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บทคัดยอ 

ปจจุบันนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ (Epoxidized Soybean Oil, ESO) มีการใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม 

เชนสารหลอลื่นและสารเคลือบผิว เนื่องจากมีราคาถูกและเปนนํ้ามันท่ีสังเคราะหไดจากพืชซึ่งสามารถปลูกทดแทนได งานวิจัย

นี้มีวัตถุประสงคในการเตรียม ESO และสารเชื่อมโยงโมเลกุล (Crosslink, B) ในอัตราสวน xESO+yB โดยปริมาตรซึ่ง x เปน

สัดสวนของ ESO และ y เปนสัดสวนของ B ที่ 1ESO+0.5B 1ESO+0.75B 1ESO+1B 1ESO+2B และ 1ESO+3B โดยมีการ

ผสมในบีคเกอรคนใหเขากันดวยเครื่องกวนสารและเทลงในแมพิมพซิลิโคนขนาด 1x1x1 นิ้ว แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 160 175 

190 และ 205 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 3 และ 5 ชั่วโมง ชิ้นงานไดถูกทดสอบโครงสรางทางเคมี ความแข็งและสมบัติทาง

ความรอน ในการทดสอบโครงสรางทางเคมีดวยเทคนิค FTIR ซึ่งนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซจะพบพีคที่ตําแหนงเลขคลื่น 827 

cm-1 ซึ่งเปนพีคของหมูอีพ็อกซี่ ในการทดสอบความแข็งพบวาเมื่ออบที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ทุกอัตราสวนไมเกิดการ

แข็งตัว และชิ้นงานเริ่มแข็งตัวที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส และความแข็งเพิ่มขึ้นท่ีอุณหภูมิการอบ 190 องศาเซลเซียส โดย

อัตราสวน 1ESO+1B ใหความแข็งเฉลี่ยสูงสุด 99.75 HA. ที่เวลาการอบ 5 ชั่วโมง แตความแข็งเริ่มมีแนวโนมลดลงเมื่อ

อุณหภูมิสูงข้ึนเปน 205 องศาเซลเซียส อาจเกิดจากอุณภูมิที่สูงถึง 205 องศาเซลเซียส ทําใหวัสดุเกิดการสลายตัว ทําใหความ

แข็งลดลง นอกจากนี้การทดสอบสมบัติทางความรอน พบวาที่อัตราสวน 1ESO+1B เกิดการคายพลังงานที่อุณหภูมิตํ่าสุด 

129.21 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถสรุปไดวา 1ESO+1B เปนสัดสวนที่เหมาะสมในการประยุกตใชงาน และในการทดสอบเมื่อ

นําไปเคลือบไมและตะปู เพื่อปองกันการดูดซับนํ้าและปองกันการเกิดสนิมตามลํากับ พบวาการดูดซับนํ้าของไมลดลงเมื่อ

เคลือบผิวดวย 1ESO+1B  และตะปูที่เคลือบผิวดวย 1ESO+1B สามารถปองกันการเกิดสนิมได 
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ABSTRACT 

Epoxidized Soybean Oil (ESO) is widely used in industry such as lubricants and coatings because it 

is cheap and synthesized from plants that is renewable. The objective of this research is to prepare ESO 

and crosslinking agent (B) at xESO+yB by volume where x is the ratio of ESO and y is the ratio of B at 

1ESO+0.5B, 1ESO+0.75B, 1ESO+1B, 1ESO+2B and 1ESO+3B. The blended materials were mixed in a beaker, 

stirred with a stirrer and poured into an 1x1x1 inch silicone mold, and then heated to 160, 175, 190 and 

205 C for 1, 3 and 5 hours. The samples were tested for their chemical structure, hardness and thermal 

properties. In the chemical structure test by FTIR technique. It was found that ESO showed the wave number 

of 827 cm-1, which was the peak of the epoxy group. In the hardness test, it was found that at 160 C, all 

ratios did not solidity and the workpiece began to harden at 175 C and the hardness increased at the 

temperature of 190 C as 1ESO+1B gave a maximum average hardness of 99.75 HA. However, the hardness 

decreased when the temperature was increased to 205 C, because at this temperature the materials might 

be degraded. In addition, according to the thermal properties test it was found that at the ratio of 1ESO+1B, 

had at the lowest endothermic temperature of 129.21 C, which can be concluded that the 1ESO+1B was 

the optimal proportion for the applications. This ratio was used to coat wood to prevent water absorption 

and coat nails to prevent rust. It was found that the water absorption of wood reduced and nails did not 

have rust. 
 

คําสําคัญ: นํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ  อีพ็อกซี่จากธรรมชาต ิ การปองกันสนิม 

Keywords: Epoxidized soybean oil, bio-based epoxy, rust prevention 
 

บทนํา 

ปจจุบันแหลงที่มาของการผลิตอีพ็อกซี่มี 2 สวน

หลักๆ คือ อีพ็อกซจีากอุตสาหกรรมปโตรเลียม (Petroleum 

-based epoxy resin) และอีพ็อกซี่จากชีวภาพ (bio-based 

epoxy resin) อีพ็อกซี่ (epoxy) จัดอยูในกลุมเทอรมอเซต

ติงพอลิเมอร(thermosetting polymer) เปนพอลิเมอรที่

ประกอบดวยโมโนเมอรตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ตลาดอีพ็อกซี่ท่ัว

โลกสามารถสรางรายได 5.5 พันลานดอลลารในป 2554 

และสูงถึง 8.4 พันลานดอลลารภายในป 2560 (Sudheer et 

al., 2017) ซึ่งอีพ็อกซี่มีการใชกันอยางแพรหลาย เชน เปน

กาวเคลือบและวัสดุเคลือบ ในการใชงานในอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลายแสดงดงัรปูที่ 1 โดยมีเปอรเซ็นตการใชงานแสดง

ดังร ูปที่ 2 ซึ่งในการใชงาน 50% เปนการใชงานในการ

เคลือบผิว 18% ใชงานเปนวัสดุผสม 13% ใชกับงานกอสราง 

6% เปนกาว และอื่นๆ 3% 

เกือบ 75% ของการผลิตอีพ็อกซี่ที ่ใชในปจจุบัน 

ถูกสังเคราะหโดยปฏิกิริยาการควบแนนของบิสฟนอล เอ 

(Bisphenol A, BPA) และสารเชื่อมโยงโมเลกุล (crosslink, 

B) ไปท ําให  เ กิดการเ ช่ือมโยงระหวางโมเลกุลอีพ็อกซี่  

(Corcuera et al., 2010) อยางไรก็ตาม BPA ในฐานะตัว

ทําลายกอใหเกิดผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ

มนุษยซึ่งหลายประเทศไดหาม BPA เปนวัตถุดิบในการผลิต

พอลิเมอรหรือผลิตภัณฑพอลิเมอร อยางไรก็ตามอีพ็อกซี่จาก

ชีวภาพ (bio-based epoxy resin) ไดศึกษาเพื่อนํามาใช

ทดแทนอีพ็อกซี่จากปโตรเลียม โดยใชสารที่ไดมาจากนํ้ามัน

พืช ลิกนิน โรซิน แทนนิน คาโนลา หรือกรดอิโคนิค ซึ่งไมมี 

BPA (Petrie et al., 2005) และเปนวัสดุที่ปลูกทดแทนได 

ซึ่งนํ้ามันถั่วเหลืองเปนหนึ่งในวัสดุที่ไดจากธรรมชาติและเปน

ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในประเทศไทย มีราคาไมแพง

และหาไดงายทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันพืชชนิด

อ่ืนๆ (Galai et al., 2010) 
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นํ้ามันถั่วเหลืองซึ่งนิยมนํามาทําอีพ็อกซีชีวภาพมี

โครงสรางทางเคมีที่เอื ้อตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดัง

รูปที ่ 3 โดยมีพันทะคู ท่ีวองไวบนสายโซ (Basturk et al., 

2013) หากมีการดัดแปรโดยผานกระบวนการออกซิเดชันจะ

ไดเปนนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ (ESO) ที่มีความเสถียร

ดีกวาน ํ ้ ามัน ถ่ัวเหลือง (SBO) และสามารถขึ้นรูปเปน

แผนฟลมได (พิมพชนก, 2550) 

อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาการแข็งตัวของ

นํ ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ (ESO) เมื่อผสมสารเชื ่อมโยง

โมเลกุลที่สัดสวนตางๆ ในงานวิจัยนี้มีการทดสอบโครงสราง

ทางเคม ีความแขง็ สมบัติทางความรอน รวมถึงการประยุกต 

ใชงานของนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซเพื่อทดแทนอีพ็อกซี

จากปโตรเลียม 

 

รูปที่ 1 การใชงานอีพ็อกซี่จากปโตรเลยีมและอีพ็อกซี่จากชีวภาพ (Sudheer et al., 2017) 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพการนําอีพ็อกซีไ่ปใชงานในอุตสาหกรรม (Corcuera et al., 2010) 

 
 

รูปที่ 3 ปฏิกิริยาอีพ็อกซิเดชันของน้ํามันถ่ัวเหลือง (Basturk et al., 2013) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. วัสดุและสารเคมี 

น ํ ้ า มั น ถั่ ว เ หลื อ ง อีพ็ อ ก ซิ ไ ด ซ  (Epoxidized 

Soybean Oil; ESO) จ า ก บ ริ ษั ท  NAN YA Plastics 

Cooperation, Taiwan ปร ิ ม าณคว ามชื้ น  0.07% มี ค า

ความหนวงจําเพาะ 0.998 ปริมาณ Oxidant 6.63% Epoxy 

จากปโตรเลียมและสารเชื่อมโยงโมเลกุล (crosslink, B) จาก

บริษัท EASY RESIN ประเทศไทย และนํ้ามันถั่วเหลือง จาก

บริษัท ไซม ดารบี้ ออยส มรกต จํากัด (มหาชน) ประเทศ

ไทย 
 

ตารางที่ 1 การเตรียมนํ้ามันถ่ัวเหลืองอีพ็อกซิไดซ (ESO) และ สารเชื่อมโยงโมเลกุล (B) ในสัดสวนตางๆ 

ชิ้นงาน นํ้ามันถั่วเหลือง 

อีพ็อกซิไดซ ESO 

สารเชื่อมโยงโมเลกลุ 

B 

อีพ็อกซี่จากปโตรเลียม 

A 

นํ้ามันถั่วเหลือง 

SBO 

1. 1A+1B - 1 1 - 

2. 1ESO+5B 1 0.5 - - 

3. 1ESO+0.75B 1 0.75 - - 

4. 1ESO+1B 1 1 - - 

5. 1ESO+2B 1 2 - - 

6. 1ESO+3B 1 3 - - 

7. 1SBO+1B - 1 - 1 

2. การเตรียมตัวอยางและวัสด ุ

ศึกษาอัตราสวนของน้ํามันถ่ัวเหลืองอีพ็อกซิไดซตอ

สารเพิ่มเชื่อมโยงโมเลกุล (B) ในอัตราสวน xESO+yB โดย  

x แสดงส ัดส วนของ ESO และ y แสดงสัดสวน B โดย

ปริมาตรดังแสดงในตาราง 1 ผสมวัสดุในสัดสวนตางๆ ใน 

บีกเกอรคนใหเขากันดวยเครื่องกวนสารเปนเวลา 10 นาที 

และหลังจากนั้นถูกเทวัสดุใสแมพิมพซิลิโคนรูปทรงสี่เหลี่ยม

ขนาด 1x1x1 นิ ้ว แลวอบที่อุณหภูมิ 160 175 190 และ 

205 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 3 และ 5 ชั่วโมง เพื่อศึกษา

เวลาและอุณหภูมิในการอบตอความแข็งของน้ํามันถั่วเหลือง

อีพ็อกซิไดซ ชิ้นงานที่ไดนําไปเปรียบเทียบกับอีพ็อกซีจาก

ปโตรเลียมและนํ ้าม ันถั ่วเหลืองที ่ไม ผ านกระบวนการ 

อิพ็อกซิเดชั่น (Soybean oil, SBO) ดวยสัดสวน Epoxy: B 

ที ่1:1 (1A+1B) และสัดสวน SBO:B ที่ 1:1 (1SBO+1B) 

3. การทดสอบ 

3.1 การทดสอบโครงสรางทางเคม ี

การทดสอบโครงสรางทางเคมีของนํ้ามันถั่วเหลอืง 

(SBO) นํ ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ (ESO) และอีพ็อกซี

ป  โตร เล ียม (Epoxy A) ใช  เครื่ อง  Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR) รุนfrontier and spotlight 

200i จากบริษัท PerkinElmer (USA) การทดสอบนี้สารอยู

ในรูปของของเหลว และทดสอบในชวงความถี่ 400 - 4000 

cm-1  

3.2 การทดสอบความแข็ง 

นําชิ ้นงานหลังจากอบที่อุณหภูมิและเวลาตางๆ 

ออกจากตูอบและรอใหชิ้นงานเย็นตัวเปนเวลา 24 ชั่วโมง 

กอนทดสอบความแข็งดวยเครื ่องวัดความแข็งแบบชอร 

Shore A ( Shore Hardness Tester ห รื อ  Durometer 

Hardness) อ า ง อิ ง จ า ก ม า ต ร ฐ า น  International 

Organization for Standardization หรือ ISO 868  

3.3 การทดสอบสมบัติทางความรอน 

การศึกษาการทดสอบสมบัติทางความรอนโดยใช

เ ค รื่ อ ง  Differential Scanning Calorimeter (DSC) รุ น 

DSC-4000 จากบริษัท PerkinElmer (USA) โดยนําชิ้นงาน

ที่ผสมแลวทําการทดสอบดวยการใหความรอนที่อัตรา 10 

องศาเซลเซียส/นาที เริ่มจากการใหความรอนแรก 30 องศา-

เซลเซียส จนถึง 300 องศาเซลเซียสเพื ่อบันทึกขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงความรอน 
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4. การประยุกตใช 

4.1 การทดสอบความตานทานตอนํ้า 

ผสมนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซกับสารเพิ่มความ

แข็งที่อัตราสวน 1ESO+1B เคลือบกับไม และอบที่อุณหภูมิ 

175 และ 190 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 5 ชั่วโมง นํา

ชิ้นงานออกจากตูอบเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อรอใหชิ้นงาน

เย็นตัวและทําการชั ่งนํ ้าหนักของชิ ้นงานกอนนําแชน ํ ้า 

หลังจากนั้นนําตัวอยางแชนํ้าเปนเวลา 1 3 5 และ 24 ชั่วโมง 

เพ่ือดูอัตราการดูดซับนํ้า โดยนํ้าหนักของไมที่เพ่ิมข้ึนสามารถ

คํานวณไดจากสมการ  [1] 
 

 
 

โดยท่ี M คือ อัตราการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนัก (%)  

       Wf คือ นํ้าหนักไมหลังแชนํ้า 

       Wi คือ นํ้าหนักไมกอนแชนํ้า  

4.2 การทดสอบการปองกันการเกิดสนิม 

ผสมนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซกับสารเชื่อมโยง

โมเลกุล ที่อัตราสวน 1ESO+1B เคลือบกับตะปู และให

ชิ ้นงานแข็งตัวที ่อุณหภูมิ 175 และ 190 องศาเซลเซียส  

เปนเวลา 3 และ 5 ชั่วโมง รอช้ินงานเย็นตัวที่อุณหภูมิหอง 

หลังจากนั้นนําตัวอยางแชภาชนะเปดบรรจุนํ้ากลั่นเปนเวลา 

3 วัน เพ่ือเปรียบเทียบการเกิดสนิมของตะป ู
 

ผลการดําเนินงาน และอภิปรายผล 

1. ผลการทดสอบโครงสรางทางเคม ี

การทดสอบโมเลกุลของสารใชเทคนิค Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) การทดสอบนี้

สารอยูในรูปของของเหลวและทดสอบในชวงความถี่ 400 - 

4000 cm-1 รูปที่ 4 จะเห็นไดวานํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ 

(ESO) และนํ ้าม ันถั ่วเหลือง (SBO) มีพีคคลายกันโดยมี

สเปกตรัม 2923 -2919 cm-1 เปนการสะทอนแบบยืดของ 

CH2 และ C=O (Yee T. et al, 2016) และพีค 1744 cm-1 

เป นกลุมเอสเทอร  (Xujuan H. et al, 2019) นอกจากนี้

นํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซเละอีพ็อกซี่จะพบพีคที่ตําแหนง

เลขคลื่น 827 cm-1 เปนพีคของหมูอีพ็อกซี่ (Situ et al., 

2007) ซึ่งพีคนี้ไมพบในนํ้ามันถั่วเหลืองท่ีไมผานกระบวนการ

อิพ็อกซิเดช่ัน บงช้ีวานํ ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซมีหมู 

อีพ็อกซี่อยูดวยและสามารถใชแทนอีพ็อกซี่จากปโตรเลียม

เคมีได 

 
รูปที่ 4 สเปกตรมัของ Epoxy, SBO และ ESO 

 

2. ผลการทดสอบความแข็ง 

นําชิ้นงานจากการผสมระหวาง ESO และ B

อัตราสวนตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1  มาทดสอบความแข็ง

โดยอบที่อุณหภูมิการอบที่ 160 175 190 และ 205 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 1 3 และ 5 ชั่วโมง แลวเปรียบเทียบกับ

ความแข็งของอีพ็อกซีจากปโตรเลียมและนํ้ามันถั่วเหลือง 

(SBO) เมื่อผสมสารเชื่อมโยงโมเลก ุล (B) ในอัตราสวน 

1A+1B และ 1SBO+1B เมื่ออบที่เวลา 1 ชั่วโมง จากรูปที่ 5 

และสรุปผลในตาราง 2 พบวา ESO ที่ผสมในทุกๆ อัตราสวน

และ 1SBO+1B ที่อุณหภูมิการอบตางๆ ไมเกิดการแข็งตัว 

เมื่อเปรียบเทียบกับ 1A+1B พบวาที่อุณหภูมิการอบที่ 205 

องศาเซลเซียส ใหความแข็งสูงสุด 77.23 HA  เนื ่องจาก

ชิ้นงานสามารถแข็งตัวไดดีเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน

 

M (%) =
wf − wi

wi

× 100           [1] 
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รูปที่ 5 การทดสอบความแข็งของช้ินงานในอัตราสวนตางๆ ที่เวลาอบ 1 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแข็งของอีพ็อกซี่ที่อุณหภูมิการอบ 160 175 190 และ 205 องศาเซลเซยีส ที่เวลาอบ 3 

ชั่วโมง 

 

เมื่ออบชิ้นงานเปนเวลา 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิตางๆ 

แสดงดังรูปที่  6 และสรุปผลในตาราง 3 พบว าช้ินงาน 

1ESO+0.5B 1ESO+0.75B แ ล ะ  1 SBO+1B ไ ม เ กิ ดก า ร

แข็งตัวในทุกๆ อุณหภูมิการอบ แตนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิ-

ไดซ แข ็งต ัวเมื่อผสมสารเชื่อมโยงโมเลก ุลที่อ ัตราสวน 

1ESO+1B 1ESO+2B และ 1ESO+3B เกิดการแข็งตัวเมื่อ

อุณหภูมิสูงกวา 175 องศาเซลเซียส โดยใหคาความแข็ง

ใกลเคียงกัน ซึ่งชิ้นงาน 1ESO+1B ที่อุณหภูมิการอบ 205 

องศาเซลเซียส ใหความแข็งสูงสุด 67.5 HA อยางไรก็ตาม

เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ผสมกับอีพ็อกซี่จากปโตรเลียม 

1A+1B ซึ่งใหความแข็งสูงกวานํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ 

โดยที่อุณหภูมิอบ 190 องศาเซลเซียส ใหความแข็ง 83.17 

HA
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ชิ้นงาน

แผนภูมิเปรียบเทียบท่ีอุณหภมูิการอบตางๆ เปนเวลา 1 ชั่วโมง
160 °C

175 °C

190 °C

ชิ้นงาน 
ความแข็งท่ีอุณหภูมิการอบตางๆ (shore A) 

160 C 175 C 190 C 205 C 

1. 1A+1B 60.25 72 75.12 77.23 

2. 1ESO+0.5B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 

3. 1ESO+0.75B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 

4. 1ESO+1B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 

5. 1ESO+2B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 

6. 1ESO+3B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 

7. 1SBO+1B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 
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รูปที่ 6 การทดสอบความแข็งของช้ินงานในอัตราสวนตางๆ ที่เวลาอบ 3 ชั่วโมง 

 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบความแข็งของอีพ็อกซี่ที่อุณหภูมิการอบ 160 175 190 และ 205 องศาเซลเซยีส ที่เวลาอบ 3 

ชั่วโมง 

 

เมื่ออบชิ้นงานเปนเวลา 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิตางๆ

แสดงดังรูปท่ี 7 และสรุปผลตามตาราง 4 พบวาเมื่ออบท่ี 

160 องศา-เซลเซียส ชิ้นงาน xESO+yB ไมเกิดการแข็งตัว

และชิ ้นงานเมื่ออบที่ 175 องศาเซลเซียส ชิ ้นงานมีการ

แข็งตัวที ่อัตราสวน 1ESO+1B 1ESO+2B และ 1ESO+3B 

เมื่ออบชิ้นงานที่ อุณหภูมิ  190 องศาเซลเซ ียสชิ้นงาน 

xESO+yB เกิดการแข็งตัวทุกอัตราสวน ซึง่ช้ินงาน 1ESO+1B 

1ESO+2B และ1ESO+3B ใหความแข็งไมแตกตางกัน โดย

ชิ้นงาน 1ESO+1B ใหความแข็งสูงสุดที่ 99.75 HA และเมื่อ

อบชิ้นงานที่ 205 องศาเซลเซียส พบวาชิ้นงาน xESO+yB มี

การแข็งตัวทุกอัตราสวน โดยทุกอัตราสวนถูกเปรียบเทียบกบั

ความแข็งกับชิ ้นงานอีพ็อกซีจากปโตรเลียม 1A+1B ที่

อุณหภูมิการอบ 175 องศาเซลเซียส ซึ่งใหความแข็งสูงสุด 

83.83 HA และที ่อุณหภูมิการอบ 205 องศาเซลเซียส ให

ความแข็งตํ่าสุด 67.67 HA จึงแสดงใหเห็นวาชิ้นงานอีพ็อกซี่

จากปโตรเล ียมมีความแข็งลดลงเนื ่องจากวัสดุเก ิดการ

สลายตัว  เมื ่อเพิ ่มเวลาและอุณหภูมิการอบขึ ้น อาจเปน

เพราะอุณภูมิและเวลาสูงๆ ทําใหอีพ็อกซีจากปโตรเลียมมี

สมบัติทางกลที่ลดลง ในขณะที่ชิ ้นงาน 1SBO+1B นั้นไมมี

หมูอีพ็อกซี ่ไมเกิดการแข็งตัวในทุกอุณหภูมิการอบ
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แผนภูมิเปรยีบเทียบท่ีอุณหภมูิการอบตางๆ เปนเวลา 3 ชั่วโมง
160 °C

175 °C

190 °C

205 °C

ชิ้นงาน 
ความแข็งท่ีอุณหภูมิการอบตางๆ (shore A) 

160 C 175 C 190 C 205 C 

1. 1A+1B 78.83 80.83 83.17 78 

2. 1ESO+0.5B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 

3. 1ESO+0.75B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 

4. 1ESO+1B ไมแข็งตัว 29 30.23 67.5 

5. 1ESO+2B ไมแข็งตัว 20.33 19 57.35 

6. 1ESO+3B ไมแข็งตัว 19 15.13 64.4 

7. 1SBO+1B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 



8 KKU Science Journal Volume 50 Number 1 Research 

 
รูปที่ 7 การทดสอบความแข็งของช้ินงานในอัตราสวนตางๆ ที่เวลาอบ 5 ชั่วโมง 

ตารางที ่4 ผลการทดสอบความแข็งของอีพ็อกซี่ที่อุณหภูมิการอบ 160 175 190 และ 205 องศาเซลเซยีส ที่เวลาอบ 5 

ชั่วโมง 

 

3. ผลการทดสอบสมบัติทางความรอน 

การศึกษาการทดสอบสมบัติทางความรอนดวย

เทคนิค Differential Scanning Calorimeter (DSC) แสดง

ดังรูป 8 และสรุปผลดังตาราง 5 ซึ่งจะเห็นไดวาอีพ็อกซีจาก

ปโตรเลียม (A) และ ESO ไมมีการดูดหรือคายพลังงานความ

รอน โดยที ่ชิ ้นงานจากปโตรเลียมผสมกับสารเชื ่อมโยง

โมเลกุล 1A+1B เกิดการคายพลังงานที ่อ ุณหภูมิ 97.64 

องศาเซลเซียส และมีการคายพลังงานที ่ 7194.61 J/g จึง

แสดงใหเห็นวาอีพ็อกซี่เกิดการแข็งตัวได โดยสังเกตไดวาเปน

พีคคายความรอน และอุณหภูมิพีคแบบคายความรอนจะ

สะทอนถึงความแข็งของชิ้นงาน และเมื่อนํา ESO ผสมสาร

เช่ือมโยงโมเลกุล (B) ที่อัตราสวนตางๆ มาทดสอบสมบัติทาง

ความรอนชิ้นงาน 1ESO+0.5B มีการคายพลังงานที่อณุหภมูิ

สูงสุด 145.97 องศาเซลเซียส และชิ้นงาน 1ESO+1B มีการ

คายพลังงานที่อุณหภูมิตํ่าสุดคือ 129.21 องศาเซลเซียส และ

มีการคายพลังงานท่ี 100.71 J/g จากการทดสอบสมบัติทาง

ความรอนทําใหเห็นวาที่อัตราสวน 1ESO+1B เกิดปฏิกิริยาที่

อ ุณหภูม ิต ํ ่าส ุด จึงเล ือกอัตราสวนนี ้มาทดสอบกับการ

ประยุกตใชงาน และพลังงานในการคายความรอนสัมพันธ

กับความแข็งของชิ้นงาน ซึ่ง ESO+0.5B ที่มีคาความแข็งตํ่า

ที่สุด ดีงแสดงในตารางที่ 4 มีคาการคายพลังงานความรอน

นอยที่สุด
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แผนภูมิเปรยีบเทียบท่ีอุณหภมูิการอบตางๆ เปนเวลา 5 ชั่วโมง
160 °C

175 °C

190 °C

205 °C

ชิ้นงาน 
ความแข็งท่ีอุณหภูมิการอบตางๆ (shore A) 

160 C 175 C 190 C 205 C 

1. 1A+1B 86 83.83 79.83 67.67 

2. 1ESO+0.5B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 5.5 33.83 

3. 1ESO+0.75B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 22.5 96.67 

4. 1ESO+1B ไมแข็งตัว 77.5 99.79 89.25 

5. 1ESO+2B ไมแข็งตัว 83 91.12 73.38 

6. 1ESO+3B ไมแข็งตัว 43.37 94.5 81.75 

7. 1SBO+1B ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว ไมแข็งตัว 
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รูปที่ 8 การทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเทคนคิ DSC ของช้ินงาน 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมบตัิทางความรอนที่มีการผสมสารเพ่ิมความแข็ง 

ชิ้นงาน 
พลังงานความรอน 

อุณหภูมิ (C) คายพลังงาน (J/g) 

1. Epoxy A - - 

2. ESO - - 

3. 1A+1B 97.64 7194.61 

4.1ESO+0.5B 145.97 66.91 

5. 1ESO+0.75B 134.43 77.45 

6. 1ESO+1B 129.21 100.71 

7. 1ESO+2B 138.52 97.76 

8. 1ESO+3B 144.73 96.91 

4. ผลการประยุกตใชงาน 

4.1 ผลการทดสอบความตานทานการดูดซับนํ้าของไม 

จากการทดสอบที่ผานมาพบวาชิ้นงาน 1ESO+1B 

ที่การอบอุณหภูมิ 175 190 และ 205 องศาเซลเซียส ให

ความแข็งสูงกวาชิ้นงาน ESO:B ที่อัตราสวนอื่นๆ จึงไดเลือก

อัตราสวน 1ESO+1B มาเคลือบผิวไมเพื่อศึกษาการดูดซับ

ของนํ้าและเปรียบเทียบกับไมที่เคลือบผิวดวยอีพ็อกซี่จาก 

ปโปรเลียม 1A+1B โดยอบชิ้นงานที่อุณหภูมิ 175 และ 190 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 5 ชั่วโมง ซึ่งสังเกตไดวาสี

ของไมจะเขมขึ้นเมื่ออบที่อุณหภูมิที่สูงข้ึนแสดงดงัรปูที่ 9 

เมื่อนําชิ้นงานไปทดสอบโดยการแชนํ้าไว 1 3 5 

และ 24 ชั ่วโมง นํ ้าหนักของไมที่เพ่ิมขึ้นถูกคํานวณเปน

เปอรเซ็นต (%) ตามสมการ [1] แสดงดังตาราง 6 และรูปที่ 

10 จะเห็นไดวาเมือ่ทดลองนําไมที่ไมผานการเคลือบผิวมาแช

นํ้า นํ้าหนักของไมเพ่ิมข้ึน 34.04% หลังแชน้ํา 1 ชั่วโมง และ

นํ้าหนักไมเพ่ิมขึ้นสูงสุด 49.53% หลังแชนํ้า 24 ชั่วโมง ซึ่งใน

กรณีที่เคลือบผิวดวย 1A+1B จะแสดงอัตราการดูดซับนํ้า

นอยที่สุด 4.14% หลังแชนํ้า 1 ชั่วโมง และสูงสุด 22.07% 

หลังแชน้ํา 24 ชั่วโมง และชิ้นงานที่เคลือบผิวดวย 1ESO+1B 

อบที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 5 ชั่วโมง 

มีการดูดซับนํ้าไดนอยที่สุดและเมื่อเทียบกับชิ้นงาน 1A+1B  

พบวาการดูดซับนํ้าของช้ินงานไมแตกตางกันมาก 
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รูปที่ 9 ไมเมื่อเคลือบผิวดวย 1A+1B และ 1ESO+1B  
 

4.2 ผลการทดสอบการปองกันการเกิดสนิม 

การทดสอบการปองกันการเกิดสนิม โดยเคลือบผิว

ดวยนํ้ามันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซผสมกับสารเชื่อมโยงโมเลกุล

ในอัตราสวน 1ESO+1B อบที่อุณหภูมิ 175 และ 190 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 3 และ 5 ชั่วโมง แลวแชชิ ้นงานในนํ้า

กลั่นบริสุทธิ์เปนเวลา 3 วัน ชิ้นงานที่ไมผานการเคลือบผิว

แสดงดังรูปที่ 11 a) พบวาชิ้นงานตลอดทั้งชิ้นงานมีการเกิด

สนิม และชิ้นงานที่เคลือบผิวดวย 1A+1B แสดงดังรูปที่ 11 

b) จะเห็นไดวาผิวของชิ้นงานเปนสีขาวอาจเกิดจากปฏิกิริยา

ทางเคมีของสารที่ทํากับออกซิเจนและนํ ้ากลั่นบริสุทธ แต

ชิ้นงานไมเกิดสนิม โดยชิ้นงานที่เคลือบผิวดวย 1ESO+1B 

แสดงดังรูปที่ 11 c) d) e) และ f) พบวาชิ้นงานไมเกิดสนิม 

แตมี สี เ ขม ข้ึน เนื่องจากอบในอุณหภูมิ และเวลา ท่ีสู ง

เชนเดียวกับชิ้นงานท่ีเคลือบผิวดวย 1A+1B 
 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการบวมตัวในนํ้าโดยการวัดนํ้าหนักของชิ้นงานที่เพ่ิมข้ึน 

ชิ้นงาน 
นํ้าหนักเพ่ิมขึ้น (%) 

1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 

1. ไม (wood) 34.04 38.64 43.33 49.53 

2. ไม + (1A+1B) 4.14 8.72 11.56 22.07 

3. ไม + (1ESO+1B), 175 C, 3 hr. 13.61 17.13 21.42 41.59 

4. ไม + (1ESO+1B), 175 C, 5 hr. 13.72 15.90 20.68 34.43 

5. ไม + (1ESO+1B), 190 C, 3 hr. 8.65 13.85 18.19 29.65 

6. ไม + (1ESO+1B), 190 C, 5 hr. 5.27 10.81 15.25 22.38 

 

 
รูปที่ 10 ทดสอบการดูดซับนํ้าของช้ินงาน 
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รูปที่ 11 ชิ้นงานผานการเคลือบโดยการอบอุณหภูมิและเวลาการอบตางๆ แลวแชช้ินงานในนํ้าเปนเวลา 3 วัน a, b) ชิ้นงานที่

ไมมีการเคลือบผิวและเคลือบผิวดวย 1A+1B c, d) เคลือบผิวดวย 1ESO+1B อบที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส เวลา 3 และ 

5 ชั่วโมง e, f) เคลือบผิวดวย 1ESO+1B อบที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เวลา 3 และ 5 ชั่วโมง 
 

สรุปการทดลอง 

นํ ้ามันถั่วเหล ืองอีพ ็อกซ ิไดซ เมื่อผสมก ับสาร

เชื ่อมโยงโมเลกุลแลวอบที่อุณหภูมิที่สูงกวา 175 องศา-

เซลเซียส สามารถแข็งตัวได โดยพบวาความแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อ

อุณหภูมิและเวลาในการอบสูงขึ้น ที่อัตราสวน 1ESO+1B 

ใหความแข็งสูงสุด 99.75 HA. เมื ่ออบที่อุณหภูมิ 190 

องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 ชั่วโมง และการทดสอบความรอน

ทําใหเห็นวาที่อัตราสวน 1ESO+1B มีการคลายพลังงานที่

อุณหภูมิตํ่าสุด 129.21 องศาเซลเซียส จึงเลือกอัตราสวน 

1ESO+1B เพ่ือนําไปประยุกตใชงานกับการเคลือบผิวไม โดย

พบวาอัตราการดูดซับนํ้าลดลง และในการนํา 1ESO+1B ไป

เคลือบกับตะปูพบวาสามารถปองกันการเกิดสนิมที่ตะปไูดดี 

โดยเมื่อ 1ESO และ 1B มาผสมกัน (1ESO+1B) ทําให

เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดการเชื่อมขวางโมเลกุล เกิดพอลิเมอร

แบบเทอรโมเซตติ้ง เมื่อนํามาเคลือบผิวจึงสามารถปองกัน

ความช้ืนเชาตัวช้ินงานได 
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