
การผลิตและการจัดการดาน
คุณภาพของผลิตภณัฑไมยางพารา



ไมยางพารา
ชื่อการคา Rubberwood

ชื่อวิทยาศาสตร  Hevea brasiliensis

ลักษณะเนื้อไม  สีขาวอมเหลือง เนื้อไมละเอียดปานกลาง 

เสี้ยนสน แข็งเหนียว บิด ตัวงาย เนื่องจาก

ธรรมชาติของไมยางพาราเปนไมฝนแรงดึง 

(Tension Wood)



ลักษณะเนื้อไมยางพารา



ลักษณะของไมฝนแรงดึง (Tension Wood)



คุณสมบัติทางฟสิกส
ความแนน (กก./ม.3) 700

การหดตวัทางดานรัศมี(%) 2.95

การหดตวัดานสัมผัส (%) 5.58



กลสมบัติ

5,276Nความแข็ง  (hardness)

15.8MPaแรงเฉือน (shear parallel)

46MPaแรงอัดขนานเสี้ยน (compression parallel to 
grain)

9,414MPaมอดูลัสยืดหยุน 
(MOE)

95MPaมอดูลัสแตกราว 
(MOR)แรงดัดสถิตย

(Static bending)

แหง (Air-Dry)ชั้นความแขง็แรง (Strength group)



ความทนทานตามธรรมชาติ      1.9 ป
คุณสมบัติการใชงาน

การเลื่อย ปานกลาง
การไส ปานกลาง
การเจาะ ปานกลาง
การกลึง ปานกลาง
การยึดเหนี่ยวตะปู ดี
การขัดเงา งาย



--งายความยากงายในการผึ่งไม

5.5810.153.05-
6.36

การหดตัวดานสัมผัส (%)

2.953.971.08-
2.52

การหดตัวดานรัศมี (%)

700695642-
650

ความแนน (กก./ม.3)
สกายสมบตัิ

ยางพารายางสักชนดิไม
คุณสมบตัิ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัตขิองไมยางพารากบัไมชนิดอื่น



1.94.319.4ความทนทานตามธรรมชาต ิ (ป)
5,2764,6094,864ความแข็ง (Hardness)
15.816.014.6แรงเฉือน (Shear parallel)

463849แรงอัดขนานเสี้ยน
(Compression parallel to grain)

9,4148,84510,089MOE  (MPa)
9587100MOR  (MPa)แรงดัดสถิตย

(Static Bending)

BBAชัน้ความแข็งแรง
กลสมบัติ

ยางพารายางสักชนิดไม
คุณสมบัติ



การทดสอบคุณสมบัติทางกล

1. แรงอัดขนานเสี้ยน 
(compression parallel to grain)



2.แรงอัดตั้งฉากเสี้ยน 
(compression perpendicular to grain)



3. แรงดัดสถิตย (Static Bending)



4. แรงเฉือนตั้งฉากเสี้ยน

(Shear Parallel to Grain)



5. แรงดึงตงัฉากเสี้ยน 
(Tension Perpendicular to Grain)



ไมซุง
การปองกันรักษา 



การแปรรูป









การอาบน้ํายาไม
1. การทาหรือการพน



2. การจุมไมในน้ํายา และการแชไมในน้ํายา



3. กรรมวิธีบูเชอรี่ (Tire-tube process)



4. การอาบน้ํายาไมดวยกําลังอัด





เครื่องทําสุญญากาศ



เครื่องทําแรงดัน



การอัดน้ํายาแบบเต็มเซลล 
(Full – cell process)

มีขั้นตอนการอัดน้ํายาดังนี้
1. การทําสูญญากาศขั้นตน 0.8 กก. / ซม.2 หรือ 635 มม.
ปรอท หรือ 24-26 นิ้ว ปรอท นาน 15 – 60 นาที

2. เดินน้ํายาเขากองไม



3. ใชแรงอัด 10 –14 กก. / ซม.2 หรือ 150 – 200 ปอนด / นิ้ว2   

นาน 1 – 6 ชั่วโมง ซึ่งแลวแตปริมาณน้ํายาที่เขาไปในเนื้อไม 
ชนิดไม และขนาดของไม

4. ปลอยน้ํายาออกจากทออัด กลับคืนสูถังเก็บ
5. การทําสุญญากาศขั้นสุดทาย 0.8 กก. / ซม.2 หรือ 635 มม.
ปรอท หรือ 24 – 26 นิ้ว ปรอท  นาน 10 – 15 นาที



การตรวจสอบสารน้ํายาและสารโบรอนในเนื้อไม
มี 3 วีธีคือ

วิธีที่ 1 การใชน้ํายาทดสอบ

วิธีที่ 2 การสกัดสารโบรอนจากเนื้อไม

วิธีที่ 3 การตรวจสอบสารทองแดงในเนือ้ไม



1. การตรวจสอบโดยใชน้ํายาทดสอบ
สารละลายที่ 1

สกัดเทอเมละริค 10 กรัม  ดวยเอทธิลแอลกอฮอล 95% 100 
มิลลิลิตร  เปนเวลา 6-8 ชั่วโมง  นํามากรอง  ไดสารละลายสีเหลืองใส



สารละลายที่ 2
ใชกรดเกลือเขมขน 20 มิลลิลิตร เจือจางดวยเอทธิลแอลกอฮอล

ใหเปน 100 มิลลิลิตร  แลวทําใหอิ่มตัวดวยกรดซาลิซิลิก











0.30 หรือมากกวา
0.25
0.20

นอยกวา 0.15

Bright red
Red brown

Brown yellow
Yellow

% BAE ในเนื้อไมสีที่ปรากฏ



2.การสกัดสารโบรอนจากเนื้อไม
เปนการสลัดสารโบรอนออกจากเนื้อไมโดยวิธีการตม

ชิ้นไมที่ผานการอัดน้ํายาและอบแหงแลวเปนเวลาประมาณ 30 
นาที   จากนั้นนําน้ํ าที่ผ านการตมแลวมาเจือจางและเติม
สารละลาย Azomethine-H แลวนําเขาเครื่อง Thermo 
Spectronic เพื่อหาคาการดูดซับแสง ที่ความยาวคลื่น 420 นาโน
เมตร  แลวนําคาที่ไดมาคํานวณหา เปอรเซ็นต BAE ของเนื้อไม
นั้น 



เครื่องสกัดสารโบรอน



ชิ้นไมทดสอบ



น้ําที่ผานการสกัดสารโบรอน



เครื่อง Thermo Spectroic



3.การตรวจสอบสารทองแดงในเนื้อไม
CCA
C   คือ  โครเมี่ยม   Chromium
C  คือ  ทองแดง    Copper
A   คือ  สารหนู      Arsenic

Chrome Azurol S concentrate 0.5  กรัม  และ Sodium acetate 
anhydrous 5.0  กรัม  ละลายในน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 100  มิลลิลิตร





การอบไม











1. ตาํหนิจากการอบไม



2. ปจจัยที่มีผลตอการอบไม
- ความชื้นสัมพัทธ

- อุณหภูมิที่ใชในการอบ

- ความเร็วลมในหองอบ



3. ตารางอบไม

Green
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ความชื้น(%)อุณหภูมิ
กระเปาะแหง  (°C)

อุณหภูมิ
กระเปาะเปยก (°C)



4. การตรวจสอบไมหลังการอบ



เทคนิคการเพิ่มมูลคา
1. ไมประสาน



2. แผนไมประกับ (Glulam) 
การนําไมจริงมาทําการประกับใหมีขนาดตามที่ตองการ 

โดยมีกาวเปนสารเชื่อม  ซึ่งนําไปใชประโยชนในการทําไม
โครงสราง



แผนไมประกับ (Glulam) 



3. แผนไมบางประกับ (Laminated Veneer Lumber, LVL)
ลักษณะคลายกับแผนไมประกับเพียงแตเปลี่ยนจากไม

จริงมาเปนไมบางมาประกับ โดยใหทิศทางของเสี้ยนไปใน
แนวทางเดียวกัน



แผนไมบางประกบั (Laminated Veneer Lumber, LVL)  



4. แผนเกล็ดไมอัดเรียงชิ้น (Orienten Strand Board, OSB)
แผนเกล็ดไมอัดเรียงชิ้น (OSB) เปนการนําเอาแผนเกล็ดไม

มาเรียงชิ้น ใหเปน 3 ชั้น โดยชั้นเกล็ดไมที่เรียงอยูดานนอกทั้ง
นอกทั้งสองขางจะเรียงขนานตามยาวของแผน ใชในการทําไม
พื้น, ไมฝา และเฟอรนิเจอร



แผนเกล็ดไมอัดเรียงชิ้น (Orienten Strand Board, OSB)



5. แผนใยไมซีเมนต  (Fiber Cement)
แผนใยไมซีเมนตไดมาจากเสนใยของเนื้อไมโดยใชสารเชื่อม

เปนซีเมนตชนิดปอรตแลนด) ทําใหผลิตภัณฑมีความทนทานใช
ประโยชนในการทําผนังบาน, หลังคา



แผนใยไมซีเมนต  (Fiber Cement) 



6. แผนชิ้นไม / ใยไมพลาสติก  (Wood/Fiber Plastic Board)
แผนชิ้นไม / ใยไมพลาสติก ไดมาจากการนําชิ้นไมหรือ

เสนใยไมผสมกับพลาสติกชนิด PE, PP ผลิตภัณฑที่ไดจะมี
ความทนทานใชประโยชนในการทําผนังบาน, เฟอรนิเจอร



แผนชิ้นไม / ใยไมพลาสติก  (Wood/Fiber Plastic Board) 



7. Wood I-joists
เปนผลิตภัณฑมีลักษณะเปนรูปตัว I ใชในการทําเปนคาน

โดยมีสวนตรงกลาง (web) ทําดวยไมอัดหรือ OSB และมีสวนที่
คลุมดานบนและลางทําดวย LVL หรือ Solid Wood 



Wood I-joists 



8. PEG



9. Pyrolysis



Thank You


