บทที่ 9
วัสดุอโลหะ
ในบทนี้จะกลาวถึงเรื่อง วัสดุอโลหะที่สาํ คัญ 3 ชนิดคือ โพลิเมอร เซรามิก ไม และ
ปูนซีเมนต ซึง่ มีใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน

9.1 วัสดุโพลิเมอร (Polymeric Materials)
Polymer หมายถึงหลายๆ สวนอันประกอบไปดวยโมโนเมอรอยางนอย 2 ตัวมา
ประกอบกันเปนลูกโซ เชน Ethylenc : CH2 = CH2 เมื่อเรียงตัวกันเปนโพลิเมอรจะได poly
– ethylene ในเรื่องนี้จะกลาวถึง polymeric materials ที่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรม 2 ตัว
คือ plastics และ elastomers สําหรับ “Plastics” สามารถทีจ่ ะแบงออกเปน thermoplastic
และ themosetting ซึ่งขึ้นอยูก ับโครงสรางพันธะทางเคมีสวน “Elastomers” หรือ rubbers จะ
มีคุณสมบัติเปน elastically deformed คือสามารถกลับคืนรูปรางเดิม (หรือเกือบเหมือนเดิม)
เมื่อปลดปลอยแรงออก
9.1.1 พลาสติก (Plastics)
พลาสติกเปนวัสดุสังเคราะหที่มโี มเลกุลหลักประกอบไปดวยหนวยอินทรียเคมี
(organic chemical unit) กันหลายๆ หนวย ซึ่งพลาสติกสามารถนําไปขึ้นรูปไดโดยการปน
(mold) แลการตัดขึ้นรูป (forming) โดยใชความรอน ความดัน หรือใชทั้งสองอยางรวมกัน
พลาสติกสวนใหญไมไดเปนสารที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ แตเกิดจาก monomer ทํา
ปฏิกริยากันเปน polymers โดย polymers ของพลาสติกประกอบดวยอะตอมของคารบอน
เปนธาตุหลัก จับตัวกับธาตุอื่นๆ การรวมตัวของอะตอมจะกอใหเกิดโมเลกุลที่ใหญขึ้น และมี
โครงสรางที่สลับซับซอน การรวมตัวกันจะขึ้นอยูกับพลังการเกาะตัว (energy bonds) และจะ
พยายามทําใหอะตอมในโมเลกุลมีเสถียรภาพโดยการใหพลังการเกาะตัวจนหมด เชน H – F
จะเปนโมเลกุลที่มีเสถียรภาพสูงกวา C – H
ในปจจุบันพลาสติกมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย เชน ใชทําเครื่องใชไม
สอยประจําวันอุปกรณการกอสราง เครื่องมือการแพทย ฯลฯ เพราะพลาสติกมีคุณสมบัติทาง
ฟสิกสตางๆ กันไปแลวแตชนิดของพลาสติก โดยทั่วไป Plastics สามารถที่จะแบงกลุมตาม
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คุณสมบัติได 2 ประเภทคือ เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) และ เทอรโมเซตติง
(Thermosetting)
9.1.1.1 เทอรโมพลาสติก (Thermoplastics)
พลาสติกชนิดนี้ไมมีการเปลีย่ นแปลงทางเคมีในการหลอมตัวและไมได
แข็งตัว โดยความรอนหรือแรงกดดันเขาชวยแตจะออนตัวเมื่อความรอนคอยๆ สูงขึน้ และเมื่อ
ทิ้งไวใหเย็นถึงแข็งตัว และอาจจะหลอม ละลายไปอีกเมือ่ ใชความรอนเหมือนกับขี้ผึ้งหรือ
เทียนที่สามารถนํามาหลอมละลายเปนแหงไดอีกแลวทิง้ ไวใหเย็นก็จะแข็งตัว
วัตถุดิบสําหรับทําพลาสติกชนิดนี้เปนผลผลิตที่ไดจากการเกษตรหลายชนิดดวยกัน
และมีวัตถุดิบอื่นมาจากแรอนิ ทรียว ัตถุ กาซ ถานหิน น้าํ มันปโตรเลียม หินปูน ซิลิกา กํามะถัน
และอื่นๆ ในกรรมวิธีการผลิตนั้นยังมีสว นผสมอยางอื่นอีก เชน ผงสี ตัวละลายผงพลาสติก
และวัตถุที่เสริมใหแนน (filler materials)
สําหรับความหนาแนน(densities), ความแข็งในการทนแรงดึง (tensile strengths),
ความแข็ง (impact strengths) และ อุณหภูมิสูงสุดของการใช (maximun use
temperatures) ของ thermoplastics บางตัว ซึง่ จะเห็นไดวาพลาสติกชนิดตาง ๆ มีขอดีที่
เหมาะสําหรับจะนํามาใชทดแทนวัสดุตา งๆ สําหรับการใชงานทางดานวิศวกรรม เชน plastic
มีคาความหนาแนนทีต่ํามากคือ ถาเปรียบกับเหล็กแลวจะมีคาเปน 1/7.8 เปนตน แตก็มี
คุณสมบัติบางตัวที่ไมคอยเออํานวยสําหรับการนํามาใชงานมากนักคือคา ความแข็งในการทน
แรงดึง และคาอุณหภูมิใชงานสูงสุดอาจจะต่ําไปหนอย
ชนิดของ เทอรโมพลาสติก ที่ควรทราบ
1. Polyethylene (PE) ผลิตขึ้นเพื่อการคาครั้งแรกในป ค.ศ. 1939 ที่ประเทศอังกฤษ
มีน้ําหนักเบามากในรูปที่เปนแผนบาง ๆ สามารถที่จะงอหรือพับได ถาจะขึ้นรูปตางๆ ตองทํา
ใหหนาพอสมควรมีความยาวยึดตัวไดถึง 500% ฉีกขาดไดยากเปนฉนวนไฟฟาที่ดีมากทน
ความรอนไดนอยแตทนความเย็นไดดี
โดยทั่วไปแลว ployethylene จะมีอยู 2 ชนิด คือ Low density (LDPE) และ High
density (HDPE) โดยที่ LDPE จะมีโครงสรางเปน branched – chain ในขณะที่ HDPE จะมี
โครงสรางเปนแบบ straight chain จากโครงสรางที่เปนอยูทําให HDPE มีคา tensile
strength สูงกวา LDPE
2. Polyvinyl Chloride (PVC) วัสดุนี้ทําความสะอาดไดงายทนตอสารเคมีสูง สําหรับ
PVC
จะถู ก ใช อย า งแคบมากถ า ไม มีก ารเติม สารปรั บ แตง คุ ณ ภาพต า งๆ เข า ไปเช น
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plasticizers, heat stabilizers, lubricants , fillers และ pignents ตางๆ เชน Plasticizers
จะมีผลตอคา tensile strength ของ PVC
3. Polypropylene คุณสมบัติโดยทั่วๆ ไป คลายๆ กัน polyethylene แต
แข็งแรงและทนทานกวาทนความรอนไดมากกวา Polypropylene มีความเหมาะสมหลายๆ
อยางที่ใชในการผลิตภัณฑตาง ๆ เชน มีความตานทานตอความรอน ความชื้นและปฎิกริยาที่
ดี ในขณะที่มีความแนนต่ํา ๖0.900 – 0.910 g/cm3) มีผิวที่ทนทานนิยมใชทําถุงบรรจุอาหาร
รอน, เชือกปอพลาสติก , กลองแบตเตอรี่, หมวกกันนอต ตลอดจนภาชนะและเครื่องใชตางๆ
ภายในบาน
4. Polystyrene เปนพลาสติกที่มีน้ําหนักเบาที่สุดในพลาสติกชนิดแข็ง มีความคงรูปดี
ไมมี สี, ไมมีกลิ่น แตเปราะทนความรอนไดพอสมควร ทนสารเคมี ทนกรดและตางชนิดออนได
ไมทนตอน้ํามันเบนซิน ทินเนอร อาซีโตน น้ํามันสน นอกจากนี้ polystyrene ใชทํากลองบรรจุ
อาหารชนิดใส กลองบรรจุของใชอื่น ๆ เชน แปลงสีฟน, ของเด็กเลน แผงและตูโทรทัศท วัสดุ
กันแตกในกลองบรรจุของ แผงฉนวนกันความรอนและเสียง
5. ABS (Acrylonittrite – Butadiene – Styrene ) มีคุณสมบัติในการรับแรงกระแทก
ไดดีมาก โดยจะมีคาสูงขึ้นตามเปอรเซ็นตของยาง (rubber) ที่มีอยู แตคา tensile strength
จะมีคาลดลง ทนความรอนไดดี ทนกรดตางไดดีพอสมควรเปนฉนวนไฟฟาที่ดีมีคุณสมบัติ
พิเศษที่นําไปชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาไดดี เชน ชุบโครเมียม ปายชื่อ รุนรถยนต ผนังในตูเย็น
เครื่องรับโทรศัพท แผงเครื่องปรับอากาศ ชิ้นสวนภายในรถยนต อุปกรณของเครื่องใชไฟฟา
ชนิดตางๆ
6. Polycarbonate มีลักษณะพิเศษตางๆ เชน มีคา strength สูง, เหนียว มีขนาดที่
คงที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบทางดานวิศวกรรม
ใชทําหมวกกับนอค, ชองมองหนา
หมวกนักบินอวกาศดามเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ชิ้นสวนของเครื่องบิน , รถยนต ,โคม
ไฟฟา
7. Thermoplastic Polyesters เกิดจากการสังเคราะหทางเคมีระหวาง ethylene
glycol กับ terephthalic acid โดยแบงออกเปน 2 พวก คือ
- Polyethylene Terephthalate (TET)
- Polyethylene Butylene Terephthalate (PBT)
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Polyesters มีความเหนียวและทนทานมาก ทนความรอนไดพอสมควร นิยมทํา
ชิ้นสวนที่ตองการความแข็งแรงในเครื่องจักร และเครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนรถยนต ขวดบรรจุ
ของเหลว เสนใยทําเสื้อผา เชือก พรม ฟลมตางๆ และเทปบันทึกเสียง เปนตน
9.1.1.2 เทอรโมเซตติ้ง (Thermosetting Plastics)
พลาสติกชนิดนี้หลอมตัวเปนรูปรางโดยความรอน และความกด ซึ่งทําใหผลิตภัณฑ
ที่ไดมานั้นจะมีความแข็งแรงอยางถาวร และไมสามารถนํามาหลอมละลายมาใชใหมไดอีก
เทอรโมเซตติ้ง มีโมเลกุลเปนรางแหเปนสวนใหญ
การผลิตโพลิเมอรแบบนี้ตองทํา 2 ขั้นตอน ขั้นแรกสรางโพลิเมอรที่มีโมเลกุลเสน
เชื่อมโยงไมมากนัก คือมีลักษณะเปนเทอรโมพลาสติก ขั้นที่สองเรียกวา “การบม” เปนการทํา
ปฏิกริยาสรางโครงสรางเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดรางแหโดยสมบูรณ ซึ่งอาจทําไดโดยการผสมกับ
โพลิเมอรอื่น หรือผสมตัวเรงปฏิกิริยา หรือใชอุณหภูมิที่สูงขึ้น
เมื่อบมเสร็จแลว เทอรโมเซตติ้ง จะมีคุณสมบัติไมหลอมเหลวเมื่อถูกความรอน แต
อาจสลายตัว ฉะนั้นจึงไมอาจที่จะอัดชั้นหรือเขาแบบหลอใหมไดอีก
โดยทั่วไปแลวขอไดเปรียบของ เทอรโมเซตติ้ง สําหรับการนําไปใชงานทางดาน
วิศวกรรมเปนดังนี้
- มีความคงตัวที่อุณหภูมิสูง
- มีความแข็งแรงที่สูง
- มีความคงตัวในเรื่องของขนานและรูปทรงสูง
- มีความตานทานตอการเปลี่ยนรูปภายใต load
- น้ําหนักเบา
- มีลักษณะของการเปนฉนวนทางไฟฟาและความรอนที่ดี
เทอรโมเซ็ตติง มีหลายชนิดที่สําคัญและใชกันอยูโดยทั่วๆ ไปดังนี้
1. Phenolics รูจักกันดีในชื่อเบกเกลไลท (Bakelite) ซึ่งเกิดจากปฎิกริยาระหวาง
phenol กับ formaldehyde ซึ่ง Phenolics มีน้ําหนักปานกลาง มีความแข็งที่สูง รับแรงดึงได
พอสมควรแตรับรองอัดไดดีมากรับแรงบิดงอไดนอย เปนตัวนําความรอนที่เลว ติดไฟไดชาและ
ดับเอง ทนกรด ดางชนิดออนได นิยมนําไปทําดามมือรับ หูหมอ หูกะทํา ฝาครอบทนรถยนต
อุปกรณไฟฟา
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2. Epoxy Resins มีความทนทานทางเคมีดี รับแรงดึงไดดีมากและยังรับแรงอัดไดดี รับ
แรงกระทบไดดีพอควร โดย epoxy รูจักกันดีแพรหลายในลักษณะของๆ เหลว ที่มคี ุณสมบัติหรือ
สามารถติดแนบไดดีกับวัตถุอื่น ๆ หดตัวนอยเปนฉนวนไฟฟาที่ดีทนไฟอารตไดดีทนกรด ดาง และ
สารละลายไดดี ใชทํากรติดตั้งโครงรังผึ้งในเครื่องบิน , วัสดุเคลือบผิว หลอทําแมพิมพชนิดความ
ทดลอง นําไปใชทําเปนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสที่ดี ใชทาํ ชิ้นสวนเครื่องบิน รถยนต
3. Polyesters รูจักกันดีในรูปผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส วัสดุนี้เปนฉนวนทนไฟที่ดี
จากกรดหรือดางชนิดออนได สวนใหญใชประโยชนในการทําผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส เชน เรือ
ซึ่งเบาและมีความทนทานพอสมควรทําชิ้นสวนของเครื่องบินทําถึงบรรจุของเหลว เครื่องเขียน
สวนของอาคาร เชน หลังคา, แผงกันแดด และยังใชในงานหลอตางๆ เชน หลอพระพุทธรูป
หรือตุกตา
4. Amino Resins เกิดขึ้นจากการควบคุมปฎิกริยาของ formaldehyde กับ
various compounds ซึ่งประกอบดวยกลุม amine – NH2โดย Amino แบงออกเปน 2 ชนิด
ใหญ คือ
- User formadehyde พลาสติกชนิดนี้แข็งตัวดวยความรอนมีจําหนายในรูปที่เปนผง
และของเหลว สําหรับติดวัสดุเปนชิ้น ๆ ใชมากในลักษณะการที่มีความยึดเหนียวดีและทนน้ํา
ผลิตภัณฑชนิดนี้มีผิวที่แข็ง เปนฉนวนไฟฟาที่มีคุณภาพสูง น้ําหนักเบา และสามารถผลิต
ออกมาเปนสีใสก็ได ผลิตภัณฑที่ทําจาก useas เชน กลองนาฬิกา กระดุม ภาชนะที่ใชกับ
โตะอาหาร ดามเครื่องมือ ใชทํากาวสําหรับอุตาสาหกรรมไมอัด
- Malamine formadehyde สวนผสมของ C, N , H ซึ่งทําใหเกิดสารใหมที่สามารถ
ทนแรงกระแทกและความรอนไดอยางดีเลิศ มีคุณสมบัติในการตานทานประกายไฟฟาไดดีจึง
นํามาใชทําสวนประกอบของเครื่องไฟฟา นอกจากนั้นยังนิยมใชทําชามหรือภาชนะอื่น และยัง
ใชขัดผิวปูโตะ ที่เรียกวา “ฟอรไมกา” อีกดวย
ทั้ง User และ Malamine formadehyde เมื่อรวมกับ cellulose fillers จะทําใหได
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ร าคาต่ํ า มี ค วามแข็ ง แรงที่ ดี ต า นทานต อ การกระแทกได ดี โดยที่ ureas
formadehyde จะมีราคาที่ถูกกวา melamine formadehyde แต melamine มีคาความ
ตานทานตอความรอน และความแข็งแรงที่ผิวสูงกวา ureas
5. Silicone เปนพลาสติกที่รับแรงดึง , เซรามิค. แรงอัดไดปานกลาง ทับแสงสามารถ
ทําใหเปนสีได เปนฉนวนไฟฟาที่ดึงตัวและทนทานตออุณหภูมิสูงๆ ไดเปนเวลานาน ในขณะที่
อุณหภูมิต่ําก็ทนไดดีเชนกัน ทนกรดและดางไดเกือบทุกชนิด ไมติดงายจึงใชเปนน้ํายาถอด
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แบบยาง แมแบบชนิดทนความรอน วัสดุกันสะเทือน ปูพื้นของสระน้ํากับลื่น เสนทางบนพื้น
ถนน กาวประสานตูกระจกใสปลายางขอบบานหนาตาง ประตูยานอวกาศ

9.2 เซเรมิก (Ceramic)
คนโดยทั่วไปรูจักกับเซรามิกในรูปของเครื่องกระเบื้องตางๆ แตสําหรับวิศวกรแลว
เซรามิกก็คือ แกว อิฐ หิน คอนกรีต สารขัด (abrasives) ฉนวน ไดอิเล็คทริก สารเคลือบ
กระเบื้อง วัสดุแมเหล็ก อโลหะ อิฐทนไฟ เปนตน คุณลักษณะที่วัสดุเหลานี้มีเหมือนกันหมดก็
คือ เปนสารประกอบของโลหะ และอโลหะ
โครงสรางของเซรามิกเปนโครงสรางที่ซับซอนซึ่งอาจแบงเปนรูปของสารประกอบอัด
แนน (close-packed compounds) และสารประกอบที่มีซิลิเกต (SiO4) เปนมูลฐาน
เซรามิกในรูปของสารประกอบอัดแนน เชน BeO , SiC และ TiC เปนตน สวน
สารประกอบที่มีซิลิเกต อยูมากมาย อาทิเชน ปูนซีเมนตปอรตแลนต อิฐ กระเบื้องหลังคาแลว
และสีเคลือบกระเบื้องงานที่ถูกนําไปใชมาก เชน เปนฉนวนไฟฟา ภาชนะใสสารเคมี และเสน
ใยแกว
วัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมเซรามิก
1. ดินขาว
2. ดินเหนียวหรือบอลเคลย
3. หินหันมา หรือเฟลสปาร
9.2.1 ดินขาว (Kaolin , China Clay)
ใชเปนสวนผสมหลักของผลิตภัณฑเซรามิก ดินขาวที่จะตองมีสิ่งเจือปนนอย คือ มี
เนื้อมากเผาแลวสีขาวในทางเคมีจะตองมี Fe2O3 และ TiO2 ต่ํามาก ๆ ดินขาวนอกจากใชใน
งานเซรามิกแลว ยังสามารถนําไปใชทําฟลเลอร ในอุตสาหกรรมกระดาษ สีปุย ยาฆาแมลง
และอื่นๆ
แหลงดินชนิดนี้มี 2 แบบ คือ
1. แหลงตนกําเนิด (residcal deposits) ดินขาวแหลงนี้มักพบในลักษณะเปนภูเขา
หรือที่ราบซึ่งเดิมที่เปนแหลงแรหินฟนมาเมื่อหินฟนมาผุพังโดยบรรยากาศ (weathering) ผล
สุดทายจะเหลือเปนดินขาวอยู ณ ที่นั้น กระบวนการเกิดดินขาว (kaolinization) นี้มีขั้นตอน
ของปฏิกิริยาตาง ๆ ดังนี้
-----------> HALSi3O8 + KOH (Hydrolysis)
KALSi3O8 + H2O
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HALSi3O8
-----------> HALSiO4 + SiO2 (Desilication)
-----------> (OH)4 AL2Si2 O5 (Hydration)
2 HALSiO4 + H2O
KALSi3O8
= หินฟนมาชนิดโปรเตซ ๖potash feldspar)
= ดินขาว (kao Linite)
(OH)4 AL2Si2O5
สิ่งสกปรกที่พบเสมอในดินแหลงนี้คือ ซิลิกา (silica) มีสูตรเคมีเปน SiO2 เนื่องจากนี้
ก็มีหินฟนมา และผลิตผลอื่นๆ ที่ยังไมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปฏิกิริยายังไมสมบูรณ และอาจมี
สิ่งสกปรกที่เขาไปปน
1. แหลงสะสมที่ลุม (sedimentary deposit) หมายถึงแหงดินขาวที่เกิดจากดินขาว
จากแหลงแรก ถูกระแสน้ําพัดพาไป และไปสะสมในบริเวณที่ราบลุม ในประเทศไทยมีแหลง
ดินขาวหลายจังหวัด เชน ลําปาง อุตรดิตถ ปราจีนบุรี ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
เปนตน
สวนประกอบทางเคมีของดินขาว
ผลึกที่บริสุทธิ์ของดินขาวมีสวนประกอบทางเคมี เปน (CH)4 Al2 Si2O5 หรือ Al2O3
,2SiO2 , 2H2O หรือ 39.8% Al2O3 , 46.3% SiO2 และ 13.9% H2O ดินขาวที่พบตาม
แหลงตางๆ มีสวนประกอบตางกันไปดวยเหตุผล 2 ประการ
1. เนื่องจากในโครงสรางของดินขาวมีการแทนที่กันของโลหะธาตุที่มีประจุบวก
2. เนื่องจากมีสารประกอบอื่นปะปนอยู ไดแก quartz, feldspar, rutile , pyrite ,
tourmaline, zircon , hematite magnetite fluorite, muscorite เปนตน
ขอควรคํานึงเกี่ยวกับแหลงดินขาว
1. จะตองพิจารณาคุณสมบัติของดินแตละแหลงวาจะนํามาใชทําเปนฟลเลอรได
หรือไม เชน หากมีความขาวสูงความคมต่ําความละเอียดดีอาจจะใชทํากระดาษได แตถามี
ความคมสูง อาจจะตองนําไปใชผสมทําสี ยาฆาแมลง หรืออุตสาหกรรมยาง หรือบางแหลง
ความขาวไมสูงนัก ทรายหยาบนอยอาจจะนํามาบดเพื่อใหเปนฟลเลอรราคาถูกในการทําปุย
ผสม เปนตน
2. เทคนิคในการทําเหมืองจะตองมีการเลือกหนาเหมืองในการผลิตเพื่อใหไดดินที่มี
คุณสมบัติตามตองการ เชน หนาเหมืองที่สีไมคอยขาวอาจจะเก็บไวใชในงานเซรามิกอยาง
เดี ย วหรื อ อาจจะใช ดิ น จากหน า เหมื อ งหลายแห ง มารวมกั น เพื่ อ ให ไ ดดิ น ที่มี คุณ สมบั ติ ที่
ตองการดินที่ใชกับงานจานชามตองการดินที่มีความแข็งแรงสูงเผาแลวสีขาว ขณะที่ดินที่
นําไปใชกับงานหลอแบบตองการดินที่หลอตัวไดไว เปนตน
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3. ในการแตงแรนั้น สวนใหญเปนเรื่องของการคัดขนาน ซึ่งนิยมใชไฮโดรโซโคลน
ขอสังเกตก็คือ ควรจะเก็บของที่มีประโยชนใหหมดกอนทิ้งไป และการพิจารณาแรพลอยไดที่
เหลือจากการแตง เชนกรณีโรงลางดินขาวลําปาง ทราย และของหยาบที่คัดทิ้งนั้น นาที่จะ
นํามาศึกษา เพื่อใชทํา กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องประดับ โดยจะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีเนื้อ
แกรงและขนาดมาตรฐานยิ่งขึ้น
คุณสมบัติทางกายภาพของแรดินขาว
การทราบคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของแร ดิ น ขาวจะช ว ยทํ า ให เ ราสามารถทํ า นาย
คุณสมบัติของเนื้อดินปนซึ่งมีแรดินเหลานั้นผสมอยูไดดีพอสมควร คุณสมบัติที่เราควรจะไดศึกษา
คือ
ขนาด (particle size) คุณสมบัตินี้มีความสําคัญมากอันหนึ่ง เพราะวามันเกี่ยวของ
กับคุณสมบัติทางดานความเหนียว (plasticity) และการหดตัวเมื่อแหง (drying shrinkage)
กลาวโดยทั่วไปดินเม็ดละเอียดจะใหความเหนียวและการหดตัวเมื่อแหงมากกวาดินเม็ดหยาบ
รูปราง (particle shape) แรดินขาว อนุภาคของมันมีรูปรางเปนแผนหกเหลี่ยม มี
ขนาด จาก 0.05 ถึง 10 ไมครอน โดยเฉลี่ยขนาดอยูระหวาง 0.5 ไมครอน
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนอนุมูล (base exchange capacity) คุณสมบัติขอนี้
สําหรับแรดินขาวมีนอยมาก เพราะวาในแรนี้มีการแทนที่กันของพวกอนุมูลบวกในโครงสราง
นอยมาก โดยเฉพาะผลึก แรดินขาว ที่บริสุทธิ์จะไมมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนอนุมูล
เลยมันจะแลกเปลี่ยนไดเมื่อมันเปนผลึกที่ไมสมบูรณ หรือมันดูดซับเอาผลึกขนาดเล็กของแร
พวก TOT หรือ three layer เขาไวที่ผิวของมัน
คุณสมบัติเมื่อแหง (drying properties) การหดตัวเมื่อแหงของแรดินลวนๆ เราไม
คอยสนใจ เพราะวาเนื้อดินปนมักประกอบดวยแรหลายอยาง แตอาจกลาวไดกวางๆ วาของ
ละเอียดๆมีการหดตัวมากกวาของหยาบเมื่อปลอยทิ้งไวใหแหง
ความแข็งแรงเมื่อแหง (green strength) การหดตัวคุณสมบัติสําคัญมากโดยเฉพาะ
เมื่อจะนําแรดินขาวไปใชในเนื้อดินปนซึ่งไมมีดินเหนียวอยูเลย เพราะวาดินขาวเทานั้น ที่จะ
เปนตัวชวยใหผลิตภัณฑดิบมีความแข็งแรงมากหรือนอยเพียงไร
คุณสมบัติหลังจากเผา (firing properties) แรดินขาวมีการหดตัวมากหลังการเผาไม
ควรใชแรดินขาวลวนเปนเนื้อดินปน แรดินขาวเมื่อเผาแลวจะหดตัวประมาณ 20%
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9.2.2 ดินเหนียว (Ball Clay)
ดิ น ขาวเป น ดิ น ที่ ใ ช ม ากในงานอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ส แต มี ดิ น อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี
ความสํ า คั ญ เช น กั น ดิ น ชนิ ด นี้ มี สี ดํ า แต เ มื่ อ เผาแล ว จะมี สี ข าว ดิ น ชนิ ด นี้ มี ค วามเหนี ย ว
มากกวาและทําใหผลิตภัณฑที่ยังไมเผามีความแข็งแรงมากกวาดินขาว
ดินเหนียว อาจจะใหคําจํากัดความไดวา หมายถึงดินที่มีสีขาว ขาวคล้ําจนถึงดํา
สนิท มีแหลงสะสมในที่ลุมมีเม็ดละเอียดมีอินทรียสารเจือปนมีความเหนียวดีใหความแข็งแรง
ตอผลิตภัณฑเมื่อยังไมเผามากกวาดินขาว เมื่อเผาจะมีสีขาวหรือสีซีดจาง
เหตุผลที่เราตองนําดินเหนียวมาใชในอุตสาหกรรมเซรามิกมีดวยกัน 4 ประการ คือ
1. ชวยเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปของเนื้อดินปนใหดีขึ้น
2. พัฒนาผลิตภัณฑกอนเผาใหมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งเปนผลทําใหการสูญเสีย
เนื่องจากการแตกหักของผลิตภัณฑที่ยังไมเผาในขณะมีการเคลื่อนยายลดนอยลง
3. ชวยทําใหน้ําดินที่ใชในการเทแบบมีการไหลตัวดีขึ้น
4. ดินเหนียวบางชนิดมีความสามารถชวยทําใหเกิดปฎิกริยาระหวางมวลสารในเนื้อ
ดินปนในขณะทําการเผา เปนผลทําใหผลิตภัณฑมีเนื้อแนนเปนเนื้อเดียวกันตลอด
การนําดินเหนียวมาใชในอุตสาหกรรมเซรามิกก็มีขอเสีย คือ
1. ในดินเหนียวมักมีสิ่งสกปรก เชน Fe2O3 และ TiO2 ซึ่งเปนตัวทําใหความขาวของ
เนื้อผลิตภัณฑเสียไป โดยเฉพาะถามีปริมาณ TiO2 มาก
2. ทําใหความโปรงแสงของผลิตภัณฑนอยลง
3.ดินเหนียวมีสวนประกอบไมแนนอนฉะนั้นทําใหเกิดความยุงยากในการควบคุมน้ํา
ดินสําหรับเทแบบ
ธรรมชาติของดินเหนียว ดินชนิดนี้สวนใหญประกอบดวย แรดินขาว แตมีผลึก
ขนาดเล็กกวาดินชนิดอื่นๆ และผลึกมักจะไมสมบูรณ โดยแรที่มักพบปนอยูในดินเหนียวเสมอ
เชน quartz, mica และ iron sulfide ดินเหนียวมีลักษณะพิเศษก็คือ มีสารอินทรียปนอยูเสมอ
สารอินทรียนี้มีสวนประกอบคลายลิกไนทมาก ดินเหนียวเมื่อแหงมีความแข็งแรงสูงและมีการ
หดตัวสูงเชนกัน ดินเหนียวหลายชนิดมีชวงอุณหภูมิกวางที่จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเปนแกว
ซึ่งเปนประโยชน คือ ชวยปรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑหลังจากเผาแลวใหดีขึ้น ในประเทศไทยดิน
เหนียวที่นํามาใชในอุตสาหกรรมเซรามิกสมีหลายแหลง เชน สุราษฎธานี ปราจีนบุรี แมเมาะ
ลําปาง เชียงใหม เปนตน
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สวนประกอบของดินเหนียว
ส ว นประกอบทางเคมี ข องดิ น เหนี ย วแตกต า งกั น ไปตามแหล ง ที่ มั น สะสม
สวนประกอบโดยประมาณอาจจําแนกไดดังนี้
1. SiO2 อยูประมาณ 40 – 60 %
2. Al2O3 ประมาณ 30 %
3. H2O ในผลึกและอินทรียสาร 10%
4. TiO2 , Fe2O3 , CaO , MgO, K2O, Na2O เล็กนอย
แรดินตางๆ ที่พบในดินเหนียวพอสรุปได คือ แรดินขาว
ซึ่งมีทั้งหยาบและ
ละเอียดเปนสวนใหญนอกจากนี้ก็มี montmorillonite และ illite เล็กนอยแรอื่นๆ ที่เปน
สวนประกอบอยูก็มี quartz, mica , เปนตน
สวนอินทรียสารที่พบไดแก lignite , waxes, resin , lignin และ humus
นอกจากนี้ก็มีเกลือที่ละลายน้ําได เกลือสวนใหญเปนเกลือซัลเฟตและเกลือคลอไรดของ Al ,
Fe, Ca , Mg , K , Na ความสามารถในการแลกเปลี่ยนอนุมูลอยูระหวาง 7 ถึง 30
milliequivalents ตอ 100 กรัมของดินแหง
คุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียว
1. ขนาด ดิ น เหนี ย วมี ข นาดละเอี ย ดกว า ดิ น ขาว ขนาดดิ น เหนี ย วจะมี ข นาด
ละเอียดแคไหนและมากนอยเพียงใดจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหลงที่พบคือแหลงดินที่ถูกพัดพา
ไปไกลจากแหลงเติมมากจะมีการเสียดสี และการบดกันตามธรรมชาติมาก ขนาดของเม็ดดิน
จะละเอียดมากขึ้นตามลําดับ
2. ความเหนียว กลาวโดยทั่วไปแลว ดินเหนียวมีความเหนียวดีกวาดินขาว การ
ผสมดินเหนียวลงไปในเนื้อดินปนจะชวยทําใหการขึ้นรูปไดดีขึ้น
3. หดตัวเมื่อแหงดินเหนียวมีการหดตัวมากนอยแตกตางไปตามแหลงหรือชนิด
ของดินเหนียวนั้น เชนดินเหนียวที่มี SiO2 สูงแทบไมมีการหดตัวเลย แตดินเหนียวที่มีอินทรีย
สารสูงจะมีการหดตัวมากประมาณ 15 % แตอยางไรก็ตามเราไมใชดินเหนียวอยางเดียวใน
การผสมเนื้อดินปนเราสามารถที่จะทดลองผสมเนื้อดินปนขึ้นมาหาสวนผสมเนื้อดินปนที่มีการ
หดตัวที่เหมาะสมได
4. ความแข็งแรงกอนเผาปกติดินเหนียวจะมีความแข็งแรงกวาดินขาว ดินเหนียวที่
มีความแข็งแรงสูงเมื่อผสมในเนื้อดินปนจะชวยทําใหผลิตภัณฑมีความแข็งแรงสูงตามดวย
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5. คุณสมบัติหลังจากเผา ถาเปนดินเหนียวลวน ๆ คุณสมบัติหลังจากการเผา เปน
ตน ว า มีสีเ ปน อยางไร เนื้ อดี ห รื อไมดีอยา งไร ไมคอยสํ า คัญนั ก แตคุณสมบั ติ เ หล า นี้ จ ะมี
ผลกระทบกระเทื อ นเมื่ อ ผสมดิ น เหนี ย วลงไปในเนื้ อ ดิ น ป น ดิ น เหนี ย วบางอย า งมี mica
ประกอบอยู เมื่อผสมในเนื้อดินปนเมื่อ เผา mica จะทําหนาที่เปนตัวเรงใหเกิดปฎิกิริยาในเนื้อ
ดินปนทําใหเนื้อผลิตภัณฑแนนและเนียนมากขึ้น
9.2.3 หินหันมา (Feld spar)
เป น สารประกอบอะลู มิ น าในซิ ลิ เ กตของอั ล คะไลด แ ละอั ล คะไลด เ ออร ท โดยเฉพาะ
สารประกอบของ Na , K , Ca พบมาก และใชมากในอุตสาหกรรมเซรามิกส สารประกอบ
บริสุทธิ์ของ Na , K, Ca , หาไดยาก ในแรหินฟนมาจะมีทั้ง Na , K , Ca ซึ่งจะมีอัตราสวน
แตกตางไป เนื่องจากวาสารประกอบทั้งสามตัวนี้มีการละลายซึ่งกันและกันในขณะที่เปน
ของแข็ง
หินฟนมาใชในอุตสาหกรรมเซรามิกสเพื่อเปนตัวเริ่มกอใหเกิดปฎิกิริยาการเกิดเนื้อ
แกวในเนือผลิตภัณฑ ดังนั้น หินฟนมาจึงเปดตัวเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนแกว และ
ชวยสงเสริมใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติโปรงแสงดีขึ้น หินฟนมาเปนแหลงใหอัลคะไลดและอลูมิ
นาแกเคลือบและแกว ขอดีที่ทําใหอุตสาหกรรมเซรามิกสนํามาใชอก็คือ หินฟนมามีราคาถูก
และเปนสารประกอบอัลคะไลดที่ไมละลายน้ํา
สวนประกอบของหินฟนมา หินฟนมาสวนใหญมีสวนประกอบคงที่พอสมควร เวน
แตอัตราสวนของ Na และ K เทานั้นที่เปลี่ยนไป หินฟนมาที่มีเปอรเซนต Na สูงใชในการผลิต
แกวและเคลือบ สวนหินฟนมาที่มีเปอรเซนต K สูงใชเปนสวนผสมในเนื้อดินปน สวนประกอบ
ทางเคมีจะประกอบดวย K2O อยูระหวาง 3.3 ถึง 13.1 % Na2O อยูระหวาง 1.9 ถึง 12.9 %
อยูระหวาง 0.04 ถึง 0.2 % หินฟนหาจะมี % Fe ต่ํา เหมาะสําหรับใชในการผลิตภัณฑที่
ตองการความขาว ใชในเคลือบที่ไมตองการใหมีสี และใชในการผลิตแกว
9.2.4 คุณสมบัติของเซรามิก
คุณสมบัติของเซรามิกขึ้นอยูกับโครงสรางของเซรามิก เชนการนําไฟฟาที่ต่ํามาก
ซึ่งเปนผลของการที่อิเลคตอรอนเคลื่อนไหวไมได สวนคุณสมบัติแมเหล็กของ เซรามิกนั้น
ขึ้นอยูกับการจัดตัวของอิออนบวกและอิเลคตรอนใตวงโคจรวาเลนซีสําหรับคุณสมบัติเชิงกล
นั้นก็เปนผลรวมของโควาเลนท ไอออนิก ละแวนเดอรวาลล บอนด ที่มีอยูในโครงสราง
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1.
ไดอิเล็กตริกเซรามิก เซรามิก ถูกใชในฉนวนไฟฟาและสวนประกอบของ
วงจรไฟฟา เมื่อใชเปนฉนวนไฟฟาก็มีหนาที่แยกสองตัวนําที่มีศักดาไฟฟาตางกัน เมื่อใชเปน
สวนประกอบโครงสรางของเซรามิกก็จะเปนที่เกิดปฏิกิริยาระหวางสนามไฟฟากับประจุ
2. เซรามิกกึ่งตัวนําเซรามิกเปนกึ่งตัวนําไดถามีธาตุทรานซิชั่น ที่มีหลายวาเลนซี
เปนองคประกอบเปนประโยชนในการใชทําเทอรมิสเตอร (thermistor) ใชในการวัดอุณหภูมิ
และใชในการทดลองแทนความตานทานที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในสวนประกอบของวงจรไฟฟา
3. คุณสมบัติเชิงกลของเซรามิกลักษณะสําคัญของวัสดุเซรามิกโดยทั่วไปก็คือการ
มีความแข็งแรงเฉือนสูงและความแข็งแรงแตกหักค่ํา ดังนั้นเซรามิกทั่วไปจึงแตกสลายแบบ
เปราะการเลื่อนของระนาบในเซรามิกมีความแตกตางกันของโลหะเพราะอะตอมของเซรามิกมี
หลายชนิดเมื่อมีการเลื่อนเกิดขึ้นพันธะเดิมถูกทําลายจึงเปนผลทําใหเปราะถาไมมีความพรุน
ความแข็งแรงแรงอัดสูง และในทางทฤษฏีความแข็งแรงดึงก็ควรจะสูงดวยแตในทางปฏิบัติมี
คาต่ํามากเพราะเซรามิกมีรอยแตกเสนแบงเกรน รู มาก ซึ่งเปนที่เกิดขอความเคนภายในที่
คายไมไดเหมือนกันในวัสดุเหนียว
4. คุณสมบัติทางความรอนเซรามิกนําความรอนไดโดยโฟนอน (phonon) ชั่งเปน
การนําความรอนที่เปนผลของปฏิกิริยาระหวางการสั่นสะเทือนที่ไมพรอมเพรียงกันของแลททิช
และที่อุณหภูมิสูงโดยการถายเทความรอนแผ (radiant heat transfer) การที่เสนแบงเกรน
สามารถกระจายพลังงานแผได จึงทําใหสภาพนําความรอนของเซรามิกธรรมดามีคาต่ําของ
ผลิตเดี่ยว ซึ่งไมมีเสนแบงเกรน
9.2.5 อุตสาหกรรมเซรามิกประเภทตางๆ
1. ผลิตภัณฑปอรสเลน (Porcelain) สโตนแวร (Stoneware) และเอิทเธนแวร
(Earthern ware )
- ปอรสเลน หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีเนื้อสีขาว โปรงแสงผลิตที่อุณหภูมิสูงราว
1300C0 เนื้อที่ความแข็งแรงเหมือนแกว ไมมีการดูดซึมน้ํา เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังงานปกติจะ
ใชเคลือบใสทับตลอดบางกรณีก็มีการเขียนลวดลายใตน้ําเคลือบ เชนเครื่องลายคราม (blue
and white) และเครื่องเบญจรงค ผลิตภัณฑจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสวนใหญ
เปนชนิดปอรสเลนปอรสเลนที่ผลิตจากประเทศทางตะวันตกมักจะตีตราวา Fine China
ปอรสเลนมี ขั้นตอนการผลิตที่ยุงยาก สิ้ นเปลืองแรงงานและพลั งงานมากกวา
ผลิตภัณฑชนิดอื่น แถมยังไดของเกรด A นอย จึงมีราคาคอนขางสูง ปจจุบันเมืองไทยมี
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โรงงานที่ ผลิต จานชามชนิ ด ปอรสเลนประมาณ 6 โรงงาน และมีโ รงงานผลิ ต ของประดั บ
เครื่องลายครามเนื้อปอรสเลนที่ลําปางหลายโรงงานดวย
วั ต ถุ ดิ บ สํ า คั ญ ของโรงงานเหล า นี้ คื อ ดิ น ขาว ดิ น บอลเคลย หิ น ไชน า สโตน
โพแทสเซียมเฟลด สปารและดวอรตซ วัสดุดิบที่ใชทั้งในการทําเนื้อผลิตภัณฑและน้ํายา
เคลือบ ตองการสิ่งที่มีคุณภาพสูงที่สุด
- สโตนแวร หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีความแข็งแกรงไมมีการดูดซับน้ําหากเปน
จานชาม จะมีเนื้อสีขาว หรือลวดลายได แตมัจจะมีความหนากวาปอรสเลน และไมมีความ
โปรงแสงน้ํายาเคลือบสวนใหญออกสีตางๆ และอาจมีการพิมพลวดลายใตเคลือบหรือบน
เคลือบสโตนแวร เปนผลิตภัณฑที่รุงเรืองในญี่ปุนและยุโรป ขั้นตอนการผลิตและขอจํากัดใน
เรื่องวัตถุดิบไมยุงยากเหมือนปอรสเลน ทั้งยังมีความแข็งแกรงมีลวดลายและสีสันไมจํากัด จึง
เปนที่นิยมของแมบานและภัตตาคารตางๆ สโตนแวรสีขาวที่ใชในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
บางทีเรียกวา Chemical porcelain ถวยน้ําชารูปแบบตางๆ และถวยชามของญี่ปุนที่มีสีสัน
แปลกๆ ทั้งที่จําหนายเปนชุดและจําหนายเปนชิ้น สวนใหญเปนสโตนแวรทั้งนั้น
ผลิตภัณฑสโตนแวร สามารถผลิดไดที่อุณหภูมิต่ํากวาปอรสเลน และสามารถเผา
ครั้งเดียวได จึงเปนที่เชื่อกันวาจะมีการขยายตัวอยางกวางขวาง
- เอิทเธนแวร หมายถึง ผลิตภัณฑพวก จาน ชาม และของชํารวย ที่เนื้อยังมีความ
พรุนตัวสามารถดูดซับน้ําได สวนใหญจะมีเนื้อสีขาวทึบ เมื่อเคาะไมมีเสียงกังวาน ทําการเผา
รูป ทรงที่ อุณ หภูมิ ท่ีใชเ ผาน้ํายาเคลื อบ ตน ทุนกรผลิตไมแพงและทําได ไม ย าก แต มี ค วาม
แข็งแกรงนอยกวา สโตนแวร หรือปอรสเลน ผลิตภัณฑถวยชามจากจังหวัดลําปาง และของ
ประดั บสวนใหญในจั งหวั ดเชี ยงใหมจัดเปนพวกเอิทเธนแวร ในอนาคตผลิตภั ณฑขึ้นโตะ
อาหารคงจะหันมานิยมสโตนแวรมากกวาเอิทเธนแวร เอิทเธนแวรคงจะนําไปใชกับกลุมของ
ประดับที่ระลึกและของชํารวยที่ไมเกี่ยวกับการนํามาใชงาน
2.เครื่องสุขภัณฑและลุกถวยไฟฟา ผลิตภัณฑทั้งสองชนิดใชเนื้อใกลเคียงกัน คือ มี
เนื้อสีขาวแตทึบแสง เปนของที่มีความหนา และใชน้ํายาเคลือบทึบแสง มีการดูดซึมใกล 0
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ค ล า ยคลึ ง กั น เพี ย งแต ลู ก ถ ว ยไฟฟ า นิ ย มใช โ พแทสเซี ย มเฟลด ส ปาร เ พื่ อ ให มี
คุณสมบัติดานฉนวนไฟฟาดีขึ้นเครื่องสุขภัณฑในบานเรามีโรงงงานผลิต 5 โรงงานสามารถ
ผลิ ต ชิ้ น ใหญ แ ละสวยมี คุ ณ ภาพดี ส ง ออกจํ า หน า ยต า งประเทศ ความต อ งการของตลาด
ภายในประเทศจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญในสวนทองถิ่นของชิ้นเล็กราคาไมแพงจะ
ยังมีความตองการสูงมาก ขณะที่การผลิตเพื่อการสงออกตองการเนนเรื่องคุณภาพและราคา
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3. กระเบื้องชนิดตางๆ กระเบื้องบุผนัง และกระเบื้องปูพื้น ไดรับการพัฒนาไปมาก
ในระยะไมกี่ปที่ผานมามีการผลิตกระเบื้องบุผนังที่พิมพลายตางๆ ขณะที่กระเบื้องปูพื้นก็มี
ขนาดแผ น ใหญ แ ละมี สี สั น ลวดลายมากมายชนิ ด มาตรฐานการผลิ ต ได ใ ช เ ทคโนโลยี สู ง
คุณภาพไดรับรางวัลจากตางประเทศมาหลายคราวแลว แนวโนมยังเปนวัสดุที่มีความนิยมสูง
ในประเทศและโอกาสการขยายตัวมากขึ้นคงตองขึ้นกับตลาดตางประเทศกระเบื้องบุผนังจะมี
ความบาง สวนใหญนิยมเนื้อสีขาวทึบมีความพรุนตัวสูงขณะที่กระเบื้องปูพตื้ อ งรับน้าํ หนักมาก
จึง มัก จะมีค วามหนากวา ควรมี การดู ดซึม น้ํา นอ ยที่สุด สีของเนื้ อไมจํา เป น ตอ งขาว สว น
กระเบื้องประดับและอิฐประดับนั้นมักหมายถึงผลิตภัณฑที่ไมเคลือบหรือเคลือบแตมีความ
หนาและมีลวดลายตางๆ ใชบุภายในและภายนอก
4. อิฐทนไฟและเฟอรนิเจนรที่ใชในเตาเผา เนื้อคอรเดียไรท (cordierite) เหมาะใช
กับงานอุณหภูมิไมเกิน 1220 C0 สูงกวานี้ควรเปนพวกเนื้ออมูลไลท (mullite) อลูมินา (hight
Al2O3) และพวกซิลิคอนคารไบด (siliconcarbide) และคุณสมบัติที่ สําคัญของอิฐทนไฟที่ใช
ในเตาถลุงก็คือจะตองทนตอตะกรันทนตออุณหภูมิสูงและเปนฉนวนความรอนที่ดีใน อิฐที่มี
ฤทธิ์เปนกรด ( acidic bricks) จะถูกกวาแตสําหรับเตาถลุงที่มีตะกรันพวก CaO และ MgO
ตะกรันเหลานี้จะทําปฏิกิริยา SiO2 ที่อุณหภูมิต่ํา และจะทําใหอิฐกรอนได จึงจําเปนตองใชอิฐ
ที่มีฤทธิ์เปนดาง (basic bricks) แทน
5. เซรามิกที่ใชกับงานไฟฟา จะแบงเปนพวกใหญๆ คือเปนฉนวนไฟฟา ใชในไฟฟา
กําลังและพวกที่ใชเปนชิ้นสวนตาง ๆ ในงานอิเลคทรอนิกส เชน คารปาซิเตอร และแมเหล็ก
โดยจะทําจากสวนประกอบที่สําคัญ 3 อยางคือ ดินขาว 60% เฟลดสปาร 20% และซิลิกา
20%
ในสวนของเซรามิกที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก จะประกอบไดดวย MnO, CoO
และ Fe2O3 ผสมกันแลวเผาในเตาที่อุณหภูมิ 650 C0 – 1084 C0 แลวนํามาบดใหละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง ก็จะไดสารแมเหล็ก ซึ่งอาจใชเคลือบบัตรโทรศัพท หรืออื่นๆ
6. ผงขัด ( Abrasives) และมีด (Cutter) ผงขัดที่ใชในอุตสาหกรรมสวนใหญ
(85%) เปนอะลูมินาสังเคราะหและบางสวน (15%) เปนซิลิคอนหรือไททาเนียมคารไบดคาร
ไบดมีความแข็งแรงกวาแตจะเปราะกกวา มีดที่ทําดวยวัสดุเซรามิกจะปอกเนื้อโลหะไดเร็วกวา
มีดอื่นๆ รวมทั้งมีที่ทําดวย ทังสเตนคารไบดทั้งนี้เพราะมีเซรามิกมีความแข็งสูง แมขณะรอนมี
สัมประสิทธิ์ความฝดต่ํา มีสมบัติทนการสึกหรอมาก และการนําความรอนต่ํา ความรอนที่
เกิดขึ้นจากการปอกจะถูกนําไปโดยขึ้นโลหะ (chip) ทําใหทั้งมีดและดามมีดตลอดจนชิ้นงานมี
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ความรอนต่ําไปดวย อยางไรก็ดีเนื่องจากเซรามิกเปราะจึงตองระวังไมใหรับความรอนหรือแรง
กระแทกทันทีทันใด
เซรามิกใชงานไดดีในงานปอกเหล็ก หลอเหล็กกลาดวยความเร็วสู ง ติดตอกั น
นานๆ เซรามิกใชแทนคารไบดไดดีในกรณีที่ใชคารไบดแลวสึกเร็ว
7. ผลิตภัณฑอื่นๆ ผลิตภัณฑที่ใชกับงานกอสราง เชน ลูกกรมเซรามิก ชองแสง
ชองลม หลังคากระเบื้อง ทั้งนี้เนนเรื่องเนื้อความแข็งแรง และขนาดของชํารวยและของที่ระลึก
ของประดับ เชน ดอกไม เข็มกลัด แจกัน รูปสัตวตางๆ ของที่ระลึกตางๆ ซึ่งเนื้อสวนใหญจะ
เปนสโตนแวรหรือ เอิทเธนแวร

9.3 ไม (Wood)
ไมเปนผลิตภัณฑอันยิ่งใหญจากธรรมชาติ เปนวัตถุดิบที่มีคายิ่ง จัดวาเปนวัสดุที่มี
ความสํ า คั ญ ในการก อ สร า ง เพราะมี น้ํ า หนั ก น อ ยตั ด กลึ ง หรื อ เปลี่ ย นรู ป ได ง า ย มี ค วาม
สวยงาม ตลอดจนสามารถปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น ไดขอเสียของไมก็คือมีความแข็งแรงต่ํา
และมีคุณภาพในแตละทิศทางไมเทากัน (anisotropic) เชน ความแข็งในทางปลาย (ขนานกับ
แนวเสี้ยน) จะตางกับความแข็งที่รัศมี (radial) หรือดานสัมผัส (tangential) เปนตน
นอกจากนั้นในไมชนิดเดียวกันก็อาจจะมีความแตกตางกันมากในดานคุณสมบัติเชิงกลซึ่ง
ขึ้นกับคุณภาพของไมแตละทอน ลักษณะการเลื่อย อายุของไม เปนตน
9.3.1 การจําแนกประเภทของไม
ไมอาจจําแนกแบงเปนไมเนื้อออน (saftwood) ซึ่งปกติจะเปนไมใบแคบและไมเนื้อ
แข็ง (hardwood) ซึ่งเปนไมจากตนไมใบกวางอยางไรก็ตามในปจจุบัน เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดี ย วกั น จึ ง แยกประเภทของไม ต ามหนั ง สื อ ของกรมป า ไม ที่ กส.0702/6679 ลงวั น ที่ 3
พฤษภาคม 2517 ดังนี้คือใหแบงไมออกเปน 3 ประเภท โดยถือเอาคาความแข็งแรงในการดัด
ของไมแข็งและความทนทานตามธรรมชาติของไมนั้นๆเปนเกณฑดังตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 แสดงความแข็งแรงของไมและความตานทานของไม
ความทนทาน (ป)
ประเภทไม
ความแข็งแรง (kg.cm2)
ไมเนื้อแข็ง
> 1000
>6
ไมเนื้อแข็งปานกลาง
600 – 1000
2 – 10
ไมเนื้อออน
< 600
<2
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9.3.2 คุณสมบัติและประโยชนของไมแตละชนิด
ในที่นี้จะกลาวถึงคุณสมบัติและประโยชนของไมเนื้อแข็งไมเนื้อแข็งปานกลางและไม
เนื้อออนที่ควรทราบตามลําดับ ดังนี้
9.3.2.1 ไมเนื้อแข็ง มีหลายชนิด เชน ไมเต็ง ไมรัง ไมแดง ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประโยชนที่ควรทราบดังตอไปนี้
9.3.2.1.1 ไมเต็ง เปนตไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ ขึ้นเปนหมูตามปาแดด
ทั่วไปยกเวนภาคใตลักษณะเนื้อไมเปนสีน้ําตาลออนเมื่อแรกตัดทิ้งไวนานจะเปนสีน้ําตาลแก
แกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแตสม่ําเสมอแข็งเหนียวแข็งแรงและทนทานมากแหงแลว
เลื่อยไสกบตกแตงไดยาก น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัม ตอลูกบาศกเมตร ใชทํา
หมอนรางรถไฟเครื่องมือกสิกรรมโครงสรางอาคาร เชน ตง คาน วงกบ ประตูหนาตาง โครง
หลังคา เสา
9.3.2.1.2 ไมรัง เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ ขึ้นเปนหมูตามในปา
แดดทั่วไป ลักษณะเนื้อไมมีสีน้ําตาลอมเหลือง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแตสม่ําเสมอ แข็ง หนัก
แข็งแรง และทนทานมาก เลื่อยไสกบตกแตงคอนขางยากเมื่อแหงจะมีลักษณะคุณสมบัติ
คล า ยไม เ ต็ ง จึ ง ในบางครั้ ง เรี ย กว า ไม เ ต็ ง รั ง น้ํ า หนั ก โดยเฉลี่ ย ประมาณ 800 กิ โ ลกรั ม ต อ
ลูกบาศกเมตร ใชทําเสาและโครงสรางอาคารตางๆ ทําหมอนรางรถไฟ ทําเครื่องมือกสิกรรม
9.3.2.1.3 ไมแดง เปนตนไมขนาดใหญ ขึ้นทั่วไปในปาเบญจพรรณแลงและ
ชื้น ลักษณะของเนื้อไมมีสีแดงเรื่อๆ หรือ สีน้ําตาลอมแดง เสี้ยนเปนลูกคลื่นหรือสับสน เนื้อ
ละเอียดพอประมาณ แข็ง เหนียวแข็งแรงและทนทาน เลื่อยใสกบแตงไดเรียบรอยขัดชักเงาได
ดีน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 960 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรไมนี้นิยมในการกอสรางในสวนที่
ไมใชโครงสราง เชน พื้น วงกบประตูหนาตาง ทําเกวียน ทําเรือหนอนรางรถไฟ เครื่องเรือน
เครื่องมือกสิกรรม ดานเครื่องมือ คันชั่ง ไมแดงนี้ปลวกหรือเพรียงจะไมคอยรบกวน และเปนไม
ที่ตานทานไฟในตัวดวย
9.3.2.1.4 ไมตะเคียนทอง เปนตนไมใหญและสูงมากขึ้นเปนหมูตามปาดิบ
ชื้นทั่วไปลักษณะเนื้อไมมีสีเหลืองหมนสีน้ําตาลอมเหลืองมักมีเสนสีขาวหรือเทาขาวผานเสมอ
สีที่ผานนี้เปนทอน้ํามันหรือยาง เสี้ยนมักสับสนเนื้อละเอียดปานกลางแข็ง เหนียว ทนทาน ทน
ปลวกไดดี เมื่อนําไปเลื่อย ใสกบตกแตงและชักเงาไดดีมาก น้ําหนักโดยเฉลี่ย 750 กิโลกรัมตอ
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ลูกบาศกเมตร ใชในการกอสรางอาคาร ไมหมอนรางรถไฟ ไมชนิดนี้นิยมใชทําเรือมาก และยัง
ใชการไดดีทุกอยางที่ตองการความแข็งแรง เหนียวและทนทาน
9.3.2.1.5 ไมตะแบก เปนตนไมสูงใหญตอนโคนมีลักษณะเปนพู ขึ้นในปา
เบญจพรรณชื้นและแลงทั่วไปลักษณะเนื้อไมสีเทาจนถึงสีน้ําตาลอมเทาเสี้ยนตรงหรือเกือบ
ตรง เนื้อละเอียดปานกลาง เปนมัน แข็งเหนียว แข็งแรงทนทานดีถาใชในรมไมตากแดดตกฝน
ใช ทําเสาบ า น ทํ าเรื อ แพ เกวี ยน เครื่ อ งกสิกรรม ไม ตะแบบชนิดลายใชทํ าเครื่ องเรือนได
สวยงามมาก ใชทําดามมีด ไมถือ กรอบรูป ดามปน เปนตน
9.3.2.1.6 ไม สัก เปน ตน ไมข นาดใหญ ขึ้ น เป น หมูในปา เบญจพรรณทาง
ภาคเหนือและบางสวนของภาคกลางและตะวันตกลักษณะเนื้อไมสีเหลืองทองนานเขาจะ
กลายเปนสีน้ําตาลหรือน้ําตาลแกมีกลิ่นเหมือนหนังฟอกเกาๆ และมีน้ํามันในตัวมักมีเสนสีแก
แทรกเสี้ยนตรงเนื้อหยาบและไมสม่ําเสมอ แข็งพอประมาณแข็งแรงทนทานที่สุดปลวกมอดไม
ทําอันตราย นําไปเลื่อย ไสกบตกแตงงาย แกะสลักไดดี ชักเงาไดงายและดีมากเปนไมที่ผึ่งให
แหงไดงายและอยูตัวดี น้ําหนักโดยประมาณ 640 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมสักเปนที่นิยม
มากในการทํ า เครื่ อ งเรื อ นทํ า บานประตู ห น า ต า ง ทํ า เรื อ แกะสลั ก ต า งๆ ปริ ม าณที่ ทํ า
ออกจําหนายยังมีมากพอสมควร ไมสักเปน ไมที่เปนสิน คาขาออกและเปนที่นิยมของชาว
ตา งประเทศมาก ไม สัก ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในโลกป จจุ บัน นี้ขึ้ น อยู ที่ บา นปางเกลือ ตํา บลน้ํ า ไคร
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีความสูง 51 เมตร วัดรอบตนได 10.58 เมตร ใชคนกางแขน
โอบรอบตนไดไมนอยกวา 8 คน กรมปาไมไดประมาณอายุตนสักนี้ไวไมนอยกวา 1,500 ป
9.3.2.1.7 ไมชัก เปนตนไมขนาดใหญขึ้นตามปาดิบและปาเบญจพรรณขึ้น
ทั่วประเทศเวนแตทางภาคเหนือลักษณะเนื้อไมสีน้ําตาลออนถึงแกเสี้ยนตรงพอประมาณเนื้อ
หยาบและสับสนแข็งพอประมาณเหนียวทนทานนําไปเลื่อย ไสกบตบแตงไดยาก บางครั้ง
เรียกวา เต็งดง น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 961 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทําหมอนรอง
รถไฟ ใชกอสราง เชน ทําโครงสราง ตง คาน โครงหลังคา พื้น
9.3.2.1.8 ไมเคี่ยม เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงตรง ขึ้นชุกชุมใน
ปาดิบชื้นทางภาคใตบางแหงใหญ วัดเสนผาศูนยกลางไดถึง 3 เมตร ลักษณะเนื้อไมสีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลอนอ ทิ้งไวนานเปนสีน้ําตาลแกหรือเกือบดํา เสี้ยนคอนขางสั้นเนื้อละเอียดแข็ง
เหนียว หนัก แข็งแรงมาก ใชในน้ําไดทนทานดี นําไปเลื่อยไสกบตบแตงไดคอนขางงายน้ําหนัก
โดยเฉลี่ยประมาณ 800 – 990 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรใชทําหมอนรางรถไฟโครงสรางที่
ตองการความแข็งแรงมากสะพาน แพ พื้น ใชในที่แจงทนแดดทนฝนดีมาก
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9.3.2.1.9 ไมมะคาแต เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดสูงใหญขึ้นประปรายใน
ปาแดงและปาเบญจพรรณแลวทั่วไปลักษณะเนื้อไมสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลแก เลื่อยทิ้งไว
นานสีจะเขมขึ้น มีเสนเสี้ยน ผานซึ่งมีสีแกกวาสี้พื้นเสี้ยนสับสนเนื้อคอนขางหยาบแตสม่าํ เสมอ
เปนมันเลื่อม แข็งและทนทานมากทนมอดปลวกไดดี เลื่อยใสกบตกแตงไดยาก ถาตอกตะปูลง
ในแก น ไมจ ะตอกไม ย ากและตะปูมัก คดงอเพราะความแข็ ง แรงของไม น้ํ า หนั ก โดยเฉลี่ ย
ประมาณ 1,090 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชในการกอสรางตาง ๆ ทําไมหมอนรางรถไฟทํา
เครื่องเกวียน เครื่องไถนา เครื่องเรียน เปนตน
9.3.2.1.10 ไมประดู เปนไมตนสูงใหญ ขึ้นในเบญจพรรณชื้นและ แลงทั่วไป
เวนแตทางภาคใต มีชุกชุมทางภาคเหนือและภาคอีสานลักษณะเนื้อไมสีแดงอมเหลืองถึงสี
แดงอยางสีอิฐแกสีเสนเสี้ยนแกกวาสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก เสี้ยนสับสนเปนริ้ว เนื้อ
ละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสกบตบแตงไดดีและชักเงาไดดีน้ําหนักโดยเฉลี่ย 800
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชในการกอสราง ทําเกวียนเรื่องเรือนที่สวยงามทําจากปุมประดูทํา
ดามเครื่องมือและสิ่งอื่นๆ ที่ตองการความแข็งแรงทนทาน ในประเทศจีนและญี่ปุนนิยมใชทํา
เครื่องเรือนกันมาก
9.3.2.2. ไมเนื้อแข็งปานกลาง มีหลายชนิดเชนไมยางไมกระบากหรือไมกะบากไม
กระทอน และอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชนที่ควรทราบดังตอไปนี้
9.3.2.2.1 ไมยาง เปนตนไมสูงใหญ สูงชลูด ไมมีกิ่งที่ลาํ ตน มักขึ้นเปนหมูใน
ปาดิบชื้น และที่ต่ําชุมชืน้ ตามบริเวณใกลเคียงแมนา้ํ ลําธารในปาดิบและปาอื่นๆ ทั่วไป ตนบาง
ชนิดสามารถเผาเอาน้ํามันยางได (แตเปนคนละชนิดกับตนยางพารา) ลักษณะเนือ้ ไมสีแดง
เรื่อหรือสีน้ําตาลหมนเสี้ยนมักตรง เนือ้ หยาบ แข็งปานกลางใชในรมทนทานดีเลื่อยไสกบ
ตกแตงไดดีน้ําหนักโดยเฉลีย่ ประมาณ 650 – 720 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชในงาน
กอสรางทั่วไป ทําหีบ ที่นยิ มใชกันมากคือใชเปนไมฝา ไมคราว ฝาเพดาน คราวฝา
9.3.2.2.2 ไมกระบากหรือไมกะบาก เปนตนไมสูงใหญขึ้นปะปรายในปาดิบ
ชื้นและปาเบญจพรรณชื้นทั่วประเทศ ทางพฤกษศาสตรจะมีอยูหลายชนิด แตในสวนเนื้อไม
และการใชมีลักษณะคลายคลึงมากใชรวมกันไดดีลักษณะเนื้อไมโดยรวมมีสีตั้งแตนวลเหลือง
ถึ ง น้ํ า ตาลอ อ นแกมแดงเรื่ อ ๆ เสี้ ย นมั ก ตรงเนื้ อ หยาบแต ส ม่ํ า เสมอ แข็ ง เหนี ย ว เด ง
พอประมาณ เลื่อยไสกบตกแตงไดไมยาก แตมีขอเสียคือเนื้อเปนทรายทําใหกัดคมเครื่องมือ
ผึ่งแหงงายและไมคอยเสื่อมเสีย น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร
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ใชทําแบบหลอคอนกรีตไดดีเพราะถูกน้ําแลวไมบิดงอหรือโคง ทําเครื่องเรือนราคาถูก ทํากลอง
ใสของเกาอี้
9.3.2.2.3 ไมซุมแพรก เปนตนไมขนาดใหญขึ้นประปรายตามปาดิบชื้นทาง
ภาคตะวันออก เชนทางอําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี และในภาคกลางบางแหง ลักษณะเนื้อ
ไมเมื่อเลื่อยหรือตัดใหมๆ จะเปนสีแดงเขมเมื่อทิ้งไวถูกอากาศจะเปนสีน้ําตาลอมแดงเปนมัน
เลื่อมเสี้ยนมักตรงและสม่ําเสมอ เปนริ้วหางๆ เหนียวแข็ง ใชในรมทนทานดี เลื่อยใสกบตกแตง
ไดงาย ชักเงาไดดี น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 640 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชกอสราง เชน
ทําฟน ฝา
9.3.2.2.4 ไมนนทรี เปนตนไมขนาดกลาง ขึ้นในปาดิบชื้นและปาโปรงชื้น
ลักษณะไมสีชมพูออน ถึงน้ําตาลแกมชมพู เปนมันเลื่อม เสี้ยนตรงหรือเปนลูกคลื่น หรือสับสน
บางเล็กนอย เนื้อหยาบปานกลาง เลื่อนผาไสกบตกแตงไดงายๆ น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ
575 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทําไมพื้นเพดานและฝา ทําเครื่องเรือน หีบใสของตางๆ
9.3.2.2.5 ไมมะมวงปา เปนตนไมใหญ ขึ้นหางๆกันในปาดิบชื้นและปาเบญจ
พรรณ หรือตามที่ชุมชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไมไมมีแกนมากนัก สีน้ําตาลไหม เสี้ยนคอนขางตรง
เนื้อเปนมันเล็กนอย แข็งเหนียว ใชในรมทนทานดีเลื่อมใสกบงายน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ
600 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชทําเครื่องเรือน หีบใสของ ไมบรรทัด ปอกออกมาเปนแผน
บางๆ ใชทําไมอัด
9.3.2.2.6 ไมกระทอน เปนตนไมขนาดใหญ ขึ้นตามปาดิบชื้นทั่วประเทศ
ลักษณะเนื้อไมสีแดงเรื่อๆ ปนเทา เสี้ยนไมตรง เนื้อคอนขางหยาบ แข็งแรงปานกลาง ใชในรม
ทนทานพอสมควร เลื่อนไสกบตบแตงไดงายขัดและชักเงาได ผึ่งใหแหงไดงาย แตหดตัวมาก
ใชทําพื้น เพดาน เครื่องเรือน
9.3.2.3 ไมเนื้อออน มีหลายชนิดเชนไมสยาขาว ไมกานเหลือง ไมมะยมปา ไมตน
มะพราว ซึ่งคุณสมบัติและประโยชนที่ควรทราบตอไปนี้
9.3.2.3.1 ไมสยาขาว เปนตนไมขนาดใหญ ขึ้นตามไหลเขา และบนเขาใน
ปาดิบทางภาคใตบางจังหวัด เชน ยะลา นราธิวาส ลักษณะเนื้อไมสีชมพูออนแกมขาวถึง
น้ําตาลออนแกมแดง มีริ้วสีแกกวาสีพนื้ เปนมันเลื่อมเสี้ยนสับสนเนือ้ หยาบออน คอนขาง
เหนียว ทนทานในรม เลื่อย ไส ผาไดงาย น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 480 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร ใชทําเครื่องเรือนและสวนของอาคารที่อยูในรม เปลือกใชทําไมอดั ได
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9.3.2.3.2 ไมกานเหลือง เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ ขึ้นตามริมน้ํา
แมน้ําลําธานหรือในที่ชุมชื้นทั่วไปลักษณะเนื้อไมสีเหลืองเขมถึงสีเหลืองปนแสดเสี้ยนตรง
ละเอียดพอประมาณ และออน นําไปเลื่อยไสกบไดงายชักเงาไดดี น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ
540 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทําพื้น ฝา เครื่องเรือน หีบใสของ
9.3.2.3.3 ไมมะยมปา เปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญขึ้นประปรายในปา
ดิบชื้นหรือปาเบญจพรรณชื้นทั่วไปลักษณะเนื้อไมไมมีแกนสีจากถาถูกอากาศนานๆ สีจะนวล
ขึ้น เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แตสม่ําเสมอและออนไสกับไดงาย น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 400
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทํากานไมขีดไฟ กลักไม ขีดไฟ หีบใสของ ปจจุบันใชทําเครื่อง
เรือนตางๆ
9.3.2.3.4 ไมตน มะพราว เนื้อมี ค วามหนาแนน ใชเ ปน โครงสรา งได ความ
หนาแนนตรงริมมีมากกวาตรงกลางตนตอนกลางๆ มีความหนาแนน 400 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร แตตอนริมมีความหนาแนนถึง 600 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
9.3.3 มาตรฐานไม
มาตรฐานของไมตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือ มอก. ในปจจุบันมีดังนี้
1. มอก.421 –2525 หมายถึง ไมแปรรูปและขอกําหนดทั่วไป
2. มอก.422 –2525 หมายถึง ไมสักแปรรูป
3. มอก.423 –2525 หมายถึง ไมกระยาเลยแปรรูป
4. มอก.424 –2525 หมายถึง ไมแปรรูปสําหรับงานกอสรางทั่วไป
5. มอก.497 –2526 หมายถึง ไมแปรรูปอบ
6. มอก.516 –2527 หมายถึง ไมอัดน้ํายา CCA
ซึ่งในมาตรฐานดังกลาวจะมีหัวขอที่กลาวมาถึงคือ
1. ขอบขาย
2. บทนิยาม
3. ชั้นคุณภาพ
4. วัสดุและการทํา
5. คุณลักษณะที่ตองการ
6. เครื่องหมายและฉลาก
7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
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มาตรฐานของไมแปรรูปนั้น มีมิติ (ขนาด) เปนมิลลิเมตร ซึ่งกําหนดตาม มอก.4212535 เปนดังนี้
1. ขนาด ไมแปรรูปตามมาตรฐานนี้ มีขนาดดังตอไปนี้
ความหนา : 12 , 16 , 19 , 22 , 25 , 32 , 38 , 44 , 50 , 63 , 75 , 88 , 100 , 113 ,
125 , 138 , 150 และ 200
ความกวาง : 25 , 38 , 50 , 63 , 75 , 88 , 100 , 113 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225
,250 , 275 , 300 , 350 และ 400 มิลลิเมตร (ยกเวนไมสกั เหลีย่ ม ใหถอื ตามขนาดไมสัก
เหลี่ยมแปรรูป มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไมสักแปรรูปมาตรฐานเลขที่ มอก.422)
ความยาว : สําหรับไมสัก เริ่มตั้งแต 0.30 เมตร และใหมคี วามยาวเพิ่มขึ้นชวงละ
0.15 เมตร สวนไมกระยาเลย เริ่มตั้งแต 0.30 เมตร และใหมีความยาวเพิ่มขึ้นชวงละ 0.30
เมตร
2. การเรียกชือ่ ขนาด ใหเรียกชื่อขนาดไมเรียงลําดับดังนี้
ความหนา × ความกวาง × ความยาว
3. การแปรรูป ตองแปรรูปใหสวนยาวของไมแปรรูป ขนานกับความยาวของทอนซุง
ดานทั้ง
4. ดานตองเรียบเปนแนวเสนตรง มีขนาดสม่ําเสมอกันตลอดความยาวของแผน
และภาคตัดขวางหัวทายตองเปนสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก

9.4 ปูนซีเมนต ( CEMENT)
วัตถุที่เรียกวาปูนซีเมนตหมายถึง สารประกอบอยางหนึ่งซึ่งเมื่อไดผสมน้ําตามสวน
แลวทิ้วไวระยะหนึ่งจะแข็งตัวโดยมนุษยในสมัยโบราณไดคนพบวาเมื่อเอาหินบางชนิดมาทํา
calcination คือเผาจนสลายเปนผงแลวบดใหละเอียดแลวน้ํามาผสมน้ําทิ้งไวชั่งเวลาหนึ่ง ก็
จะไดผลผลิตที่แข็งเปนกอน เปนรูปรางตามตองการปูนซีเมนตในปจจุบันทําจากวัตถุดิบที่มี
ธาตุอะลูมินัม ซิลิการ ซึ่งไดแกดินดําและดินขาวและศิลาแลงซึ่งมีธาตุเหล็กผสมกัน
9.4.1 ชนิดของปูนซีเมนต
ปูนซีเมนตแบงออกเปนชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
9.4.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนต (Portlandcement) วัตถุชนิดนี้พบครั้งแรกที่
เมื อ ง ปอร ต แลนด ใ นประเทศอั ง กฤษ ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด ป ระกอบด ว ย หิ น ปู น
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(Limestone) และดินเหนียว (clay) เปนสวนใหญนอกจากนี้ก็มีเหล็กออกไซด (Fe2O3) และ
โคโลไมต (MgCo3) เปนจํานวนเล็กนอย ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดาในบานเราที่ใชกัน
ทั่วไป ( ตราเสือ ตราชาง ตรางูเหา) ปกติจะมีสีเทาแกมเขียว (greenish gray) และมัน
น้ําหนักประมาณ 92 ปอนด/ฟุต3 เมื่อเผาวัตถุดิบของปูนซีเมนตซึ่งไดแกสารออกไซดและธาตุ
แคลเซียมซิลิกอน อลูมิเนียม และ เหล็ก สารเหลานี้จะทําปฏิกริยากันทางเคมีและรวมตัวกัน
เปนสารประกอบอยูในปูนเม็ด ในรูปของผลึกที่ละเอียดมาก
สารประกอบที่สําคัญของปูนซีเมนตปอรตแลนด
ชื่อของสารประกอบ
สวนประกอบทางเคมี
ชื่อยอ
3 CaO. SiO2
C3S
ไตรแคลเซียม ซิลิเกต
C2S
ไดแคลเซียม ซิลิเกต
2 CaO. SiO2
C3A
ไตรแคลเซียม ซิลิเกต
3 CaO. Al2O3
เตดตราแคลเซียม อะลูมิโน เฟอโรต 4 CaO. Al2O3 . Fe2O3
C4AF
สารประกอบ C3S ทําใหปูนซีเมนตมีกําลังรับแรงไดเร็วภายใน 14 วัน
C2S ทําใหปูนซีเมนตมีกําลังรับแรงไดชา ความรอนเกิดขึ้นบอย
C3A ทําใหปูนซีเมนตเกิดปฎิกริยาเริ่มแข็งตัวเกิดความรอนสูงมี
กําลังรับแรงเร็ว
C4AF มีผลนอย ใหความแข็งแรงเล็กนอยเติมเขาไปเพื่อลดความ
รอนที่ เกิดขึ้น
จํานวนสารประกอบที่อยูในปูนซีเมนตทําใหคุณสมบัติของปูนซีเมนตเปลี่ยนไป เชน
ทําใหปูนซีเมนตมีกําลังรับแรงเร็วหรือชา ระยะเวลาการกอตัวและแข็งตัวอาจเร็วขึ้นหรือชาลง
ความรอนที่ไดจากการปฏิกริยาระหวางน้ํากับปูนซีเมนตอาจสูงหรือต่ําเปนตน
9.4.1.2 ปูนซีเมนตธรรมชาติ ( natural cement) ปูนซีเมนตชนิดนี้ทําจากหิน
ที่ขุดไดในดิน ซึ่งมีสวนผสมคลาย ๆ ปูนซีเมนตปอรตแลนดอยูแลว โดยเอาหินนี้มาเผา แตการ
เผาไม ใ ช ค วามร อ นสู ง แบบเผาทํ า ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด เมื่ อ เผาแล ว เอามาบดเป น ผง
ปูนซีเมนตชนิดนี้มีคุณภาพแข็งในน้ําไดเหมือนกันแตมีกําลังต่ํากวาปูนซีเมนตปอรตแลนดมาก
และมีสวนผสมไมแนนอน เพราะแลวแตคุณสมบัติของหินที่ไดจากธรรมชาติ
9.4.1.3 ปูนซีเมนตพอซโซลานา (pozzolana cement) บางครั้งเรียกวา
ปูนซีเมนตสแล็ก(slag cement) ทําโดยเอาปูนขาวและกาก (slag) จากเตาเผาเหล็กหรือพอซ
โซลานาซึ่งเกิดตามธรรมชาติและพวกหินภูเขาไฟมาผสมกันแลวบดใหละเอียด ปูนซีเมนตที่
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ชาวโรมั น ในสมั ย โบราณใช ก็ เ ป น ปู น ซี เ มนต ป ระเภทนี้ ปู น ซี เ มนต ช นิ ด นี้ ไ ม แ ข็ ง แรงเท า
ปูนซีเมนตปอรตแลนด แตเมื่อผสมเปนปูนกอหรือคอนกรีตแลวจะเหนียวดีและแตกยากกวา
ปูนกอหรือคอนกรีตที่ผสมดวยปูนซีเมนตปอรตแลนด ใชไดดีในงานที่อยูในน้ําเค็มและเหมาะ
สําหรับใชในน้ําทะเลหรือในที่ชื้นแฉะ เชน ฐานราก ทอน้ํา และงานใตดินทั่ว ๆไป
9.4.1.4 ปูนซีเมนต อะลูมินิส (aluminous cement) ทําขึ้นครั้งแรกใน
ฝรั่งเศษโดยเอาบอกไซต (bauxite) ซึ่งเปนแรที่มีอะลูมินามากและราคาแพงมาผสมกันปูน
ขาวแล ว เผา หลั ง จากนั้ น นํ า มาบดให ล ะเอี ย ดเช น เดี ย วกั บ การทํ า ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด
ปูนซีเมนตชนิดนี้ใหกําลังเร็ว คอนกรีดที่ผสมดวยปูนซีเมนตชนิดนี้เมื่อหลอแลวได 24 ชั่วโมง
และมี กํา ลัง เทา กั บ คอนกรี ต ซึ่ง หล อดว ยปู น ซี เ มนต ปอรต แลนด 3 เดื อน เสาเข็ ม คอนกรี ต
สําเร็จรูปซึ่งหลอดวยปูนซีเมนตชนิดนี้อาจนํามาใชตากไดเมื่อหลอไดเพียง 24 ชั่วโมงเทานั้น
ปูนซีเมนตชนิดนี้เมื่อนําไปใชในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวมากก็ใชไดโดยไมตองปองกัน
ความหนาวแบบปูนซีเมนตปอรตแลนด เมื่อเอาปูนซีเมนตชนิดนี้ผสมน้ําจะทําใหเกิดความรอน
มากซึ่งเปนการปองกันไมใหคอนกรีตแข็งดวยความเย็นจัดเสียกอน คอนกรีตซึ่งผสมดวย
ปูนซีเมนตนี้เมื่อแข็งแลว ( ระหวาง 4 – 6 ชั่วโมง) ตองรดน้ําหรือคลุมใหชื้นอยูเสมอจนครบ 24
ชั่วโมงเพื่อชดเชยน้ําที่ระเหยไปโดยความรอนอันเกิดขึ้นในขณะที่คอนกรีตกําลังแข็งตัว
9.4.1.5 ปูนซีเมนตซิลิกา (silica cement) เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดซึ่ง
นํามาผสมกับทรายเพื่อใหราคาถูกลง โดยบดปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดเม็ด 70 เปอรเซ็นต
ผสมทราย 30 เปอรเซ็นตและผสมยิปซัมลงไปดวยเล็กนอย อังกฤษและประเทศตางๆ ในยุโรป
สว นมากก็ผลิตปูน ซีเมนตชนิดนี้ขึ้นใชกัน อยา งแพร ห ลาย ในประเทศที่ไมคอ ยมีเ ชื้อเพลิง
ธรรมชาติใชมักนิยมปูน ซีเมนตชนิดนี้มากเพราะใชเชื้อเพลิงในการผลิตนอยกวาการผลิต
ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด มาตรฐานของปู น ซี เ มนต ซิ ลิ ก าส ว นมากกํ า หนดส ว นต่ํ า สุ ด ของ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดซึ่งใชผสมไว 50 เปอรเซ็นต ปูนซีเมนตซิลิกาในประเทศไทยคือ
ปูนซีเมนตตราเสือ ของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ปูนซีเมนตตรางูเหาของบริษัทชลประทาน
ซีเมนต จํากัด และปูนซีเมนตตรานกอินทรียของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด
9.4.2 การผลิตปูนซีเมนต
การผลิตปูนซีเมนตมีทั้งแบบเผาแหง (semi- dryprocess) และแบบเผาเปยก ( wetprocess) ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตโดยรวม ๆ จะเหมือนกัน แตจะตางกันในขั้นที่ 2 ดังที่จะแสดง
ในรูปตอไปซึ่งการผลิตจะมีกรรมวิธีดังตอไปนี้
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ในการผลิตปูนซีเมนตเผาแหงมีกรรมวิธีเปนขั้น ๆ คือนําวัตถุดิบที่มีธาตุอะลูมินาและ
ธาตุซิลิกาซึ่งมีอยูมาในดินดํา กับเหล็กซึ่งมีอยูมากในศิลาแดง มาผสมกันตามสัดสวน บดให
ละเอียดและนํามาตีกับน้ําจะเปนน้ําดินแลวนําไปเผาในหมอเผา (cementkiln) จนกระทั่ง
เกิดปฏิกิริยาทางเคมาจับกันเปนเม็ดเล็ก ที่เรียกวา ปูนเม็ด (clinker) เมื่อนําปูนเม็ดไปบด
รวมกับยิปซัมก็จะไดปูนซีเมนตตามที่ตองการ
ในการเตรียมวัตถุดิบตามวิธีนี้ จะตองนําวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตปูนซีเมนตไดแก
ดินขาวดินดําและศิลาแดง มาวิเคราะหหาสวนประกอบเพื่อคํานวณหามาตราสวนที่จะใชในการ
ผลิตปูนซีเมนตผสมวัตถุดิบดังกลาวแลวนําไปตีรวมกันกับน้ําในบอเตรียมดิน (wash mill) ให
ละเอียดจนเปนน้ําดิน (slurry) วัตถุประสงคของกรรมวิธีขั้นนี้ก็เพื่อจะยอยดินขาวสวนที่แข็งมาก
ใหแหลกลงแลวกรองผลิตผลที่ดีแลวเพื่อกันเอาสวนละเอียดไปใชและควบคุมปริมาณของน้ําให
มีมากเกินไปเพราะจะทําใหหมดเปลืองเชื้อเพลิงโดยเปลาประโยชน สวนกากของดินนําไปบดให
ละเอียดใหมในหมอบดดิน (tube mill) แลวนํามากรองใหมอีกครั้งหนึ่งอยางไรก็ตาม ในการ
เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ดั ง กล า วมาแล ว นี้ ส ว นผสมของวั ต ถุ ก็ อ าจจะคลาดเคลื่ อ นไปได บ า ง เพราะ
ความชื้นในดินตลอดจนความเปลี่ยนแปลงในสวนผสมของดินอีกเล็กนอยจึงตองกวนน้ําดินที่ได
บรรจุไวในถัง ( slurry silo) โดยวิธีอัดลมลงไปเปาใหเดือดพลานเปนเวลา 1 คืน แลวจึงนํามา
วิเคราะหทางเคมีเปนครั้งที่สอง ถาจําเปนก็จะไดจัดการผสมน้ําดินนี้ใหถูกสวนตามที่ตองการ
ตอไป แลวสูบน้ําดินนี้ไปลงถังพัก (slurry agit tank ) ซึ่งมีพายและลมสําหรับกวนและเปาน้ําดิน
เพื่อปองกันไมไดตกตะกอนและเพื่อใหเกิดความสม่ําเสมอในสวนผสมใหมากที่สุดที่จะทําได
ขั้นตอมาใหเตรียมดินผงโดยเอาหินปูนแหงมาบดกับดินดําแหงใหละเอียดและมี
สวนผสมทางเคมีกวนเขากับน้ําดิน เอาน้ําดินและดินผงผสมกันแลวมาปนเปนเม็ดแบบขนม
บัวลอย เม็ดดินนี้จะมีความชื้นประมาณ 25 เปอรเซ็นต ถาผลิตโดยกรรมวิธีเผาเปยก (wet
process) น้ําดินจะตองมีความชื้นถึง 40 เปอรเซ็นต กอนที่จะปอนเขาหมอเผา ดวยความชื้น
ต่ําของน้ําดินและโดยการเพิ่มตระกรันเผาเม็ดดินเขาอีกชุดหนึ่ง การใชความรอนจากเชื้อเพลิง
จะเปนไปในอัตราต่ํา และมีประสิทธิภาพดีกวาแบบเผาเปยก ทําใหเชื้อเพลิงที่ปอนเขาไปใน
หมอเผาปริมาณเดียวกันสามารถเผาปูนเม็ดไดเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอรเซ็นต หรือถาจะกลาวอีก
นัยหนึ่งวาวิธีเผาเปยกใชความรอนประมาณ 1,500 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม เมื่อใชวิธีเผาแหง
ใชความรอนลดลงเหลือประมาณ 1,000 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม สูบน้ําดังกลาวไปเผาในหมอ
เผา (cement rotary kiln ) ซึ่งวางนอนอยูบนแทนคอนกรีดและหมุนรอบตัวเองอยูบนลูกกลิ้ง
ประมาณ นาที ละ 1 รอบ และน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง
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ภายในหมอเผาจะมีอิฐทนไฟ ( refractory lining bricks) เพื่อเก็บความรอนไว
ภายในและมีโซเปนชุดๆ แขวนไวทําหนาที่ตางๆกันเชน ชุบน้ําดินที่ไหลผานมา แลวใหปะทะ
กับลมรอนที่จะผานออกทางปลอง ทําใหน้ําระเหยออกจากน้ําดิน ปนดินที่น้ําระเหยออกไป
บางแลวใหเปนเม็ดกลม ๆ มีขนาดเทาปลายนิ้วมือหรือใกลเคียงกัน เม็ดดินที่ผานโซเปนชุดๆ
มานั้นจะถูกเผาใหรอนเรื่อยๆ และเมื่อรอนถึง 800 – 1000 องศาเซลเซียส เม็ดดินก็จะเริ่มคาย
คารบอนไดออกไซดออก เมื่อเม็ดดินนี้รอนถึงประมาณ 1,450 องศาเซลเซียสก็จะเกิดปฎิกิริยา
ทางเคมีคือเม็ดดินเปลี่ยนเปนปูนเม็ดโดยฉับพลัน ปูนเม็ดซึ่งรอนถึง 1,450 องศาเซลเซียสจะ
ถูกปลอยลงไปในยุงลดความเย็น (cooler) อันเปนทําเลที่จะพนลมเขาไปใหปูนเม็ดเย็นตัวลง
เพื่อใหเกิดไตรแคลเซียมซิลิเกต (C3S) มากที่สุดในขณะที่ปูนเม็ดเริ่มแข็งตัวแลวจึงเก็บปูนเม็ด
นี้ไวที่ยุง (storage)
ตอไปก็นําปูนเม็ดนี้ไปบดใหเปนปูนซีเมนตผงในหมอบดปูนซีเมนต (cement mill)
โดยใสยิปซัมผสงลงไปดวยหมอบนี้มีเครื่องที่สามารถตั้งใหจํานวนปูนเม็ดที่บดเปนปูนซีเมนต
แลวมีความละเอียดและมีความแข็งตัวตามที่ตองการดวยในทุกๆ ชั่วโมง ซึ่งจะนําตัวอยาง
ปูนซีเมนตที่บดนี้ไปทดลองหาเวลาแข็งตัวและความละเอียดตลอดจนเก็บไวสวนหนึ่งเพื่อ
รวมกั น ประกอบเป น ตั ว อย า งสํ า หรั บ ทดลองกํ า ลั ง การยึ ด ตั ว และส ว นผสมทางเคมี ข อง
ปูนซีเมนตที่บดแตละตัวดวย ปูนซีเมนตที่บนแลวนี้นําไปเก็บไวในยุงเก็บปูนซีเมนต (cement
silo) โดยอาศัยกําลังลมอัดไป แลวจะนํามาบรรจุถุงจําหนายไดตอไป
การอุนดินผงใหรอนใชวิธีดปรยดินผงลงทางยอดหอคอยมีถังดักแบบไซโคลนขนาด
ใหญ เ รี ย งอยู เ ป น ชั้ น ๆ เพื่ อ นํ า ลมร อ นที่ อ อกจากหม อ เผามาอุ น ดิ น ผงให ร อ นจั ด เป น การ
ประหยั ด ความร อ นอย า งดี ที่ สุ ด ในกรรมวิ ธี ก ารเผาปู น ในป จ จุ บั น นี้ ความร อ นที่ อ อกจาก
ไซโคลนนี้ยังจะถูกจัดสงโดยทอขนาดใหญ ไปอุนวัตถุดิบที่มีความชื้นใหแหงเสียกอนนําไปเก็บ
ไวในยุงแบบไซโลอีกดวย
9.4.3 ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนตที่ใชในประเทศ
ปูน ซีเ มนตที่ ผลิ ต ในประเทศไทยมี ม ากมายหลายชนิด แต ล ะชนิ ด ก็ มี คุณ สมบั ติ
แตกตางกันไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
9.4.3.1 ปูนซีเมนตผสมหรือปูนซีเมนตซิลิกา ปูนซีเมนตประเภทนี่ไดแก
ปูนซีเมนตตราเสือ ตรางูเหา และตรานกอินทรีย
9.4.3.1.1 ปูนซีเมนตตราเสือคือปูนซีเมนตชนิดพิเศษมีทรายประมาณ 25
เปอรเซ็นต บดละเอียดรวมอยูดวยมีคุณภาพทดสอบไดแรงตามมาตรฐานอังกฤษ (ordinary
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portland cement BSS 12 –1985 ) ปูนซีเมนตตราเสือนี้ใชในงานที่ไมสูสําคัญนักไมยึดหก
มากเมื่อทําคอนกรีตและที่สําคัญคือราคาถูก เนื่องดวยราคาถูกและมีแรงดีพอสมควรงาน
อุตสาหกรรมทํากระเบื้องมุงหลังคาทําโองถังสวม ตอหมอ ฯลฯ ตลอดจนงานสรางบานเอกชน
ขนาด 2-3 ชั้น หรืองานทําถนนในบานมักนิยมใชปูนซีเมนตนี้ นอกจากนั้น เมื่อหลอเปน
คอนกรีตแลว ถึงแมวาจะปมไมเต็มที่ดังเชนที่ควรทําในการใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ธรรมดา
หรื อปอรตแลนด แข็ง ตั วเร็ ว ก็ จะไมยุง ยากในเรื่อ งที่ จ ะมีรอยร า วลายงา เพราะยึดหดของ
ปูนซีเมนต ปจจุบันมีการผลิตปูนซีเมนตขาดตราเสือออกจําหนายโดยบริษัทปูนซีเมนตไทย
จํากัดปูนชนิดนี้เปนปูนซีเมนตขาวคุณภาพพิเศษใชสําหรับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังหรืองาน
ยาแนวเซรามิก รวมทั้งใชในงานปูนตกแตงทั่วๆไป ปูนชนิดนี้มีคุณสมบัติดังนี้
 เนื้อซีเมนตละเอียด เหนียวนุม ยึดเกาะไดดี คุณภาพเทาปูนซีเมนตเทา
ตราเสือ
 ระยะเวลาแข็งตัวชา เหมาะสําหรับงานปูกระเบื้องหรืองานตกแตงที่ตองใช
เวลานาน
 มีความลื่นในตัว ทํางานงาย
 ยึดหรือหดตัวนอย ไมแตกลายงา ใชผิวงานที่เรียบรอย สวยงาม
 มีสารอัลคาไลนผสมนอมากจึงเหมาะสําหรับการปูกระเบื้องเซรามิกซึ่ง
ดีกวาปูนซีเมนตเทา ปูนซีเมนตขาวตราเสือ 1 ถุงบรรจุซีเมนตหนัก 20 กิโลกรัม 1 ถุงใชปู
กระเบื้องไดประมาณ 5-6 ตารางเมตร ใชยาแนวกระเบื้องเซรามิกไดประมาณ 80 ตารางเมตร
9.4.3.1.2 ปู น ซี เ มนต ต รางู เ ห า เป น ปู น ซี เ มนต ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ให มี ผ ลในทาง
ประหยัด และเหมาะสําหรับใชสรางอาคาร ตึกแถว งานทํากระเบื้อง หลอถัง หลอทอ เทพื้น
คอนกรีต และอาคารคอนกรีตทั่วๆไป มีคุณภาพตามมาตรฐาน ADTMC340.58T
และ
federal specification SS-C208b ถุงกระดาษที่ใชบรรจุพิมพดวยสีน้ําเงิน การใชปูนซีเมนต
ปูนซีเมนตตรางูเหานี้ มีสวนผสมที่ทําใหเกิดความเละ เมื่อผสมคอนกรีตแลวทําใหสะดวกและ
งายในการเทลงแบบเหมาะสําหรับเปนปูนกอปูนถือพรอมกับปูนซีเมนตชนิดนี้ก็มีคุณภาพทํา
ให ค อนกรีตรับน้ํา หนักได ม ากและมีกํา ลัง สูง ดีที่สุดสํา หรับใชใ นการกอสร า าง ตึก แถวพื้น
คอนกรีตงานทําโอง ทํากระเบื้อง หลอถัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไมตองการกําลังสูง
เป น พิ เ ศษ ปู น ซี เ มนต ช นิ ด นี้ ใ ช ไ ด โ ดยทั่ ว ไป มี ร าคาต่ํ า กว า ชนิ ด อื่ น เป น ที่ นิ ย มในหมู ช า ง
ผูรับเหมาและผูผลิตวัสดุกอสรางอยางกวางขวาง
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9.4.3.1.3 ปูนซีเมนตตรานกอินทรียเปนปูนซีเมนตที่ผลิตขึ้นโดยใชวัสดุ
จําพวกซิลิกาบดละเอียดผสมกับปูนซีเมนตปอรตแลนด เมื่อใชทําคอนกรีตปูนกอ หรือปูนฉาบ
จะมีการยึดหดตัวนอย การแข็งตัว ระยะแรกชากวาปูนซีเมนตปอรตแลนดตราเพชร แตเมื่อ
แข็งตัวแลวก็จะมี กําลังตามเกณฑปกติเชนเดียวกัน เหมาะสําหรับทํา ผลิตภัณฑคอนกรีต
โดยทั่วไป และงานกอสรางที่ไมเรรัดเชน การสรางบานพักอาศัย ทําถนน หรือ ทางคอนกรีตใน
บาน ทํากระเบื้องคอนกรีตทั่วไป ทําเสาตอมอ ทําทอคอนกรีตระบายน้ํา ทําถังสวมและทําโอง
เปนตน เมื่อใชปูนซีเมนตตรานกอินทรียทําคอนกรีตแลว แมจะไมไดพิถีพิถันในเรื่องการบม
เทาที่ควร ก็ไมคอยจะมีรอยราวลายงาเกิดขึ้นเพราะปูนซีเมนตยึดตัวหดตัวนอย นอกจากนีก้ ย็ งั
เกิดความรอนนอย จึงเหมาะสมสําหรับทําคอนกรีตหลา (mass concrete) เชน ทําเขื่อนกั้นน้ํา
เปนตน
9.4.3.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนซีเมนตชนิดนี้ไดแก ปูนซีเมนตตราชาง ตรา
พญานาคเศียรเดียว ตราเพชร ตราพญานาค 7 เศียร และตราปลาฉลาม
9.4.3.2.1 ปูนซีเมนตตราชางคือปูนซีเมนตชนิดธรรมดาผลิตตามมาตรฐาน
อังกฤษคือ Ordinary Portland cement B.S.14 : 1058 และตามมาตรฐานอเมริกา คือ
ASTM.C.150-53 type I ใชในงานกอสรางทั่วไปตามความนิยมของผูออกแบบ เพราะแรงที่
เกิดขึ้นโดยปูนซีเมนตชนิดนี้สม่ําเสมอไมเปลี่ยนแปลง แรงมากขึ้นหรือนอยลงตามสวนของน้ํา
และปูนซีเมนตใสลงในคอนกรีตหรือปูนทรายถาใชคอนกรีตที่มีปูนซีเมนต ไมนอยกวา 350
กิโลกรัม ตอหนึ่งลูกบาศกเมตาของคอนกรีต แรงที่เกิดขึ้นใน 14 วันที่บมไวดีจะขึ้งถึง 75
เปอรเซ็นตของแรงทั้งหมดเมื่ออายุ 90 วัน ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด สี ข าวตราช า งของบริ ษั ท
ปูน ซีเ มนตไทย จํ ากัด มีคุณสมบั ติเ ทีย บเทา กั บปูน ซีเ มนตสีเทตราชา งของบริษัท เดีย วกัน
วั ต ถุ ดิบ ในการผลิ ต มีหิ น สบู หิ น ปู น และทรายแล ว โดยนํ า วั ต ถุทั้ ง สามชนิ ด มารวมกัน ตาม
อัตราสวนแลวบดใหละเอียดแลวนําไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสจนละลายเขาดวยกัน
และจับเปนเม็ดเรียกวาปูนเม็ด ตอจากนั้นนําไปบดใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งจนละเอียดเปนแปง
ก็จะไดปูนซีเมนตขาวตามตองการ
ปูนซีเมนตขาวใชในงานทํา หินขัด ปูกระเบื้องพื้น
หองน้ํา หรือกรุกระเบื้องฝาผนัง ยาแนวกระเบื้องหองน้ํา เปนตน โรงงานผลิ ต ปู น ซี เ มนต
ขาวตราชางของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด อยูที่อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีกําลัง
ผลิตประมาณ 50,000 ตันตอป
9.4.3.2.2 ปู น ซี เ มนต ต ราพญานาคเศี ย รเดี ย ว เป น ปู น ซี เ มนต ช นิ ด ปอร ต
แลนด มีคุณภาพตามมาตรฐานของอเมริกา คือ federal specification SS.C.19b และ
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ASTM.C.150-60 และมาตรฐาน B.S 12 : 1985 ถุงกระดาษที่ใชบรรจุปูนซีเมนตแบบนี้พิมพ
ดวยสีเขียว ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียวนี้มีคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ตองการกําลังสูงๆ การใชปูนซีเมนตตรานี้ทําใหลดคาใชจายลง เพราะทุนคาปูนซีเมนต
มากกวาใชปูนซีเมนตตราอื่นๆ ในทองตลาด เชน ถาตองการกําลังคอนกรีต 140 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร (2,000 ปอนดตอตารางนิ้ว) ตามเทศบัญญัติแลว จะใชปูนขนาดนี้เพียง 5.5
ถุง (275 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรคอนกรีต)
9.4.3.2.3 ปูนซีเมนตตราเพชร เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ผลิตตามกําหนด
รายการมาตรฐานอเมริกา ASIM.C.150 type I เหมาะสําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ตองการกําลังสูงซึ่งใชในการกอสรางทั่วไปตลอดจนการทําผลิตภัณฑคอนกรีตทุกชนิดเชน ทํา
กระเบื้องกระดาษ กระเบื้องคอนกรีตคุณภาพสูง เสาคอนกรีตทุกประเภท ผนังและชิ้นสวน
อาคารสําเร็จรูป และผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงเหลานี้ เปนตน สิ่งกอสรางและผลิตภัณฑที่ใช
ปูนซีเมนตชนิดนี้จะมีคุณภาพสูง เพราะการแข็งตัวและกําลังที่เกิดขึ้นเปนไปโดยสม่ําเสมอ
ตามมาตรฐาน
9.4.3.2.4 ปู น ซี เ มนต ต ราพญานาค 7 เศี ย ร เป น ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด
เหมือน type I แตผลิตเปนพิเศษโดยจะเกิดความรอนขณะผสมต่ํากวาชนิดอื่น มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ASTM.C. 130-60 และ B.S.1370 : 1985 ถุงกระดาษที่ใชบรรจุปูนซีเมนตแบบนี้
พิ ม พ ด ว ยสี เ ขี ย วเช น กั น การใช ปู น ซี เ มนต ปู น ซี เ มนต ต ราพญานาค 7 เศี ย ร มี คุ ณ ภาพ
เหมือนกับแบบ I แตผลิตพิเศษใชเชิงเคมี เพื่อใหปูนซีเมนตเกิดความรอนขึ้น ชา ๆ เพียงปาน
กลางในเมื่อผสมเขาเปนคอนกรีตแลว ปูนซีเมนตแบบนี้เหมาะสําหรับงานที่ตองเทคอนกรีต
คราวละมากๆ และกําแพงหนาๆ โดยไมทําใหเกิดการแตกราว เชนกําแพงคอนกรีตกันดินเขื่อน
คอนกรีดสูงๆ เชน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ถังน้ําประปาและโรงประปาที่สามเสน ก็ไดใช
ปูนซีเมนตแบบนี้
9.4.3.2.5 ปู น ซี เ มนต ต ราปลาฉลาม เป น ปู น ซี เ มนต ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ใช ผ สม
คอนกรีต แลวจะทําใหมีความแกรงไมสึกกรอนหรือสลายตัวเมื่อคอนกรีตนี้ถูกตองกับน้ําเกลือ
เหมาะสํ า หรั บ ใช เทในดิ น หรื อ ในบริ เ วณที่ มีส ว นผสมของน้ํ า เกลื อ อยูด ว ย มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐาน federal specification SS.C.192 b และ ASTM.C. 150-6 ถุงกระดาษที่ใชบรรจุ
ปูน ซี เมนตแบบนี้พิม พดว ยสีดา การใช ปูนซี เมนตตราปลาฉลามชนิดนี้เหมาะสมอยา งยิ่ง
สําหรับใชในงานคอนกรีตที่อยูกับดินเค็ม เชน ชายทะเล ใชผสมงานอัดฉีดน้ําปูน (fountion
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grouting) เขาไปในฐานรากหิน งานอัดฉีดน้ําปูนเขาไปในชั้นหิน เปนการประสานและทําให
รอยราวหายไปชวยเพิ่มกําลังของหินฐานราก
9.4.3.3 ปูนซีเมนตแข็งตัวเร็ว ปูนซีเมนตชนิดนี้ไดแก ปูนซีเมนตตราเอราวัณ ตรา
พญานาคเศียรเดียวสีแดง ตราสามเพชร
9.4.3.3.1 ปูนซีเมนตตราเอราวัณคือปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดแข็งตัวและ
รับแรงไดเร็วผลิตตามมาตรฐานอังกฤษคือ Rapid hardening portland cement B.S.12 :
1953 และมาตรฐานอเมริกา คือ ASTM.C. 150-63 type III ปูนซีเมนตตราเอราวัณนี้เหมาะ
สําหรับใชในงานคอนกรีตหรือปูนทรายที่จะใหรับแรงไดเร็วขึ้นทุนเวลาการถอดแบบรับกําลังได
มาก แตตองบมใหดี ใชในงานกอสรางที่ตองการใหคอนกรีตรับแรงไดเร็ว และรับน้ําหนักไดเร็ว
ขึ้น แทนที่จะรอใหคอนกรีตภายหลังการเท 21 วัน ดังเชน กรณีใชปูนซีเมนตตราเสือ หรือ รอ
14 วัน เชน กรณีใชปูนซีเมนตตราชางแตปูนซีเมนตแตปูนซีเมนตตราเอราวัณลดเวลาเหลือ
เพียง 7 วัน สําหรับใชเข็มและคานเหลือ 3 วัน สําหรับถอดแบบเสาธรรมดา
9.4.3.3.2 ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียว สีแดง ชนิดแข็งตัวเร็ว เปน
ปูนซีเมนตปอรตแลนด ชนิดที่ผลิตขึ้นใชกับคอนกรีตที่ตองการใหแข็งตัวเร็วและรับน้ําหนักได
เร็วกวาปูนแบบอื่นมีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM.C. 150-50 และ B.S.12 : 1958 ถุง
กระดาษที่ใชบรรจุปูนซีเมนตแบบนี้พิมพดวยสีแดง ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียว สีแดง
ชนิดแข็งตัวเร็วนี้มีสวนประกอบในปูนซีเมนต ซึ่งเมื่อใชผสมในคอนกรีตแลวจะทําใหแข็งตัวเร็ว
ขึ้นและรับน้ําหนักไดเร็วกวาใชปูนซีเมนตชนิดอื่นปูนซีเมนตแบบนี้เหมาะสําหรับใชในงานหลอ
ฐานรากที่มีน้ําซึมงานคอนกรีตที่เทในน้ํา งานหลอเข็มคอนกรีตและงานหลอเสาไฟฟาสูงๆ
เปนตน เพราะถอดแบบไดเร็วกวาใชปูนซีเมนตชนิดอื่น
9.4.3.3.3 ปูนซีเมนตตราสามเพชร เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดที่เกิดแรงสูง
เร็วผลิตตามกําหนดรายการมาตรฐานอเมริกัน ASTM.C. 150 type III ปูนซีเมนตชนิดนี้มีเนื้อ
ละเอียดกวาปูนซีเมนตปอรตแลนดธ รรมดาจึงเกิดแรงสู งเร็วกวา เหมาะสําหรับใชในงาน
กอสรางที่ตองการกําลังสูงและตองกระทําอยางเรงรีบเชน ทําเสา เข็มคอนกรีตใหใชตอกลงดิน
ไดเร็วใชหลอคานหรือเสาใหถอดแบบไดเร็ว และใชทําสิ่งกอสรางเพื่อใหใชงานไดเร็ว เปนตน
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