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ในชวง 20 ปที่ผานมามีการขยายการใชงานวัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) จากงานดานอากาศ
ยานสูงานดานการกอสราง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชงานจะมีความเดนชัดมากขึ้นในงานกอสรางที่อยู
อาศั ย และงานก อ สร างขนาดย อ มๆ ซึ่ ง วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบของไม แ ละพลาสติ ก ได เ ข า มาแทนที่ ไ ม จ าก
ธรรมชาติมากขึ้น ในงานเชิ งโครงสร าง วั สดุ เ ชิง ประกอบของไม และพลาสติ กประสบความสํา เร็ จทาง
การตลาดเนื่องจากมีสมบัติในดานการใชงานที่ดีซึ่งเหมาะสมกับราคาของวัสดุ การใชงานวัสดุดังกลาวใน
การกอสรางมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเปนพิเศษ ดวยการใหความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากกระแสโลกและการพิจารณาเรื่องความทนทานในการนําไปใชงาน จึงทําใหวัสดุเชิงประกอบระหวางไม
และพลาสติกเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแทนที่วัสดุที่ใชกอสรางแบบเดิมๆ
สูตรสวนผสมของ WPCs โดยทั่วไป มีดังนี้
• ผงไม
• พอลิเมอร
• สารเติมแตงประเภทตางๆ เชน สารหลอลื่น สารเติมแตงอนินทรีย สารคูควบ สารเพิ่ม
เสถียรภาพ และสารปองกันจุลชีพ เปนตน
พอลิเมอรประเภทเทอรโมพลาสติกที่นิยมใช ไดแก
• พอลิเอธิลนี บริสุทธิ์ (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 และวัสดุไมชนิดตางๆ ในทวีปอเมริกา
เหนือ
ป 2005 ผลิตภัณฑจาก WPCs ประสบความสําเร็จอยางมากในทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับตลาดของวัสดุที่
มี ลั ก ษณะเป น แผ น ซึ่ ง ใช ใ นการตกแต ง และไม ร ะแนงทั้ ง การใช ง านก อ สร า งที่ อ ยู อ าศั ย และโรงงาน
อุ ต สาหกรรม โดยรู ป ที่ 1 แสดงตั ว เลขส ว นแบ ง ทางการตลาดของ WPCs ที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น โดย
เปรียบเทียบกับวัสดุตกแตงชนิดตางๆ รวมกัน (TOTAL) ซึ่งนอกจาก WPCs ไดแก ไมแดง ไมซีดาร ไม
ชนิดอื่นๆ ที่นําเขาจากตางประเทศ และพลาสติก จากรูปที่ 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 เปนวัสดุที่มีความทนทานตอการเสื่อมสภาพ มีอายุการใชงานที่ยาวนานเปนอันดับ
สองรองจากพลาสติก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะไมจากธรรมชาติตองมีการเคลือบดวย
สารเคมีเพื่อยืดอายุการใชงาน แตเมื่อพิจารณาในดานราคา พบวา WPCs มีราคาที่สูงกวาพลาสติก และไม
จากธรรมชาติบางชนิด อยางไรก็ตาม พบวา WPCs มีราคาถูกกวาไมแดง

การตลาดของ ในอุตสาหกรรมโครงสรางภายใน (Industrial Infrastructure Markets)

รูปที่ 2 สมบัติของวัสดุซึ่งผูใชงานในลักษณะของ ทาเรือ ที่เดินเลนริมทะเล และงานวิศวกรรมดานอื่นๆ ที่
ตองสําผัสกับน้ําทะเล
ผลการสํารวจของผูทําหนาที่ตัดสินใจในการเลือกใชวัสดุตกแตงสําหรับงานสิ่งกอสรางที่ตองสําผัสกับน้ําใน
ประเทศอเมริกา ในป 1999 และ 2000 จากรูปที่ 2 ที่เปรียบเทียบตัวเลขความสําคัญของคุณสมบัติ
สําหรับวัสดุตกแตง (Importance of deck attribute) ซึ่งตัวเลขความสําคัญของคุณสมบัติของวัสดุที่มีคาสูง
แสดงวากลุมผูทําหนาที่ตัดสินใจในการเลือกใชวัสดุไดใหความสําคัญมากกวาตัวเลขที่มีคาต่ํา โดยจากรูปที่
2 พบวา กลุมผูทําหนาที่ตัดสินใจในการเลือกใชวัสดุตกแตงในงานดังกลาวจะใหคาตัวเลขความสําคัญ
ของคุณสมบัติในวัสดุตกแตงดานลักษณะของการนําไปใชงาน (Performance) ไดแก ความแข็งแรงของ
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วัสดุ (Strength) ที่ 16 – 19 และความทนตอการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา (Decay) ที่ 15 – 18 แตใน
ดานราคา ไดแก Life – cycle ที่ 11-16 มูลคาของการซอมบํารุงที่ 10 – 15 และราคาเริ่มตนของวัสดุที่
3 – 5 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูใชงานที่เกี่ยวกับทาเทียบเรือ ทางเดินเลนริมทะเล และงานวิศวกรรมดานอื่นๆ
ที่ตองสําผัสกับน้ําทะเล เมื่อตองการเลือกใชวัสดุจะคํานึงถึงความสําคัญในลักษณะของการนําไปใชงาน
มากกวาเรื่ องราคาเริ่มตนของวัสดุโดยพิจารณาเลือกใช วัสดุจากการเปรียบเที ยบสมบัติในเรื่องความ
แข็งแรงและความทนทานตอการเสื่อมสภาพตามสภาพแวดลอมมากกวาราคาของวัสดุ

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุกับตัวเลขความโดดเดนในคุณสมบัติของวัสดุสําหรับสิ่งกอสรางซึ่ง
เปนโครงสรางพื้นฐานในบริเวณใกลชายฝง
รูปที่ 3 ซึ่งเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุไดแก ไม วัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีต กับตัวเลขความโดดเดน
ในคุณสมบัติของวัสดุโดยมีคาดังในตารางที่ 1 โดยเปนขอมูลจากกลุมผูมีหนาที่ตัดสินใจในการเลือกใช
วัสดุ ซึ่งตัวเลขของคุณสมบัติของวัสดุที่มีคาสูงแสดงวาวัสดุมีคุณสมบัติในดานนั้นๆ ที่โดดเดนมากกวา
ตัวเลขที่มีคาต่ํา
ตารางที่ 1 ตัวเลขความโดดเดนในคุณสมบัติของวัสดุประเภทไม วัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีตจากรูปที่
3
*Original article by P.M. Smith and M.P. Wolcott (2006), Forest Products Journal, 56(3); 4 - 11.

4

วัสดุ

ความทนทาน

ไม
วัสดุเชิงประกอบ
คอนกรีต

11
15
17

อายุการใช
งาน
11
15
17

ความแข็งแรง
11
13
17

ความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
13
16
16

ราคา
ถูก
15
8
13

ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาวัสดุประเภทไมมีความโดดเดนมากกวาวัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีตในดาน
ราคาที่ถูกกวา แตวัสดุเชิงประกอบ และคอนกรีตมีความโดดเดนในดานความทนทาน อายุการใชงานความ
แข็งแรง และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวาวัสดุประเภทไมที่ตองนํามาเคลือบดวยสารเคมีที่เปน
อันตรายเพื่อยืดอายุการใชงาน
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