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บทคัดยอ 
การพัฒนาอฐิทนไฟ 1,300  องศาเซลเซียส จากดินบางปะหัน ดินขาว ทราย และขี้เล่ือย มวีัตถุประสงค

เพื่อทดลองหาสวนผสมระหวางดินพื้นบานอาํเภอบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เล่ือยที่เหมาะสมที่สามารถนําไป

ผลิตอิฐ ทนไฟได ศึกษาสมบตัิทางกายภาพกอนเผาและหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,300  องศาเซลเซียส บรรยากาศ

การเผาไหมแบบสมบูรณ (Oxidation) กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากตารางสี่เหลี่ยม 

ผลการวิจัยพบวาสวนผสมที่ 21 มีดินบางปะหันในปริมาณรอยละ 20 ดินขาวในปรมิาณรอยละ 30 ทรายในปริมาณ

รอยละ 30 และ     ขี้เล่ือยในปริมาณรอยละ 20 มีการหดตัวรอยละ 4.73 การดูดซึมน้ํารอยละ 26.32 ความแข็งแรง

รอยละ 7.39 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทนไฟที่ 1,300 องศาเซลเซียสได และน้ําหนักเฉลี่ยรอยละ 51.46 และ

สวนผสมที่ 26 มีดิน        บางปะหันในปริมาณรอยละ 10 ดินขาวในปริมาณรอยละ 40 ทรายในปริมาณรอยละ 40 

และขี้เล่ือยในปริมาณรอยละ 10 มีการหดตัวรอยละ 3.30 การดูดซึมน้ํารอยละ 20.42 ความแข็งแรงรอยละ 6.31 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร     ทนไฟที่ 1,300 องศาเซลเซียสได และน้ําหนักเฉลี่ยรอยละ 61.99 สามารถผลิตอิฐ

ทนไฟได  

คําสําคัญ : อิฐทนไฟ  ดินพื้นบาน  ดินขาว  ทราย  ขี้เลื่อย 

 

ABSTRACT 
Development Refractory Brick 1,300 Degrees Celsius from Bangpahun Clay ,Clay ,Sand and  

Wood Sawdust . The purposes of this study are consider in the physical qualifications to find out the 

mixture ratio of Bangpahun Clay, white clay ,Sand and Wood Sawdust for Refractory Brick. Studying the 

physical properties considered before and after the material burn at 1,300 Degrees Celsius. The 

experiment is controlled under a oxidation atmosphere. The sample size of this research used the 

purposive sampling plan from square diagram which the sample is 36 mixtures. The result are shown 

that proportion of the mixture samples no 21 shows Bangpahun Clay 20 percents ,white clay 30 

percents, Sand 30 percents and Wood Sawdust 20 percents. The physical properties after burning in 

the temperature with 1,300 Degrees Celsius were the firing shrinkage were 4.73 percents, the water 

absorption was 26.32 percents, modulus of rupture 7.39 kg/cm2, Melting Point at 1300 Degrees Celsius 

and Average weight 51.46, and the mixture samples no 26 shows Bangpahun Clay 10 percents ,white 
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clay 40 percents, Sand 40 percents and Wood Sawdust 10 percents. The physical properties after 

burning in the temperature with 1,300 Degrees Celsius were the firing shrinkage were 3.30 percents, 

the water absorption was 20.42 percents, modulus of rupture 6.31 kg/cm2, Melting Point at 1300 

Degrees Celsius and Average weight 61.99 ,these are as well as enable in the Refractory Brick . 

Key Words : Refactory  Brick, Locality clay, White Clay, Sand, Wood Sawdust 
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คํานํา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหลายอําเภอมีชาวบานประกอบอาชีพทําอิฐมอญกันมาก เชน อําเภอบางปะ

หัน อําเภอบางบาล ฯลฯ โดยใชวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม มูลคาของผลิตภัณฑที่ไดเมื่อเปรียบเทียบราคาตอหนวยยัง

ไดราคาที่ต่ํามาก โดยสวนใหญจะผลิตออกมาสําหรับใชในการกอสราง วัสดุทนไฟเปนอีกผลิตภัณฑหนึ่งที่มีการใช

กันมากหลากหลายรูปแบบ เชน การนํามากอสรางเตาเผา เตาหลอม หรืองานที่ตองการความทนไฟ อิฐทนไฟเปน

วัสดุที่มีความตองการสูง การใชงานสวนใหญใชเปนวัสดุทนอุณหภูมิที่สูง อิฐทนไฟมีดวยกันหลายประเภท สามารถ

แบงชนิดของอิฐทนไฟไดหลายชนิดเชนแบงตามคุณสมบัติทางเคมี ซึ่งสามารถแยกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดแก

ประเภทที่มีคุณสมบัติที่เปนกรด ประเภทที่มีคุณสมบัติที่เปนกลาง ประเภทที่มีคุณสมบัติที่เปนดางและประเภท

พิเศษอื่น ๆ (ปรีดา  พิมพขาวขํา.  2539.)  

 อิฐทนไฟในประเทศไทยมีการศึกษาและพัฒนาในหลายลักษณะ เชษฐ ( เชษฐ เอี่ยมจิตกุศล .2537.) ไดมี

การสํารวจแหลงวัตถุดิบพบวาดินทนไฟหนองใหญ จังหวัดปราจีนบุรี มีความทนไฟสูงและดิกไคต(dickite) จังหวัด

นครนายก พบวามีสัดสวนของซิลิกาและอะลูมินาเหมาะที่จะใชทําวัสดุทนไฟได จึงไดทดลองใชผสมกับวัตถุดิบชนิด

อื่นๆ โดยผสมในเครื่องผสมแบบ dry pan mixer หมักดวยน้ําเพื่อเกิดความพอดีในการขึ้นรูป (forming 

consistency) รีดผานเครื่องรีด (extruder) ใหไดรูปรางเปนอิฐ โดยมีสัดสวนที่สามารถทนไฟดังตาราง 
 

ตารางที่ 1  การกําหนดสวนผสมและสวนประกอบทางเคมขีองอิฐทนไฟ 

 สวนผสม สวนประกอบทางเคม ี  

  ตัวอยาง ดินเหลอืง ดินขาว ดิกไคต SiO2 % Al2O3 % Fe2O3 % ความทนไฟ 

หมายเลข ปราจีนบุร ี ลําปาง นครนายก     
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อรพินท เอี่ยมศิริและคณะ(อรพินท เอี่ยมศิริและคณะ. 2548.) ไดการศึกษาผลของการใชเถาลอยใน

ผลิตภัณฑอิฐทนไฟไฟรเคลย ใชวัตถุดิบคือดินขาวระนอง ดินดําสุราษฏรและเถาลอยจากโรงไฟฟาพลังความรอน

แมเมาะ ใชเถาลอยสัดสวน 0 – 30 %  หลังจากการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ แลวพบวาสัดสวนที่เหมาะสมของเถา

ลอยอยูที่ 10 – 20 % โดยการทดสอบคุณสมบัติจะทดสอบการหดตัวหลังการเผา ความแข็ง ความพรุน ความ

หนาแนน ดูดซึมน้ํา ความทนไฟและรูปผลึกของอิฐทนไฟ 

ปจจุบันมีการใชอิฐทนไฟในหลากหลายรูปแบบ แตราคาของอิฐทนไฟยังมีราคาที่คอนขางสูง เพื่อ

แกปญหาในดานราคาของอิฐทนไฟที่มีราคาสูง การนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชผลิตอิฐทนไฟ สามารถแกไขปญหานี้

ไดและยังเพิ่มมูลคาแหลงวัตถุดิบในทองถิ่นไดอีก  ผูวิจัยจึงไดใชดินพื้นบาน ดินขาว ทรายและขี้เล่ือยใชทําอิฐทนไฟ 

โดยการพัฒนาสวนผสมที่เหมาะสมใชทําอิฐทนไฟ เพื่อลดตนทุนในการทําอิฐทนไฟสามารถสรางเตาเผาที่ใชอิฐทน

ไฟที่มีราคาถูกได 
 

วัตถุประสงคในการทําการวิจัย 
1. เพื่อทดลองหาสวนผสมระหวางดินอําเภอบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เล่ือย โดยศึกษาสมบัติทาง

กายภาพกอนและหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,300  องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาไหมแบบสมบูรณ (Oxidation) 

       2. เพื่อทดลองขึ้นรูปอิฐทนไฟจากสวนผสมเนื้อดินปนที่มีอตัราสวนผสมเหมาะสมที่สุด เผาที่อุณหภูมิ 

1,300  องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาไหมแบบสมบูรณ (Oxidation) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแกสวนผสมจากดินพื้นบานอําเภอบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เล่ือย 

โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากตารางสี่เหลี่ยม ดินพื้นบานอําเภอบางปะหันคือสัญลักษณ A  ดินขาวคือ

สัญลักษณ B ทรายคือสัญลักษณC และขี้เล่ือยคือสัญลักษณ D ดังภาพที่ 1ไดกลุมตัวอยางจํานวน 36 สวนผสม 

และนําไปทําแทงทดลองดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที ่1  ตารางสี่เหลี่ยม(Singer,1968)                                                 ภาพที ่2  แทงทดลอง 
  

   



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  1414 

ในการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1.จัดหารวบรวมตัวอยางวัตถดุิบประกอบดวย ดินพื้นบาน ดินขาว ทราย และขี้เล่ือย 

2.ชั่งสวนผสมตามกลุมตัวอยาง และบดผสมวตัถุดิบตาง ๆ ในแตละสวนผสม 

3.ขึ้นรูปชิ้นงานทดลองดวยพิมพที่ทําจากปูนปลาสเตอร 

 4.ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนกอนการเผาและหาคาเฉลี่ยคาที่ได ไดแก 

     4.1 การหดตัว 

                  4.2 ความแข็งแรง 

 5.เผาชิ้นทดลองที่อณุหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาไหมแบบสมบูรณ (Oxidation) 

 6.ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนภายหลังการเผาและหาคาเฉลี่ยคาที่ได ไดแก 

    6.1 การหดตัว 

                 6.2 การดูดซึมน้ํา 

                 6.3 ความแข็งแรง 

                 6.4 น้ําหนัก 

 7.เลือกสวนผสมมาทดสอบ ความเหมาะสมในการขึ้นรูปดวยการอัด 

8.นําดินพื้นบาน ดินขาว ทราย และขี้เล่ือยมาผลิตอิฐทนไฟ เผาที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศการเผาไหมแบบสมบูรณ (Oxidation) โดยใหอณุหภูมิในเตาเผาขึ้นดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่ 3  กราฟแสดงอุณหภูมิระหวางการเผาอิฐทนไฟที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส บรรยากาศการ

เผาไหมแบบสมบูรณ (Oxidation) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการวิจัยไดสรุปผลในการวิจัยจากผลของการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนกอนการ

เผาและหลังการเผาดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบชิน้งานตัวอยาง 

สวนผสม การหดตัว 
กอนเผา(%) 

ความแข็งแรง
เฉล่ียกอนเผา 

(kg/cm2) 

การหดตัว
หลังเผา 

(%) 

การดูดซึมน้ํา 
หลังเผา(%) 

ความแข็งแรง
เฉล่ียหลังเผา 

(kg/cm2) 

น้ําหนักเฉล่ีย(g) 

1 4.13 4.32 13.20 1.89 61.35 61.82 
2 2.40 3.11 11.67 9.45 24.90 52.29 
3 2.90 3.02 9.80 18.00 14.33 43.63 
4 0.57 2.34 11.50 27.59 6.27 35.65 
5 1.20 1.46 หลอม วัดคาไมได หลอม หลอม 
6 -0.20 0.56 หลอม วัดคาไมได หลอม หลอม 
7 4.67 2.98 12.27 4.35 27.08 65.67 
8 0.43 2.79 9.70 9.37 16.02 52.13 
9 2.80 3.03 9.87 20.00 13.12 48.35 

10 1.17 2.16 5.17 29.73 5.19 39.41 
11 -0.10 0.76 5.53 33.20 2.46 28.01 
12 0.60 0.18 หลอม วัดคาไมได หลอม หลอม 
13 3.73 2.58 9.63 6.83 43.82 72.70 
14 0.90 2.02 7.80 11.73 14.72 59.91 
15 -0.60 2.92 4.90 23.99 7.16 46.05 
16 2.43 1.07 7.43 44.32 2.90 37.16 
17 -0.63 0.60 3.23 50.32 2.30 27.80 
18 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
19 2.40 2.16 7.47 11.93 23.52 72.54 
20 -0.23 1.58 4.27 14.57 9.53 57.91 
21 -0.27 1.68 4.73 26.02 7.39 51.46 
22 -0.37 0.49 4.23 59.16 1.43 34.03 
23 -0.77 0.37 3.67 59.55 0.19 23.60 
24 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
25 2.10 1.61 5.10 12.28 16.85 73.97 
26 1.40 1.30 3.30 20.42 6.31 61.99 
27 -0.23 0.89 2.80 42.33 2.06 46.49 
28 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
29 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
30 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
31 0.83 0.75 2.30 13.51 11.86 89.34 
32 0.07 0.39 0.27 25.60 2.45 63.54 
33 -0.63 0.36 -2.17 55.48 0.55 37.31 
34 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
35 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
36 ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได วัดคาไมได ขึ้นรูปไมได ขึ้นรูปไมได 
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ภาพที่ 4  ชิ้นงานตัวอยางและชิ้นงานอิฐทนไฟ 
 

สรุปและเสนอแนะ 
การพัฒนาอฐิทนไฟ 1,300  องศาเซลเซียส จากดินบางปะหัน ดินขาว ทราย และขี้เล่ือย สามารถ

สรุปผลการทดลองไดดังนี ้
1. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนกอนการเผา ไดแก 

    1.1 การหดตัว เนื้อดินปนมีการหดตัวเฉลี่ยมากที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมที่ 1 หดตัวเฉลี่ยรอยละ 4.13 

และมีการขยายตัวของชิ้นทดลองสวนผสมที่ 23 ขยายตัวรอยละ 0.77  

     1.2 ความแข็งแรง เนื้อดินปนมีความความแข็งแรงเฉลี่ยมากที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมทิ่ 1 มีความ

แข็งแรงเฉลี่ย 4.32 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และความความแข็งแรงเฉลี่ยนอยที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมทิ่ 12 

มีความแข็งแรงเฉลี่ย 0.18 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

 2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศการเผาไหมแบบสมบูรณ (Oxidation) 
    2.1 การหดตัว เนื้อดินปนมีความหดตัวเฉลี่ยมากที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมทิ่ 1 มีการหดตัวเฉลี่ยรอย

ละ 13.20 และชิ้นทดลองสวนผสมที่ 33 มีการขยายตัวมากที่สุดคือรอยละ 2.17  

    2.2 การดูดซึมน้ํา เนื้อดินปนมีการดูดซึมน้ําเฉลี่ยมากที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมทิ่ 23 มีการดูดซึมน้ํา

เฉลี่ยรอยละ 59.55 การดูดซึมน้ําเฉลี่ยนอยที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมทิ่ 1 มีการดูดซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ 1.89 

    2.3 ความแข็งแรง เนื้อดินปนที่มีความแข็งแรงเฉลี่ยมากที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมทิ่ 1 มีความแข็งแรง

เฉล่ีย 61.35 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรและเนื้อดินปนที่มีความแข็งแรงเฉลี่ยนอยที่สุดคือชิ้นทดลองสวนผสมทิ่ 

23 มีความแข็งแรงเฉลี่ย 0.19 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

    2.4 การทนไฟ ชิ้นทดลองที่สามารถทนไฟที่อุณหภูมิ 1,300  องศาเซลเซียสไดคือสวนผสมที่ 1 - 4, 7 - 

11, 13 - 17, 19 - 23, 25 - 27, 31 – 33 และชิ้นทดลองที่หลอมไมสามารถทนไฟไดคือชิ้นทดลองที่ 5, 6, 12 ใน

สวนผสมของเหลือไมสามารถขึ้นรูปได 

    2.5 น้ําหนัก เนื้อดินปนชิ้นทดลองสวนผสมที่ 23 มีน้ําหนักเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 23.60 กรัม และชิ้นทดลอง

สวนผสมที่ 31 มีน้ําหนักเฉลี่ยมากที่สุดคือ 89.34 กรัม                       

การผลิตอิฐทนไฟสามารถทําไดโดยการเลือกใชวัตถุดิบที่มีการทนไฟที่อุณหภูมิตามที่เราตองการ และ

เลือกใชวัตถุดิบในกลุมที่เราจะทําอิฐทนไฟชนิดนั้น ๆ ดวย ดินพื้นบานที่สามารถใชทําอิฐทนไฟไดตองมีสวนผสม
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ของอลูมินา(Al2O3) อยูระหวางรอยละ 18 ถึง 44 และ ซิลิกา (SiO2) อยูระหวางรอยละ 50 ถึง 80 เพื่อชวยใหเกิด

ความทนไฟที่สูงปองกันการหลอมตัวที่อิฐทนไฟ การผสมดินขาวในเนื้อดินเพื่อชวยเพิ่มการทนไฟ และลดการหดตัว 

วัตถุดิบที่ชวยในการทนไฟที่อุณหภูมิที่สูงที่สามารถใชผสมเขาไปอีกชนิดหนึ่งและเปนวัตถุดิบที่หาไดงายคือทราย 

เนื่องจากทรายมีปริมาณของ  ซิลิกาที่สูง มีความพรุนตัวของอิฐทนไฟเปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของอิฐทนไฟเกิด

จากการการผสมวัสดุในสวนผสม เมื่อเผาแลวจะสลายไปทิ้งชองวางในตัวของอิฐทนไฟทําใหเกิดชองวางเสมือนเปน

ตัวปองกันความรอนใหเกิดการแพรที่ชาลง  

  อิฐทนไฟสามารถผลิตไดอยางงาย ๆ โดยการนําดินพื้นบานที่มีความทนไฟ ผสมกับดินขาว ทราย ขี้เล่ือย 

ผสมกับน้ําเพื่อใหเกิดการจับตัวของวัตถุดิบที่ผสม แลวจึงนําไปขึ้นรูปดวนบลอคเปนรูปกอนอิฐทนไฟแบบและขนาด

ตาง ๆ เมื่อขึ้นรูปไดแลว แกะแบบนําอิฐมาผึ่งใหแหงในที่รม เมื่อแหงสนิทจึงนําไปผานการเผาที่อุณหภูมิที่กําหนดไว 

เมื่อไดอิฐทนไฟที่ผานกระบวนการเผาแลวจึงนําไปใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน กอเตาเผา เตาหลอมโลหะ เตาเผา

ขยะ หรืองานที่ตองการสัมผัสกับความรอนที่อุณหภูมิสูง ๆ  
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