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บทคัดย่อ
นับตัง แต่รถยนต์อีโคคาร์ได้เปิ ดตัว ออกสู่ต ลาดในประเทศก็ได้รบั
ความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื'องจากมีราคาถูก และยังประหยัดนํามันเชือเพลิง
ซึ' งมีร าคาสู ง ขึน อย่ า งต่ อ เนื' อ ง แต่ ก็ม ัก จะมีก ารตัง คํ า ถามเกี'ย วกับ เรื'อ ง
คุณภาพของตัวรถอยู่เสมอ ในงานวิจยั นีได้หยิบยกปญั หาการเกิดรอยด่างดํา
บนกระจกมองหลังของรถยนต์อโี คคาร์รุ่นหนึ'ง ซึ'งเกิดขึน หลังจากการใช้งาน
ไประยะเวลาประมาณ 2 เดือ น จากการศึก ษาโครงสร้างภายในของชุ ด
กระจกมองหลังและลักษณะของรอยด่างดําทีเ' กิดขึน ตลอดจนการใช้เทคนิค
Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) เ พื' อ ยื น ยั น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบพบว่าสาเหตุ ข องปญั หาเกิดจากการใช้ก้อ นโฟมยาง Ethylene
propylene diene monomer (EPDM) เป็ น วัสดุร องรับกระจกเนื'อ งจากธาตุ
กํามะถันทีเ' ป็นส่วนประกอบใน EPDM ได้ทาํ ปฏิกริ ยิ ากับโลหะเงินซึ'งเคลือบ
อยู่ดา้ นหลังแผ่นกระจก ก่อให้เกิดรอยด่างสีดํา ดังนั นเพื'อที'จะแก้ไขปญั หา
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้มกี ารออกแบบโครงสร้างของกระจกมองหลังใหม่
โดยใช้สลักพลาสติกในการรองรับกระจกแทนการใช้กอ้ นโฟมยาง EPDM ซึ'ง
ั หาไปแล้ว ก็ ไ ม่ ม ีป ญ
ั หารอยด่ า งดํ า เกิด ขึน อีก ตลอด
หลัง การแก้ ไ ขป ญ
ระยะเวลา 4 เดื อ น นั บ จากวัน ที' เ ริ'ม ใช้ ก ระจกมองหลัง แบบใหม่ ใ น
สายการผลิต
คําสําคัญ : กระจกมองหลัง, รอยด่างดํา, รถยนต์อโี คคาร์, โฟมยาง EPDM
Abstract
Since launched to the domestic market in 2010, Eco-cars
have been phenomenon and have become popular among car users
in Thailand due to their inexpensive cost and low fuel consumption.
However, a suspicion corresponded to the Eco-car’s low cost, which is
always questioned by the customers, is the quality of their
components. This research focuses on the investigation and solution
of black spots defect on the rear-view mirror in a model of Eco-car,
which reveals at about 2 months after being sold. The results from

initial inspection on the physical structure of the rear-view mirror and
the appearance of the black spots defect, and Energy-dispersive X-ray
spectroscopy (EDX) technique confirmed that the root cause of the
defect is the use of Ethylene propylene diene monomer (EPDM) foam
as the support of the mirror plate. Sulfur, a composition in EPDM
foam, reacted with silver coated on the back of the mirror plate and
formed silver sulfide (Ag2S), a black-colored compound. In order to
solve the problem, a new design of the rear-view mirror was proposed
in which EPDM foams were replaced by plastic ribs as the mirror
plate’s support. The success in the improvement has been proved that
there is no claim of the modified rear-view mirrors in 4 months after
the implementation of the new design.
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1. บทนํา
ประเทศไทยได้เริม' โครงการสนับสนุ นการใช้อโี คคาร์ ซึง' เป็ นรถยนต์
ขนาดเล็ก ที'ม ีป ริม าตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,300 ซีซี สําหรับ เครื'อ งยนต์
เบนซิน และไม่เกิน 1,400 ซีซี สําหรับเครือ' งยนต์ดเี ซล[1] ตัง แต่ปี พ.ศ.2546
และมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ตอบรับเข้าร่วมโครงการจํานวนมาก จนกระทังปี
'
พ.ศ.2553 ได้เริม' มีการเปิ ดตัวอีโคคาร์ออกสู่ตลาด นับตัง แต่ส่ตู ลาดก็ได้รบั
ความนิยมอย่างสูงจากผูบ้ ริโภค ด้วยเหตุผลทีอ' โี คคาร์มเี ครื'องยนต์ขนาดเล็ก
ทํ า ให้ ม ี อ ั ต ราการสิ น เปลื อ งนํ ามัน เชื อ เพลิ ง ตํ' า อี ก ทั ง ยั ง ปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้ อ ยกว่า 120 กรัม/กิโลเมตรด้ว ย[z] นอกจากนีย งั มี
ราคาจําหน่ายทีต' 'าํ เริม' ต้นเพียง3 แสนกว่าบาทเท่านัน
ด้วยเหตุผลทีอ' โี คคาร์มรี าคาประหยัด ทํา ให้ผบู้ ริโภคบางส่วนมักจะ
ตัง คําถามเกีย' วกับเรื'องคุณภาพของตัวรถอยู่เสมอ บริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ราย
หนึ'งได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการอีโคคาร์เช่นกัน และทันทีท'เี ปิดตัวอีโคคาร์
ของพวกเขาออกสู่ตลาด ก็ได้รบั การตอบรับจากผู้บริโภคเป็ นอย่างดี จนทํา
ให้อโี คคาร์ของบริษทั ดังกล่าวมียอดจําหน่ายอยู่อนั ดับต้นๆ

แม้ก ระนั น บริษั ท ผู้ ผ ลิต ก็ ไ ม่ ล ะเลยที'จ ะควบคุ ม คุ ณ ภาพให้ ไ ด้
มาตรฐาน และมีค วามทนทานในการใช้งาน เพื'อ สร้างความเชื'อ มันให้
' กบั
ผู้บริโภคที'สนใจจะซือ อีโคคาร์ บริษัทจึงมีห น่ วยงานที'ค อยตรวจสอบเพื'อ
ควบคุมคุณ ภาพของอีโคคาร์ทงั  ก่อ นเปิ ดตัวออกสู่ต ลาดและหลังจําหน่ าย
ให้กบั ลูกค้าไปแล้ว เมือ' มีปญั หาเกิดขึน หน่ วยงานดังกล่าวจะรายงานปญั หา
ไปยังโรงงานประกอบ ผู้ผลิต ชิน ส่วน และฝ่ายออกแบบ เพื'อให้แต่ ละฝ่าย
ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา และแก้ไขปญั หาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึน
ซําอีกในอนาคต
ปญั หาหนึ'งที'พ บในอีโคคาร์ข องบริษัทแห่ งนี ค ือ ปญั หารอยดําบน
กระจกมองหลัง เกิดขึน หลังจากการใช้งานไปเพียงประมาณ 2 เดือน ซึ'งถือ
เป็นปญั หาทีจ' ะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความเชือ' มันของ
'
ลูกค้าที'ม ีต่ อ บริษัท ได้ในอนาคต เนื' อ งจากเป็ น ปญั หาที'ติดอัน ดับ z ใน }
ของปญั หาทีเ' กิดขึนมากทีส' ุดของรถยนต์รุ่นดังกล่าว (ดังรูปที' 1) จึงต้องเร่ง
หาสาเหตุและดําเนินการแก้ไขปญั หาอย่างรวดเร็วซึ'งผูว้ จิ ยั ได้มสี ่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว ของแผนกดูแลความพึงพอใจของลูกค้าของบริษทั นี

รูปที' 2 ลักษณะของรอยดําทีเ' กิดขึน บนกระจกมองหลัง
เมือ' พิจารณาโครงสร้างภายในของชุดกระจกมองหลังจะพบว่ามีกอ้ น
โฟมยางEPDM ทําหน้าทีร' องรับแผ่นกระจกเงาอยู่ตรงบริเวณด้านซ้ายและ
ด้านขวาของกระจกเงา (ดังแสดงในรูปที'@) ซึ'งเป็ นบริเวณเดียวกันกับที'เกิด
รอยดําขึนบนกระจกเงา จึงตัง ข้อสันนิษฐานเบืองต้นว่ารอยดําดังกล่าวเกิด
จากก้อนโฟมยางEPDM

รูปที' 3 ลักษณะตําแหน่งของก้อนโฟมยาง EPDM ซึง' ติดตัง อยู่ในชุดกระจก
มองหลัง
ั หาอันดับที' z และ ; เป็ นปญั หาที'จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
หมายเหตุ : เนื'องจากปญ
ของบริษัทได้หากมีการเปิ ดเผยข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงนําไปรวมกับปญั หาอื'นๆ ไว้ใน
ส่วนของ OTHERS

รูปที' 1 กราฟปญั หาทีเ' กิดขึน เป็ นอันดับที' @ , และ } ตามลําดับของรถยนต์
รุ่นดังกล่าว
2. การตรวจสอบและตัง' สมมติ ฐานเบือ' งต้น
2.1 การตรวจสอบทางกายภาพ
จากตัวอย่างชุดกระจกมองหลังที'ได้รบั จะพบว่ารอยดําดังกล่าวมี
ลักษณะคล้ายสีเ' หลีย' มผืนผ้าขนาดประมาณ 4x2 ตารางเซนติเมตร เกิดขึน
ทัง ด้านซ้ายและด้านขวาของแผ่นกระจกเงาของชุดกระจกมองหลัง (ดังแสดง
ในรูปที' 2) โดยทีร' อยดําดังกล่าวไม่สามารถใช้นํ ายาหรือสารเคมีเพื'อเช็คทํา
ความสะอาดได้ เนื'องจากรอยดํานัน เกิดขึน ภายในเนือ ของกระจกเงา จึง
เริม' ต้นการตรวจสอบทางกายภาพโดยถอดแผ่นกระจกเงาออกจากชุดกระจก
มองหลังเพือ' ดูโครงสร้างภายในของชุดกระจกมองหลัง

2.2 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
หลังจากการตรวจสอบทางกายภาพแล้ว จึงตรวจสอบในขัน ต่ อไป
เริม' จากการพิจารณาถึงสารต่างๆที'ถูกเคลือ บไว้ด้านหลังแผ่นกระจกเงาจะ
พบว่า ชัน แรกเคลือบด้วยโลหะเงิน เพื'อให้กระจกใสกลายเป็ นกระจกเงา ชัน
ที'ส อง เคลือ บด้วยสีเคลือบซึ'งจะช่วยให้โลหะเงิน ที' เคลือบอยู่ในชัน แรกไม่
หลุ ดร่อ น และชัน สุดท้ายจะปิ ดด้ว ยสติก เกอร์ส ีข าวซึ'งจะระบุร ายละเอีย ด
เกีย' วกับการผลิต(ดังแสดงในรูปที4' )

จากปฏิกริ ยิ าเมือ' ก๊าซไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ทาํ ปฏิกริ ยิ ากับสารละลาย
เลด(II)ไนเตรต จะเกิดตะกอนดําของเลดซัลไฟด์ (PbS) ขึน บนกระดาษกรอง
เป็นการยืนยันว่ารอยดําเกิดจากซัลไฟด์ไอออนจริง
แต่จากผลการทดลองทีไ' ด้ รอยดําทีเ' กินขึน ไม่ค่อยชัดเจน เป็นผลมา
จากการที'มตี ัวอย่างรอยดําในปริมาณน้อย ทําให้ความเข้มข้นของซัลไฟด์
ไอออนน้อยลงไปด้วย จึงต้องอาศัยการทดลองทีล' ะเอียดกว่าในขัน ตอนต่อไป

รูปที' 4 สารทีเ' คลือบหลังแผ่นกระจกเงาในชัน ต่างๆ
เมือ' นําก้อนโฟมยางEPDM มาวิเคราะห์หาส่วนประกอบทีอ' าจจะทํา
ให้ปฎิกริ ยิ ากับสารทีเ' คลือบหลังแผ่นกระจกจะพบว่าในกระบวนการผลิตโฟม
EPDMจะมีการเติมสารซึ'งเป็ นตัวเร่งปฎิกริ ยิ าอยู่ 5 ชนิดคือ Carbon Black,
ZnO, Stearic Acid, CBS(N-Cyclohexyl-2-benzothiazyl-sulfenamide),
Paraffinic Oil และอีกหนึ'งชนิดคือ กํามะถัน ซึ'งใช้ในกระบวนการการวัลคา
ไนเซชันเพื
' อ' ทําให้โฟมยาง EPDM แข็งตัวและยืดหยุ่นได้ด[ี 2]
3. ขัน' ตอนการทดลอง
3.1 ขัน' ตอนการทดลองทางเคมีด้วยเทคนิ คเบือ' งต้น
จากการตัง สมมติฐานเบืองต้นว่ารอยดําดังกล่าวเกิดจากก้อนโฟม
ยาง EPDM ซึ'งจะปล่ อ ยสารบางชนิ ด ออกมาทําปฎิกิร ิย ากับ โลหะเงิน ซึ'ง
เคลื อ บอยู่ ด้ า นหลัง ของกระจกเงิน เมื' อ พิ จ ารณาจากการตรวจสอบ
องค์ประกอบทางเคมีจะพบว่ามีสารตัวเดียวทีจ' ะทําปฎิกริ ยิ ากับโลหะเงินแล้ว
เกิดเป็ นสีดําคือ กํามะถัน จึงทําการทดลองเพื'อตรวจสอบสมมติฐานดังกล่าว
ว่ารอยดําคือ ซิลเวอร์ซลั ไฟด์ (Ag2S) จริงหรือไม่
การทดลองเริม' จากการลอกรอยดําออกจากกระจกเงา แล้วนํ าไป
ละลายในตัวทําละลายทีเ' หมาะสม [3] จากนัน เติมกรดซัลฟิ วริก (H2SO4)ลง
ไป ทํ าป ฏิ กิ ร ิ ย ากั บ ส ารล ะล าย ดั ง ก ล่ าว ซึ' งจ ะ ทํ าให้ เกิ ด ก๊ าซ ไ ด
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)ขึน ดังปฏิกริ ยิ าที' z
Ag2S + H2SO4

Ag2SO4 + H2S

(1)

นําหลอดทดลองไปอุ่นในนําเดือด จากนัน หยดสารละลายเลด(II)ไน
เตรต (Pb(NO3)2) ลงบนกระดาษกรองแล้วนําไปอังบนหลอดทดลองดังกล่า ว
ซึง' จะทําให้เกิดปฏิกริ ยิ าขึน ดังปฏิกริ ยิ าที' ;
H2S + Pb(NO3)2

PbS + HNO3

(2)

3.2 ขัน' ตอนการทดลองทางเคมีด้วยเทคนิ ค EDX
หลังจากตรวจสอบตัวอย่างชุดกระจกมองหลังทัง ทางกายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมี รวมทัง ทําการทดลองทางเคมีเบืองต้นแล้ว จึงทําการ
เก็บตัวอย่างแผ่นกระจกเงา โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณีคอื
- กระจกเงาทีม' รี อยดํา
- กระจกเงาทีไ' ม่มรี อยดํา
- กระจกเงาทีไ' ม่มรี อยดําและไม่มกี ารเคลือบสี
จากนัน จึงนําตัวอย่างทัง 3 กรณี ไปทดสอบด้วยเทคนิค Energydispersive X-ray spectroscopy (EDX) เพื'อตรวจสอบชนิดและปริมาณของ
ธาตุทอ'ี ยู่ในตัวอย่างในแต่ละกรณี เทคนิค EDX จะอาศัยรังสีเอ็กซ์เข้าไปชน
สารตัวอย่าง รังสีเอ็กซ์จะทําให้อิเล็กตรอนในวงในสุดของอะตอมของธาตุ
หลุดออกไปอิเล็กตรอนในวงถัดมาจะเข้ามาแทนที'และคายพลังงานส่วนเกิน
ออกมาในลักษณะของเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ ซึ'งจะมีค่าพลังงานเป็ นค่า
เฉพาะของตัวของธาตุนัน เป็ นพืนฐานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และความ
เข้มข้นของเอ็กเรย์ฟลูออเรสเซนส์ทเ'ี กิดขึนจะเป็ นพืนฐานการวิเคราะห์เชิง
ปริม าณ [4] เมื'อ ได้ ผ ลการทดสอบจึง นํ า ชนิ ด และปริม าณของธาตุ ม า
เปรียบเทียบความแตกต่างกันในแต่ละกรณี
4. ผลการทดลองและการอภิ ปรายผลการทดลอง
เมื'อ พิจารณาผลการทดสอบจากเทคนิ ค EDX ดังรูปที' 5 ,6 และ7
แสดงผลการทดสอบด้วยวิธี EDX ของชินส่วนตัวอย่างของกรณีกระจกเงาที'
มีรอยดํา,กรณีกระจกเงาที'ไม่มรี อยดํา และกรณีกระจกเงาที'ไม่มรี อยดําและ
ไม่มกี ารเคลือบสีตามลําดับ ซึ'งเป็ นกราฟแสดงผลการทดสอบเชิงคุณภาพ
พบว่าทัง กระจกทีม' รี อยดําและไม่มรี อยดําจะมีองค์ประกอบของกํามะถันเป็ น
ส่วนประกอบ

รูปที' 5 กราฟผลทดสอบของตัวอย่างกระจกเงาทีม' รี อยดํา

รูปที' 7 กราฟผลทดสอบของตัวอย่างกระจกเงาทีไ' ม่มรี อยดําและไม่มกี าร
เคลือบสี
จากนัน จึงพิจารณาผลการทดสอบเชิงปริมาณ ดังตารางที' 1 ,2 และ
3ซึง' เป็นผลการทดสอบด้วยวิธี EDX ของชิน ส่วนตัวอย่างของกรณีกระจกเงา
ทีม' รี อยดํา,กรณีกระจกเงาทีไ' ม่มรี อยดํา และกรณีกระจกเงาทีไ' ม่มรี อยดําและ
ไม่มกี ารเคลือบสีตามลําดับ จะพบว่าปริมาณกํามะถันในกรณีกระจกเงาที'ม ี
รอยดํา จะมีปริมาณเพิม' สูงขึน เมือ' เทียบกับกรณีกระจกเงาทีไ' ม่มรี อยดํา โดย
มีรอ้ ยละโดยนํ าหนักเพิ'มขึนจาก ร้อยละ0.17 เป็ น ร้อยละ1.88 และร้อยละ
ั
โดยอะตอมเพิม' ขึน จาก ร้อยละ0.11 เป็ น ร้อยละ1.4 สาเหตุของปญหาในครั
ง
นีจงึ เกิดจากกํามะถันในก้อนโฟมยางEPDM จริงตามทีต' งั  สมมติฐาน
ตารางที' 1 ผลการทดสอบเชิงปริมาณของตัวอย่างกระจกเงาทีม' รี อยดํา

รูปที' 6 กราฟผลทดสอบของตัวอย่างกระจกเงาทีไ' ม่มรี อยดํา

Element
OK
MgK
SiK
SK
PdL
AgL
SnL
CaK
FeK
ZnK

Wt%
47.27
05.81
02.70
01.88
00.29
08.48
00.90
23.87
02.04
06.76

At%
70.81
05.72
02.30
01.40
00.07
01.88
00.18
14.28
00.88
02.48

ตารางที' 2 ผลการทดสอบเชิงปริมาณของตัวอย่างกระจกเงาทีม' รี อยดํา

Element
OK
NaK
MgK
SiK
SK
PdL
AgL
SnL
CaK
FeK
ZnK

Wt%
53.98
09.88
06.60
02.71
00.17
00.17
00.08
00.57
19.48
01.57
04.79

At%
70.71
09.01
05.69
02.02
00.11
00.03
00.02
00.10
10.19
00.59
01.54

จากกระบวนการวัลคาไนเซชัน[5]
' จะพบว่า กํามะถัน จะเข้าไปทํา
ปฎิกริ ยิ ากับพอลิเมอร์ โดยการเข้าไปแทรกตัวตรงพันธะคู่ของพอลิเมอร์เพื'อ
แลกเปลีย' นอิเล็กตรอน 1ตัวกับโซ่หลักของพอลิเมอร์ ดังรูปที' 8 ซึ'งแสดงสูตร
โครงสร้างทางเคมีของ EPDM และตําแหน่งของพันธะคู่
เมื'อกํามะถัน เข้าไปทําปฎิกริ ยิ ากับพอลิเมอร์ ด้วยการเข้าไปแทรก
ตัวตรงพันธะคู่ของพอลิเมอร์ เพือ' แลกเปลีย' นอิเล็กตรอนกับโซ่หลักของพอลิ
เมอร์แล้วจะทําให้ทําให้พอลิเมอร์มคี วามอิ'มตัวมากยิง' ขึนและสามารถคงรูป
ได้ดียงิ' ขึน แต่ กํามะถัน จะเสถีย รได้เมื'อ รับ อิเล็ก ตรอนเข้ามา 2ตัว จึงต้อ ง
สร้างพันธะเพื'อแลกเปลีย' นอิเล็กตรอนกับกํามะถันที'อยู่กบั โซ่หลักของพอลิ
เมอร์อกี สายหนึ'ง ดังรูปที' 9 แสดงกระบวนการวัลคาไนเซชันของ
'
EPDM

ตารางที' 3 ผลการทดสอบเชิงปริมาณของตัวอย่างกระจกเงาทีม' รี อยดํา

Element
OK
NaK
MgK
SiK
PdL
AgL
SnL
CaK
FeK
ZnK

Wt%
18.90
09.84
02.62
40.07
00.57
18.91
01.18
07.50
00.36
00.06

At%
33.47
12.12
03.06
40.43
00.15
04.97
00.28
05.31
00.18
00.03

จากนัน จึงนํ าผลการทดสอบที'ได้มาวิเคราะห์กบั คุณสมบัตขิ องสาร
ทัง 6 ชนิด ซึ'งถูกใช้เป็ น ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและถูกใช้ในกระบวนการวัลคาไน
เซชันจะพบว่
'
า กํามะถันซึง' ใช้ในกระบวนการวัลคาไนเซชันเป็
' นสารทีว' ่องไว
ในการเกิด ปฎิกิร ิย ากับ โลหะมากที'สุ ด (เป็ น ตัว ออกซิไ ดซ์ ท'ีดี) ซึ'ง โลหะ
ดังกล่าวก็คอื โลหะเงินทีเ' คลือบด้านหลังแผ่นกระจกในชัน แรกนัน' เอง

รูปที' 9 กระบวนการวัลคาไนเซชันของ
'
EPDM
พันธะทีเ' กิดขึน ระหว่างกํามะถันของโซ่หลักของพอลิเมอร์แต่ละสาย
นี'เอง จะเป็ นทีอ' ยู่ของกํามะถันทีเ' หลือจากการทําปฎิกริ ยิ ากับพอลิเมอร์ เมือ'
ชุดกระจกมองหลังอยู่ในสภาวะที'มอี ุณ หภูมสิ ูง เช่น กรณีรถจอดตากแดด
เป็นต้น โลหะเงินทีเ' คลือบอยู่หลังแผ่นกระจก และกํามะถันทีเ' หลือจากการทํา
ปฎิกิร ิย า ก็จะถู ก กระตุ้น ทํ าให้อ ยู่ในสภาวะที'ไ ม่เสถีย ร โดยโลหะเงิน จะ
กลายเป็ นตัวรีดวิ ซ์ท'ดี คี อื มีความต้องการทีจ' ะเสียอิเล็กตรอน และกํามะถัน
จะกลายเป็ นตัวออกซิไดซ์ท'ดี คี อื มีความต้องการที'จะรับอิเล็กตรอน จึงเกิด
การแลกเปลีย' นอิเล็กตรอนระหว่างโลหะเงินและซัลเฟอร์ เพือ' ให้อยู่ในสภาวะ
ทีเ' สถียร เมือ' โลหะเงินและซัลเฟอร์ทาํ ปฎิกริ ยิ ากันจะเกิดเป็น ซิลเวอร์ซลั ไฟด์
(Ag2S) ซึ'งเป็ นสารประกอบทีม' สี ดี ํา ทําให้เกิดรอยดําขึน บนกระจกมองหลัง
ในทีส' ุดดังปฏิกริ ยิ าที' 3
Ag+ + S2-

รูปที' 8 สูตรโครงสร้างทางเคมีของ EPDM

Ag2S

(3)

ั หารอยดํ า ที' เกิด ขึน บนชุ ด กระจกมองหลัง
ดัง นั น เพื'อ แก้ไ ขป ญ
งานวิจ ัย ชิน นี จึง เสนอให้ย กเลิก การใช้ ก้อ นโฟมยาง EPDMซึ'งทํ าหน้ า ที'
รองรับแผ่นกระจกในชุดกระจกมองหลังเนื'องจากก้อนโฟมยาง EPDM เป็ น
สาเหตุของปญั หารอยดํา เพื'อไม่ให้เกิดปฎิกริ ยิ าดังกล่าวขึน ซําอีกในอนาคต
จึงทําการออกแบบโครงสร้างภายในของชุดกระจกมองหลังใหม่ โดยการเพิม'
สลักพลาสติกเข้าไป เพื'อทําหน้าที'รองรับแผ่นกระจกเงาแทนก้อนโฟมยาง
EPDM (ดังรูปที' z=) และเนื'องจากอุณหภูมใิ นแต่ละฤดูของประเทศไทยมีค่า
ไม่แตกต่างกันมาก ดังนัน การเปลีย' นมาใช้สลักพลาสติกแทนก้อนโฟมยาง
EPDMจึ ง ไม่ ทํ า ให้ เ กิ ด การหด-ขยายตั ว ของชุ ด กระจกมองหลัง จนส่ ง
ผลกระทบกับแผ่นกระจกทําให้แผ่นกระจกแตก

รูปที' 10 สลักพลาสติกทีเ' พิม' ขึน มาทดแทนก้อนโฟมยาง EPDM
5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดสอบ และการวิเคราะห์ปญั หาจะพบว่าปญั หารอยดํา
บนกระจกมองหลัง มีสาเหตุ มาจากการที'ก้อ นโฟมยาง EPDM ถูกกระตุ้น
ด้วยความร้อน และทําให้ซลั เฟอร์ทอ'ี ยู่ในก้อนโฟมยาง EPDM อยู่ในสภาวะที'
ไม่เสถีย ร และมีค วามต้อ งการที'จะรับ อิเล็ก ตรอนจากธาตุ อ'ืน เพื'อ ให้เกิด
เสถียรภาพ ขณะเดียวกันธาตุเงินทีเ' คลือบอยู่หลังแผ่นกระจกเงาซึง' อยู่ตดิ กับ
ก้อนโฟมยาง EPDM ก็มคี วามต้องการที'จะให้อิเล็กตรอนแก่ธาตุอ'นื เพื'อให้
เกิดเสถียรภาพเช่นกัน ทําให้ซลั เฟอร์และโลหะเงินทําปฏิกริ ยิ ากัน กลายเป็ น
ซิลเวอร์ซ ัล ไฟด์ (Ag2S) ซึ'งมีส ีดําในที'สุ ด ดังนัน การที'จะแก้ไขปญั หานี ไ ด้
อย่ างมีประสิทธิภ าพ จึงต้อ งยกเลิกการใช้ก้อนโฟมยาง EPDM ในการทํา
หน้ า ที'ร องรับ แผ่ น กระจกเงาในชุ ด กระจกมองหลัง และทํ า การเปลี'ย น
โครงสร้างภายในของชุดกระจกมองหลังด้วยการเพิ'มสลัก พลาสติกขึน มา
เพือ' ทําหน้าทีร' องรับแผ่นกระจกเงาแทนก้อนโฟมยาง EsPDM
ั หาด้ ว ยวิธี ด ั ง กล่ า วและนํ า ไปใช้ ใ น
หลัง จากทํ า การแก้ ไ ขป ญ
สายการผลิตพบว่าไม่มปี ญั หารอยดําบนกระจกมองหลังเกิดขึน ซําอีกตลอด
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