
*Original article by P.M. Smith and M.P. Wolcott (2006), Forest Products Journal, 56(3); 4 - 11. 
 

1

โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑวสัดุเชิงประกอบไมและพลาสติก 
 

 Opportunities for Wood/Natural fiber-Plastic Composites (WPCs) in Residential and 
Industrial Applications* 

      
แปลและเรียบรียงโดย ธนิต  เมธีนุกลู และ ณรงคฤทธิ์  สมบัตสิมภพ 

      กลุมวิจัยการผลิตและขึ้นรปูพอลิเมอร (P-PROF) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

8 สิงหาคม 2549 
ภาพรวม  
ในชวง 20 ปที่ผานมามีการขยายการใชงานวัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) จากงานดานอากาศ
ยานสูงานดานการกอสราง การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชงานจะมีความเดนชัดมากขึ้นในงานกอสรางท่ีอยู
อาศัยและงานกอสรางขนาดยอมๆ ซ่ึงวัสดุเชิงประกอบของไมและพลาสติกไดเขามาแทนที่ไมจาก
ธรรมชาติมากขึ้นในงานเชิงโครงสราง วัสดุเชิงประกอบของไมและพลาสติกประสบความสําเร็จทาง
การตลาดเนื่องจากมีสมบัติในดานการใชงานที่ดีซึ่งเหมาะสมกับราคาของวัสดุ การใชงานวัสดุดังกลาวใน
การกอสรางมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเปนพิเศษ ดวยการใหความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
จากกระแสโลกและการพิจารณาเรื่องความทนทานในการนําไปใชงาน จึงทําใหวัสดุเชิงประกอบระหวางไม
และพลาสติกเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแทนที่วัสดุท่ีใชกอสรางแบบเดิมๆ   
 สูตรสวนผสมของ WPCs โดยทั่วไป มีดังนี้ 

• ผงไม 
• พอลิเมอร 
• สารเติมแตงประเภทตางๆ เชน สารหลอล่ืน สารเติมแตงอนินทรีย สารคูควบ สารเพิ่ม

เสถียรภาพ และสารปองกันจุลชีพ เปนตน 
พอลิเมอรประเภทเทอรโมพลาสติกที่นิยมใช ไดแก 

• พอลิเอธิลีนบริสุทธิ์ (PE)   โดยมีสัดสวนในตลาดประมาณ 83 
% 

• พอลิไวนิลคลอไรด (PVC)  โดยมีสัดสวนในตลาดประมาณ 9 % 
• พอลิพรอพิลีน (PP)   โดยมีสัดสวนในตลาดประมาณ 7 % 

สําหรับพลาสติกในทางวิศวกรรม ไนลอน หรือเอบีเอส มีการนํามาใชบางแตในปริมาณที่คอนขางนอยและ
จํากัด 
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ปริมาณการใชงาน WPCs ในลักษณะของวัสดุตกแตง (Decking and railing) 
 

 
รูปที่ 1 ขอมูลสวนแบงทางการตลาดโดยประมาณของ WPCs และวัสดุไมชนดิตางๆ ในทวีปอเมริกา 

เหนือ 
 
ป 2005 ผลิตภัณฑจาก WPCs ประสบความสําเร็จอยางมากในทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับตลาดของวัสดุที่
มีลักษณะเปนแผนซึ่งใชในการตกแตง และไมระแนงท้ังการใชงานกอสรางท่ีอยูอาศัยและโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยรูปท่ี 1 แสดงตัวเลขสวนแบงทางการตลาดของ WPCs ท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดย
เปรียบเทียบกับวัสดุตกแตงชนิดตางๆ รวมกัน (TOTAL) ซ่ึงนอกจาก WPCs ไดแก ไมแดง ไมซีดาร ไม
ชนิดอื่นๆ ที่นําเขาจากตางประเทศ และพลาสติก จากรูปท่ี 1 พบวา ในป 1997 WPCs มีสวนแบงทาง
การตลาดคิดเปนเงินมูลคา 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 2 % ของมูลคาทางการตลาดของวัสดุ
ตกแตงทั้งหมดซึ่งเมื่อคิดเปนเงินจะมีมูลคา 2,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ป 2002 WPCs มีสวนแบงทาง
การตลาดคิดเปนเงินจะมีมูลคา 280 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 8 % ของมูลคาทางการตลาดของ
วัสดุตกแตงทั้งหมดซึ่งเมื่อคิดเปนเงินจะมีมูลคา 3,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในป 2005 WPCs มีสวน
แบงทางการตลาดคิดเปนเงินจะมีมูลคา 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 18 % ของมูลคาทาง
การตลาดของวัสดุตกแตงทั้งหมดซึ่งเมื่อคิดเปนเงินจะมีมูลคา 3,900 ลานเหรียญ 
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ทั้งนี้เนื่องจาก WPC เปนวัสดุท่ีมีความทนทานตอการเส่ือมสภาพ มีอายุการใชงานที่ยาวนานเปนอันดับ
สองรองจากพลาสติก เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะไมจากธรรมชาติตองมีการเคลือบดวย
สารเคมีเพื่อยืดอายุการใชงาน แตเม่ือพิจารณาในดานราคา พบวา WPCs มีราคาที่สูงกวาพลาสติก และไม
จากธรรมชาติบางชนิด อยางไรก็ตาม พบวา WPCs มีราคาถูกกวาไมแดง 
 
การตลาดของ ในอุตสาหกรรมโครงสรางภายใน (Industrial Infrastructure Markets) 

 
รูปที่ 2 สมบัติของวัสดุซ่ึงผูใชงานในลักษณะของ ทาเรือ ที่เดินเลนริมทะเล และงานวิศวกรรมดานอื่นๆ ที่
ตองสําผัสกับน้ําทะเล 
 
ผลการสํารวจของผูทําหนาที่ตัดสินใจในการเลือกใชวัสดุตกแตงสําหรับงานสิ่งกอสรางท่ีตองสําผัสกับน้ําใน
ประเทศอเมริกา ในป 1999 และ 2000 จากรูปที่ 2 ท่ีเปรียบเทียบตัวเลขความสําคัญของคุณสมบัติ
สําหรับวัสดุตกแตง (Importance of deck attribute) ซึ่งตัวเลขความสําคัญของคุณสมบัติของวัสดุท่ีมีคาสูง 
แสดงวากลุมผูทําหนาที่ตัดสินใจในการเลือกใชวัสดุไดใหความสําคัญมากกวาตัวเลขท่ีมีคาตํ่า โดยจากรูปที่ 
2  พบวา กลุมผูทําหนาที่ตัดสินใจในการเลือกใชวัสดุตกแตงในงานดังกลาวจะใหคาตัวเลขความสําคัญ
ของคุณสมบัติในวัสดุตกแตงดานลักษณะของการนําไปใชงาน (Performance) ไดแก ความแข็งแรงของ



*Original article by P.M. Smith and M.P. Wolcott (2006), Forest Products Journal, 56(3); 4 - 11. 
 

4

วัสดุ (Strength) ที่ 16 – 19 และความทนตอการเส่ือมสภาพตามระยะเวลา (Decay) ที่ 15 – 18 แตใน
ดานราคา ไดแก Life – cycle ที่ 11-16 มูลคาของการซอมบํารุงที่ 10 – 15 และราคาเร่ิมตนของวัสดุที่ 
3 – 5 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผูใชงานท่ีเก่ียวกับทาเทียบเรือ ทางเดินเลนริมทะเล และงานวิศวกรรมดานอื่นๆ 
ที่ตองสําผัสกับน้ําทะเล เมื่อตองการเลือกใชวัสดุจะคํานึงถึงความสําคัญในลักษณะของการนําไปใชงาน
มากกวาเร่ืองราคาเริ่มตนของวัสดุโดยพิจารณาเลือกใชวัสดุจากการเปรียบเทียบสมบัติในเรื่องความ
แข็งแรงและความทนทานตอการเสื่อมสภาพตามสภาพแวดลอมมากกวาราคาของวัสดุ  
 

 
 
รูปที่ 3 การเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุกับตัวเลขความโดดเดนในคุณสมบัติของวัสดุสําหรับส่ิงกอสรางซึ่ง

เปนโครงสรางพื้นฐานในบริเวณใกลชายฝง 
 

รูปท่ี 3 ซ่ึงเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุไดแก ไม วัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีต กับตัวเลขความโดดเดน
ในคุณสมบัติของวัสดุโดยมีคาดังในตารางที่ 1 โดยเปนขอมูลจากกลุมผูมีหนาท่ีตัดสินใจในการเลือกใช
วัสดุ ซึ่งตัวเลขของคุณสมบัติของวัสดุที่มีคาสูงแสดงวาวัสดุมีคุณสมบัติในดานนั้นๆ ท่ีโดดเดนมากกวา
ตัวเลขที่มีคาตํ่า 

 

ตารางที่ 1 ตัวเลขความโดดเดนในคุณสมบัติของวัสดุประเภทไม วัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีตจากรูปที่ 
3 
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วัสดุ ความทนทาน อายุการใช
งาน 

ความแข็งแรง ความเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

ร า ค า
ถูก 

ไม 11 11 11 13 15 
วัสดุเชิงประกอบ 15 15 13 16 8 

คอนกรีต 17 17 17 16 13 
 
ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาวัสดุประเภทไมมีความโดดเดนมากกวาวัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีตในดาน
ราคาที่ถูกกวา แตวัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีตมีความโดดเดนในดานความทนทาน อายุการใชงานความ
แข็งแรง และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากกวาวัสดุประเภทไมที่ตองนํามาเคลือบดวยสารเคมีที่เปน
อันตรายเพื่อยืดอายุการใชงาน  


