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การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ํายา ระบบควบคุมการอบ
และเตาอบไมตนแบบ สําหรับการผลิตไมยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไมยางพาราทั้งระบบ
SawWooD
ImPregWooD

2. การอัดน้ํายาไมแปรรูป

1. การเลื่อยไมซุง

3. การอบไมแปรรูป

MoistWooD

DryWooD

จุดเดนของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไมยางพาราของประเทศไทยแบบครบวงจรโดย
เนนการพึ่งพาตนเอง ทีมวิจัยไดสรางเครื่องมือตางๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไมยางพาราแปรรูปใน
อุตสาหกรรม โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราที่ตัดสินใจใชงานระบบควบคุมความเขมขนน้ํายาและ
ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติ(ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้น)อยางจริงจังพบวาเทคโนโลยีที่เปนผลผลิตจากงานวิจัย
นี้สามารถใชงานไดจริงในโรงงานอยางยั่งยืนในระยะยาว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการทํางาน สามารถลดตนทุนการผลิตไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
กระบวนการแปรรูปไมยางพาราในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งประกอบดวย การเลื่อยไมซุงยางพารา การอัด
น้ํายาและการอบไมยางพาราแปรรูป มักจะใชความรูจากประสบการณของคนงานเปนหลัก สงผลใหไมสามารถ
ผลิตไมยางพาราแปรรูปไดอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูง เพื่อแกปญหา
ดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือตางๆเพื่อชวยในกระบวนการผลิตไมยางพารา
แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบ
ผลการวิจัย
ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับที่มีการนําไปใชงานแลวในอุตสาหกรรม
1) ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติ DryWooD สามารถควบคุมเตาอบได10 เตาพรอมๆกันตอหนึ่งระบบ
สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการอบแบบตางๆไดมากถึง 10 ขั้นตอน มีระบบจัดเก็บขอมูลและเรียกดู
ขอมูลการอบในอดีต การควบคุมสามารถทําไดทั้งจากหนาเตาอบ จากไมโครคอนโทลเลอรที่วางไวใน
สวนโรงอบไมและจากคอมพิวเตอรในหองทํางาน โดยจะเรียงลําดับความสําคัญของการควบคุมจาก
หนาเตาอบเปนหลักเพื่อความปลอดภัย

2) ระบบควบคุมความเขมขนของน้ํายาอัดไม ImPregWooD ประกอบดวยเครื่องวัดความเขมขนโดยใช
หลักการความถวงจําเพาะความละเอียดสูง และโปรแกรมคํานวณสูตรการผสมน้ํายา เพื่อใหไดน้ํายาที่
มีความเขมขนตามตองการในรอบการอัดถัดไป ระบบสามารถใชงานกับระบบอัดน้ํายาของโรงงาน
รูปแบบตางๆ

3) ซอฟตแวรออกแบบรูปแบบการเลื่อยไมซุง SawWooD สามารถใชวิเคราะหรูปแบบการเลื่อยแบบ
ตางๆ ใชไดกับไมซุง กลม เรียว และ รี ขนาดตางๆได โดยซอฟแวรจะแสดงผลในสวนของปริมาณไม
ทอนขนาดตางๆที่ได ราคาไมที่ได ปริมาณการสูญเสียในรูปปกไมและขี้เลื่อย จํานวนครั้งในการตัด
และความยาวรวมในการเลื่อย เปนตน

ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับที่เปนตนแบบที่กําลังจะนําไปใชงานในอุตสาหกรรม
1) เครื่องวัดความชื้นไมแบบความตานทาน MoistWooD ผลิตขึ้นโดยใชฐานขอมูลเฉพาะของไม
ยางพาราที่สรางขึ้นโดยทีมวิจัย เครื่องมือสามารถใชตรวจสอบความชื้นไมยางพาราในระหวางการอบ
ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถยุติการอบไมไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อความชื้นไมถึงคาที่กําหนด
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2) ระบบควบคุมความเขมขนของน้ํายาอัดไม ImPregWooD (แบบอัตโนมัติ)
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ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับที่อยูในระดับการวิจัย
1) ระบบวิเคราะหหนาไมซุง ตีเสนไมซุงและปอนไมซุงอัตโนมัติ ระบบประกอบดวยชุดถายภาพไมซุงซึ่ง
วางอยูบนสายพานลําเลียงโดยจะมีกลองบันทึกภาพที่ตําแหนงตางๆ ภาพที่ไดจะถูกวิเคราะหโดย
อัตโนมัติดวยซอฟแวรที่พัฒนาขึ้น โดยจะประมวลผลเพื่อหารูปแบบการเลื่อยที่ทําใหไสไมวางตัวอยู
ในไมแปรรูปเพียงแผนเดียว ผลลัพธของการประมวลผลสามารถนําไปใชกับเครื่องมือเพื่อตีเสนการ
เลื่อยที่หนาไม หรือตอกับระบบเลื่อยอัตโนมัติตอไปได

2) ตนแบบเตาอบไมยางพาราประสิทธิภาพสูง ออกแบบโดยใชเทคนิค Computational Fluid
Dynamics (CFD) โดยแบบจําลองไดผานการสอบเทียบกับคาที่วัดไดภายในเตาอบไมในอุตสาหกรรม
กอนที่จะนํามาออกแบบเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณประกอบตางๆภายใน
เตาอบไม

การใชประโยชนจากงานวิจัย
ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติ DryWooD
ไดทําการติดตั้งระบบให 6 บริษัท (5 บริษัทดําเนินการดวยทุนขยายผลจากสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช) โดยมี 2 บริษัทที่ไดนําระบบไปใชงานแลวอยางเต็มรูปแบบทั้งโรงงานตลอดเวลา (โดยบริษัท
ออกคาใชจายคาอุปกรณเองทั้งหมด)
- บริษัทนครศรีพาราวูดจํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (เริ่มใชงาน 1 เตาอบ 25/06/2556 ปจจุบันใช
ทั้งโรงงาน 16 เตาอบ)

-

o
o
o
o
o
o

การอบไมใชพลังงานไฟฟานอยลงจากเดือนละ 8 แสนกวาบาท เหลือ 5 แสนกวาบาท
ระบบที่สรางขึ้นบริษัทสามารถลดระยะเวลาการอบไมลงจาก 5-7 วัน เหลือเพียง 3.5 วัน
ไมเสียจากการแตกและบิดงอลดลง 2-3% มูลคาประมาณ 2 แสนบาทตอเดือน
คุณภาพไม สีไมขาวดีขึ้น
ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานสูงขึ้น
ในภายหลังทําใหสามารถเพิ่มรอบการอบไมจาก 4 รอบ/เดือนเปน 6 รอบ/เดือน และลดการ
ใชแรงงงาน

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

o
o
o
o

สามารถลดการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา
สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเตาใหมีความสม่ําเสมอ ลดเปอรเซ็นตของเสียจากการอบ
สามารถลดเวลาในการอบไม
สามารถติ ด ตามและตรวจสอบความผิดปกติของ อุป กรณต างๆของเตาอบและสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว

o จากการเขาไปติดตั้งบริษัทเอเชียแปซิฟคพาราวูด จํากัด ยินดีติดตั้งปายประกาศการใชงาน
ระบบควบคุมการอบไมอัตโนมัติที่ดานหนาสํานักงานของบริษัทฯ 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
จังหวั ดนครศรี ธ รรมราช พบวา เมื่ อ เริ่ ม ต น การใชส ามารถประหยั ดการใช ส ารเคมี ล งไปได ป ระมาณ 100
กิโลกรัมตอวัน คิดเปนเงินประมาณ 5,000 บาทตอวัน โดยที่คุณภาพของไมยางพาราที่ผานการอัดน้ํายาผาน
มาตรฐานเดิมที่กําหนด โดยยังคงใชงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554-ปจจุบัน

โปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลื่อย SawWooD
ไดทําการฝกอบรมและแจกโปรแกรมใหกับโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพาราจํานวน 30 บริษัท ณ อาคาร
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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