เซรามิกพรุน
เรียบเรียงโดย ศันศนีย รักไทยเจริญชีพ
ตามปกติแลว “รูพรุน” เปนสิ่งที่เราไมตองการใหเกิดขึ้นในเนื้อผลิตภัณฑเซรามิก เนื่องจาก
รูพรุนทําใหความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง อยางไรก็ตาม เซรามิกที่มีรูพรุนอยูในเนื้อเปนจํานวน
มาก หรือที่เรียกวา เซรามิกพรุน (porous ceramic) ก็มีความสําคัญตออุตสาหกรรมหลายชนิด
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากสมบัติที่โดดเดนหลายประการ ทั้งในดานการซึมผาน พื้นที่ผิวมาก เปน
ฉนวนความรอนที่ดี รวมทั้งยังทนตออุณหภูมิสูงและสารเคมีตางๆ อีกดวย
เซรามิกพรุนโดยทั่วไปแบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก เซรามิกพรุนชนิดที่รูพรุนเรียงตัวกันใน 2
มิติ หรือที่เรียกกันวา เซรามิกรวงผึ้ง และชนิดที่มีรูพรุนกระจายใน 3 มิติ หรือเซรามิกโฟม ซึ่งยัง
แบงไดเป นชนิด ที่มีรูพรุนเปด ตอเนื่ องและชนิ ดรู พรุ นปด เซรามิ กโฟมแบบรูพ รุนเป ดตอเนื่อง
(open-cell foam) มีรูพรุนตอเนื่องกันเปนเน็ทเวิรค มีความพรุนตัวสูงมากโดยเฉลี่ยมีชองวางภายใน
ถึงรอยละ 75-95 การใชงานของเซรามิกพรุนแบบรูพรุนเปดตอเนื่อง เชน ใชเปนไสกรองอากาศ ใช
เปนคะตะลิสต สวนเซรามิกโฟมแบบรูพรุนปด (closed-cell foam) นั้น ผนังเซลลแตละเซลลจะ
แยกออกจากกัน ไมตอเนื่องเหมือนกับแบบรูพรุนเปด ทําใหน้ําไมสามารถซึมผานได การใชงาน
สามารถนํามาเปนวัสดุกอสราง เชน อิฐมวลเบา หรือวัสดุสําหรับรับแรงกระแทก เนื่องจากวัสดุ
ประเภทนี้จะมีน้ําหนักเบา การขึ้นรูปเซรามิกพรุนทําไดหลายวิธี เชน การใชฟองน้ําจุมลงในสาร
แขวนลอย เพื่อใหอนุภาควัสดุเซรามิกติดอยูบนพื้นผิวฟองน้ํา จากนั้นจึงนําไปเผา เพื่อใหฟองน้ํา
สลายตัวไป และไดกอนวัสดุเซรามิกที่มีลักษณะโครงสรางเดิมของฟองน้ํา วิธีตอมาคือ วิธีโซล-เจล
โดยการทําใหเกิดฟองในสารแขวนลอย จากนั้นจึงทําปฏิกิริยาเคมี เพื่อใหสารแขวนลอยเปลี่ยน
สภาพ กลายเปนเจล ซึ่งจะกักฟองเอาไวภายในเนื้อวัสดุ ทําใหวัสดุนั้นเกิดรูพรุนขึ้น อีกวิธีหนึ่ง
ไดแกการเติมอินทรียวัตถุ เชน ขี้เลื่อย แกลบ ฟาง ผงถาน แปง ลงในสารแขวนลอยหรือผสมลงใน
เนื้อดิน เมื่อขึ้นรูปเปนชิ้นงาน อินทรียวัตถุดังกลาวจะกระจายอยูในชิ้นงาน และจะสลายตัวไปเมื่อ
นําชิ้นงานไปเผา ทําใหเกิดรูพรุนขึ้นในชิ้นงาน
เซรามิกพรุนสามารถนําไปใชงานในดานตางๆ ไดมากมาย เชน เซรามิกพรุนชนิดโฟมที่มีรู
พรุนตอเนื่อง มีการซึมผานสูง มักใชเปนตัวกรอง เชน วัสดุกรองสําหรับผลิตน้ําดื่ม เซรามิกพรุนที่มี
พื้นที่ผิวมากเหมาะกับการนําไปใชในการแลกเปลี่ยนไอออนหรือคะตะลิสตในอุตสาหกรรมเคมี
และยานยนต เซรามิกพรุนยังสามารถใชในการเกษตร เนื่องจากรูพรุนในเนื้อวัสดุมากทําใหสามารถ
เก็บกักความชื้นไดสูง เมื่อดินมีความชื้นนอยลงโมเลกุลของน้ําจะคอยๆซึมผานรูพรุนออกมา ทําให
ดินคงความชุมชื้นไดนานขึ้น
กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดพัฒนาเซรามิกเนื้อพรุนขึ้นเพื่อใชในการรักษาความชื้นของ
ดิน โดยใชวัตถุดิบหลักคือดินตะกอนหรือ sludge จากโรงงานผลิตเซรามิกประเภทสุขภัณฑ ซึ่งเปน
ของเหลื อ ทิ้ ง ของโรงงานที่ เ กิ ด จากการล า งหม อ บด การรี ด น้ํ า ดิ น การล า งดิ น ดิ บ และจาก
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กระบวนการผลิตอื่นๆ ซึ่งจากการสํารวจเบื้องตนพบวา ดินตะกอนที่ตองกําจัดมีปริมาณมากกวา
100 ตันตอเดือน และเปนปญหาคลายคลึงกันของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกหลายแหง ปจจุบัน
โรงงานใชวิธีกําจัดโดยการฝงกลบ ซึ่งโรงงานบางแหงมีนโยบายยกเลิกการทิ้งของเสียโดยวิธีนี้
โรงงานจึงตองปรับตัวในการนําของเสียประเภทดินตะกอนไปใชประโยชนดานอื่นแทน เชน นําไป
ผสมเปนแผนรองผลิตภัณฑในเตาเผา ทําอิฐประสาน หรือทําปุยชีวภาพ ถึงแมวาจะมีการนําดิน
ตะกอนไปใช ป ระโยชน เ พิ่ ม ขึ้ น แต ก็ ยั ง มี ดิ น ตะกอนเหลื อ อยู อี ก เป น จํ า นวนมาก โรงงาน
อุตสาหกรรมเซรามิกหลายแหงจึงตองการใหหนวยงานของภาครัฐเขาไปชวยเหลือนําตะกอน
เหลานี้มาวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน กรมวิทยาศาสตรบริการจึงนําตัวอยางดินมาวิเคราะหทางทาง
เคมีเบื้องตน ไมพบสารเคมีที่เปนอันตรายเกินกวาคาที่กฎหมายกําหนด และทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ พบวาดินตะกอนมีความละเอียดสูง สามารถขึ้นรูปไดดี มีความเปนไปไดในการพัฒนาเพื่อ
นํ า ไปเป น วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต น ในกระบวนการผลิ ต เซรามิ ก ได และเนื่ อ งจากดิ น ตะกอนที่ ไ ด รั บ มี
อิน ทรี ย วั ตถุอยูมาก จึงนําดิ นตะกอนมาผลิ ต เปนเซรามิก เนื้อพรุน ที่สามารถอุมน้ํา ได เมื่ อเพิ่ม
อินทรียวัตถุอีกรอยละ 10 แลวนําไปเผาที่อุณหภูมิ 800-1200 องศาเซลเซียส พบวา เซรามิกพรุนที่
ไดมีน้ําหนักเบา สามารถเก็บความชื้นในดินไดมากแมไมรดน้ําหลายวัน สามารถใชเปนวัสดุปลูก
แทนดินเพื่อเลี้ยงกลวยไม กระบองเพชร หนาวัว สับปะรดสี หรือพืชที่ตองการความชื้นแตไมแฉะ
นําไปปลูกไมน้ํา ตกแตงตูปลาเพื่อกรองสิ่งปฏิกูลและเพื่อความสวยงามแทนหินสี รวมไปถึงใชเปน
วัสดุคลุมหนาดินของพืชกระถาง เชน โปยเซียน ชวนชม ใชตกแตงสวนกระถาง สวนในที่พัก
อาศัย อาคารสํานักงาน หรือใชปลูกพืชบนหลังคาหรือดาดฟา เนื่องจากมีน้ําหนักเบา ขนยายสะดวก
ไมสกปรก ไมมีเศษดินอันอาจทําใหทอระบายน้ําอุดตัน เซรามิกพรุนสามารถลดการระเหยของน้ํา
ทําใหดินไมแนน รากพืชเจริญเติบโตไดดี ในกรณีใชคลุมหนาดินยังสามารถปองกันดินกระเด็น
ออกมานอกกระถางเวลารดน้ําตนไมไดอีกดวย
เซรามิ ก พรุ น ดั ง กล า วมี ก ระบวนการผลิ ต ไม ซั บ ซ อ น สามารถทํ า เป น อุ ต สาหกรรมใน
ครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได ปจ จุบันกรมวิทยาศาสตรบริก ารไดรวมวิจัยกับกลุมมะยมเม็ดดินเผา
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายการตลาดใหแกชุมชนเพื่อ
นําไปผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยนําดินตะกอนจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกมาใชผสมกับ
อินทรียวัตถุที่หาไดงายในทองถิ่น ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกลดการฝงกลบตะกอนดิน
และยังทําใหกลุมชุมชนมีรายไดมากขึ้น
ผูที่สนใจสามารถติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ดร.ศันศนีย รักไทยเจริญชีพ กลุมวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ โทรศัพท 0 2201 7397
ในวันและเวลาราชการ

2

