดขั้นตอน
ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 การผลิตแผนใยไมอัดดวยกรรมวิธรีะเบิดเยือ่ดวยไอน้ํา 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา 

ศุภร เสรีรัตน และนิคม แหลมสัก (2544) 3 ไดศึกษา
ความเปนไปไดในการลงทุนการผลิต ผลิตภัณฑแผนใยไม
อัดแข็งจากเศษเหลือมวลชีวปาลมน้ํามันในเชิงพาณิชย 
โดยนําวัสดุเหลือใชของปาลมน้ํามันที่เกิดขึ้นมาทดลอง
ผลิตเปนแผนใยไมอัดแข็งดวยกรรมวิธีระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา 
ผลการศึกษาพบวาปาลมน้ํามันมีศักยภาพเพียงพอสําหรับ
การผลิต สวนคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ได พบวาแผนใย
ไมอัดแข็งที่ไดจากการระเบิดดวยไอน้ําในระดับความดัน 2 
MPa จากสวนลําตนใหคาความแข็งแรงดัดมากที่สุด 

ชัยพร  พรหมชัยธวัช  และคณะ  (2548)4 ไดศึกษา
อิทธิพลของสภาวะการระเบิดดวยไอน้ําที่มีตอการแยก
องคประกอบทางเคมีจากฟางขาว และการเตรียมผลึก
เซลลูโลสที่ไดเพื่อทําวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร 
ผลการศึกษาพบวากรรมวิธีการระเบิดเยื่อดวยไอน้ําเปน
วิธีการแยกองคประกอบที่ใชการแยกแบบเชิงกล เชิงความ
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รอน และเชิงเคมีไวดวยกัน ทําใหเลือกสัดสวนการแยก
องคประกอบตางๆ ไดดีขึ้น มีความสมบูรณในการนํา
องคประกอบจากพื ชกลับมาใชประโยชน  และมี
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 

วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน และนิคม แหลมสัก (2549)2 
ไดศึกษาผลิตแผนใยไมอัดโดยไมใชกาวจากชานออย เพื่อ
หาทางใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจาก
ออยที่มีการทิ้งในปริมาณมากตอป โดยทั้งคูไดทดสอบ
ผลิตแผนใยไมอัดจากกระบวนการระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา 
และจากกระบวนการเตรียมเยื่อดวย  Defibrator ผล
การศึกษาพบวาผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการระเบิดเยื่อ
ด ว ย ไอน้ํ า  และจ ากกระบวนกา ร เ ต รี ย ม เ ยื่ อ ด ว ย 
Defibrator มีคามอดูลัสยืดหยุนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 

5.  วิธีการวิจัย 
5.1 ศึกษาศักยภาพของวัสดุเหลือใชภาคการเกษตรใน
ประเทศ 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสถิติจากแหลงขอมูล
แบบทุติยภูมิ  และการสํารวจสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญที่
เกี่ยวของ จาก กระทรวงเกษตร กรมปาไม สํานักงานสถิติ
แหงชาติ เพื่อนําขอมูลมาใชเตรียมสําหรับการวิเคราะหดวย
เทคนิค AHP 
5.2 คัดเลือกวัตถุดิบ ดวยเทคนิค AHP 

วิเคราะห AHP โดยใชเกณฑการตัดสินใจ 5 เกณฑ 
คือ ปริมาณผลผลิต พ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณวัสดุเหลือใชที่
เกิดขึ้น ราคาวัตถุดิบ และอุปสรรค ความยุงยากในการ
จัดเตรียม ผานทางเลือก 10 ทางเลือก ประกอบดวย ออย 
ขาว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพด มะพราว ถั่ว
เหลือง ขาวฟาง ฝาย และถั่วลิสง 
5.3 การผลิต และทดสอบคุณสมบัติ 

ดําเนินการผลิตแผนใยไมอัดแข็ง โดยใชฟางขาวเปน
วัตถุดิบ จัดเตรียมดวยกระบวนการระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา ที่
ระดับความดัน 2.0 MPa และ 2.4 MPa จากนั้นทําการ
ทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 180-2532 

โดยทดสอบดานความแข็งแรงดัด มอดูลัสยืดหยุน การดูด
ซึมน้ํา และการพองตัว 
5.4 การวิเคราะหประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นจากการผลิตแผนใยไมอัดดวยกรรมวิธีระเบิดเยื่อ
ดวยไอน้ํา โดยใชเทคนิควิเคราะหแบบประเมินตลอดวัฎ
จักรชีวิต 

6.  ผล และวิจารณ 
6.1 ผลการวิเคราะหคัดเลือกวัตถุดิบ จากเทคนิค AHP 

การเปรียบเทียบแตละทางเลือกดวยเทคนิค AHP 
พบวา ขาวมีความเหมาะสมสําหรับใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเปนวัสดุทดแทนไมประเภทแผนใยไมอัดแข็งมาก
ที่สุด โดยไดรับคะแนนในการประเมินสูงสุด มีสัดสวน
คะแนนรอยละ 28.91 ของทั้งหมด รองลงมาคือ ออย มัน
สําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ขาวโพด ขาวฟาง มะพราว ฝาย ถั่ว
เหลือง และถั่วลิสง โดยมีสัดสวนคะแนนรอยละ 25.80, 
10.55, 8.09, 6.52, 5.06, 4.73, 4.05, 3.29, 2.98 ของทั้งหมด
ตามลําดับ ดังภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหคัดเลือกวัตถุดิบดวยเทคนิค AHP 

เรียงตามสัดสวนคะแนน 
 

จากการศึกษาพบวา พืชเกษตรประเภทขาวมีความ
เหมาะสมมากที่สุด สําหรับใชเปนวัตถุดิบในการตอยอด
สําหรับการผลิตแผนใยไมอัดแข็ง โดยถึงแมวาขาวมีจุดเดน
ดานศักยภาพในการเพาะปลูกระดับสูง รวมถึงราคาวัตถุดิบ
เหลือใชที่อยูในระดับปานกลาง ทําใหมีความเหมาะสมใน
ระยะยาวที่จะนํามาพัฒนาเพื่อใชใหประโยชน 
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6.2 ผลการผลิตแผนใยไมอัดแข็ง และตนทุนในการผลิต 

 

ลักษณะของผลิตภัณฑที่ไดจากการใชฟางขาวเปน
วัตถุดิบผานกรรมวิธีระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา พบวามีเนื้อ
ละเอียดลักษณะพื้นผิวแข็งเรียบมีรอยไหมเปนตําหนิที่เกิด
จากกระบวนการอัดรอนเปนบางบริ เวณ  ดังภาพที่  3 
อุปสรรคในการผลิตที่สําคัญที่พบ คือ ในการผลิตตองใช
ประสบการณ และทักษะความชํานาญสูง โดยเฉพาะการ
ควบคุมเครื่องระเบิดเยื่อดวยไอน้ําทําใหเปนขอจํากัดใน
การผลิตเปนอยางมาก ภาพที่ 4 ตนทุนในการผลิตแผนใยไมอัดแข็งในงานวิจัยนี้

แยกตามกระบวนการในการผลิต 

 

 

6.3 ผลการทดสอบคุณสมบัติของแผนใยไมอัดแข็ง 
จากการทดสอบคุณสมบัติของแผนใยไมอัดแข็งที่ได

จากการระเบิดเยื่อดวยไอน้ําที่ระดับความดัน 2.0 MPa  
และ 2.4 MPa ดังตารางที่ 2 พบวาแผนใยไมอัดแข็งที่ได
จากการระเบิดเยื่อที่ในระดับความดันที่สูงกวา จะให
คุณสมบั ติที่ ดี กว า  ซึ่ งค าดว ามีส า เหตุ จ ากการแยก
องคประกอบที่ระดับความดันสูงขึ้นมีผลใหสามารถแยก
เซลลูโลสออกมาไดมากขึ้น จึงทําใหแผนใยไมอัดแข็งที่มี
เซลลูโลสนอยกวามีความความแข็งแรงมากขึ้น และมี
ความตานทานการดูดซึมน้ํา และการพองตัวเมื่อแชน้ําของ
แผนใยไมอัดแข็งมากขึ้น 

ภาพที่ 3 แผนใยไมอัดแข็งที่ไดจากการผลิตในงานวิจัยนี้ 

ตนทุนในการผลิตแผนใยไมอัดแข็งในงานวิจัยนี้ 
คํานวณจากมูลคาจากวัสดุที่นํามาเปนวัตถุดิบ คาแรงใน
การดําเนินการ และทรัพยากรที่ถูกใชไป โดยไมนําตนทุน
คาใชจายที่เปนตนทุนคงที่ ไดแก ตนทุนจากการลงทุนดาน
ที่ดนิ/โรงงาน ตนทุนจากการลงทุนสราง/ซื้อเครื่องจักรเพื่อ
ใชงานในกระบวนการตางๆ มาคํานวณดวย พบวาในการ
ผลิตแผนใยไมอัดแข็งขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 
เซนติเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ความหนาแนน 1.2 g/cm3 
คาแรงงานที่ใชอางอิงจากอัตราคาแรงขั้นต่ําที่ 160 บาทตอ
วัน คาไฟฟาที่ ยูนิตละ 3 บาท จะมีตนทุนในการผลิตรวม
เท า กั บ  26.28 บาท  สามารถแยก เป นสั ดส วนตาม
กระบวนการผลิตไดดังภาพที่ 4 โดยกระบวนการอัดรอน
เปนกระบวนการที่ใชตนทุนในการผลิตสูงสุดโดยมีมูลคา
รวมเทากับ 10.42 บาทตอการผลิตแผนใยไมอัดแข็ง 1 แผน 
คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 40 ของตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติของแผนใยไมอัดแข็ง
ที่ผลิตจากฟางขาว 

ระดับความดันใน 
การระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา ประเภทการ

ทดสอบ 
2.0 MPa 2.4 MPa 

มอก. 180-2532 

ความหนาแนน 
(g/cm3) 

1.19 1.19 0.8 ถึง 1.2 

ความแข็งแรงดัด 
(MPa) 

20.933 32.733 ไมนอยกวา 38 

มอดูลัสยืดหยุน 
(MPa) 

7,095.46 13,097.83  

การดูดซึมน้ํา (%) 53.15 37.37 ไมเกิน รอยละ 40 
การพองตัวเมื่อ 
แชน้ํา (%) 

37.96 26.02 ไมเกิน รอยละ 30 
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คุณสมบัติของแผนใยไมอัดแข็งที่ไดจากการทดสอบ 
เ มื่ อนํ าค าม า เปรี ยบ เที ยบกับมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ 
อุตสาหกรรม 180-2532 พบวาแผนใยไมอัดแข็งที่ผลิตจาก
การระเบิดเยื่อที่ทั้งสองระดับความดันนั้น มีคุณสมบัติดาน
ความแข็งแรงดัดต่ํากวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ไดกําหนดไว สวนคุณสมบัติการดูดซึมน้ํา และการพองตัว
เมื่อแชน้ํา พบวามีเพียงแผนใยไมอัดแข็งที่ผลิตจากการ
ระเบิดเยื่อที่ระดับความดัน 2.4 MPa ที่มีคาผานตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

จากการวิเคราะห พบวาในการผลิตแผนใยไมอัดแข็ง
ดวยวิธีนี้ เกิดผลกระทบในดานการเกิดพิษในดินที่สงผล
ตอมนุษย (Human Toxicity to Soil) มากที่สุด มีคา
ผลกระทบเทากับ 1.1979E-03 Pt คิดเปนสัดสวนรอยละ 
46.56 ของผลกระทบทั้งหมด ดังภาพที่ 6 

 

 

 
 
6.4 ผลการวิเคราะหประเมินทางสิ่งแวดลอม  

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการผลิตมีคารวม
เทากับ 2.5726E-03 Pt กระบวนการที่มีคาผลกระทบสูงสุด
คือกระบวนการอัดรอน มีคาเทากับ 1.3897E-03 Pt คิดเปน
สัดสวนรอยละ 54.02 ของผลกระทบทั้งหมด รองลงมาคือ
กระบวนการระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา มีเทากับ 1.1099E-03 Pt 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.14 ของคาผลกระทบทั้งหมด 
แสดงดังตารางที่ 3 และภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 6 ปริมาณผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นแยก
ประเภทของผลกระทบ 

ตารางที่ 3 คาผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตในการผลิตแผนใย
ไมอัดแข็งดวยกรรมวิธีระเบิดเยื่อดวยไอน้ํา 

กระบวนการ หนวย คาผลกระทบ สัดสวนผลกระทบ 
ตัดยอยขนาด Pt 0 0.00 % 
ระเบิดเยื่อดวยไอนํ้า Pt 1.1099E-03 43.14 % 
ทําแผนเสนใย Pt 5.9456E-05 2.31 % 
อัดเย็น Pt 1.3555E-05 0.53 % 
อัดรอน Pt 1.3897E-03 54.02 % 

รวม Pt 2.5726E-03 100.00 % 

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑอื่นๆ พบวาแผนใยไมอัด
แข็งที่ไดจากการระเบิดเยื่อดวยไอน้ําในงานวิจัยนี้ ใหคา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเทากับ 2.57E-03 Pt ซึ่งมี
คาสูงสุด รองลงมาคือ Fibreboard มีคาผลกระทบเทากับ 
2.48E-03 Pt Wood board มีคาผลกระทบเทากับ 1.58E-03 Pt 
Medium density fibreboard มีคาผลกระทบเทากับ 
1.10E-03 Pt Particle board มีคาผลกระทบเทากับ 
7.73E-04 Pt  ดังแสดงในภาพที่ 7 การที่แผนใยไมอัดแข็งที่
ไดจากกระบวนการระเบิดเยื่อดวยไอน้ําใหคาผลกระทบที่
สูงกวา ผูวิจัยคาดวามีสาเหตุเกิดจาก เพราะในกรรมวิธีการ 

ภาพที่ 7 คาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากผลิตภัณฑ
ประเภทวัสดุทดแทนไมตางๆ 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ปริมาณผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นแยก
ตามกระบวนการ 
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ผลิตดวยวิธีการนี้ใชพลังงานไฟฟาเปนสวนสําคัญใน
ปริมาณมาก โดยในการผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศ
ไทยที่ผูวิจัยใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหประมวลผล
โปรแกรม มีลักษณะการผลิตจากหลายแหลงพลังงาน
หลายแบบทั้งจากแหลงพลังงานสะอาด เชน พลังงานน้ํา 
พลังงานความรอนใตพิภพ รวมถึงแหลงพลังงานที่มีการ
กอมลพิษสูง เชน พลังงานถานหิน ซึ่งแหลงพลังงานใน
สวนนี้มีสัดสวนในการผลิตในประเทศในปริมาณมาก จึง
สงผลใหไดคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใช
ไฟฟาในปริมาณที่สูง 
 

7.  บทสรุปการวิจัย 

จากการศึกษาเพื่อคัดเลือกวัตถุดิบสําหรับผลิตเปน
แผนใยไมอัด ดวยเทคนิค AHP พบวาพืชเกษตรประเภท
ขาวเปนทางเลือกที่ไดรับระดับคะแนนสูงสุด ดานการ
ทดลองการผลิตแผนใยไมอัดแข็งดวยกรรมวิธีระเบิดเยื่อ
ดวยไอน้ํา พบวาผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีลักษณะเนื้อละเอียด
พ้ืนผิวแข็งเรียบ มีตําหนิบางตุดจากรอยไหมที่ เกิดจาก
กระบวนการอัดรอน อุปสรรคในการผลิตที่สําคัญ คือ ตอง
ใชประสบการณ และทักษะความชํานาญสูงในการควบคุม
การผลิต โดยเฉพาะในดานการควบคุมเครื่องระเบิดเยื่อ
ดวยไอน้ํา  ประเด็นดานการทดสอบคุณสมบัติ  พบวา
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ผานการระเบิดเยื่อที่ระดับ 
2.4 MPa ใหคุณสมบัติที่ดีที่สุด โดยมีคาความแข็งแรงดัด 
32.733 MPa มอดูลัสยืดหยุน 13,097.83 MPa การดูดซึม
น้ําจากการทดสอบเทากับ 37.37 % และอัตราการพองตัว 
26.02 % การทดสอบเมื่ อ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 180-2532 พบวาผานเกณฑตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม เฉพาะดานคุณสมบัติการดูดซึมน้ํา 

และการพองตัวเมื่อแชน้ําของแผนใยไมอัดแข็งที่ผลิตจาก
การระเบิดเยื่อที่ระดับความดัน 2.4 MPa เทานั้น สวนดาน
ความแข็งแรงยังมีคุณสมบัติดานความแข็งแรงดัดต่ํากวา
มาตรฐานอุตสาหกรรมเล็กนอย ซึ่งมีแนวทางที่สามารถ
พัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหสูงขึ้นได อาทิ
เชน การใสสารเพิ่มคุณภาพในขั้นตอนการผลิตขึ้นรูป หรือ
การเพิ่มกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของเสนใยที่ได
หลังจากการระเบิดเยื่อ เปนตน ประเด็นดานผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม พบวาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
การผลิตแผนใยไมอัดแข็งมีคาเทากับ 2.5726E-03 Pt โดย
กระบวนการอัดรอนผลิตภัณฑ เปนกระบวนการที่
กอให เกิดผลกระทบสูงสุดจากทุกกระบวนการ  มีคา
ผลกระทบคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.02 ของผลกระทบ
ทั้งหมด การเปรียบเทียบแผนใยไมอัดแข็งที่ผลิตขึ้นกับ
ผลิตภัณฑอื่น  พบวาแผนใยไมอัดแข็งที่ผลิตขึ้นใหคา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมมากที่สูงสุด  เมื่อเทียบกับ 
Fibreboard, Woodboard, Medium density 
fibreboard และ Particleboard  
 

8.  กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดีโดยไดรับการสนับสนุนจาก

หลายหนวยงาน  อาทิ  คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สถาบันคนควา และ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยวิจัย LCM คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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