
ผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2559 ดานพาณิชย 

การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดนํ้ายา ระบบควบคุมการอบ 

และเตาอบไมตนแบบ สําหรับการผลิตไมยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม 

ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไมยางพาราท้ังระบบ 

 

จุดเดนของงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไมยางพาราของประเทศไทยแบบครบวงจรโดย

เนนการพ่ึงพาตนเอง ทีมวิจัยไดสรางเครื่องมือตางๆเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไมยางพาราแปรรูปใน

อุตสาหกรรม โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราท่ีตัดสินใจใชงานระบบควบคุมความเขมขนน้ํายาและ

ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติ(ซ่ึงดําเนินการเสร็จสิ้น)อยางจริงจังพบวาเทคโนโลยีท่ีเปนผลผลิตจากงานวิจัย

นี้สามารถใชงานไดจริงในโรงงานอยางยั่งยืนในระยะยาว สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการทํางาน สามารถลดตนทุนการผลิตไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

1. การเลื่อยไมซุง

2. การอัดน้ํายาไมแปรรูป

3. การอบไมแปรรูป

ImPregWooD

SawWooD

MoistWooD

DryWooD



ท่ีมาและความสําคัญของงานวิจัย  

กระบวนการแปรรูปไมยางพาราในโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงประกอบดวย การเลื่อยไมซุงยางพารา การอัด
น้ํายาและการอบไมยางพาราแปรรูป มักจะใชความรูจากประสบการณของคนงานเปนหลัก สงผลใหไมสามารถ
ผลิตไมยางพาราแปรรูปไดอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูง เพ่ือแกปญหา
ดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือตางๆเพ่ือชวยในกระบวนการผลิตไมยางพารา
แปรรปูในโรงงานอุตสาหกรรมท้ังระบบ 
 
ผลการวิจัย  
ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับท่ีมีการนําไปใชงานแลวในอุตสาหกรรม 

1) ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติ DryWooD สามารถควบคุมเตาอบได10 เตาพรอมๆกันตอหนึ่งระบบ 

สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการอบแบบตางๆไดมากถึง 10 ข้ันตอน มีระบบจัดเก็บขอมูลและเรียกดู

ขอมูลการอบในอดีต การควบคุมสามารถทําไดท้ังจากหนาเตาอบ จากไมโครคอนโทลเลอรท่ีวางไวใน

สวนโรงอบไมและจากคอมพิวเตอรในหองทํางาน โดยจะเรียงลําดับความสําคัญของการควบคุมจาก

หนาเตาอบเปนหลักเพ่ือความปลอดภัย 

 

    
 
2) ระบบควบคุมความเขมขนของน้ํายาอัดไม ImPregWooD ประกอบดวยเครื่องวัดความเขมขนโดยใช

หลักการความถวงจําเพาะความละเอียดสูง และโปรแกรมคํานวณสูตรการผสมน้ํายา เพ่ือใหไดน้ํายาท่ี

มีความเขมขนตามตองการในรอบการอัดถัดไป ระบบสามารถใชงานกับระบบอัดน้ํายาของโรงงาน

รูปแบบตางๆ 

 



3) ซอฟตแวรออกแบบรูปแบบการเลื่อยไมซุง SawWooD สามารถใชวิเคราะหรูปแบบการเลื่อยแบบ

ตางๆ ใชไดกับไมซุง กลม เรียว และ รี ขนาดตางๆได โดยซอฟแวรจะแสดงผลในสวนของปริมาณไม

ทอนขนาดตางๆท่ีได ราคาไมท่ีได ปริมาณการสูญเสียในรูปปกไมและข้ีเลื่อย จํานวนครั้งในการตัด 

และความยาวรวมในการเลื่อย เปนตน 

 
 
ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับท่ีเปนตนแบบท่ีกําลังจะนําไปใชงานในอุตสาหกรรม 
1) เครื่องวัดความชื้นไมแบบความตานทาน MoistWooD ผลิตข้ึนโดยใชฐานขอมูลเฉพาะของไม

ยางพาราท่ีสรางข้ึนโดยทีมวิจัย เครื่องมือสามารถใชตรวจสอบความชื้นไมยางพาราในระหวางการอบ 

ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถยุติการอบไมไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือความชื้นไมถึงคาท่ีกําหนด 

 
 
2) ระบบควบคุมความเขมขนของน้ํายาอัดไม ImPregWooD (แบบอัตโนมัติ) 
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ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับท่ีอยูในระดับการวิจัย 
1) ระบบวิเคราะหหนาไมซุง ตีเสนไมซุงและปอนไมซุงอัตโนมัติ ระบบประกอบดวยชุดถายภาพไมซุงซ่ึง

วางอยูบนสายพานลําเลียงโดยจะมีกลองบันทึกภาพท่ีตําแหนงตางๆ ภาพท่ีไดจะถูกวิเคราะหโดย

อัตโนมัติดวยซอฟแวรท่ีพัฒนาข้ึน โดยจะประมวลผลเพ่ือหารูปแบบการเลื่อยท่ีทําใหไสไมวางตัวอยู

ในไมแปรรูปเพียงแผนเดียว ผลลัพธของการประมวลผลสามารถนําไปใชกับเครื่องมือเพ่ือตีเสนการ

เลื่อยท่ีหนาไม หรือตอกับระบบเลื่อยอัตโนมัติตอไปได 

 
 
2) ตนแบบเตาอบไมยางพาราประสิทธิภาพสูง ออกแบบโดยใชเทคนิค Computational Fluid 

Dynamics (CFD) โดยแบบจําลองไดผานการสอบเทียบกับคาท่ีวัดไดภายในเตาอบไมในอุตสาหกรรม 

กอนท่ีจะนํามาออกแบบเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสม รวมท้ังการติดตั้งอุปกรณประกอบตางๆภายใน

เตาอบไม 

 
 

  



การใชประโยชนจากงานวิจัย 

ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัต ิDryWooD  

ไดทําการติดตั้งระบบให 6 บริษัท (5 บริษัทดําเนินการดวยทุนขยายผลจากสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช) โดยมี 2 บริษัทท่ีไดนําระบบไปใชงานแลวอยางเต็มรูปแบบท้ังโรงงานตลอดเวลา (โดยบริษัท
ออกคาใชจายคาอุปกรณเองท้ังหมด) 

- บริษัทนครศรีพาราวูดจํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (เริ่มใชงาน 1 เตาอบ 25/06/2556 ปจจุบันใช
ท้ังโรงงาน 16 เตาอบ) 

-      
o การอบไมใชพลังงานไฟฟานอยลงจากเดือนละ 8 แสนกวาบาท เหลือ 5 แสนกวาบาท  
o ระบบท่ีสรางข้ึนบริษัทสามารถลดระยะเวลาการอบไมลงจาก 5-7 วัน เหลือเพียง 3.5 วัน 
o ไมเสียจากการแตกและบิดงอลดลง 2-3% มูลคาประมาณ 2 แสนบาทตอเดือน 
o คุณภาพไม สีไมขาวดีข้ึน 
o ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานสูงข้ึน 
o ในภายหลังทําใหสามารถเพ่ิมรอบการอบไมจาก 4 รอบ/เดือนเปน 6 รอบ/เดือน และลดการ

ใชแรงงงาน 
 

- บริษัทเอเซียแปซิฟคพาราวูดจํากัด จังหวัดตรัง (เริ่มใชงาน 10 เตาอบ 05/09/2558 ปจจุบันใชท้ัง
โรงงาน 38 เตาอบ) 

 
o สามารถลดการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา 
o สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเตาใหมีความสมํ่าเสมอ ลดเปอรเซ็นตของเสียจากการอบ 
o สามารถลดเวลาในการอบไม 
o สามารถติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของ อุปกรณตางๆของเตาอบและสามารถ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 



o จากการเขาไปติดตั้งบริษัทเอเชียแปซิฟคพาราวูด จํากัด ยินดีติดตั้งปายประกาศการใชงาน
ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติท่ีดานหนาสํานักงานของบริษัทฯ และยินดีมอบทุนการศึกษา
จํานวน 2 ทุน ทุนละ 36,000 บาท/ป เปนระยะเวลา 4 ป รวมมูลคา 288,000 บาท ใหกับ
นักศึกษาในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ระบบควบคุมความเขมขนของน้ํายาอัดไม ImPregWooD  

ไดทําการติดตั้งระบบให 17 บริษัท (2554-ปจจุบัน) ตัวอยางผลการประเมินจาก บริษัทไทยนครพาราวูดจํากัด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาเม่ือเริ่มตนการใชสามารถประหยัดการใชสารเคมีลงไปไดประมาณ 100 
กิโลกรัมตอวัน คิดเปนเงินประมาณ 5,000 บาทตอวัน โดยท่ีคุณภาพของไมยางพาราท่ีผานการอัดน้ํายาผาน
มาตรฐานเดิมท่ีกําหนด โดยยังคงใชงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554-ปจจุบัน 
 

  
 
โปรแกรมออกแบบรูปแบบการเล่ือย SawWooD  

ไดทําการฝกอบรมและแจกโปรแกรมใหกับโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพาราจํานวน 30 บริษัท ณ อาคาร
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

  
 
  



คณะนักวิจัย 
1. รศ. ดร.นิรันดร มาแทน  หัวหนาโครงการ (วิศวกรรมวัสดุ) ภาพรวมโครงการ 
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12. นายชูศักดิ์ ฤทธิเพชร   วิศวกรรมไฟฟา   MoistWooD 
13. นายดานิยาน สตน    วิศวกรรมเครื่องกล  CFD simulation drying kiln 
14. นายจิรพงศ กาละกาญจน   พนักงานวิทยาศาสตร  Housing ImPregWooD 
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16. นายณัฐพล วิทยานุภากร   วิศวกรรมวัสดุ   CFD simulation drying kiln 
17. นายธรรมนูญ ศรีนวม   ฟสิกส    MoistWooD 
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