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อิทธิพลของเถาไมรวมดานเกวียนและกากมันสําปะหลัง
ตออิฐฉนวนทนไฟ
Effect of Dan Kwian Wood Ash and Tapioca Waste on
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บทคัดยอ
ปจจุบันการพัฒนาอิฐฉนวนทนไฟสําหรับเตาเผาเครื่องปนดินเผาดานเกวียนที่เผาอุณหภูมิไมเกิน 1,300
องศาเซลเซียส มีงานวิจัยนอยมากที่ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการทําอิฐฉนวนทนไฟเพื่อเปนประโยชนสําหรับ
เตาเผาดานเกวียน งานวิจัยนี้จึงไดพัฒนาอิฐฉนวนทนไฟสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาดานเกวียน ดวยการ
วิเคราะหวัฏภาค (Phase) และองคประกอบทางเคมีของดินดานเกวียนกับเถาไมรวมดานเกวียน ดวยเทคนิคเอกซ
เรยดิฟแฟรกชัน (XRD) และเอกซเรยฟลูออเรสเซนต (XRF) ทดลองหาอัตราสวนผสมระหวาง ดินดานเกวียน ดิน
ขาว เถาไมรวมดานเกวียน และกากมันสําปะหลัง เตรียมชิ้นตัวอยางทดสอบดวยวิธีผสมแบบเปยก แลวเผาที่
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ การเผาไหมแบบสมบูรณ ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
เชิง กล เชน ทดสอบการหดตั วทั้ง กอ นเผาและหลั งเผา การดูด ซึม น้ํา ความหนาแน น ความพรุน ตัว ความ
ถวงจําเพาะ และความแข็งแกรง ผลการวิจัยพบวาองคประกอบทางเคมีของดินดานเกวียน มีองคประกอบทางเคมี
เปนควอตซ (SiO2) รอยละ 70.44 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 19.10 เหล็กออกไซด (Fe2O3) รอยละ 7.40 และอื่นๆ
สวนเถาไมรวมดานเกวียน มีองคประกอบ ทางเคมีเปนแคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 56.54 ซิลิกา (SiO2) รอย
ละ 24.21 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 10.50 และอื่นๆ นอกจากนั้นยังพบวาอัตราสวนผสมวัตถุดิบ P5 ซึ่ ง
ประกอบดวยดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยน้ําหนัก ดินขาว รอยละ 40 โดยน้ําหนัก เถาไมรวมดานเกวียน รอย
ละ 30 โดยน้ําหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ 10 โดยน้ําหนัก กับอัตราสวนผสมวัตถุดิบ P6 ซึ่งประกอบดวย
ดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยน้ําหนัก ดินขาว รอยละ 30 โดยน้ําหนัก เถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 30 โดย
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น้ําหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ 20 โดยน้ําหนัก เปนอัตราสวนผสมที่มีความพรุนตัวสูงมากที่สุดถึงรอยละ
47.20 และ 45.13 ตามลําดับ เหมาะสําหรับนําไปทําเปนอิฐฉนวนทนไฟได

ABSTRACT
Currently, the development of insulating fire bricks for Dan Kwian Kiln is firing
temperature below 1,300 °C. A literature review in a proposal to investigate and development of
the insulating fire bricks for performance benefit of Dan Kwian Kiln will find little. This research
was development of Insulating Firebrick for Dan Kwian Kiln. An X-ray diffraction (XRD) and X-ray
fluorescent (XRF) techniques was used to investigate there phase and chemical composition of
Dan Kwian clay and Dan Kwian wood ash. Mixtures ratios and compound are consist of Dan
Kwian clay, Kaolinite clay, Dan Kwian wood ash and Tapioca waste. Then, all samples fired at
1,250°C under oxidizing atmosphere. Investigation of Physical and Mechanical Properties such as
drying and firing shrinkage, water absorption, porosity, density, specific gravity and modulus of
rupture. The results indicated that the chemical component of Dan Kwian clay are consist of
quartz (SiO2) 70.44 wt.%, Alumina (Al2O3) 19.10 wt.%, iron oxide (Fe2O3) 7.40 wt.%, etc. The
results of chemical analysis of Dan Kwian wood ash are calcium oxide (CaO) 56.54 wt.%, silica
(SiO2) 24.21 wt.%, Alumina (Al2O3) 10.50 wt.%, etc. Moreover, the mixture ratio of P5 consists of
Dan Kwian clay 20 wt.%, Kaolinite clay 30 wt.%, Dan Kwian wood ash 30 wt.% and tapioca waste
10 wt.%. and also P6 consists of Dan Kwian clay 20 wt.%, Kaolinite clay 40 wt.%, Dan Kwian
wood ash 30 wt.% and tapioca waste 20 wt.% The maximum porosity achieved was 47.20% and
45.13%, respectively. It can be used to produce insulating firebrick.
คําสําคัญ: อิฐฉนวนทนไฟ เถาไมรวมดานเกวียน กากมันสําปะหลัง ความพรุนตัว
Keywords: Insulating Firebrick, Dan Kwian wood ash, Tapioca waste, Porosity

บทนํา
ปจ จุ บั น อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งป น ดิ น เผาด า น
เกวี ย น อํ า เภอโชคชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได ส ร า ง
ชื่ อ เสี ย งโด ง ดั ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ซึ่ ง สามารถ
สร า งรายได ใ ห กั บ ชุ ม ชนเครื่ อ งป น ดิ น เผาและชุ ม ชน
ใกลเคียงไดเปนอยางดี โดยมียอดสั่งซื้อทั้งในประเทศ
และตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน อเมริกา และแถบประเทศ
ยุ โ รป ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งป น ดิ น เผาด า นเกวี ย นมี

เอกลักษณเฉพาะตัว และไมสามารถผลิตไดในที่อื่นๆ
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบหลัก คือ ดินที่ไดจากริมฝงแมน้ํา
มูลบริเวณชุมชนบานดานเกวียน ลักษณะของดินริมฝง
แมน้ําจะมีความเหนียวเปนพิเศษ และเมื่อเผาแลวจะได
ผลิตภัณฑเนื้อละเอียดสีแดงเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ดินดานเกวียน สีแดงของดินดานเกวียนหลังเผาเกิดจาก
แร เ หล็ ก ที่ มี ป ริ ม าณมากอยู ใ นดิ น เมื่ อ เผาที่ อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส แตเมื่อเผาที่อุณหภูมิ
สูงขึ้นประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส จะใหสีดํา มันเงา
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ซึ่งเปนเอกลักษณอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับผลิตภัณฑดาน
เกวียน ปจจุบันการเผาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิสูงนี้ไมเปน
ที่นิ ยมมากนัก เนื่ องจากต น ทุน เชื้ อ เพลิง ในการเผามี
ราคาสูง โดยปกติชาวบานในชุมชนดานเกวียนจะเผา
ผลิตภัณฑโดยใชเตาฟน ซึ่งหากเผาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ
สูงมากจนเกินไป จะตองใชฟนในปริมาณมากเชนกัน
นอกจากนั้นการเผาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิสูงยังเกิดการ
สูญเสียความรอนจากการเผา และสงผลตออายุการใช
งานของเตาฟนอีกดวย ทั้งนีเ้ ตาฟนสวนใหญชาวบานจะ
ใชดินเหนียวและทรายผสมกันอัดเปนกอนอิฐ แลวนําไป
ตากใหแหงจนไดอิฐสําหรับสรางเตา ซึ่งเปนภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ของชาวด า นเกวี ย นที่ มี ก ารพั ฒ นากั น อย า ง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
เตาเผาดานเกวียนมีอายุการใชงานสั้น เมื่อ
เผาที่อุณหภูมิสูงและตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
บํารุงบอยครั้ง เนื่องจากเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ
1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งชาวบานดานเกวียนจะเรียก
กระบวนการเผานี้วา “การเผาดํา” จะทําใหอิฐฉนวน
เตาเผาเกิดการหดตัวสูงและกอใหเกิดความเสียหายกับ
เตาเผาได ชาวบานดานเกวียนจึงไมนิยมเผาที่อุณหภูมิ
สูงมากเกินไป ถึงแมวา จะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีผิวมัน
เงาก็ตาม แตจะเลือกเผาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิประมาณ
1,000 องศาเซลเซียส หรือที่ชาวบานดานเกวียนมักจะ
เรียกวา “การเผาแดง” ซึ่งจะชวยยืดอายุการใชงาน
เตาเผาดานเกวียนไปไดหลายป นอกจากนี้การวิจัย
อุณหภูมิของเตาเผาดานเกวียนของ จาริณี และเกียรติ
ฟา (2554) ไดศึกษาการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผา
เครื่องปนดินเผาที่ดานเกวียนที่ไมมีเครื่องปนดินเผาอยู
ภายในเตาเผา โดยใช เชื้อเพลิงจากไมฟน แลวนําผล
อุ ณ หภู มิ ที่ ไ ด ม าสร า งแบบจํ า ลองโดยการคํ า นวณ
ทางดานพลศาสตรของไหล พบวาอากาศรอนที่ไหลเขา
เตาเผา คือ 0.09 เมตรตอวินาที และแบบจําลองที่สราง

Research

ขึ้นนี้สามารถทํานายการกระจายอุณหภูมิและอธิบาย
ปรากฏการณของไหลที่เกิดขึ้นจริงในเตาเผาดานเกวียน
ได
การพั ฒ นาอิ ฐ ทนไฟสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรม
เซรามิก มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยทั่วไปอิฐทนไฟมี 2
ชนิด คือ อิฐหนักและอิฐเบา อิฐหนัก จะเรียกไดวาเปน
“อิ ฐ ทนไฟ” ซึ่ ง มี ค วามทนไฟที่ อุ ณ หภู มิ สู ง มากกว า
1,300 องศาเซลเซียส สวนอิฐเบา หรือที่เรียกกันวา
“อิฐฉนวนทนไฟ” จะมีความทนไฟที่อุณหภูมิต่ํากวา
1,300 องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นขั้นตอนการเผา
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ซรามิ ก ถื อ เป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง
เพื่ อ ที่ จ ะให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ อกมาสมบู ร ณ ไ ม แ ตกหรื อ
เสียหาย โดยอิฐฉนวนทนไฟสําหรับเครื่องปนดินเผาจะ
เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส และนิยม
ผสมเถาหรือขี้เลื่อยเปนสวนประกอบ จากรายงานวิจัย
ของ เลิศชาย (2554) โดยการพัฒนาอิฐทนไฟ ที่ผสม
จากดิ น ปางปะหั น ดิ น ขาว ทราย และขี้ เ ลื้ อ ย เผาที่
อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส พบวาอัตราสวนผสมที่
ประกอบดวยดินปางปะหัน รอยละ 10 ดินขาว รอยละ
40 ทราย รอยละ 40 และ ขี้เลื้อย รอยละ 10 สามารถ
ผลิตอิฐทนไฟได นอกจากนี้การพัฒนาอิฐฉนวนทนไฟ
โดยการใช วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากกระบวนผลิ ต ในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมกระดาษ ยั ง สามารถนํ า มาใช ส ร า งอิ ฐ
ฉนวนทนไฟที่มีรูพรุน และชวยลดการนําความรอนได
เปนอยางดี (Sutcu and Akkurt, 2009; 2010) อีกทั้ง
ยังใชขี้เลื้อยผสมกับวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
ในโรงงานอุ ต สาหกรรมกระดาษ เพื่ อ ช ว ยลดความ
หนาแนน และลดการนํา ความรอ น (Sutcu et al.,
2012) นอกจากการใช วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากโรงงาน
อุตสาหกรรมแลวอาจจะสรางอิฐฉนวนทนไฟที่มีความ
พรุ น ตั ว สู ง ได จ ากการเติ ม โฟมเพื่ อ สร า งรู พ รุ น
(foaming) (Gong et al., 2014)
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ตามที่กลาวไวขางตนผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษา
และพัฒนาสวนผสมของอิฐ ฉนวนทนไฟสําหรับนําไป
สรางเตาเผาเครื่องปนดินเผาและทดแทนอิฐดิบแบบ
ดั้งเดิม โดยหาอั ตราสวนผสมระหวางดินเหนีย วดา น
เกวียน ดินขาว เถาไมรวมดานเกวียนที่ไดจากฟนที่ใช
เผาผลิตภัณฑบริเวณหนาเตาฟน และกากมันสําปะหลัง
ซึ่งเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
ขนาดใหญ ที่ อ ยู ใ กล กั บ ชุ ม ชนด า นเกวี ย น และเป น
วัตถุดิบที่หาไดงายในบริเวณชุมชนใกลเคียง การพัฒนา
อิฐฉนวนทนไฟรว มกับดิ นดานเกวีย น ดิน ขาว เถาไม
รวมดานเกวียน และกากมันสําปะหลัง ซึ่งเปนวัตถุดิบที่
มีจุดเดนที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพเตาเผาสําหรับเผา
ผลิตภัณฑดานเกวียนที่อุณหภูมิสูงใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดได

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ
ตั้ ง ต น ด ว ยเทคนิ ค X-ray
Fluorescence และ
วิเคราะหวัฏภาคดวยเทคนิค X-ray Diffraction
2. ออกแบบการทดลองโดยใชอัตราสวนผสม
ระหวางดินดานเกวียน ดินขาว เถาไมรวมดานเกวียน
และกากมั น สํ า ปะหลั ง ซึ่ ง มี ป ริ ม าณดิ น ด า นเกวี ย น
รอยละ 40 30 20 และ 10 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
ผสมกับดินขาวในแตละอัตราสวนผสม ในปริมาณรอย
ละ 30 - 40 โดยน้ําหนัก ดังตารางที่ 1 กําหนดใหเปน
อัตราสวนผสมที่ P1 - P8
3. เตรียมแบบพิมพปลาสเตอรเพื่อสรางชิ้น
ตั ว อย า งทดสอบรู ป ร า งทรงสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า ที่ มี ข นาด
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กวาง × หนา × ยาว เทากับ 20 × 10 × 120
มิลลิเมตร
4. นําวัตถุดิบตั้งตนของแตละอัตราสวนผสม
มาผสมเข า กั น ด ว ยวิ ธี ก ารผสมแบบแห ง โดยบด
สวนผสมในหมอบดขนาด 750 กรัม จากนั้นเทออกใส
ภาชนะแล ว เติ ม น้ํ า ลงไปเพื่ อ ให เ กิ ด ความเหนี ย ว
(plasticity) นวดสวนผสมใหเขากันเปนเนื้อดินสําหรับ
นําไปอัดในแบบพิมพปลาสเตอร (Mold)
5. อั ดเนื้ อ ดิ นลงในแบบพิ มพ ป ลาสเตอร
จํานวน 8 ชิ้น เพื่อนําไปใชในการทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ จากนั้นใหแกะแบบเมื่อชิ้นตัวอยางทดสอบมี
ความแข็งแรงเพียงพอในการจับ และเพื่อปองกันไมให
ชิ้นตัวอยางทดสอบบิดเบี้ยว จากนั้นนําชิ้นทดสอบไป
อบในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ชั่วโมง เพื่อระเหยน้ําและความชื้นออกไปจาก
ชิ้นตัวอยางทดสอบ
6. เผาชิ้นตัวอยางทดสอบสูตรสวนผสมละ
จํานวน 8 ชิ้น ที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 2 ชั่วโมง ในเตาไฟฟาบรรยากาศเผาไหมแบบ
สมบูรณ (oxidation) โดยกําหนดอัตราการใหความ
รอน 3 องศาเซลเซียสตอนาที จนกระทั่งถึง 600 องศา
เซลเซียส ยืนไฟเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นใชอัตราการ
ใหความรอนเทาเดิมจนอุณหภูมิเพิ่มเปน 900 องศา
เซลเซียส ยืนไฟเปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวคอยเพิ่มอัตรา
การใหความรอนเปน 5 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ยืนไฟเปนเวลา 2
ชั่วโมง แล วปลอยให เย็น ตัว ลงมาที่ อุณหภูมิ หองตาม
ธรรมชาติ ดังรูปที่ 1
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ตารางที่ 1
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รอยละอัตราสวนผสมระหวาง ดินดานเกวียน ดินขาว เถาไมรวมดานเกวียน และกากมันสําปะหลัง
สําหรับสรางอิฐฉนวนทนไฟ กําหนดใหเปนอัตราสวนผสมที่ P1-P8

อัตราสวนผสม
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

ดินดานเกวียน
40
40
30
30
20
20
10
10

ดินขาว
40
30
40
30
40
30
40
30

เถาไมรวมดานเกวียน
10
10
20
20
30
30
40
40

กากมันสําปะหลัง
10
20
10
20
10
20
10
20

อุณหภูมิ (°C)
120 นาที

1,250

60 นาที 5°C/นาที

900
60 นาที

600
30

3°C/นาที
อัตราการใหความรอน

3°C/นาที
190

350

480

เวลา (นาที)

รูปที่ 1 รูปแบบการเผาชิ้นตัวอยางทดสอบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง
7. ทดสอบและวิเคราะหการหดตัวทั้งกอนเผา Linear firing shrinkage (%) =
×
(3.2)
และหลังเผา (Dried and Fired Shrinkage) ตาม เมื่อ
= ความยาวของระยะอางอิง (100 มม.)
สมการที่ 3.1 และ 3.2
= ความยาวหลังอบของระยะอางอิง
Linear drying shrinkage (%) =
×
(3.1) ท ด ส อ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร ดู ด ซึ ม น้ํ า (Water
เมื่อ
= ความยาวของระยะอางอิง (100 มม.) Absorption) ตามสมการที่ 3.3
= ความยาวหลังอบของระยะอางอิง
Water absorption = (WS – WD)/ WD x 100
(3.3)
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ความหนาแนนหลังเผา (Fired Bulk Density) ตาม ผลและวิเคราะหผลการวิจัย
สมการที่ 3.4
1. ผลและการวิเคราะหวัตถุดิบตั้งตนดวย XRF
Bulk density = WD/ (WS - WSS)
(3.4)
เมื่อนําวัตถุดิบตั้งตนสําหรับเปนสวนผสมของ
ความพรุนตัวหลังเผา (Apparent Porosity) ตาม อิฐฉนวนทนไฟไปวิเคราะหหาองคประกอบของธาตุใน
สมการที่ 3.5
เชิงปริมาณที่อยู ในวัต ถุดิบ ตั้งตน ดว ยเครื่ อง Energy
Porosity = [(WS – WD)/ (WS - WSS)] x 100
(3.5)
Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) พบวาใน
ความถวงจําเพาะ (Specific Gravity) ตามสมการที่
ดิ น ด า นเกวี ย นมี อ งค ป ระกอบหลั ก เป น ซิ ลิ ก า (SiO2)
3.6
รอยละ 70.44 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 19.10 เหล็ก
Apparent specific gravity = WD/ (WD –WSS)
(3.6)
ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 7.40 โพแทสเซียมออกไซด
เมื่อ
WD = น้ําหนักชิ้นทดสอบแหง (กรัม)
(K2O) รอยละ 1.68 และไททาเนียมออกไซด (TiO2)
WS = น้ําหนักชิ้นทดสอบเปยก (กรัม)
รอยละ 1.13 สวนเถาไมรวมดานเกวียนมีองคประกอบ
WSS = น้ําหนักชิ้นทดสอบในน้ํา (กรัม)
หลัก เป นแคลเซี ยมออกไซด (CaO) รอ ยละ 56.54
และทดสอบและวิเคราะหความแข็งแกรง (Modulus
ซิลิกา (SiO2) รอยละ 24.21 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ
of Rupture)
10.50 โพแทสเซียมออกไซด (K2O) รอยละ 4.69 และ
Modulus of Rupture,  (MPa) =
(3.7)
เหล็กออกไซด (Fe2O3) รอยละ 1.32 ผลการวิเคราะห
กําหนดให
องคประกอบของธาตุทั้งหมดแสดงดังตารางที่ 2 สวน
P = แรงกดชิ้นทดสอบ (นิวตัน)
กากมันสําปะหลังไมไดนําไปวิเคราะหองคประกอบของ
L = ระยะหางระหวางฐานที่ใชทดสอบ
ธาตุ เนื่องจากกากมันสําปะหลัง มีองคประกอบทางเคมี
(70 มิลลิเมตร)
ของแปงซึ่งเปน Polysaccharide ที่ประกอบดวย
b = ความกวางของชิ้นทดสอบ (มิลลิเมตร)
คารบอน (C), ไฮดรอเจน (H) และออกซิเจน (O)
d = ความหนาของชิ้นทดสอบ (มิลลิเมตร)
เทานั้น ซึ่งเปนสารอินทรียที่มีอยูในธรรมชาติ และงาย
ต อ การเผาไหม ไ ม ใ ห เ หลื อ ตกค า งในเนื้ อ เซรามิ ก ซึ่ ง
ยืนยันไดจากงานวิจัยของ Gregorova et al. (2006)
ตารางที่ 2

ผลการวิเคราะหองคประกอบของธาตุในเชิงปริมาณที่อยูในดินดานเกวียนและเถาไมรวมดานเกวียน
จากการวิเคราะหดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนต

องคประกอบของธาตุในเชิงปริมาณ
(Chemical Composition)
Al2O3
SiO2
Cl
K2O
CaO
TiO2

ดินดานเกวียน (รอยละ)
19.10
70.44
0.10
1.68
1.13

เถาไมรวมดานเกวียน
(รอยละ)
10.50
24.21
0.87
4.69
56.54
0.56
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ผลการวิเคราะหองคประกอบของธาตุในเชิงปริมาณที่อยูในดินดานเกวียนและเถาไมรวมดานเกวียน
จากการวิเคราะหดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนต (ตอ)

องคประกอบของธาตุในเชิงปริมาณ
(Chemical Composition)
MnO2
Fe2O3
Rb2O
ZnO
SrO
BaO

2. ผลและการวิเคราะหวัตถุดิบตั้งตนดวย XRD
จากผลการวิเคราะหดวยเทคนิคการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซของวัตถุดิบเบื้องตนพบวาดินดานเกวียน มีวัฏ
ภาคตรงกับสารประกอบของควอตซ ที่มีองคประกอบ
ท า ง เ ค มี เ ป น ซิ ลิ ก า (SiO2) แ ล ะ แ ร เ ค โ อ ลิ ไ น ต
(Kaolinite) ที่มี องคป ระกอบทางเคมีเ ปนอะลูมิน า
(Al2O3) กั บซิลิ กา (SiO2) สอดคล องกั บผลจากการ
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ด ว ยเครื่ อ งเอกซ เ รย
ฟลูออเรสเซนต สวนเถาไมรวมดานเกวียนมีวัฏภาคตรง
กั บ สารประกอบของแคลไซด
(CaCO3) ที่ มี

ดินดานเกวียน (รอยละ)
0.14
7.40
0.02
-

เถาไมรวมดานเกวียน
(รอยละ)
0.20
1.32
0.03
0.19
0.89

องค ป ระกอบทางเคมี เ ป น แคลเซี ย มออกไซด (CaO)
และตรงกับสารประกอบควอตซ ที่มีองคประกอบทาง
เคมีเปนซิลิกา (SiO2) นอกจากนั้นยังตรงกับแรเคโอลิ
ไนต (Kaolinite) ทีม่ ีองคประกอบทางเคมีเปนอะลูมินา
(Al2O3) กั บ ซิ ลิ ก า (SiO2) ซึ่ ง ยื น ยั น ได ด ว ยผลการ
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ด ว ยเครื่ อ งเอกซ เ รย
ฟลูออเรสเซนตเชนกัน กราฟเอกซเรยดิฟแฟรกชันของ
ดินดานเกวียน และเถาไมรวมดานเกวียน แสดงดังรูปที่
2 และ 3

รูปที่ 2 ผลแสดงกราฟเอกซเรยดิฟแฟรกชันของดินดานเกวียน ซึ่งประกอบดวยวัฏภาคของควอตซ
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รูปที่ 3 ผลแสดงกราฟเอกซเรยดิฟแฟรกชันของเถาไมรวมดานเกวียน ซึ่งประกอบดวยวัฏภาคของแคลไซด
และควอตซ
3. ผลและการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของชิ้น
ตัวอยางทดสอบ
3.1 การทดสอบการหดตัวทั้งกอนและหลัง
เผา (Liner shrinkage) จากรูปที่ 4 พบวาเมื่อเพิ่ม
ปริมาณเถาไมรวมดานเกวียนจะทําใหการหดตัวกอน
เผามีแนวโนมลดลง เริ่มตนถาเติมเถาไมรวมดานเกวียน
ปริมาณ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก จะทําใหเกิดการหดตัว
รอยละ 5.36 และเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนเพิ่มขึ้น
จนมีปริมาณเปนรอยละ 40 โดยน้ําหนัก จะทําใหการ
หดตัวลดลงเหลือเพียง รอยละ 1.50 สําหรับปริมาณ
การเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก
การเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 20 โดยน้ําหนัก
ใหผลการทดลองเชนเดียวกัน ผลสรุปพบวาปริมาณการ
เติมกากมันสําปะหลังใหผลการทดลองไมตางกัน และ
ปจจัยที่มีผลตอการหดตัวของชิ้นตัวอยางทดสอบ จาก
ปริมาณการเติมเถาไมรวมดานเกวียน เนื่องจากเถาไม
รวมด า นเกวี ย นมี อ งค ป ระกอบของแคลไซด เ ป น
องคประกอบหลักจากผลวิเคราะห XRD ซึ่งจะทําหนาที่
ชวยใหชิ้นตัวอยางทดสอบกอนเผามีการหดตัวนอยลง

หากเติมเถาไมรวมดานเกวียนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น สวน
การหดตัวหลังเผา ดังรูปที่ 5 พบวาสําหรับกรณีการเติม
กากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก ในชวง
แรกหากเพิ่มปริมาณเถาไมรวมดานเกวียนจาก รอยละ
10 ถึ ง 30 โดยน้ํ าหนัก จะทํ าให การหดตั วของชิ้ น
ตัวอยางทดสอบมีแนวโนมลดลง แตถาหากเติมเถาไม
รวมดานเกวียนในปริมาณ รอยละ 40 โดยน้ําหนัก กลับ
ทํ า ให ก ารหดตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเมื่ อ เผาที่ อุ ณ หภู มิ
1,250 องศาเซลเซี ย ส เถ า ไม ร วมด า นเกวี ย นซึ่ ง มี
องคประกอบหลักเปนแคลไซดจะเกิดการหลอมตัวไดดี
และทําใหชิ้นตัวอยางทดสอบ มีลักษณะเกิดการออนตัว
เมื่อเผา สวนในกรณีการเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอย
ละ 20 โดยน้ําหนัก พบวาเกิดแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ที่มีลักษณะเดียวกัน
3.2 การทดสอบการดู ด ซึ ม น้ํ า หลั ง เผา
(Water absorption) กับปริมาณการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน ที่ปริมาณ รอยละ 10 20 30 และ 40 โดย
น้ํา หนั ก ดั ง แสดงในรู ป ที่ 6 พบว าการเติม กากมั น
สําปะหลังคงที่ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก การดูดซึมน้ําจะ
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เพิ่มขึ้นและแปรผันกับการเติมเถาไมรวมดานเกวียนที่
เพิ่มขึ้นจนมีการดูดซึมน้ํามากสุด เมื่อเติมเถาไมรวมดาน
เกวียน รอยละ 30 โดยน้ําหนัก และการดูดซึมน้ําจะ
ลดลง เมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนเพิ่มขึ้น รอยละ 40
โดยน้ํ า หนั ก ดั ง นั้ น การเติ ม เถ า ไม ร วมด า นเกวี ย นใน
ปริมาณที่มากจนเกินไป จะทําใหชิ้นตัวอยางทดสอบ
มีลักษณะเกิดการออนตัวเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง เพราะ
เถาไมรวมดานเกวียนจัดเปนวัตถุดิบที่ทําหนาที่เปนตัว
ชวยหลอมได หากมีปริมาณมากเกินไป สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Sutcu และ Akkurt (2009) ที่นําวัสดุ
เหลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต กระดาษมาผสมกั บ
วัตถุดิบที่ใชทําอิฐฉนวนทนไฟ เพื่อสรางอิฐฉนวนทนไฟ
ใหเกิดรูพรุนและมีน้ําหนักเบา พบวาการเติมวัสดุเหลือ
ทิ้งในปริมาณมากเกินไปจะทําใหอิฐฉนวนทนไฟมีการ
ดูดซึมน้ําลดลงไดเชนกัน สวนในกรณีการเติมกากมัน
สําปะหลังคงที่รอยละ 20 โดยน้ําหนัก จะทําใหการดูด
ซึมน้ําเพิ่มขึ้นและแปรผันกับการเติ มเถาไมรวม ดา น
เกวียนที่เพิ่มขึ้นเชนกัน ตางกันเพียงการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน รอยละ 30 โดยน้ําหนัก จะสงผลใหการดูด
ซึมน้ําลดลง และลดลงอยางชัดเจนหากเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน ในปริมาณมากขึ้น รอยละ 40 โดยน้ําหนัก
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจเนื่ อ งมาจากปริ ม าณเถ า ไม ร วมด า น
เกวี ย นที่ มี ม ากจนเกิ น ไปกั บ ปริ ม าณการเติ ม กากมั น
สํา ปะหลั ง ที่เ พิ่ ม ขึ้น จึ งส ง ผลทํ า ใหก ารดูด ซึ ม น้ํา มี ค า
ลดลงอยางเห็นไดชัดเจน
3.3 ความหนาแนน (Bulk density) กับ
ปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยน้ําหนัก พบวาความหนาแนนแปรผกผันกับการ
ดูดซึมน้ํา หมายความวาการดูดซึมน้ําสัมพันธกับความ
หนาแนนของ ชิ้นตัวอยางทดสอบ ถาหากการดูดซึมน้ํา
ลดลง จะทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห
กรณีการเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 โดย
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น้ําหนัก พบวาการเติมเถาไมรวมดานเกวียน ที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 - 40 โดยน้ําหนัก จะทําใหคาความ
หนาแนนมีแนวโนมลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียน
ในชวง รอยละ 10 - 30 โดยน้ําหนัก เนื่องจากเมื่อเติม
เถาไมรวมดานเกวียน ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะทําใหเกิด
รูพรุนในชิ้นตัวอยางทดสอบหลังเผา หากเติมเถาไมรวม
ดานเกวียนในปริมาณมากขึ้น รอยละ 40 โดยน้ําหนัก
กลับทําใหคาความหนาแนนเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องมาจาก
การเติมเถาไมรวมดานเกวียนในปริมาณมากเกินไป จะ
สงผลให เกิด การหลอมตั วมากขึ้น จึ งทํา ใหเ กิดรู พรุ น
น อ ยลง และส ง ผลให ชิ้ น ตั ว อย า งทดสอบ มี ค วาม
หนาแนนเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 7 ซึ่งเปนผลมาจากโครงสราง
เกิดความหนาแนน (Densification) เมื่อเผาที่อุณหภูมิ
สูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Gong et al. (2014)
การเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 20 โดยน้ําหนัก
จะทําใหความหนาแนนมีแนวโนมลดลงหากเติมเถาไม
รวมดานเกวียน รอยละ 10 - 20 โดยน้ําหนัก และ
ความหนาแนนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียน
รอยละ 30 - 40 โดยน้ําหนัก
3.4 ความพรุนตัว (Apparent porosity) กับ
ปริมาณ เถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยน้ําหนัก พบวาความพรุนตัวจะมีลักษณะกราฟ
คลายกับกราฟของการดูดซึมน้ํา และตรงขามกับกราฟ
ของหนาแนน หมายความวาหากความหนาแนนมีคา
ลดลง ความพรุนตัวจะมีคาเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 8 ในกรณี
การเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก
แลวแปรผันการเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 40 โดยน้ําหนัก พบวาความพรุนตัวจะมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อ
เติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 - 30 โดยน้ําหนัก
และความพรุนตัว จะมีคาลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดาน
เกวี ย น ร อ ยละ 40 โดยน้ํ า หนั ก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของ Sutcu และ Akkurt (2009) การเติมกาก
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มันสําปะหลังคงที่ รอยละ 20 โดยน้ําหนัก จะทําให
ความพรุนตัวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเติมเถาไมรวมดาน
เกวียน รอยละ 10 - 20 โดยน้ําหนัก และความพรุนตัว
จะลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 30 - 40
โดยน้ําหนัก
3.5 ความถวงจําเพาะ (Apparent specific
gravity) กับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10
20 30 และ 40 โดยน้ําหนัก ดังรูปที่ 9 หาก
เปรี ย บเที ย บแนวโน ม ระหว า งกรณี ก ารเติ ม กากมั น
สําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก คา
ความถวงจําเพาะจะเพิ่มขึ้นในชวงการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียนที่ รอยละ 10 - 30 โดยน้ําหนัก และจะ
ลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนเพิ่มขึ้น รอยละ 40
โดยน้ําหนัก ในทั้งสองกรณี เนื่องจากการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน รอยละ 40 โดยน้ําหนัก จะทําใหปริมาตรที่
น้ําไมสามารถซึมผานมีปริมาตรเพิ่มขึ้น และสอดคลอง
กับการดูดซึมน้ําที่ลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนที่
รอยละ 40 โดยน้ําหนัก
3.6 การทดสอบความแข็งแกรง (Modulus
of Rupture) กับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ
10 20 30 และ 40 โดยน้ําหนัก รูปที่ 10 พบวาในกรณี
การเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก
ความแข็งแกรง หลังเผาจะมีคาลดลงในชวงการเติมเถา
ไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 - 20 โดยน้ําหนัก และ
ลดลงต่ําสุดที่ปริมาณการเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอย
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ละ 20 โดยน้ําหนัก จากนั้นความแข็งแกรงหลังเผาจะมี
คาเพิ่มขึ้นในชวงการเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ
30 - 40 โดยน้ําหนัก เหตุผลอาจเนื่องมาจากในชวงการ
เติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 - 20 โดยน้ําหนัก
สวนผสมมีการลดปริมาณการเติมดินดานเกวียนจาก
รอยละ 40 เปนรอยละ 30 โดยน้ําหนัก เพราะดินดาน
เกวียนเปนวัตถุดิบทีม่ ีองคประกอบหลักเปนควอตซ ทํา
หนาที่ชวยเพิ่มความแข็งแกรงหลังเผาใหกับชิ้นตัวอยาง
ทดสอบ หากลดปริมาณดินดานเกวียนลงก็จะสงผลให
คาความแข็งแกรงหลังเผาลดลงดวย สวนในชวงการเติม
เถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 30 - 40 โดยน้ําหนัก
สวนผสมทีม่ ีการลดปริมาณการเติมดินดานเกวียนเหลือ
เพียง รอยละ 20 และ 10 โดยน้ําหนัก แตกลับสงผลตอ
คาความแข็งแกรงหลังเผาเพิ่มขึ้น เนื่องจากในสวนผสม
ที่มีเถาไมรวมดานเกวียนอยูปริมาณ รอยละ 40 และ
30 โดยน้ําหนัก ชว ยใหชิ้น ตัวอยา งทดสอบมีความ
หนาแน น เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ส ง ผลให ค วามแข็ ง แกร ง เพิ่ ม ขึ้ น
สวนในกรณีการเติมกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 20
โดยน้ําหนัก ความแข็งแกรงหลังเผาจะมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน จากการวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพของชิ้นตัวอยางทดสอบอัตราสวนผสมที่ P1 –
P8 ที่มีสวนผสมของเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 1040 โดยน้ําหนัก และกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10
และ 20 โดยน้ําหนัก สามารถสรุปไดดังแสดงในตาราง
ที่ 3 และ 4
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รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางการหดตัวกอนเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปริมาณกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางการหดตัวหลังเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปริมาณกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางการดูดซึมน้ําหลังเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบกับกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก
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รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ 40
โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบกับกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางความพรุนตัวกับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ 40
โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบกับกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก

รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางความถวงจําเพาะกับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ 40
โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบระหวางกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก
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รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางความแข็งแกรงหลังเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30
และ 40 โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบระหวางกากมันสําปะหลังคงที่ รอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก
ตารางที่ 3

แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นตัวอยางทดสอบจํานวน 8 ชิ้นตอแตละอัตราสวนผสมที่ P1 P3
P5 และ P7 ที่มีสวนผสมของเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10-40 โดยน้ําหนัก และกากมัน
สําปะหลังคงที่ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก เผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

Drying shrinkage (%)
Firing shrinkage (%)

10 (P1)
5.36  0.8
10.50  0.9

อัตราสวนน้ําหนักของ
เถาไมรวมดานเกวียน (รอยละ)
20 (P3)
30 (P5)
4.63  0.5
2.88  0.4
6.37  0.5
5.75  0.5

40 (P7)
1.75  0.5
17.00  0.8

Water absorption (%) ASTM C 373-88
Bulk density (g/cm3) ASTM C 373-88

10.93  0.5
1.87  0.01

27.44  0.4
1.51  0.01

32.79  1.2
1.44  0.02

8.19  1.5
2.19  0.06

Apparent porosity (%) ASTM C 373-88
Apparent specific gravity (%) ASTM C 373-88
Modulus of Rupture (MPa) ASTM C 133-97

20.44  0.8

41.41  0.4

47.20  0.9

17.90  2.7

2.35  0.03
14.75  3.1

2.58  0.01
11.06  1.9

2.73  0.005
11.14  1.7

2.67  0.02
36.33  5.6

คุณสมบัตทิ างกายภาพ
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แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นตัวอยางทดสอบจํานวน 8 ชิ้นตอแตละอัตราสวนผสมที่ P2 P4
P6 และ P8 ที่มีสวนผสมของเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10-40 โดยน้ําหนัก และกากมัน
สําปะหลังคงที่ รอยละ 20 โดยน้ําหนัก เผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
10 (P2)
6.33  0.5

อัตราสวนน้ําหนักของ
เถาไมรวมดานเกวียน (รอยละ)
20 (P4)
30 (P6)
4.75  0.5
2.63  0.5

40 (P8)
1.50  0.5

Firing shrinkage (%)
Water absorption (%) ASTM C 373-88
Bulk density (g/cm3) ASTM C 373-88

11.00  0.6
12.27  0.3

6.50  0.5
32.77  1.0

8.13  0.8
29.94  1.1

18.75  0.7
1.60  0.1

1.81  0.01

1.41  0.02

1.51  0.02

2.23  0.01

Apparent porosity (%) ASTM C 373-88
Apparent specific gravity (%) ASTM C 373-88

22.16  0.5
2.32  0.01

46.16  0.8
2.62  0.01

45.13  0.9
2.75  0.01

3.55  0.2
2.31  0.004

Modulus of Rupture (MPa) ASTM C 133-97

15.15  2.6

10.35  1.4

14.17  1.4

36.77  6.3

คุณสมบัตทิ างกายภาพ
Drying shrinkage (%)

สรุปผลการวิจัย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จั ย นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองเพื่ อ หา
อัตราสวนผสมของอิฐฉนวนทนไฟที่มีคุณสมบัติความ
พรุนตัวสูง การนําความรอนต่ํา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
พบว าอั ต ราส ว นผสมที่เ หมาะที่ จะนํ าไปสรา งเป น อิ ฐ
ฉนวนทนไฟ คื อ อั ต ราส ว นผสมวั ต ถุ ดิ บ P5 ซึ่ ง
ประกอบดวยดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยน้ําหนัก
ดินขาว รอยละ 40 โดยน้ําหนัก เถาไมรวมดานเกวียน
รอยละ 30 โดยน้ําหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ
10 โดยน้ําหนัก กับอัตราสวนผสมวัตถุดิบ P6 ซึ่ง
ประกอบดวยดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยน้ําหนัก
ดินขาว รอยละ 30 โดยน้ําหนัก เถาไมรวมดานเกวียน
รอยละ 30 โดยน้ําหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ
20 โดยน้ําหนัก เปนอัตราสวนผสมที่มีความพรุนตัวสูง
ซึ่ ง มี ความพรุ น ตั ว ร อ ยละ 47.20 และ 45.13
ตามลําดับ เหมาะสําหรับนําไปใชทําอิฐฉนวนทนไฟได

ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยใหมของ
สถาบั น วิ จั ยแ ล ะพั ฒนา ม ห าวิ ทยา ลั ย ร าชภั ฏ
นครราชสี ม า ได ใ ห ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ประจํ า ป
งบประมาณ 2557
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