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บทคัดยอ 
 

โครงงานปริญญานิพนธนีเ้ปนการศึกษาความเปนไปไดในการสรางเคร่ืองอัดแผนกระดาน

อัดจากเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรดที่มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตแผนกระดานอัดจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร ซ่ึงชวยลดการใชไม ลดการทําลายส่ิงแวดลอมและเปนวัสดุปองกันความ

รอน เหมาะสําหรับเปนวัสดุอาคาร ซ่ึงการศึกษาความเปนไปไดในการสรางเคร่ืองอัดแผนกระดาน

อัดนี้เพื่อใหไดเคร่ืองจักรที่มีขนาดเล็กราคาถูก และลดการนําเขาจากตางประเทศ สรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน 

ในการศึกษานี้เปนการออกแบบเคร่ืองอัดแผนกระดานอัดแบบอัดรอน สามารถผลิตแผน

กระดานอัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เปนเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรดที่มีขนาด

แผนสูงสุด 120×240 ซ.ม. ความหนา 10 มม ไปใช โดยระบบอัดเปนระบบไฮดรอลิกแบบดันข้ึน 

ระบบใหความรอนแกวัสดุเปนแบบน้ํามันรอนวิ่งผานทอฝงในแผนเรียบ ซ่ึงระบบใหความรอนจะ

ใชน้ํามันรอน (Thermic Oil) เปนสารตัวกลางในการถายเทความรอน โดยใชไฟฟาเปนพลังงาน

หลัก 

ซ่ึงจากการศึกษาพบวาเคร่ืองจักรสําหรับอัดแผนกระดานอัดนี้มีราคา 548,980 บาท 

สามารถอัดแผนกระดานอัดได 48 แผนตอวัน ระยะเวลาคืนทุน 0.813 ป คิดจากคา IRR 26.17 % 

ซ่ึงมีคาสูงกวา MARR 5.75 % ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการลงทุน 
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Abstract 

 

 The aims to study the possibility of compressing machine for producing board 

from pineapple and coconut peels are to help reduce agricultural refuse to produce 

heat-resistant board which could be used in construction industry and to decrease the 

quantity of imported machines which this study could produce cheaper machine to use 

in small domestic industry. 

 The machine could produce 120 x 240 x 1 cm. board from fraction of pineapple 

and coconut peels. In the process of production, the hydraulic pressing system is used 

to heat hot-oil which is inside the tube under flat iron plate. Electrical power is mainly 

used to supply the system. 

 The outcome of the study is a compressing machine which costs 550,000 baht 

and has a capacity of producing 48 board per 0.813 year from the current IRR of 

26.17% and MARR of 5.75 %     

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 ค 

สารบัญ 

    

                 หนา 

                                                                                                                                               

บทคัดยอภาษาไทย ก                                                  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ข                                                                                 

สารบัญ ค                                                                                                                                                                                    

สารบัญรูปประกอบ                                                                                                               ซ                                                                             

สารบัญตาราง ฌ           

รายการสัญลักษณ  ญ                                                                                                                                     

บทที่ 1  บทนํา 1                                                                                                                                    

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1                      

1.2  วัตถปุระสงคของโครงการ   1    

1.3  เนื้อหาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2                                                                   

1.4  ขอบเขตของโครงการ 2                                                                                         

1.5  สถานะของปญหาและวิธีการศกึษา 2                                                                                                                                          

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 2                                                              

บทที่  2  วัสดแุละกระบวนการผลิตแผนไมกระดานอัด 3                                                                                                                            

             2.1 วัสดุเหลือใช                                                                                                  3 

 2.1.1  ไม (Wood) 3 

 2.1.2  ช้ินไม  (Particles)   4 

2.2  วัสดุทีเ่หลือใชทางการเกษตรประเภทใหเสนใย 5                                          

                   2.2.1 หญาแฝก  5                                                                                   

                   2.2.2 ชานออย    6                                                                                     

                   2.2.3 มะพราวและสับปะรด     7                                                                             

2.3  วัสดุทีน่ํามาผลิตกระดานอัดในปจจุบนั    8                                                  

          2.4  ชนิดของแผนปารติเกิล                                             8                                           

                   2.4.1 ลักษณะความหนาแนนของแผน 8           

 

 



 ง 

สารบัญ  (ตอ) 

 

                                                หนา 

                      2.4.2  ลักษณะของช้ินไมที่ผลิต 9              

2.4.3  กรรมวิธีการอัดแผน   9        

     2.4.4  ลักษณะโครงสรางแผน  9         

                     2.4.5  ลักษณะการใชประโยชน 10                               

                     2.4.6  แบงตามช่ือทางการคา         10                                                                   

                     2.4.7  แบงตามลักษณะทีป่รากฏ                                                11                      

  2.5  เคร่ืองอัดแผนกระดานอัด 11 

    2.5.1 เคร่ืองอัดแผนกระดานอัดที่ใชโดยทัว่ไปในโรงงานอุตสาหกรรม    11   

    2.5.2  เคร่ืองอัดแผนกระดานอัด (อัดรอน) 11 

  2.6  การทํางานของเคร่ืองอัดแตละแบบ                            14                                        

 2.6.1  เคร่ืองอัดแบบตอเนื่อง 14

 2.6.2 เคร่ืองอัดแบบอัดชองเดียว                 14                                                      

2.6.3 เคร่ืองอัดแบบหลายชองอัด                        14                                              

บทที่  3  ทฤษฏีทีเ่กีย่วของ                              16                                                                        

              3.1  โครงสราง                                                                                   16                                       

 3.1.1 คาน (Beams)   16 

 3.1.2 เสา (Column)        17                                                                                

              3.2  ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic)                                                                            18

 3.2.1 แรง น้ําหนัก และมวล (Force, weight and mass) 19                                  

 3.2.2 อัตราการไหลและความเร็วของเหลวในทอทาง  21                                        

 3.2.3 อัตราการไหลและความเร็วของน้ํามันไฮดรอลิกในทอทาง  22                         

 3.2.4 ความเร็วของอุปกรณการทํางาน  22                                                             

 3.2.5 อัตราจายน้ํามันของปมไฮดรอลิก 23                                                            

 3.2.6 อัตราปอนน้ํามันแกกระบอกสูบ 23                                                   

 3.2.7 อัตราปอนน้ํามันแกมอเตอรไฮดรอลิก             24                                          

 3.2.8 ถังพักน้ํามันไฮดรอลิก      25                                                                        

  



 จ 

สารบัญ  (ตอ) 

 

                                                หนา 

  3.3  ปมไฮดรอลิก (Pump classification) 25                      

3.3.1 แบบปรับคาอัตราการไหลไมได (Fixed displacement)                 26              

3.3.2 แบบปรับคาอัตราการไหลได (Variable displacement)                 26             

              3.4  การกําหนดขีดความสามารถและการเลือกชนิดของปม   26      

              3.5  ความสามารถในการทํางานของปมแตละประเภท  27        

3.5.1 ความจหุรือปริมาตรจ ุ                                         27                                   

3.5.2 ความดัน                                                                  27                              

3.5.3 ความเร็วขับเคล่ือน                                  28                                                

              3.6  การเลือกขนาดกระบอกสูบ 28                     

  3.7  ความเร็วกระบอกสูบ                                                 29                                       

  3.8  มอเตอรไฮดรอลิก (Hydraulic motors)                       29                                      

  3.9  การถายเทความรอน (Heat Transfer)                                             30                 

3.9.1 การถายเทความรอนโดยการนํา           30                                                     

3.9.2 การนําความรอนในผนังราบ (Plane Wall)            31                                    

3.9.3 ความตานทานสัมผัส (Contact Resistance)          33                                

3.9.4 คาการนําความรอน (Thermal Conductivity), k       34                        

บทที่  4  การคํานวณและการออกแบบเคร่ืองอัดแผนไมกระดานอัด 37 

   4.1  ระบบอัดแผนกระดานอัด (Pressing)                                                                40

  

  4.1.1 แผนอัดผิวแผนกระดานอัด        40                                                              

4.1.2 ระบบไฮดรอลิก                       41                                                               

4.1.3  Pump                              44                                                                     

                     4.1.4  Motor 46                                 

   4.2  โครงสราง (Construction)                                     48 

 4.2.1 คาน (Beam)              48                                                                             

  4.2.2 เสา (Column)                    49                                                                     

 



 ฉ 

สารบัญ  (ตอ) 

 

                                     หนา 

4.2.3 การจับยึด                                50                                                               

              4.3  วัตถุดิบที่ใชในการอัด                                                             52                         

4.3.1 เปลือกสับปะรดและเปลือกมะพราว                52                                          

4.3.2 คุณสมบัติของวัสดุ                                            52                                     

  4.4  ระบบทําความรอน (Heating)                                         53                                  

4.4.1 ระบบ Thermic Oil                                       53                                           

4.4.2 ตัวแลกเปล่ียนความรอน                             54                                              

4.4.3 เช้ือเพลิง (Gas)                                      55                                                 

4.4.4 สารนําความรอน (Oil)                                 55                                            

บทที่  5  การวเิคราะหทางเศรษฐศาสตร                          58                                   
             5.1  ทฤษฏีเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร                                                                     58      

5.2  ข้ันตอนการวิเคราะหของโครงการในทางเศรษฐศาสตร     58                                   

              5.3  การลงทุน (Investment Requirements)                        59                                   

5.3.1 ราคาวัตถุดิบ (Wood Raw Material)                       59                                

5.3.2 การคิดอัตราคาไฟฟา                              61                                                

5.3.3 ราคาพลังงานไฟฟา (Electric Rower)        62                                             

              5.4  อัตราผลตอบแทน                           64                                                                 

5.4.1 อัตราผลตอบแทนโดยวิธีมูลคาปจจุบนั             64                                        

5.4.2 มูลคาปจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV)      65           

5.4.3 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ B/C)      66 

5.4.4 คาเส่ือมราคา 66          

5.4.5 คํานวณหาอัตราผลตอบแทน                     68                                              

5.4.6 ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period)                70                                        

   5.5  การใชประโยชนและการตลาด                    71                                                         

 5.5.1 ปจจัยที่มีผลตอการตลาด                              71                                

 

 



 ช 

สารบัญ  (ตอ) 

 

                                     หนา 

   5.6  การวิจยัและแนวทางในการพัฒนา                                71                                       

 5.6.1  การวิจัยและการพัฒนาการดานวัตถุดิบ (Raw Materials)         71                

 5.6.2  ดานกรรมวิธีการผลิตและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร                      72                         

 5.6.3  ดานคุณสมบัตแิละการใชประโยชน              72                                               

 5.6.4  การพัฒนาผลิตภัณฑและการวจิัยตลาด                        73                              

บทที่  6  สรุปผลและขอเสนอแนะ                                  74                                  
   6.1  สรุปผล                                                                                74                               

   6.2  ขอเสนอแนะในการทําโครงการ                                             75                                

   6.3  แนวทางการพัฒนา                    76                                                                          

เอกสารอางอิง                                                        77                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ซ 

สารบัญรูปภาพประกอบ 

 

รูปที ่                     หนา 

      3.1 คานอยางงาย (Simple Beam)                                          16                                     

      3.2  ระบบไฮดรอลิก                                                                                 18                     

 3.3  การนําความรอนผานผนังราบที่มีคาการนําความรอน (k) คงที ่                                31 

 3.4  การนําความรอนแบบมิติเดยีวทีไ่หลผานผนังหลายช้ัน                                       32 

และการเปรียบเทียบกับวงจรไฟฟา                                           

3.5  คาการนําความรอน (k) ของโลหะบางชนดิที่แปรตามอุณหภูมิ         36                          

4.1  ข้ันตอนการออกแบบเคร่ืองอัดแผนกระดานอัด                                                     39 

 จากเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด 

4.2  แผนอัดผิวแผนกระดานอัด (Plate)                                                                  40 

4.3  โครงสราง 48 

4.4  ถังแรงดนั 53 

4.5  ระบบควบคุม  54 

4.6  แผน  Plate ใหความรอน                                                                           54 

5.1  แสดงแผนภูมิการไหลของคาใชจายตาง ๆ                                                           70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฌ 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่             หนา 

2.1   การปลูกมะพราวป 7                   

2.2   การปลูกสับปะรด 8        
2.3   ความหนาแนนของวัสด ุ 9                                  
3.1 ตัวอยางเปรียบเทยีบการทํางานของปมประเภทตาง  ๆ       27                              
3.2  คาการนําความรอน (k) ของโลหะ, อโลหะ, ของแข็ง, ของเหลว และแกสบางชนิด    35                                        

5.1   แสดงคาใชจายและผลตอบแทน 68     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ญ 

รายการสัญลักษณ 

 

m                      มวลของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด (Plate) 

V                       ปริมาตรของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด (Plate) 

ρ                      คาความหนาแนน 

D                      ขนาดของกระบอกสูบ 

P                       ความดนัที่ช้ินงาน 

gpm                  อัตราไหลของปม   

A                       พื้นที่ลูกสูบ 

V                       ความเร็วกานสูบที่กําหนด 

H.P.                  แรงมา 

P                       แรงดนัที่ใชงาน 

Q                      อัตราการไหล 

σc   ความเคนอัดของวัสด ุ

F                       แรงที่ถูกกระทํา 

m                      มวลของวัตถ ุ

g                       สัมประสิทธ์ิคาแรงโนมถวงของโลก 

h                       ความสูง 

qk   อัตราการถายเทความรอนโดยการนํา หรือการนําความรอน 

T   อุณหภูมิ 

X   ระยะทางการเคล่ือนที่ของความรอน 

 

 

 

     

 

 



บทท่ี  1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

       ปจจุบันการใชเทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนไมธรรมชาติจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

เปนอีกทางเลือกหนึ่งทีน่าสนใจ และเนือ่งจากจงัหวัดประจวบครีีขันธเปนจงัหวดัทีท่ําเกษตรกรรมการ

ปลูกมะพราวและสัปปะรดเปนจํานวนมาก  ซ่ึงมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีแนวโนมสูงข้ึนในแตละป 

สงผลใหวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มีจํานวนมากข้ึนเปนเงาตามตัว จึงเกิดแนวคิดที่จะนําวัสดุเหลือ

ใชจําพวกเปลือกผลไมที่มีคาการนําความรอนต่ํา เชน เปลือกมะพราวและเปลือกสัปปะรด  มาผลิต

เปนแผนกระดานอัดที่มีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนต่ํา สําหรับใชเปนวัสดุภายในอาคารเพื่อลด

ความรอนภายในอาคาร นอกจากนั้นการใชวัสดุที่มีคาการนําความรอนต่ําเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่

ชวยลดคาใชจายดานพลังงาน เชน ความส้ินเปลืองคาไฟฟาเนื่องจากเคร่ืองปรับอากาศ ดังนั้น

การศึกษาความเปนไปไดในการนําเปลือกมะพราวและสัปปะรดมาเปนวัตถุดิบในการผลิตแผนช้ิน

ไมอัดที่มีคาการนําความรอนต่ําหรือเพิ่มความเปนฉนวนใหกับวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของอาคาร 

จะชวยลดอุณหภูมิภายในอาคารไดเปนอยางดี เปนการชวยประหยัดพลังงานไดทางหนึ่ง 

  ทั้งนี้จากการศึกษาวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตรนั้นยังมีคุณคาในการนํามาผลิตเปนแผน

กระดานอัดไดเปนอยางดีแตเคร่ืองจกัรที่ใชในการผลิตแผนกระดานอัดนัน้มีราคาแพงพอสมควรและ

สวนใหญเปนเคร่ืองจักรที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตแผนกระดานอัด

ขนาดใหญ  ดงันั้นจึงมีแนวคิดที่จะศึกษากรรมวิธีที่ใชในการผลิตแผนกระดานอัดที่มีกระบวนการ

ขนาดใหญ  มาออกแบบใหมีขนาดเล็กลงและมีราคาถูกสามารถนํามาทําการผลิตในอุตสาหกรรม

ขนาดยอมได  โดยใชเปลือกมะพราวและเปลือกสัปปะรดที่เหลือใชแลว 

     

1.2.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องอัดแผนกระดานอัดแบบอัดรอนจากเปลือกมะพราวและ

เปลือกสับปะรด  

1.2.2  เพ่ือผลิตแผนกระดานอัดจากเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด ซึ่งเปนวัสดุท่ีเหลือใช

ทางการเกษตรท่ีมีมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธสําหรับเปนวัสดุอาคาร 

1.2.3 เพ่ือลดการนําเขาเครื่องจักจากตางประเทศท่ีมีราคาแพง 

1.2.4  เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งทางอาชีพและรายได 
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1.3.  ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ออกแบบและสรางเครื่องอัดแผนกระดานอัดจากเปลือกสับปะรดและเปลือกมะพราว

แบบอัดรอน 

1.3.2 เปนเครื่องอัดแผนกระดานอัดขนาดเล็กสามารถผลิตแผนกระดานอัดได 50 แผน/วัน 

 

1. 4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและ 

1.4.1  สามารถผลิตแผนกระดานอัดจากเปลือกสับปะรดและเปลือกมะพราวซึ่งวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรได 

1.4.2  สามารถผลิตแผนกระดานอัดไดตามขนาดท่ีตองการ 

1.4.3  เหมาะสําหรับผลิตแผนผาเพดาน หรือแผนผนังกั้นหอง 

  1.4.4  สามารถนําไปประยกุตใชกับการอัดแผนกระดานอัดโดยใชวัสดุอยางอ่ืนได 

1.4.5  มีกระบวนการในการผลิตแผนกระดานอัดท่ีไมยุงยาก 

     

 

 

 



บทท่ี 2 

 

วัสดุและกระบวนการผลิตแผนกระดานอัด 

 

 ในปจจุบันอุตสาหกรรมแผนปารติเกลิ  มีความเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลา

ส้ัน  ๆ  ของการเกิดอุตสาหกรรมนี้  จากโรงงานเล็ก  ๆ ที่ กําลังผลิตต่ําใชแรงานมาก  ซ่ึงโรงงานผลิต

แผนปารติเกิลภายในประเทศมีผูผลิตหลายราย  เกิดการแขงขันดานการตลาดกันอยางมากฉะนั้น

พื้นที่บางพื้นที่ซ่ึงมีวัตถุดิบอันไมเปนที่ตองการของทองตลาดเชน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงเปนอีก

จังหวัดหนึ่งที่ไดมีการทําการเพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม 

ซ่ึงไดแก มะพราว สับปะรด  โดยเม่ือนําเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญก็จะเหลือเปลือก

สับปะรดและ เปลือกของมะพราวที่ไมเปนที่ตองการของทองตลาด ดังนั้นจึงไดทําเคร่ืองจักรที่ใชใน

กระบวนการทําแผนกระดานอัดที่มีตนทุนต่ําซ่ึงทําใหวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นทําใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนและ

สามารถนําไปใชประโยชนไดมากกวาเดิม 

 วัตถุดิบของแผนกระดานอัด คือ  ไม  หรือวัสดุเศษเหลือที่ใหเสนใย  กาว  และสารเคลือบกัน

ซึม  แผนกระดานอัด ที่มีคุณภาพดีนอกจากจะข้ึนอยูกับวัตถุดิบเกี่ยวกับไมหรือวัสดุเศษเหลือที่ให

เสนใย  ที่จะตองปรับปรุงใหเหมาะสมในขบวนการผลิตแลว  ทั้งกาว  และสารเคลือบกันซึมที่มี

คุณภาพดีก็เปนปจจัยสําคัญอยางมากที่ไมควรละเลยในการทําแผนกระดานอัด 

 

2.1  วัสดุเหลือใชท่ัวไป 

  2.1.1  ไม (Wood) วัสดุไมที่ใชสําหรับการผลิตแผนปารติเกิลบอรด  แบงไดเปน  5  กลุมใหญ 

ๆ  ดังนี้ 

•   ผลิตผลปาไมที่ยังไมแปรรูป  (Unprocessed  forest  produets)  เชน  ไมขนาดเล็ก

ที่ไดจากการตัดสางขยายระยะ  (Thinning)  และกิ่งกานที่หนา  หรือใหญ  (Thiek branches) 

•   เศษไมขนาดใหญ  ที่เหลือจากอุตสาหกรรม  (Coarse  industrial  residues)  เชน  

ปกไม  (Slabs)  ขอบไม  (Edgings)  เศษไมที่ตัดทิ้งจากโรงเล่ือย  (Oft-cuts  from  sawmills)  ไสไม

ที่เหลือจากการปอก  (Peeler  cores)  และสวนเสียที่ถูกตัดทิ้งออกจากการผลิตไมบาง  (Rejects  

from  veneer) 

•   เศษเหลือขนาดเล็ก  จากอุตสาหกรรม  (Fine  industrial  residues)  โดยเฉพาะ  ข้ี

กบ  (Planer  mill  shavings)  และข้ีเล่ือย  (sawdust) 

•   ซิบไม  หรือ  ช้ินไมสับ  (Wood  chips)  จากการตัดไมดวยเคร่ืองตัดช้ินไม 
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•   เศษเหลือ  เชน  แผนไม  ขอบไม  หรือเศษไมระแนง  และสวนอ่ืน ๆ  ที่ถูกตัดทิ้งจาก

อุตสาหกรรมเฟอรนเิจอร  และอุตสาหกรรมอบไม 

เห็นไดวาวัสดุเกือบทุกชนิดที่มีลักษณะรูปรางลักษณะแตกตางกันตั้งแต  ไมซุง  

จนถึงข้ีเล่ือย  สามารถนํามาผลิตเปนแผนปารติเกิลได  แมแตไมเกาจากการทําลังหีบ และการร้ือ

ถอนจากบานเกา  ก็ยังมีความพยายามนํามาใชผลิตเปนแผนปารติเกิลใหมข้ึนไดอีก  เชน  ใน

ประเทศญี่ปุน  สาเหตุจากความหลากหลายในวัสดุไมที่นํามาใชผลิตเปนช้ินไมนั้น  ทําใหรูปราง

ลักษณะของช้ินไมที่ผลิตไดแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับวัสดุไมเร่ิมตน  แตบางชนิด  เชน  ข้ีกบ  และ

เศษไมบางเล็ก ๆ   สามารถนํามาผลิตเปนแผนปารติเกิลไดเลยโดยตรง  ชนิดของช้ินไมและคาใชจาย

ในการทําช้ินไมใหไดลักษณะความตองการ  นับเปนปจจัยที่มีนัยสําคัญปจจัยหนึ่งของตนทุนการ

ผลิตแผนปารติเกิลบอรด  นอกจากนี้หากคํานึงถึงคุณภาพของแผนที่ผลิตได  การผลิตช้ินไมแตละ

ชนิด  รูปทรงของช้ินไม  และการผสมช้ินไมหลาย ๆ ชนิดเขาดวยกัน เปนปจจัยที่มีผลกระทบอยาง

มากตอคุณภาพของแผนปารติเกิล 

  2.1.2  ช้ินไม  (Particles)  ที่นํามาใชผลิตนั้น มีลักษณะตาง ๆ กัน และถูกยอยดวยเคร่ืองจักร

ตางกันดวย ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

 •   ชิป  (Chips)  หรือช้ินไมสับ  หมายถึง  ช้ินไมขนาดสมํ่าเสมอกัน  ซ่ึงไดจากการผา

ดวยอาการคลายสับดวยขวาน  ในเคร่ืองตัดช้ินไมที่เรียกวา  ชิปเปอร  (Chipper)  คลายกับของ

อุตสาหกรรมกระดาษ  หรือผลิตโดยเคร่ืองยอยช้ินไมอยางหยาบที่เรียกวา  Hog  หรือผลิตโดยเคร่ือง  

(Hammer mills)  เปนตน 

 •   เกล็ด  (Flake)  หมายถึง ช้ินไมที่ผลิตข้ึนเปนพิเศษที่มีลักษณะบาง เรียบ มีทิศทาง

ของเส้ียนไมขนานกับผิว ไดจากการใชใบมีดตัดในทศิทางขวางเส้ียน  ซ่ึงอาจเปนดานรัศมีดานสัมผัส  

หรือทํามุมกันระหวางดานทัง้สอง  การตัดลักษณะนีท้ําใหไดช้ินไมที่มีความหนาสมํ่าเสมอกัน 

 •   เกล็ดใหญ  (Wafer)  หมายถึง  ช้ินไมที่มีลักษณะเชนเดียวกับเกล็ด  แตมีความ

กวาง  และความหนามากกวา 

 •   แถบ (Strand)  หมายถึง  ช้ินไมที่มีลักษณะเชนเดียวกับเกล็ด  แตมีความยาวมาก 

เม่ือเทียบกับความกวาง  และมีความหนาสมํ่าเสมอตลอดความยาวของแถบ 

 •   ข้ีกบ  (Planer  shaving)  หมายถึง  ช้ินไมที่มีรูปรางเปนแผนขนาดเล็ก มีความหนา

ไมเทากัน  คือ  หนาที่ปลายดานหนึ่งสวนปลายอีกดานหนึ่งจะบาง  และมีลักษณะเปนแฉกขนนก  

และมักจะโคงงอดวย  ซ่ึงไดจากการไสไมจากเคร่ืองไสไมชนิดหัวตัดหมุน  (Rotary  cutterhead) 

 •   แทง  (Splinter or sliver)  หมายถึง  ช้ินไมที่มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  หรือ

ส่ีเหล่ียมผืนผาเม่ือมองทางหนาตัด  และมีความยาวตามแนวเส้ียนไมนอยกวา 4 เทาของความหนา 
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 •   เม็ด  (Granule)  หมายถึง  ช้ินไมที่มีลักษณะข้ีเล่ือย  ซ่ึงมีความกวาง  ความยาว  

และความหนาเกือบเทากัน 

•   ฝอยไม  (Wood  wool  or  excelsior)  หมายถึง  ช้ินไมลักษณะแถบ  แตมีความ

ยาวกวา  และโคงงอตองใชเคร่ืองขูดเปนพิเศษ  ใชสําหรับเปนองศประกอบรวมสําหรับแผนปารติเกลิ

บอรดบางประเภท    

 

2.2  วัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตรประเภทใหเสนใย 

        2.2.1 หญาแฝก ชนิดพันธุหญาแฝกที่พบในประเทศไทย มีเพยีง 2 ชนิด คือ แฝกลุม 

(Vetiveria zizaniodes Nash) ซ่ึงสามารถเจริญเติบโตไดดีในที่ลุม และอีกชนิดคือ แฝกดอน 

(Vetiveria nemoralis A. Camus) ซ่ึงสามารถเจริญเติบโตไดดีในที่ดอน หญาแฝกทั้งสองชนิด

ดังกลาว กรมพัฒนาที่ดนิ ไดจําแนกออกเปน 28 สายพันธุ โดยแยกเปนแฝกลุม จํานวน 11 สายพันธุ 

และแฝกดอน จํานวน 17 สายพันธุ [5] แตสําหรับพันธุที่ไดมีการทดลอง และคัดเลือกแลว วาเปน

พันธุทีเ่หมาะสม สําหรับสงเสริมใหราษฎรปลูก เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี มีความทนทาน

ตอโรค แมลง ใหผลผลิตสูง สามารถอนุรักษดินและน้ําไดดี และมีความเหมาะสมกับลักษณะสภาพ

พื้นที่ของเกษตรกร มีเพียง 12 สายพันธุ คือ กลุมพันธุทีเ่หมาะสมสําหรับปลูกในที่ลุม จํานวน 6 สาย

พันธุ ไดแกพันธุมอนโต , พันธุกําแพงเพชร 2 , พันธุสุราษฏรธานี , พันธุศรีลังกา , พันธุสงขลา 3 , 

และพันธุพระราชทาน สําหรับกลุมพันธุที่เหมาะสมทีจ่ะปลูกในที่พืน้ที่ดอน มีจํานวน 6 สายพันธุ 

เชนกัน คือ สายพันธุรอยเอ็ด , สายพันธุนครสวรรค , สายพันธุกําแพงเพชร 1 , สายพันธุราชบุรี , 

สายพันธุประจวบคีรีขันธ และสายพันธุเลย 

 การพัฒนาหญาแฝกเปนแผนประกอบ ชนิดแผนช้ินแฝกอัด โดยใชหญาแฝกดอน สาย

พันธุราชบุรี ไดมีการศกึษา โดยพบวาแผนประกอบจากช้ินหญาแฝกดอนสามารถนํามาผลิตทําเปน

เคร่ืองเรือน และเคร่ืองไมใชสอยตาง ๆ ในครัวเรือน เพือ่ทดแทนไมจริงไดเปนอยางด ี เม่ือเทยีบกบั

มาตรฐานอุตสาหกรรมแผนช้ินแฝกอัดของ JIS A 5908 (1994) พบวาแผนประกอบจากใบหญาแฝก

ดอน สายพันธุราชบุรี ดังกลาว มีคุณภาพของแผนอยูในเกณฑสูงสุดของมาตรฐานกําหนด (18 type) 

ยกเวนการพองตวัทางความหนาหลังแชน้ํา ซ่ึงตองมีการปรับปรุงพัฒนาตอไป และไดมีการนําแผน

ช้ินแฝกอัดดังกลาว ไปทําการทดลองความทนทานกับปลวก โดยนักวจิัยของกรมปาไม ซ่ึงกําลัง

ดําเนินการทดลองอยู สําหรับการศึกษาการผลิตแผนช้ินแฝกอัดจากสายพนัธุอ่ืน ๆ ยังไมมีการศึกษา

แตอยางได 

 2.2.2  ชานออย ออยเปนพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรที่สําคัญ  เพื่อสกัดน้ําหวานออกจากลํา

ตนผลิตเปนน้ําตาลใชบริโภคภายในประเทศและสงออกสามารถทํารายไดจาการสงออกน้ําตาล

ใหแกประเทศปละ ไมต่ํากวา  3000  ลานบาท  เกษตรกรมีการปลูกออยเปนปริมาณมากข้ึนทุกป  
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ดังสถิติผลผลิตออยตั้งแตป  พ.ศ.2519-2533  ทําใหเหลือกากออยหรือชานออย  จากการหีบออย

เพื่อผลิตน้ําตาลในปหนึ่งๆ  ไมต่ํากวา  8  ลานตัน  การหีบออย  1  ตัน  สามารถใหกากออยประมาณ  

250  กิโลกรัม  หรืออาจกลาวไดวา  การผลิตน้ําตาลจากออยจะไดกากออยประมาณรอยละ  25  

ของออยที่ใชในการผลิต 

ในจํานวนกากออยที่เหลือแตละป  ประมาณรอยละ  30  จะถูกใชเปนเช้ือเพลิงสราง

พลังงานความรอนในโรงงานน้ําตาลเอง  อีกประมาณรอยละ  15  ไดถูกนํามาเปนวัตถุดิบที่ใหเสนใย

ทดแทนไมธรรมชาติที่ใชผลิตเยื่อกระดาษ  ทําใหยังเหลือกากออยถึงประมาณรอยละ  55  หรือไมต่ํา

กวา  4.5  ลานตัน  นับเปนจํานวนมหาศาลในแตละป  ถึงแมวาปจจุบันจะไดมีการนํามาใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตแผนไมประกอบและแผนปารติเกิลบอรดแลวก็ตาม  แตก็มีการใชกากออยเพียง

ประมาณ  4  แสนตัน  หรือรอยละ  5  ของกากออยทั้งหมดนับเปนปริมาณการใชประโยชนจากกาก

ออยทั้งหมด 

ชานออย  หรือกากออย  เปนกากใยของออยที่ผานการหีบสกัดเอาน้ําหวานออกจากตน

ออยแลว  สวนประกอบของชานออยจะแปรเปล่ียนตามชนิดของพันธุออย  ระยะเวลาการเติบโต  

วิธีการเก็บเกี่ยวและประสิทธิภาพของโรงหีบในโรงงานน้ําตาล  

  

สวนประกอบของชานออยเม่ือหีบแลวจะประกอบดวย 

•   ความช้ืน                                        ประมาณ  46-52  % 

•   กากออยที่ใหเสนใย                        ประมาณ  43-52  % 

•   น้ําตาลตกคางและส่ิงเจือปนอ่ืน       ประมาณ     2-6  % 

 

โครงสรางทางกายภาพของชานออย  ประกอบดวย 

•   เนื้อเยื่อไฟเบอร                      55  % 

•   ทอเวสเซล                             20  % 

•   พิท(Pith)                               20  % 

•   อ่ืน  ๆ                                     5  % 

 2.2.3  มะพราวและสับปะรด ปจจุบันจังหวดัประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ไดมีการ

ทําการเพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจที่สําคัญ  เพื่อปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงไดแก  มะพราว  

และสับปะรด เปนตน  โดยเม่ือนําเขาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญก็จะเหลือเปลือกสับปะรด  และ

เปลือกของมะพราวจะที่ไมตองการของทองตลาด  ดังนั้นจึงไดนําเอาวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นนํามาทํา

ใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนและสามารถใชประโยชนไดมากกวาเดิม 

ตารางที่ 2.1  การปลูกมะพราวป  2545  ( ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2545 )  [7] 
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อําเภอ / ก่ิงอําเภอ 

พื้นที่ปลูก  (ไร) ผลผลิต 

มูลคา

การผลิต 

 

ใหผล 

 

ไมใหผล 

 

รวม 

ผลผลิต

เฉล่ีย 

(ก.ก /ไร ) 

ผลผลิตรวม 

(ตัน) 

เมืองประจวบ ฯ 

บางสะพาน 

หัวหิน 

กุยบุรี 

ปราณบุรี 

ทับสะแก 

บางสะพานนอย 

ก่ิง อ.สามรอยยอด 

45,405.00 

183,500.00 

463.00 

11,025.00 

3,360.00 

152,380.00 

68,758.00 

4,100.00 

1,910.00 

4,701.00 

120.00 

1,100.00 

200.00 

1,826.00 

7,710.00 

300.00 

47,315.00 

188,201.00 

583.00 

12,125.00 

3,560.00 

154,206.00 

76,468.00 

4,400.00 

881.25 

937.50 

2,000.00 

562.50 

9,37.50 

1,200.00 

3,750.00 

375.00 

39,215.63 

170,859.38 

670.00 

5,658.75 

3,000.00 

182,400.00 

254,805.00 

1,387.50 

152.94 

666.35 

2.61 

22.07 

11.70 

711.36 

993.74 

5.41 

รวมทั้งส้ิน 468,991.00 17,867.00 486,858.00 1,413.64 662,986.38 2,566.2 

ตารางที่ 2.2  การปลูกสับปะรด ป 2544 / 2545 ( ขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม  2544 ถึงเดือนกันยายน 

2545  )  [7] 

 

อําเภอ / ก่ิงอําเภอ 

 

พื้นที่ปลูก   

( ไร ) 

 

พื้นที่เก็บเก่ียว  

 ( ไร ) 

ผลผลิตเฉล่ีย

ตอ 

พื้นที่เก็บเก่ียว  

 ( ก.ก / ไร ) 

 

ปริมาณผลผลิต  

 ( ตัน ) 

มูลคาการ

ผลิต  

 ( ลานบาท ) 

เมืองประจวบ ฯ 

บางสะพาน 

หัวหิน 

กุยบุรี 

ปราณบุรี 

ทับสะแก  

บางสะพานนอย 

ก่ิง อ.สามรอยยอด 

71,302.00 

42,598.00 

185,158.00 

79,205.00 

122,568.00 

6,270.00 

15,680.00 

156,320.00 

30,060.00 

19,635.00 

55,000.00 

27,429.00 

64,820.00 

- 

5,200.00 

115,000.00 

4,490.85 

4,348.00 

9,677.73 

3,053.26 

4,092.48 

- 

2,288.46 

2,237.04 

134,995.00 

85,373.05 

532,275.00 

83,748.00 

265,274.40 

- 

11,900.00 

257,260.00 

607.47 

384.18 

2,395.23 

376.87 

1,193.73 

- 

53.55 

1,157.67 

รวมทั้งส้ิน 679,101.00 317,144.00 4,322.41 1,370,825.45 6,168.70 

2.3  วัสดุท่ีนํามาผลิตแผนกระดานอัดในปจจุบัน 

        ในปจจุบันอุตสาหกรรมแผนกระดานอัดมีการใชเกล็ดไม (Flakes)  ข้ีกบ (Shavings) และใยไม 

(Fibers) เปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญที่สุด แตมีการใชขนาดตางกันมาก 
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  รูปรางและขนาดของช้ินไม(Particle geometry) หรือชนิดของช้ินไม (Particle type) เปนหนึ่ง

ในปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพิจารณาถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของแผนกระดานอัด ตาม

ดวยปจจัยทางดานชนิดของไม (Wood species) ชนิดและปริมาณของตัวประสานสารเติมแตงอ่ืนๆ 

และโครงสรางของแผนซ่ึงโครงสรางของแผนข้ึนอยูกับการเตรียมแผนการเรียงช้ันและสภาวะในการ

อัด 

 

2.4  ชนิดของแผนปารติเกิล 

        แผนปารติเกิลแบงออกไดหลายชนิดและถกูเรียกช่ือแตกตางกันไป [5] ตามลักษณะชนิดที่แบง

นั้น  ๆ  ซ่ึงสามารถสรุปหลักเกณฑการแบงชนิดของแผนปารติเกิลบอรดโดยทั่วไปเปนขอ ๆ  ไดดังนี้ 

2.4.1  ลักษณะความหนาแนนของแผน  เปนหลักเกณฑที่ยึดถือเพื่อใชจําแนกของแผนปาร

ติเกิลในทางวิชาการ 

 

ตารางที่ 2.3 ความหนาแนนของวัสดุ  

 

 Density  (kg./m3) 

Type of  Particleboard 
FAO 

1957 

CS 

236-66 

มอก. 

876-2532 

Low-density (Insulating  type) 

Medium-density 

High-density (Hardboard type) 

250-400 

400-800 

810-1200 

<  690 

590-800 

>  800 

- 

500-800 

- 

   

2.4.2  ลักษณะของช้ินไมท่ีผลิต   ช้ินไมที่นํามาใชผลิตแผนปารติเกิลบอรด  มีลักษณะตางๆ  

กัน  และถูกยอยดวยเคร่ืองจักรตางกันดวย  เชน  ชิปหรือช้ินไมสับ  (Chips),  เกล็ด  (Flake),  เกล็ด

ใหญ  (Wafer),  แถบ  (Strand),  ข้ีกบ  (Planer  shaving),  แทง  (Splinter  or  sliver),  ฝอยไม  

(Wood  wool  or  excelsior),  เปนตน  แผนปารติเกิลบอรดผลิตจากช้ินไมลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

มักจะถูกเรียกเปนแผนช้ินไมลักษณะนั้นๆ  เชน  Chipboard,  Flake board,  Wafer board,  

Strand board  และ  Shaving  board  เปนตน 

2.4.3  กรรมวิธีการอัดแผน  โดยอัดแผนกระดานอัดที่ผสมตัวประสานและสารเติมแตงอ่ืน

แลว จะถูกนําไปทําเปนแผนเตรียมอัด  (Form  mat)  เพื่อทําการอัดรอนตอไป  แรงอัดที่ใชในการอัด

รอน  มีใชกันอยู  2  ทิศทาง  หากใชแรงอัดใหมีทิศทางตั้งฉากกับระนาบของแผนซ่ึงอาจทําเปน
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แผนๆ  หรือ  ทําตอเนื่อง  เรียกแผนปารติเกิลแบบนี้วา  Flat-Platen  Pressed  Particleboard  เปน

แผนปารติเกิลที่ผลิตกันอยูในปจจุบัน  หากใหทิศทางแรงอัดขนานกับระนาบของแผนไปตามความ

ยาวของแผน  เรียกแผนปารติเกิลบอรดแบบนี้วา  Extruded  Particleboard  เชน  แผน  Kreibaum  

Process  ซ่ึงผลิตโดย  Otto  Kreibaum  ในเยอรมัน  แผนชนิดนี้จะอัดออกมาตามแบบ  แผนที่หนา

มักจะใชทอรอนกลางแผนชวยใหกาวแข็งตัวเร็วข้ึน  จึงมีรูกลมยาวกลางแผนปารติเกิลบอรด  และมี

การผลิตกันนอย 

2.4.4  ลักษณะโครงสรางแผนเปนการแบงตามการกระจายตัวของขนาดช้ันทางดาน

ความหนา มีอยู 3 ชนิด ไดแก 

•   แผนปารติเกิลช้ันเดียว (Single layer or Homogeneous particleboard) 

หมายถึง แผนปารติเกิลที่ทําจากช้ินไมที่มีลักษณะและขนาดเหมือนกัน มีสวนผสมของกาวและ

สารเติมแตงอยางเดียวกัน ตลอดความหนาของแผนปารติเกิล 

•   แผนปารติเกิล 3 ช้ัน  (Three layers particleboard)  หมายถึง  แผนปารติเกิลที่

แบง  ตามลักษณะของช้ินไม  ออกเปน  3  ช้ัน  ตลอดความหนาของแผน  ในแตละช้ันประกอบดวย

ช้ินไมที่มีลักษณะและขนาด  ตลอดจนสวนผสมของกาวเหมือนกัน  ปกติใชช้ินไมขนาดเล็กและบาง

เปนผิวหนาและหลัง  สวนช้ันไสใชช้ินไมหยาบและใหญกวา  ไมที่ใชเปนช้ันไสอาจเปนชนิดที่ตางกับ

ที่ใชทําช้ันผิวหนาและหลังก็ได  ปริมาณกาวที่ใชผสมในช้ันผิวทั้ง 2 หนา  มักมีมากกวาช้ันไส  เพื่อให

เกิดโครงสรางที่สมดุลกันมีผิวแข็งและแนนข้ึน 

•   แผนปารติเกิลขนาดลดหล่ัน  (Graduated particleboard) หมายถึง แผนปารติ

เกิลที่ทําจากช้ินไมที่มีขนาดและลักษณะตางกัน โดยโครงสรางของแผนประกอบดวยช้ินไมขนาด

ใหญ และหยาบกวา อยูตรงแนวกลางแผนตลอดความหนาจากแนวกลางแผน ช้ินไมจะมีขนาด

ลดหล่ันเล็กไปหาผิวทั้งสองขาง โดยไมมีการแบงช้ันแนนอน 

2.4.5  ลักษณะการใชประโยชน  การเรียกช่ือจะถูกเรียกตามลักษณะการใชประโยชนนั้น

ไดแก 

          •   แผนปารติเกิลบอรดชนิดเพื่อใชงานภายในอาคาร(Interior Particleboard) เปน

แผนปารเกิลบอรดที่มีการผลิตเปนสวนใหญการใชกาวยูเรีย และยูเรีย-เมลามีนฟอรมัลดิไฮดเปนตัว

ประสานช้ินไม ใชงานในที่ ๆ มีความคงทนตอสภาพแวดลอมปานกลาง เชน ใชเปนฝาเพดาน ผนัง

หองหรือช้ินสวนของเฟอรนิเจอร 

 •   แผนปารติเกิลบอรดเพื่อการใชงานภายนอกอาคาร  (Exterior Particleboard) ผลิต

เพื่อใชงานในที่มีความคงทนตอสภาพแวดลอมสูง ทนแดดและฝนไดดี ใชกาวฟนอลฟอรมัลดิไฮด  

กาวเมลามีนฟอรมัลดิไฮดและกาว  PMDI  เปนตัวประสานช้ินไม 
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       •   แผนปารติเกิลบอรดสําหรับปูรองพื้น (Particleboard Floor Underlayment) หรือใช

สําหรับทําช้ันดาดฟาของบานเคล่ือนที่เปนผลิตภัณฑปารติเกิลบอรด ที่ผลิตเปนแผนส่ีเหล่ียมและขัด

กระดาษทรายใหไดความหนาสมํ่าเสมอกัน เพื่อสามารถกับวัตถุอ่ืนปูพื้นไดระดับและเรียบสมํ่าเสมอ

กัน 

  •  แผนปารติเกิลสําหรับเก็บเสียง (Acoustical Particleboard) เปนแผนปารติเกิล

บอรดที่ใชกรุผนังหรือเพดาน เพื่อลดการสะทอนเสียงในหองลง โดยทําการปรุรูหรือเซาะรองเปนแบบ

ตางๆ 

2.4.6  แบงตามช่ือทางการคา  ซ่ึงโรงงานผูผลิตตั้งข้ึนเพื่อจัดจําหนายที่ไมซํ้ากัน  ปองกัน

ผูบริโภคเกิดความสับสน 

2.4.7  แบงตามลักษณะท่ีปรากฏ  ของแผนปารติเกิลบอรดที่ผูใชนําไปบริโภคตอ  ซ่ึงจะ

สะดวกในการเรียก เชน  แผนปารเกิลเปลือยผิว  แผนปารติเกิลปดผิว  และแผนปารติเกิลเคลือบผิว  

เปนตน 

 

2.5  เคร่ืองอัดแผนกระดานอัด  

      2.5.1  เคร่ืองอัดแผนกระดานอัดท่ีใชโดยท่ัวไปในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานผลิตแผน

ปารติเกิลเกา ๆ  สวนใหญนิยมใชการอัดรอนแบบหลายชองอัด  (Multiple  opening hot presses) 

ซ้ึงจะผลิตแผนปารติเกิลหนึ่งแผนตอหนึ่งชองอัด ตอหนึ่งวงจรอัด (Press cycle)  โดยมีแทนปอนรับ

แผนเตรียมอัดและแผนหลังอัด (Press loader unloaded) เปนพื้นที่คอยรับและปอนแผนเตรียมอัด 

(Form mats) ทั้งสองดานของเคร่ืองอัด ซ่ึงจําเปนตองมีแทนรับ-ปอนนี้  เปนจํานวนเทากับชองอัด

ของเคร่ืองอัดทั้งสองดาน  เม่ือแทนปอนแผนเตรียมอัดเขาไปในชอง  การปอนก็จะปอนแผนพรอมกัน

ทุกแผนไปยังเคร่ืองอัดเม่ือแผนถูกทําการอัดรอนแลวจากวงจรอัดที่กําหนดแลวก็จะถูกเคล่ือนที่ออก

จากเคร่ืองอัดมายังเคร่ืองรับแผนหลังอัด (Press unloaded) อีกดานหนึ่ง  ดังนั้นสายการเตรียมแผน

กอนอัด  จึงตองทําการโรยเสนใยของมะพราวและสับปะรดเปนแผนในอัตราความเร็วที่เหมะสมที่

สามารถผลิตแผนกอนอัดไดเพียงพอตอแทนปอน ซ่ึงก็ทําการปอนแผนเตรียมอัดทันทีที่เคร่ืองอัดเปด 

ข้ันตอนการอัดนี้เปนข้ันตอนที่ควบคุมกําลังผลิตจากโรงงาน  ที่จะสามารถผลิตแผนปารติเกิลบอรด

ไดปริมาณมากนอยตามความตองการการทํางานควรเปนไปในลักษณะตอเนื่องจึงไมควรเปดเคร่ือง

อัดเพื่อรอแผนเตรียมอัดไวนานเพราะจะทําใหกําลังการผลิตลดลงไป  ดวยเหตุนี้โรงงานทั่วไปจึงตอง

ทําการออกแบบใหสายการเตรียมแผนกอนอัด(Forming lines)  มีความเร็วที่สอดคลองกับวงจรการ

อัดรอนดวย 
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 2.5.2  เคร่ืองอัดแผนกระดานอัด (อัดรอน)  

การผลิตแผนปารติเกิลหรือแผนเสนใยของมะพราวและสับปะรดอัด (Particleboard) 

นั้น นอกจากวัตถุดิบอัน ไดแก เสนใยของมะพราวและสับปะรด กาว และสารเติมแตง จําเปนตอง

อาศัยกระบวนการผลิตเพื่อผสมวัตถุดิบทั้งหมดเขาดวยกันแลวกอตัวเปนรูปรางลักษณะแผน 

(Boards) ที่มีความแข็งแรงคงสภาพเปนแผนใหใชงานไดเปนเวลานาน ๆ   กระบวนการผลิตจึงเปน

หัวใจหลักที่สําคัญที่สุดในการผลิตแผนปารติเกิล คุณภาพและการข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑที่ดีกวายอม

ไดจากเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพกวา 

การผลิตแผนปารติเกิลมี  2  ระบบ  คือ  ระบบอัดแบบกระทุง (Extrusion)  และการอัดแบบ

ราบ (Flat-plate) การอัดแบบกระทุงมีขอมากมาย เชน ตองเลือกวัตถุดิบเสนใยของมะพราวและ

สับปะรดที่มีคุณสมบัติงายตอการส่ันไหลของแผนงาน ดังนั้นจึงใชในการอัดแบบแนวราบ (Flat-

platen) โดยใชเคร่ืองจักรแบบอัดรอน (Hot presses) เขามาประยุกตใชในการอัด 

กรรมวิธีอัดเปนข้ันตอนที่สําคัญอยางมากและข้ึนอยูกับขบวนการผลิตตางๆที่ผานมาแลว   

อยางสูง  หากแผนเตรียมอัดที่ทําข้ึนคุณภาพไมดี (Poor mat)  เม่ือนําไปอัดจะไดแผนกระดานอัด 

สุดทายจะมีคุณภาพไมดีเชนกัน  (Poor particleboard)  ในทํานองเดียวกันหากเสนใยของมะพราว

และสับปะรดที่ทําการผสมกับกาวแตไดรับกาวในปริมาณนอยไมเพียงพอตอการเช่ือมยึดเหนี่ยวกับ

ช้ินไม  ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการผสมที่ไมดี  หรือในกรณีที่ข้ันตอนการอบที่ไมดีพอ  เสนใยของ

มะพราวและสับปะรดไมมีความช้ืนมากเกินไป  แผนเตรียมอัดซ่ึงเตรียมข้ึนจากเสนใยของมะพราว

และสับปะรดที่มีปญหาเหลานี้  หากนําไปเขาข้ันตอนการอัดตอไป  ยอมไดแผนกระดานอัดสุดทายที่

มีคุณภาพต่ํา  ข้ันตอนการอัดเปนข้ันตอนที่ใชเคร่ืองมือที่แพงที่สุดในการตั้งโรงงานผลิตปารติเกิล  

และเปนข้ันตอนที่ควบคุมกําลังการผลิตของผลิตภัณฑที่ออกจากโรงงาน  โดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาในการอัด  สภาวะในการอัดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและใชระยะเวลาในการอัดที่ส้ัน

ที่สุด  เร็วที่สุด  ยอมสงผลดีตอโรงงานเปนการเพิ่มกําลังผลิตใหแกโรงงานได  นอกจากนี้คุณสมบัติ

ของแผนปารติเกิลบอรดทางกล และสมบัติที่ดียิ่งข้ึนอยูกับกรรมวิธีในการอัดอีกดวย  ดังนั้น  สภาวะ

ในการอัดที่ศึกษาและพัฒนาจนดีแลวเปนส่ิงที่จะตองทําความเขาใจและใชใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ในข้ันตอนการอัดนี้  มีหลายปจจัยดวยกันที่เกี่ยวของและตองนํามาพิจารณาเพื่อหาสภาวะ

ที่เหมาะสมที่สุดในการอัดเพื่อใหไดแผนปารติเกิลบอรดที่มีคุณภาพ  ขณะเดียวกันก็จะตองเปน

สภาวะที่ใหการผลิตของโรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใชระยะเวลาในการอัดที่ส้ันที่สุดเทาที่จะ

ทําไดเปนตน ปจจัยเหลานี้ไดแก ชนิดของคะตะลิสต  และกาว  (Type of catalyst and  resin)  

อุณหภูมิในการอัด  (Press  temperatures)  ชนิดเสนใยของมะพราวและสับปะรด และรูปรางของ

เสนใยของมะพราวและสับปะรด   ระดับความช้ืนและการกระจายความช้ืนของแผนเตรียมอัด  (Mat 
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moisture level and distribution)  การถายเทความรอนภายในแผนระหวางการอัด ระยะเวลาใน

การอัด  (Press closing time)  แรงดันในอัด (Pressure)  และลักษณะการกระจายความหนาแนน

ของแผนทางดานหนาตัด (Board density profile)  และการแข็งตัวกอนหรือหลังการอัดของกาว  

(Procure and post cure of the resins)  

กรรมวิธีการอัด (Pressing operation) เปนข้ันตอนที่สําคัญที่ทําใหแผนเตรียมอัดแข็งตัวข้ึน 

และเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซช่ันของกาวเพื่อผลิตเปนแผนปารติเกิลบอรด ซ่ึงจะอยูในข้ันตอนของ

การอัดรอน โดยใชเคร่ืองอัดรอน (Hot presses) ซ่ึงมีอยู 2 แบบใหญๆ คือ แบบแทน (Platen 

presses) และแบบตอเนื่อง (Continuous presses) สําหรับเคร่ืองอัดรอนแบบแทน มีใชกันอยู 2 

แบบ คือ เคร่ืองอัดแบบชองอัดหลายช้ัน (Multiple-opening) และแบบชองอัดเดียว (Single-

opening) 

•   เคร่ืองอัดรอน (Hot press)  

                 เคร่ืองอัดรอนเปนเคร่ืองจักรกลที่มีหนาที่สําคัญที่สุดซับซอนที่สุดและราคาแพงที่สุดใน

สายการผลิตแผนปารติเกิลทั้งหมดเคร่ืองอัดสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบใหญๆไดแกแบบแทน   

(Platen press) และแบบตอเนื่อง (Continuous press) สําหรับเคร่ืองอัดแบบแทนที่ใชกันอยู  มี 2 

ชนิด คือเคร่ืองอัดแบบชองอัดหลายช้ัน (Multiple-opening) และแบบชองอัดเดียว (Single- 

opening) การพิจารณาใชเคร่ืองอัดแบบใดควรตองทราบถึงการทํางานของเคร่ืองจักรแตละแบบ

เสียกอน  เนื่องจากแตละแบบมีขอดีและขอเสียที่ไมเหมือนกัน 

 

  ปจจัยสําคัญอ่ืนที่นํามาประกอบการพิจารณาในการประเมินคุณและโทษของแตละสาย

การอัดของการอัดรอน คือ   

1.  คุณภาพของแผนกระดานอัดที่ไดรับ     

2.  วัตถุดิบที่ใชเสนใยของมะพราวและเปลือกสับปะรด ซ่ึงมีความสําคัญกับ 

     ปริมาณของแผนกระดานอัดที่จะไดรับ 

3. ระยะเวลาที่ตองการซอมบํารุงการเปล่ียนตัวหยุด (Stops) หรืออุปกรณควบคุม 

      ความหนา การทําความสะอาด และระยะเวลาการใชงานจริง 

  

การควบคุมความหนาของแผน  มักนิยมใชแทงโลหะขนาดความหนาที่ตองการกําหนด 

(Stops or gauge bars) วางไวที่ขอบสองดานของชองอัดแตละชองโดยใหแทนอัดขณะที่อัดอยู 

สัมผัสแทงโลหะพอดี จึงหยุดการอัด อีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือ การใชระบบไฮโดรลิกควบคุมความหนา 

(Hydraulic thickness control system) โดยใชวาลวกําหนดตําแหนงควบคุมความดันของไฮดรอลิ

กในกระบอก (Cylinders) ที่ยึดติดกับแทนอัด ในการควบคุมความกวางของชองอัดแตละชอง 
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2.6  การทํางานของเคร่ืองอัดแตละแบบ 

  ในปจจุบันไดมีการพัฒนาเคร่ืองอัดแบบใหมๆออกมาเพื่อลดปญหาที่เกิดจากการอัดแบบเกา 

ทั้งยังเพิ่มผลผลิตในโรงงานจากการใชเวลาอัดที่ส้ันข้ึน และลดการสูญเสียเศษเสนใยของมะพราว

และสับปะรดที่ถูกตัดออกตามขอบ เชน เคร่ืองอัดแบบชองอัดเดียว (Single opening presses)  

 2.6.1  เคร่ืองอัดแบบตอเน่ือง (Continuous presses) และเคร่ืองอัดแบบพนไอนํ้า 

(Strem-injection presses) พรอมกับการใชระบบควบคุมการอัดดวยคอมพวิเตอรทําใหวงจรการอัด

มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมาก  

       2.6.2  เคร่ืองอัดแบบอัดชองเดียว จะชวยลดพื้นที่ในการปอน-รับแผนอัด (Boarding-

unloading area) ที่ตองใชกับเคร่ืองอัดแบบหลายชองอัดลงได และยังไดมีการพัฒนาใหสามารถอัด

แผนปารติเกิลที่มีขนาดใหญออกมาไดยาวถึง 52 เมตร กวาง 2.5เมตร และหนา 12-28 ม.ม.  ตอการ

อัดแตละคร้ัง  แลวจึงนําออกมาตัดใหไดขนาดมาตรฐานที่ตองการไดหลายแผน เชน หากตองการ

ขนาดแผนมาตรฐานที่กวาง 1.2 เมตร  ยาว  2.4  เมตร  (4x8  ฟุต ) จะสามารถตัดไดถึง  42  แผน  

การอัดแผนปารติเกิลที่มีขนาดใหญจะชวยลดปริมาณความสูญเสียขอบขอบแผนทีต่องถูกตัดออกได

อยางมีนัยสําคัญยิ่ง พบวาการอัดใหไดแผนมาตรฐาน  (1.2x2.4 เมตร ) หนึ่งแผนตอการอัดแบบเดิม

แตละคร้ัง จะตองทําการตัดริมขอบออกราว 50 ม.ม.ทําใหสูญเสียไมไปถึง11.4 %  

 2.6.3  เคร่ืองอัดแบบหลายชองอัด ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมแผนปารติเกิลบอรด จะทํา

การอัดพรอมกัน คือ ชองอัดทุกชองอัดจะปดพรอมกัน ที่อัตราการปดเดียวกันในวงจรการอัดรอน

เดียวกัน ในสมัยกอนการอัดจะตองอัดจากดานลางกอนแผนเตรียมอัดที่อยูแผนลางสุด จึงใชเวลาใน

การอัดรอนนานกวาแผนที่อยูในชองอัดดานบนๆ ทําใหแผนปารติเกิลบอรดทั้งหมดที่ผลิตไดในวงจร

การอัดรอนเดียวกัน มีคุณสมบัติไมเหมือนกันทกุแผน เนื่องจากระยะเวลาการอัดในชองอัดแตละชอง

ตางกัน การใชการอัดรอนแบบอัดพรอมกันทุกชองอัดจึงชวยขจัดปญหาดังกลาวไดมาก 

เคร่ืองอัดแบบตอเนื่อง  ในระยะแรกๆที่มีช่ือเสียง  ไดแก  เคร่ืองอัดแบบบารเทรฟ 

(Rartrev) และแบบเมนเด (Mende) ซ่ึงเปนการใชอัดแผนปารติเกิล และแผนเอ็มดีเอฟที่มีความหนา

บางๆ แตปจจุบันเคร่ืองอัดแบบตอเนื่องไดถูกพัฒนาข้ึนจนสามารถอัดแผนไมที่มีความหนามากข้ึน

ได และมีการใชอยางกวางขวางทั้งการผลิตแผนปารติเกิลบอรด แผนเอ็มดีเอฟ แผนเกล็ดไมอัดเรียง

เส้ียน (OSB )  แผนไมบางอัดประสาน (LVL)  และแผนไมอัดเรียงเส้ียนเปนตน  บริษัทที่พัฒนา

เคร่ืองอัดแบบตอเนื่องนี้จนสําเร็จ และมีการใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน มีอยู 4 บริษัท  ไดแก  

Kusters,Bison Werke  (ในปจจุบันไดรวมกับ Kvserner) บริษัท  Siempelkamp  และ   

Dieffenbacher   โดยผลิตเคร่ืองอัดตอเนื่องทั้งหมด 4  แบบดวยกันไดแก  Contipressของ   

Kusters,Hydro-Dyn ของ Bison Werke ,ContiRoll ของ Tiempeikamp  และ ContiPower  

system ผลิตโดย Dieffenbacher    
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ขอดีบางประการของการอัดแบบตอเนื่องก็คือ  

1.  สามารถควบคุมความหนาของแผนไดอยางใกลชิดและเที่ยงตรง  

2.  ไมมีผิวหนาที่เกิดการแข็งตัวกอน  (Procure)   

3.  ลดเวลาการผลิตที่ตองสูญเสียเวลาไปขณะทําการปอนและรับแผนเตรียมอัดที่   

                       พบในการอัด แบบหลายชองอัดและแบบชองอัดเดียว                                                

4.  สามารถเปล่ียนแปลงความหนาแนนของแผนที่ผลิตไดอยางรวดเร็ว   

5.  ควบคุมความหนาแนนลดหล่ันทางความหนา Thickness profile ของแผนได 

     ดีกวา 

6.  แผนที่ผลิตไดไมตองทําการขัดผิวหนามากนักจึงชวยประหยัดปริมาณการใชไม     

        วัตถุดิบและกาวดวย 

7.  ลดการสูญเสียเศษปลายแผนไมที่จะตองตัดออกทุกคร้ังจากการอัดแบบเดิม ๆ 
 



บทท่ี 3 

 

ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

 

3.1  โครงสราง 

      ในการออกแบบโครงสรางของเคร่ืองอัดแผนกระดานอัดตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ  ใน

การที่จะสรางเคร่ืองอัดไมกระดานอัด [6] อันไดแก 

      3.1.1  คาน (Beams)  คานอยางงาย (Simple Beam) คือคานชวงเดียวที่วางอยูบนจุด

รองรับคาน 2 ตัวมีลักษณะดังแสดงในภาพ 

 

                                                               F 

                                              
                                       
 
 
 

                 R1                                                                                                                            R2 

 

รูปที่ 3.1  คานอยางงาย (Simple Beam) 

 
อาจกลาวไดวา  คานจะสมดุลไดดวยแรงทั้งสองดาน ที่มีขนาดเทากัน ซ่ึงตางก็ออก

แรงเพื่อเฉือนคานในแนวดิ่ง ดังนั้นเราสามารถใหคําจํากัดความของแรงเฉือนในคานไดดังนี้ 

แรงเฉือนในคาน (Shear Force in Beam) คือผลรวมทางพีชคณิตของแรงในแนวดิ่ง 

ณ จุดใดๆบนคาน ทั้งทางซายมือและจุดขวามือของจุดนั้นตางมีคาเทากัน เขียนแทนดวยอักษร F 

ในทํานองเดียวกัน แรงปฏิกิริยา 1R  ทําใหเกิดโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา ซ่ึงโมเมนตทั้ง

สองตางมีคาเทากัน เนื่องจาก  หนาตัด อยูในสภาพสมดุล ดังนั้นเราสามารถใหคําจํากัดความ

ของโมเมนตในคานไดดังนี้ 

โมเมนตในคาน (Moment in Beam) คือผลรวมทางพีชคณิตที่เกิดจากแรงในแนวดิ่ง 

ณ จุดใดๆ บนคานทั้งทางซายมือและขวามือของจุดนั้นตางมีคาเทากันเขียนแทนดวยอักษร M 
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ความเคนดัดในคานหนาตัดไมสมมาตร (Stresses in Unsymmetrical Beams) 

คานหนาตัดไมสมมาตร (Unsymmetrical Beams) คือคานที่มีคาจุดศูนยถวง (Cen-troid) บน

หนาตัด ไมอยูกึ่งกลางของทั้งแนวแกน x และแนวแกน y เหมือนกับรูปส่ีเหล่ียม, รูปวงกลม, รูป

ตัว I สมมาตรเปนตน แตจะไดแกคานรูปตัว T คานรูปตัว U หรือคานรูปตัว C เปนตน  

                 

สําหรับการคํานวณหาคาความเคนหนาตัดไมสมมาตร สามารถทําไดตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 

1.  หาคาโมเมนต ( M ) จากสมการ หรือจากแผนภาพโมเมนต 

2.  หาคาโมเมนตความเฉ่ือย ( I ) ตามลําดับตอไปนี้ 

- หาจุดศูนยถวงของหนาตัด 

- หาคาโมเมนตความเฉ่ือยของพื้นที่ยอยที่ถูกแบงเปนรูปเรขาคณิตพื้นฐาน 

- ยายแกนของโมเมนตความเฉ่ือย เพื่อหาคาโมเมนตความเฉ่ือยรอบแกนสะเทิน 

3.  คํานวณหาคาความเคนจากสมการ    
I

M y=σ  

 

 3.1.2 เสา (Column) การวิเคราะหช้ินสวนของโครงสรางที่รับแรงอัด (Compression 

Member) โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางที่เปนเสา (Column) การที่เสาตนหนึ่งซ่ึงมีพื้นที่หนาตัด

คงที่ จะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดได จะข้ึนอยูกับความยาวของเสา ถาเสามีความยาวมาก 

เสาก็จะรับน้ําหนักบรรทุกไดนอยลง เนื่องจากเกิดการโกงตัวทางดานขาง (Buckling) มากข้ึน

นั่นเอง 

จากลักษณะที่เกิดข้ึนนี้ อาจจะเกิดข้ึนกับช้ินสวนของโครงสรางที่ไมใชเสาเพียงอยาง

เดียว เชน  อาจจะเกิดกับโครงสรางที่เปนคานที่มีลักษณะแคบมาก  ซ่ึงปราศจากการค้ํายันทาง

ดานขาง ทําใหเกิดการแตกหักเนื่องจากน้ําหนักบรรทุก หรืออาจเกิดกับช้ินสวนโครงสรางบางๆ 

ภายใตน้ําหนักบรรทุกกระทํา ซ่ึงอาจทําใหเกิดการแตกหักไดเชนเดียวกัน 

เสาสั้น (Short Column) เสาส้ันคือเสาที่สามารถรับน้ําหนักไดตามความเคนอัด 

(Compress Stress) ของวัสดุนั้นๆ ตามแนวยาวโดยไมเกดิการเดาะหัก (Buckling) เนื่องจากการ

โกงงอทางดานขาง (Lateral Defection) มีคานอยมาก 

เม่ือมีน้ําหนัก (P) กระทําตอเสาส้ันตามแนวยาว AB โดยไมเกิดการโกงงอหรือเกิดข้ึน

นอยมาก เสาส้ันก็จะสามารถรับน้ําหนักไดเต็มที่ เพราะฉะนั้นสมการที่ใชหาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด

ของเสาส้ันคือ 
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จากสมการความเคนอัด               
A
P

c =σ   

ดังนั้น                                         AP c ⋅= σ                                               3.1 

 

เม่ือ                       

P      น้ําหนักบรรทกุสูงสุดทีเ่สาจะรับได, N 

A      พื้นที่หนาตัดของเสา, m2 

cσ     ความเคนอัดของวัสดุที่ใชทําเสา, N/m2 

 

3.2  ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic)  

  ปจจุบันการระบบไฮดรอลิกเพื่อเปนตัวกลางการถายทอดกําลังงานในการเปล่ียนแปลง

กําลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล คือ ทําใหกระบอกสูบไฮดรอลิกและมอเตอรไฮดรอลิก

ทํางาน ตัวอยางงาน เชน ระบบเบรกในรถยนต แมแรงไฮดรอลิก เคร่ืองอัด เกียรอัตโนมัติ เครน 

กวาน รถแทรกเตอร และเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ระบบไฮดรอลิกจะตองมีอุปกรณ

พื้นฐานในการทํางานดังนี้ [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2  ระบบไฮดรอลิก 
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•   อุปกรณตนกําลังไฮดรอลิก  ทําหนาที่ในการขับเคล่ือนปมน้ํามันไฮดรอลิกเพื่อสงจาย

ใหแกระบบไฮดรอลิก ประกอบดวยเคร่ืองยนตหรือมอเตอรไฟฟา 

•   อุปกรณเก็บและปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันไฮดรอลิก ทําหนาที่เปนที่พักของน้ํามัน 

ขจัดส่ิงสกปรก ขจัดฟองอากาศ และระบายความรอนของน้ํามันไฮดรอลิก ประกอบดวยถังพัก

น้ํามันไฮดรอลิก ไสกรองน้ํามันไฮดรอลิก และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ที่ใชกับถังพักน้ํามัน 

•   อุปกรณสรางการไหล ทําหนาที่สรางอัตราการไหล ประกอบดวยปมไฮดรอลิกชนิด

ตางๆ 

•   อุปกรณควบคุมการทํางาน หมายถึงวาลวควบคุมชนิดตางๆ ในระบบไฮดรอลิก เชน 

วาลวควบคุมทิศทางการไหลใชควบคุมทิศทางการเคล่ือนที่ของกานสูบ วาลวควบคุมอัตราการ

ไหลใชจํากัดปริมาณน้ํามันที่เขาลูกสูบเพื่อควบคุมความเร็วของกานสูบ วาลวควบคุมความดันใช

ควบคุมความดันในระบบ 

•   อุปกรณการทํางาน ทําหนาที่ เปล่ียนกําลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล เชน 

กระบอกสูบไฮดรอลิกหรือมอเตอรไฮดรอลิก 

•   อุปกรณในระบบทอทาง ทําหนาที่เปนทอทางการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกในระบบ 

ประกอบดวยแปบ (Pipe) ทอ (Tube) สายน้ํามันไฮดรอลิก (Hoses) ของอ (Bending) และขอตอ

ชนิดตางๆ (Fitting)                

3.2.1  หลักการพื้นฐานของไฮดรอลิก 

แรง  หมายถึง การกระทําของวัตถุกับวัตถุอ่ืน หรือสาเหตุใดๆ ก็ตามที่กระทํากับ

วัตถุแลวพยายามผลักดันใหวัตถุนั้นเกิดการเคล่ือนที่ สําหรับแรงที่ใชในวิชากําลังงานของไหลนั้น 

เกิดความดันของไหลที่กระทํากับพื้นที่หนาตัด 

ความสัมพันธของแรง ความดันและพื้นที่หนาตัดอาจเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

    APF .=                                         3.2 

A
FP =                             3.3 

P
FA =                                         3.4 

 

เม่ือ  

F     แรงที่กระทําบนพื้นที่, N 

P     ความดันของของไหล, N/m2 

A     พื้นที่หนาตัดของภาชนะที่ถูกแรงกระทํา, m2 

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางหนวยในระบบ SI ไดดังนี้ 
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    2sec/11 mKgN ⋅=  

    Nkgf 81.91 =  

   211 mNPa =  

   PamNbar 525 10101 ==  

 

เนื่องจากหนวยของความดันทีอานเปนปาสคาล ( Pa ) เปนหนวยเล็กมาก ดังนั้น

ในการคํานวณทางวิชาไฮดรอลิกจึงนิยมใชหนวยที่ใหญกวาคือใชหนวยเปนบาร ( bar ) 

นํ้าหนัก  วัตถุหรือสสารทุกชนิดจะตองมีน้ําหนักซ่ึงทั้งนี้เปนผลมาจากแรงโนมถวง

ของโลกหรือแรงดึงดูดที่มีตอวัตถุ ในระบบไฮดรอลิกของไหลในถังพัก ในทอทาง หรือใน

สวนประกอบใดก็ตามจะมีน้ําหนักเสมอไมวาของไหลนั้นจะเคล่ือนที่หรือไมก็ตาม 

มวล  นอกจากน้ําหนักแลว วัตถุหรือสสารทุกชนิดยังตองมีมวล ซ่ึงหมายถึง

ปริมาณของวัตถุและแรงเฉ่ือย (Inertia) ของสารนั้น หรือแรงตานทานของสารที่มีตอการเคล่ือนที่ 

มวลของวัตถุสามารถหาไดจากน้ําหนักของวตัถเุม่ืออยูในสภาพที่แรงโนมถวง สวนแรงเฉ่ือยหาได

จากปริมาณที่ใชในการทําใหวัตถุเคล่ือนที่ หยุด หรือเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนที่ ดังนั้นถาวัตถุมี

มวลมากก็ตองใชแรงที่จะใหเคล่ือนที่มาก 

ความหนาแนนของมวลของของไหลที่มีช่ือเรียกเฉพาะวา ความถวงจําเพาะ 

(Specific gravity) ซ่ึงไดจากการเปรียบเทียบน้ําหนักของของไหลกับน้ําหนักของน้ําในปริมาณที่

เทากันและในอุณหภูมิเดียวกัน ตัวอยางเชน ความถวงจําเพาะของน้ํามีคาเทากับ 1.0 ในขณะที่

ความถวง จําเพาะของน้ํามันไฮดรอลิกที่สังเคราะหมีคาเทากับ 1.42 เปนตน 

 

เราสามารถหาคาของน้ําหนักและมวลไดจากสมการตอไปนี้ 

 

    mgW =                             3.5 

   
g

Wm =                             

3.6 

เม่ือ  

W      น้ําหนักของสาร, N 

m       มวลของสาร, kg 

g       อัตราหนวงเนื่องจากแรงดึงดดูที่มีตอวัตถ,ุ m/see2 

g       มีคาเปน 32.24 2sec/ft  ในระบบอังกฤษ หรือ 9.81 2sec/m  ในระบบ SI 
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3.2.2  อัตราการไหลและความเร็วของเหลวในทอทาง (Flow rate and fluid velocity 

in pipe) ปริมาตรของของเหลวที่ไหลผานพื้นที่หนาตัดที่กําหนดในหนึ่งหนวยเวลาเรียกวา อัตรา

การไหล หนวยของอัตราการไหลจึงเปนหนวยของปริมาตรตอหนวยของเวลา นิยมใชในลักษณะ

งานตางกัน เชน ลูกบาศกนิ้วตอวินาที (C.I.S) แกลลอนตอนาที (G.P.M) ลิตรตอนาที (L.P.M) 

สําหรับงานไฮดรอลิก และลูกบาศกฟุตตอวินาที (C.F.M) ลูกบาศกเมตรตอวินาที สําหรับงานนิว

แมติก และใชสัญลักษณแทนการไหลวา Q 

  จากสมการ  การไหลอยางตอเนื่ องในกรณีที่ เปนของไหลที่ยุบตัว ไม ได 

(Incompressible fluid) ซ่ึงหมายถึงของเหลวนั้นมีอัตราการไหลในทอเทากับความเร็วของเหลว

ในทอทางคูณกับพื้นที่หนาตัดของลําของเหลวที่ตั้งฉากกับทิศทางการไหล ซ่ึงก็คือพื้นที่หนาตัด

ของทอทางนั้นเองตามสมการ 

 

        AVQ =                                                                      3.7 

        
A
QV =                                                                        3.8 

เม่ือ 

 Q      อัตราการไหล, m3/s 

 V      ความเร็วของของไหล, m/s 

 A      พื้นทีห่นาตัด, m2 

    

 สวนความเร็วของเหลวในทอทางจะเปนความเร็วเฉล่ียของของไหลที่ไหลผานจุดใด

จุดหนึ่ง หรือวัดเปนระยะทางที่ของไหลเคล่ือนที่ตอเวลา ซ่ึงจะวัดเปนฟุตตอนาที ( )min/ft เมตร

ตอนาที ( )min/m  เพราะเปนการไหลของไหลจริง ของไหลช้ันที่ติดอยูกับผนังจะมีความเร็วเปน

ศูนยเนื่องจากความฝดที่ผนังทอจากนั้นก็จะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเม่ืออยูหางจากผนังออกไป 

 

3.2.3  อัตราการไหลและความเร็วของนํ้ามันไฮดรอลิกในทอทางกับการเลือกใช

ขนาดทอและทอตอสายไฮดรอลิก  

  ในการออกแบบระบบใหมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีส่ิงสําคัญก็คือการเลือกใช

ขนาดทอ ทอตอและสายไฮดรอลิกใหเหมาะสมกับอัตราการไหลและความเร็วในทอทางเพื่อชวย

ลดความดันลดที่จะเกิดข้ึนเนื่องจากแรงเสียดทาน เพราะถาอัตราการไหลสูงเกินไป ความดันลด

ในทอทางจะเกิดข้ึนสูง อันจะมีผลทําใหเกิดการสูญเสียกําลังงานไฮดรอลิก และกําลังงานที่

สูญเสียนี้ก็จะเปล่ียนไปในรูปของความรอนทําใหน้ํามันในระบบนี้มีอุณหภูมิสูงข้ึนดวย 
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3.2.4  ความเร็วของอุปกรณการทํางาน (Speed of actuator)  

     ความเร็วในการเคล่ือนที่ของลูกสูบในกระบอกสูบและความเร็วหมุนของเพลา

มอเตอรไฮดรอลิกข้ึนอยูกับขนาดหรือปริมาตรความจุภายในของตัวมันและอัตราการไหลของ

น้ํามัน ซ่ึงหมายถึงปริมาตรของน้ํามันที่จะปอนใหแกอุปกรณทั้งสอง โดยความเร็วของอุปกรณทั้ง

สองจะมีลักษณะตางกัน คือ ความเร็วของลูกสูบเปนความเร็วในแนวเสนตรง สวนความเร็วของ

มอเตอรไฮดรอลิกเปนความเร็วในแนวหมุน 

 

                   ดังนั้นจึงสรุปความสัมพันธของสวนตางๆไดดังนี้ 

      ความเร็วของลูกสูบในกระบอกสูบ = ปริมาตรปอน/เวลา  

                                                               พื้นที่หนาตัด 

                                                        =   อัตราปอน 

                                                            พื้นที่หนาตัด 

 

                                                   
c

c

c

c
c A

Q
A

tVV ==
/

                                       3.9 

 

        ความเร็วรอบของมอเตอรไฮดรอลิก = อัตราปอน x ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 

                                                                  ปริมาตรปอนตอรอบ 

 

                                                 
M

MM

V
vQNm

η⋅
=                                          3.10 

 

 

 

3.2.5  อัตราจายนํ้ามันของปมไฮดรอลิก (Flow rate from pump)   

     อัตราการจายน้ํามันของปมไฮดรอลิกในทางทฤษฎีนั้นคํานวณไดจากขนาดความจุ

ของปมตอรอบคูณกับความเร็วรอบที่ปมหมุน ดังสมการ 

 

      PQ ทฤษฎี = NVP                                                         3.11 
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ขนาดความจุของปมก็คือ ปริมาตรจายของปม ( )PV นั่นเอง เพราะปมไฮดรอลิก

เปนปมชนิดดูด-อัด คือ ดูดมากเทาไหรก็จะสงออกไปเทานั้น  แตในทางปฏิบัติจริง  อัตราจาย

น้ํามันของปมไมสามารถดูดและจายได  100  เปอรเซ็นต  จะเกิดการสูญเสียเนื่องจากระยะเบียด

ระหวางสวนประกอบตางๆ ภายในปมฉะนั้นอัตราจายจริงจึงตองคิดประสิทธิภาพเชิง

ปริมาตร ( )Vη ดวย โดยตองเอา ( )Vη   ไปคูณกับอัตราจายทางทฤษฎีเพราะอัตราจายจริงมีคา

นอยกวาอัตราจายทางทฤษฎี  ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรนี้ไมมีคาคงที่  ข้ึนอยูกับสภาพการใชงาน

ของปมคือ การเลือกใชขนาดของปมใหสัมพันธกับความดันใชงานในระบบ  เพราะความดันใน

ระบบยิ่งสูงมากเทาไร  ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรก็ยิ่งลดลงเทานั้น 

 

                           =PQ PPP VNV η⋅⋅                                                              3.12 

                                         คาคงที่   

 

เม่ือ     

PQ      อัตราจายน้ํามันจริงของปมไฮดรอลิก, m3/s 

PV       ปริมาตรจุหรือปริมาตรจายของปมตอรอบ, m3/rev                         

PN      ความเร็วรอบที่ปมหมุน, rpm 

PVη     ประสิทธิภาพเชิงปริมาณที่ตวัปม,% 

                คาคงที่     คาคงที่ในการแปลงหนวยเพื่อใหไดหนวย PQ  ตามตองการ 

 

3.2.6  อัตราปอนนํ้ามันแกกระบอกสูบ (Flow rate for hydraulic cylinder) 

  อัตราการปอนน้ํามันใหแกกระบอกสูบเพื่อใหไดความเร็วตามตองการ  จะข้ึนกับ

พื้นที่ หนาตัดของลูกสูบและความเร็วที่ตองการ  ประสิทธิภาพของกระบอกสูบอันเนื่องมาจาก

ความฝดของลูกสูบกับกระบอกสูบนั้นไมมีสวนเกี่ยวของกับอัตราการปอน  แตจะมีผลกับความ

ดันที่ตองการในกระบอกสูบ  ดังนั้นไดสมการเปน                                        
=CQ   CCVA        

                                                                       คาคงที่                                                    3.13 

 

                                            
C

tC

C

C
C A

V
A
Q

V /==    

                                                  
t

S
A

SA C

C

tCC =
⋅

= /                                        3.14                                                                          
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เม่ือ         

CQ      อัตราการปอนน้ํามันใหแกกระบอกสูบ, m3/s   

CA      พื้นทีห่นาตัดของกระบอกสูบ, m2    

CV      ความเร็วของกานสูบที่ตองการ, m/s   

CV      ปริมาตรความจุของกระบอกสูบ, m3   

CS      ระยะชักของกานสูบที่เคล่ือนที,่ m   

 t        เวลาที่กานสูบใชในการเคล่ือนที,่ sec  

               คาคงที่      คาคงที่ในการแปลงหนวยเพื่อใหไดหนวย  CQ    ตามตองการ 

 

3.2.7  อัตราปอนนํ้ามันแกมอเตอรไฮดรอลิก  (Flow rate for hydraulic cylinder) 

     อัตราปอนน้ํามันแกมอเตอรไฮดรอลิกเพื่อใหไดความเร็วรอบหนุนที่เพลาตาม

ตองการ  จะข้ึนกับปริมาตรจุหรือปริมาตรปอนตอรอบและความเร็วรอบที่ตองการ เชน สเปคของ

มอเตอรไฮดรอลิกตัวหนึ่งบอกวามีปริมาตรตอรอบเปน 80 ลูกบาศกนิ้วตอรอบหมายความวาตอง

ปอนน้ํามัน  ใหแกมอเตอรตัวนี้จํานวน 80 ลูกบาศกนิ้วจึงจะทําใหเพลาหมุนได 1 รอบ  แต

ในขณะทํางานจะมีการร่ัวซึมที่ระยะเบียดของสวนประกอบภายใน  ถาปอนน้ํามันใหเทากับสเปค

ก็อาจหมุนไดไมครบรอบ  ดังนั้นจึงเพิ่มอัตราการปอนใหแกมอเตอรไฮดรอลิกดวยการเอา

ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรไปหารประสิทธิภาพเชิงปริมาตรนี้ข้ึนกับสภาพของมอเตอรไฮดรอลิก

และความดันใชงาน 

 

                                                  QM  =  MM NV ⋅µ                                                  3.15                                                                            

คาคงที่  X  
MVη  

  

เม่ือ                  

MQ      อัตราปอนน้ํามันแกมอเตอรไฮดรอลิก, m3/s 

MV       ปริมาตรจุหรือปริมาตรปอนตอรอบ, m3/rev      

MN      ความเร็วรอบหมุนทีเ่พลา, rpm 

MVµ     ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่ตวัมอเตอรไฮดรอลิก 

               คาคงที่     คาคงที่ในการแปลงหนวยเพื่อใหไดหนวย   MQ     ตามตองการ 
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3.2.8  ถังพักนํ้ามันไฮดรอลิก (Fluid reservoir of hydraulic system) 

  ในระบบไฮดรอลิกไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สวนใหญดานบนของถัง

พักจะเปนที่ติดตั้งของมอเตอรไฟฟา ปมไฮดรอลิก หมอกรอง วาลวตางๆ และอุปกรณอ่ืนๆ ใน

สวนที่เกี่ยวกับพลังงานในระบบ แตถาเปนระบบไฮดรอลิกขนาดใหญก็มักจะติดตั้งมอเตอรไฟฟา

และปมไฮดรอลิกแยกจากถังพักน้ํามัน  โดยกําหนดใหขนาดของถังพักที่มีขนาดเล็กสุดควรมี

ความจุน้ํามันเปนแกลลอนไดอยางนอย 3 เทา ของอัตราที่ปมจายออกมาเปนแกลลอนตอนาที 

 

  หนาท่ีของถังพักนํ้ามัน ถังพักนํ้ามันมีหนาท่ีตางๆ ดังน้ีคือ 

•   เปนที่เก็บและพักน้ํามัน โดยจะตองมีขนาดใหญพอที่จะเก็บและสํารองจาย

ใหแกระบบทั้งหมด โดยรักษาความดันเทากับบรรยากาศ 

•   เปนที่ขจัดส่ิงสกปรกตางๆและน้ําที่ปนมากับน้ํามัน 

•   เปนที่ระบายความรอนของน้ํามันในระบบ ความรอนที่ทําใหน้ํามันในระบบ

รอนข้ึนในขณะที่ทํางาน 

•   เปนที่ขจัดฟองอากาศ เม่ือน้ํามันไหลกลับสูถังพักจะเกิดฟองอากาศผสมกับ

น้ํามัน ฟองอากาศเหลานี้จะถูกขจัดออกไปดวยการแยกตัวกลับสูบรรยากาศไดโดยภาพในถังพัก

ตองมีเนื้อที่สําหรับอากาศเหนือผิวน้ํามัน  

 

3.3  ปมไฮดรอลิก (Pump classification) 

  ปมประเภทดูด-อัด (Positive displacement pump) เปนปมที่มีหลักการทํางานในแบบที่

เรียกวา ไฮโดรสแตติก (Hydrostatic) ไดแกปมแบบเฟอง, แบบสกรู, แบบเวน และแบบลูกสูบ 

ปมแบบดูด-อัดนี้โครงสรางภายในที่ทํางานมีการ ซีล แบบกลไกซ่ึงเปนชนิดโลหะสัมผัสซ่ึงกันและ

กันกั้นไมใหทอทางเขาและทางออกตอถึงกันซ่ึงชวยลดปริมาณการร่ัวซึมภายในไดดีจึงเหมาะ

สําหรับ   ใชงานความดันสูงๆ แมวาอัตราความดันภายในระบบไฮดรอลิกจะข้ึนหรือลงก็จะไมมี

ผลกระทบตอการทํางานของปม ดังนั้นปมประเภทนี้จึงนาํมาใชเปนปมในระบบไฮดรอลิกซ่ึงจะดดู

และจายปริมาณน้ํามันอยางคงที่ในทุกๆระยะชักหรือทุกรอบของการหมุนของปม 

  เม่ือปมดูด-อัดทํางานจะทําใหเกิดสุญญากาศข้ึนภายในทอดูดของปม ทําใหความดัน

บรรยากาศปกติในถังพักชวยดันน้ํามันไปสูทอทางดูดและไหลเขาปม จากนั้นน้ํามันก็จะถูกอัดให

มีความดันสูงจนสามารถสงออกไปสูระบบได อัตราการไหลที่สงออกของปมแบบดูด-อัดจะข้ึนอยู

กับปริมาตรของการดูด (Capacity of displacement) และความดันที่สามารถกระทําได ปกติที่ส

เปคของปมแตละตัวจะบอกอัตราสงไววา ปมตัวนี้สามารถสงน้ํามันไดเปนแกลลอนตอนาทีที่
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ความเร็วรอบตอนาที และกําหนดความดันสูงสุดของปมตัวนี้ไวดวย ปมประเภทดูด-อัดยังแบงได 

2 แบบคือ 

  3.3.1  แบบปรับคาอัตราการไหลไมได (Fixed displacement) เปนปมประเภทที่ไม

สามารถจะปรับโครงสรางและสวนประกอบของกลไกที่สรางข้ึนในตัวปมเพื่อเปล่ียนแปลง

ปริมาตรความจุได ไดแกปมแบบเฟองฟนนอก ปมแบบเฟองฟนใน และปมแบบสกรู สวนปม

แบบเวนและปมแบบลูกสูบจะมีทั้งแบบปรับคาไมไดและปรับคาได 

3.3.2  แบบปรับคาอัตราการไหลได  (Variable  displacement)  เปนปมประเภทที่

สามารถจะแกไขเพิ่มเติมและปรับสวนประกอบของกลไกควบคุมที่สรางข้ึนภายในตัวปมเพ่ือ

เปล่ียนแปลงปริมาตรความจุไดในกรณีที่ตองการปรับคาการไหลสงออกจากปม ปมแบบนี้มี

โครงสรางซับซอนกวาปมแบบปรับคาไมไดจึงมีราคาแพงกวาแตประสิทธิภาพภายในต่ํากวา  

อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบจากทั้งระบบแลวปมแบบปรับคาไดกลับมีประสิทธิภาพสูงกวา  

ไดแก  ปมแบบเวนและปมแบบลูกสูบชนิดปรับคาได  โดยมีหลักการปรับเปล่ียนคาการดูด-อัดได

ดังนี้  ปมแบบเวนกับแบบลูกสูบรัศมีจะปรับคาโดยการเปล่ียนคาการเยื้องศูนยกลางของลูกเบี้ยว  

(Camring)  ปมลูกสูบแบบแถวเรียงรอบแกนเพลาจะปรับโดยการเปล่ียนชวงระยะชักของลูกสูบ

ดวยการดวยการปรับที่แผนเอียงภายในปม   

 

3.4  การกําหนดขีดความสามารถและการเลือกชนิดของปม 

  ดังที่ทราบแลววา  ปมในระบบไฮดรอลิกจะมีหนาที่หลักในการสงถายพลังงานจากแหลง

เก็บไปยังตัวอุปกรณการทํางาน  ดังนั้นการเลือกปมผิดแบบและมีขีดความสามารถไมเหมาะสม

กันงานก็จะไมสามารถสงถายพลังงานไดเตม็ที่  โดยทั่วไปอัตราการไหลของระบบตาง  ๆ  มีตั้งแต

นอยกวา  1  แกลลอนตอนาทีจนกระทั่งถึง  600  แกลลอนตอนาที  ความดันในการทํางานก็จะ

อยูในชวง  500-5000  ปอนดตอตารางนิ้ว  ดังแสดงในตารางที่  3.1  นี้เปนตัวอยางเปรียบเทียบ

การทํางานของปมประเภทตาง  ๆ 

ตารางที่  3.1  นี้เปนตวัอยางเปรียบเทยีบการทํางานของปมประเภทตาง  ๆ 

 

ชนิดของปม ความจุ  

(gpm) 

ความดนั  

(psi) 

ความเร็ว  

(rpm) 

ประสิทธิภาพ

(%) 

แบบเฟอง 

แบบเวน 

แบบลูกสูบ 

แบบรัศมี 

150 

 95 

140 

190 

2500 

2000 

5000 

3000 

1800 

1800 

1800 

1800 

90 

95 

98 

95 
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3.5  ความสามารถในการทํางานของปมแตละประเภท   

        จะข้ึนอยูกับลักษณะรูปรางหรือสวน ประกอบและลักษณะการทํางาน  รวมทั้งราคาในการ

เลือกชนิดของปมจะตองพิจารณาจากองคประกอบตาง  ๆ  ตอไปนี ้

3.5.1  ความจุหรือปริมาตรจุ  คือ  ส่ิงที่แสดงถึงความสามารถในการทํางานของปมใน

การดูด-อัดสงน้ํามัน  ซ่ึงจะมีหนวยเปนลูกบาศกนิ้วตอรอบ  ลูกบาศกเมตรตอรอบ  หรืออาจ

เรียกวา  อัตราการสงอัตราการไหล  หรือปริมาตรสงออก  (Volumetric output) ก็ได แตจะมี

หนวยเปนแกลลอนตอนาที ลิตรตอนาที ลูกบาศกนิ้วตอนาที ลูกบาศกเมตรตอนาที การหาอัตรา

การไหลของปมแตละตัวข้ึนกับการทดลองเดินปมในสภาพแวดลอมที่กําหนด เพื่อความรอบคอบ

ใหเลือกขนาดปมที่มีอัตราการไหลมากกวาที่เราออกแบบไวในระบบ การกําหนดอัตราความจุ

ของปมโดยทั่วไปจะดูจากความดันบรรยากาศปกติในทอทางดูดและความดันที่เปล่ียนไปในทอ

ทางออกขณะทํางานรวมทั้งอุณหภูมิของน้ํามันในขณะที่ปมทํางาน 

3.5.2  ความดัน  ความสามารถในการดูด-อัดสงน้ํามันของปมแตละตัวจะข้ึนอยูกับความ

ดันดวยเชน  บริษัทผูผลิตกําหนดขีดความสามารถการทํางานของปมตัวหนึ่งวา  สามารถสง

น้ํามันได  3  แกลลอนตอนาทีที่  1,200  ความเร็วรอบตอนาที  ความดันสูงสุดในการทํางาน  

3000  ปอนดตอตารางนิ้ว  เราก็ตองเลือกใชปมตัวนี้กับระบบที่มีความดันใชงานที่ต่ํากวา  3000  

ปอนดตอตาราวนิ้วหรือที่เหมาะสมใกลเคียงกัน  ไมเชนนั้นปมจะทํางานโอเวอรโหลดจนไม

สามารถสงน้ํามันไดตามจํานวนที่ตองการ  ดังนั้นอัตราความดันของปมจะพิจารณาไดจาก

ความสามารถในการดูดและอัดน้ํามันไดที่คาความดันหนึ่ง  ๆ  โดยไมทําใหเกิดการร่ัวไหลข้ึน

ภายในปม  เชน  ร่ัวระหวางฟนเฟองที่ขบกันของปมแบบเฟอง  ความดันมากโอกาสร่ัวก็มีมาก  

นอกจากการร่ัวแลวความดันตองไมทําใหช้ินสวนของปมชํ่ารุดเสียหาย  อัตราความดันของปมจึง

กําหนดไดจาก  ความเร็ว  อุณหภูมิ  ความดันในทอทางดูดและความดันใชงานในระบบ  ถึงแม

ปมแบบตาง  ๆ  จะมีความดันอยูในชวงกลาง  500-5,000  ปอนดตอตารางนิ้วก็ตาม  แตสวน

ใหญจะอยูในราว  2,000-4,000  ปอนดตอตารางนิ้ว  โดยทั่วไปปมแบบฟนเฟองนอกมีความดัน  

2,000-3,000  ปอนดตอตารางนิ้ว  มีบางกรณีถึง  4,000  ปอนดตอตารางนิ้ว  ปมแบบฟนเฟอง

ในจะมีความดันต่ํากวาคืออยูในชวง  1,500-2,000  ปอนดตอตารางนิ้ว  สวนปมแบบลูกสูบ

สามารถอัดไดถึง  3,000  ปอนดตอตารางนิ้ว 

3.5.3  ความเร็วขับเคลื่อน  ความเร็วขับเคล่ือนของปมจะเทียบไดกับความเร็วมอเตอร

ไฟฟาทั่ว  ๆ  ไปคือประมาณ  1,200-1,800  รอบตอนาที  นอกจากนี้ปมไฮดรอลิกในเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมบางอยางอาจมีความเร็วถึง  4,000  รอบตอนาที  สําการหมุนของปมความเร็วสูงสุด
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ตองถูกจํากัดโดยความสามารถในการปองกันการเกิดคาวิเตช่ันและความดันสูงที่ทอทางออก  

อยางไรก็ตามปมสวนใหญยังตองมีอัตราความเร็วต่ําสุดดวย   

 

3.6  การเลือกขนาดกระบอกสูบ  

  การเลือกใชกระบอกสูบใหมีขนาดพอเหมาะกับงานในระบบไฮดรอลิก มีองคประกอบใน

การพิจารณามากมาย เชนเม่ือตองการเปล่ียนกระบอกสูบในระบบส่ิงที่ตองคํานึงถึงก็คือ ขนาด

ของปมและทอทางที่พอเหมาะกับอัตราการไหลที่จะปอนเขาสูกระบอกสูบหรือไม  

  เพื่อความสะดวกในการเลือกใชขนาดกระบอกสูบที่เหมาะสมกับความดันที่ตองใชงาน หรือ

หาขนาดของแรงที่ไดจากลูกสูบทีข่นาดกระบอกสูบหรือความดันน้ํามันตางๆกัน สามารถดูไดจาก

ตารางภาคผนวกที่ ก.1หรือใชสูตรในการคํานวณหาขนาดกระบอกสูบที่ใชงานดังนี้ 

 

ขนาดกระบอกสูบที่ใชงาน       D =  
7854.0

/ PF
                                                3.16 

  

เม่ือ 

D     ขนาดของกระบอกสูบ, cm 

F     แรงที่มากระทําบนพืน้ที่หนาตัด, N 

P     ความดันของของไหล, N/m2 

 

 

3.7  ความเร็วกระบอกสูบ   

  ความเร็วในการเคล่ือนที่ของลูกสูบหรือกานสูบในกระบอกสูบไฮดรอลิกจะเปนไปอยาง

แนนอนข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญคือ  อัตราการไหลของน้ํามันที่ปอนใหแกกระบอกสูบ  โดย

ที่ไมจําเปนที่บอกขนาดของวาลวและทอใด  ๆ  ทั้งส้ิน  สวนความเร็วของลูกสูบในกระบอกสูบลม

จะไมแนนอน  ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยางแตทีสํ่าคัญที่สุด  2  อยางคือ  กําลังลมมีมากพอ

กับโหลดที่กระทําหรือไม  และความเร็วของลมที่ไหลผานทอและวาลวตาง  ๆ  ไปยังกระบอกสูบ

เพื่อใหไดความเร็วลูกสูบในกระบอกลมตามตองการ  ลักษณะของวาลวและการเดินทอลม

จะตองมีขนาดใหญกวารูตอลมเขากระบอกสูบ  แตถาตองการใหความเร็วสูงมากข้ึนไปอีก  ก็ตอง

เลือกทอลมและรูของวาลวตาง  ๆ  ใหใหญกวาข้ึนไปอีก 

  ความเร็วของลูกสูบหรือกานสูบในกระบอกสูบไฮดรอลิกหาไดจากความสัมพันธจากสูตรใน

สมการ  ที่กลาวไปแลวคือ 
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                                    ความเร็วลูกสูบ  =    อัตราไหลทีป่อนเขากระบอกสูบ 

                                                                     พื้นที่หนาตัดสุทธิของลูกสูบ   

 

                                                      
C

C
C A

QV =                                                                3.17 

 

เม่ือ 

CV       ความเร็วของกานสูบที่ตองการ, m/s 

CQ      อัตราการปอนน้ํามันใหแกกระบอกสูบ, m3/s   

CA      พื้นทีห่นาตัดของกระบอกสูบ, m2    

   

3.8  มอเตอรไฮดรอลิก (Hydraulic motors)  

  มอเตอรไฮดรอลิกเปนอุปกรณทํางานอีกแบบหนึ่งที่รับน้ํามันไฮดรอลิกที่สงมาจากปมและ

วาลวควบคุมตาง ๆ  เพื่อทําหนาที่เปล่ียนกําลังงานไฮดรอลิกใหเปนกําลังงานกล โดยมีลักษณะ

การทํางานในแนวหมุนทําใหไดแรงบิดที่เพลาของมอเตอรไฮดรอลิกเปนตัวช้ีแรงบิดของมอเตอร

อัตราการไหลที่ปอนเขาสูมอเตอรไฮดรอลิกและปริมาตรความจุของมอเตอรก็จะเปนตัวกําหนด

ความเร็วรอบของเพลามอเตอร 

   

  โครงสรางโดยทั่วไปของมอเตอรกับปมไฮดรอลิกจะคลายคลึงกัน ในบางตัวอาจจะ

เหมือนกันดังนั้นมอเตอรและปมไฮดรอลิกทีผ่ลิตจากโรงงานเดียวกนัจะประกอบช้ินสวนอุปกรณที่

เหมือนกันและสามารถนํามาสับเปล่ียนกันได แตลักษณะการทํางานของมอเตอรจะแตกตางกับ

ปมกลาวคือ  ปมทําหนาที่เปล่ียนกําลังงานกลใหเปนกําลังงานของไหล แลวสงน้ํามันไปยัง

มอเตอร เพื่อใหมอเตอรทํางาน สวนมอเตอรจะทํางานในทางตรงกันขามกับปมคือ รับน้ํามันที่สง

มาจากปมแลวเปล่ียนกําลังงานจากน้ํามันใหเปนกําลังงานกลที่เพลาหมุนขับโหลด 

       

3.9  การถายเทความรอน (Heat Transfer) 

        การวิเคราะหการถายเทความรอนที่ดีนั้นจะตองทราบถึงกลไกของการถายเทความรอน [4] 

      3.9.1  การถายเทความรอนโดยการนํา (Conduction Heat Transfer) การถายเทความ

รอนโดยการนําหรือการนําความรอน  เปนการถายเทความรอนเพียงวธีิเดยีวที่เกิดข้ึนในวตัถุที่เปน

ตัวกลางทึบแสงเม่ือมีความลาดชันของอุณหภูมิที่เกิดข้ึนในวัตถุกอนนั้น  อัตราการถายเทความ

รอนโดยการนําซ่ึงใช  qk เปนสัญญาลักษณนี้จะเปนสัดสวนกับ  dT/dx ซ่ึงเปนคาความลาดชัน
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ของอุณหภูมิคูณกับพื้นที่  A ที่ความรอนไหลผาน  ถาหากเขียนเปนสมการแลวจะไดรูปสมการ

เปน 

dx
dTAqk ⋅∞                3.18 

 
เม่ือ  

qk      อัตราการถายเทความรอนโดยการนํา หรือการนําความรอน, W 

A     พื้นที่ความรอนไหลผาน 

T     อุณหภูมิ, K 

X     ระยะทางการเคล่ือนที่ของความรอน, m 

 

สําหรับอัตราการถายเทความรอนจริงนั้นจะข้ึนอยูกับคาการนําความรอน  (Thermal 

conductivity)  k  ซ่ึงเปนคณุสมบตัิทางฟสิกสของตวักลางที่ความรอนเคล่ือนที่ผาน   ดังนั้นอัตรา

การนําความรอนจึงมีคาเปน 

 

dx
dTkAqk −=            3.19 

 

 

  3.9.2  การนําความรอนในผนังราบ (Plane Wall) 

 ใหพิจารณาการถายเทความรอนที่ไหลผานผนังราบเม่ือผิวมีอุณหภูมิคงที่ และมี

ขนาดสมํ่าเสมอทั่วทั้งผิว  ดังรูปที่ 3.3  เนื่องจากผิวทั้งสองมีอุณหภูมิที่แตกตางกัน  ดังนั้นจึงมี

ความรอนไหลจากผิวที่มีอุณหภูมิสูงไปยังผิวที่มีอุณหภูมิต่ํา  และถาหากคาการนําความรอน k 

ของผนังมีคาคงที่แลว  เม่ือแทนคา k นี้ลงไปในสมการ (3.20)  แลวทําการอินทิเกรด  ก็จะได

อัตราการนําความรอนเปน 

 

qk ( ) ( )2112 TT
L
kATT

L
kA

−=−−=              3.20 

 

เม่ือ            

  qk     อัตราความรอนที่ไหลผานผนงั, W 

k     คาการนําความรอนของผนัง, W/m .K 

  A     พื้นที่ของผนงัที่ตั้งฉากกับทิศทางการไหลของความรอน, m 2 
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  L      ความหนาของผนัง, m 

  T1      อุณหภูมิผิวทางดานซาย (ที่ x = 0), K 

  T2     อุณหภูมิผิวทางดานขวา (ที่ x = L), K 

 

 
 

รูปที่ 3.3  การนําความรอนผานผนังราบที่มีคาการนําความรอน (k) คงที ่

 

 

 

 

การนําความรอนในผนังราบท่ีเรียงซอนกันแบบอนุกรม (Plame Walls in 

Series) 

 
 

รูปที่ 3.4  การนําความรอนแบบมิตเิดียวที่ไหลผานผนังหลายช้ัน และ 

การเปรียบเทยีบกบัวงจรไฟฟา 
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 ถาหากความรอนไหลผานผนังที่เรียงซอนกันหลายช้ันโดยการนํา  เชน  ผนังของ

อาคารบานเรือนการวิเคราะหเกี่ยวกับการถายเทความรอนก็จะยากยิ่งข้ึน  ในกรณีที่สภาวะตางๆ  

คงที่หรือไมแปรไปตามเวลาแลวนั้น  อัตราความรอนที่ไหลผานผนังแตละช้ันจะมีขนาดเทาๆ  กัน

ทั้งๆ  ที่ความลาดชันของอุณหภูมิในผนังแตละช้ันมีคาแตกตางกัน  ในกรณีนี้อัตราความรอนที่

ไหลผานผนังแตละช้ันของรูปที่ 3.4  จะมีคาเปน 
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เม่ือกําจัด T2 และ T3 ออกจากสมการ (3.21) แลวก็จะไดอัตราการถายเทความรอนเปน 
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 สําหรับในกรณีที่ผนังเรียงซอนกันถึง  n ช้ิน  และแตละช้ันสัมผัสกันเต็มพื้นที่แลว  

อัตราการถายเทความรอนที่ไหลผานผนังจํานวน  n  ช้ันจะมีคาเปน 
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เม่ือ              

T1       อุณหภูมิที่ผนงัช้ันแรก, K 

Tn + 1   อุณหภูมิของช้ันที่ n, K   

 

3.9.3  ความตานทานสัมผัส  (Contact Resistance) 

  เม่ือผิวของวัตถุที่มีคาการนําความรอนแตกตางกันสัมผัสกันดังรูปที่  3.4  แลว ก็จะ

เกิดความตานทานข้ึนที่ผิวสัมผัสของวัตถุนั้น ความตานทานที่ผิวสัมผัสซ่ึงเรียกวา ความตาน 

ทานสัมผัส นี้เกิดข้ึนเม่ือวัตถุทั้งสองสัมผัสกันไมสนิท และมีของไหลช้ันบาง ๆ มาคั่นอยูใน

ระหวางผิวสัมผัสทั้งสอง และถาหากขยายภาพของสวนที่ผิวทั้งสองสัมผัสกันแลว ก็จะเห็นไดวา
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วัตถุทั้งสองจะสัมผัสกันเฉพาะสวนที่ยื่นเลยออกมาจากผิวเทานั้น สําหรับสวนที่ต่ําลงไปนั้นจะถูก

คั่นไวดวยของไหล ซ่ึงอาจจะเปนอากาศ ของเหลวหรือเปนสุญญากาศก็ได 

  ความตานทานสัมผัสนี้เปนฟงกชันของความหยาบผิว แรงกดระหวางผิวที่สัมผัสกัน 

ของไหลที่คั่นกลาง และอุณหภูมิที่ผิวสัมผัส กลไกการถายเทความรอนที่ผิวสัมผัสนี้ซับซอนมาก 

กลาวคือ จะเกิดการนําความรอนข้ึนที่จุดสัมผัสของวัตถุ สวนการพาความรอนและการแผรังสี

ความรอนจะไหลผานของไหลที่อยูระหวางผิวทั้งสอง 

  ถาหากฟลักซความรอน (Heat flux) ที่ไหลผานผิวสัมผัสเปน q/A สวนความ

แตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวสัมผัสทั้งสองเปน ∆Ti แลว ความตานทานสัมผัสก็จะถูกนิยาม

วามีคาเปน 

 

Aq
iT

iR
/

∆
=      3.24 

 

   

  ในกรณีที่ผิวทั้งสองมีการสัมผัสที่ดี (Perfect thermal contact) ความตานทาน

สัมผัสก็จะมีคาเขาใกลศูนย และอุณหภูมิของผิวสัมผัสทั้งสองก็จะมีขนาดเทา ๆ กัน แตถาหากมี

การสัมผัสที่ไมดี (Imperfect thermal contact) อุณหภูมิของผิวสัมผัสทั้งสองก็จะมีขนาด 

แตกตางกัน 

  ปญหาสวนใหญในทายบทจะไมพิจารณาถึงความตานทานสัมผัสนี้เลย แมวาตาม

ขอเท็จจริงนั้นจะมีความตานทานสัมผัสเกิดข้ึนทุกคร้ังที่ผิววัตถุสัมผัสกันก็ตาม ถาไมคํานึงถึง

ขอเท็จจริงดังกลาวนี้จะสามารถตัดความตานทานของผิวสัมผัสและความแตกตางของอุณหภูมิ

ระหวางผิวสัมผัสทิ้งได แตสําหรับในกรณีที่เปนผิวหยาบ และแรงที่ใชกดใหผิวทั้งสองสัมผัสกันมี

คานอยแลว ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวสัมผัสทั้งสองก็จะมีคามาก และจะตัดความ

ตานทานสัมผัสนี้ทิ้งไมได 

  ความตานทานที่ผิวสัมผัสของวัตถุนั้นซับซอนมาก ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะใช

ทฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียวหรือใชขอมูลจากการทดสอบมาอธิบายความตานทานที่ผิวสัมผัสใน

ปญหาทางดานวิศวกรรมที่ถูกตองจริง ๆ ได 

3.9.4  คาการนําความรอน (Thermal Conductivity), k 

  คาการนําความรอนเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของวัตถุ  คาการนําความรอนที่

อุณหภูมิต่ํา ๆ ของแกสนั้นไมสามารถหาไดจากการวิเคราะห ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับการนําความ

รอนสวนใหญของวัตถุจงึไดมาจากการวัดและทดสอบ โดยทั่วไปแลวคาการนําความรอนของวตัถุ
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จะแปรคาไปตามอุณหภูมิ แตการใชงานสวนใหญจะใชคาการนําความรอนคงที่ที่หาจาก

อุณหภูมิเฉล่ีย ซ่ึงก็ใหผลเปนที่นาพอใจ ตารางที่ 3.2 เปนตัวอยางคาการนําความรอนของโลหะ, 

อโลหะ ของเหลว และแกสบางชนิด  

 

 

ตารางที่ 3.2 คาการนําความรอน k ของโลหะ, อโลหะ, ของแข็ง, ของเหลว และแกสบางชนิด 

 

ชนิดของวัสด ุ คาการนําความรอนที่ 300 K (W/m ⋅ K) 

ทองแดง 

อะลูมิเนียม 

เหล็กคารบอน 

แกว 

พลาสติก 

น้ํา 

เอทิลไกลคอล (ethyl glycol) 

น้ํามันเคร่ือง 

ฟรีออนเหลว 

ไฮโดรเจน 

อากาศ 

386 

204 

54 

0.75 

0.2 – 0.3 

0.6 

0.2 

0.15 

0.07 

0.18 

0.026 

 

 สวนรูปที่ 3.5 นั้นเปนคาการนําความรอน k ของโลหะและอโลหะที่เปนของแข็งบางชนิด 

พลังงานความรอนในวัตถุที่เปนของแข็งนั้นจะถูกเคล่ือนยายโดยอิเล็กตรอนอิสระ  และการส่ัน 

สะเทือนภายในโครงสรางโดยปกติแลวการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนอิสระจะเปนการเคล่ือนที่ที่มี

บทบาทสําคัญ และเนื่องจากภายในตัวนําไฟฟาที่ดีนั้นจะมีจํานวนอิเล็กตรอนอิสระเปนจํานวน

มากที่เคล่ือนที่ไปมาอยูภายในโครงสรางของมัน  ดังนั้นตัวนําไฟฟาที่ดี  ( เชน  ทองแดง  และ

อะลูมิเนียม) จึงเปนตัวนําความรอนที่ดีดวย ในทํานองเดียวกันวัตถุที่เปนฉนวนไฟฟาที่ดี (เชน 

แกวและพลาสติก) ก็จะเปนฉนวนความรอนที่ดีดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามสมรรถนะในการ

ปองกันความรอนของฉนวนจะดีหรือเลวเพียงไรนั้นจะข้ึนอยูกับความสามารถในการกักอากาศไว

ในรูพรุนของโครงสรางของวัตถุเหลานั้น การถายเทความรอนในวัตถุเหลานั้นเกิดข้ึนไดหลายวิธี

ดวยกัน เชน การนําความรอนผานโครงสรางแบบเสนใยและโครงสรางที่เปนรูพรุน การนําและ
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การพาความรอนผานอากาศที่ถูกกักไวในโพรงวางและการแผรังสีความรอนในระหวางโครงสราง

ที่ทึบตันตาง ๆ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญสําหรับในกรณีที่มีอุณหภูมิสูง ๆ และในบริเวณที่เปน

สูญญากาศ ปจจุบันไดมีการพัฒนาฉนวนกันความรอนแบบพิเศษไวสําหรับการใชงานในที่ที่มี

อุณหภูมิต่ําถึง 25 K ช้ันฉนวนพิเศษเหลานี้ประกอบดวยช้ันของวัตถุที่สามารถสะทอนความรอน

ไดดีเปนจํานวนหลาย ๆ ช้ัน ฉนวนแตละช้ันจะถูกคั่นดวยชองวางที่เปนสูญญากาศเพื่อใหมีการ

นําและการพาความรอนนอยที่สุด ฉนวนพิเศษเหลานี้จะใหคาการนําความรอนที่ต่ําถึง 0.02 

W/m ⋅K 

 

 
 

รูปที่ 3.5 คาการนําความรอน (k) ของโลหะบางชนิดที่แปรตามอุณหภูมิ 
 



บทท่ี 5 
 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 
 
5.1  ทฤษฏีเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร 

  อุตสาหกรรมการผลิตแผนไมประดิษฐ (Wood Based Panels) เม่ือเปรียบเทียบกับ         

อุตสาหกรรมในการใชประโยชนไมอ่ืนแลว มีปริมาณการผลิตประมาณ 5-10 % และคิดมูลคา

ประมาณ 9% ของผลิตภัณฑจากไมเทานั้น แตเปนอุตสาหกรรมที่เศษเสีย (Wood Wastes) นอย

ที่สุด จึงเปนอุตสาหกรรมที่สามารถประหยัดทรัพยากรไมไดมาก อุตสาหกรรมประเภทนี้จึงตองใช

ทุนในการผลิตสูง เพราะเหตุนี้จึงไดมีการคิดคนเคร่ืองจักรที่สามารถใหผลผลิตที่เทาเทียมกันและ

ลดตนทุนในการผลิตใหต่ําลง 

  ในการผลิตสินคานั้นจะตองมีคาใชจายตาง ๆ เกิดข้ึนซ่ึงเรียกวาเปนตนทุน (Costs) ในการ

ผลิต ในการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรจาํเปนตองนําตัวเลขของตนทุนหรือคาใชจายตาง ๆ ในการ

ผลิตไปวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด ตนทุนแบงไดหลายลักษณะ

ข้ึนอยูกับจุดประสงคของการนําไปวิเคราะหในลักษณะไหน เชน นําไปวิเคราะหจุดคุมทุน นําไป

วิเคราะหวาจะดําเนินกิจการไดหรือไม 

 

5.2  ข้ันตอนการวิเคราะหของโครงการในทางเศรษฐศาสตร 

 1.  การกําหนดรูปแบบของปญหาในโครงการ โดยจะตองศึกษาขอมูลข้ันตนเสียกอนวาอะไร

เปนส่ิงที่กําหนดใหเปนปญหา อะไรเปนผลลัพธ และอะไรเปนส่ิงที่จะตองตัดสินใจ 

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของในโครงการเขาใจตรงกัน 

 2.  สรางบรรทัดฐานในการประมาณคาที่ใชวัด การวิเคราะหทางเลือกหลาย ๆ ทางนั้น

จะตองสรางเกณฑในการวัด เชน จะใชคาใชจาย กําไร และความสูญเสียเปนเกณฑใน

การวัด 

 3.  สรางทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกและไมควรดวนสรุปกอนที่จะมีการตัดสินใจอยางรัดกุม 

 4.  สรางความเขาใจกับเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหของทางเลือกนั้น ๆ เชน การคํานวณ

เกี่ยวกับการออกแบบในการผลิต การศึกษารายละเอียด (Catalog) การคํานวณคาแรง 

เปนตน  

5.  ทําการประมาณผลลัพธแตละทางเลือก โดยประเมินเปนคาใชจาย ผลกําไรที่ได รายได 

อรรถประโยชน (Utility)  

 6.  ตัดสินลงทุนโดยมีการแสดงเหตุผลสนับสนุนการลงทุนดวย 
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5.3  การลงทุน (Investment Requirements) 

 การพิจารณาเร่ืองการลงทุน เราจะตองพิจารณาถึงราคาทุน (Capital Cost) ที่ประกอบกัน

ข้ึนสําหรับใชในการดําเนินงาน (Working Capital) ของราคาปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 

 5.3.1  ราคาวัตถุดิบ (Wood Raw Material) 

•  ราคาวัตถุดิบของเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรดจากโรงงานจะมีความช้ืน

ประมาณ  80% และขุยที่มีขนาดเล็ก (เล็กกวา 1 mm) ผสมอยูดวยประมาณ 47 % ซ่ึงเปนขนาด

ที่ตองแยกทิ้ง 

 

บริสุทธ์ิและคณะ [ ]7  พบวาคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนและคาความหนาแนน

ของวัตถุดิบที่ใหเสนใย ที่มีความเหมาะจะนําไปผลิตวัสดุที่มีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนต่ํา 

โดยสัมประสิทธ์ิการนําความรอนแสดงในตาราง จ.1 

 

จากคาความหนาแนนของเปลือกสับปะรดมีคาความหนาแนน    = 660 kg/m3 

จากคาความหนาแนนของเปลือกมะพราวมีคาความหนาแนน     = 330 kg/m3 

 

คาเฉล่ียความหนาแนนของเปลือกมะพราวและสับปะรดรวมกัน  = 
2

330660 +  

 = 495 kg/m3 

 

หาปริมาตรของแผนเตรียมอัด 120×240 ซ.ม. ความหนา 15 มม.  

ปริมาตรของแผน  Plate           = กวาง x ยาว x สูง 

                                              = 1.2 m x 2.4 m x 0.015 m 

                                              = 0.0432 m3 

                                               

คํานวณหามวลจากสูตร             ρ⋅=Vm                                                                        5.1 

 

เม่ือ 

m     มวลของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด (Plate), kg 

V      ปริมาตรของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด (Plate), m3 

ρ     คาความหนาแนน, kg/m3    
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แทนคาลงในสูตร                 ρ⋅=Vm                                                                                        

                                              = 0.0432 m3 x 495 kg/m3 

                                              = 21.384 kg 

น้ําหนักของเปลือกมะพราวที่ 50% และเปลือกสับปะรดที่ 50% ใน 1 แผน = 21.384 kg 

 

ราคาขุยมะพราวและเสนใยสับปะรดจากโรงงานกิโลกรัมละ 1.50 บาท 

ราคาขุยมะพราวและเสนใยสับปะรดทีน่ํามาทําแผน  = 21.384 kg × 1.50 = 32.076 บาท / แผน 

 

จากอัตราการผลิตที่ผลิตไดช่ัวโมงละ 6 แผน โดยที่อัตราการทํางานของเคร่ืองอัด

แผนกระอัดวันละ 8 ช่ัวโมง 

จะไดผลผลิต                                = 6 × 8 × 30 

                                                   = 1,440 แผน / เดือน 

ราคาของวัตถุดิบที่นํามาทําแผน     = 32.076 × 1440 

                                                                        = 46,189.44 บาท / เดือน 

                                                                        = 554,273.28 บาท / ป 

 

•  ราคากาว 49 บาท / kg โดยใชกาว 12% ของน้ําหนักขุยมะพราวและเสนใย

สับปะรด  

จะไดปริมาณของกาว                    = 21.384 kg × 0.12 

                                                   = 2.566 kg / แผน 

∴ราคากาว = 49 × 2.566 kg 

 = 125.734 บาท / แผน 

 

•  ใช Hardener 90 มีราคา 75 บาท / kg ใชที่ 4% ของน้ําหนักกาว    

จะไดปริมาณของ Hardener 90  = 2.566 kg x 0.04   

 = 0.1026 kg / แผน 

∴ราคา Hardener 90 = 75 × 0.1026 kg 

 = 7.695 บาท / แผน 
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•  ใชสารละลายปองกันน้ํา (พาราฟน) โดยใชที่ 3 % ของน้ําหนักขุยมะพราวและเสน

ใยสับปะรด = 21,384 x 0.03 = 641.52 g / แผน 

 

สารละลายพาราฟน มีความถวงจําเพาะ  = 0.81 cm3 

จะใชสารละลายพาราฟน     = 
81.0
52.641  = 792 cm3 

สารละลายพาราฟนราคา 50 บาท / 450 cm3  

จะไดราคาสารละลายพาราฟนที่ใชตอแผน    = 
450

79250×
   

= 88 บาท / แผน 

 

∴รวมราคาสวนผสมกาว     = 125.734 + 7.695 + 88   

= 221.429 บาท / แผน 

    

จากอัตราการผลิตที่ผลิตไดช่ัวโมงละ 6 แผน โดยที่อัตราการทํางานของเคร่ืองอัด

แผนกระอัดวันละ 8 ช่ัวโมง 

 

ราคากาว ของกาวที่ใช                = 1440 × 221.429 

                                                 = 318,857.76 บาท / เดือน 

                                                 = 3,826,293.12 บาท / ป 

 

 5.3.2  การคิดอัตราคาไฟฟา 

สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบานอยูอาศัย อุตสาหกรรม สวน

ราชการที่มีลักษณะเปนอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืน ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของซ่ึงมีความ

ตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดต่ํากวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเคร่ืองวัดไฟฟาเคร่ือง

เดียว โดยสามารถคิดอัตราคาไฟฟาโดยดูจากตารางที่ ค.1 และ ค.2 
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 5.3.3  ราคาพลังงานไฟฟา (Electric Rower) 

•  คิดคาพลังงานไฟฟาของมอเตอร 

ถาใชขนาดของมอเตอร ซ่ึง  1  H.P.  = 746 Watt 

                                                         1  H.P.  = 0.746 kW 

แตใชขนาดของมอเตอรที่      5 H.P. = 5 × 746   = 3730 Watt 

เคร่ืองอัด  ใช มอเตอร  5 H.P.  รวมเปน  3.73  kW ใชเวลาอัด  8  นาที ตอ  1 แผน

แตใน 1 ช่ัวโมง สามารถผลิตโดยเฉล่ียตอแผน ตกประมาณแผนละ 10 นาที  

จะได 1 ช่ัวโมง = 6 แผน  

จะได                            = 3,730 × 8  

                                    = 29,840 Watt / แผน 

1 ช่ัวโมง                        = 29,840 × 6 

= 179,040 Watt / hr 

 

เม่ือไดวัตตที่ตองการจึงนําไปคูณกับช่ัวโมงและวัน ซ่ึงแตละวันทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง 

จะได        = 179,040 × 8 × 30       

   = 42,969,600 Watt / เดือน 

 

ซ่ึง  1 หนวยจะเทากับ 1,000 วัตต เม่ือตองการหาหนวยในการใชกระแสไฟฟาของ

แตละเดือน 

จะได            = 
1000

600,969,42   

          

                                     = 42,969.60          หนวย / เดือน 

 

นําหนวยที่ใชไปเปรียบเทียบกับการคิดคาพลังงานไฟฟาในอัตราปกติในชวงการใช

เกิน 400 หนวยข้ึนไป จะไดเทากับ 2.9780 บาท / หนวย 

 

ดังนั้น  อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ตองจายตอเดือน   

= (42,969.60 × 2.9780) + 40.90 

                      = 128,323.47               บาท / เดือน 

                      = 1,539,881.64             บาท / ป 
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•  คิดคาพลังงานไฟฟาของระบบใหความรอน 

ผิวดานหนึ่งของแผน Plate ถูกควบคุมดวยอุณหภูมิของน้ํามันรอน 118oC โดย

แผน Plate เปนเหล็กที่มีปริมาณคารบอนปานกลาง   ≈ 0.5% oC โดยแผน Plate มีความหนา    

2 cm และที่ผิวอีกดานสัมผัสกับอุณหภูมิหอง 25oC 

การคํานวณความรอนที่ถายเทผานเหล็กแผนนี้  จากตารางภาคผนวก ก.3 คา

สภาพการนําความรอนของแผนเหล็กเทากับ 52 W/m.  oC  ที่อุณหภูมิ 200oC 

อัตราการถายเทความรอนโดยการนํา หรือการนําความรอน   2/5.45 mkW=  

 

จากการคํานวณหาน้ําหนักของแผนอัดผิวแผนกระดานอัดเพื่อใชในการหาคา

พลังงานไฟฟา 

ปริมาตรของแผน  Plate           = กวาง x ยาว x สูง 

 = 1,200 mm x 2,400 mm x 20 mm 

 = 1.2 x 2.4 x 0.02  

 = 0.0576 m2 

คาไฟฟาของถังแรงดัน  = 45.5 kW/m2 x 0.0576 m2 

 = 2.6208 kW / แผน 

 = 2,620.8 W / แผน 

คาพลังงานไฟฟาของถังแรงดนัของเคร่ืองอัด ใชเวลาอัด 8 นาที ตอ 1 แผน  แตใน 

1 ช่ัวโมง สามารถผลิตโดยเฉล่ียตอแผน ตกประมาณแผนละ 10 นาที     

เคร่ืองอัดใชอัตราในการอัด 48 แผน / วัน  

จะได 1 ช่ัวโมง = 6 แผน  

จะได             = 2,620.8 × 8   

 = 20,966.4 W / แผน 

1 ช่ัวโมง          = 20,966.4 × 6 

 = 125,798.4 Watt / hr 

 

เม่ือไดวัตตที่ตองการจึงนําไปคูณกับช่ัวโมงและวัน ซ่ึงแตละวันทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง 

จะได = 125,798.4 × 8 × 30  

 = 30,191,616 Watt / เดือน 
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ซ่ึง  1 หนวยจะเทากับ 1,000 วัตต เม่ือตองการหาหนวยในการใชกระแสไฟฟาของ

แตละเดือน 

จะได            = 
1000

616,191,30   

          

                                     = 30,191.616          หนวย / เดือน 

 

นําหนวยที่ใชไปเปรียบเทียบกับการคิดคาพลังงานไฟฟาในอัตราปกติในชวงการใช

เกิน 400 หนวยข้ึนไป จะไดเทากับ 2.9780 บาท / หนวย 

รวมคาพลังงานไฟฟาของมอเตอรและถังแรงดัน  = 42,969.60 + 30,191.616 

 = 73,161.216 

ดังนั้น  อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ตองจายตอเดือน   

 = (73,161.216 × 2.9780) + 40.90 

           = 217,915           บาท / เดือน 

           = 2,614,980             บาท / ป 

 

5.4  อัตราผลตอบแทน 

 5.4.1  อัตราผลตอบแทนโดยวิธมีูลคาปจจุบัน 

ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทน [3] จะตองทดลองกําหนดคาของอัตราดอกเบี้ย 

i ของโครงการ แลวหามูลคาปจจุบันของคาใชจาย (Disbursements; PW D ) เทากับมูลคา

ปจจุบันของรายรับ (Receipts; PW R )   

จะพิจารณาสมการตอไปนี้ 

 

PW D   =   PW R  

                                                                0  =   PW D  -  PW                                           5.1 

 

หรืออาจใชมูลคาเทียบเทาจายรายป (Equivalent Uniform Annual Worth; EUAW) จะได 

 

EUAW D =   EUAW R  

                                                              0     =   EUAW R -   EUAW D                         5.2 
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คา  i ที่คํานวณไดเรียกวา อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return; IRR) 

หรือผลอัตราการลงทุน (Return on Investment; ROI)  เพื่อปองกันการสับสนจึงใช  i ∗  

 

สมการทีใ่ชคํานวณดอกเบี้ยทบตน 

Sinking – Fund Factor (SFF)  

                                            (A/P, i%, n)   หรือ  
( ) 11 −+ ni

i                                             5.3 

 

Single Payment Present Worth Factor (SPPWF) 

                                             (P/F, i%, n)   หรือ   
( )ni+1

1                                                5.4 

 

 5.4.2  มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV)  

มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการก็คือ มูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนสุทธิหรือ

กระแสเงินสดของโครงการ ซ่ึงคํานวณไดดวยการทําสวนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอดช่ัวอายุ

ของโครงการใหเปนมูลคาปจจุบัน หรืออาจคํานวณหา NPV จากความแตกตางระหวางมูลคา

ปจจุบันของกระแสผลตอบแทนรวม และมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนรวม จากสมการดังนี้ 

 

NPV   =   
( )∑

= +

−n

t
t
tt

r
CB

1 1
                                                         

 

                                           หรือ   =   
( )∑

= +

n

t
t

t

r
B

1 1
 - 

( )∑
= +

n

t
t

t

r
C

1 1
                                       5.5 

 

เม่ือ      

tB      ผลตอบแทนในป (t) 

tC      ตนทุนในป (t) 

R       อัตราสวนลดที่เหมาะสม 

N       จํานวนปทัง้ส้ินของโครงการ 
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 5.4.3  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ B/C) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนคือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของกระแส

ผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุน ซ่ึงเขียนไดจากสมการดังนี้ 

 

                                                  B/C   =   
tsofPV

benefitsofPV
cos

                                             5.6 

 

 =   ( )

( )∑

∑

=

=

+

+
n

t
t

t

n

t
t

t

r
C

r
C

1

1

1

1  

 

 
 5.4.4  คาเสื่อมราคา 

การคิดคาเส่ือมราคาแบบเสนตรงเปนวิธีที่นิยมใชกัน โดยการใชมูลคาของทรัพยสิน

ลบดวยมูลคาซาก แลวหารดวยอายุการใชงาน ก็จะไดคาเส่ือมราคาในแตละป 

 

คาเส่ือมราคาตอป = 
n

LP −  5.7 

อัตราคาเส่ือมราคาตอป = 
( )





 −

n
PL /1

 100 % 5.8 

มูลคาราคาตามบัญชีเม่ือส้ินปที่ X = X
n

LPP 



 −

−  5.9 

 

เม่ือ 

 P ราคาตนทุนของทรัพยสิน 

 L ราคาหรือมูลคาซากเม่ือหมดอายุการใชงานของทรัพยสิน 

 N จํานวนอายุการใชงานของทรัพยสิน 
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จากการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรราคา 548,980 บาท มูลคาซาก 170,000 บาท หลังจาก

ใชงานได 5 ป คํานวณหา 

ก. คาเส่ือมราคาตอเนื่องแบบเสนตรง 

ข. อัตราคาเส่ือมราคาตอป 

ค. ราคาตามบัญชีเม่ือส้ินปที่ 3 

วิธีทํา 

ก. คาเส่ือมราคาตอเนื่องแบบเสนตรง 

โดย  P = 548,980   บาท 

 L = 170,000   บาท 

 n = 5   ป 

∴ คาเส่ือมราคาตอป = 
n

LP −  

 แทนคา = 
5

000,170980,548 −  

  = 75,796   บาท 

 

ข. อัตราคาเส่ือมราคาตอป 

อัตราคาเส่ือมราคาตอป = 
( )





 −

n
PL /1

 × 100  

 แทนคา = 
( )





 −

5
980,548/000,1701

 × 100 

  = 13.8 % 

 

ค. ราคาตามบัญชีเม่ือส้ินปที่ 3 

มูลคาตามบัญชีปที่ 3 = 3×



 −

−
n

LPP  

 แทนคา = 3
5

000,170980,584980,548 ×



 −

−  

  = 299,992   บาท 
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 5.4.5  คํานวณหาอัตราผลตอบแทน 

จากอัตราการผลิตที่ผลิตไดช่ัวโมงละ 6 แผน ราคาแผนละ 350 บาท ในอัตราการ

ขายสง โดยที่อัตราการทํางานของเคร่ืองอัดแผนกระอัดวนัละ 8 ช่ัวโมง 

 

จะไดราคาคาผลผลิต    = 6 × 350 × 8 × 30  

 = 504,000 บาท / เดือน 

 = 6,048,000 บาท / ป  

 

คิดจํานวนของเสียของแผนกระดานอัดที่ 10% ตอเดือน 

จะไดผลผลิต                = 90
100

3086
×

××  

                                   = 1,296 แผน / เดือน 

จะไดราคาคาผลผลิต    = 1,296 × 12 × 350 

                                   = 5,443,200 บาท / ป 

 

ตารางที่ 5.1 แสดงคาใชจายและผลตอบแทน 

 

ราคาวัสดุและอุปกรณในระบบ 548,980 บาท 

ราคาคาวัตถดุิบ 

    - ราคาคาเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด 554,273.28 บาท / ป 

    - ราคาคากาว    3,826,293.12 บาท / ป 

 

4,380,566.4 บาท / ป 

คาดูแลและซอมบํารุงตอป 2,500 บาท / ป 

คาเส่ือมราคาตอป 75,796 บาท / ป 

คาไฟฟา 2,614,980 บาท / ป 

ราคาคาผลตอบแทนที่ไดจากผลผลิต 5,443,200 บาท / ป 

 

 

 

 

ลงทุนข้ันต่ํา 548,980 บาท ตองเสียคาใชไฟฟาตอป 2,614,980 บาท, เสียคา

วัตถุดิบตอป 4,380,566 บาท, คาเส่ือมราคาตอป 75,796 บาท, เสียคาดูแลและซอมบํารุงตอป 
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2,500 บาท แตในปที่ 5 ไดรับเงินคา ผลตอบแทนที่ไดจากผลผลิต 27,216,000 บาท หาอัตรา

ผลตอบแทนถา MARR 5.75 % ควรลงทุนหรือไม 

วิธีทํา  

คํานวณวิธีมูลคาเทียบเทาจายรายป 

 

จากสมการ     0     = EUAW R  - EUAW D                          

0 = 27,216,000 (A / F, i ∗  %, 5) - 548,980 - 7,073,842 (A / P, 20 ∗ %, 5) 
 
 
กําหนดให        i     = 25 % 

มูลคาปจจบุันสุทธิ  = 27,216,000 (A / F, 20 ∗  %, 5) - 548,980 - 7,073,842 (A / P, 20 ∗ %, 5)

      = 27,216,000 (0.12185) - 548,980 - 7,073,842 (0.37185) 

      = 136,881.45    บาท   ≠    0 

 

กําหนดให       i      = 30 % 

มูลคาปจจบุันสุทธิ  = 27,216,000 (A / F, 20 ∗  %, 5) - 548,980 - 7,073,842 (A / P, 20 ∗ %, 5)

      = 27,216,000 (0.11058) - 548,980 - 7,073,842 (0.41058) 

 = - 443,812.77    บาท   ≠    0 

 

จะเห็นไดวา ถา    i    =   25 %  มูลคาปจจบุันสุทธิ     = 136,881.45     บาท 

ถา    i    =   i* %        มูลคาปจจบุันสุทธิ     = 0 บาท 

ถา    i    =   30 %        มูลคาปจจบุันสุทธิ     = - 443,812.77   บาท     

 

ทําการเทยีบบญัญัตไิตรยางศหาคา i* 

∴  i*    = 25 + 







+
−

77.812,44345.881,136
2530 × (136,881.45 – 0) 

           = 26.17 %  

หรืออัตราผลตอบแทนได i* = 26.17 % 

∴อัตราผลตอบแทนไดเทากับ 26.37 % ควรจะลงทุนเพราะสูงกวาคา MARR 
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 5.4.6  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

ลงทุนคาเคร่ืองจักร 548,980 บาท ใชงานได 5 ป มูลคาซากประมาณ 170,000 บาท 

รายไดจากการผลิตแผนกระดานอัดจากเคร่ืองจักรดังกลาวตอป 5,443,200 บาท คํานวณหา

ระยะเวลาคืนทุน โดยอัตราดอกเบี้ย MARR 5.75 % ตอป 

วิธีทํา 

               

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1 แสดงแผนภูมิการไหลของคาใชจายตาง ๆ 

 

ใชวิธีมูลคาปจจุบัน 

            0 =   - P + A (P/A, i%, n) + F (P/F, i%, n) 

 แทนคา  =   - 548,980 + 5,443,200 (P/A, 5.75%, n) + 170,000 (P/F, 5.75%, 5) 

 หรือ =   - 548,980 + 5,443,200 ( )
( )( ) 







 −
n

n

0575.10575.0
10575.1  + 170,000 (0.7562) 

 

กําหนดให  n   = 0.813 

 แทนคา  

 0 ≠   - 548,980 + 5,443,200 ( )
( )( ) 







 −
813.0

813.0

0575.10575.0
10575.1 + 170,000 (0.7562) 

 0 ≠   -210.91   บาท 

 

แทนคา n จนกวาจะไดคาเทากับ 0 หรือใกลเคียง 0 

ถาแทน n = 0.813 ป จะทําใหคาของสมการใกลเคยีง 0 

∴ ระยะเวลาคืนทุนคือ  0.813  ป 

5.5  การใชประโยชนและการตลาด 
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 แผนกระดานอัด (Particle board) ที่ผลิตจากวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตรที่ใหเสนใยของ

เปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด จัดไดวาเปนส่ิงประดิษฐประเภทไมแปรรูปที่คอนขางใหมใน

ตลาด แตการที่จํานวนปาไมไดลดลงอยางรวดเร็วทําใหเกิดผลกระทบตอการนําไมไปใชงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําเคร่ืองตกแตงบานเรือน หรือทําส่ิงกอสรางสมัยใหม เชน ผนังกั้นหอง 

หรือแผนฝาเพดาน ยิ่งเม่ือประเทศไทยอยูในเขตรอน การนําเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด

มาผลิตเปนแผนฝากันความรอน จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะเปนการนําเศษเหลือจาก

การเกษตรที่ใหเสนใยของเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรดมาใชประโยชน ลดการใชไมและ

ทําใหเกิดความประหยดัพลังงานในการปองกันความรอนจากภายนอก อีกทั้งเปลือกมะพราวและ

เปลือกสับปะรดยังมีอยูมากมายในทองถิ่น จึงเปนการเพิ่มคุณคาใหแกวัสดุและสงเสริมการ

เกษตรกรรมของประเทศและเสริมรายไดใหกับเกษตรกร 

 5.5.1  ปจจัยท่ีมีผลตอการตลาด ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญดังตอไปน้ี 

1.  เพิ่มรายไดใหแกประชากรตอคนตอป 

2.  สถานะภาพของทรัพยากรปาไม 

3.  สถานะภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากไม 

4.  แนวโนมดานราคา 

5.  วัสดุที่นํามาใชทดแทน โดยเฉพาะเม่ือนําเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรดมา

ใชผลิต ควรสรางความเช่ือถือตอผูบริโภคถึงคุณภาพและความแข็งแรง 

6. ความอ่ิมตัวของระดับรายได และรายจายของประชากรของประเทศ 

 

5.6  การวิจัยและแนวทางในการพัฒนา 

  การวิจัยและความจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมแผนกระดานอัดนี้  มีหัวขอควร

พิจารณาที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้คือ 

 5.6.1  การวิจัยและการพัฒนาการดานวัตถุดิบ (Raw Materials) 

วัตถุดิบของการผลิตอุตสาหกรรมแผนกระดานอัดยอมมีมากมายหลายชนิด  แตละ

ชนิดมีลักษณะ  ขนาดรูปราง  และคุณสมบัติที่แตกตางกันออกไป  ในปจจุบันแนวโนมในการใช

ไมมาผลิตอุตสาหกรรมประเภทนี้มักมุงไปในการใชประโยชนจําพวกไมขนาดเล็ก  เชน  เศษไมที่

เหลือจากการทําไมปา  เศษไมจากโรงงานอุตสาหกรรมปาไม  เศษเหลือจากการเกษตร  ไมที่ได

จากการตัดถนนขยายระยะในสวนปาหรือไมช้ันรองที่ไมคอยนิยมกัน  แตละชนิดยอมมีลักษณะ

โครงสราง  น้ําหนัก  และคุณสมบัติ  และคุณสมบัติการติดกาว  และคุณสมบัติดานเคมีแตกตาง

กันออกไป  การวิจัยคนควาทดลองทําเทานั้นจึงจะทําใหพิจารณานํามาปรับปรุงดานการผลิต

อยางมีประสิทธิผล นอกจากไมแลวก็ยังรวมไปถึงวัสดุที่ใหเสนใยประเภทตางๆ เชน เปลือก
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มะพราว, เปลือกสับปะรด และชานออยเปนตน เพื่อนํามาใชทดแทนวัตถุดิบประเภทไม และเพิ่ม

มูลคาเสริมรายไดใหกับเกษตรกร 

 5.6.2  ดานกรรมวิธีการผลิตและเคร่ืองมือเคร่ืองจักร (Processes and equipment)   

การวิจัยดานนี้ก็เพื่อสามารถใหมีกรรมวิธีการผลิตอยางมีประสิทธิภาพใหได

ผลิตภัณฑมีมาตรฐานสูง  และสามารถลดตนทุนใชในการผลิตใหถูกลงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  

หัวขอพิจารณาคือ 

1.  หาวิธีปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตเพื่อใชในการผลิตเพื่อใหได

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ  หรือพยายามประดิษฐเคร่ืองมือที่ใชผลิตวัสดุใหมีขนาดเล็กที่สุด  แต

นําไปผลิตใหมีคุณภาพสูงสุด  เปนตน 

2.  ปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองผสมและเคร่ืองพนกาว  (Resin blenders) เพราะ

เคร่ืองมือนี้จะแตกตางกัน สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในหองปฏิบัติการและในโรงงาน 

3.  ปรับปรุงหาวิธีลดระยะเวลาที่ใชในการอัด  (Pressing cycles) 

4.  หาวิธีใชเศษไมที่เล็กละเอียด  (Utilization equipments) ใหมากที่สุด 

5.  หาวิ ธีใช ระบบปรับสภาพความช้ืน  (Conditioning equipments) ให มี

ประสิทธิภาพ 

6.  หาวิธีปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตอ่ืนๆ เชน กรรมวิธีแตงผิวหนาและปรับปรุงดาน

ความทนทานตอน้ํา แมลง เห็ดรา หรือดานความทนทานตอการลุกไหมของไฟ เปนตน 

 5.6.3  ดานคุณสมบัติและการใชประโยชน (Properties and uses) หัวขอที่ควร

พิจารณามีดังนี้ 

 1.  หาวิธีปรับปรุงวิธีการทดสอบดานคุณสมบัติของแผนช้ินไมอัดใหทันสมัย  คือ  

หาวิธีทดสอบเล็ก ๆ  ในหองทดลอง  (Laboratory test) และหาวิธีสอบแผนใหญ (Service test) 

จริงๆ เปนตน 

 2.  หาวิธีการทดสอบคุณสมบัติและการใชประโยชนใหมๆ  เชน  ดานทนทานตอการ

ดูดซึม  การทนทานตอแมลง  เห็ดรา  และความทนทานตอไป  หรือพวกสารเคมีอ่ืนๆ  

 

 

 

 5.6.4  การพัฒนาผลิตภัณฑและการวิจัยตลาด  (Product development and market 

research) มีหัวขอพิจารณาดังนี้ 

1.  หาวิธีผลิตผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ใหแปลกตาอยูเสมอ 

2.  หาวธีิใหมีคุณสมบัติแปลกๆ  อยูเสมอ 
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3.  หาวิธีใชผลิตภัณฑใหมๆ 

4.  การวิจัยดานความตองการของตลาดยอมมีความสัมพนัธตอการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมๆ  เสมอ 

5.  การตั้งสมาคมเพื่อรวมกลุมกันยอมทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมประเภท

เดียวนัน้  ทํางานการพัฒนาและวจิัยตลาดมีประสิทธิภาพสูงข้ึนดวย 

 

 

 



บทท่ี 4 

 

การคํานวณและการออกแบบเคร่ืองอัดแผนกระดานอัด 

 

 

โดยทฤษฏี ความหนาแนนที่มีการกระจายไปทั่วเทากันตลอดทั้งแผน เปนส่ิงที่พึง

ปรารถนาที่สุดในการผลิตแผนปารติเกิลบอรด แตการจะไดแผนบอรดที่ลักษณะเชนนี้ตองใช

สวนผสมตาง ๆ รวมทั้งช้ินไมที่เปนแบบเดียวกันหมด ในทางปฏิบัติจริง แผนปารติเกิลบอรดที่

ผลิตได จะมีการกระจายความหนาแนนไมเปนลักษณะเดี่ยวกันตลอดทั้งแผน เนื่องจากการเกิด

เปนช้ันของแผน เปนช้ันผิวหนาและช้ันไส ซ่ึงเปนผลมาจาก 

- การโรยเสนใยของมะพราวและสับปะรดขนาดตาง ๆ กัน 

- ปริมาณกาวและความช้ืนแตละช้ัน 

- การไดรับความรอนในระหวางความหนา การข้ึนอัดรอนที่เวลาตางกัน ทําใหเกิดความ

ลดหล่ัน ของความหนาแนน (Density Profile) ทางความหนาข้ึน  

โดยความหนาแนนที่ช้ันผิวจะมีสูงลดหล่ันลงมายังช้ันไส แตอยางไรก็ตาม ควรหลีกเล่ียง 

ความแตกตางของความหนาแนนระหวางช้ันผิวกับช้ันไส ที่มากเกินไป เพราะจะทําใหแผนปารติ

เกิลบอรดทั้งแผนมีความแข็งแรงลดลง เนื่องจาก แรงยึดเหนี่ยวภายในของช้ันไส ที่ต่ําเกินไป 

 ผลที่เกิดจาก ขนาดเสนใยของมะพราวและสับปะรด กาวและความช้ืน ทําใหเกิดความ

ลดหล่ันของความหนาแนน ไดกลาวถึงแลวในตอนตน  ในหัวขอนี้จึงขอกลาวถึง ผลกระทบจาก

การอัดรอน ที่ทําใหเกิดความลดหล่ันของความหนาแนน 

 ในขณะทําการอัดรอน ระยะเวลาในการอัดทั้งหมด ประมาณ 10-30 % เปนเวลาที่แทน

อัดกดทับแผนจนถึงความหนาที่กาํหนดไว (Press Closing Time) เวลาที่เหลือเปนเวลาที่อัดแผน 

ณ ระดับความหนาที่ กําหนดดวยแรงดันสูง เพื่อใหแผนแข็งตัวเปนรูปทรง คงที่ได ผิวหนาจึง

ไดรับความรอนสูงจากแทนอัดที่สัมผัสกอนที่ ความช้ืนที่ช้ันผิวจะกลายเปนไอทันที  สงใหผิวหนา

เกิดการข้ึนรูปแข็งตัว และกระชับแนนจน มีความหนาแนนสูงกอนแลว นอกจากนี้ปริมาณไอน้ําที่

ช้ันผิวที่มากกวายังชวยปรับปรุงความสามารถใน การบีบอัดใหดีข้ึนดวย ความรอนที่แทรกซึม

ผานลงไปถึงช้ันไสพรอมทั้งขนาดแรงดันที่กดทับไวใหได ความหนาตามกําหนด กอใหช้ันไสที่

เหลือเนื้อไมนอยลง แข็งตัวมีความหนาแนนต่ําลง  ดังนั้น การควบคุมการอัดรอนโดยเฉพาะ

ระยะเวลาแทนอัดที่บีบแผนจนถึงความหนาที่กําหนด เปนส่ิงที่สามารถเปล่ียนแปลงความ

ลดหล่ันของความหนาแนนของแผนได ทําใหแรงยึดเหนี่ยวภายใน ความตานแรงดัด และความ

แข็งของแผนดีข้ึน 
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 การใชระยะเวลาในการปดแทนอัดที่ชา (ระยะเวลาที่แทนอัดบีบแผนจนถึงความหนา

กําหนด)  สามารถปรับปรุงคุณสมบัติแรงยึดเหนี่ยวภายในใหสูงข้ึนไดและสงผลใหความ

หนาแนนมีการกระจายตัวจากช้ันไสถึงช้ันผิวไดสมํ่าเสมอกวา การใชระยะเวลาในการปดแทนอัด

ที่เร็ว ทําใหแผนปารติเกิลบอรดที่ไดมีคุณสมบัติดานแรงดัด และความแข็งตึง  สูงข้ึน แตแรงยึด

เหนี่ยวภายใน ต่ํา และ ปริมาณขอบตรงกลางอาจเกิดเปนรูพรุนข้ึนได หากใชระยะเวลาในการปด

แทงอัดที่เร็ว ความใชแรงดันที่สูงกวาปกติ 

 การใหอุณหภูมิในการอัดที่สูงข้ึน จะชวยเพิ่มความหนาแนนในช้ันไสและความหนาแนน

ในช้ันผิวได เนื่องจากความรอนจะเคล่ือนที่ไปยังช้ันไสไดเร็วข้ึน แตควรระมัดระวังการเกิดกาว

แข็งตัวในช้ันนอกของผิวกอน (Procure) 

 สําหรับการออกแบบเคร่ืองอัดแผนกระดานอัดจากเปลือกมะพราวและเปลือกสับประรด

นั้นจะมีข้ันตอนและกระบวนการในการออกแบบอุปกรณตาง ๆ  ดังรูปที่  4.1 
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รูปที่ 4.1 ข้ันตอนการออกแบบเคร่ืองอัดแผนกระดานอัด 
จากเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด 

ขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองอัดแผน   

กระดานอัด 

ระบบอัดแผน 
กระดานอัด  
(Pressing) 

โครงสราง 
(Constructed) 

วัตถุดิบท่ีใชในการอัด 
(Materials) 

ระบบทําความรอน 
(Heating) 

แผนอัดผิวแผน

กระดานอัด 

ระบบไฮดรอลิก 

Pump 

Motor 

เสา  

(Column) 

คาน  

(Beam) 

การจับยึด 

เปลือกสับปะรด               

และเปลือกมะพราว 

คุณสมบัติของวัสดุ 

ระบบ Thermic Oil 

ตัวแลกเปล่ียนความ

รอน 

เช้ือเพลิง (Gas) 

สารนําความรอน (Oil) 
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4.1  ระบบอัดแผนกระดานอัด (Pressing) ในการออกแบบระบบที่ใชในการอัดไดออกแบบให

ใชระบบอัดดวยระบบไฮดรอลิก โดยที่สภาวะการอัดจะอยูในลักษณะอัดจากขางลางข้ึนขางบน 

โดยมีกระบอกสูบติดตั้งอยูในแนวตั้งฉากกับฐานของโครงสรางซ่ึงอยูในลักษณะแนวดิ่ง ที่มี

รายละเอียดของแผนกระดานอัดดังนี้ 

  แผนเตรียมอัดมีความหนา 15 มม. ใชระยะเวลาในการอัดรอน 10-12 นาที หรือเทากับ 0.5-

0.6 นาทีตอความหนา 1 มม.  อัตราการอัดของแผนกระดานอัด ≈ 6แผน/ช่ัวโมง โดยที่ขนาดของ

แผนกวาง 1,200 มม. ยาว 2,400 มม. และเม่ือทําการหรือภายหลังการอัดแผนจะมีขนาดความ

หนาเทากับ 10 มม. 

      4.1.1  แผนอัดผิวแผนกระดานอัด ลักษณะของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด โดยได

ออกแบบลักษณะของแผนอัดผิว เปนแบบปะกบเขาหากัน โดยใชแผนเหล็กซ่ึงกําหนดใหมีขนาด 

กวาง 1,200 mm  ยาว 2,400 mm และหนา 20 mm ดังรูปที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 แผนอัดผิวแผนกระดานอัด (Plate) 

 

การคํานวณหาน้ําหนกัของแผนอัดผิวแผนกระดานอัดเพื่อใชในการหาขนาดของ

กระบอกสูบไฮดรอลิกและการออกแบบโครงสรางมีดงัตอไปนี ้

ปริมาตรของแผน  Plate           = กวาง x ยาว x สูง 

                                              = 1,200 mm x 2,400 mm x 20 mm 

                                              = 1.2 x 2.4 x 0.02 x 103 

                                              = 57.6 cm3 

 

คํานวณหามวลจากสูตร             ρ⋅= Vm                                                                        4.1 
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เม่ือ 

M     มวลของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด (Plate), kg 

V      ปริมาตรของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด (Plate), cm3 

ρ     คาความหนาแนน, kg/cm3    

 

แทนคาลงในสูตร                 ρ⋅= Vm                                                                                        

                                              = 57.6 cm3 x 7.85 kg/cm3 

                                              = 452.6 kg 

น้ําหนักตอ  Plate 1 แผน          = 452.16 kg 

Plate 1 คูหนัก 452.16  ×  2    = 904.32 kg 

 

  4.1.2  ระบบไฮดรอลิก จะเปนตัวกลางการถายทอดกําลังงานในการเปล่ียนแปลงกําลัง

งานของไหลใหเปนกําลังงานกล คือ ทําใหกระบอกสูบไฮดรอลิกและมอเตอร ไฮดรอลิกทํางาน ซ่ึง

การหาขนาดของกระบอกสูบและขนาดของกานสูบ ตองข้ึนอยูกับแรงดันที่ใชในการอัดและ

น้ําหนักของแผนอัดผิวแผนกระดานอัด ดังนั้นการคํานวณหาขนาดของกระบอกสูบและขนาดของ

กานสูบมีดังตอไปนี้ 

 -  การหาขนาดของกระบอกสูบ โดยออกแบบใหใชกระบอกสูบไฮดรอลิก    6 ตัว

ดวยกัน น้ําหนัก Plate โดยเฉล่ีย ตอกระบอกสูบ 1 ตัว  =  
6

32.904  ≈  150  kg การหาขนาดของ

กระบอกสูบที่ใชงานสําหรับโหลดหนัก 150 kg  โดยระบบมีความดันใชงาน 400 psi ≈ 27.6  bar 

 

จากสูตร                                   D    =    
7854.0

/ PF                                                4.2 

 

เม่ือ             

 D     ขนาดของกระบอกสูบ, cm 

 F     น้ําหนักโดยเฉล่ียของแผนอัดผิวของแผนกระดานอัด, kg 

 P     ความดันที่ช้ินงาน, kg/cm3 

 

จาก  1 bar   =  1.02  kg/cm2 
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 27.6  bar   =  1.02  ×  27.6 

  =  28.152  kg/cm2 

 

แทนคาในสมการ  D =  
7854.0

152.28/150    

   = 2.6045 cm. 

   = 26.045 mm. 

 

แตขนาดทีไ่ดไมมีจําหนายจะตองเลือกใชขนาดกระบอกสูบ  "

2
12  

จากตารางภาคผนวก ก.1  

เลือกใชขนาดกระบอกสูบที่  "

2
12  

 พื้นที่ของกระบอกสูบ   
4

"2
12

2
12

×
=

π
in  

              = 4.909 in2 

 

 -  การหาขนาดกานสูบ  เนื่องจากความเร็ว  จะมีคาประมาณ  2  เทาของความเร็ว

ตอนเล่ือนออก  ดังนั้นพื้นที่สุทธิของกระบอกสูบ  ดานที่มีกานสูบจะตองเปน  1/2  ของพื้นที่ลูกสูบ 

และเนื่องจากพื้นที่ลูกสูบ  เทากับผลรวมของพื้นที่กานสูบกับพื้นที่สุทธิของกระบอกสูบดานที่มี

กานสูบ 

     พื้นที่สุทธิกานสูบ  (rod area)   =  2909.4
2
1 in×  

          พื้นที่กานสูบ  ≈  2.4545 in2 

          DRod =  
7854.0
RodA

 

              ∴   DRod =  
7854.0
4545.2   

                  = 1.767 in 

  

 

แตกานสูบขนาด  1.767 in เปนขนาดที่ไมมีใชโดยดูไดจาก  ตารางภาคผนวก ก.2  

จึงเลือกใชกานสูบขนาด  =  1-3/4  in 
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พื้นที่ของกานสูบขนาด  1-3/4 in  =  
4

22×π
 

       = 2.405 in2 

∴ พื้นที่สุทธิของกระบอกสูบดานมีกานสูบ     = 4.909  -  2.405 

                                                                           = 2.504 in2 

 

ดังน้ันกระบอกสูบท่ีเลือกใชสําหรับงานน้ีมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กระบอกขนาด  2
12  in 

2. ขนาดชองตอ 

- เกลียว  NPT  ขนาด  1/2  in 

- เกลียวตรง  ขนาด  3/4  in 

3. ขนาดกานสูบ 1-3/4  in (HVY) 

4. พื้นที่ลูกสูบ  4.909  in2 

5. พื้นที่สุทธิดานกานสูบ  2.504  in2 

6. พื้นที่กานสูบ  2.405 in2 

7. อัตราสวนระหวางพืน้ที่ลูกสูบกบัพื้นที่สุทธิดานกานสูบเปน 1.96 : 1 

8. แรงที่ไดจากกระบอกมากที่สุดที่ความดนั  500  psi 

-     แรงผลัก  = 2,455 lbs 

-     แรงดึง     = 1,252 lbs 

 

กําหนดใหกานสูบเคล่ือนที่ออกไปอัดช้ินงานดวยความเร็ว  60 in/min  และเคล่ือน

กลับดวยความเร็วประมาณ  120 in/min  ควบคุมการทํางานดวยมือ 

คํานวณหาอัตราไหลสําหรับความเร็วที่กําหนดไว 

 

                             อัตราไหล  =  
231

VA ×                                                         4.3 

 

 

เม่ือ 

 A     พื้นที่หนาตัดลูกสูบ, in2 

 V     ความเร็วกานสูบทีก่ําหนด, in/min 
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จากสูตร          อัตราไหล     = 
231

VA ×                                              

แทนคาลงในสมการ   = 
231

60909.4 ×
 

     = 1.275 gpm 

 

เปดหาคาจากแผนภูมิ ข.1 อานคาอัตราการไหลที่ปอนใหแกกระบอกสูบที่สเกล  ณ  

จุดที่เสนตรงลากตอระหวางคา  4.909 in2 กับ 60 in/min ลากผานมาตัดสเกลจะไดคาอัตราการ

ไหล (gpm)  =  1.275  gpm เชนกัน 
 

4.1.3  Pump การหาขนาดของปมที่จะใช เนื่องจากใชกระบอกสูบ 6 ตัว ดังนั้น จึงตองใช

อัตราการไหล = 1.275 × 6 = 7.65  gpm 

  เนื่องจากปมขนาด  7.65  gpm  เปนขนาดที่ไมมีใชกัน  ดังนั้นจึงตองพิจารณา

เลือกใชปมที่มีขนาด  5  gpm , 10  gpm  หรือ  12  gpm  แตอัตราการไหลของปมโดยทั่วไปจะ

กําหนดอัตราการไหลเปน  U.S.gpm  ที่ความเร็วรอบ  1200  rpm 

 

มอเตอรไฟฟาโดยทัว่ไปไมวาจะขนาดกี่แรงมาจะหมุนดวยความเร็วรอบ  1450  rpm 

ปมขนาด  5  gpm  จะไดอัตราการไหล   = 
1200

14505 ×
 

= 6.04 U.S.gallon/min 

 

ปมขนาด  10  gpm จะไดอัตราการไหล   = 
1200

145010 ×
 

       = 12.08 U.S.gallon/min 

 

ปมขนาด  12  gpm จะไดอัตราการไหล = 
1200

145012 ×  

       = 14.5 U.S.gallon/min 

ดังนั้นเราสมควรเลือกใชปมขนาด 10 gpm ที่ ได อัตราการไหล  12.08  

U.S.gallon/min  เม่ือถูกขับดวยความเร็วรอบ  1,450 rpm และเม่ือเกิดการสูญเสีย  เนื่องจาก

ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของปมในขณะทํางานก็จะไดอัตราการไหลขนาดพอเหมาะกับที่

กระบอกสูบตองการ  สําหรับความเร็วที่กําหนดใช  ถาเลือกขนาด  5  gpm  จะไดคานอยเกินไป

และถาเลือกขนาด  12  gpm  ก็จะมากเกินความจําเปน  สําหรับปมที่ใชอาจเปนปมแบบเวน  
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หรือแบบเฟองก็ได  เพราะมีราคาถูกและเหมาะสมกับความดันที่ใชงานที่กําหนด  โดยทั่วไปปม

แบบเวนและแบบเฟองจะมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรประมาณ 90%  ดังนั้นจึงมีการสูญเสียใน

ปมประมาณ 10% ทําใหขนาดของปมที่เลือกใชเหมาะสมพอดี  เพราะไดเพิ่มอัตราการไหลใช

แลว 

 

  ∴  อัตราการไหลของปมขนาด  10  gpm  ที่  1200  rpm  เม่ือใชงานที่หมุนขับ

ดวยความ เร็ว 1450 rpm  และมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตร  90% จะสงอัตราการไหลใหกระบอก

สูบได     

อัตราการไหลของปมที่สงใหแกกระบอกสูบ = 9.0
1200

145010
×

×
 

      = 10.875 U.S.qallon/min 

 

  การหาความเร็วของกานสูบ จะตองทราบขนาดของพื้นที่ของลูกสูบ และอัตราการ

ไหลของปมที่สงใหแกกระบอกสูบ โดยขนาดของพื้นที่ลูกสูบเทากับ 4.909 in2 และอัตราการไหล

ของปมมีอัตราการไหลสงเทากับ 10.875 U.S.qallon/min 

 

จากสูตร           V    =  
A

MPG ...231×
                                    4.4 

 

เม่ือ            

V      ความเร็วของกานสูบ, in/min 

            G.P.M     อัตราการไหลของปม 

A      พื้นที่หนาตัดลูกสูบ, in2 

 

 

 

 

แทนคาลงในสมการ                                        V  =  
A

MPG ...231×                     

 

∴  ความเร็วของกานสูบตอนเล่ือนออก  Vout  =  
c

c

A

Q
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       =  
6909.4

875.10231
×

×
 

       =  85.28  in/min 

 

           ความเร็วของกานสูบตอนเล่ือนเขา     Vin =  
Ring

c

A

Q
 

                  =  
6504.2

875.10231
×

×  

                 =  167.2  in/min 

 

  -  การหาขนาดของถังพัก จากขอกําหนดเกี่ยวกับการออกแบบถังพัก  กําหนดให

ถังพักที่มีขนาดเล็กที่สุดควรมีความจุดน้ํามันแกลลอนได  3  เทา  ของอัตราที่ปมจายออกมาเปน  

gpm ในกรณีนี้ปมจายอัตราการไหล  10.875  gpm  ใหแกวงจร 

 

จะตองเลือกใชถังพักขนาด   = 10.875 × 3 

= 32.625 gallon 

∴เลือกใชถังพักขนาดความจุ  ≈  40  gallon 

 

4.1.4   Motor  การหาขนาดมอเตอรไฟฟาที่จะใชในการขับเคล่ือนปมนั้น จะตองทราบ

อัตราการไหลของปมที่สงใหแกกระบอกสูบ และแรงดันที่ใชงาน โดยแรงดันใชงานที่ตองการอยูที่ 

400 psi แตเนื่องจากขนาดของกระบอกสูบที่ 400 psi ไมมีจําหนายจึงตองเลือกใชที่แรงดัน

เพิ่มข้ึนไปอีกที่แรงดัน 500 psi ดังนั้นในการคํานวณจึงคิดที่ 500 psi โดยการหาขนาดของ

มอเตอรไฟฟาใชสูตรไดดังนี้ 

 

ขนาดของมอเตอรไฟฟาทีจ่ะใช =
 ไฟฟาพของมอเตอรประสิทธิภา ังพการสงกําลประสิทธิภา

 อนปมที่ใชเคลืกําลังงานกล

×
 

 

แรงมาไฮดรอลิก    H.P.  = 0.000583 × P × Q                                                     4.5 

   

หรือ =  
1714

QP ×                                                                       4.6 

 



 46 

เม่ือ 

              H.P.     กําลังแรงมาไฮดรอลิก 

 P    แรงดันที่ใชงาน, lb/in2 

 Q    อัตราการไหล, gpm 

 

จากสูตรแรงมาไฮดรอลิก    H.P.   = 0.000583 × P × Q                            

แตเนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรไฟฟา  สวนใหญคิดที่  80% และ

ถาการสงกําลังเปน 90% 

 

∴ ขนาดของมอเตอรไฟฟา   =  ×
××

⋅

Ettp

pp PQ
ηηη

 คาคงที่                              4.7 

 

=  
8.09.09.0

000583.0500875.10
××

×× psigpm  

=  4.89 H.P. 

 

เนื่องจากมอเตอรไฟฟาขนาด  4.89 H.P.  ไมมีจําหนายจึงตองเลือกขนาดให

แรงมามากข้ึนอีกเบอรเลือกใชที่  5 H.P. 
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4.2  โครงสราง (Construction) 

 ในการอัดแผนกระดานอัด โดยขอกําหนดในการอัดแผนกระดานอัด ซ่ึงแรงที่ใชในการอัด

แผนกระดานอัดในการอัดรอนเพื่อผลิตแผนปารติเกิลบอรด ความหนาแนนปานกลาง (0.40-

0.80 g/cm3) มีการใชกันในชวง 1.5-3.5 N/mm2 อุณหภูมิในการอัดรอนประมาณ 150o-220o C ที่

ความหนาของแผนกระดานอัด 10 mm  

  โดยทีแ่ผนอัดผิวแผนกระดานอัดมีขนาด 1200 ×  2400 ×  20 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 โครงสราง 

 

 4.2.1  คาน (Beam)  

คานซ่ึงลักษณะของคานดานบนจะสงน้ําหนักคานโดยตอเสาเฉล่ียทั้ง 4 เสา โดย

ออกแบบใหใชเหล็กตัว U160 DIN1026-St37-2 และเหล็กตัว U100 DIN1026-St37-2 โดยมี

ความเคนดึง 370N/mm2  [2] เพื่อใชสําหรับคานดานบน และคานสําหรับเสริมความแข็งแรง

ใหกับคานดานบน เพื่อปองกันการโกงงอของคาน ดังรูปที่ 4.3 จากนั้นหาน้ําหนักของคานโดยรวม 

เพื่อใชในการพิสูจนเสาดังตอไปนี้ 
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คานบน  เหล็กตวั U 160 DIN 1026-St37-2 

เหล็กตัว  U สูง 160 mm ความเคนดึง 370 N/mm2 มวล 18.8 kg   

ทั้งหมด  3  ช้ิน  ความยาวรวม  2440  ×  3  = 7320 mm 

        = 7.32 m 

                                    mt   = 18.8  kg/m ×  7.32  m 

                               = 137.61 kg 

คานซอยเหล็กตัว U 100 DIN 1026-St37-2   

เหล็กตัว  U สูง 100 mm ความเคนดึง 370 N/mm2 มวล 10.6 kg   

ทั้งหมด  6  ช้ินความยาวรอบ  = 380  ×  6  = 2280 mm 

         = 2.28 m 

            mt     = 10.6  kg/m  ×  2.28 m 

         = 24.168 kg 

 

                   ... น้ําหนักคานโดยรวม     = 137.61 kg + 24.168 kg 
 = 161.778 kg 

 

 4.2.2  เสา (Column) 

เสาจะรับน้ําหนักของคานโดยเฉล่ียทั้ง 4 เสา โดยไดออกแบบใหใชเหล็กตัว U160 

DIN1026-St37-2 โดยมีความเคนดึง 370 N/mm2 เพื่อใชในการทําเสา ดังรูปที่ 4.3 และพิสูจน

ความแข็งแรงตอสภาวะความเคนอัด 

เสา  เหล็กตวั U 160 DIN 1026-St37-2 

พื้นที่หนาตัดเสา  A = 24 cm2 

สามารถรับแรงเคนอัดสูงสุด σc  = 370 N/mm2 

  แต  1N   = 0.102 kg 

             370 N  = 0.102 × 370 

     = 37.74 kg/mm2 

     = 377.4 kg/cm2 

 

 

จากสมการความเคนอัด                                σC  =  
A
P                                                    4.8 
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เม่ือ   

 P     น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่เสาจะรับได, kg/cm2 

 A     พื้นที่หนาตัดของเสา, cm2 

                 σC     ความเคนอัดของวัสดทุี่ใชทําเสา, kg 

 

จากสมการ         P = σc  ×  A 

   = 377.4  ×  24  

   = 9057.6 kg 

 

∴ เสาตนนี้รับน้ําหนักบรรทุกไดเทากับ  9057.6  kg 

 

 4.2.3  การจับยึด  ในการจับยึด ไดออกแบบใหมีการจับยึดดวยการเช่ือมตอ โดยใชลวด

เช่ือมที่มีขนาดความโตลวดเช่ือม 5.6 มม. เช่ือมตอระหวางคานและเสา ดังนั้นในการคํานวณ

ความแข็งแรงของโครงสรางในการจับยึดมีดังตอไปนี้ 

- การคํานวณความแข็งแรงของแนวเช่ือมของโครงสรางท่ีกระทําตอเสา   

มวลของคาน    = (137.61 kg) + (24.168 kg) 

                                             = 161.778 kg 

       น้ําหนักของแผน  Plate    = 904.32 kg 

 

สูตร                           F   = mgh                                                                    4.9                                                             

 

เม่ือ         

 F      แรงที่ถูกกระทํา, N 

 m     มวลของวตัถ,ุ kg 

 g      สัมประสิทธ์ิคาแรงโนมถวงของโลก 

 h       ความสูง, m 

 

เพราะฉะนั้นคานที่มีสภาวะถวงจากสูตร          F    = mgh 

                                           = (m1 + m2) (g)(h) 
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                                           = (161.778+904.32)(9.81)(1.5) 

                                           = 15.687 kN 

- การคํานวณความแข็งแรงของโครงสราง เมื่อแนวเช่ือมรับแรงดึง ในการ

คํานวณความแข็งของแนวเช่ือม  เราจะกลาวถึงกรณีที่รับแรงกําทําตรงกลางช้ินงานไมมีโมเมนต

มาเกี่ยวของเพราะฉะนั้นความแข็งแรงที่เกิดข้ึนในช้ินงาน  จะมีคาเทากับแรงที่กระทําหารดวย

พื้นที่รอยเช่ือมถูกตัดเฉือน 

 

ความแข็งของแนวเช่ือม                        σ  =  
A
F

     ≤      σ  all                                      4.10 

 

เม่ือ                 

 F      แรงที่กระทํา, N 

 A      พื้นที่รอยเช่ือมที่ถูกตัดเฉือน, mm2 

 A      Lc  x  a 

 Lc     L – 2a คาความยาวที่เผ่ือ safety   เอาไว 

 σ     ความเคนแรงดึงทีเ่กิดข้ึนในแนวเช่ือม, N/mm2 

 σ all   คาความเคนแรงดึงที่ยอมให 

  

                     F  =  15.687  kN 

                     L  =  160   mm 

                     a  =   5.6   mm 

                 σ  all  =   370  N/mm2   

 

 

 

 

 

 

แทนคาลงในสูตรสูตร         σ         =  
A
F  

                                   =
aLc

F

.
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                                                Lc    =    L-2a 

                                                       =    160 – 2 (5.6) 

                                                       =    148.8   mm 

                                      σ  working    =    
6.58.148

1000687.15
x
x  

                                                       =  18.82   N/mm2 

        ตรวจสอบ  ∴  σ  all  =  370  N/mm2 ,  σ working   มีคานอยกวา   แสดงวาใชได 

 

4.3  วัตถุดิบท่ีใชในการอัด 

  วัตถุดิบของแผนปารติเกิล  คือ  ไม  หรือวัสดุเศษเหลือที่ใหเสนใย  กาว  และสารเคลือบกัน

ซึม  แผนไมปารติเกิล ที่มีคุณภาพดีนอกจากจะข้ึนอยูกับวัตถุดิบเกี่ยวกับไมหรือวัสดุเศษเหลือที่

ใหเสนใย  ที่จะตองปรับปรุงใหเหมาะสมในขบวนการผลิตแลว  ทั้งกาว  และสารเคลือบกันซึมที่มี

คุณภาพดีก็เปนปจจัยสําคัญอยางมากที่ไมควรละเลยในการทําแผนปารติเกิล 

  วัสดุที่นํามาผลิตกระดานอัด ในปจจุบันอุตสาหกรรมแผนกระดานอัดมีการใชเกล็ดไม 

(Flakes),  ข้ีกบ (Shavings) และใยไม (Fibers) เปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญที่สุด แตมีการใชขนาด

ตางกันมาก 

  4.3.1  เปลือกสับปะรดและเปลือกมะพราว 

 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนไมกระดานอัด เปนวัสดุที่ใชทดแทนไมธรรมชาติ โดย

นํามาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่ใหเสนใยที่มีคาการนําความรอนต่ํา ซ่ึง

เปนวัตถุดิบอีกอยางหนึ่งที่นาสนใจ และเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเปนจังหวัดที่ทํา

เกษตรกรรมการปลูกมะพราวและสัปปะรดเปนจํานวนมาก  ซ่ึงมีผลผลิตทางการเกษตรที่มี

แนวโนมสูงข้ึนในแตละป สงผลใหวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มีจํานวนมากข้ึนเปนเงาตามตัว จึง

เหมาะแกการเลือกที่จะนํามาใชอยางยิ่ง ดังนั้นจึงไดนําเอาวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นนํามาทําใหมี

มูลคาเพิ่มข้ึนและสามารถใชประโยชนไดมากกวาเดิม 

  4.3.2  คุณสมบัติของวัสดุ 
 คุณสมบัติของวัสดุอันไดแก เปลือกสับปะรดและเปลือกมะพราว ที่ใชในการผลิต

แผนไมปารติเกิล ที่มีคุณภาพดีนอกจากจะข้ึนอยูกับวัตถุดิบที่ใหเสนใยที่มีคาการนําความรอนต่ํา 
จะเห็นวาแผนกระดานอัดที่ทําจากเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด จะมีคุณสมบัติของวัสดุ

ดังตอไปนี้ 

 -  ความหนาแนน  371 kg / m3    

 -  ความสามารถรับแรงดัดมากกวา 13.3  kgf   
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 -  คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนก็มากกวาดวย  0.0853 w/mk   

          ซ่ึงสรุปไดวาแผนกระดานอัดที่ทําจากเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด จะให

คุณสมบัติความแข็งแรงกวาแผนกระดานอัดที่ทําจากชานออยที่จําหนายทั่วไปตามทองตลาด  

แตเปนฉนวนกันความรอนที่เลวกวาแผนชานออย 

 

4.4  ระบบทําความรอน (Heating) 

  การใหความรอนภายในระบบที่ใชในการอัดแผนกระดานอัดเพื่อใชความรอนในการไล

ความช้ืน จะไดรับความรอนจากน้าํมันโดยผานเคร่ืองทําความรอนที่ใชระบบ Thermic Oil เปนตวั

ทําความรอนซ่ึงจะอยูภายในถังแรงดัน ดังรูปที่ 4.4 และจะตอเขากับระบบควบคุมเพื่อควบคุม

ระบบการทํางานของเคร่ืองอัดแผนกระดานอัด ดังรูปที่ 4.5 

4.4.1 ระบบ Thermic Oil 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 ถังแรงดัน 

 

 

 

จากรูปที่ 4.4 ถังแรงดันซ่ึงมีระบบ Thermic Oil โดยใชสําหรับทําน้ํามันใหรอนโดย

ความสามารถไดสูงสุด 250 oC ใชหัวจุดระเบิด (Burner Exclude) โดยจะตอเขากับระบบควบคุม

จะควบคุมระบบการทําความรอนดวยไฟฟา ดังรูปที่ 4.5 
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รูปที่ 4.5 ระบบควบคุม 

 

4.4.2  ตัวแลกเปลี่ยนความรอน 

  Fabricated Platen พิมพกดอัดขีดจํากัดความสามารถสูงสุดไดถึง 110 oC ให

แรงดัน 3/4 Kg/cm2 ดวยแรงดันขณะรอน  

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6  แผน  Plate ใหความรอน 

สวนประกอบ 

A. อะลูมิเนียมสําหรับพื้นผิวที่ดี และแผรังสีความรอนไดด ี

B. แผนเหล็ก (Sheet) 

C. Coil ของทอที่ใชสงน้ําหรือน้ํามันที่รอน 
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D. Reinforcement Piping ทอสงกําลัง 

E. แผนเหล็ก (Metal Sheet) สําหรับประกบกับตวัพิมพกดอัด 

F. Insulating Material วัสดุทีเ่ปนฉนวน   

 

4.4.3  เช้ือเพลิง (Gas) 

  ถังแรงดันจะใชแก็ส (Gas oil) หรือกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง โดยใชสําหรับทํา

น้ํามันใหรอน 

4.4.4  สารนําความรอน (Oil)  

  สารนําความรอนที่ใชในการอัดแผนกระดานอัด จะใชน้ํามัน (Oil) เปนตัวใหความ

รอน ซ่ึงน้ํามันที่จะนํามาใชตองเปนน้ํามันที่ทนความรอนสูง โดยมีระบบ Thermic Oil สําหรับทํา

น้ํามันใหรอน ซ่ึงความรอนที่ใชในการอัดแผนกระดานอัดอยูที่ 118 oC ถึง 200 oC 

 

การคํานวณการถายเทความรอน 

การถายเทความรอนโดยการนําหรือการนําความรอน  เปนการถายเทความรอน

เพียงวิธีเดียวที่เกิดข้ึนในวัตถุที่เปนตัวกลางทึบแสงเม่ือมีความลาดชันของอุณหภูมิที่เกิดข้ึนใน

วัตถุกอนนั้น  อัตราการถายเทความรอนโดยการนําซ่ึงใช  qkเปนสัดสวนกับ dT/dx ซ่ึงเปนคา

ความลาดชันของอุณหภูมิคูณกับพื้นที่  A ที่ความรอนไหลผาน ถาหากเขียนเปนสมการ แลวจะ

ไดรูปสมการเปน 

 

dx
dTAqk ⋅∞                               4.11 

 

เม่ือ   

 qk     อัตราการถายเทความรอนโดยการนํา หรือการนําความรอน, W 

                 A     พื้นที่ความรอนไหลผาน, m2  

T     อุณหภูมิ, K 

x     ระยะทางการเคล่ือนที่ของความรอน, m 

สําหรับอัตราการถายเทความรอนจริงนั้นจะข้ึนอยูกับคาการนําความรอน  

(Thermal conductivity)  k  ซ่ึงเปนคุณสมบัติทางฟสิกสของตัวกลางที่ความรอนเคล่ือนที่ผาน   

ดังนั้นอัตราการนําความรอนจึงมีคาเปน 
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dx
dTkqk −=               4.12 

 

เม่ือ 

                     qk     อัตราการถายเทความรอนโดยการนํา หรือการนําความรอน, W 

k       คาการนําความรอนของผนัง, W/m.K 

T      อุณหภูมิ, K 

x       ระยะทางการเคล่ือนที่ของความรอน, m 

   

การนําความรอนผานแผน Plate 

ผิวดานหนึ่งของแผน Plate ถูกควบคุมดวยอุณหภูมิของน้ํามันรอน 118oC โดย

แผน   Plate  เปนเหล็กที่มีปริมาณคารบอนปานกลาง   ≈ 0.5% oC โดยแผน  Plate  มีความหนา  

2 cm และที่ผิวอีกดานสัมผัสกับอุณหภูมิหอง 25oC 

 

การคํานวณความรอนที่ถายเทผานเหล็กแผนนี้  จากตารางภาคผนวก ก.3 คา

สภาพการนําความรอนของแผนเหล็กเทากับ 52 W/m.  oC  ที่อุณหภูมิ 200oC 

 

จากกฎของฟูเรียร                                
dx
dTk

A
q

−=                                                         4.13 

 

 

เม่ือ 

                     qk     อัตราการถายเทความรอนโดยการนํา หรือการนําความรอน, W 

k       คาการนําความรอนของผนัง, W/m.K 

T      อุณหภูมิ, K 

x       ระยะทางการเคล่ือนที่ของความรอน, m 

 

แทนคาลงในสูตร         
dx
dtk

A
q

−=  

 

จากการอินทเิกรตจะได           
dx
dtk

A
q

−=  
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     ( )( )
2102
2002552

−×
−−

=                  
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 

         

 ในปจจุบันอุตสาหกรรมแผนปารติเกิล  มีความเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลา

ส้ัน  ๆ  ของการเกิดอุตสาหกรรมนี้  จากโรงงานเล็ก  ๆ ที่ กําลังผลิตต่ําๆใชแรงานมาก  ซ่ึงโรงงานผลิต

แผนปารติเกิลภายในประเทศมีผูผลิตมากราย  เกิดการแขงขันดานการตลาดกันอยางมากฉะนั้นพืน้ที่

บางพื้นที่ซ่ึงมีวัตถุดิบอันไมเปนที่ตองการของทองตลาดเชน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงเปนอีก

จังหวัดหนึ่งทีไ่ดมีการทําการเพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง

ไดแก มะพราว สับปะรด  โดยเม่ือนําเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญก็จะเหลือกากสับปะรดและ

เปลือกของมะพราวที่ไมเปนที่ตองการของทองตลาด ดังนั้นจึงไดทําเคร่ืองจักรที่ใชในกระบวนการทํา

แผนกระดานอัดที่มีตนทุนต่ําซ่ึงทําใหวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นทําใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนและสามารถนําไปใช

ประโยชนไดมากกวาเดิม 

 

6.1  สรุปผล 

  จากการวิจัยการสรางเคร่ืองอัดแผนกระดานอัด อุตสาหกรรมการผลิตแผนไมประดิษฐ (Wood 

Based Panels) เม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในการใชประโยชนไมอ่ืนแลว มีปริมาณการผลิต

ประมาณ 5-10 % และคิดมูลคาประมาณ 9% ของผลิตภัณฑจากไมเทานั้น แตเปนอุตสาหกรรมที่

เศษเสีย (Wood Wastes) นอยที่สุด จึงเปนอุตสาหกรรมที่สามารถประหยัดทรัพยากรไมไดมาก 

อุตสาหกรรมประเภทนี้จึงตองใชทุนในการผลิตสูง เพราะเหตุนี้จึงไดมีการคิดคนเคร่ืองจักรที่สามารถ

ใหผลผลิตที่เทาเทียมกันและลดตนทุนในการผลิตใหต่ําลง 

  ในการผลิตสินคานั้นจะตองมีคาใชจายตาง ๆ เกิดข้ึนซ่ึงเรียกวาเปนตนทุน (Costs) ในการผลิต 

ในการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรจําเปนตองนําตัวเลขของตนทุนหรือคาใชจายตาง ๆ ในการผลิตไป

วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อความเหมาะสมที่สุด และเพื่อผลตอบแทนหรือผลประโยชนสูงสุด 
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 ดังนั้นจากการวิเคราะหของตนทุนที่ใชในการสรางเคร่ืองอัดแผนไมกระดานอัด ในบทที่ 5 ซ่ึง

เปรียบเทียบในระยะคืนทุน โดยสามารถที่จะคืนทุนไดโดยที่ระยะเวลาคืนทุนนอยมาก คือ 0.813 ป 

ทั้งยังใหผลกําไรที่อยูในเกณฑที่สูง โดยวัดจากระดับ IRR 26.17 % ซ่ึงมีคาสูงกวา MARR 5.75 % 

กลาวคือในอัตราดอกเบี้ยทบตน 5.75 % จึงสามารถกลาวไดวาเหมาะแกการลงทุน 

 

6.2  ขอเสนอแนะในการทําโครงการ 

 1.  ในการสรางเคร่ืองอัดแผนกระดานอัด ควรมีแหลงวัตถุดิบ สามารถที่จะปอนวัตถุดิบใน

ปริมาณหรืออัตราที่ตองการได   

 2.  การอัดของแผนกระดานอัดตองใชความรอนในการอัดเพื่อไลความช้ืน ดังนั้นแผนเตรียมอัด

ควรไดรับความรอนระดับหนึ่งเสียกอน จะชวยใหสามารถที่จะลดระยะเวลาในการอัดและลดพลังงาน

ที่ใชในการอัด เชน นําแผนเตรียมอัดผ่ึงแดดซักระยะหนึ่งกอน 

 3.  ในการจัดซ้ือช้ินสวนของอุปกรณในการผลิต    หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของเคร่ือง 

ควรศึกษา หรือสอบถามจากผูที่มีความชํานาญ เพื่อการติดตั้งอยางเหมาะสม และลดคาใชจาย 

 4.  ในการตอทอภายในระบบควรใหมีสวนที่โคงงอนอยที่สุดเพื่อความสามารถในการไหลเวียน

ไดสะดวก 

 5.  ในการเลือกฉนวนกันความรอนสําหรับใชในการหอหุมพื้นผิวของเคร่ืองทําความรอน ควร

ทําการศึกษาอยางละเอียด  เพื่อความถูกตองในการใชงาน  ฉนวนที่ใชจะตองมีพิกัดการใชงานที่เปน

ประเภททนตอความรอนสูง 
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6.3  แนวทางการพัฒนา 

 สําหรับงานวิจัยในเอกสารฉบับนี้  เนนหนกัในเร่ืองการสรางเคร่ืองอัดแผนกระดานอัด คือการนํา

ของเปลือกมะพราวและเปลือกสับปะรด มาใชใหเปนประโยชน  ซ่ึงผลที่ไดผลิตเปนแผนกระดานอัด  

ที่มีความหนาแนนต่ํา  หรือแผนฝากันความรอน  ดังไดสรุปแลวในหัวขอที่กลาวมา  สําหรับการ

พัฒนาผลิตภัณฑส่ิงที่ขอแนะนําไดแก  การออกแบบผลิตภัณฑ  ใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน  

เชน  การเพิ่มลายบนผิววัสดุ  เพื่อความสวยงาม  และเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ตองการจากการนําไปใช

งาน  แนวทางนี้ไดแก  การออกแบบผิวของแผนวัสดุใหเปนลอนคล่ืน  ซ่ึงนอกจากจะเพิ่มความ

สวยงามแลวยังชวยลดการสะทอนของเสียงไดดวย  หรือนําแผนกระดาษเหนียวมาปดทับที่ผิวหนาก็

จะชวยลดการดูดซึมของน้ําไดดวย แตตองทําการวิจัยหรือพัฒนาเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองอัดแผน

กระดานอัดในระดับตอไป นอกจากนี้ในกรณีที่ตองการเพิ่มอัตราการผลิตใหมีอัตราการผลิตที่มี

ผลผลิตเพิ่มข้ึน ตองทําการศึกษาคนควาวิจัยเพิ่มเติม โดยสามารถนําเอาเอกสารงานวิจัยฉบับนี้เพื่อ

ใชเปนขอมูลเบื้องตนในการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดแผนกระดานอัดในแนวทางการพัฒนา

เคร่ืองจักรในข้ันตอไป 
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