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ไม้เชิงวศิวกรรมสมรรถนะสูง 

(High Performance Engineered Woods) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย มีค า 

สาขาวชิาวศิวกรรมพอลเิมอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 

 ภูมหิลงังานวจิยั(Research Background) 
 ไมเ้ชิงวศิวกรรม(Engineered Woods) คือ ท่ีประกอบดว้ยวสัดุประเภทไมท่ี้ผลิตข้ึนจากเศษวสัดุของไม ้และ/หรือ 

เศษวสัดุท่ีเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมการเกษตร รวมกบัสารยึดติดประเภทกาว น ามากระบวนการการผลิตเชิงวิศวกรรม จน

ไดว้สัดุไมเ้ชิงวิศวกรรม ท่ีมีลกัษณะเป็นช้ินงานไม ้ท่ีมีความแข็งแรงสมารถน าไปใชง้านไดเ้ฉกเช่นเดียวกนักบัช้ินไมจ้าก

ธรรมชาติ เศษวสัดุท่ีมกันิยมน ามาใชผ้ลิตเป็นไมเ้ชิงวศิวกรรม เช่น ข้ีเร่ือยไม ้ชานออ้ย ฟางขา้ว ซงัขา้วสาลี ซงัขา้วโพด เยื่อ

ผลปาลม์ หรือ เสน้ใย/ช้ินไมส้บั จากไมป่้าปลูกเศรษฐกิจ เช่น ไมส้น ไมย้คูาลิปตสั และ ไมย้างพาราเป็นตน้ ส่วนสารยึดติด

ประเภทกาวส่วนใหญ่ใชก้าวประเภท กาวยเูรีย หรือ กาวลาเท็กซ์ เป็นตน้ ตวัอยา่งวสัดุไมเ้ชิงวิศวกรรมท่ี ใชง้านทัว่ไป เช่น 

ไมอ้ดัเอ็มดีเอฟ(Medium Density Fiberboard, MDF) ไมอ้ดัแผ่น(Ply Woods) ไมพ้ื้นบิดผิว(Laminated Veneer Lumber, 

LVL) ไมท่้อนติดกาว(Glulam) หรือ ไมช้ิ้นอดัร้อน(Oriented Strand Board, OSB) เป็นตน้ ส าหรับในประเทศไทย ไมเ้ชิง

วิศวกรรมท่ีนิยมใชก้นัมากจะเป็นไมอ้ดัเอ็มดีเอฟ และ ไมอ้ดัแผ่น ซ่ึง นิยมใชท้ าเป็นกล่องบรรจุส้ินคา้ แบบหล่อปูนงาน

ก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ส าหรับตลาดระดบัล่าง และ ตกแต่งภายใน 

       
    (1) ไมอ้ดัเอม็ดีเอฟ  (2) ไมอ้ดัชานออ้ย  (3) ไมปู้พ้ืนปิดผิว            (4) ไมอ้ดัแผน่ 

 ซ่ึงไมเ้ชิงวิศวกรรมท่ีใชก้นัอยูน้ี่มีขอ้ดอ้ยมากมาย ท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ มีความแข็งแรงเชิงกลในระดบัต ่า ใชท้น

แทนไมเ้น้ือแขง็ เช่น ไมเ้ตง็ หรือ ไมแ้ดง ไม่ได ้ไม่มีความทนทานต่อความช้ืน มกัจะโกร่งบวมเสียรูป เม่ืออยูส่ภาพอากาศท่ี

ช้ืน ข้ึนรา ถูกท าลายโดยแมลงพวกมดไม ้หรือ ปลวก ไดง่้าย ไม่มีความทนทานเทียบเท่ากบัไมส้ัก และ เน่ืองจากปัจจุบนัภยั

ธรรมชาติ ประเภท วาตภยั และ อุทกภยั เกิดข้ึนปล่อยคร้ัง เกือบทัว่โลก และ มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ซ่ึงเห็นประจกั

ไดช้ดัเจน เช่น มหาอุทกภยัปี 2554 ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ปี 2555 เกิดข้ึนท่ียโุรป และ ประเทศจีน ส่ิงท่ีพบเห็นหลงัจาก

อุทกภยั คือ อาคารบา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั ขา้วของเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ช ารุดเสียหาย ความเสียหายท่ีมกัจะเห็นประจกัคู่ความ

เสียหายเหล่านั้น ก็คือ การโก่งบวมของโครงสร้างอาคาร หรือ เฟอร์นิเจอร์ ท่ีก่อสร้าง และ/หรือ ผลิต จากไมเ้ชิงวิศวกรรม 

เน่ืองจากตอ้งแช่อยูใ่นน ้ าเป็นเวลานาน 
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    (5) หลงัน ้ าท่วม ปี 2554         (6) หลงัน ้ าท่วมยโุรป ปี 2555            (7) หลงัน ้ าท่วมในจีน ปี 2555 

ดงันั้นการมีนวตักรรมการผลิต เพื่อพฒันาวสัดุไมเ้ชิงวิศวกรรม ท่ีมีสมรรถนะสูงข้ึน กล่าวคือ มีความแข็งแรง

เชิงกล ท่ีดีเยี่ยม เทียบเท่าไมเ้น้ือแข็งท่ีไดจ้ากธรรมชาติ มีความคงทนต่อสภาวะแวดลอ้มทั้ง ลม ฝน น ้ าท่วม ไดเ้ป็นระยะ

เวลานานๆ และ ทนทานต่อการเขา้ลายของแมลงพวกมอดไม ้และ ปลวก ซ่ึงนอกจากจะไดว้สัดุ ไมเ้ชิงวิศวกรรมท่ีสามารถ

ใชง้านไดอ้ยา่งไร้ขอ้จ ากดัแลว้ ยงัเป็นการช่วยชะลอ การท าลายระบบนิเวศน์ประเภทป่าไมไ้ดอี้กทางหน่ึง เพราะ จะท าให้

ไม่ตอ้งตดัท าลายไมข้นาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาการเติบโตนานหลายปี เพ่ือใชเ้ป็นโครงสร้างอาคาร และ อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมมูลค่า

ใหก้บัเศษวสัดุเหล่ือใชจ้ากอุตสาหกรรมการเกษตร ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 แรงจูงใจงานวจิยั และ ผลสัมฤทธ์ินวตักรรม(Research Motivation and Innovative Outcome) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นการก่อให้เกิดนวตักรรมงานวิจยั วัสดุไม้เชิงวิศวกรรมที่มีสมรรถนะสูง เกิดข้ึนมา 

โดยนวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมา ประกอบไปดว้ย ไมอ้ดัเยื่อเด่ียว และ ไมอ้ดัเยื่อผสมใยแกว้เสริมแรง(Hybrid Fibers) ไม้

อดัแผ่นจากแผ่นไมย้างพาราเสริมแรงดว้ยผา้ใยแกว้ ไมอ้ดัปิดผิว และ ไมอ้ดัปิดผิวแบบหลายชั้นเสริมแรงดว้ยผา้ใยแกว้

(Glass Woven Reinforced LVL) เป็นตน้ โดยนวตักรรมไมเ้ชิงวศิวกรรมท่ีคน้ควา้วิจยัข้ึนมาน้ี มีองคป์ระกอบของ เศษวสัดุ

ของเหลือจากอุตสาหกรรมการเกษตร และ วสัดุจากไมป่้าปลูกเชิงเศรษฐกิจ เช่น แกลบขา้ว เยือ่ชานออ้ย เยื่อผลปาลม์น ้ ามนั 

ข้ีเล่ือยไม ้เยื่อไมยู้ยาลิปตสั และ แผ่นไมย้างพารา โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบกาวอีพ๊อกซ่ี เป็นกายยึดติด ส่วนเส้นใย

เสริมแรงใยแกว้ก็เป็นวสัดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมผลิตกระดานโตค้ล่ืน และ กระดานโตล้ม เช่นกนั ซ่ึงจากส่วนผสม

ทั้งหมดท าให้ไดไ้มเ้ชิงวิศวกรรมท่ีมีสมรรถนะสูงสุด มีความสวยงามเฉกเช่นไมท่ี้ไดจ้ากธรรมชาติ โดยมีคุณสมบติัท่ีโดด

เด่นคือ มีคุณสมบติัเชิงกลท่ีสูงเทียบเท่าไดก้บั ไมเ้น้ือแข็งท่ีใชใ้นงานก่อสร้างอาคารบา้นเรียนทัว่ไป และ นอกจากน้ียงัมี

คุณสมบติัท่ีทนทานต่อความช้ืนท่ีดีเยีย่ม ผลงานทดสอบพบวา่สามารถแช่จมอยูใ่นน ้ าไดน้านมากกวา่ 3 เดือน ถึง 1 ปี โดยท่ี

ไม่เกิดการบวม หรือ โก่งงอ คุณสมบติัท่ีดีเยีย่มอีกอนัหน่ึงก็คือ นวตักรรมไมเ้ชิงวศิวกรรมสมรรถนะสูงท่ีเกิดจากงานวิจยัน้ี 

มีคุณสมบติัท่ีทนทานต่อการเขา้ท าลายของมอดไม ้และ ปลวก เช่นเดียวกนักบัไมส้กัทอง โดยจากการทดสอบน าไปฝ่ังในรัง

ปลวกเป็นเวลานานมากกวา่ 3 เดือน พบวา่ไม่มีร่องรอยการเขา้กดัท าลายของปลวก 
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   (8) ไมเ้ชิงวศิวกรรมแบบอดัแผน่ไมย้างพารา     (9) ไมเ้ชิงวศิวกรรมแบบอดัปิดผิวบางไมส้กั 

ตารางที ่1 แสดงคุณสมบติัเชิงกลเปรียบเทียบระหวา่งไมเ้ชิงวศิวกรรมสมรรถนะสูง กบั ไมจ้ากธรรมชาติ 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลการทดสอบตา้นการท าลายของปลวกเป็นเวลา 3 เดือน 

 
 ความเป็นไปได้เชิงธุรกจิ(Business Feasibility) 
 เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดเ้ชิงธุรกิจ ส าหรับการน านวตักรรมผลงานวิจยัน้ีไปต่อยอดเชิงพาณิชยน์ั้น มีความ

เป็นไปไดสู้ง เน่ืองจากเหตุผล 3 ประการหลกัๆ คือ วสัดุไมเ้ชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูงน้ี มีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น ทั้งในแง่

คุณสมบติัเชิงกล การทนทานต่อความช้ืน การทนทานต่อท าลายของปลวก และ มีความสวยงาม มากกวา่ไมเ้ชิงวศิวกรรมท่ีมี

อยู่เดิมในท้องตลาด ท าให้สามารถสร้างจุดขายไดง่้าย ประการท่ี 2 เน่ืองจากกระบวนการผลิตท่ีใชส้ าหรับผลิตไมเ้ชิง

วิศวกรรมสมรรถนะสูงน้ี ไม่ไดแ้ตกต่างไปจากกระบวนการผลิตไมเ้ชิงวิศวกรรมท่ีใชอ้ยู่โดยทัว่ไป ดังนั้นการผลิตเชิง

พาณิชยจึ์งสามารถด าเนินการไดเ้ลยทนัที เหตุผลส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้งานนวตักรรมน่าสนใจยิ่งข้ึนคือ ราคาต่อ

หน่วยของไมเ้ชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูงน้ี ไม่ได้สูงมากจนไม่สามารถท าการตลาดได้ เน่ืองจากองค์ประกอบท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรม ซ่ึงมีราคาท่ีไม่แพงมาก ถึงแมว้า่ ราคาต่อหน่วยของไมเ้ชิง

วิศวกรรมสมรรถนะสูงน้ี อาจจะมีราคาสูงกวา่ไมเ้ชิงวิศวกรรมเดิมอยูบ่า้ง แต่สมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน การน าไปประยกุตใ์ชท่ี้
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ปราศจากขอ้จ ากดัเชิงวศิวกรรม ดงันั้นนวตักรรมไมเ้ชิงวศิวกรรมสมรรถนะสูงน้ี จึงน่าจะมีศกัยภาพในการน าไปต่อยอดเชิง

ธุรกิจไดไ้ม่ยากมากนกั 

ตารางที ่3 ตวัอยา่งตน้ทุนต่อหน่วยของไมอ้ดัแผน่ปิดผิวไมส้กัเสริมแรงดว้ยผา้ใยแกว้ความหนา 5 มิลลิเมตร 

องค์ประกอบ(Composition)
ปริมาณ

(Quantity)

ราคาต่อหน่วย(Unit

 Cost)
ราคารวม(Cost)

เยือ่เสน้ใยไม(้Wood Fiber) 3.25 kg 20 Bht/kg 65.00
กาวอีพอ๊กซ่ี(Epoxy Resin) 1.15/kg 80 Bht/kg 92.00
แผ่นไมส้กัผานบาง(Teak Veneer) 2.0 m^2 150  Bht/m^2 300.00
ผา้ใยแกว้(Glass Woven) 2 m^2 30 Bth/m^2 60.00

ราคาต้นทุน(Unit Cost)(bht/m^2)* 517.00  

  *ยงัไม่รวมค่าแรง และ ค่าเคร่ืองจกัร 


