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 ไมยราบยักษ์  (Mimosa.pigra).หนึ่ ง ในวั ชพืชที่ มี ก า รแพร่
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่ของอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร วัชพืชชนิดดังกล่าวมีลักษณะล าต้น
สูงใหญ่มีหนามแหลมคม เป็นวัชพืชรุกรานที่รุนแรง มีการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็ว จึงท าให้การก าจัดเป็นสิ่งที่ยากและเป็น
ปัญหาในพื้นที่อุทยานฯ กลุ่มวิจัยและพัฒนาได้เล็งเห็นแนว
ทางการแก้ปัญหา โดยการแปรรูปเนื้อไม้ไมยราบยักษ์ให้เกิด
ประโยชน์สามารถน ามาประยุกต์ใช้และต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ 
ต่อไปได้ โดยกลุ่มวิจัยฯ ได้ด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
ไมยราบยักษ์ร่วมกับขยะเหลือท้ิงในอุทยานฯ ได้แก่ ขวด PET และ
ขวด PE เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และสามารถเผยแพร่ผล
การศึกษาได้ 
 

วัตถุประสงค์ 

 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากไมยราบยกัษ์และขยะเหลอืท้ิง  

ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยการน ามาสร้างเป็น

นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ และ

น าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆได้  รวมทั้งน าไปต่อยอดด้านการ

ศึกษาวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วัสดุ 
1. ช้ินไม้ไมยราบยักษบ์ดละเอียด 
2 ขวด PET และขวด PE ตัดเป็นช้ินเล็กขนาดประมาณ   
0.5 ม.ม. x  12 ม.ม. , กาว MDI 
วิธีการ 
     ย่อยท่อนไม้ไมยราบยักษ์ที่จะท าเป็นช้ินไม้ตามลักษณะที่
ต้องการ แล้วอบจนได้ปริมาณความช้ืนที่เหมาะสมด้วยเครื่องอบ 
แล้วน าไปคลุกกับวัสดุที่ต้องการ  ( เศษพลาสติกขวด PET,       
เศษพลาสติกขวด PE และกาว MDI) ตามอัตราส่วนที่ค านวณไว้ 
หลังจากผสมวัสดุที่ต้องการอยู่ในระดับที่เหมาะสม น าช้ินไม้ไปท า
เป็นแผ่นไม้ด้วยเครื่องท าแผ่น แล้วน าแผ่นไม้ไปอัดด้วยเครื่องอัด
ร้อนในแนวราบ ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ  แรงดัน และ
ระยะเวลาอัดร้อน 

  
 
 
 
 
 

การผสมวัสดุที่ต้องการตามอัตราสว่นท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
การน าช้ินไมไ้ปท าเป็นแผ่นไม้ด้วยเครื่องท าแผ่น และน าแผ่นไมไ้ป
อัดด้วยเครื่องอัดร้อนในแนวราบ  
 
 

ผลการทดลอง 
1) ไมยราบยักษ์และขวด PET 
การทดลองอัดแผ่นไมไ้มยราบยักษ์และขวด PET ตามอัตราส่วน
ไมยราบยักษ์ :.ขวด PET.ที่ค านวณไว ้(50 : 50, 60 : 40, 70 : 30) 
พบว่าเนื้อไมไ้มยราบยักษ์และขวด PET.ทุกสูตร ไมส่ามารถผสานกับ
ขวด.PET ได้ โดยไม่ขึ้นรูปและชิ้นงานแตกออกเป็นผง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2) ไมยราบยักษ์และขวด PE  
  การทดลองอัดแผ่นไม้ไมยราบยักษ์และขวด PE.ตาม
อัตราส่วนไมยราบยักษ์ : ขวด PE ที่ค านวณไว้ (50 : 50, 60 : 40, 
70 : 30) พบว่าสามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นไม้ได้ดี โดยไม้ไมยราบยักษ์
และขวด PE สามารถผสานกันได้เป็นเนื้อเดียว จากการสังเกตและ
สัมผัส พบว่าช้ินงานที่ได้มีความละเอียด แข็งแรง ทนความช้ืน 
และมีความสวยงาม  
  
 
 
 
 
 
 

 60 : 40 

50 : 50 70 : 30 60 : 40 

ไมยราบยักษ์ : ขวด PE 

 

ไมยราบยักษ์ : ขวด PET =70 : 30 

ไมยราบยักษ์ : ขวด PET = 60 : 40 ไมยราบยักษ์ : ขวด PET = 50 : 50 



3. ไมยราบยักษ์และกาว MDI 
 การทดลองอัดแผ่นไม้ ไมยราบยักษ์และกาว MDI.ใน
อัตราส่วนไมยราบยักษ์ : กาว MDI ที่ค านวณไว้ (95 : 5) พบว่า
สามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นไม้ได้  โดยจากการสังเกตและสัมผัส พบว่า
ยังมีช้ินไม้หลุดออกจากแผ่นช้ินงานได้ เนื่องจากยังต้องการปริมาณ
วัสดุประสานท่ีเพียงพอให้ไม้ไมยราบยักษ์ผสานกันได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบคุณสมบัติไม้ 
 ผลการทดลองอัดไม้ไมยราบยักษ์และขวด PET, ไม้ไมยราบ
ยักษ์และขวด PE,.ไม้อัดไมยราบยักษ์และกาว MDI.ส าหรับ
โครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 นี้ พบว่าไม้ไมยราบยักษ์ และ
ขวด PE.ทุกสูตร สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นไม้ได้ดี มีความละเอียด 
แข็งแรง ทนความช้ืนได้ดี มีความสวยงาม และจากการทดลองอัด
ไมยราบยักษ์และขวด PET นั้น พบว่าไม่สามารถน ามาอัดเป็นแผ่น
ไม้อัดได้ เนื่องจากขวด PET ไม่สามารถละลายในการอัดผ่านความ
ร้อนได้ ส าหรับการอัดแผ่นไมไ้มยราบยกัษ์และกาว MDI ควรมีการ
พัฒนาสูตรโดยการเพิ่มปริมาณวัสดุประสาน เพื่อให้ไม้ไมยราบ
ยักษ์ผสานกันเป็นแผ่นไม้อัดได้แน่นและแข็งแรงขึ้น ซึ่ งจะ
ด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2564 
 ผลการทดสอบคุณสมบัติไม้ของแผ่นไม้อัดไมยราบยักษ์  
50 % +  ขวด PE 50 %,.แผ่นไม้อัดไมยราบยักษ์ 60 % + ขวด 
PE 40 %, แผ่นไม้อัดไมยราบยักษ์ 70 % + ขวด PE 30 %, แผ่น

ไม้อัดไมยราบยักษ์ 95 % + กาว 5 % เมื่อทดสอบค่าความช้ืน, ค่า
ความหนาแน่น, ค่าการพองตัวที่ขอบ และค่าความต้านแรงดึงตั้ง
ฉากกับผิวหน้า พบว่าการทดสอบแผ่นไม้อัดไมยราบยักษ์ 50 % + 
ขวด PE 50 % เหมาะสมแก่การน าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
ประดิษฐ์นวัตกรรมอื่นๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ในงานด้านการ
วิจัยอื่นๆ ได้ เนื่องจาก มีความแข็งแรง ทนความช้ืนได้มากกว่า 
และการพองตัวของไม้เมื่อสัมผัสน้ ามีน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไม้อัดไมยราบยักษ์กับขวด PE ในอัตราส่วนอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าโดย 
กลุ่มวิจยัและพัฒนา อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 
1281 ค่ายพระรามหก ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์: 032-508-352  
 โทรสาร: 032-508-396  Email: siep@ sirindhorpark.or.th 
Website: www. sirindhornpark.or.th 
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โดยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยระหว่าง 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา  

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

และภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ไมยราบยักษ์ : กาว MDI   

95 : 5 

ไมยราบยักษ์และกาวMDI  

ไมยราบยักษ์และขวด PE  

ไมยราบยักษ์และขวด PET 


