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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาผลของเวลาในการบมเรงสภาวะ อุณหภูมิการควบแนน และการใชสารเคลือบผิวในวัสดุ         
เชิงประกอบระหวางพีวีซีและผงขี้เลื่อยไมที่มีอัตราสวนของพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม 100:100  โดยนํ้าหนัก แลวนําไป
ทดสอบสมบัติเชิงกลและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมี พบวา สมบัติความทนแรงดึงและแรงดัดงอมีคาลดลงเมื่อ
ใชเวลาในการบมเรงสภาวะนานขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลมากกวาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิการควบแนน สําหรับปริมาณหมู    
พอลิอีนและคาดัชนีความเหลืองพบวามีคาสูงขึ้นตามเวลาในการบมเรงสภาวะที่เพิ่มขึ้น สวนสมบัติความชอบน้ําซึ่งวัด
จากคามุมการเปยกผิวนั้น พบวา คามุมการเปยกผิวลดลงเมื่อใชเวลาในการบมเรงสภาวะนานขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของ
น้ําสามารถสรางพันธะไฮโดรเจนกับหมูไฮดรอกซิลบนผิวของผงขี้เลื่อยไมได และเมื่อเคลือบผิววัสดุเชิงประกอบดวย 
สียอมไมสูตรน้ําที่มีซีเรียมออกไซดเปนสารเพิ่มเสถียรภาพทางแสง พบวาสมบัติตางๆ มีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 

 

ABSTRACT 
 Composite samples of poly(vinyl chloride) (PVC) and wood flour (WPVC) were prepared in the PVC:wood 
ratio of 1:1 and the mechanical and structural changes of the WPVC composites were assessed in terms of UV aging 
time and condensation temperature. Acrylic coating, containing cerium dioxide as UV absorber, was used for 
moderation of mechanical and structural changes of PVC in WPVC composites. The experimental results indicated 
that the tensile and flexural properties monotonically reduced when the aging time was increased, the effect being 
more pronounced at high condensation temperatures. It was observed that the polyene and yellowness indexes in 
WPVC composites increased with UV aging time. The hydrophilicity of the WPVC was quantified by contact angle 
results and was found to increase with increasing UV aging due to a formation of hydrogen bonding between -OH 
groups on the wood surfaces and water molecules. The acrylic coating containing CeO2 proposed in this work was 
sufficiently effective for maintaining the levels of hydrophilicity and mechanical properties of the WPVC composites.     
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บทนํา 
 ในปจจุบันแนวโนมการนําวัสดุ เ ชิงประกอบ
ระหวางไมและพลาสติก (Wood and Plastic 
Composites, WPC)  มาใชงานมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากราคาถูก สมบัติทางกลที่ดี มีความคงทนตอ 
การเปลี่ยนแปลงขนาด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่ง
วัสดุเชิงประกอบระหวางไมกับพีวีซีมีขอไดเปรียบดาน
สมบัติเชิงกลและการตานทานการติดไฟที่ดีมากกวา
วัสดุเชิงประกอบระหวางไมกับเทอรโมพลาสติกชนิด
อื่นๆ อยางไรก็ตาม WPC สามารถเกิดปฏิกิริยา         
การเสื่อมสภาพดวยความรอนและแสงยูวี ซึ่งสงผลตอ
สมบัติเชิงกล (Matuana et al., 2001, 2002)โดยทั่วไป
ผลิตภัณฑพีวีซีสามารถสลายตัวดวยแสงยูวีที่ความยาว
คลื่นมากกวา 250 nm ความยาวคลื่นนี้สามารถทําใหเกิด
การแตกของพันธะ C-Cl ในโมเลกุลของพีวีซี ซึ่งทําให
เกิดพันธะคูหรือหมูพอลิอีน (-CH=CH-)n และทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑพีวีซี โดยเมื่อรวมกับ
ออกซิเจนสงผลใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งทําใหเกิด
หมูคารบอนิลในสายโซของพีวีซีสงผลใหเกิดการแตก
ตัวและการเชื่อมโยงของสายโซ และการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเคมีเนื่องจากการบมเรงดวยแสงยูวียัง
สงผลโดยตรงกับสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกลและ
ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑพีวีซีในระหวางการใช
ง าน  ซึ่ ง ง านวิ จั ยส วนใหญ ได ทํ า ก ารศึ กษาการ
เสื่อมสภาพดวยแสงของวัสดุเชิงประกอบระหวางไมกับ
พอลิโอลิฟน (Stark & Matuana, 2006, 2007; Muasher 
et al., 2006; Bengtsson et al., 2007) แตในงานวิจัยที่
เกี่ยวกับวัสดุเชิงประกอบระหวางไมกับพีวีซี (WPVC) 
ยังมีเพียงเล็กนอย (Matuana et al., 2001, 2002) ซึ่งใน
การนําผลิตภัณฑ  WPVC ไปใชงานจริงจําเปนตอง
คํานึงถึงความทนทานตอสภาวะแวดลอมซึ่งสงผลตอ
รูปลักษณภายนอก และสมบัติทางกลและทางความรอน
ของชิ้นงาน WPC ใหมีสมบัติที่ดอยลง ปญหาที่มักพบ
บอยกับ WPVC เมื่อนําไปใชงานกลางแจง คือ การซีด
จางของสี ช้ินงาน  สมบั ติทางกลที่ลดลง  และรอย

แตกราวที่ผิวของชิ้นงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากแสงยูวี และ
ความชื้น  
 ดังนั้นการศึกษาปจจัยและกลไกการสลายตัวอัน
เนื่องมาจากสภาวะแวดลอมของวัสดุเชิงประกอบ
ระหวางพลาสติกและผงขี้เลื่อยไมจึงมีความสําคัญอยาง
มากตอการพัฒนาผลิตภัณฑ WPC ใหสามารถแขงขัน
กับไมจริง และวัสดุเลียนแบบไมประเภทอื่นๆ ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดทําการศึกษาอิทธิพลเวลาในการ
บมเรงสภาวะ อุณหภูมิในการควบแนน และสารเคลือบ
ผิวในวัสดุเชิงประกอบระหวางพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม 
โ ด ยทํ า ก า ร ศึ ก ษ า จ า กสมบั ติ ท า ง กล  แล ะก า ร
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเคมีของวัสดุเชิงประกอบ
ระหวางพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม 
 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 
วัตถุดิบที่ใชในงานวิจัย 
 พีวีซีเกรดอัดรีดที่มีคา K Value เทากับ 58 และ
สารเติมแตงชนิดตางๆ รวมถึงผงขี้เลื่อยไม (มีขนาด
อนุภาคประมาณ 100–300 ไมครอน) ไดรับความ
อนุเคราะหจากบริษัท วี.พี.วูด จํากัด สารอะมิโนไซเลน 
คือ  N-2(Aminoethyl)-3-Aminopropyltrimethoxysilane 
(KBM 603, Mw=222.4) เปนของบริษัท Shin-Etsu 
Chemical จํากัด (ประเทศญี่ปุน) โดยใชปริมาณ 1 wt% 
ในการปรับปรุงผิวผงขี้เลื่อยไม ซึ่งสูตรของพีวีซีคอม
ปาวดและวัสดุเชิงประกอบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 สูตรพีวีซีคอมปาวดและปริมาณผงขี้เลื่อยไม
ที่อัตราสวน 100:100 โดยน้ําหนัก 

 

Ingredient 
Concentration 

(pph) 

Suspension PVC Grade SIAMVIC® 258 RS (K Value = 58) 100.0 
Emulsion PVC Grade SIAMVIC® 167 GZ (K Value = 67) 4.0 
One Pack Heat Stabilizer (PF 608 A) 3.6 
External Lubricant (Finalux® G-741) 0.6 
Calcium Stearate (Ca St) 0.6 
CaCO3 (Omyacarb®-2T) 12.0 
Processing Aids (PA-20) 6.0 
Wood Flour 100.0 



การผสมและขึ้นรูปชิ้นงานตัวอยาง 
การผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม เริ่มจากการนําผงขี้

เลื่อยไมไปอบในตูอบ ณ อุณหภูมิ 80 °C เปนเวลา 24 
ช่ัวโมงหรือจนกระทั่งน้ําหนักคงที่ จากนั้นนําผงขี้เลื่อย
ไมมาผสมกับพีวีซีคอมปาวด โดยมีอัตราสวนผสมพีวีซี:
ผงขี้ เลื่อยไม คือ 100:100 โดยน้ําหนัก ดังตารางที่ 1 
จากนั้นนําของผสมมาผสมใหเขากันดวยเครื่องปนผสม
แบบความเร็วสูงเปนเวลา 2 นาที จากนั้นนําไปขึ้นรูป
ดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูรุน KMD-90-36 
(ประเทศเยอรมัน) ซึ่งอุณหภูมิที่ใชในการผลิต ต้ังแต
ชวงปอนวัตถุดิบถึงหัวขึ้นรูป คือ 180, 170, 175 และ 
180 °C ตามลําดับ ใชความเร็วของสกรู 40 รอบ/นาที 
วัสดุผสมถูกหลอมและอัดรีดผานหัวขึ้นรูปหนาตัด 
M005 หลังจากที่ช้ินงานตัวอยางผานหัวขึ้นรูปแลว 
ช้ินงานตัวอยางสงผานเขาชุดระบบควบคุมขนาด และ
ระบบหลอเย็นโดยลักษณะของหนาตัดช้ินงาน M005 
แสดงดังรูปที่ 1 จากนั้นทําการเตรียมช้ินงานทดสอบ
โดยทําการตัดช้ินงานบริเวณบนและลางของชิ้นงาน 
เพื่อใชในการทดสอบการบมเรงสภาวะตอไป 
 

 
 

รูปท่ี 1 ลักษณะของหนาตัดช้ินงาน M005 
 

ขั้นตอนการบมเรงสภาวะแวดลอม 
 นําช้ินงานตัวอยางที่ขึ้นรูปได และผานการเตรียม
เปนช้ินงานทดสอบแลวมาทําการบมเรงสภาวะดวย
เครื่อง QUV รุน QUV/Spray ของบริษัท Q-Panel Lab 
Products จํากัด (ประเทศอเมริกา) โดยทําการทดสอบ
อางอิงตามมาตรฐาน ASTM G154 (2006) Cycle 7  
ผลของอุณหภูมิในการควบแนน 
 นําช้ินงานมาทําการบมเรงสภาวะ  ซึ่งสภาวะใน
การบมเรงเริ่มตนจากฉายแสงยูวี A (340 nm) ที่อุณหภูมิ 
60 ºC เปนเวลา 8 ช่ัวโมง จากนั้นทําการใหความชื้นแก

ช้ินงานในสภาวะควบแนนที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 ºC 
เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 45 นาที และทําการสเปรยน้ําบน
ผิวช้ินงาน เปนเวลา 15 นาที และทําการเก็บช้ินงาน
ตัวอยางมาทดสอบสมบัติตางๆ ที่เวลา 0, 168, 336 และ 
504 ช่ัวโมง  
ผลของสารเคลือบผิว 
 สารเคลือบผิวที่ใช คือ สียอมไมสูตรน้ําที่มีซีเรียม
ออกไซด (CeO2) เปนสารเพิ่มเสถียรภาพทางแสง ของ
บริษัท ทีโอเอ เพนท จํากัด (ประเทศไทย) โดยการผสม
สียอมไมกับน้ํา ซึ่งเริ่มจากการเตรียมสียอมไมใหมี
อัตราสวน 0, 15 และ 30 %v/v โดยการเติมน้ําลงในสี
ยอมไมแลวทําการกวนจนสียอมไมกับน้ําละลายเขา
ดวยกันเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นทําการพนสียอมไมลง
บนชิ้นงานดวยปนพนสีระบบใชลมอัด จากนั้นควร
ปลอยใหมีแหงสนิทประมาณ 1 วันกอนนํามาทําการบม
เรงสภาวะ 
วิธีการทดสอบ 
สมบัติทางกล  
 ทําการทดสอบการรับแรงดึง และแรงดัด ดวย
เครื่อง SHIMADZU tensile tester (ประเทศญี่ปุน) 
สําหรับการทดสอบสมบัติความทนแรงดึง ทําการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638 (2003) ช้ินงาน
ทดสอบรูปทรงดัมเบลล แบบ Type I สวนการทดสอบ
สมบัติความทนแรงดัด ทําการทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM D790 (2003)  
การวิเคราะหการสลายตัวทางเคมี  
 ทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เคมีของช้ินงานวัสดุเชิงประกอบกอนและหลังทําการ
บมเรงสภาวะดวยเครื่อง Fourier Transform Infrared 
spectrometers รุน Nicolet 6700 FT-IR spectrometer 
บริษัท Thermo-Nicolet จํากัด (ประเทศอเมริกา) โดยใช
เทคนิค ATR-FTIR เพื่อวิเคราะหหาปริมาณหมูพอลิอีน
ดังสมการที่ 1  
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การวิเคราะหสี  
 ทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสีของชิ้นงานวัสดุ
เชิงประกอบกอนและหลังทําการบมเรงสภาวะ โดยทํา
การวัดคาดัชนีความเหลือง (Yellowness Index, YI) ดวย
เครื่อง UV-Vis-NIR Spectrophotometer รุน UV 3100 
บริษัท Shimadsu จํากัด (ประเทศญี่ปุน) โดยใช
มาตรฐานในการสองสวาง C ซึ่งใหคา Tristimulus 
Values X, Y และ Z ดังสมการที่ 2  
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การวิเคราะหความเปยกผิว  
 ทําการวิเคราะหมุมการเปยกผิวของชิ้นงานโดยทํา
การทดสอบกอนและหลังทําการบมเรงสภาวะ ดวย
เครื่อง Contact Angle Goniometer รุน 100-00 ของ
บริษัท Ramé-Hart Instrument จํากัด (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยทําการรายงานผลเปนคามุมการ
เปยกผิวของน้ํา (Contact Angle) โดยใชน้ํากลั่นเปน
ของเหลวที่ใชในการทดสอบ  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลของอุณหภูมิในการควบแนน 
 

 
 

รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวางคามอดุลัสและเวลาการ
บมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุเชิงประกอบที่
อุณหภูมิการควบแนนตางๆ กัน 

 

 
 

รูปท่ี 3 ความสัมพันธระหวางคาความตานทานแรงดึง
สูงสุดกับคาเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด และ
เวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของ วัสดุเชิง
ประกอบที่อุณหภูมิการควบแนนตางๆ กัน 

 

รูปที่ 2 และ รูปที่ 3 เปนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางสมบัติความตานทานแรงดึงกับเวลาในการบม
เรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุเชิงประกอบที่อุณหภูมิ
การควบแนนตางๆ กัน พบวา เมื่อพิจารณาเวลาการบม
เรงที่มากขึ้น มีผลใหสมบัติความตานทานแรงดึงมี
แนวโนมลดลง เนื่องจากวัสดุเชิงประกอบมีผงขี้เลื่อยไม
ซึ่งสามารถดูดซับน้ําในระหวางบมเรงในเครื่องบมเรง
สภาวะ จึงทําใหวัสดุเชิงประกอบมีความแข็งแรงลดลง 
และเมื่ออุณหภูมิในการควบแนนที่เพิ่มมากขึ้น สงผลทํา
ใหสมบัติความตานทานแรงดึงมีแนวโนมลดลงมากขึ้น 
เนื่องมาจากอุณหภูมิที่มากขึ้นมีผลทําใหความชื้น
สัมพัทธในสภาวะการบมเรงมีมากขึ้น (Andrade et al., 
1990) จึงสงผลทําใหวัสดุเชิงประกอบเกิดการสามารถ
ดูดซับน้ําไดมากขึ้น จึงสงผลใหวัสดุเชิงประกอบมี
ความแข็งแรงลดลงเชนกัน และจากรูปที่ 4 พบวา คา
สมบัติความตานทานแรงดัดงอมีแนวโนมลดลงเล็กนอย 
เมื่อเวลาในการบมเรงและอุณหภูมิในการควบแนนเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้มีสาเหตุเชนเดียวกับกรณีการทดสอบ
สมบัติการรับแรงดึง 



 
 

รูปท่ี 4 ความสัมพันธระหวางสมบัติความตานทานแรง
ดัดงอและเวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของ
วัสดุเชิงประกอบที่อุณหภูมิการควบแนนตางๆ 

 

 
 

รูปท่ี 5 ความสัมพันธระหวางปริมาณหมูพอลิอีนและ
เวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุเชิง
ประกอบที่อุณหภูมิการควบแนนตางๆ 

 

 จากรูปที่ 5 เปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
ปริมาณหมูพอลิอีนกับเวลาในการบมเรงสภาวะดวย
แสงยูวีของวัสดุเชิงประกอบระหวางพีวีซีและผงขี้เลื่อย
ไมที่อุณหภูมิการควบแนนตางๆ กัน พบวา เมื่อเวลาใน
การเรงสภาวะดวยแสงเพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหปริมาณหมู
พอลิอนีในวัสดุเชิงประกอบมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องมาจากแสงยูวีมีผลทําใหพีวีซีเกิดการสลายตัวเกิด
เปนพันธะคูแบบคอนจูเกเตด (Sombatsompop et al., 
2003; Sombatsompop &  Chaochanchaikul, 2005) และ

เมื่ออุณหภูมิในการควบแนนที่ เพิ่มมากขึ้นสงผลให
ปริมาณหมูพอลิอีนในวัสดุเชิงประกอบมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิการควบแนนที่เพิ่มมากขึ้นมี
ผลทําใหช้ินงานดูดซับน้ําไดมากขึ้น ซึ่งโมเลกุลของน้ํา
มีผลไปเหนี่ยวนําทําใหพีวีซีเกิดการสลายตัวไดงายขึ้น 
และการเพิ่มของปริมาณหมูพอลิอีน สงผลใหคาดัชนี
ความเหลืองเพิ่มสูงขึ้น (Sombatsompop et al., 2008) ดัง
รูปที่ 6  
 

 
 

รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางคาดัชนีความเหลืองและ
เวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุเชิง
ประกอบที่อุณหภูมิการควบแนนตางๆ 

 

 จากรูปที่ 7 พบวา เมื่อเวลาในการบมเรงสภาวะเพิ่ม
มากขึ้นมีผลทําใหคามุมการเปยกผิวมีคาลดลง เนื่องจาก
ก า รบ ม เ ร ง สภ า วะด ว ย แสง ยู วี มี ผ ลทํ า ให พี วี ซี
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดซันไดมากขึ้นเกิดหมูคารบอนิล 
(Matuana et al., 2002) จึงทําใหพีวีซีมีความชอบน้ําเพิ่ม
มากขึ้น และที่อุณหภูมิควบแนน 60 °C เวลาในการบม
เรง 504 ช่ัวโมง พบวาคามุมการเปยกผิวมีคานอยที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิการควบแนนที่สูงขึ้นมีผลทําให
พีวีซีเกิดการเสื่อมสภาพมากขึ้น สงผลทําใหเกิดปริมาณ
หมูพอลิอีนมากขึ้น และสงผลทําใหเกิดพันธะทุติยภูมิ
แบบแรงดึงดูดระหวางขั้ว ระหวางอะตอมคลอรีนของ
พีวีซีและหมูไฮดรอกซิลบนผิวของผงขี้เลื่อยไมมีลดลง 
จึงสงผลใหโมเลกุลของน้ํ าสามารถเข าทํ าพันธะ



ไฮโดรเจนกับหมูไฮดรอกซิลบนผิวของผงขี้เลื่อยไมได
งายขึ้น จึงสงผลใหวัสดุเชิงประกอบสมบัติความชอบน้ํา
มากขึ้น ดังรายละเอียดที่แสดงในรูปที่ 8 

 

 
 

รูปท่ี 7 ความสัมพันธระหวางคามุมการเปยกผิวและ
เวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุ   
เชิงประกอบที่อุณหภูมิการควบแนนตางๆ 

 

 
 

รูปท่ี 8 กลไกการทําให วัสดุ เ ชิงประกอบมีสมบั ติ
ความชอบน้ําเพิ่มขึ้นภายหลังการบมเรงดวย
แสงยูวี 

 

ผลของสารเคลือบผิว 
 ในการทดลองจะใชอุณหภูมิในการควบแนน 60 °C 
เพื่อศึกษาสารเคลือบผิวที่มีผลตอสมบัติเชิงกลและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมีของวัสดุเชิงประกอบพีวีซี
และผงขี้เลื่อยไมที่มีการเคลือบผิวดวยสียอมไมสูตรน้ําที่มี

ซีเรียมออกไซดเปนสารเพิ่มเสถียรภาพทางแสง โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนความเขมขนของสียอมไมดวยการเจือจางดวย
น้ํา ดังตารางที่ 2 พบวา เมื่อทําการปรับเปลี่ยนความเขมขน
ของสียอมไม สมบัติเชิงกลมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการทดลอง จึงไดทําการ
เปรียบเทียบช้ินงานที่ไมทําการเคลือบผิวและเคลือบผิว 
พบวา ในชิ้นงานที่ไมไดทําการเคลือบผิว เมื่อเวลาในการ
บมเรงสภาวะเพิ่มมากขึ้น สมบัติเชิงกลมีแนวโนมลดลง
เล็กนอย แตในวัสดุเชิงประกอบที่ทําการเคลือบผิวดวยสี
ยอมไมที่มีความเขมขนตางๆ กัน เมื่อเวลาในการบมเรง
สภาวะ เพิ่ มมากขึ้ น  สมบั ติ เ ชิ งกลมี แนวโน มไม
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากการที่เคลือบผิวของชิ้นงาน
วัสดุเชิงประกอบดวยสียอมไมสูตรน้ําโดยมีสารเพิ่ม
เสถียรภาพทางแสงชนิดซีเรียมออกไซดเปนองคประกอบ 
สามารถชวยปองกันการเสื่อมสภาพของพีวีซีในชิ้นงาน
วัสดุเชิงประกอบ โดยสารเพิ่มเสถียรภาพทางแสงชนิด
ซีเรียมออกไซดทําหนาที่ดูดซับแสงยูวีแทนและชวย
สะทอนแสงยูวีใหกับวัสดุเชิงประกอบอีกดวย (Gächter & 
Müller, 1990) 

 

 
 

รูปท่ี 9 ความสัมพันธระหวางคามุมการเปยกผิวและเวลา
การบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุเชิงประกอบ
ที่มีการเคลือบผิวดวยสียอมไมที่ความเขมขน
ตางๆ  



ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางสมบัติเชิงกลและเวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีเอของวัสดุเชิงประกอบระหวาง
พีวีซีและผงขี้เลื่อยไมที่มีการเคลือบผิวดวยสียอมไมที่มีความเขมขนตางๆ 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 10 ความสัมพันธระหวางปริมาณหมูพอลิอีนและ
เวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุเชิง
ประกอบที่มีการเคลือบผิวดวยสียอมไมที่ความ
เขมขนตางๆ  

 

 จากการที่สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่มี
การเคลือบผิวดวยสียอมไมสูตรน้ําที่มีซีเรียมออกไซด
ไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากชั้นของสารเคลือบผิวสามารถ
ปองกันไมใหผิวของไมดูดซับน้ําได ซึ่งสามารถดูได
จากการวัดมุมการเปยกผิวของชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบ
ดังรูปที่ 9 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางคามุมการเปยก
ผิวและเวลาที่ใชในการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีเอของ
วัสดุเชิงประกอบระหวางพีวีซีและผงขี้เลื่อยไมที่มีการ
เคลือบผิวดวยสียอมไมที่มีความเขมขนตางๆ กัน พบวา 
วัสดุเชิงประกอบที่ทําการเคลอืบผิว เมื่อทําการบมเรง 
สภาวะสงผลทําใหคามุมการเปยกผิวมีคาลดลงเพียง
เล็กนอย ซึ่งในทางตรงกันขามคามุมการเปยกผิวของ

วัสดุเชิงประกอบที่ไมไดทําการเคลือบผิว เมื่อทําการบม
เรงสภาวะคามุมการเปยกผิวมีค าลดลงอยางมาก 
เนื่องจากชั้นของสารเคลือบผิวสามารถปองกันไมใหผิว
ของไมดูดซับน้ําได  และสารเคลือบผิวชวยปองกันการ
เสื่อมสภาพของวัสดุเชิงประกอบเนื่องจากแสงยูวี สงผล
ทําใหสมบัติความชอบน้ํ าของวัสดุ เ ชิงประกอบมี
แนวโนมไมเปลี่ยนแปลง และเมื่อทําการปรับเปลี่ยน
ความเขมขนของสียอมไม พบวาคามุมการเปยกผิวมี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 

 

 
 

รูปท่ี 11 ความสัมพันธระหวางคาดัชนีความเหลืองและ
เวลาการบมเรงสภาวะดวยแสงยูวีของวัสดุเชิง
ประกอบที่มีการเคลือบผิวดวยสียอมไมที่ความ
เขมขนตางๆ 

 
 



 เมื่อทําการเคลือบผิววัสดุเชิงประกอบระหวางพีวีซี
และผงขี้เลื่อยไมดวยสียอมไมสูตรน้ําที่มีซีเรียมออกไซด 
ซึ่งจากการทดลองหาปริมาณหมูพอลิอีนและคาดัชนีความ
เหลือง ดังรูปที่ 10 และรูปที่ 11 ตามลําดับ พบวาสาร
เคลือบผิวดวยสียอมไมสูตรน้ําที่มีซีเรียมออกไซดเปนสาร
เพิ่มเสถียรภาพทางแสงชวยดูดซับแสงยูวีและชวยในการ
ปองกันการเกิดการเสื่อมสภาพดวยแสงของพีวีซีใน
ช้ินงานวัสดุเชิงประกอบ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จ า กผลก า รทดลอ งสมบั ติ เ ชิ ง กล และก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมี พบวาสมบัติความทน
แรงดึงและแรงดัดงอลดลงเมื่อเวลาในการบมเรงสภาวะ
มากขึ้น และอุณหภูมิในการควบแนน 60 °C ทําให
สมบัติเชิงกลลดลงมากที่สุด สวนปริมาณหมูพอลิอีน
และคาดัชนีความเหลืองเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาในการบม
เรงสภาวะเพิ่มขึ้น แตมุมการเปยกผิวลดลงเมื่อเวลาใน
การบมเรงสภาวะมากขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของน้ํา
สามารถเขาทําพันธะไฮโดรเจนกับหมูไฮดรอกซิลบน
ผิวผงขี้เลื่อยไม และสารเคลือบผิวที่มีซีเรียมออกไซด
สามารถชวยปองกันการเสื่อมสภาพ ซึ่งสงผลทําให
สมบัติเชิงกลและสมบัติความชอบน้ําของวัสดุ เชิง
ประกอบมแีนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรศึกษาผลของการเติมสารปองกันแสงยูวีที่มีผล
ตอสมบัติเชิงกล การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปลักษณ
ภายนอก และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเคมีของ
วัสดุเชิงประกอบเมื่อไดรับการบมเรงสภาวะ 
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