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บทคัดยอ 

  งานวจิัยนี้มีวตัถปุระสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานจักสานเตยปาหนัน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐมที่เคลือบเงาดวยมีเดียมออยลอัลคิดเรซินซึ่งสังเคราะหจากน้ํามันถั่วเหลืองโดยมีดีแอโรมาไทซดไวตสปริต

เปนตัวเจือจางกับที่เคลือบเงาดวยแล็กเกอรโดยมีทินเนอรเปนตัวเจือจาง และ 2) พิจารณาความเหมาะสมในการนํา

สารเคลือบเงาที่สังเคราะหไปใชงานไดจริง รูปแบบการวจิัยเปนการวจิัยเชงิทดลองเพือ่การพฒันา วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) การสังเคราะหมีเดียมออยลอัลคิดเรซิน 

1-4 ดวยกระบวนการแอลกอฮอไลซิส นําน้ํามันถั่วเหลือง กรดฟทาลิกแอนไฮไดรด และเพนตะอิริทริทอลน้ําหนัก 106.18, 

45.57 และ 66.69 กรัม โดยมีลิเทียมไฮดรอกไซด 0.1 กรัม เปนตัวเรงปฏิกิริยา ดําเนินการทดลองโดยแปรผัน

ระยะเวลาและอุณหภูมใินชวงปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของกระบวนการแอลกอฮอไลซิส ดังนี้  200ºC 4 ชั่วโมง, 200ºC 

5 ชั่วโมง, 220ºC 4 ชั่วโมง และ 220ºC 5 ชั่วโมง ตามลําดับ แลวเตรียมสารเคลือบเงาหมายเลข 1 – 8 จาก มีเดียมออยล-

อัลคิดเรซิน 1 – 4 โดยเจือจางดวยดีแอโรแมไทซดไวตสปริตที่ 6 : 4 และ 4 : 6 โดยน้ําหนัก สวนสารเคลือบเงาหมายเลข 9 - 10 

เตรียมจากแล็กเกอรเงากบัทินเนอรที่อัตราสวน 4 : 6 และ 6 : 4 โดยน้ําหนัก การประเมินผลลักษณะทางกายภาพดาน

ความมันเงาของชิ้นงานจักสานเตยปาหนันหลังผานการเคลือบเงาโดยผูชํานาญการและความเหมาะสมในการลงทุน

ผลิตพบวา สารเคลือบเงาหมายเลข 5 ซึ่งมอีณุหภูมิและเวลาที่ใชสังเคราะหในชวงปฏิกริิยาเอสเทอริฟเคชันที่ 220°C 

และ 4 ชั่วโมง แลวเจือจางดวยดีแอโรแมไทซดไวตสปริตที่อัตราสวน 6 : 4 โดยน้ําหนัก มีความเหมาะสมตอการพัฒนาเปน

สารเคลือบเงาเครื่องจักสานเตยปาหนัน  

คําสําคัญ : เครื่องจักสาน  ลักษณะทางกายภาพ  อัลคิดเรซิน  แล็กเกอร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) compare physical properties of wickerworks from 

Pandanus odoratissimus Linn. f. (Sampran, Nakhon Pathom) coated by the synthesized medium oil 

alkyd resins from soyabean oil with a lacquer varnish, and 2) determine the appropriateness of the 

alkyd resins as varnishes for the wickerworks. The pattern of the research was the experimental 

research for development. The experimental design was performed by the RCBD pattern. The synthesis 

of medium oil alkyd resins, 1-4 was as follows. Each synthesis was prepared using a soyabean oil, 

pentaerythritol, and phthalic anhydride at the weight of 106.18, 45.57, and 66.69 grams, with 0.1 grams 

of lithium hydroxide as a catalyst. Variations in temperatures and time lengths of esterifications in 
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alcoholysis processes of each were 200°C and 4 hrs, 200°C and 5 hrs, 220°C and 4 hrs, and 220°C 

and 5 hrs, respectively. Varnishes no. 1-8 were arranged from the medium oil alkyd resins 1-4. Each was 

used the dilution by a dearomatized white spirit with the ratios of 6:4 and 4:6. For varnishes no. 9-10 the 

4:6 and 6:4 ratios of a lacquer and a thinner were performed. The evaluated results for physical 

properties of the wickerworks after coating by the veterans combined with the consideration for 

appropriate investment were revealed. The varnish no. 5, the temperature and time length during the 

esterification at 220°C and 4 hrs, and dilution ratio of 6:4, is suitable for Pandanus odoratissimus Linn. 

f., wickerwork’s coating.  
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คํานํา 

 ความตื่นกลัวตออันตรายจากมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสังเคราะหผลิตภัณฑตาง ๆ ในชีวิตประจาํวัน

ทําใหผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติที่ผานการผลิตอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น ชิ้นงานจักสาน

จากเตยปาหนันกําลังเปนที่นิยมชื่นชอบทั้งจากตลาดภายในและตางประเทศกอใหเกิดการสรางงานและรายไดตอ

ชุมชนทองถิ่นตามมา อยางไรก็ดีการใชสารเคลือบเงาสังเคราะหแล็กเกอรโดยมีทินเนอรเปนตัวเจือจาง นอกจากจะมี

ผลเสียตอสุขภาพอนามัยของผูใชแลว ยังกอปญหาการปนเปอนของสารระเหยสูส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข 

(2550) ไดกลาวถึงพิษของแล็กเกอรและทินเนอรที่เกิดจากสารระเหย ไดแก โทลูอีน ไซลีน ไววา ไอจากสารระเหยกอใหเกิด
การระคายเคืองตอระบบประสาทตา เมื่อหายใจเขาสูปอดสูถุงลม แลวซึมเขาสูกระแสเลือดและนําเขาสูอวัยวะตาง ๆ 

กอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหตับ ไต หลอดเลือดเปราะ เกิดมะเร็งในเม็ดเลือด และเกิดอันตราย

ตอระบบประสาทสวนกลาง จากเหตุผลขางตนการพัฒนาสูตรสารเคลือบเงาเครื่องจักสานเพื่อลดอันตรายตอผูใชจึง

มีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดสังเคราะหสารเคลือบเงาที่มีความเปนมิตรตอสุขภาพของผูใชงานและสิ่งแวดลอม

เพิ่มขึ้นโดยสังเคราะหสารเคลือบเงาตั้งตนจากมีเดียมออยลอัลคิดเรซินดวยกระบวนการแอลกอฮอไลซิส มีน้ํามันถั่วเหลือง

เปนสวนประกอบ ใชดีแอโรมาไทซดไวตสปริตเปนตัวเจือจาง แลวเคลือบเงาบนชิ้นงานจักสานเตยปาหนันจากอําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพดานความมันเงาของชิ้นงานจักสานเตยปาหนันหลังผาน

การเคลือบเงากับสารเคลือบเงาแล็กเกอร รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชเปนสารเคลือบเงาชิ้นงาน

จักสานไดจริง 

         การสังเคราะหมีเดียมออยลอัลคิดเรซินดวยกระบวนการแอลกอฮอไลซิสใช เพนตะอิริทิทอล ฟทาลิกแอนไฮไดรด 

ซึ่งเปนพอลิไฮดริกอัลกอฮอล กรดพอลิเบสิก และน้ํามันถั่วเหลือง ในงานวิจัยนี้เลือกใชน้ํามันถั่วเหลืองเนื่องจากมีราคาถูก 

เพนตะอิริทิทอล มีการแหงตัวเร็ว ความมันเงาสูง ความทนทานตอนํ้า สารเคมี และการขัดถู ฟทาลิกแอนไฮไดรดสามารถ

ละลายในสารที่รวมทําปฏิกิริยาไดดี ราคาถูก มีความทนทาน และการยึดเกาะดี สวนตัวเจือจางเลือกใชดีแอโรมาไทซดไวตสปริต

เนื่องจากมีความเปนพิษตอระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทสวนกลางในระดับต่าํ ผลการเปรียบเทียบสุขภาพ
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ของคนงานโรงงานผลิตอัลคิดเรซิน จํานวน 23 คนกับกลุมควบคุมที่ระดับสัมผัสเฉล่ีย 6.6 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร    

ไมพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถติิกับการทํางานของปอด แตมอีาการโรคเยือ่บุตาและโรคเยือ่บจุมกูอกัเสบ

ตางกับกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ (OEHHA, 2000) อุณหภูมแิละระยะเวลาที่เหมาะสมขณะเกิดปฏิกิริยา

แอลกอฮอไลซิสและเอสเทอริฟเคชันมีผลตอคุณภาพของสารเคลือบเงาอัลคิดเรซิน Atimuttigul et al. (2006) รายงานวา 

ในการสังเคราะหชอรตออยอัลคิดเรซินจากน้ํามันพืช เชน น้ํามันขาวโพด น้ํามันรําขาว น้ํามนัทานตะวัน น้ํามันถั่วเหลือง 

อุณหภูมแิละระยะเวลาที่เหมาะสมขณะเกิดปฏกิิริยาแอลกอฮอไลซิสอยูในชวง 210 – 230°C 1 ชั่วโมง และขณะเกิดปฏิกิริยา

เอสเทอริฟเคชันอยูในชวง 210°C 5 ชั่วโมงเปนตน การเลือกตัวเจือจางมีเดียมออยลอัลคิดเรซินมักใชไวตสปริตซึ่งมี

ราคาถกูกวาตัวทาํละลายชนิดอื่น ๆ สามารถควบคุมการระเหยไดในชวงกวาง และมีความเปนพิษนอยกวาตัวทําละลาย  

อะโรมาติกพวกโทลูอีน ไซลีน ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความเปนพษิของไวตสปริต 2 ชนิด ระหวางไวตสปริตที่

มีแอโรมาติกไฮโดรคารบอนระหวาง 8 – 22 เปอรเซ็นต กับ ดีแอโรมาไทซดไวตสปริตที่มีแอโรมาติกไฮโดรคารบอนนอยกวา 

2 เปอรเซ็นตกับสัตวทดลองในชวงเวลาประมาณ 30 ปที่ผานมาพบวา ทั้งสองประเภทมคีวามเปนพิษเฉียบพลันในระดับต่าํ 

ลักษณะความเปนพิษคลายคลงึกัน  แตประเภทหลังมีผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลางนอยกวา (Amoruso et al., 2008) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเก็บตัวอยางและเตรียมชิ้นงาน 
 เก็บตัวอยางใบเตยปาหนันบริเวณชายน้ําแมน้ํานครชัยศรีดานหลังโรงเรียนวัดทาพูด-ดานหลังวัดหอมเกร็ด 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมซึ่งมีพิกัดทางภูมิศาสตรระหวาง 47P 0638193 UTM 1519989 - 47P 0635445 UTM 1521883 

โดยใชดามงาวฟนใบที่แยกออกจากกอทีละใบ เอาหนามที่เสนกลาง และสวนขางของใบออก ทําความสะอาด แลวเช็ดให

แหง แบงใบเตยปาหนันออกเปน 4 สวน เทา ๆ กัน นํามาขดูใหนิ่ม ตากแดด 2 – 3 วัน เมื่อแหงแลว นํามาจัดทําเปน

ชิ้นงานจักสานขนาด 10×10 เซนติเมตร จํานวน 10 ชิ้น 
การหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลาในชวงปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชนักับคาความเปนกรดของ
มีเดียมออยลอัลคิดเรซินและการเตรียมสารเคลือบเงา 
 1) สังเคราะหมีเดียมออยลอลัคิดเรซิน 1-4 และหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลากับคาความเปน

กรดขณะเกิดปฏกิิริยาเอสเทอริฟเคชัน สารเคมีทีใ่ชในการสังเคราะห ไดแก เพนตะอิริทริทอล และกรดฟทาลิกแอนไฮไดรด   

เกรดการคาซึ่งไดรับการอนุเคราะหจากบริษัทสยามเคมีคอลอินดัสตร้ี การสังเคราะหใสน้ํามันถั่วเหลือง 106.18  กรัม

ลงในขวดกนกลม 5 คอ ที่ปลอยใหแกสไนโตรเจนไหลผานภายในและมีใบพัดคนสารขณะกาํลังสังเคราะหตลอดเวลา เปดน้ํา

ใหไหลผานเครื่องควบแนน ใหความรอนกับน้ํามันโดยเพิ่มอุณหภูมิทีละนอยจนถึง 100ºC เติมลิเทียมไฮดรอกไซด 0.1 กรัม

เพื่อเรงปฏิกิริยา แลวเพิ่มอุณหภูมิเปน 240ºC เติมเพนตะอริิทริทอล 45.57 กรัม ใหความรอนตอไปเร่ือย ๆ โดยควบคุม

อุณหภูมิที ่240ºC ใหคงที่เปนเวลา 1-2 ชั่วโมง ในระหวางนั้นนําสารผสม 1 สวนตอเอทานอล 3 สวนใสในหลอดทดลอง

แลวเขยา เมื่อสารผสมละลายหมดจึงคอย ๆ ลดอุณหภูมิของสารผสมลงจนถึง 180ºC เติมกรดฟทาลิกแอนไฮไดรด 

66.69 กรัม แลวเพิม่อุณหภูมิเปน 200ºC เมื่อครบ 2, 3 และ 4 ชั่วโมง นาํสารผสมหาคาความเปนกรด ไดมีเดียมออยล-

อัลคิดเรซิน 1 สําหรับมีเดียมออยลอัลคิดเรซิน 2 – 4 ใชสวนผสมและปริมาณเชนเดียวกัน แตตางกันที่ระยะเวลา

และอุณหภูมิ ดงันี้ 200ºC 5 ชัว่โมง, 220ºC 4 ชั่วโมง และ 220ºC 5 ชั่วโมง ตามลําดับ  

 2) เตรียมสารเคลือบเงา 10 ชนิด นํามีเดียมออยลอัลคิดเรซิน 1-4 มาเจอืจางดวยดีแอโรมาไทซดไวตสปริต

ซึ่งไดรับการอนุเคราะหจากบรษิัทสยามเคมีคอลอินดัสตร้ี ในอัตราสวน 6:4 และ 4:6  ไดสารเคลือบเงาหมายเลข 1 - 8 
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สวนสารเคลือบเงาหมายเลข 9 - 10  เตรียมจากแล็กเกอรเงากับทินเนอรในอัตราสวนที่ 4:6 และ 6:4 ทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพของสารเคลือบเงา ดังนี้ คาสีวัดในระบบ CIELAB (HunterLab, 2008) โดย MiniScan XE plus 45 ของ 

Charpa Techcenter Co., Ltd. คาความหนดืวัดโดย Visco Tester 6 L ของ Haake การแหงตัวของสารเคลือบเงา
บนชิ้นงานจักสานเตยปาหนันที่ระยะแตะไมติด และระยะแหงแข็งโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1640-95 และ D 5895-96 

(ASTM, 1997a, 1997b) ที่เวลาตรวจสอบ 30 ชั่วโมง การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพดานความมันเงาของชิ้นงาน

จักสานเตยปาหนันหลังผานการเคลือบเงา โดยใชแบบประเมนิความมันเงาซึง่กําหนดลักษณะทางกายภาพของชิ้นงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเตยปาหนัน (2546) ไว 4 ลักษณะ ไดแก (1) ความเรียบไมเปนเม็ด (2) ความเปนมัน

เงาสม่ําเสมอ (3) ความเปนธรรมชาต ิ(ไมแข็งกระดางหรือหนาเกินไป) และ (4) ความทนทานหลังการเคลือบ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 

ความสัมพนัธระหวางอณุหภมูิและเวลาในชวงปฏิกิริยาเอสเทอรฟิเคชนักับคาความเปนกรดของมีเดยีมออยล-
อัลคิดเรซิน  
 การผันแปรของอุณหภูมิและเวลากับคาความเปนกรดของมีเดียมออยลอัลคิดเรซินที่สังเคราะห (Figure 1)  

พบวา ขณะเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันอุณหภูมิที่เพิ่มจาก 200ºC เปน 220ºC กับเวลาที่เพิ่มจาก 2-5 ชั่วโมงมีผล

ใหความเปนกรดลดลง อุณหภูมิและเวลาที่ใชสังเคราะหสารเคลือบเงาตั้งตนในครั้งนี้มีความแตกตางกันเล็กนอยกับ

ของ Atimuttigul et al. (2006) และนฤมล และคณะ (2545) Atimuttigul et al. (2006) ใชอุณหภูมิสังเคราะหที่ 210 และ 

230ºC และ ไดรายงานอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมที่ 210ºC และ 5 ชั่วโมง สําหรับ นฤมล และคณะ (2545) 

เตรียมอัลคิดเรซินที่ดัดแปรดวยน้ํามันที่สกัดจากพชืน้ํามัน 4 ชนิด (รําขาว ทานตะวัน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง) และรายงาน

อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมวา อยูในชวง 230-240ºC และ 4 ชั่วโมง  
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Figure 1. The Variation of temperature and time affecting on acid values of synthesized medium oil alkyd resins 
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สมบัติทางกายภาพบางประการของสารเคลือบเงา 
 การทดสอบการแหงตัวของสารเคลือบเงาหมายเลข 1-10 โดยวางชิ้นงานจักสานเตยปาหนันแตละชิ้นงานที่ผาน

การเคลือบเงาดวยสารเคลือบเงาหมายเลข 1-10 ไวในบริเวณที่มีอากาศถายไดดีเปนเวลา 30 ชั่วโมง แลวสัมผัสโดย

ใชนิ้วแตะ และกดลงบนผิวของชิ้นงานโดยไมเลอะติดมือ (Table 1) พบวาสารเคลือบเงาทั้ง 10 ชนิดแหงไดเอง คาสี

ของสารเคลือบเงาหมายเลข 1 – 10 ในระบบ CIELAB ซึ่งรายงานผลดวยคา dl, da และ db (HunterLab, 2008) 
พบวา dl มีคา 22.22 (หมายเลข 1) - 32.27 (หมายเลข 9) โดยมีคาเฉลี่ย 28.32 ± 3.20 และมีคาใกลเคียงกัน 

แสดงวา สารเคลือบเงาสวนใหญมีคาความสวางที่สะทอนออกมาจากผิววัตถใุกลเคียงกันโดยสารเคลือบเงาหมายเลข 9 

ซึ่งมีคาสูงสุดมสีีออนที่สุด ในขณะที่สารเคลือบเงาหมายเลข 1 มีสีเขมสุด คา da มีคาใกลเคียงกันมากที่ -1.76 (หมายเลข 6) 

-5.69 (หมายเลข1) สารเคลือบเงาหมายเลข 5, 6, 8, 9 และ10 มีโทนสีเขียวเล็กนอย สวนสารเคลือบเงาหมายเลข 1, 2, 

3, 4 และ7 มโีทนสีแดง อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางโทนสีแดงกับเขียวมีนอยมาก คา db ของสารเคลือบเงาหมายเลข 1 – 10 

มีคาต่ําและใกลเคียงกันมาก คือระหวาง 7.74 (หมายเลข 6) – 13.82 (หมายเลข 7) และมีคาเฉลี่ย 11.11 ± 2.07 แสดงวา 

สารเคลือบเงาทุกหมายเลขมีสีเหลืองออนใกลเคียงกัน คาความหนืด (Table 1) แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มี

คามากกับกลุมที่มีคานอยโดยกลุมที่มีคามาก ไดแก สารเคลือบเงาหมายเลข 1, 3, 5 และ7 มีคาระหวาง 148 (หมายเลข 3) 

– 990 (หมายเลข 7) mPa.s สวนกลุมที่มีคานอย ไดแก สารเคลือบเงาหมายเลข 2, 4, 6, 8, 9 และ 10 มีคาระหวาง 9 

(หมายเลข 4) – 84 (หมายเลข 7) mPa.s กลุมที่มีคาสูงเปนกลุมของสารเคลือบเงาที่สังเคราะหขึ้นและมีการเจือจางดวย 

ดีแอโรมาไทซดไวตสปริตในอัตราสวนที่สูงกวา ที่ 6 : 4 
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Table 1. Some properties of the synthesized varnishes and lacquer varnishes 
Mixture Ratio Color No. of 

Varnish1/ Alkyd Resin Solvent2/ 

Air Drying 

30 hrs dl3/ da4/ db5/ 

Viscosity 

(mPa.s) 

1 6 4  22.22 5.69 11.27 244 

2 4 6  26.76 2.47 12.8 12 

3 6 4  24.8 5.6 12.67 148 

4 4 6  26.83 0.77 11.39 9 

5 6 4  31.82 -0.97 12.74 550 

6 4 6  30.44 -1.76 7.74 12 

7 6 4  28.14 2.38 13.82 990 

8 4 6  29.58 -0.76 11.15 13 

9 Lacquer 

4 

Thinner 

6 

 

32.27 -1.28 8.15 

 

19 

10 Lacquer 

6 

Thinner 

4 

 

30.36 -1.23 9.33 

 

84 
1/ Varnishes no.1-8 were synthesized as followings: 

   No. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, and 7 and 8 were at 200°C, 4hrs; 200°C, 5hrs; 220°C, 4hrs, and 220°C,    

5hrs, respectively. 
2/ Dearomatized white spirit 
3/ dl=luminant between 0-100 (indicates dark to white) 
4/ da=color tone range from red to green (+ indicates red, - indicates green) 
5/ db=color tone range from yellow to blue (+indicates yellow, - indicates blue) 

 
ลักษณะทางกายภาพดานความมันเงาของชิ้นงานจักสานเตยปาหนันหลังผานการเคลือบเงา 
 ลักษณะทางกายภาพดานความมันเงาทีป่ระเมินของชิ้นงานจักสานเตยปาหนันหลังผานการเคลือบเงา (ที่เวลา

ตรวจสอบ 30 ชัว่โมง) มี 4 ลักษณะ ไดแก (1) ความเรียบไมเปนเม็ด (2) ความเปนมันเงาสม่ําเสมอ (3) ความเปนธรรมชาติ 

(ไมแข็งกระดางหรือหนาเกินไป) และ (4) ความทนทานหลังการเคลือบ ผลการประเมินโดยคะแนนเฉลี่ยของผูชํานาญการ 

5 ทาน (Table 2, Figure 2) พบวา มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถติิระหวางชนิดของสารเคลือบเงาหมายเลข 

1-10 (p<0.05; RCBD; Post Hoc Tests-Duncan) ซึ่งแบงออกไดเปน 3 กลุมโดยเรียงจากกลุมที่มีคะแนนนอยที่สุดไป

ยังกลุมที่มีคะแนนมากที่สุด ดังนี้  กลุมที่ 1 (9 และ 10) ที่คะแนน 2.40 กลุมที่ 2 (8) ที่คะแนน 3.05 กลุมที่ 3 (2, 6, 1, 7, 

3, 4 และ 5) ที่คะแนนระหวาง 3.15-3.45   
 ผลการประเมินแสดงวา สารเคลือบเงากลุมที่ 3 มีความเหมาะสมตอการพฒันาเปนสารเคลือบเงาเครื่องจักสาน

เตยปาหนันเนื่องจากมชีวงคะแนนอยูสูงสุด ในขณะที่ สารเคลือบเงาหมายเลข 9 และ 10 (แล็กเกอรเงา : ทินเนอรที่ 4 : 6 

และ 6 : 4) มีความเหมาะสมนอยที่สุด อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยไดพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เพิ่มเติม เชน 
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ถามีความตองการความมันเงาของชื้นงานจักสานในระดับสูงก็ควรเลือกใชสารเคลือบเงาหมายเลข 7 (อุณหภูมิ และเวลา
ที่ใชในการสังเคราะหขณะเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ณ 220ºC และ 5 ชั่วโมง) ซึ่งมีคาความหนืดสูงสุดในกลุมที่ 
990 mPa.s หากพิจารณาดานความคุมทุนโดยมีความมันเงาลดลงเล็กนอยและเวลาในการผลิตลดลงก็ควรเลือกพัฒนา

สารเคลือบเงาหมายเลข 5 (อุณหภูมิและเวลาทีใ่ชในการสังเคราะหขณะเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ณ 220ºC และ 4 

ชั่วโมง) สวนสารเคลือบเงาหมายเลข 2, 6, 1, 3 และ 4 ซึ่งมีคาความหนืดระหวาง 9-244 mPa.s จัดเปนชวงความหนืด
ที่มีคาต่ําเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัลคิดเรซินที่จําหนายโดยทั่วไปซึ่งมีคาความหนืดระหวาง 500-3,000 mPa.s (Flux, 2011) 
สารเคลือบเงาที่ไดจากการวิจยัในครั้งนี้แตกตางกับการวิจยัอื่น ๆ คือ (1) เปนสารเคลือบเงาสังเคราะหมีเดียมออยล

อัลคิดเรซินจากน้ํามันถั่วเหลืองที่ปราศจากสารเรงแหงซึ่งมักมีสวนผสมของโลหะหนักพวกโคบอลต และแมงกานิสที่

เปนสารกอมะเร็งและมีอันตรายอยางสูงตอสุขภาพของผูใชงานและสิ่งแวดลอม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554) 

สามารถแหงไดเองในสภาพแวดลอมทีม่อีากาศถายเทและมีอณุหภูมิที่ไมสูงนัก (2) เลือกดแีอโรมาไทซดไวตสปริตเปน

ตัวทําละลายที่เมื่อเจือจางสารเคลือบเงาแลวมีอนัตรายตอสุขภาพของผูใชงานและสิ่งแวดลอมลดลง Amoruso el al. (2008) 

ไดรวบรวมผลของการศึกษาความเปนพษิของไวตสปริตเทียบกับดีแอโรมาไทซดไวตสปริตที่เกิดขึ้นกับสัตวทดลองใน

ชวงเวลาประมาณ 30 ปที่ผานมาพบวา ทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะความเปนพิษเฉียบพลันอยูในระดับต่ําคลายคลึงกัน 

แตดีแอโรมาไทซดไวตสปริตมีผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลางนอยกวา 
 
Table 2. The evaluation of wickerwork’s physical properties after varnish coatings 

Differences between physical property’s 

means 2/ 

No. of 

Varnish 

Means of physical 

properties 1/ 

No. of 

Varnish 

1 2 3 

1 3.25± .79 9 2.40   

2 3.15 ± .38 10 2.40   

3 3.40 ±.52 8  3.05  

4 3.40 ± .14 2  3.15 3.15 

5 3.45± .45 6  3.15 3.15 

6 3.15± .65 1  3.25 3.25 

7 3.25± .73 7  3.25 3.25 

8 3.05± .62 3  3.40 3.40 

9 2.4± .58 4  3.40 3.40 

10 2.4± .58 5   3.45 

  Sig. 1.000 .078 .130 
1/The experimental design and analysis of variance were performed by the RCBD pattern and One-way 

ANOVA. 
2/The comparison of means used Duncan’s pattern.  
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Figure 2. Means and SD of some physical properties of wickerwork after varnish coatings 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 ในการสังเคราะหมีเดียมออยลอัลคิดเรซินจากน้ํามันถั่วเหลือง การผันแปรของอุณหภูมิและเวลาขณะการดําเนิน

ไปของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันมีผลตอความเปนกรด โดยความเปนกรดที่อุณหภูมิ 200 และ 220ºC มีคาลดลงเมื่อ

เวลาเพิ่มขึ้นจาก 2-5 ชั่วโมง และอุณหภูมิที่เพิ่มจาก 200ºC เปน 220ºC มีผลใหความเปนกรดมีคาลดลงเชนกัน 

การทดสอบสมบัติทางกายภาพบางประการของสารเคลือบเงาหมายเลข 1-10 ซึ่งหมายเลข 1-8 เตรียมจากมีเดียมออยล-

อัลคิดเรซินจากน้ํามันถัว่เหลืองที่เจือจางดวยดแีอโรมาไทซดไวตสปริตที่อัตราสวนสวน 6 : 4 และ 4 : 6 สวนหมายเลข 

9-10 ซึ่งเตรียมจากแล็กเกอรที่เจือจางดวยทินเนอรในอัตราสวนที่เทากันพบวา สารเคลือบเงาทุกหมายเลขผานการทดสอบ

การแหงแข็ง ณ เวลา 30 ชั่วโมง สีของสารเคลอืบเงาทั้งหมดมีสีเหลืองออนใกลเคียงกัน  สารเคลอืบเงาที่เตรียมจากมีเดียมออยล-

อัลคิดเรซินจากน้ํามันถั่วเหลืองทั้ง 4 การทดลองเมื่อเจือจางดวยดีแอโรมาไทซดไวตสปริต 4 สวนจัดเปนกลุมที่มคีาความหนืด

สูงสุด การประเมินผลสมบัติทางกายภาพดานความมันเงาบนชิ้นงานจักสานเตยปาหนันหลังผานการเคลือบเงาโดย

ผูชํานาญการ 5 ทานพบวา สารเคลือบเงาหมายเลข  2, 6, 1, 7, 3, 4 และ 5 มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนสารเคลือบเงา

เครื่องจักสานเตยปาหนัน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาปจจัยตาง ๆ เพิ่มเติม ไดแก ความคุมทุน สมบัตทิางกายภาพ

บางประการของสารเคลือบเงา เชน คาความหนืดพบวา สารเคลือบเงาหมายเลข 5 (220°C และ4 ชั่วโมงที่เจือจาง

ดวยดีแอโรมาไทซดไวตสปริต 4 สวน ) มีความเหมาะสมที่สุดตอการพฒันาเปนสารเคลอืบเงาเครื่องจักสานเตยปาหนัน 

อยางไรก็ตามปญหาที่พบในงานวิจัยนี้ ไดแก การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องควบคุมอุณหภมูิ ความยาวนานของเวลา

ในการสังเคราะหสารเคลือบเงา สารเคลือบเงาที่สังเคราะหไดมีปริมาณนอย ความขุนของสารสังเคราะหที่ไดเนื่องจาก

การเหลอืคางของสารตั้งตน การนําผลการทดลองไปใชประโยชนในเชิงพานิชยจึงควรพจิารณาความเหมาะสมดานอื่น  ๆเพิ่ม 
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เชน การออกแบบชุดปฏิกรณที่ใชสังเคราะห ความคุมทุน การนําไปใชกับชนิดของงานเคลือบเงา และความไดเปรียบดาน

การลดอันตรายตอผูใชและมลพิษที่ปลอยสูส่ิงแวดลอม เปนตน 
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