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การใช้ประโยชน์ไม้จากต้นปาลม์น้ํามนั 

การผลิตไม้แซนวิชน้ําหนักเบา 
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หัวขอบรรยาย 
• เศษชีวมวลจากตนปาลมน้ํามัน 

• โครงสรางของตนปาลมน้ํามัน 

• อุปสรรคในการใชประโยชนตนปาลมน้ํามันเชงิอุตสาหกรรม 

• การแปรรูปขั้นตน 

• การผลิตแผนไมแซนวิชน้ําหนักเบา 

• สมบัติของแผนไมแซนวิช 

• แนวทางการใชประโยชน 
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เศษชีวมวลจากตนปาลมนํ้ามัน 

 
1 ha = 0.01 km2 = 6.25 ไร 

พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ัวโลกประมาณ 150,000 ตารางกิโลเมตร 

ประมาณรอยละ 4 เปนพ้ืนท่ีปลูกในประเทศไทย 

(Kurz 2013) 



พื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
Plantation area (2007): 5,033 km2 

(>90%  เป็นพืน้ท่ีในภาคใต้) 

มีการตดัโคน่ต้นปาล์มนํา้มนั

เพ่ือปลกูใหม่หลงัจาก ~25 ปี 
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เศษชีวมวลจากตนปาลมน้ํามัน 

 

ปริมาณเศษชีวมวลในสวนของลําตนปาลมน้ํามันท่ัวโลกประมาณ 60 ลานลูกบาศกเมตรในป 2010 

และคาดวาจะเพ่ิมขึ้น 2 เทาภายในอีก 15 ป 

ประเทศไทยจะมีปริมาณคิดเปนประมาณรอยละ 4 เทากับ 2.4 ลานลูกบาศกเมตรในป 2010 

(Kurz 2013) 
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เศษชีวมวลจากตนปาลมน้ํามัน 

 

Thailand (Srivaro 2015) 

Indonesia (Erwinsyah 2008) 
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• โครงสรางของตนปาลมน้ํามัน 

• อุปสรรคในการใชประโยชนตนปาลมน้ํามันเชงิอุตสาหกรรม 

• การแปรรูปขั้นตน 

• การผลิตแผนไมแซนวิชน้ําหนักเบา 

• สมบัติของแผนไมแซนวิช 

• แนวทางการใชประโยชน 
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โครงสรางตนปาลมน้ํามัน 

 

(Srivaro 2015) 
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โครงสรางตนปาลมนํ้ามัน 

(Srivaro 2015) 



ผลติภณัฑไ์มไ้ทยกบัการพฒันาเศรษฐกจิฐานชวีภาพแบบยัง่ยนื Thai wood products in development of sustainable bio-based economy 1 เมษายน 2559 10 

โครงสรางตนปาลมนํ้ามัน 
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ความหนาแนนตนปาลมนํ้ามัน 
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ความช้ืนตนปาลมนํ้ามัน 

ใน นอก ลาง บน 

(Balfas 2006) 

ไมยางพาราสด           ~60-80% 

ไมยางพารา(อัดนํ้ายา)   ~110% 
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ความหนาแนนตนปาลมนํ้ามัน 

ใน นอก ลาง บน 

ไมยางพารา ~0.5-0.6 g/cm3 

ไมบัลซา     ~0.1-0.2 g/cm3 

(Balfas 2006) 
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สมบัติทางกลไมปาลมนํ้ามัน 

(Srivaro et al. 2015) 
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การทําลายของเช้ือราและแมลง 

 

ตองนํามาแปรรูปอยางรวดเร็วเนื่องจากการทําลายของเชื้อราและแมลง 
(Kurz 2013) 

(Srivaro 2015) 
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การเล่ือยไมปาลมน้ํามัน 

 

ผิวท่ีไดจากการเลื่อยจะไมเรียบ ใบเลื่อยทูเร็ว 

(Bakar 2013) (Tan 2013) 
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การอบไมปาลมน้ํามัน 

 

(Tan 2013) 

เสียรูป (Tan 2013) ไมยุบตัว (Kurz 2013) 

ไฟเบอรโผล (Tan 2013) 
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โครงการวิจัย: แผนไมแซนวิชน้ําหนักเบาโดยใชไมปาลมน้ํามันเปนไส 

แหลงทุนวิจัย: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (คปก. อุตสาหกรรม) 

 

คณะผูวิจัย: นายสุธน ศรีวะโร, ผศ.ดร. นิรันดร มาแทน,  

                ผศ.ดร. พรรณนิภา  เชาวนะ  และ ผศ.ดร. บุญนํา  เกี่ยวของ 

บริษัทรวมโครงการ:  

นาย องอาจ อติเศรษฐ ผูจัดการ  

บริษัทพังงาทิมเบอร อินดัสทรีส จํากัด อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 
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แผนไมแซนวิชน้ําหนักเบา 

 

ทดแทนไสโฟมท่ีมีใชกันอยู 
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การผลิตแผนไมแซนวิชน้ําหนักเบา 

 
เสี้ยนขนานกับผิวหนา (PR) เสี้ยนต้ังฉากกับผิวหนา (PP) 

ความหนาแนนของไส (PR): 200-250, 300-350, 400-450 kg/m3 

ความหนาแนนของไส (PP): 300-350 kg/m3 

ความหนาของแผนไมบางยางพารา: 0.7, 1.8, 2.7 mm 

กาว: Melamine urea formaldehyde (MUF): 250 g/m2 

ความหนาของแผนไมท่ีผลิต: 20 mm 
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Pressing:  

Temperature=160°C 

Pressure=2MPa 

Time= 5 mins 

การผลิตแผนไมแซนวิชน้ําหนักเบา 

 



ผลติภณัฑไ์มไ้ทยกบัการพฒันาเศรษฐกจิฐานชวีภาพแบบยัง่ยนื Thai wood products in development of sustainable bio-based economy 1 เมษายน 2559 
23 

200

300

400

500

600

700

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

B
oa

rd
 d

en
si

ty
, ρ

B
(k

g/
m

3 )

Volume fraction occupied by the face, Vf

PR board

PR board

PR board

PP board

Rubberwood veneer

Oil palm wood core Rubberwood veneer face

(core: ρcentral)

(core: ρmiddle)

(core: ρmiddle)

(core: ρouter)

ρB=Vf(ρf - ρC
*)+ρC

*

ρcentral

ρouter

ρmiddle

ρf

ความหนาแนนของแผนไมแซนวิช 

 



ผลติภณัฑไ์มไ้ทยกบัการพฒันาเศรษฐกจิฐานชวีภาพแบบยัง่ยนื Thai wood products in development of sustainable bio-based economy 1 เมษายน 2559 

Thickness swelling (TS): 
PR panels = 3.8±0.4% 
PP panels = 2.0±0.3%  

WA(%) = 83,024/ρΒ - 120
R² = 0.76
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λ = 1.19×10-4ρB + 0.025
R² = 0.71
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สมบัติการนําความรอน 

 

Air: 0.026 W/mK 
Brick: 0.72 W/mK 

PP 

PR 

คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนขึ้นอยูกับความหนาแนนและทิศของไสไมปาลมน้ํามัน 
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(Kawasaki et al 1999) 

สมบัติการนําความรอน 
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SWRf= 1.691ρB
R² = 0.60
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ดา้นผวิ 

ดา้นขา้ง 
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Bending test 
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Face fraction = 0.27, Beam’s width= 50 mm 

Failure mode map 

Face fracture 

Core shear 

Face fracture 

Core shear 
Grain orientation parallel to the face 

Core shear 
Grain orientation perpendicular to the face 
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Bending test 

 

PR PP 

เส้ียนต้ังฉากกับผิวทําใหแผนไมมีความเหนียวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 เทา 
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PR 

PP 

เส้ียนที่ต้ังฉากกับผิวเปนตัวขวางการขยายตัวของรอยแตก 

Bending test 
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เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑไมประกอบอ่ืนๆ 
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การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม Veneer thickness =1.8 mm 

Core density= 400±50 kg/m3  

บริษัทพังงาทิมเบอร อินดัสทรีส จํากัด จังหวัดพังงา 

Cold pressing 15 MPa for 1 h 

Hot pressing 160°C 
2 MPa for 15 mins 
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แผนไมแซนวิชขนาดอุตสาหกรรม 
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สรุปการบรรยาย 
• เราทิ้งไมจากตนปาลมน้ํามันในสวนไปปละประมาณ 2.4 ลาน ลบม. 

• เนื่องจากโครงสรางที่ตางจากไมทั่วไป การใชประโยชนและการแปร

รูปตนปาลมน้ํามันในระดับอุตสาหกรรมจําเปนตองมีการวิจัย

เพิ่มเติม 

• ผูวิจัยไดพัฒนาการใชประโยชนไมปาลมน้ํามันโดยนํามาเปนไสของ

แผนไมแซนวิชน้ําหนักเบา ซึ่งมีสมบัติเหมาะสมสําหรบัเปน

เฟอรนิเจอรน้าํหนกัเบา หรือสวนประกอบของอาคาร ที่เปนฉนวน

ความรอนที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
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