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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริมาณเส้นใยแก้วชนิด
อี (E type) ที่ผสมในวัสดุเชิงประกอบของพอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม้ที่
มีต่อสมบัติความทนต่อแรงดัดงอและความต้านทานการขัดถู โดยตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ปริมาณเส้นใยแก้วในช่วง 0-20 ส่วน
ในร้อยส่วน ชนิดของผงไม้ ได้แก่ ไม้แดง ไม้ยางพารา และไม้มะม่วง
และระยะทางการขัดถูที่ 2 และ 4 กิโลเมตร สาหรับปริมาณผงไม้ที่ผสม
ในวัสดุเชิงประกอบได้กาหนดไว้คงที่ที่ 40 ส่วนในร้อยส่วน สาหรับการ
ทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดัดงอใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ASTM
D790-03 และความต้านทานการขัดถู โ ดยการวัดค่าอัตราการสึกหรอ
จาเพาะใช้ตามมาตรฐาน ASTM D4060 นอกจากนี้ ยังได้ทาการศึกษา
สมบั ติ ท างกายภาพได้ แ ก่ การตรวจสอบร่ อ งรอยการสึ ก หรอจาก
ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาค โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วย
อิเลคตรอนแบบส่องกราด ผลการทดลองพบว่า ความทนทานต่อ
การดัดงอมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณเส้นใยแก้ว โดยกรณีชนิดไม้ยางพารามี
ค่าสูงสุด รองลงมาคือไม้มะม่วงและไม้แดง ตามลาดับ ทั้งนี้เป็นผลมา
จากองค์ประกอบทางเคมี และลักษณะเฉพาะทางกายภาพของไม้ ส่วน
สมบั ติ ต้ า นทานการสึ ก หรอพบว่ า การเติ ม เส้ น ใยแก้ ว ในวั ส ดุ เ ชิ ง
ประกอบ ส่งผลให้ค่าอัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบลดลงเฉพาะ
กรณีไม้แดงที่ระยะทางการขัดถู 4 กิโลเมตร โดยค่าดังกล่าวมีการลดลง
ต่าสุดที่ปริมาณเส้ นใยแก้ว 5-10 ส่วนในร้อยส่วน ทั้งนี้ จากภาพถ่าย
โครงสร้างจุลภาคที่ระยะทางการขัดถูที่ 4 กิโลเมตร ได้แสดงให้เห็นการ
เปิดออกของพื้นผิว และพบการจัดเรียงตัวของเส้นใยแก้วที่เป็นระเบียบ
ไปตามแนวแรงสาหรับในกรณีไม้แดง ในขณะที่กรณีไม้มะม่วงและไม้
ยางพาราพบการแตกหักของเส้นใยแก้วเกิดขึ้น

wood/poly(vinyl chloride) (WPVC). The parameter used in this
study composed of glass fiber content in range of 0-20 pph, type
of wood particles i.e. Xylia Kerri Craib & Hutch (XK), Hevea
Brasiliensis Linn (HB) and Mangifera Indica Linn (MI) and sliding
distances at 2.0 and 4.0 km. Wood concentration in WPVC was
fixed at 40 pph throughout this experiment. Flexural test, using
ASTM D790-03, and specific wear rate measurement, using
ASTM D4060, were determined for mechanical and wear
resistant property test, respectively. In addition, wear worn
surfaces of the composites were observed using scanning
electron microscopy (SEM) technique. The results revealed that
flexural strength of WPVCs increased with glass fiber content, by
which that of the HB samples were the highest, followed by MI
และ XK, this probably being because of the chemical composition
and specific feature of wood particles. Regarding the wear
properties, only the wear rate of the glass fiber filled WPVC with
XK at sliding distance of 4.0 km, was found to reduce to the
critical point (minimum value of specific wear rate) at 5-10 pph
glass fiber. The SEM indicated that at 4 km of sliding distance,
the worn surface of XK sample filled 10 pph glass fiber showed
the orientation of the fiber organized along force (deformation)
direction whereas that of MI or HB showed fracture of fibers.

คาสาคัญ: วัสดุเชิงประกอบของพอลิเมอร์และไม้ / เส้นใยแก้ว / ความ
ต้านทานการสึกหรอ / สมบัติเชิงกล

1. บทนำ
วัสดุเชิงประกอบของพอลิเมอร์และไม้ (Wood/polymer composite,
WPC) ถือเป็นวัสดุทดแทนไม้ชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการใช้ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมี
จานวนจากัดในขณะที่ความต้องการใช้ไม้มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ สมบัติ
เด่นของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมระหว่างพอลิเมอร์และผงไม้ คือ น้าหนัก

Abstract
The aim of this work was to study the effect of glass fiber
(E-type) content on mechanical and wear properties of

Keyword: Wood/polymer composites / Glass fiber / Wear resistance
/ Mechanical properties
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เบา การมีความเหนียว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการย่อ ย
สลายได้ ท างชี ว ภาพ รวมถึ ง สามารถท าการติ ด ตั้ ง ได้ ส ะดวก จาก
งานวิจัย ของ Chetanachan และคณะ [1] พบว่า ไม้เทีย มสามารถ
ต้านทานการทาลายจากปลวก มีรูปร่างคงที่เนื่อ งจากมี การขยายตัว
น้อย และสามารถทนต่อการผุกร่อนเนื่องความชื้นและเชื้อราได้ อย่างไร
ก็ตามไม้เทียมยังมีข้อจากัดในเรื่องของการรับแรง ทาให้เกิดปัญหาใน
การนาไปใช้งานในส่วนของงานโครงสร้างที่ต้องมีการรับน้าหนักสูง จาก
งานวิจัยที่ผ่านมาของ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ คณะ [2-3] พบว่า
วัสดุเชิงประกอบของพอลิไวนิลคลอไรด์และผงขี้เลื่อยไม้สาหรับนามาใช้
ในงานโครงสร้างอาคารนั้น มีค่ามอดูลัสการดัดงอที่ต่าเมื่อเทียบกับไม้
จริ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ได้ มี ก ารเติ ม เส้ น ใยสั ง เคราะห์
ประเภทเส้นใยแก้ว เป็นวัสดุเสริมแรงซึ่ งส่งผลให้ค่ ามอดูลัสการดัดงอ
ของวัสดุดังกล่าวสูงขึ้น นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ Friedrich และคณะ
[4] ได้ศึกษาการเติมวัสดุที่มี ค่าความแข็ งสูงลงในวัส ดุพื้น (Material
matrix) ที่มีค่ าความแข็ งต่ากว่ า พบว่า วัส ดุที่มี ค่ าความแข็ งสู ง ซึ่ ง
กระจายตัวอยู่ ในวัสดุพื้นสามารถต้านทานแรงกระทา ช่วยเพิ่มความ
แข็งแกร่ง (Stiffness) และต้านทานความสึกหรอของวัสดุได้สูงขึ้ น
อย่างไรก็ตาม สาหรับการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบ
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบที่มีการเสริมแรง
ด้ ว ยเส้ น ใยสั ง เคราะห์ ที่ ก าลั ง พั ฒ นาใช้ ใ นลั ก ษณะงานประเภท
โครงสร้าง ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้าย การตัดแต่งให้เข้ากับส่วนประกอบ
อื่น รวมทั้ ง การถูก ขู ด ขี ด จากหิ น ดิ น ทราย ที่ ติ ดมากั บ พื้ น รองเท้ า
ดังนั้น การศึกษาสมบัติด้านการสึ กหรอของวัส ดุดังกล่ าวจึงเป็นสิ่ งที่
น่าสนใจ
จากแนวคิดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการเติ ม เส้ น ใยแก้ ว ที่ ป ริ ม าณต่ า งๆ ในวั ส ดุ เ ชิ ง
ประกอบของพอลิไ วนิล คลอไรด์และผงไม้ที่มีต่อ สมบัติเชิงกล ได้แก่
สมบัติความทนทานต่อแรงดัดงอ และสมบัติความต้านทานต่อการสึก
หรอ โดยในงานวิจัย นี้ได้ศึกษาผลกระทบของชนิดผงไม้ (ไม้แดง ไม้
ยางพารา และไม้มะม่วง) และระยะทางการขัดถู
2. วิธีการ
2.1 วัสดุและสารเคมี
พอลิ เ มอร์ ได้ แ ก่ พอลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ ช นิ ด แขวนลอยแบบผง
(SIAMVIC 258RB, ค่า K เท่ากับ 58) โดยได้รับอนุเคราะห์จากบริษัท
วี พี วู๊ด จากัด (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)
สารเติ ม แต่ ง ได้ แ ก่ สารช่ ว ยเพิ่ ม สเถี ย รภาพทางความร้ อ น
(PF608A และ PF601) สารหล่ อ ลื่น ภายนอก (Finalux G741)
แคลเซียมสเตียเรต แคลเซียมคาร์บอนเนต สารช่วยขึ้นรูป (PA20) สาร
ปรับปรุงการรับแรงกระแทก (CPE) โดยได้รับอนุเคราะห์ จากบริษัท
วี พี วู๊ด จากัด (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)
ผงขี้เลื่อยไม้ ได้แก่ ไม้แดง (Xylia Kerri Craib & Hutch (XK)) ไม้
ยางพารา (Hevea Brasiliensis Linn (HB)) และไม้มะม่วง (Mangifera
Indica Linn (MI)) โดยนาอนุภาคมาคัดขนาดให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 250
ไมโครเมตร แล้วทาการปรับปรุงผิวอนุภาคผงขี้เลื่อยไม้ด้วยสารคู่ควบ
อะมิโนไซเลนปริมาณ 1 เปอร์เซนต์โดยน้าหนัก [5] สาหรับปริมาณผง

ไม้แต่ล ะชนิดที่ใช้ผสมในพอลิ ไ วนิล คลอไรด์ มีปริมาณ 40 ส่ ว นต่อ
ปริมาณพอลิไวนิลคลอไรต์ 100 ส่วน
เส้นใยแก้ว เป็นชนิดสั้น (Chopped strand) ชนิด E ขนาด 3
มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ไมโครเมตร โดยเส้นใยมีการเตรียมผิว
ด้วย 3- Metracryloxypropyl trimethoxysilane (KBM 503) ของบริษัท
พงษ์พนา จากัด (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)
2.2 การเตรียมชิ้นงาน
การเตรียมชิ้นงานเริ่มจากการผสมพอลิไวนิลคลอไรด์และสารเติม
แต่งกับผงขี้เลื่อยไม้ที่ผ่านการปรับปรุงผิวอนุภาคด้วยสารคู่ควบไซเลน
โดยเติ มเส้ น ใยแก้ ว ชนิ ด อี ผ สมกั น ด้ ว ยเครื่ อ งปั่ น ความเร็ว สู ง (High
speed mixer) จากนั้นนาไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแผ่นซึ่งมีขนาด 180 x
180 x 3 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน (Compression
moulding machine) ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส แรงดัน 180 บาร์
จากนั้นตัดชิ้นงานตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ
2.3 การทดสอบสมบัติเชิงกลและความต้านทานต่อ
การสึกหรอ
- การทดสอบความทนทานต่อการดัดงอและมอดุลัสการดัดงอ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790-03 ด้วยเครื่อง Universal
Testing Machine (Shimadzu รุ่น Autograph AG-I 5K)
ประเทศอิตาลี
- การทดสอบความทนทานต่อการสึกหรอทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM D4060 ด้วยเครื่อง Taber Abraser (บริษัท Taber
โมเดล 5130) ล้อขัดเบอร์ CS-17 และน้าหนักกด 250 กรัม
ชิ้นงานทดสอบมีขนาดเป็น 120 X 120 X 3 มิลลิเมตร โดยทา
การทดสอบที่ระยะทางการขัดถู 0 ถึง 2 กิโลเมตร และ 4
กิโลเมตรสาหรับอัตราการสึกหรอคานวณได้จากสมการที่ 1 [6]
m
K
(1)
LF 
โดย K

คือ อัตราการสึกหรอ (ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อ นิวตัน
ต่อเมตร)
Δm คือ น้าหนักที่ เปลี่ ย นแปลงไปจากน้าหนั กเริ่ มต้ น
(มิลลิกรัม)
L คือ ระยะทางในการขัดถู (เมตร)
F คือ น้าหนักกด (นิวตัน)
คือ ความหนาแน่นของชิ้นงานคอมพอสิต (กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร)

- การตรวจสอบโครงสร้ า งจุ ล ภาค โดยใช้ เ ครื่ อ งถ่ า ยภาพ
อิเลคตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy,
SEM) (JEOLJFM 6110LV) ประเทศญี่ปุ่น
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3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
3.1 สมบัติเชิงกล
รูป ที่ 1 แสดงสมบั ติ ค วามทนทานต่อ การดั ด งอของวั ส ดุ เ ชิ ง
ประกอบพอลิ ไวนิล คลอไรด์ และผงไม้ช นิดต่างๆ ที่เติมเส้ น ใยแก้ว ที่
ปริมาณ 0-20 ส่วนในร้อยส่วน พบว่า เมื่อปริมาณเส้นใยแก้วเพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลให้ค่าความทนทานต่อการดัดงอของวัสดุเชิงประกอบในกรณีไม้
ทั้งสามชนิดมากขึ้น เนื่องจาก ผลของความแข็งแรงของเส้นใยแก้ว และ
ความเข้ากันได้ (Compatibility) ขององค์ประกอบซึ่งเกิดขึ้นจากการ

มีหมู่ฟังก์ชันทางเคมีที่มีขั้ว [2, 4] ส่วนผลของชนิดไม้พบว่า วัสดุเชิง
ประกอบที่ผสมเส้นใยแก้วกรณี ไม้ยางพารามีค่าความทนทานต่อการ
ดัดงอสูงที่สุด รองลงมาคือ กรณีไม้มะม่วงและไม้แดง ซึ่งผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปรีดา เจียมตระกูล [7] โดยอธิบายจากผล
ของลั กษณะสัณฐานวิทยาของผงไม้เกี่ย วกับค่าสัดส่ว นความยาวต่อ
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของผงไม้ ต่ อ การกระจายตั ว ในเมตริ ก ซ์
กล่าวคือ กรณีไม้ยางพารามีค่าดังกล่าวที่ต่าจึงทาสามารถกระจายตัวใน
เมตริกซ์ข องวัส ดุเชิงประกอบได้ดีกว่า กรณีไ ม้แดงและไม้มะม่ว ง [7]

รูปที่ 1 ความทนทานต่อการดัดงอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม้ชนิดต่างๆ
ที่เติมเส้นใยแก้วในปริมาณ 0-20 ส่วน

(a)

(b)

รูปที่ 2 อัตราการสึกหรอจาเพาะของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เลื่อยไม้ชนิดต่างๆ
ที่เติมเส้นใยแก้วในปริมาณ 0-20 ส่วน ที่ระยะขัดถู (a) 2 กิโลเมตร และ (b) 4 กิโลเมตร
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3.2 ความต้านทานต่อการสึกหรอ
รูปที่ 2 แสดงอั ต ราการสึ กหรอจาเพาะของวัส ดุเชิ งประกอบ
พอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม้ชนิดที่เติมเส้นใยแก้วในช่วงปริมาณ 0-20
ส่วนในร้อยส่วน ผลการทดลองพบว่า ที่ระยะทางการขัดถู 2 กิโลเมตร
ค่าอัตราการสึกหรอจาเพาะของวัสดุเชิงประกอบกรณีไม้แดงมีค่าสูงกว่า
กรณีไม้ยางพาราและไม้มะม่วง ในขณะที่ผลของการเติมเส้นใยแก้วต่อ
ค่าดังกล่าวมีแนวโน้มไม่แน่นอน ทั้งนี้คาดว่าเนื่องจากที่ระยะการขัดถู
2 กิโลเมตร การสึกหรอเกิดขึ้นเฉพาะที่บริเวณผิวหน้าของชิ้นงาน จึงทา
ให้กลไกการสึกหรอส่ว นใหญ่เป็น ผลที่เกิดขึ้น มาจากการสึกหรอของ
วัสดุผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม้ที่ปกคลุมผิวชิ้นงาน [7]
ส่ ว นผลของการเพิ่ ม ระยะทางการขั ด ถู จ าก 2 กิ โ ลเมตรเป็ น
4 กิโลเมตร พบว่า ค่าอัตราการสึกหรอจาเพาะในวัสดุ ผสมเส้นใยแก้ว
โดยเฉพาะกรณีไม้แดงอย่างชัดเจน ทั้งนี้คาดว่าเป็นผลมาจากปริมาณ
เซลลู โ ลสและความเข้ า กั น ได้ ร ะหว่ า งผงไม้ แ ละเส้ น ใยแก้ ว ส่ ว น
ปรากฎการณ์ที่พบว่าค่ าอัต ราการสึ กหรอจาเพาะมีค่าลดลงเมื่อ เพิ่ม

a

ระยะทางการขั ด ถูนั้น เป็ น ผลมาจากอิทธิ พ ลของการเกิดความร้อ น
สะสมที่เกิดขึ้นระหว่างล้อขัดกับผิวของชิ้นงาน (Frictional heat) จนเกิด
การสู ญเสี ยเนื้อ ว้ส ดุมากขึ้ น [8] ผลการทดลองที่แสดงดังรูปที่ 3
สามารถสังเกตเห็นได้ว่า ที่ระยะทางการขัดถู 4 กิโลเมตร ปริมาณเส้น
ใยแก้ ว บนพื้ น ผิ ว ชิ้ น งานทดสอบมี ม ากกว่ า ที่ ร ะยะทางการขั ด ถู
2 กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในการต้านทานการสึกหรอ
สาหรับผลของการเพิ่ม ปริมาณเส้นใยแก้วที่ระยะทางการขัดถู 4
กิโลเมตร (รูปที่ 2-b) พบว่า การเติมเส้นใยแก้วในกรณีไม้แดง ส่งผลให้
ค่าอัตราการสึกหรอจาเพาะมีค่าลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ปริมาณ
เส้นใยแก้ว 5-10 ส่ วนโดยน้าหนัก และเริ่มเพิ่มขึ้ นเมื่อปริมาณเส้นใย
แก้วสูงขึ้น (15-20 ส่วนในร้อยส่วน) ในขณะที่การเติมเส้นใยแก้วใน
กรณีไม้ยางพาราและไม้มะม่วงไม่ส่งผลต่อการลดลงของค่าอัตราการสึก
หรอ หรืออาจกล่าวได้ว่าการเติมเส้นใยแก้วไม่สามารถปรับปรุงความ
ต้านทานการสึกหรอของชิ้นงานในกรณีไม้ยางพาราและไม้มะม่วงได้

b

รูปที่ 3 แสดงลักษณะพื้นผิวของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงไม้แดงที่เติมเส้นใยแก้ว
ที่ปริมาณ 10 ส่วนในร้อยส่วน ที่ระยะทางการขัดถู (a) 2 กิโลเมตร และ (b) 4 กิโลเมตร

a

b

รูปที่ 4 แสดงลักษณะพื้นผิวของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงไม้แดง
ที่ปริมาณ (a) 10 ส่วน และ (b) 20 ส่วน ที่ระยะทางขัดถู 4 กิโลเมตร
รูปที่ 4 ได้เปรียบเทียบวัสดุเชิงประกอบกรณีไม้แดงที่ ผสมเส้นใย
แก้ว 10 ส่วนในร้อยส่วน (รูปที่ 4-a) และ 20 ส่วนในร้อยส่วน(รูปที่ 4-b)
สามารถสังเกตเห็นได้ว่า ที่ปริมาณเส้นใยแก้วมีค่าสูง ลักษณะของเส้น

ใยแก้วจะเกิดการแตกหัก และส่งผลต่อความเข้ากันได้และการยึดเกาะ
กันระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์ ผงไม้ และเส้นใยแก้วจึงส่งผลให้ความ
ต้านทานการสึกหรอของวัสดุดังกล่าวให้มีค่าลดต่าลง [10-11]
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a

b

c

รูปที่ 5 แสดงลักษณะพื้นผิวของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์เส้นใยแก้วปริมาณ 15 ส่วนในร้อยส่วน โดย
(a) ไม้แดง (b) ไม้ยางพารา และ (c) ไม้มะม่วง ที่ระยะทางขัดถู 4 กิโลเมตร
รูปที่ 5 แสดงลักษณะพื้นผิวของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอ
ไรด์ที่ผสมเส้นใยแก้ว 15 ส่วนในร้อยส่วน ที่ระยะทางขัดถู 4 กิโลเมตร
สามารถสั ง เกตเห็ น ว่ า ลั ก ษณะของเส้ น ใยแก้ ว ในกรณี ไ ม้ ม ะม่ ว ง
(รูปที่ 5-c) เกิดการแตกหักของเส้นใย (Fiber cracking) และการหลุด
ออกของเส้นใย (Fiber pull out) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีไม้แดง
(รูปที่ 5-a) และกรณีไม้ยางพารา (รูปที่ 5-b) จากผลดังกล่าวจึงอาจส่ง
ให้ขณะทดสอบการขัดถูมีอนุภาคของเส้นใยแก้วเข้าร่วมการขัดถู หรือ
เรียกว่า “การขัดถูแบบร่วม” (Three body diagram) [12-13] จึงทาให้
พบว่าการเติมเส้น ใยแก้วในวัสดุเชิงประกอบดังกล่ าว ไม่ไ ด้ช่ว ยเพิ่ม
ความต้านทานของวัสดุเชิงประกอบ
4. บทสรุป
การเพิ่มปริมาณเส้นใยแก้วในวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์
และผงไม้ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ไม้แดง ไม้ยางพารา และไม้มะม่วง ส่งผลให้
ค่าความต้านทานต่อการดัดงอมีค่าสูงขึ้น โดยวัสดุ เชิงประกอบกรณีไม้
ยางพารามีค่าสูงสุด รองลงมาคือ ไม้มะม่วง และไม้แดง ตามลาดับ ส่วน
ผลของการเติ ม เส้ น ใยแก้ ว ในวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบต่ อ สมบั ติ ด้ า นความ
ต้านทานการขัดถูพบว่า ที่ระยะการขัดถู 2 กิโลเมตร ผลของการเพิ่ม
ปริมาณเส้นใยแก้วต่อค่าอัตราการสึกหรอจาเพาะมีแนวโน้มไม่แน่นอน
เมื่อพิจารณาที่ระยะการขัดถู 4 กิโลเมตร พบว่า การเติมเส้นใยแก้วใน
วัส ดุเชิงประกอบกรณีไม้แดงส่งผลให้ อัต ราการสึกหรอจาเพาะมีการ
ลดลงมากที่สุดที่ปริมาณ 5-10 ส่ วนในร้อยส่วน (แต่ยังคงมีค่าสู งกว่า
กรณีไม้ยางพาราและไม้มะม่วง) โดยจากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคใน
กรณีไ ม้แดงที่ร ะยะการขั ดถู 4 กิโ ลเมตร แสดงให้ เห็ น ว่าเส้ น ใยแก้ ว
มีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบไปตามทิศทางแนวแรง
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