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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุดูดซับเสียงทีส่รางขึ้นจาก

ผักตบชวา โดยนําชิ้นสวนผักตบชวาที่ตากแหงและสับเรียบรอยแลว ผสมกาวไดฟนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต 10%  
ในเครื่องผสมกาว  เมื่อผสมใหเขากันแลว   นําไปใสในบล็อกแลวอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดไฮโดรลิก  ดวยแรงอัด 35 
kg/cm2 ที่อุณหภูม ิ140-150 ◦C  เปนเวลา 7  นาท ี  โดยใชเครื่องมือตรวจคลื่นนิ่ง (Standing wave apparatus) ที่
สรางขึ้นตามมาตรฐาน  ASTM C 384 - 04  โดยขั้นตอนแรกจะทําการตรวจวัดความสามารถในการดูดซับเสียงของ
วัสดุดูดซับเสียงผักตบชวา ขนาด 1 นิ้ว  ที่มีความหนาแนน  0.25, 0.30, 0.35 และ 0.40  g/cm3   เพื่อหาความ
หนาแนนที่เหมาะสม ทีท่ําใหเกิดการดูดซับเสียงสูงสุดที่ความถี ่125 Hz,  250 Hz,  500 Hz,1000 Hz,  2000 Hz,  
4000 Hz หลังจากนั้นจะทําการศึกษาลักษณะการดดูซับเสียงของผักตบชวาที่ความหนาแนนดังกลาว  โดยการตัด
แผนวัสดุใหมีรูปทรงแตกตางกัน 3 แบบ  คือ  ทรงกรวย ทรงกลม  และทรงกระบอก  และแตละรูปทรงมคีวามหนา  
¾ นิ้ว  1  นิ้ว  และ  1½  นิ้ว   ผลการทดลองพบวา  ความหนาแนนของวัสดุดูดซับเสียงของผักตบชวาที่ดูดซับเสียง
ไดดีที่สุด คือ 0.30 g/cm3  ทีทุ่กความถี ่  และเมื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุที่มีความหนา และ
รูปทรงแตกตางกันแลวพบวา  วัสดุดูดซับเสียงที่ความหนา ¾ นิ้ว  1  นิ้ว  และ  1½  นิว้  รูปทรงกลมดูดซับเสยีงไดดี
ที่สุด  และวัสดุดูดซับเสียงรูปทรงกรวย ทรงกลม และทรงกระบอกทีม่ีความหนา  1½  นิ้ว  ดูดซับเสียงไดดีที่สุด โดย
ทีว่ัสดุดูดซับเสียงที่ทําขึ้นดูดซับเสียงไดดีที่สุดที่ความถี่ต่ํา 
 
คําสําคัญ :  วัสดุดูดซับเสียง  คาสัมประสิทธิการดูดซับเสียง  ผักตบชวา 
 

Abstract 
 The purpose of this research  is to study of sound absorption coefficient of acousticboard  
produced from the water hyachinth. The water hyacinth board was prepared by randomly cutting  with 
different sizes and mixed  with  diphenylmethane di-isocyanate 10 %  by pouring into mold of hydraulic 
pressing machine at pressure 35 kg/cm2  with temperature 140 -150 ◦C and pressing at such pressure 
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for 7 minutes. The ability of sound absorption of material to created consider from sound absorption 
coefficient (α) by measure follow ASTM C 384-04. Optimum density of the acousticboard was 
determined from the sample sheets with densities of 0.25, 0.30, 0.35 and 0.40 g/cm3  at the frequency of 
125 Hz,  250 Hz,  500 Hz,  1000 Hz,  2000 Hz,  4000 Hz. The sample sheets whose the best sound 
absorption was cut with three different thicknesses (i.e., ¾ ,  1 and  1½  inch )and three different shapes 
( i.e., circular shape, cylinder shape and conical shape). The results showed that the optimum density of 
material with highest absorptive capacity was 0.30 g/cm3. At the thicknesses  ¾ , 1 and  1 ½  inch of the 
sample sheets, the sound absorption coefficient of  circular shape was the best. The tree different 
shapes of sample sheets with 1½  inch showed higher sound absorption coefficients than  ¾  and 1 
inch. The sample sheets was found that the lower the frequency, the greater the sound absorption 
coefficient. 
 
Keywords : acoustic board, sound absorption coefficient, water hyacinth 
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คํานํา 

สืบเนื่องจากวัสดุดูดซับเสียงที่ในการควบคุมปญหามลพิษทางเสียงที่ใชกันอยูในปจจุบัน มักนิยมนําแร 
ใยหิน มาใชเปนสวนประกอบในการผลิตวัสดุดูดซับเสียง  ซึ่งจะทําใหมีความสามารถในการดูดซับเสียงไดสูงสุด
ในชวงความถีท่ี่กวางมากขึ้น  และสามารถดูดซับเสียงที่มคีวามถี่สูงไดดีกวาเดิมอยางชัดเจน (Yerges LF, 1969) ซึ่ง
แรใยหินดังกลาว เปนอันตรายตอคนงานที่ตองหายใจรับฝุนใยหินเขาสูปอดเปนประจํา  ในระยะเวลานานประมาณ 
15-30  ป จะทําใหมีอาการปวย ไดแก  โรคแอสเบสโตซิส  มะเร็งปอด  และโรคเนื้องอกของเซลลบุเยื่อหุมปอด  ซึ่ง
ผูปวยอาจเปนผูที่ทํางานเกี่ยวของกับแรใยหินโดยตรง  หรือเปนผูที่ตองหายใจเอาฝุนแรใยหินเขาไปโดยไมรูตัว  เชน  
ผูพักอาศัยในอาคารที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบของวัสดุกอสรางทีแ่ตกราวหรือ ชํารุด (Fred Curtis.1999) ดังนั้น
การพัฒนาวัสดุดูดซับเสยีงชนิดใหม  นอกจากจะมีราคาถูก และหาไดงายแลว ยังตองมีความปลอดภัยอีกดวย ซึ่ง
การใชเสนใยพืชมาทําเปนวัสดุดูดซับเสียงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ  ที่ผานมาไดมีการศึกษาการนําเสนใยพืช
ชนิดตางๆ  มาสรางเปนวัสดุดูดซับเสียง  เชน  การศึกษาความสามารถในการดูดซับเสียงของแผนใยไมอัดที่ทําจาก
กานใบปาลม พบวา ความหนาแนนที่เหมาะสมของแผนวัสดุที่ทําใหเกิดการดูดซับเสียงไดดีที่สุด คือ 0.27 g/cm3 
และสามารถดูดซับเสียงที่ความถี่สูงไดดีกวาความถี่ต่ํา (ธนาศร,ี2542) การสรางวัสดุดูดซับเสียงจากเสนใยกก  
พบวาวัสดุดูดกลืนเสียงจากใยกกที่ทุกความหนาและความหนาแนนมีความสามารถดูดกลืนเสียงที่ความถี ่ 500 Hz  
ไดดีที่สุด (เกศ,2550) การศึกษาความเปนไปไดในการใชฟางขาวเปนสวนประกอบของวัสดุดูดซับเสียง พบวา วัสดุที่
ทําจากฟางขาวที่คาความถวงจําเพาะ 0.4 และ 0.6 ดูดซับเสียงในชวงความถี ่ 500-8000 Hz ไดดีกวาวัสดุประเภท
ไม เชน ไมอัด (Han-Seung Yang ,2002)  ผักตบชวาเปนเสนใยพืชอีกชนิดหนึ่งที่นาใหความสนใจ เนื่องจาก เปน
วัชพืชน้ําที่กอปญหาตอแหลงน้ํา เจริญเติบโตไดรวดเร็วและมีอยูเปนจํานวนมาก  หากสามารถพัฒนาผักตบชวาให
เปนวัสดุดูดซับเสียงได นอกจากจะเปนวัตถุดิบที่หางาย และราคาถูกแลว ยังเปนการชวยลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย 
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อุปกรณและวิธีการ 
 
การสรางวัสดุดูดซับเสียงจากผักตบชวา 
 วัสดุดูดซับเสียงจากผักตบชวาที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี ้  ทําจากผักตบชวาแหง  โดยนําผักตบชวามาตดัราก
แลวตากแดดและอบแหงใหมีความชื้นอยูระหวาง 7-12% แลวสับดวยเครื่องสับใหไดขนาด ประมาณ 20 mm  
จากนั้นนําเสนใยผักตบชวาผสมกาวไดฟนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต 10 %  ในเครื่องผสมกาว  เมื่อผสมใหเขากันแลว   
นําไปใสในบล็อกพิมพแลวอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดไฮโดรลิก  ดวยแรงอัด 35 kg/cm2 ที่อุณหภูม ิ 140-150 ◦C  เปน
เวลา 7  นาท ี  (นิศากร,2543) โดยขั้นแรก ไดกําหนดใหแผนวัสดุมีความหนาแนน 0.25, 0.30 , 0.35 และ 0.40  
g/cm3   และมีความหนา  1  นิ้ว    จากนั้นนําไปทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง เพื่อหาวาวัสดดุูดซบัเสียง
จากผักตบชวาที่มีความหนาแนนเทาไร ดูดซับเสียงไดดีที่สุด     เมื่อไดความหนาแนนที่ดีที่สุดแลว  ขั้นตอนตอไป คือ
การสรางวัสดุดูดซับเสียงที่ความหนาแนนดังกลาว แลวตัดใหมรีูปทรงแตกตางกัน 3  รูปทรง คือ รูปทรงกรวย  รูป
ทรงกระบอก และรูปทรงกลม  โดยแตละรูปทรงม ี3 ความหนา คือ  ¾ นิ้ว  1  นิ้ว  และ  1 ½  นิ้ว   งานวิจัยนี้ควบคุม
ความหนาของแผนวัสดุโดยกําหนดปริมาตรของบล็อกพิมพสําหรับทําชิ้นงานใหคงที่คาหนึ่ง  จากนั้นจึงใชผักตบชวา
ที่มวลสัมพันธกับความหนาแนนของแผนวัสดุในการอัดขึ้นรูป ก็จะไดแผนวัสดุที่มีความหนาแนนตามที่ตองการ 
 
การหาคาสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง 
 ความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุดูดซับเสียงชนิดตางๆ  บอกไดดวยคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง
(Absorption Coefficient,α)  หมายถึง  อัตราสวนของพลังงานเสียงที่ถูกดูดกลืน ตอพลังงานเสียงที่ตกกระทบวสัด ุ 
ทั้งนี ้ เมื่อคลื่นเสียงตกกระทบผิววัสด ุ จะมีพลังงานสวนหนึ่งที่สะทอนออกไป และอีกสวนหนึ่งถูกดูดกลืนที่ผิวหนา
ของวัสดุนั้น ( Reynolds,1981)  
 การหาคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของงานวิจัยนี้ใชวิธกีารออกแบบอุปกรณและวิธีทดสอบเปนไปตาม
มาตรฐานของ ASTM C384-04 โดยทดสอบที่ความถี ่125, 250, 500, 1000 , 2000 และ 4000 Hz  ซึ่งมีไดอะแกรม
ของชุดทดลองดังรูป (Figure 1 ) 
          

 
Figure 1  Schematic diagram of the requirements for standing wave apparatus   
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 วัสดุดูดซับเสียงที่สรางจากผักตบชวา โดยการผสมกับกาวไดฟนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต 10%  แลวอัดขึ้น
รูปดวยเครื่องอัดไฮโดรลิก พบวา วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นมีลักษณะผิวขรุขระเล็กนอย เนื่องจากการซอนทบักัน
อยางไมเปนระเบียบของเศษชิ้นสวนผักตบชวา  เมื่อนําไปตัดเปนรูปทรงที่แตกตางกัน 3 รูปทรง แลวปรากฏผลดังรูป 
(Figure 2)  

            
                      Cylinder shape                            Circular shape                           Conical shape 

Figure 2  Acousticboard Made From Water Hyacinth Fiber 
 

 เมื่อนําวัสดุดูดซับเสียงจากผักตบชวามาทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงแลว ไดผลดังนี ้
1. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาที่ความหนาเดียวกันเทากับ 1 นิ้ว และมีความหนาแนนตางกัน  

( 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 g/cm3 ) พบวา  วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาทีม่ีความหนาแนน 0.30 g/cm3   
ดูดซับเสียงไดดีที่สุด (Figure 3 )ในชวงความถี ่125 Hz (α = 0.51), 250 Hz (α = 0.51),  500 Hz (α = 0.47), 
1000 Hz (α = 0.44) และ 2000 Hz (α = 0.42) ตามลําดับ แตในชวงความถี ่ 4000 Hz ความหนาแนน 0.35 
g/cm3 จะมีคาสัมประสิทธการดูดซับเสียง(α = 0.20) สงูกวาคาสัมประสิทธการดูดซับเสียงที่ความหนาแนน 0.30 
g/cm3 (α = 0.12) (Figure 3 ) 

 

Figure 3  Sound absorption coefficients  of the sample with density of 0.25, 0.30, 0.35, 0.40  g/cm3 
 

2. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาที่ความหนาเดียวกันเทากับ ¾ นิ้ว   และมีรูปทรงแตกตางกัน 
(รูปทรงกลม รูปทรงกรวย และ รูปทรงกระบอก) พบวา  ความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ตางๆ มีคาไม
เทากัน โดยวัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจะสามารถดูดซับเสียงที่ความถี ่ 125  Hz  ไดสูงสุด (รูปทรงกลม α =0.58 ,
รูปทรงกรวย α =0.56 และรูปทรงกระบอก α =0.45 ) และคอยๆลดต่ําลง  จนกระทั่งทีค่วามถี่ 4000 Hz สามารถ
ดูดซับเสียงไดต่ําสุด (รูปทรงกลม α =0.14 ,รูปทรงกรวย α =0.12 และรูปทรงกระบอก α =0.11 ) อยางไรก็ดีวัสดุ
ดูดซับเสียงรูปทรงกลม ดูดซับเสียงไดดีกวาวัสดุดูดซับเสียงรูปทรงกรวย และรูปทรงกระบอกที่ทุกความถี(่Figure 4 ) 
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Figure 4 Sound absorption coefficients of the sample with density of 0.30 g/cm3(กระบอก/กรวย/กลม  ¾ ") 

 
3. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาที่ความหนาเดียวกันเทากับ 1 นิ้ว และมีรูปทรงแตกตางกัน 

(รูปทรงกลม รูปทรงกรวย และ รูปทรงกระบอก) พบวา  ความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ตางๆ มีคาไม
เทากัน  โดยวัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจะสามารถดูดซับเสียงที่ความถี ่125  Hz  ไดสูงสุด (รูปทรงกลม α = 0.63 ,
รูปทรงกรวย α = 0.56 และรูปทรงกระบอก α = 0.51 ) และคอยๆลดต่ําลง  จนกระทั่งทีค่วามถี่ 4000 Hz สามารถ
ดูดซับเสียงไดต่ําสุด (รูปทรงกลม α = 0.15, รูปทรงกรวย α =0.14 และรูปทรงกระบอก α =0.12 )   อยางไรก็ดีวัสดุ
ดูดซับเสียงรูปทรงกลม ดูดซับเสียงไดดีกวาวัสดุดูดซับเสียงรูปทรงกรวย และรูปทรงกระบอก ทีทุ่กความถี ่ (Figure 
5 ) 

 
Figure 5  Sound absorption coefficients of the sample with density of 0.30 g/cm3 (กระบอก/กรวย/กลม  1") 

 
4. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาที่ความหนาเดียวกันเทากับ 1½   นิ้ว   และมีรูปทรงแตกตางกัน 

(รูปทรงกลม รูปทรงกรวย และ รูปทรงกระบอก) พบวา  ความสามารถในการดูดซบัเสียงที่ความถี่ตางๆ มีคาไม
เทากัน  โดยวัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจะสามารถดูดซับเสียงที่ความถี ่ 125  Hz  ไดสูงสุด (รูปทรงกลม α =0.66 ,
รูปทรงกรวย α =0.62 และรูปทรงกระบอก  α =0.56 )   และคอยๆลดต่ําลง  จนกระทั่งที่ความถี ่4000 Hz สามารถ
ดูดซับเสียงไดต่ําสุด (รูปทรงกลม α =0.18, รูปทรงกรวย α =0.16 และรูปทรงกระบอก α =0.14 ) อยางไรก็ดีวัสดุ
ดูดซับเสียงรูปทรงกลม ดูดซับเสียงไดดีกวาวัสดุดูดซับเสียงรูปทรงกรวย และรูปทรงกระบอกทีทุ่กความถี่(Figure 6 ) 
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Figure 6  Sound absorption coefficients of the sample with density of 0.30 g/cm3(กระบอก/กรวย/กลม 1½") 

 

5. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาที่มีรูปทรงเดียวกัน (รูปทรงกรวย)   และมีความหนาแตกตางกัน 
(¾  นิ้ว ,1  นิ้ว และ 1½  นิ้ว ) พบวา  ความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ตางๆ มีคาไมเทากัน  โดยวัสดุดูดซับ
เสียงที่สรางขึ้นจะสามารถดูดซับเสียงที่ความถี ่125  Hz  ไดสูงสุด (ความหนา ¾ นิ้ว α = 0.56 ,  ความหนา 1  นิ้ว 
α =0.59 และความหนา  1 ½  นิ้ว α = 0.62 ) และคอยๆลดต่ําลง  จนกระทั่งที่ความถี ่4000 Hz สามารถดูดซับ
เสียงไดต่ําสุด (ความหนา ¾ นิ้ว α = 0.12, ความหนา 1  นิ้ว α =0.15 และความหนา  1½  นิ้ว α =0.16 )  อยางไร
ก็ดีวัสดุดูดซับเสียงที่มีความหนา 1½  นิ้ว  ดูดซับเสียงไดดีกวาวัสดุดูดซับเสียงที่มีความหนา ¾ นิ้ว  และ 1  นิ้ว  ที่
ทุกความถี่  (Figure 7 ) 

 
Figure 7  Sound absorption coefficients of the sample with density of 0.30 g/cm3 (กรวย ¾ ,1, 1½ ") 

 

6. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาที่มีรูปทรงเดียวกัน (รูปทรงกลม)   และมีความหนาแตกตางกัน 
(¾ นิ้ว  1  นิ้ว  และ  1½  นิ้ว ) พบวา  ความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ตางๆ มีคาไมเทากัน  โดยวัสดุดูดซับ
เสยีงที่สรางขึ้นจะสามารถดูดซับเสียงที่ความถี ่125  Hz  ไดสูงสุด (ความหนา ¾ นิ้ว α =0.58 ,  ความหนา 1  นิ้ว α 
=0.63 และความหนา  1½  นิ้ว  α =0.66 ) และคอยๆลดต่ําลง  จนกระทั่งที่ความถี ่4000 Hz สามารถดูดซับเสียง
ไดต่ําสุด (ความหนา ¾ นิ้ว α =0.13 ,  ความหนา 1 นิ้ว α =0.15 และความหนา  1½  นิ้ว α =0.18 )  อยางไรก็ดี
วัสดุดูดซับเสียงที่มีความหนา 1½  นิ้ว  ดูดซับเสียงไดดีกวาวัสดุดูดซับเสียงที่มีความหนา ¾ นิ้ว  และ 1  นิ้ว  ที่ทุก
ความถี่  (Figure 8 ) 
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Figure 8 Sound absorption coefficients of the sample with density of 0.30 g/cm3(กลม  ¾ , 1, 1½ ") 

 
7. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นจากผักตบชวาที่มีรูปทรงเดียวกัน (รูปทรงกระบอก)   และมีความหนาแตกตาง

กัน (¾ นิ้ว  1  นิ้ว  และ  1½  นิ้ว ) พบวา  ความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ตางๆ มีคาไมเทากัน  โดยวัสดุ
ดูดซับเสยีงที่สรางขึ้นจะสามารถดูดซับเสียงที่ความถี ่125  Hz  ไดสูงสุด (ความหนา ¾ นิ้ว α =0.45 ,  ความหนา 1  
นิ้ว α =0.51 และความหนา  1½  นิ้ว α =0.56 )  และคอยๆลดต่ําลง  จนกระทั่งที่ความถี ่4000 Hz สามารถดูดซับ
เสียงไดต่ําสุด (ความหนา ¾ นิ้ว α =0.11 ,ความหนา 1  นิว้ α =0.12 และความหนา  1½  นิ้ว α =0.14 )  อยางไร
ก็ดีวัสดุดูดซับเสียงที่มีความหนา 1½  นิ้ว  ดูดซับเสียงไดดีกวาวัสดุดูดซับเสียงที่มีความหนา ¾ นิ้ว  และ 1  นิ้ว  ที่
ทุกความถี่  (Figure 9 ) 

 
Figure 9  Sound absorption coefficients of the sample with density of 0.30  g/cm3 (กระบอก  ¾ ,1, 1½ " ) 

 
8. วัสดุดูดซับเสียงที่สรางขึ้นดูดซับเสียงไดดีที่สุดที่ความถี ่125 Hz  และดูดซับเสียงไดต่ําที่สุดที่ความถี ่

4000 Hz (Figure 10)  
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Figure 10  Sound absorption coefficients of the sample with density of  0.30  g/cm3 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
วัสดดุูดซับเสียงที่สรางจากผักตบชวามีความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ตางๆ ไมเทากัน ทั้งนี้

ขึ้นกับความหนาและความหนาแนนของวัสด ุ  โดยทีค่วามหนาของวัสดุดูดซับเสียงที่สรางจากผักตบชวามีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง เมื่อความหนาเพิ่มขึ้น คาสมัประสิทธิ์การดูดซับเสียงจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ และรูปทรงของวัสดุดูดซับเสียงที่สรางจากผักตบชวากม็ีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์การดูดซับ
เสียงดวยเชนกัน   โดยพบวาวัสดุดูดซับเสียงที่สรางจากผักตบชวารูปทรงกลมดูดซับเสียงไดดีกวารูปทรงกระบอก  
และรูปทรงกรวย  นอกจากนีว้ัสดุดูดซับเสียงที่สรางจากผักตบชวาสามารถดูดซับเสียงไดดีที่สุดที่ความถี่ต่ํา ดังนั้น
วัสดุดูดซับเสียงจากผักตบชวาที่สรางขึ้น จึงควรนําไปประยุกตใชกับงานที่ตองการควบคุมเสียงที่ความถี่ต่ํา  ทั้งนี้
อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสารอื่นๆ เขาไปในกระบวนการผลิต  เชน สารเคลือบผิวกันซึม  สารหนวงไฟ  
และสารปองกันรักษาเนื้อไม  เปนตน  เพื่อเพิ่มความคงทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของแผนวัสดใุหมาก
ยิ่งขึ้น 
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