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การประยุกตใชแผนใยไมอัดเปนฝาเพดานกันความรอน
ปติณตั ต ตรีวงศ 1, 2, *

บทคัดยอ
บทความนี้เปนการนําเสนอความเปนไปไดในการประยุกตใชแผนใยไมอัดเปนฝาเพดานเพื่อกันความรอน แทนการใช
แผนยิปซัมที่เมื่อเลิกใชงานแลวจะกลายเปนขยะซึ่งยอยสลายไดยากและเปนพิษ จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และ
เชิงความรอนของแผนใยไมอัดจากเสนใยไมยางพาราเปรียบเทียบกับแผนยิปซัม พบวา แผนใยไมอัดจากไมยางพารามีความ
เหมาะสมสําหรับเปนฉนวนกันความรอน เนื่องจากมีคาการนําความรอนต่ํากวาแผนยิปซัมถึง 7 เทา จึงสามารถทําหนาที่เปนฉนวน
กันความรอนไดดีกวาแผนยิปซัม อีกทั้งยังมีความแข็งแรงมากกวาดวย แตมีขอเสียคือ เปอรเซ็นตการพองตัวของแผนใยไมอัดมี
มากกวาแผนยิปซัม จึงไมเหมาะที่จะนําไปใชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีโอกาสเปยกน้ําไดงาย
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Application of Thermal Insulation Ceiling by Fiberboard
Peeteenut Triwong

Abstract
This article present the possibility of applying the fiberboard functioned as a gypsum thermal insulation ceiling. Since
the gypsum is highly toxic and hard to be decomposed. Parawood was experimented in term of its physical, mechanical and
thermal properties comparing to the gypsum board. It was found that the thermal conductivity is much less than that of the
gypsum board up to 7 times with a higher mechanical strength. This shows that the Parawood is also a good thermal insulation.
However, it is very sensitive the humidity therefore it is not suitable for the wet or moist area.
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สําหรับบทความนี้เปนการนําเสนอความเปนไปไดใน
การประยุกตใชแผนใยไมอัดเปนฝาเพดานกันความรอนแทน
การใชแผนยิปซัม ที่เมื่อเลิกใชงานแลวจะกลายเปนขยะซึ่ง
ยอยสลายไดยากและเปนพิษ โดยการเปรียบเทียบสมบัติเชิง
กายภาพ เชิงกล และเชิงความรอนของแผนใยไมอัดจากเสน
ใยไมยางพารากับแผนยิปซัม เพื่อพิสูจนวาแผนใยไมอัดมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใดในการนํามาประยุกตใชเปน
ฉนวนกันความรอนสําหรับฝาเพดาน

1. บทนํา
แผ น ไมเ ที ย ม (Composite Board) ไดถู กคิ ด คน ขึ้น ใน
สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อลดการตัดไมทําลายปา อัน
เนื่ อ งมาจากการใช ไ ม จ ริ ง ในการตอบสนองความเจริ ญ ทาง
เศรษฐกิจและความตองการใชไมสําหรับการกอสรางและผลิต
เฟอรนิเจอร แผนไมเทียมสามารถจําแนกไดเปน แผ นไมอัด
(Plywood) แผนใยไมอัด (Fiberboard) และแผนชิ้นไมอัด
(Particle Board) สําหรับประเทศไทยเริ่มผลิตแผนไมเทียม เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2523 ซึ่งในระยะแรกนั้นแผนไมเทียมยังไมได
รับความนิยมเทาที่ควรเนื่องจากผูบริโภคยังนิยมใชผลิตภัณฑ
ไมจากปาธรรมชาติซ่ึงยังคงหางาย แตภายหลังการปดปาเกิด
สภาวะขาดแคลนไมธรรมชาติ แผนไมเทียมจึงไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง แผนใยไมอัดและแผนชิ้นไมอัด ใน
พ.ศ. 2538 พบวาประเทศไทยมีโรงงานผลิตแผนใยไมอัด
จํานวน 6 โรง กําลังการผลิตรวมเทากับ 686,500 ลบ.ม./ป และ
มีโรงงานผลิตแผนชิ้นไมอัดจํานวน 19 โรง กําลังการผลิตรวม
เทากับ 1,423,900 ลบ.ม./ป [1] จนกระทั่ง พ.ศ. 2547
อุตสาหกรรมผลิตแผนไมเทียมกลายเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม
ส ง ออกของประเทศไทย โดยมี ส ว นต า งปริ ม าณการส ง ออก
เทากับ 955,791 ตัน หรือคิดเปนรายไดเขาประเทศเทากับ 8,490
ลานบาท สาเหตุสําคัญที่อุตสาหกรรมแผนไมเทียมมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากสามารถผลิตไดจ ากเศษไม ที่
เหลือทิ้งจากโรงเลื่อย ที่ไมสามารถนําไปทําประโยชนอื่นได
เชน ปลายไมหรือปกไม หรือวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตร เชน
ฟางขาว แกลบ เศษถั่วเหลือง เปนตน [2]
ในปจ จุบันแผนไมเทียมถูกนํ าไปใชเพื่อ ผลิตเฟอรนิเจอร
ตางๆ เชน โตะ เตียง ตูเสื้อผา เปนตน หรือใชในอุตสาหกรรม
กอสราง เชน นํามาปูเปนพื้นอาคารบานเรือน แผนปดผิวของ
ผนั ง บ า นเพื่ อ กั น ความร อ น[3] เป น ต น โดยวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่
นํามาใชผลิตแผนไมเทียมไดแก เศษไมจากไมยางพารา หรือไม
ยูคาลิปตัส ซึ่งมีความคงทนแข็งแรง และมีคุณสมบัติใกลเคียง
กับไมธรรมชาติ [4] นอกจากนี้ แผนไมเทียมยังมีคุณสมบัติเปน
ฉนวนกันความรอนที่ดีไดอีกดวย

2. ลักษณะและประเภทของแผนใยไมอัด
แผนใยไมอัดผลิตจากการนําเสนใยไมหรือวัสดุลิกโน
เซลลูโลสอื่นๆที่ใหเสนใย (Lignocelluloses Material) มา
รวมกันเปนแผนดวยกรรมวิธีอบแหง โดยมีกาวสังเคราะห
เช น กาวยู เ รี ย ฟอร ม าลดี ไ ฮด เ รซิ น หรื อ กาวเมลามี น
ฟอร ม าลดีไ ฮดเ รซิ น เปนตั วประสาน แล วทํา การอัด รอ น
(Dry Pressing) ทําใหสามารถผลิตแผนไมอัดใหบางที่สุดได
ถึง 1.8 มิลลิเมตร และหนาไดถึง 60 มิลลิเมตร โดยมีแผน
เรียบทั้งแบบหนาเดียวและ 2 หนา ขึ้นอยูกับความหนาแนน
ในการอัด แผนไมอัดโดยทั่วไปมีสีขาวจนถึงน้ําตาลปนดํา
ลักษณะผิวเนื้อในละเอียดเปนเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผน
อีกทั้งยังมีความหนาแนนและความเรียบสม่ําเสมอตลอดทั้ง
แผน สามารถขูดแตงเนื้อไมไดเรียบ งานที่ออกมาจึงไม
เปนขุย และสามารถนํามาพนสีในเนื้อไมไดสวยงาม

รูปที่ 1 แผนใยไมอัดที่นิยมใชงานทั่วไป
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ถาพิจารณาจากความหนาแนนจะสามารถแบงแผนใยไมอัด
ไดเปน 2 ประเภท คือ
1) แผนใยไมอัดแข็ง (Hardboard)
2) แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง (Medium Density
Fiberboard, MDF)

3.2 การอบเสนใยไม
เส น ใยไม ที่ ไ ด จ ากขั้ น ตอนแรกจะถู ก อบแห ง ให มี
ความชื้นต่ําประมาณ 8-10% โดยใชความรอนซึ่งมีอุณหภูมิ
ระหวาง 90-130oC จากเครื่องอบ และตองมีการหมุนเวียน
ความร อ นอย า งรวดเร็ ว เพื่ อ ลดระยะเวลาในการอบไล
ความชื้นออกไปจากเสนใยไมใหสั้นที่สุด อีกทั้งยังเปนการ
ปองกันการลุกติดไฟของเสนใยไมอันเนื่องมาจากการอบ
เปนเวลานาน ๆ

3. ขั้นตอนการผลิตแผนใยไมอดั
ในการผลิตแผนใยไมอัดนั้น มีกรรมวิธีและกระบวนการ
ผลิตหลายขั้นตอนและมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของ
เศษไมที่เลือกมาใชเปนวัตถุดิบ โดยสามารถแบงกระบวนการ
ผลิตไดเปน 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

3.3 การคัดแยกขนาด
เนื่ อ งจากเส น ใยไม ที่ ผ า นการบดละเอี ย ดและอบแห ง
มาแลวนั้ น ยังมี ข นาดที่ แ ตกตา งกั น ดั งนั้น จึ งมีค วาม
จํ า เป น ต อ งคั ด แยกขนาดเพื่ อ ให ไ ด เ ส น ใยไม ที่ มี ค วาม
สม่ํา เสมอและเหมาะกับ การใชงาน เสน ใยที่มีข นาดใหญ
เกินไปจะถูกนํากลับไปบดละเอียดใหมอีกครั้ง และเสนใยที่
มี ข นาดเล็ ก เกิ น ไปจะถื อ ว า เป น ฝุ น สามารถนํ า ไปใช เ ป น
เชื้อเพลิง ทดแทนการใชน้ํามันและแกสในการอบได วิธีใน
การคัดแยกเสนใยไมนั้น มีอยู 3 วิธี ไดแก
(1) การรอน เปนการคัดแยกตามขนาดของเสนใยไม
(2) การคัดแยกโดยใชอากาศ เปนการคัดแยกตามน้ําหนัก
ของเสนใยไม
(3) การรอนผสมกับการคัดแยกดวยอากาศ

3.1 การเตรียมเสนใยไม
เปนการเปลี่ยนสภาพชิ้นไมที่เหลือใชใหกลายเปนเสนใยไม
ที่พรอมจะนําไปทําการผลิตเปนแผนใยไมอัดตอไป โดยเริ่มจาก
การตัดทอนหรือลดขนาดของชิ้นไมใหเล็กลงดวยเครื่องตัดไม
สั้น (Cutter Mills) และเครื่องทําชิป (Chippers) ชิ้นไมที่ผานเขา
เครื่องทั้งสองจะออกมามีลักษณะ ดังรูปที่ 2 หลังจากนั้น นําชิป
ไมไปเขาเครื่องอบไอน้ําที่ความดัน 10 bar และเขาเครื่อง
บดละเอียด เพื่อใหออกมาเปนเสนใยไมตามตองการ ดังรูปที่ 3

3.4 การผสมกาว
กาวที่ใชในการผลิตแผนใยไมอัดจะมีสวนผสมระหวาง
กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด (Urea Formaldehyde, UF) ประมาณ
10% และแอมโมเนีย คลอไรด (Ammonium Chloride) ซึ่ง
เปนสารชวยใหกาวแข็ งตั ว (Hardener) ประมาณ 2% ของ
น้ําหนักเสนใยไมแหง โดยนํากาวมาคลุกเคลากับเสนใยไม
ดวยเครื่องผสมเพื่อทําใหกาวกระจายทั่วถึงและสม่ําเสมอ
เครื่องผสมที่ใชในการผสมกาวมีอยู 2 แบบ คือ
(1) เครื่องผสมแบบใชเวลาผสมนาน ซึ่งเปนเครื่อง
ขนาดใหญนิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายแบบ เชน
Paddle-type Blenders, Rotary Blenders เปนตน

รูปที่ 2 ชิปไมหลังผานเครื่องตัดไมสั้นและเครื่องทําชิป

รูปที่ 3 เสนใยไมที่พรอมใชในการผลิตแผนใยไมอัด
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(2) เครื่องผสมแบบใชเวลาผสมสั้น เปนเครื่องขนาดเล็ก
ใชความเร็วสูงในการผสม นิยมใชในหองทดลอง เชน Blowline Blending, Attrition-mill Blenders, Vertical Blending
เปนตน

4. การเปรียบเทียบสมบัติตาง ๆ ระหวางแผนใยไม
อัดกับแผนยิปซัม
สมบัติของวัสดุสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ
ดังนี้
1) สมบัติเชิงกายภาพคือ คุณสมบัติที่แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะหรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกของวัสดุ
2) สมบัติเชิงกลคือ คุณสมบัติที่บงบอกถึงความแข็งแรง
ทนทานของวัสดุ
3) สมบัติเชิงความรอนคือ คุณสมบัติที่ตานทานการ
สงผานความรอนของวัสดุ
จากสมบัติทั้ง 3 ประเภทขางตน สามารถแยกเปนการ
ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทั่วไปได 5 วิธี ไดแก 1) การพอง
ตัว 2) การดูดซับน้ํา 3) ความตานทานแรงดัด 4) ความ
ตานทานแรงดึงตั้งฉาก และ 5) การนําความรอน ซึ่งสามารถ
แสดงเปนแผนภาพไดดังรูปที่ 4

3.5 การเตรียมแผนกอนอัด
เสนใยไมที่ผานขั้นตอนการผสมกาวแลว จะถูกนํามาผาน
เครื่องโรย (Forming Machines) วิธีการโรยเสนใยไมเปนแผน
จะใชระบบอัตโนมัติในการควบคุม โดยเสนใยไมจะถูกโรยเปน
ม า นอยู บ นสายพานยาว ซึ่ ง เคลื่ อ นที่ ไ ปอย า งต อ เนื่ อ ง การ
เคลื่อนที่ของสายพานจะตองถูกปรับใหเหมาะสมกับความเร็ว
ในการโรยเสนใยไม เพื่อใหเสนใยไมกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ
สรางเปนแผนที่มีขนาดและความหนาแนนตามที่ตองการ เพื่อ
เตรียมเขาสูกระบวนการอัดรอนตอไป การโรยถือเปนขั้นตอนที่
สําคัญมากในการผลิตแผนใยไมอัด เนื่องจากถานําแผนใยไมอัด
ที่มีการกระจายตัวของเสนใยไมสม่ําเสมอตลอดทั้งระนาบไป
ผานการอัดรอนจะทําใหแผนไมที่ไดมีความหนาแนนไมเทากัน
ตลอดทั้ ง แผ น ส งผลถึ ง คุณ สมบัติ ตา งๆของแผ น ใยไม อัด ไม
เปนไปตามความตองการ

การทดสอบคุณสมบัติของ
แผนใยไมอัด

3.6 การอัด
การอัดเปนขั้นตอนที่ทําใหแผนเสนใยที่เตรียมไวแข็งขึ้น
ด ว ยปฏิ กิ ริ ยาโพลี เมอไรเซชั่ นของกาว โดยใช เครื่ องอั ดร อน (Hot
Presses) ซึ่งมีอยู 2 แบบใหญๆ คือ 1) แบบแทน (Platen
Presses) จะสามารถอัดรอนแผนใยไมอัดไดครั้งละแผน หรือ
ครั้งละชุด ขึ้นอยูกับวาเปนเครื่องอัดแบบชองอัดเดียวหรือชอง
อัดหลายชั้นและ 2) แบบตอเนื่อง (Continuous Presses) เปน
เครื่ อ งที่ ส ามารถอั ด ร อ นแผ น ใยไม ที่ ถู ก โรยเตรี ย มไว บ น
สายพานอยางตอเนื่องไมมีการหยุด ซึ่งจะตองควบคุมความเร็ว
ของสายพานใหสัมพันธกับระยะเวลาและความรอนที่ใชในการ
อั ด เพื่ อ ให ไ ด แ ผ น ใยไม อั ด ที่ มี คุ ณ ภาพและผิ ว ไม ไ หม ดํ า
หลังจากที่ผานการอัดแลว แผนใยไมอัดจะถูกนําไปตัดแตงขอบ
และขัดผิวใหมีความเรียบสม่ําเสมอก็จะไดแผนไมอัดที่พรอม
จะนําไปใชงาน

คุณสมบัติ
เชิงกายภาพ

คุณสมบัติ
เชิงกล

คุณสมบัติ
เชิงความรอน

การพองตัว

ความตานทาน
แรงดัด

การนําความรอน

การดูดซับน้ํา

ความตานทาน
แรงดึงตั้งฉาก

รูปที่ 4 แผนผังการทดสอบสมบัติของแผนใยไมอัด
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ทั้งนี้ วิษณุ เพ็ชรแกว และ คณะ [5] ไดทําการทดสอบ
คุณสมบัติของแผนใยไมอัดและแผนยิปซัม โดยใชแผนใยไมอัด
จากไมยางพาราที่มีความหนาแนนอยูในชวง 600-800 kg/m3
ความชื้นอยูในชวง 8-10% และแผนยิปซัมที่มีความหนาแนน
ประมาณ 750 kg/m3 ความชื้นประมาณ 17% เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของวัสดุทั้งสองและหาความเปนไปไดที่จะใชแผนใย
ไมอัดเปนฝาเพดานกัน ความรอ นแทนแผนยิป ซัม ซึ่งผลการ
ทดสอบมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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