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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) ทดลองสูตรสวนผสมที่เหมาะสมของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบ
ในสัดสวนที่แตกตางกันสําหรับการทําแบบพิมพ 2) ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสวนผสมปู น
ปลาสเตอรผสมเถาแกลบ 3) สรางแบบพิมพที่ไดจากสูตรสวนผสมที่เหมาะสมของปูนปลาสเตอรผสม
เถาแกลบเพื่อนําไปขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิก และ 4) เปรียบเทียบผลการใชงานแบบพิมพปูนปลาสเตอร
ผสมเถาแกลบกับแบบพิมพที่ขึ้นรูปจากปูนปลาสเตอรลวน ทดลองสูตรสวนผสมจากวัตถุดิบ 2 ชนิด คือ
ปูนปลาสเตอรและเถาแกลบ จํานวน 25 ตัวอยาง ขึ้นรูปชิ้นทดสอบโดยการหลอดวยแบบพิมพโลหะ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความสามารถในการขึ้นรูปเปนแบบพิมพ ระยะเวลากอตัว ความ
แข็งแรง น้ําหนักหลังอบแหง อัตราการหลอ และความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิก ผลการวิจัย
พบวาสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับทําแบบพิมพเซรามิก คือ ปูนปลาสเตอรรอยละ 90 และเถาแกลบ
รอยละ 10 สวนผสมสามารถขึ้นรูปเปนแบบพิมพไดดี และแบบพิมพสามารถขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกไดดี
ระยะเวลากอตัวของแบบพิมพ 23 นาที คาความแข็งแรงเฉลี่ย 39.30±5.37 กก./ตร.ซม. ความหนาแนน
รวมเฉลี่ย 1.13±0.04 ก./ลบ.ซม. และอัตราการหลอโดยใชเวลา 10 นาที เทากับ 3.86 มม. ผูวิจัยนํา
แบบพิมพที่ผลิตจากสวนผสมของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบ และแบบพิมพที่ผลิตจากปูนปลาสเตอร
ลวนเปรียบเทียบการหลอขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกพบวาแบบพิมพทั้ง 2 ชนิดสามารถขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิก
ไดดีไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การพัฒนา ปูนปลาสเตอร เถาแกลบ แบบพิมพ
Abstract
The objectives of this research were to: 1) test a formula of plaster mixed with
husk ash in different ratios; 2) test the physical property of the plaster mixed with husk
ash; 3) create a mold from plaster mixed with husk ash; and 4) to compare the
efficiency of molds using the plaster mixed with husk ash and that of general plaster.
The samples in this study were 25 of both types. Physical properties included
178

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(1): 178-186, 2017
formability of mold, setting time, strength, post drying weight, casting rate, and
formability of ceramics. The results showed that the proper formula consisted of 90%
of plaster and 10% of husk ash. The setting time of the mold was 23 minutes at an
average strength of 39.30±5.37 kg/cm², an average density of 1.13±0.04 g/cm³, and 10minute molding time. The comparison of formability of ceramics revealed that there
were no significant differences between the two types of molds.
Keywords: development, plaster, husk ash, plaster mould
บทนํา
ปูนปลาสเตอรเปนวัสดุที่มนุษยรูจักนํามาใชประโยชนเปนเวลายาวนานกวา 9,000 ป มาแลว
จากหลักฐานพบวามีการใชงานในดินแดนอนาโตเลีย (ปจจุบันคือประเทศตุรกี และซีเรีย ) เชนเดียวกับ
ชาวอิยิปตผลิตปูนปลาสเตอรเพื่อใชเปนวัสดุประสานกอสรางพีระมิด ในคริสตศตวรรษที่ 18 กรุงปารีส
ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของปูนปลาสเตอร เนื่องจากกษัตริยฝรั่งเศสไดออกกฎหมายใหชาวกรุงปารีสใช
ปูนปลาสเตอรฉาบบานไมเพื่อปองกันไฟไหม เกิดโรงงานผลิตปูนปลาสเตอรขนาดใหญชานกรุงปารีส
จนเปนที่ มาของคําวา Plaster of Paris อั นเปนชื่ อเรียกปูนปลาสเตอร ในภาษาอั งกฤษในปจจุบั น
ปูนปลาสเตอรไดมาจากแรยิปซัม (Department of Primary Industries and Mines, 2009) โดยทํา
การเผาแรยิปซัมที่อุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซียส ในภาชนะที่เปนเหล็ก น้ําจะระเหยออกจากแร
ยิปซัมไดผงสีขาวที่เรียกวา ปูนปลาสเตอร (Choeycharoen, 2014) สําหรับประเทศไทยมีการผลิตปูน
ปลาสเตอรมานานกวา 50 ป โดยบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด เปนรายแรก ทําเหมืองแรยิปซัมเพื่อใช
เป นวั ตถุ ดิบ ในการผลิ ต ปู นซี เมนต อยูที่ บ านวัง กระทะ ตําบลวั งงิ้ ว อําเภอบางมู ลนาก จั งหวัด พิจิต ร
(Department of Primary Industries and Mines, 2009) นอกจากนี้ยังพบแหลงแรยิปซัมบริเวณ
อําเภอทุ งใหญ อํ าเภอฉวาง และในพื้นที่ต อเนื่องกับ กิ่ งอํ าเภอถ้ําพรรณรา จั งหวัด นครศรีธรรมราช
(Waithayawongsakul, 2008) ในระยะแรกยิปซัมถูกนําไปใชเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต
อยางเดียว ตอมามีการนํายิปซัมไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงในการผลิตเซรามิกทาง
ดานการขึ้นรูปดวยวิธีการหลอที่นิยมในโรงงานอุตสาหรรมเซรามิก เนื่องจากปูนปลาสเตอรมีคุณสมบัติ
ที่เปนประโยชน เชน เก็บรายละเอียดของแมแบบไดอยางดี สามารถดูดซึมน้ําไดตามตองการ ตลอดจน
ราคาไมแพง (Choeycharoen, 2014) และยังสามารถผลิตชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือชิ้นงานที่มี
ความสลับซับซอนที่ไมสามารถขึ้นรูปดวยวิธีการอื่น ๆ ได (Ingsiriwat, 1998) จากสภาวะโลกรอนหลาย
ประเทศตระหนักถึง ผลเสียของการนํ าวั สดุที่ ทําจากยิ ปซัม มาทิ้งเมื่อหมดอายุใ ชง าน เนื่องจากเชื่ อว า
ยิปซัมเพิ่มความเสี่ยงของการสราง Hydrogen Sulphide ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดสภาวะโลกรอน
ได ในประเทศไทยใหความสําคัญของการนําปูนปลาสเตอรที่ไมใชแลวกลับมาใชใหมเชนเดียวกัน โดยมี
การวิ จัย นําแบบพิ มพ ปลาสเตอรใ ชแ ลวกลั บมาใช เชน ผสมกับ ทรายซิลิ ก า และซี เมนต ปอรต แลนด
เพื่อผลิตเปนอิฐประสาน และการศึกษาสมบัติการแข็งตัวของแบบปูนปลาสเตอรใชแลวจากอุตสาหกรรม
เซรามิก เปนตน (Pansukhumthana, 2009) ทั้งนี้การนําวัสดุชนิดอื่นเขาไปผสมในปูนปลาสเตอร เพื่อ
ลดปริมาณการใชปูนปลาสเตอร แตยังคงใหคุณภาพดีเหมือนเดิมหรือดีกวา เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวย
ลดปริมาณการใชปูนปลาสเตอรได ผูวิจัยเห็นวาเถาแกลบ (Husk Ash) เปนวัสดุชนิดหนึ่งนํามาเป น
สวนผสมในปูนปลาสเตอรได เถาแกลบ เมื่อเผาแลวจะไดซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูง ตั้งแตรอยละ 85-99
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(Sai-inwong, 2009) ดัง นั ้นผู วิจัย จึง ทํ า งานวิจัย เรื่อ งการพั ฒ นาส วนผสมของปู นปลาสเตอร ผ สม
เถาแกลบสําหรับทําแบบพิมพตนทุนต่ําในอุตสาหกรรมเซรามิกของทองถิ่น โดยศึกษาสูตรสวนผสมของ
ปูนปลาสเตอร กับเถ าแกลบแล วทดสอบคุ ณสมบั ติ ท างกายภาพเพื่ อคั ด เลื อกสู ต รส วนผสมที่ มี ค วาม
เหมาะสมไปผลิตแบบพิมพ และทดลองใชงานแบบพิมพตอไป ผลจากการวิจัยจะไดแบบพิมพที่ประหยัด
คาใช จายและชวยลดตนทุนในการทําแบบพิ มพใ นอุตสาหกรรมเซรามิกไดเป นอย างดี ผูวิจัยหวั งเป น
อยางยิ่งวางานวิจัยชิ้นนี้คงจะเปนตนแบบสําหรับแนวคิดในการพัฒนา เพิ่มมูลคาการใชประโยชนวัตถุดิบ
ในท องถิ่ นและวั สดุ เ หลือทิ้ ง ให มี คุ ณค า และลดปริ มาณการใช แร ยิ ป ซัม ที่ เ ปนวั ต ถุดิ บ ในการผลิ ต ปู น
ปลาสเตอรไดทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของไทยใหคงอยูสืบไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบงออกเปนขัน้ ตอนตามหัวขอตอไปนี้
1. การกําหนดสูตรสวนผสม
คํานวณอั ต ราส วนผสมของปู นปลาสเตอร ผ สมเถ าแกลบ ดวยวิ ธี Biaxial Blend เพื่ อ
กําหนดสวนผสมของวัตถุดิบ 2 ชนิด คือ ปูนปลาสเตอรและเถาแกลบ โดยปูนปลาสเตอรเริ่มจากรอยละ
98-50 และและเถาแกลบเริ่ม จากรอยละ 2-50 ไดสวนผสมของปูนปลาสเตอร จํานวน 25 ตัวอยาง
อัตราสวนผสมปูนปลาสเตอรในแตละสูตร (Table 1)
Table 1 The ratio of mixtures between plaster and husk ash
Formula No.
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A

Raw Ingredients
Plaster
Husk ash
98
2
96
4
94
6
92
8
90
10
88
12
86
14
84
16
82
18
80
20
78
22
76
24
74
26

Formula No.
14A
15A
16A
17A
18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
25A
AA

Raw Ingredients
Plaster
Husk ash
72
28
70
30
68
32
66
34
64
36
62
38
60
40
58
42
56
44
54
46
52
48
50
50
100
0

2. การเตรียมวัตถุดิบ
นําเถาแกลบมาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปบดดวยหมอบดเล็ก
(Ball Mill) โดยวิธีบดแหง รอนผานตะแกรงขนาด 100 เมช นําไปชั่งน้ําหนักสวนผสมของวัตถุดิ บ
สูตรละ 1 กิโลกรัม ผสมใหเขากันและผสมน้ํา จํานวน 800 กรัม เพื่อใหไดสวนผสมของปูนปลาสเตอรที่
มีคา Consistency 80 ซึ่งเปนอัตราสวนผสมของปูนปลาสเตอรสําหรับทําแบบพิมพที่ใชในงานหลอ
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3. การขึ้นรูปชิ้นทดลอง
นําสวนผสมของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบแตละสูตรหลอขึ้นรูปเปนแทงทดลองขนาด
15x4x4 เซนติเมตร ดวยแบบพิมพโลหะ สูตรละ 3 แทง และหลอขึ้นรูปเปนแทงทรงกระบอกกลวง
ขนาด 15x10 เซนติเมตร เพื่อนําไปใชทดสอบอัตราการหลอ สูตรละ 1 แทง
4. การทดสอบวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพ
การทดสอบการขึ้ น รู ป เป น แบบพิ ม พ แ ละระยะเวลาก อ ตั ว ทดสอบพร อ มกั น โดย
ความสามารถในการขึ้นรูปเปนแบบพิมพวิเคราะห โดยพิจารณาดูวาแทงทดลองที่ขึ้นรูปดวยแบบพิมพ
โลหะ สูตรละ 3 แทง แกะออกจากแบบพิมพแลวมีความสมบูรณดีทั้งหมดหรือไม ถามีความสมบูรณดี
แสดงวาสามารถขึ้นรูปเปนแบบพิมพได สวนระยะเวลากอตัววิเคราะหโดยการจับเวลาหน วยเปนนาที
ตั้ ง แต เ ทปู น ปลาสเตอร ล งในแบบพิ ม พ จ นถึ ง ปู น ปลาสเตอร แ ข็ ง ตั ว แกะออกจากแบบพิ ม พ ไ ด
วิ ธี ก ารทดสอบระยะเวลาก อ ตั ว ประยุ ก ต จ ากวิ ธีก ารศึ ก ษาสมบั ติ ก ารแข็ ง ตั ว ของปู น ปลาสเตอร
(Pimkhawkham, 2004) ทดสอบคาความแข็งแรงของปูนปลาสเตอร โดยการทดสอบความทนทาน
ตอแรงกดของแทงปูนปลาสเตอรหลังผานการอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส การวิเคราะห
โดยใชสูตร (Andrews, 1957) ทดสอบความหนาแนนรวม โดยการคํานวณจากคามวลของสารตอหนึ่ง
หนวยปริมาตรตามสูตรการหาความหนาแนนรวมทั่วไป ทดสอบอัตราการหลอ โดยเทน้ําดินเทลงในแบบ
พิมพ ปลาสเตอร รูปทรงกระบอกกลวงทิ้ งไว 30 นาที แล วเทน้ํ าดิ นออก หลังจากนั้ นทิ้ งไวอีก 60 นาที
เมื่ อ ชิ้ น งานในแบบหลุ ด ร อนออกมานํ ามาผ าวั ด ความหนาของชิ้ น งานด ว ยเวอร เ นี ย ร บั นทึ กข อมู ล
(Ingsiriwat, 1998) ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปเปนชิ้นงานเซรามิก วิเคราะหโดยนําน้ําดินเทลง
ในแบบพิมพเมื่อไดความหนา 1 เซนติเมตร เทน้ําดินออกปลอยไวจนชิ้นงานหลุดรอนออกจากแบบพิมพ
พิจารณาดูวาชิ้นงานสามารถขึ้นรูปดวยแบบพิมพไดหรือไม จดบันทึกขอมูล
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเ คราะหข อมู ลคุ ณสมบั ติท างกายภาพของของสว นผสมปูน ปลาสเตอร ผสม
เถาแกลบ
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสวนผสมปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบ โดยใช
วัตถุดิบ 2 ชนิด คือ ปูนปลาสเตอรและเถาแกลบ ไดสวนผสมของปูนปลาสเตอร จํานวน 25 ตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอ มูล (Table 2)
จากการศึกษาคุ ณสมบั ติท างกายภาพของส วนผสมปู นปลาสเตอร ผ สมเถาแกลบพบว า
สูตรสวนผสมตั้งแตสูตรที่ 1 ถึง 21 สามารถขึ้นรูปเปนแทงทดลองและแบบพิมพสามารถนําไปขึ้นรูป
เปนชิ้นงานเซรามิกได สู ตรสวนผสมตั้ งแตสู ตรที่ 22 ถึง 25 ไม สามารถขึ้นรูป ได สูต รส วนผสมที่ มี
ระยะเวลากอตัวมากที่สุด คือ สูตรสวนผสมที่ 20 สูตรสวนผสมที่มีระยะเวลากอตัวนอยที่สุด คือ สูตร
สวนผสมที่ 1 สูตรสวนผสมที่มคี วามแข็งแรงเฉลี่ยมากที่สุด คือ สูตรที่ 4 สูตรสวนผสมที่มีความแข็งแรง
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ สูตรที่ 21 สูตรสวนผสมทีม่ ีความหนาแนนรวมมากที่สุด คือ สูตรที่ 1, 2 และ 3 สูตร
สวนผสมที่ มีความหนาแนนรวมนอยที่สุด คือ สูต รที่ 21 ปริม าณเถาแกลบที่เพิ่ม มากขึ้นในสวนผสมมี
แนวโนมทํ าใหส วนผสมไม สามารถขึ้ นรูป ได ส วนผสมมีร ะยะเวลากอตั วเพิ่ม สูงขึ้ น ความแข็งแรงและ
ความหนาแนนรวมนอยลงและยังสงผลทําใหสวนผสมมีอัตราการหลอสูงขึ้น สูตรสวนผสมที่มีอัตราการ
หลอมากที่สุด คือ สูตรที่ 12 สูตรสวนผสมทีม่ ีอัตราการหลอนอยที่สุด คือ สูตรที่ 1
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Table 2 The result of data analysis in physical properties of plaster and husk ash
mixtures
Physical Properties of Plaster and Husk Ash Mixtures
Forming Forming in
Forming
Casting
Average
Bulk density
in the
ceramic
duration
Rate
strength
(g/cm3)
test tube
block
(Minutes)
(mm.)
(kg/cm2)
Formed
Formed
22
2.96
41.77±2.77
1.16±0.06
Formed
Formed
25
3.69
41.61±3.61
1.16±0.06
Formed
Formed
24
3.41
42.25±3.18
1.16±0.06
Formed
Formed
24
3.32
42.73±3.65
1.14±0.00
Formed
Formed
23
3.86
39.30±5.37
1.13±0.04
Formed
Formed
26
3.82
37.31±4.94
1.14±0.06
Formed
Formed
23
4.03
37.55±1.45
1.13±0.07
Formed
Formed
36
3.94
35.40±1.73
1.14±0.06
Formed
Formed
33
3.79
31.17±2.63
1.12±0.06
Formed
Formed
33
4.10
33.08±2.85
1.12±0.00
Formed
Formed
34
4.03
26.31±1.66
1.07±0.04
Formed
Formed
35
4.91
31.49±3.86
1.11±0.06
Formed
Formed
35
4.11
26.15±2.15
1.07±0.04
Formed
Formed
36
3.87
24.15±2.04
1.05±0.06
Formed
Formed
42
3.99
24.87±2.49
1.03±0.04
Formed
Formed
43
4.16
23.12±1.38
1.04±0.04
Formed
Formed
42
3.88
18.81±1.46
0.99±0.00
Formed
Formed
40
3.12
17.38±1.92
0.99±0.00
Formed
Formed
42
4.02
20.01±0.27
1.00±0.00
Formed
Formed
44
4.10
16.10±2.63
1.00±0.00
Formed
Formed
41
4.02
11.16±1.11
0.97±0.00
Formed
Formed
25
3.86
44.16±2.45
1.15±0.07
nd th
The 22 -25 Formula cannot be formed

Formula
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
AA
Remark

2. ผลการสรางแบบพิมพที่ไดจากสูตรสวนผสมของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบ
ผูวิจัยคัดเลือกสวนผสมสําหรับผลิตแบบพิมพ โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติทางกายภาพ
ของแท ง ทดลองที่ ผ ลิ ต จากปู นปลาสเตอร ล วน พบว าสู ตรที่ 5 มี คุ ณสมบั ติ เหมาะสม สู ตรส วนผสมมี
ปูนปลาสเตอรรอยละ 90 และเถาแกลบรอยละ 10 ขึ้นรูปเปนแบบพิมพไดดี และแบบพิมพสามารถ
ขึ้ น รู ป ชิ้ น งานเซรามิ ก ได ดี ระยะเวลาการก อ ตั ว ของแบบพิ ม พ 23 นาที ค า ความแข็ ง แรงเฉลี่ ย
39.30±5.37 กก./ตร.ซม. ความหนาแนนรวมเฉลี่ย 1.13±0.04 ก./ลบ.ซม. และอัตราการหลอโดยใช
เวลา 10 นาที เทากับ 3.86 มิลลิเมตร ผูวิจัยนําสวนผสมสูตรที่ 5 ไปขึ้นรูปเปนแบบพิมพชนิดหลอกลวง
จํานวน 2 ชุด ผึ่งใหแหงและนําไปทดสอบการขึ้นรูปในขั้นตอนตอไป การขึ้นรูปแบบพิมพ (Figure 1)
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A
B

Figure 1 The forming from the block using the mixtures of plaster and husk ash
A) The forming block is clearly adjusted B) The ready-to-use forming block for casting
3. ผลการเปรียบเทียบการใชงานแบบพิมพปนู ปลาสเตอรผสมเถาแกลบกับแบบพิมพที่ขนึ้
รูปจากปูนปลาสเตอรลวน
ผูวิจัยนําแบบพิมพที่ทําจากสวนผสมของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบจํานวน 2 ชุด และ
แบบพิม พที่ ทําจากปูนปลาสเตอรล วน จํ านวน 2 ชุ ด ที่มี รูปทรงใกลเ คียงกันนําไปหลอขึ้นรูป ชิ้นงาน
เซรามิกดวยน้ําดิน (slip) โดยใชน้ําดินที่มีการไหลตัวดีและมีความถวงจําเพาะอยูที่ 1.75 ผลการทดลอง
พบวาแบบพิ มพ ที่ ทําจากส วนผสมของปู นปลาสเตอร ผสมเถาแกลบสามารถนํ ามาหล อขึ้ นรู ปชิ้ นงาน
เซรามิกไดดีเหมือนกับแบบพิมพที่ทําจากปูนปลาสเตอรลวน ตัวอยางชิ้นงานที่หลอขึ้น Figure 2
A

B

Figure 2 The product formed from the total plaster and the product formed from the
forming block with plaster and husk ash
A) The product formed from the total plaster
B) The product formed from the forming block with plaster and husk ash
อภิปรายผล
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบครั้งนี้ ใชวัตถุดิบ 2 ชนิด คือ
ปูนปลาสเตอรและเถาแกลบ โดยปูนปลาสเตอรเริ่มตนจากรอยละ 98-50 และเถาแกลบ เริ่มตนจากรอยละ
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2-50 ไดสูตรสวนผสมของปูนปลาสเตอร จํานวน 25 สูตร ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ พบวา
สูตรสวนผสมตั้งแตสูตรที่ 1 ถึง 21 สามารถขึ้นรูปเปนแทงทดลองและสามารถขึ้นรูปเปนชิ้นงานเซรามิกได
สูตรสวนผสมตั้งแตสูตรที่ 22 ถึง 25 ไมสามารถขึ้นรูปเปนแทงทดลองและไมสามารถขึ้นรูปเปนชิ้นงาน
เซรามิกได เหตุที่สวนผสมของปูนปลาสเตอรสูตรที่ 22 ถึง 25 ไมสามารถขึ้นรูปได เนื่องจากมีปริมาณ
ปูนปลาสเตอรอยู ในช วงร อยละ 56 ถึ งรอยละ 50 และมี ปริมาณเถาแกลบอยูในชวงรอยละ 44 ถึง 50
อาจเปนไปได วาปริ มาณเถาแกลบในช วงดั งกลาวมีมากเกินไปในส วนผสม ทํ าให ปูนปลาสเตอร ไมแข็งตั ว
เนื่องจากเถาแกลบไมไดทําใหการแข็งตัวของปูนปลาสเตอรสูงขึ้นเพียงแตเติมเขาไปเพื่อลดปริมาณการใช
ปูนปลาสเตอรเทานั้ น เมื่ อมีเ ถาแกลบปริมาณมากในสวนผสมจึงทํ าให ปูนปลาสเตอรไ มแข็ งตัวและไม
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได
สวนสูตรที่ 1 ถึง 21 สามารถขึ้นรูปไดอาจเปนเพราะมีปริมาณปูนปลาสเตอรและเถาแกลบใน
สั ด ส ว นที่ เ หมาะสม ทํ า ให ปู น ปลาสเตอร แ ข็ ง ตั ว และขึ้ น รู ป เป นชิ้ น งานได นั้ นเอง สอดคล อ งกั บ
Pichayapaiboon (1995) ที่กลาวไววา โดยปกติแลวปูนปลาสเตอรเมื่อผสมกับน้ําในอัตราสวนที่เหมาะสม
ใหเ ขากั นดี ปูนจะเริ่มแข็ง ตัวภายในเวลา 20 นาที และการแข็งตั วจะสมบูร ณในเวลา 30 นาที สูต ร
สวนผสมทีม่ ีระยะเวลากอตัวมากที่สุด คือ สูตรสวนผสมที่ 20 สูตรสวนผสมที่มีระยะเวลากอตัวนอยที่สุด
คือ สูตรสวนผสมที่ 1 ในความเห็นของผูวิจัยคิดวาปริมาณของเถาแกลบที่มีอยูในสูตรสวนผสมมีผลตอ
ระยะเวลากอตัวของปูนปลาสเตอรคือ ทําใหสวนผสมของปูนปลาสเตอรมีระยะเวลากอตัวมากขึ้นตาม
ปริ ม าณของเถ าแกลบที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในสู ต รส วนผสม เนื่ องจากเมื่ อพิ จ ารณาดู ร ะยะเวลาก อตั วของสู ต ร
สวนผสมตั้งแตสูตรที่ 1 ถึงสูตรที่ 21 พบวาระยะเวลาการกอตัวในภาพรวมมีแนวโนมสูงขึ้น ดังเชนสูตร
สวนผสมสูตรที่ 1 มีสวนผสมของปูนปลาสเตอรรอยละ 98 เถาแกลบรอยละ 2 มีระยะเวลากอตัว 22 นาที
น อยกว าระยะเวลาก อตั วของปู นปลาสเตอร สู ต รที่ 20 ที่ มี ส วนผสมของปู น ปลาสเตอร ร อ ยละ 60
เถาแกลบรอยละ 40 มีระยะเวลากอตัว 44 นาที ความแข็งแรงของสวนผสมปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบ
สูตรสวนผสมที่มคี วามแข็งแรงเฉลี่ยมากที่สุด คือ สูตรที่ 4 ความแข็งแรงเฉลี่ย 42.73±3.65 กก./ตร.ซม.
ในสูตรสวนผสมมีปูนปลาสเตอรรอยละ 92 เถาแกลบ รอยละ 8 สูตรสวนผสมที่มีความแข็งแรงเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ สูตรที่ 21 ความแข็งแรงเฉลี่ย 11.16±1.11 กก./ตร.ซม. ในสูตรสวนผสมมีปูนปลาสเตอร
รอยละ 58 เถาแกลบร อยละ 42 ในความเห็ นของผูวิจัย คิด ว าปริม าณเถ าแกลบที่ เพิ่ มสู งขึ้ นในสู ต ร
สวนผสมมีสวนทํ าให ความแข็งแรงของปูนปลาสเตอรล ดลง ซึ่ง เห็ นได จากคาความแข็ งแรงเฉลี่ย ของ
สวนผสมของปูนปลาสเตอรตั้งแตสูตรที่ 1 ถึงสูตรที่ 21 ในภาพรวมมีแนวโนมลดลงตามปริมาณของ
เถาแกลบที่เพิ่มมากขึ้น ระยะเวลากอตัวของปูนปลาสเตอรกับคาความแข็งแรงมีผลสืบเนื่องกัน เนื่องจาก
เมื่อผสมปูนปลาสเตอรกับน้ําในปริมาณที่เหมาะสมปูนปลาสเตอรจะเริ่มแข็งตัว โดยหลักการแข็งตัวของ
ปูนปลาสเตอรตามที่ Pichayapaiboon (1995) ไดกลาวไววา การแข็งตัวของปูนปลาสเตอรเกิดจากการ
เกิดผลึกรูปเข็ม (viscart needle) สานกายกันไปมาจนเกิดการแข็งตัว ในความเห็นของผูวิจัยคิดวาอาจ
มี ค วามเป น ไปได วา ปริ ม าณเถ า แกลบที่ ผ สมมากเกิ น ไปในส ว นผสมปู น ปลาสเตอร ส ง ผลทํ า ให ปู น
ปลาสเตอรเกิ ดผลึ กรูป เข็ม ไดช าและไม สมบู รณ จึงใชระยะเวลากอตั วของปูนปลาสเตอรย าวนานขึ้ น
การเกิดผลึกรูปเข็มที่สานกายกันไปมาแบบไมสมบูรณ จึงสงผลทําใหความแข็งแรงของปูนปลาสเตอร
ลดลงอีกเช นเดีย วกัน สูตรส วนผสมที่มีค วามหนาแน นรวมมากที่ สุดเท ากัน ไดแก สูตรที่ 1, 2 และ 3
ความหนาแนนรวม 1.16±0.06 ก/ลบ.ซม. ในสูต รสวนผสมมี ปูนปลาสเตอรร อยละ 98, 96 และ 94
เถาแกลบรอยละ 2, 4 และ 6 ตามลําดับ สูตรสวนผสมที่มีความหนาแนนรวมนอยที่สุด คือ สูตรที่ 21
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ความหนาแนนรวม 0.97±0.00 ก/ลบ.ซม. ในสูตรสวนผสมมีปูนปลาสเตอรรอยละ 58 เถาแกลบรอยละ
42 ความหนาแนนรวมของสวนผสมของปูนปลาสเตอรหลังอบแหงในภาพรวมตั้งแตสูตรที่ 1 ถึงสูตรที่ 21
มีแนวโนมลดลงตามปริมาณของเถาแกลบที่เพิ่มสูงขึ้นในสูตรสวนผสม เนื่องจากวาเถาแกลบเปนวัสดุที่มี
ความหนาแนนนอยมีน้ําหนักเบาเมื่อมีอยูมากในสูตรสวนผสม จึงสงผลทําใหแทงทดลองมีน้ําหนักเบา
ตามมาและทําใหความหนาแนนรวมลดนอยลง ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จึงทําใหเกิดการใชงานเถาแกลบมา
เปนสวนผสมของวัสดุกอสรางน้ําหนักเบา เชน ฝากันความรอนน้ําหนักเบา (Sai-inwong, 2009) สูตร
สวนผสมที่มีอัตราการหล อมากที่ สุด คือ สูตรที่ 12 อัตราการหลอ 4.91 มิลลิ เมตร ในสูตรส วนผสมมี
ปูนปลาสเตอรรอยละ 76 เถาแกลบรอยละ 24 สูตรสวนผสมที่มีอัตราการหลอนอยที่สุด คือ สูตรที่ 1
อัตราการหลอ 2.96 มิลลิเมตร ในสูตรสวนผสมมีปูนปลาสเตอรรอยละ 98 เถาแกลบรอยละ 2 โดยปกติ
แลวปูนปลาสเตอรเมื่อแหงจะมีความพรุนตัวสามารถดูดซึมน้ําทีอ่ ยูในเนื้อดินได ในทางเซรามิกจึงนํามาใช
ในการทําแบบพิมพเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิก และยั งสามารถนํามาสรางแบบพิมพใหมีรูพรุนดูดซึมน้ําได
ตามต องการ (Pimkhawkham, 2004) ดั งนั้นแบบพิ มพที่มี ความพรุนตัวสู งจะมีอัตราการหลอสูงตามมา
จากผลการทดลองเห็นไดวาสูตรสวนผสมปูนปลาสเตอรสูตรที่ 12 มีเถาแกลบผสมอยูรอยละ 24 มีอัตรา
การหลอสูงกวาสูตรสวนผสมที่ 1 มีเถาแกลบผสมอยูรอยละ 2 เถาแกลบจึงมีสวนชวยทําใหแบบพิมพ มี
ความพรุนตัวสูงสามารถดูดซึมน้ําไดดี ทําใหมีอัตราการหลอสูง แบบพิมพที่มีอัตราการหลอดี สงผลทําให
สามารถผลิ ต ชิ้ นงานได จํ านวนมากโดยใช แ บบพิ ม พ น อยและถอดชิ้ นงานออกจากแบบพิ ม พ ไ ด เ ร็ ว
(Tiamson, 2012)
สําหรับการคั ดเลือกสูตรส วนผสมในการผลิตแบบพิ มพจากสวนผสมของปูนปลาสเตอรผสม
เถาแกลบ โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติทางกายภาพของแทงทดลองที่ผลิตจากปูนปลาสเตอรลวน พบวา
สูตรสวนผสมของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบสูตรที่ 5 มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติใกลเคียง
กั บ แท ง ทดลองที่ ผ ลิ ต จากปู นปลาสเตอร ล วนสามารถนํ าไปใช ผ ลิ ต แบบพิ ม พ ไ ด ในสู ต รส วนผสมมี
ปูนปลาสเตอรรอยละ 90 และเถาแกลบรอยละ 10 ระยะเวลาการกอตัวของแบบพิมพ 23 นาที คาความ
แข็งแรงเฉลี่ย 39.30±5.37 กก./ตร.ซม. ความหนาแนนรวมเฉลี่ย 1.13±0.04 ก./ลบ.ซม. และอัตราการ
หลอโดยใชเวลา 10 นาที เทากับ 3.86 มิลลิเมตร ผูวิจัยไดชั่งน้ําหนักสวนผสมของวัตถุดิบจํานวน 10
กิโลกรัม หลังจากนั้นผสมใหเขากันแลวขึ้นรูปแบบพิมพชนิดหลอกลวงจํานวน 2 ชุด ในขั้นตอนนี้ผูวิจัย
ไดขึ้นรู ปแบบพิมพที่ทํ าจากปูนปลาสเตอรลวนควบคูกัน เพื่อเปรียบเทียบโดยใช ตนแบบชนิดเดียวกั น
การขึ้นรูปแบบพิมพจากสวนผสมของปูนปลาสเตอรทั้ง 2 ประเภท สามารถหลอขึ้นรูปเปนแบบพิมพ
ไดดีเชนเดียวกัน มีความแตกตางกันเพียงสีของแบบพิมพเทานั้น กลาวคือสีของแบบพิมพที่ทําจากปูน
ปลาสเตอรผสมเถาแกลบจะมีสีเทาเนื่องจากเปนสีของเถาแกลบที่มีอยูในสวนผสม สวนแบบพิมพที่ทําจาก
ปู นปลาสเตอร ล วนจะมี สี ข าว ในความเห็ นของผู วิจัย คิ ด ว าสี ข องแบบพิ ม พ ไ ม ไ ด ส ง ผลเสี ย หรื อเป น
อุปสรรคตอการหลอขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกแตอยางใด หลังจากขึ้นรูปแบบพิมพเสร็จแลว ผึ่งใหแหง เพื่อ
นําไปทดสอบการหลอขึ้ นรูปในขั้นตอนต อไป การเปรี ยบเทีย บผลการใชงานแบบพิม พปูนปลาสเตอร
ผสมเถาแกลบกับแบบพิมพที่ขึ้นรูปจากปูนปลาสเตอรลวน ผูวิจัยนําแบบพิมพอยางละ 2 ชุด ที่มีรูปทรง
ใกลเ คีย งกั น นําไปหล อขึ้ นรู ปเป นชิ้ นงานเซรามิกพร อมกันดวยน้ํ าดิน โดยใช น้ําดินที่มี การไหล ตั วดี
และควบคุมความถวงจําเพาะของน้ําดินอยูที่ 1.75 จากผลการทดลองขึ้นรูปเปนชิ้นงานเซรามิก พบวา
แบบพิม พที่ทําจากสวนผสมของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบสามารถนํามาหลอขึ้นรูปชิ้ นงานเซรามิ ก
ไดดีเหมือนกับแบบพิมพที่ทําจากปูนปลาสเตอรลวน ในความเห็นของผู วิจัยคิดวาเถาแกลบเปนวัตถุดิบ
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ตัวหนึ่งที่นาสนใจนํามาใชเปนสวนผสมของปูนปลาสเตอรเพื่อลดปริมาณการใชปูนปลาสเตอรในการสราง
แบบพิม พไ ด ทําให ประหยัด ตนทุนในการทําแบบพิ มพ ได รอยละ 10 เหมาะสมสํ าหรับ อุต สาหกรรม
เซรามิกในทองถิ่นหรืออุตสาหกรรมเซรามิกทั่วไปที่ตองการลดตนทุนในกระบวนการผลิต
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของสวนผสมปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบในสัดสวนที่ตางกัน
พบวาสามารถนําไปใชสรางแบบพิมพสําหรับการขึ้นรูปเซรามิกดวยวิธีการหลอแบบพิมพได โดยสวนผสม
ที่เหมาะสมที่สุด ไดแก ปูนปลาสเตอรรอยละ 90 เถาแกลบรอยละ 10 (โดยน้ําหนัก) สวนผสมสามารถ
ขึ้นรูปเปนแบบพิมพไดดี และแบบพิมพสามารถขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกไดดี ระยะเวลากอตัวของแบบพิมพ
23 นาที คาความแข็งแรงเฉลี่ย 39.30±5.37 กก./ตร.ซม. ความหนาแนนรวมเฉลี่ย 1.13±0.04 ก./ลบ.ซม.
และอั ตราการหลอโดยใชเวลา 10 นาที เท ากับ 3.86 มม. การเปรียบเทีย บผลการใชงานแบบพิม พ
ปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบกับแบบพิ มพที่ขึ้นรูปจากปูนปลาสเตอรลวน พบวาแบบพิม พทั้ง 2 ชนิ ด
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกไดดีไมแตกตางกัน ผูวิจัยนําองคความรูการสรางแบบพิมพจากสวนผสม
ของปูนปลาสเตอรผสมเถาแกลบถายทอดใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห
ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้พบวาสามารถลดตนทุนใน
การสรางแบบพิมพใหกับกลุมผูผลิตเครื่องปนดินเผาในทองถิ่นไดรอยละ 10
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