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บทคัดยอ
ปจจุบันการพัฒนาอิฐฉนวนทนไฟสําหรับเตาเผาเครื่องปนดินเผาดานเกวียนท่ีเผาอุณหภูมิไมเกิน 1,300

องศาเซลเซียส มีงานวิจัยนอยมากท่ีศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการทําอิฐฉนวนทนไฟเพ่ือเปนประโยชนสําหรับ
เตาเผาดานเกวียน งานวิจัยน้ีจึงไดพัฒนาอิฐฉนวนทนไฟสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาดานเกวียน ดวยการ
วิเคราะหวัฏภาค (Phase) และองคประกอบทางเคมีของดินดานเกวียนกับเถาไมรวมดานเกวียน ดวยเทคนิคเอกซ
เรยดิฟแฟรกชัน (XRD) และเอกซเรยฟลูออเรสเซนต (XRF) ทดลองหาอัตราสวนผสมระหวาง ดินดานเกวียน ดิน
ขาว เถาไมรวมดานเกวียน และกากมันสําปะหลัง เตรียมช้ินตัวอยางทดสอบดวยวิธีผสมแบบเปยก แลวเผาท่ี
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ การเผาไหมแบบสมบูรณ ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
เชิงกล เชน ทดสอบการหดตัวท้ังกอนเผาและหลังเผา การดูดซึมนํ้า ความหนาแนน ความพรุนตัว ความ
ถวงจําเพาะ และความแข็งแกรง ผลการวิจัยพบวาองคประกอบทางเคมีของดินดานเกวียน มีองคประกอบทางเคมี
เปนควอตซ (SiO2) รอยละ 70.44 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 19.10 เหล็กออกไซด (Fe2O3) รอยละ 7.40 และอ่ืนๆ
สวนเถาไมรวมดานเกวียน มีองคประกอบ ทางเคมีเปนแคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 56.54 ซิลิกา (SiO2) รอย
ละ 24.21 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 10.50 และอ่ืนๆ นอกจากน้ันยังพบวาอัตราสวนผสมวัตถุดิบ P5 ซึ่ง
ประกอบดวยดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก ดินขาว รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก เถาไมรวมดานเกวียน รอย
ละ 30 โดยนํ้าหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก กับอัตราสวนผสมวัตถุดิบ P6 ซึ่งประกอบดวย
ดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก ดินขาว รอยละ 30 โดยนํ้าหนัก เถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 30 โดย
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นํ้าหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก เปนอัตราสวนผสมท่ีมีความพรุนตัวสูงมากท่ีสุดถึงรอยละ
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
ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาดาน

เกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไดสราง
ช่ือเสียงโดงดังระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสามารถ
สรางรายไดใหกับชุมชนเครื่องปนดินเผาและชุมชน
ใกลเคียงไดเปนอยางดี โดยมียอดสั่งซื้อท้ังในประเทศ
และตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน อเมริกา และแถบประเทศ
ยุ โ รป ผลิตภัณฑ เครื่ อ งป นดิน เผาด าน เกวียนมี

เอกลักษณเฉพาะตัว และไมสามารถผลิตไดในท่ีอ่ืนๆ
เน่ืองจากแหลงวัตถุดิบหลัก คือ ดินท่ีไดจากริมฝงแมนํ้า
มูลบริเวณชุมชนบานดานเกวียน ลักษณะของดินริมฝง
แมนํ้าจะมีความเหนียวเปนพิเศษ และเมื่อเผาแลวจะได
ผลิตภัณฑเน้ือละเอียดสีแดงเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ดินดานเกวียน สีแดงของดินดานเกวียนหลังเผาเกิดจาก
แรเหล็กท่ีมีปริมาณมากอยูในดินเมื่อเผาท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส แตเมื่อเผาท่ีอุณหภูมิ
สูงข้ึนประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส จะใหสีดํา มันเงา
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ซึ่งเปนเอกลักษณอีกรูปแบบหน่ึงสําหรับผลิตภัณฑดาน
เกวียน ปจจุบันการเผาผลิตภัณฑท่ีอุณหภูมิสูงน้ีไมเปน
ท่ีนิยมมากนัก เน่ืองจากตนทุนเช้ือเพลิงในการเผามี
ราคาสูง โดยปกติชาวบานในชุมชนดานเกวียนจะเผา
ผลิตภัณฑโดยใชเตาฟน ซึ่งหากเผาผลิตภัณฑท่ีอุณหภูมิ
สูงมากจนเกินไป จะตองใชฟนในปริมาณมากเชนกัน
นอกจากน้ันการเผาผลิตภัณฑท่ีอุณหภูมิสูงยังเกิดการ
สูญเสียความรอนจากการเผา และสงผลตออายุการใช
งานของเตาฟนอีกดวย ท้ังน้ีเตาฟนสวนใหญชาวบานจะ
ใชดินเหนียวและทรายผสมกันอัดเปนกอนอิฐ แลวนําไป
ตากใหแหงจนไดอิฐสําหรับสรางเตา ซึ่งเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินของชาวดานเกวียนท่ีมีการพัฒนากันอยาง
ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน

เตาเผาดานเกวียนมีอายุการใชงานสั้น เมื่อ
เผาท่ีอุณหภูมิสูงและตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
บํารุงบอยครั้ง เน่ืองจากเมื่อเผาท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ
1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งชาวบานดานเกวียนจะเรียก
กระบวนการเผาน้ีวา “การเผาดํา” จะทําใหอิฐฉนวน
เตาเผาเกิดการหดตัวสูงและกอใหเกิดความเสียหายกับ
เตาเผาได ชาวบานดานเกวียนจึงไมนิยมเผาท่ีอุณหภูมิ
สูงมากเกินไป ถึงแมวา จะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีผิวมัน
เงาก็ตาม แตจะเลือกเผาผลิตภัณฑท่ีอุณหภูมิประมาณ
1,000 องศาเซลเซียส หรือท่ีชาวบานดานเกวียนมักจะ
เรียกวา “การเผาแดง” ซึ่งจะชวยยืดอายุการใชงาน
เตาเผาดานเกวียนไปไดหลายป นอกจากน้ีการวิจัย
อุณหภูมิของเตาเผาดานเกวียนของ จาริณี และเกียรติ
ฟา (2554) ไดศึกษาการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผา
เครื่องปนดินเผาท่ีดานเกวียนท่ีไมมีเครื่องปนดินเผาอยู
ภายในเตาเผา โดยใชเช้ือเพลิงจากไมฟน แลวนําผล
อุณหภูมิ ท่ีไดมาสรางแบบจําลองโดยการคํานวณ
ทางดานพลศาสตรของไหล พบวาอากาศรอนท่ีไหลเขา
เตาเผา คือ 0.09 เมตรตอวินาที และแบบจําลองท่ีสราง

ข้ึนน้ีสามารถทํานายการกระจายอุณหภูมิและอธิบาย
ปรากฏการณของไหลท่ีเกิดข้ึนจริงในเตาเผาดานเกวียน
ได

การพัฒนาอิฐทนไฟสําหรับอุตสาหกรรม
เซรามิก มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยท่ัวไปอิฐทนไฟมี 2
ชนิด คือ อิฐหนักและอิฐเบา อิฐหนัก จะเรียกไดวาเปน
“อิฐทนไฟ” ซึ่งมีความทนไฟท่ีอุณหภูมิสูงมากกวา
1,300 องศาเซลเซียส สวนอิฐเบา หรือท่ีเรียกกันวา
“อิฐฉนวนทนไฟ” จะมีความทนไฟท่ีอุณหภูมิต่ํากวา
1,300 องศาเซลเซียส เพราะฉะน้ันข้ันตอนการเผา
ผลิตภัณฑเซรามิกถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่ ง
เพ่ือท่ีจะใหไดผลิตภัณฑออกมาสมบูรณไมแตกหรือ
เสียหาย โดยอิฐฉนวนทนไฟสําหรับเครื่องปนดินเผาจะ
เผาท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส และนิยม
ผสมเถาหรือข้ีเลื่อยเปนสวนประกอบ จากรายงานวิจัย
ของ เลิศชาย (2554) โดยการพัฒนาอิฐทนไฟ ท่ีผสม
จากดินปางปะหัน ดินขาว ทราย และข้ีเลื้อย เผาท่ี
อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส พบวาอัตราสวนผสมท่ี
ประกอบดวยดินปางปะหัน รอยละ 10 ดินขาว รอยละ
40 ทราย รอยละ 40 และ ข้ีเลื้อย รอยละ 10 สามารถ
ผลิตอิฐทนไฟได นอกจากน้ีการพัฒนาอิฐฉนวนทนไฟ
โดยการใชวัสดุเหลือท้ิงจากกระบวนผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษ ยังสามารถนํามาใชสรางอิฐ
ฉนวนทนไฟท่ีมีรูพรุน และชวยลดการนําความรอนได
เปนอยางดี (Sutcu and Akkurt, 2009; 2010) อีกท้ัง
ยังใชข้ีเลื้อยผสมกับวัสดุเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ เพ่ือชวยลดความ
หนาแนนและลดการนําความรอน (Sutcu et al.,
2012) นอกจากการใชวัสดุเหลือท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแลวอาจจะสรางอิฐฉนวนทนไฟท่ีมีความ
พรุ นตั วสู ง ได จ ากการ เติ ม โฟม เ พ่ือสร า ง รู พรุ น
(foaming) (Gong et al., 2014)
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ตามท่ีกลาวไวขางตนผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษา
และพัฒนาสวนผสมของอิฐฉนวนทนไฟสําหรับนําไป
สรางเตาเผาเครื่องปนดินเผาและทดแทนอิฐดิบแบบ
ดั้งเดิม โดยหาอัตราสวนผสมระหวางดินเหนียวดาน
เกวียน ดินขาว เถาไมรวมดานเกวียนท่ีไดจากฟนท่ีใช
เผาผลิตภัณฑบริเวณหนาเตาฟน และกากมันสําปะหลัง
ซึ่งเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
ขนาดใหญท่ีอยู ใกลกับชุมชนดานเกวียน และเปน
วัตถุดิบท่ีหาไดงายในบริเวณชุมชนใกลเคียง การพัฒนา
อิฐฉนวนทนไฟรวมกับดินดานเกวียน ดินขาว เถาไม
รวมดานเกวียน และกากมันสําปะหลัง ซึ่งเปนวัตถุดิบท่ี
มีจุดเดนท่ีนําไปสูการพัฒนาศักยภาพเตาเผาสําหรับเผา
ผลิตภัณฑดานเกวียนท่ีอุณหภูมิสูงใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดได

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ

ตั้งตนดวยเทคนิค X-ray Fluorescence และ
วิเคราะหวัฏภาคดวยเทคนิค X-ray Diffraction

2. ออกแบบการทดลองโดยใชอัตราสวนผสม
ระหวางดินดานเกวียน ดินขาว เถาไมรวมดานเกวียน
และกากมันสําปะหลัง ซึ่งมีปริมาณดินดานเกวียน
รอยละ 40 30 20 และ 10 โดยนํ้าหนัก ตามลําดับ
ผสมกับดินขาวในแตละอัตราสวนผสม ในปริมาณรอย
ละ 30 - 40 โดยนํ้าหนัก ดังตารางท่ี 1 กําหนดใหเปน
อัตราสวนผสมท่ี P1 - P8

3. เตรียมแบบพิมพปลาสเตอรเพ่ือสรางช้ิน
ตัวอยางทดสอบรูปรางทรงสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีขนาด

กวาง  × หนา  × ยาว เทากับ 20  × 10  × 120
มิลลิเมตร

4. นําวัตถุดิบตั้งตนของแตละอัตราสวนผสม
มาผสมเข า กันดวย วิ ธีการผสมแบบแห ง โดยบด
สวนผสมในหมอบดขนาด 750 กรัม จากน้ันเทออกใส
ภาชนะแลวเติม นํ้าลงไปเ พ่ือให เ กิดความเหนียว
(plasticity) นวดสวนผสมใหเขากันเปนเน้ือดินสําหรับ
นําไปอัดในแบบพิมพปลาสเตอร (Mold)

5. อัดเน้ือดินลงในแบบพิมพปลาสเตอร
จํานวน 8 ช้ิน เพ่ือนําไปใชในการทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ จากน้ันใหแกะแบบเมื่อช้ินตัวอยางทดสอบมี
ความแข็งแรงเพียงพอในการจับ และเพ่ือปองกันไมให
ช้ินตัวอยางทดสอบบิดเบ้ียว จากน้ันนําช้ินทดสอบไป
อบในตูอบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง เพ่ือระเหยนํ้าและความช้ืนออกไปจาก
ช้ินตัวอยางทดสอบ

6. เผาช้ินตัวอยางทดสอบสูตรสวนผสมละ
จํานวน 8 ช้ิน ท่ีอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 2 ช่ัวโมง ในเตาไฟฟาบรรยากาศเผาไหมแบบ
สมบูรณ (oxidation) โดยกําหนดอัตราการใหความ
รอน 3 องศาเซลเซียสตอนาที จนกระท่ังถึง 600 องศา
เซลเซียส ยืนไฟเปนเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันใชอัตราการ
ใหความรอนเทาเดิมจนอุณหภูมิเพ่ิมเปน 900 องศา
เซลเซียส ยืนไฟเปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวคอยเพ่ิมอัตรา
การใหความรอนเปน 5 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ยืนไฟเปนเวลา 2
ช่ัวโมง แลวปลอยใหเย็นตัวลงมาท่ีอุณหภูมิหองตาม
ธรรมชาติ ดังรูปท่ี 1
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ตารางท่ี 1 รอยละอัตราสวนผสมระหวาง ดินดานเกวียน ดินขาว เถาไมรวมดานเกวียน และกากมันสําปะหลัง
สําหรับสรางอิฐฉนวนทนไฟ กําหนดใหเปนอัตราสวนผสมท่ี P1-P8

อัตราสวนผสม ดินดานเกวียน ดินขาว เถาไมรวมดานเกวียน กากมันสําปะหลงั
P1 40 40 10 10
P2 40 30 10 20
P3 30 40 20 10
P4 30 30 20 20
P5 20 40 30 10
P6 20 30 30 20
P7 10 40 40 10
P8 10 30 40 20

รูปท่ี 1 รูปแบบการเผาช้ินตัวอยางทดสอบท่ีอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง

7. ทดสอบและวิเคราะหการหดตัวท้ังกอนเผา
และหลังเผา (Dried and Fired Shrinkage) ตาม
สมการท่ี 3.1 และ 3.2
Linear drying shrinkage (%) = × (3.1)

เมื่อ = ความยาวของระยะอางอิง (100 มม.)
= ความยาวหลังอบของระยะอางอิง

Linear firing shrinkage (%) = × (3.2)

เมื่อ = ความยาวของระยะอางอิง (100 มม.)
= ความยาวหลังอบของระยะอางอิง

ท ด ส อ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร ดู ด ซึ ม นํ้ า (Water
Absorption) ตามสมการท่ี 3.3

Water absorption = (WS – WD)/ WD x 100       (3.3)

3°C/นาที

120 นาที

อัตราการใหความรอน

1,250

480190
30

600

5°C/นาที

3°C/นาที

อุณหภูมิ (°C)

900

เวลา (นาที)

60 นาที

60 นาที

350
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ความหนาแนนหลังเผา (Fired Bulk Density) ตาม
สมการท่ี 3.4

Bulk density = WD/ (WS - WSS) (3.4)
ความพรุนตัวหลังเผา (Apparent Porosity) ตาม
สมการท่ี 3.5

Porosity = [(WS – WD)/ (WS - WSS)] x 100 (3.5)
ความถวงจําเพาะ (Specific Gravity) ตามสมการท่ี
3.6

Apparent specific gravity = WD/ (WD –WSS) (3.6)
เมื่อ WD = นํ้าหนักช้ินทดสอบแหง (กรัม)

WS = นํ้าหนักช้ินทดสอบเปยก (กรัม)
WSS = นํ้าหนักช้ินทดสอบในนํ้า (กรัม)

และทดสอบและวิเคราะหความแข็งแกรง (Modulus
of Rupture)

Modulus of Rupture,  (MPa) = (3.7)
กําหนดให

P = แรงกดช้ินทดสอบ (นิวตัน)
L = ระยะหางระหวางฐานท่ีใชทดสอบ

(70 มิลลิเมตร)
b = ความกวางของช้ินทดสอบ (มิลลิเมตร)
d = ความหนาของช้ินทดสอบ (มิลลิเมตร)

ผลและวิเคราะหผลการวิจัย
1. ผลและการวิเคราะหวัตถุดิบต้ังตนดวย XRF

เมื่อนําวัตถุดิบตั้งตนสําหรับเปนสวนผสมของ
อิฐฉนวนทนไฟไปวิเคราะหหาองคประกอบของธาตุใน
เชิงปริมาณท่ีอยูในวัตถุดิบตั้งตน ดวยเครื่อง Energy
Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) พบวาใน
ดินดานเกวียนมีองคประกอบหลักเปนซิลิกา (SiO2)
รอยละ 70.44 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 19.10 เหล็ก
ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 7.40 โพแทสเซียมออกไซด
(K2O) รอยละ 1.68 และไททาเนียมออกไซด (TiO2)
รอยละ 1.13 สวนเถาไมรวมดานเกวียนมีองคประกอบ
หลักเปนแคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 56.54
ซิลิกา (SiO2) รอยละ 24.21 อะลูมินา (Al2O3) รอยละ
10.50 โพแทสเซียมออกไซด (K2O) รอยละ 4.69 และ
เหล็กออกไซด (Fe2O3) รอยละ 1.32 ผลการวิเคราะห
องคประกอบของธาตุท้ังหมดแสดงดังตารางท่ี 2 สวน
กากมันสําปะหลังไมไดนําไปวิเคราะหองคประกอบของ
ธาตุ เน่ืองจากกากมันสําปะหลัง มีองคประกอบทางเคมี
ของแปงซึ่งเปน Polysaccharide ท่ีประกอบดวย
คารบอน (C), ไฮดรอเจน (H) และออกซิเจน (O)
เทาน้ัน ซึ่งเปนสารอินทรียท่ีมีอยูในธรรมชาติ และงาย
ตอการเผาไหมไมใหเหลือตกคางในเน้ือเซรามิก ซึ่ง
ยืนยันไดจากงานวิจัยของ Gregorova et al. (2006)

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบของธาตุในเชิงปริมาณท่ีอยูในดินดานเกวียนและเถาไมรวมดานเกวียน
จากการวิเคราะหดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนต

องคประกอบของธาตใุนเชิงปริมาณ
(Chemical Composition)

ดินดานเกวียน (รอยละ)
เถาไมรวมดานเกวียน

(รอยละ)
Al2O3 19.10 10.50
SiO2 70.44 24.21
Cl 0.10 0.87

K2O 1.68 4.69
CaO - 56.54
TiO2 1.13 0.56
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบของธาตุในเชิงปริมาณท่ีอยูในดินดานเกวียนและเถาไมรวมดานเกวียน
จากการวิเคราะหดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนต (ตอ)

องคประกอบของธาตใุนเชิงปริมาณ
(Chemical Composition)

ดินดานเกวียน (รอยละ)
เถาไมรวมดานเกวียน

(รอยละ)
MnO2 0.14 0.20
Fe2O3 7.40 1.32
Rb2O 0.02 -
ZnO - 0.03
SrO - 0.19
BaO - 0.89

2. ผลและการวิเคราะหวัตถุดิบต้ังตนดวย XRD
จากผลการวิเคราะหดวยเทคนิคการเลี้ยวเบน

รังสีเอกซของวัตถุดิบเบ้ืองตนพบวาดินดานเกวียน มีวัฏ
ภาคตรงกับสารประกอบของควอตซ ท่ีมีองคประกอบ
ทา 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) ท่ีมีองคประกอบทางเคมีเปนอะลูมินา
(Al2O3) กับซิลิกา (SiO2) สอดคลองกับผลจากการ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนต สวนเถาไมรวมดานเกวียนมีวัฏภาคตรง
กับสารประกอบของแคลไซด (CaCO3) ท่ีมี

องคประกอบทางเคมีเปนแคลเซียมออกไซด (CaO)
และตรงกับสารประกอบควอตซ ท่ีมีองคประกอบทาง
เคมีเปนซิลิกา (SiO2) นอกจากน้ันยังตรงกับแรเคโอลิ
ไนต (Kaolinite) ท่ีมีองคประกอบทางเคมีเปนอะลูมินา
(Al2O3) กับซิลิกา (SiO2) ซึ่งยืนยันไดดวยผลการ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนตเชนกัน กราฟเอกซเรยดิฟแฟรกชันของ
ดินดานเกวียน และเถาไมรวมดานเกวียน แสดงดังรูปท่ี
2 และ 3

รูปท่ี 2 ผลแสดงกราฟเอกซเรยดิฟแฟรกชันของดินดานเกวียน ซึ่งประกอบดวยวัฏภาคของควอตซ
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รูปท่ี 3 ผลแสดงกราฟเอกซเรยดิฟแฟรกชันของเถาไมรวมดานเกวียน ซึ่งประกอบดวยวัฏภาคของแคลไซด
และควอตซ

3. ผลและการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของชิ้น
ตัวอยางทดสอบ

3.1 การทดสอบการหดตัวท้ังกอนและหลัง
เผา (Liner shrinkage) จากรูปท่ี 4 พบวาเมื่อเพ่ิม
ปริมาณเถาไมรวมดานเกวียนจะทําใหการหดตัวกอน
เผามีแนวโนมลดลง เริ่มตนถาเติมเถาไมรวมดานเกวียน
ปริมาณ รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก จะทําใหเกิดการหดตัว
รอยละ 5.36 และเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนเพ่ิมข้ึน
จนมีปริมาณเปนรอยละ 40 โดยนํ้าหนัก จะทําใหการ
หดตัวลดลงเหลือเพียง รอยละ 1.50 สําหรับปริมาณ
การเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก
การเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก
ใหผลการทดลองเชนเดียวกัน ผลสรุปพบวาปริมาณการ
เติมกากมันสําปะหลังใหผลการทดลองไมตางกัน และ
ปจจัยท่ีมีผลตอการหดตัวของช้ินตัวอยางทดสอบ จาก
ปริมาณการเติมเถาไมรวมดานเกวียน เน่ืองจากเถาไม
รวมดานเกวียนมีองคประกอบของแคลไซด เปน
องคประกอบหลักจากผลวิเคราะห XRD ซึ่งจะทําหนาท่ี
ชวยใหช้ินตัวอยางทดสอบกอนเผามีการหดตัวนอยลง

หากเติมเถาไมรวมดานเกวียนในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน สวน
การหดตัวหลังเผา ดังรูปท่ี 5 พบวาสําหรับกรณีการเติม
กากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก ในชวง
แรกหากเพ่ิมปริมาณเถาไมรวมดานเกวียนจาก รอยละ
10 ถึง 30 โดยนํ้าหนัก จะทําใหการหดตัวของช้ิน
ตัวอยางทดสอบมีแนวโนมลดลง แตถาหากเติมเถาไม
รวมดานเกวียนในปริมาณ รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก กลับ
ทําใหการหดตัวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเมื่อเผาท่ีอุณหภูมิ
1,250 องศาเซลเซียส เถาไมรวมดานเกวียนซึ่งมี
องคประกอบหลักเปนแคลไซดจะเกิดการหลอมตัวไดดี
และทําใหช้ินตัวอยางทดสอบ มีลักษณะเกิดการออนตัว
เมื่อเผา สวนในกรณีการเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอย
ละ 20 โดยนํ้าหนัก พบวาเกิดแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีลักษณะเดียวกัน

3.2 การทดสอบการดูดซึมนํ้าหลังเผา
(Water absorption) กับปริมาณการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน ท่ีปริมาณ รอยละ 10 20 30 และ 40 โดย
นํ้าหนัก ดังแสดงในรูปท่ี 6 พบวาการเติมกากมัน
สําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก การดูดซึมนํ้าจะ
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เพ่ิมข้ึนและแปรผันกับการเติมเถาไมรวมดานเกวียนท่ี
เพ่ิมข้ึนจนมีการดูดซึมนํ้ามากสุด เมื่อเติมเถาไมรวมดาน
เกวียน รอยละ 30 โดยนํ้าหนัก และการดูดซึมนํ้าจะ
ลดลง เมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนเพ่ิมข้ึน รอยละ 40
โดยนํ้าหนัก ดังน้ันการเติมเถาไมรวมดานเกวียนใน
ปริมาณท่ีมากจนเกินไป จะทําใหช้ินตัวอยางทดสอบ
มีลักษณะเกิดการออนตัวเมื่อเผาท่ีอุณหภูมิสูง เพราะ
เถาไมรวมดานเกวียนจัดเปนวัตถุดิบท่ีทําหนาท่ีเปนตัว
ชวยหลอมได หากมีปริมาณมากเกินไป สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Sutcu และ Akkurt (2009) ท่ีนําวัสดุ
เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตกระดาษมาผสมกับ
วัตถุดิบท่ีใชทําอิฐฉนวนทนไฟ เพ่ือสรางอิฐฉนวนทนไฟ
ใหเกิดรูพรุนและมีนํ้าหนักเบา พบวาการเติมวัสดุเหลือ
ท้ิงในปริมาณมากเกินไปจะทําใหอิฐฉนวนทนไฟมีการ
ดูดซึมนํ้าลดลงไดเชนกัน สวนในกรณีการเติมกากมัน
สําปะหลังคงท่ีรอยละ 20 โดยนํ้าหนัก จะทําใหการดูด
ซึมนํ้าเพ่ิมข้ึนและแปรผันกับการเติมเถาไมรวม ดาน
เกวียนท่ีเพ่ิมข้ึนเชนกัน ตางกันเพียงการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน รอยละ 30 โดยนํ้าหนัก จะสงผลใหการดูด
ซึมนํ้าลดลง และลดลงอยางชัดเจนหากเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน ในปริมาณมากข้ึน รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก
ผลท่ีเกิดข้ึนอาจเน่ืองมาจากปริมาณเถาไมรวมดาน
เกวียนท่ีมีมากจนเกินไปกับปริมาณการเติมกากมัน
สําปะหลังท่ีเพ่ิมข้ึน จึงสงผลทําใหการดูดซึมนํ้ามีคา
ลดลงอยางเห็นไดชัดเจน

3.3 ความหนาแนน (Bulk density) กับ
ปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยนํ้าหนัก พบวาความหนาแนนแปรผกผันกับการ
ดูดซึมนํ้า หมายความวาการดูดซึมนํ้าสัมพันธกับความ
หนาแนนของ ช้ินตัวอยางทดสอบ ถาหากการดูดซึมนํ้า
ลดลง จะทําใหความหนาแนนเพ่ิมข้ึน เมื่อวิเคราะห
กรณีการเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 โดย

นํ้าหนัก พบวาการเติมเถาไมรวมดานเกวียน ท่ีเพ่ิมข้ึน
รอยละ 10 - 40 โดยนํ้าหนัก จะทําใหคาความ
หนาแนนมีแนวโนมลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียน
ในชวง รอยละ 10 - 30 โดยนํ้าหนัก เน่ืองจากเมื่อเติม
เถาไมรวมดานเกวียน ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําใหเกิด
รูพรุนในช้ินตัวอยางทดสอบหลังเผา หากเติมเถาไมรวม
ดานเกวียนในปริมาณมากข้ึน รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก
กลับทําใหคาความหนาแนนเพ่ิมข้ึน สาเหตุเน่ืองมาจาก
การเติมเถาไมรวมดานเกวียนในปริมาณมากเกินไป จะ
สงผลใหเกิดการหลอมตัวมากข้ึน จึงทําใหเกิดรูพรุน
นอยลง และสงผลให ช้ินตัวอยางทดสอบ มีความ
หนาแนนเพ่ิมข้ึน ดังรูปท่ี 7 ซึ่งเปนผลมาจากโครงสราง
เกิดความหนาแนน (Densification) เมื่อเผาท่ีอุณหภูมิ
สูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Gong et al. (2014)
การเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก
จะทําใหความหนาแนนมีแนวโนมลดลงหากเติมเถาไม
รวมดานเกวียน รอยละ 10 - 20 โดยนํ้าหนัก และ
ความหนาแนนจะเพ่ิมข้ึนเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียน
รอยละ 30 - 40 โดยนํ้าหนัก

3.4 ความพรุนตัว (Apparent porosity) กับ
ปริมาณ เถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยนํ้าหนัก พบวาความพรุนตัวจะมีลักษณะกราฟ
คลายกับกราฟของการดูดซึมนํ้า และตรงขามกับกราฟ
ของหนาแนน หมายความวาหากความหนาแนนมีคา
ลดลง ความพรุนตัวจะมีคาเพ่ิมข้ึน ดังรูปท่ี 8 ในกรณี
การเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก
แลวแปรผันการเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 -
40 โดยนํ้าหนัก พบวาความพรุนตัวจะมีคาเพ่ิมข้ึน เมื่อ
เติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 - 30 โดยนํ้าหนัก
และความพรุนตัว จะมีคาลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดาน
เกวียน รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Sutcu และ Akkurt (2009) การเติมกาก
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มันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก จะทําให
ความพรุนตัวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเมื่อเติมเถาไมรวมดาน
เกวียน รอยละ 10 - 20 โดยนํ้าหนัก และความพรุนตัว
จะลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 30 - 40
โดยนํ้าหนัก

3.5 ความถวงจําเพาะ (Apparent specific
gravity) กับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10
20 30 และ 40 โดยนํ้าหนัก ดังรูปท่ี 9 หาก
เปรียบเทียบแนวโนมระหวางกรณีการเติมกากมัน
สําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก คา
ความถวงจําเพาะจะเพ่ิมข้ึนในชวงการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียนท่ี รอยละ 10 - 30 โดยนํ้าหนัก และจะ
ลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนเพ่ิมข้ึน รอยละ 40
โดยนํ้าหนัก ในท้ังสองกรณี เน่ืองจากการเติมเถาไมรวม
ดานเกวียน รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก จะทําใหปริมาตรท่ี
นํ้าไมสามารถซึมผานมีปริมาตรเพ่ิมข้ึน และสอดคลอง
กับการดูดซึมนํ้าท่ีลดลงเมื่อเติมเถาไมรวมดานเกวียนท่ี
รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก

3.6 การทดสอบความแข็งแกรง (Modulus
of Rupture) กับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ
10 20 30 และ 40 โดยนํ้าหนัก รูปท่ี 10 พบวาในกรณี
การเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก
ความแข็งแกรง หลังเผาจะมีคาลดลงในชวงการเติมเถา
ไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 - 20 โดยนํ้าหนัก และ
ลดลงต่ําสุดท่ีปริมาณการเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอย

ละ 20 โดยนํ้าหนัก จากน้ันความแข็งแกรงหลังเผาจะมี
คาเพ่ิมข้ึนในชวงการเติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ
30 - 40 โดยนํ้าหนัก เหตุผลอาจเน่ืองมาจากในชวงการ
เติมเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 - 20 โดยนํ้าหนัก
สวนผสมมีการลดปริมาณการเติมดินดานเกวียนจาก
รอยละ 40 เปนรอยละ 30 โดยนํ้าหนัก เพราะดินดาน
เกวียนเปนวัตถุดิบท่ีมีองคประกอบหลักเปนควอตซ ทํา
หนาท่ีชวยเพ่ิมความแข็งแกรงหลังเผาใหกับช้ินตัวอยาง
ทดสอบ หากลดปริมาณดินดานเกวียนลงก็จะสงผลให
คาความแข็งแกรงหลังเผาลดลงดวย สวนในชวงการเติม
เถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 30 - 40 โดยนํ้าหนัก
สวนผสมท่ีมีการลดปริมาณการเติมดินดานเกวียนเหลือ
เพียง รอยละ 20 และ 10 โดยนํ้าหนัก แตกลับสงผลตอ
คาความแข็งแกรงหลังเผาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในสวนผสม
ท่ีมีเถาไมรวมดานเกวียนอยูปริมาณ รอยละ 40 และ
30 โดยนํ้าหนัก ชวยใหช้ินตัวอยางทดสอบมีความ
หนาแนนเพ่ิมข้ึน จึงสงผลใหความแข็งแกรงเพ่ิมข้ึน
สวนในกรณีการเติมกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 20
โดยนํ้าหนัก ความแข็งแกรงหลังเผาจะมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน จากการวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพของช้ินตัวอยางทดสอบอัตราสวนผสมท่ี P1 –
P8 ท่ีมีสวนผสมของเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10-
40 โดยนํ้าหนัก และกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10
และ 20 โดยนํ้าหนัก สามารถสรุปไดดังแสดงในตาราง
ท่ี 3 และ 4
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รูปท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางการหดตัวกอนเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยนํ้าหนัก เปรียบเทียบกับปริมาณกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก

รูปท่ี 5 แสดงความสัมพันธระหวางการหดตัวหลังเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยนํ้าหนัก เปรียบเทียบกับปริมาณกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก

รูปท่ี 6 แสดงความสัมพันธระหวางการดูดซึมนํ้าหลังเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ
40 โดยนํ้าหนัก เปรียบเทียบกับกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก
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รูปท่ี 7 แสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ 40
โดยนํ้าหนัก เปรียบเทียบกับกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก

รูปท่ี 8 แสดงความสัมพันธระหวางความพรุนตัวกับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ 40
โดยนํ้าหนัก เปรียบเทียบกับกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก

รูปท่ี 9 แสดงความสัมพันธระหวางความถวงจําเพาะกับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30 และ 40
โดยนํ้าหนัก เปรียบเทียบระหวางกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก
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รูปท่ี 10 แสดงความสัมพันธระหวางความแข็งแกรงหลังเผากับปริมาณเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10 20 30
และ 40 โดยนํ้าหนัก เปรียบเทียบระหวางกากมันสําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 และ 20 โดยนํ้าหนัก

ตารางท่ี 3 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของช้ินตัวอยางทดสอบจํานวน 8 ช้ินตอแตละอัตราสวนผสมท่ี P1 P3
P5 และ P7 ท่ีมีสวนผสมของเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10-40 โดยนํ้าหนัก และกากมัน
สําปะหลังคงท่ี รอยละ 10 โดยนํ้าหนัก เผาท่ีอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

คุณสมบัตทิางกายภาพ
อัตราสวนนํ้าหนักของ

เถาไมรวมดานเกวียน )รอยละ(
10 (P1) 20 (P3) 30 (P5) 40 (P7)

Drying shrinkage (%) 5.36  0.8 4.63  0.5 2.88  0.4 1.75  0.5
Firing shrinkage (%) 10.50  0.9 6.37  0.5 5.75  0.5 17.00  0.8
Water absorption (%) ASTM C 373-88 10.93  0.5 27.44  0.4 32.79  1.2 8.19  1.5
Bulk density (g/cm3) ASTM C 373-88 1.87  0.01 1.51  0.01 1.44  0.02 2.19  0.06
Apparent porosity (%) ASTM C 373-88 20.44  0.8 41.41  0.4 47.20  0.9 17.90  2.7
Apparent specific gravity (%) ASTM C 373-88 2.35  0.03 2.58  0.01 2.73  0.005 2.67  0.02
Modulus of Rupture (MPa) ASTM C 133-97 14.75  3.1 11.06  1.9 11.14  1.7 36.33  5.6
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ตารางท่ี 4 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของช้ินตัวอยางทดสอบจํานวน 8 ช้ินตอแตละอัตราสวนผสมท่ี P2 P4
P6 และ P8 ท่ีมีสวนผสมของเถาไมรวมดานเกวียน รอยละ 10-40 โดยนํ้าหนัก และกากมัน
สําปะหลังคงท่ี รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก เผาท่ีอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

คุณสมบัตทิางกายภาพ
อัตราสวนนํ้าหนักของ

เถาไมรวมดานเกวียน )รอยละ(
10 (P2) 20 (P4) 30 (P6) 40 (P8)

Drying shrinkage (%) 6.33  0.5 4.75  0.5 2.63  0.5 1.50  0.5
Firing shrinkage (%) 11.00  0.6 6.50  0.5 8.13  0.8 18.75  0.7
Water absorption (%) ASTM C 373-88 12.27  0.3 32.77  1.0 29.94  1.1 1.60  0.1
Bulk density (g/cm3) ASTM C 373-88 1.81  0.01 1.41  0.02 1.51  0.02 2.23  0.01
Apparent porosity (%) ASTM C 373-88 22.16  0.5 46.16  0.8 45.13  0.9 3.55  0.2
Apparent specific gravity (%) ASTM C 373-88 2.32  0.01 2.62  0.01 2.75  0.01 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

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลองเพ่ือหา

อัตราสวนผสมของอิฐฉนวนทนไฟท่ีมีคุณสมบัติความ
พรุนตัวสูง การนําความรอนต่ํา ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึง
พบวาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะท่ีจะนําไปสรางเปนอิฐ
ฉนวนทนไฟ คือ อัตราสวนผสมวัตถุดิบ P5 ซึ่ง
ประกอบดวยดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก
ดินขาว รอยละ 40 โดยนํ้าหนัก เถาไมรวมดานเกวียน
รอยละ 30 โดยนํ้าหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ
10 โดยนํ้าหนัก กับอัตราสวนผสมวัตถุดิบ P6 ซึ่ง
ประกอบดวยดินดานเกวียน รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก
ดินขาว รอยละ 30 โดยนํ้าหนัก เถาไมรวมดานเกวียน
รอยละ 30 โดยนํ้าหนัก และกากมันสําปะหลัง รอยละ
20 โดยนํ้าหนัก เปนอัตราสวนผสมท่ีมีความพรุนตัวสูง
ซึ่งมี ความพรุนตัว รอยละ 47.20 และ 45.13
ตามลําดับ เหมาะสําหรับนําไปใชทําอิฐฉนวนทนไฟได
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