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 งานวิจยัน้ีไดมุ่้งเนน้ศึกษาผลกระทบขององคป์ระกอบในพอลิออลเรซิน เช่น อตัราส่วน
ระหว่าง Base polyol และ Co-polymer polyol, ปริมาณ Crosslink, Surfactant, Gelling catalyst, 
Blowing catalyst และ Blowing agent ตามล าดบั ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะส่งผลต่อคุณสมบติัของ
พอลิยรีูเทนโฟม เช่น Cream time, Set time, End of rise และความหนาแน่นของพอลิยรีูเทนโฟม 
ซ่ึงค่าต่างๆ เหล่าน้ีมีบทบาทท่ีส าคญักบัคุณสมบติัของพอลิยรีูเทนโฟมได ้โดยจากการทดลองพบว่า 
ปริมาณของ Base polyol และ Crosslink agent ท าใหค่้า Cream time, Set time และ End of rise มีค่า
เพิ่มข้ึนตามล าดบั ซ่ึงตรงขา้มกบั Co-polymer polyol, Gelling catalyst, Blowing catalyst และ 
Blowing agent แต่ Surfactant ส่งผลกบั Rise time ของปฏิกิริยาเพียงอยา่งเดียว โดยผลการผลิต 
พอริยรีูเทนโฟมใหมี้คุณสมบติัใกลเ้คียงกบัตวัอยา่ง ไดค่้าปฏิกิริยาดงัน้ี คือ Cream time 13 วินาที, 
Set time 46 วินาที และ End of rise 64 วินาที ซ่ึงในพอลิออลเรซินมีส่วนประกอบดงัน้ี คือ 
อตัราส่วนระหว่าง Base polyol : Co-polymer polyol 70 : 30 โดยน ้ าหนกั, Crosslink agent B 1.0 
กรัม, Surfactant B 1.0 กรัม, Blowing catalyst 0.10 กรัม, Gelling catalyst A 0.56 กรัม,  Gelling 
catalyst B 0.20 กรัม และ Blowing agent 4.0 กรัม โดยสูตรการผลิตพอลิยรีูเทนโฟมจะใชส้ัดส่วน
ส่วนผสมของพอลิออลเรซิน 100 กรัม : ไอโซไซยาเนต 81.38 กรัม 
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 This research was focused on the effect of compositions in Polyol resin such as the ratio 
between Base polyol and Co-polymer polyol, amout of Crosslink agent, Surfactant, Gelling 
catalyst, Blowing catalyst and Blowing agent, respectively. These compositions have influence on 
the flexible polyurethane foam properties, i.e., Cream time, Set time, Rise time, and density of 
flexible polyurethane foams. These properties have important role on flexible polyurethane foam. 
From experimental result, it was found that increased amount of Base polyol and Crosslink agent 
were increased of Cream time, Set time, and End of rise, respectively. On the other hand,  
Co-polymer polyol, Gelling Catalyst, Blowing catalyst and Blowing agent were decreased these 
value. For surfactant affected only End of rise of the reaction. The flexible polyurethane foams 
production results close to standard sample have reaction time as following; 13 seconds of Cream 
time, 46 seconds of Set time, and 64 seconds of End of rise and have Polyol resin composition 
have ratio between Base polyol : Co-polymer polyol, 70 : 30 by weight, 1.0 g of Crosslink agent 
B, 1.0 g of Surfactant B, 0.10 g of Blowing catalyst, 0.56 g of Gelling catalyst A, 0.20 g of 
Gelling catalyst B, and 4.0 g of Blowing agent. The flexible polyurethane foams production 
formular has mixing ratio between 100 Polyol resin and 81.38 g of Isocyanate. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขา้พเจา้ตอ้งขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วีรวฒัน์ ปัตทวีคงคา อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงคอยสนบัสนุนและใหค้  าแนะน าท่ีดียิง่ 
 ขอขอบพระคุณ คุณชยานนัท ์เรืองมณียา วิศวกรผูดู้แลโครงการ ซ่ึงคอยช่วยเหลือ ให้
ค  าปรึกษา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ท่ีตนเองมีอยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่ขา้พเจา้อยา่งไม่หวงแหน  
 ขอขอบพระคุณ คุณสราวุธ สุทธิประภา ซ่ึงเป็นผูท่ี้คอยรับฟังปัญหา คอยดูแล ให้ค  าปรึษา 
ให้ก าลงัใจ ในทุกๆ เร่ือง รวมทั้งเสียสละเวลามาช่วยเหลือขา้พเจา้ในการหาขอ้มูล และท าเล่มจน
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้
 ขอขอบพระคุณ คุณชเนศ สุวรรณโณ ซ่ึงได้ให้ก าลงัใจในการท าวิจัยตลอดค าปรึกษา 
ค าแนะน า ขอ้คิดเห็นต่างๆ และเวลาในการท างานบางส่วนในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  
 ขอขอบพระคุณ คุณจิรวฒัน์ ลือชยั ท่ีคอยดูแลและช่วยในการสมคัรขอทุนวิจยั และคอย
ช่วยเหลือขา้พเจา้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง 
 ขอขอบพระคุณส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ทุนวิจยัมหาบณัฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณในการท าวิจยั 
 ขอขอบพระคุณบริษทั ทีเอส อินเตอร์ซีท จ ากดั ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนในส่วนของสารเคมี
และอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นการท างานวิจยั  
 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิเชียรและคุณแม่บุญช่วย ตะสุวรรณ ซ่ึง
เป็นผูใ้ห้ก าเนิด คอยอบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ ให้ค  าปรึกษาและให้ก าลงัใจขา้พเจา้ตลอดมา 
ขา้พเจา้อยากจะบอกกบัท่านทั้งสองว่า หนูรักพ่อกบัแม่ท่ีสุด และดีใจท่ีไดเ้กิดมาในชาติน้ีและได้
เป็นลูกของท่าน 
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