ยิปซัมกับการผลิตแผนยิปซัมบอรด
นางสาวมยุรี ปาลวงศ
กลุมเศรษฐกิจแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน สํานักพัฒนาและสงเสริม

ประเทศไทยรูจกั ใชแผนยิปซัมบอรดมานานกวา 40 ปแลว แตโรงงานผลิตแผนยิปซัมบอรดเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อป 2511 โดยบริษัท ไทยผลิตภัณฑยิปซัม จํากัด ตั้งโรงงานอยูที่อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตอมาในป 2525 บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือซิ
เมนตไทยไดตั้งโรงงานขึ้นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี แผนยิปซัมบอรดเปนวัสดุ
กอสรางที่ใชปองกันความรอนภายในอาคารไดดี
ปจจุบันแผนยิปซัมบอรดเปนที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลาย เนื่องจากผูบริโภคเปลี่ยนรสนิยมจากการใชไมหรือกระเบื้องแผนเรียบ เปนวัสดุฝาเพดาน
อาคารมาใชแผนยิปซัมบอรดแทน และยังนิยมใชแผนยิปซัมบอรดมากั้นผนังอาคารแทนการกอปูน
หรือการฉาบผนังดวยปูน แผนยิปซัมบอรดใชไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร ทั้งนี้เพราะแผนยิปซัม
บอรดมีคุณสมบัติทนไฟและราคาไมแพง วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนยิปซัมบอรดที่สําคัญไดแก แร
ยิปซัม กระดาษ และสารเคมี ซึ่งหาไดงายภายในประเทศ ประกอบกับกรมโยธาธิการไดออกกฎขอบังคับ
ใหอาคารสูงตองใชวัสดุทนไฟ
จึงเปนเหตุใหการผลิตแผนยิปซัมบอรดเพื่อการใชในประเทศและ
สงออกไปแขงขันในตลาดตางประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
กระบวนการผลิตแผนยิปซัมบอรด
แรยิปซัมใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลายอุตสาหกรรม แตในอุตสาหกรรมการ
ผลิตแผนยิปซัมบอรด แรยิปซัมใชเปนวัตถุดิบหลักประมาณรอยละ 90 ที่เหลือเปนกระดาษ สารเคมีและอื่นๆ
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แรยิปซัม
บดและเผา
ปูนพลาสเตอร
น้ําและสารปรุงแตง

เครื่องผสม

กระดาษ

ขึ้นรูป
อบ
ประกบคู
เจียรขอบ
ติดเทป
แผนยิปซัมบอรด

1. เริ่มตนดวยการนําแรยปิ ซัมธรรมชาติมาเผาและบด ใหเปลี่ยนสภาพเปนปูนพลาสเตอร
2. นําปูนพลาสเตอรผสมกับน้ําและสารปรุงแตงตางๆ ในเครื่องผสมจะไดสวนผสมที่เรียกวา
Slurry
3. โรยสวนผสม (Slurry) ลงบนกระดาษซึ่งมีดานกวางเทากับความกวางของแผนยิปซัม
นํากระดาษอีกแผน มาประกบดานบนลักษณะคลายๆ แซนวิช
4. สวนผสมพรอมกระดาษหุมจะวิ่งไปตามสายพาน ขั้นตอนนี้ Slurry ที่อยูบนกระดาษจะแข็งตัว
5. เขาเครื่องตัดตามขนาดที่ตองการ จากนั้นแผนยิปซัมบอรดจะถูกกลับดานหนาหงายขึ้น
6. สงเขาเตาอบ ขั้นตอนนี้แผนยิปซัมบอรดที่อบเสร็จแลวจะมีความชื้นไมเกินรอยละ 2
7. นําแผนยิปซัมบอรดมาประกบคู เขาเครื่องเจียรขอบดานปลายใหเรียบ ติดเทป รอจําหนาย
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ประเภทของแผนยิปซัมบอรด แผนยิปซัมบอรดใชประโยชนไดทั้งเปนฝาเพดาน บุผนัง กั้นหอง
ทั้งภายนอกและภายในบาน แผนยิปซัมบอรดแบงออกได ดังนี้
1. ยิปซัมบอรดชนิดธรรมดา ใชสําหรับติดตั้งฝาเพดานภายในบานทั่วไป โดยใชแผนยิปซัมบอรด
ชนิดความหนา 9 มม.
2. ยิปซัมบอรดชนิดทนความชืน้ เพิ่มคุณสมบัตใิ นการทนความชื้นโดยผสมสารปองกันการดูด
ความชื้นเขาไปในเนื้อยิปซัม ใชสําหรับงานฝาเพดานในหองน้ํา ในครัว รวมไปถึงพื้นที่ภายนอก เชน
สวนเฉลียงบาน เปนตน
3. ยิปซัมบอรดชนิดทนความรอน เปนแผนยิปซัมที่ตดิ แผนอะลูมิเนียมฟอยลดานหลังเพิ่ม
คุณสมบัติในการปองกันการสงผานความรอน ซึ่งสามารถสะทอนรังสีความรอนไดถึงรอยละ 95 เหมาะ
สําหรับติดตั้งในหองที่ติดกับหลังคาหรือหองใตชั้นดาดฟา
4. ยิปซัมบอรดชนิดทนไฟ มีการเสริมความแข็งแรงโดยการเพิ่มสวนผสมของเสนใยชนิดพิเศษ
ออกแบบใหทนไฟไดนาน 1-4 ชั่วโมง มักใชในสวนของหองครัว ทางหนีไฟ หรือใชกับบานโครงสรางเหล็ก
5. ยิปซัมบอรดชนิดลดเสียงสะทอน มีการฉลุลวดลายตางๆ ลงทีต่ ัวแผนทัง้ รูวงกลม รูสี่เหลี่ยม
และลายเสน บุดวยแผนกลาซ แมท (Glass Matt) ดานหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง ลด
เสียงสะทอนและเสียงกองไดเปนอยางดี ใชกับหองโฮมเธียเตอร หองประชุม หรือหองทํางาน เปนตน
6. แผนยิปซัมสําหรับดัดโคง สามารถดัดโคงไดในรัศมีท่แี คบ ดัดโคงไดงาย รวดเร็ว โดยไมตอง
ใชน้ํา หรือเครื่องมืออื่นชวย
คุณสมบัตขิ องแผนยิปซัมบอรด
แผนยิปซัมบอรดมีคณ
ุ สมบัติที่ดดี ังนี้
1. ประหยัดโครงสราง ฝาผนังยิปซัมบอรดมีน้ําหนักเบากวาผนังกออิฐฉาบประมาณ 5 เทา ทํา
ใหประหยัดโครงสรางและฐานราก อีกทั้งยังประหยัดคาจางแรงงานและเวลาในการติดตั้ง คาขนยายวัสดุ
เพราะน้ําหนักเบาติดตั้งงายขนยายสะดวกแมในอาคารสูงๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานตอเติมอาคารเพราะ
สามารถติดตัง้ ตอเติมไดโดยไมตองมีคานรองรับดานลาง
2. ปองกันความรอน เมือ่ ใชแผนยิปซัมบุผนังภายในอาคาร ความรอนจากภายนอกไมสามารถ
ผานเขาสูภ ายในอาคารได แตยังชวยเก็บความเย็นจากเครื่องปรับอากาศไมใหถายเทออกสูภายนอกไดอกี
จึงทําใหหองเย็นสบายชวยประหยัดพลังงานและลดคาไฟฟา
3. ปองกันไฟ ฝาผนังยิปซัมใหความปลอดภัยแกผูอยูอ าศัย สามารถปองกันไฟไมใหลุกลามจาก
หองหนึ่งไปอีกหองหนึง่ โดยปองกันไฟไดต้งั แต 1- 4 ชัว่ โมง เมื่อไดรับความรอนเนื้อยิปซัมจะระเหย
ออกมาเปนไอน้าํ ทันทีทไี่ ดรบั ความรอนสูง จึงชวยใหผิวหนังเย็นและไมติดไฟ
4. ปองกันสียง ฝาผนังยิปซัมบอรดปองกันเสียงไดตง้ั แต 35-65 เดซิเบล โดยขึ้นอยูกบั ความ
หนาของแผน จํานวนชัน้ โครงสราง ขนาดชองวางภายในผนังและเทคนิคการออกแบบ
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5. สวยงามทันสมัย ฝาผนังทีก่ ั้นดวยแผนยิปซัมบอรด สวยเรียบ ไดระนาบ ปกปดรอยตอหัวตะปูและ
ทอรอยสายไฟไดเรียบเนียนสวยงาม สามารถดัดแปลงไดทุกรูปแบบปราศจากปญหารอยแตกราวบนผิว
(Wall Crack)
6. ติดตั้งงายสะดวกรวดเร็ว เปน Dry System จึงสะอาดไมเลอะเทอะ เหมาะกับการตอเติมภายใน
อาคาร สามารถติดตั้งตอเติมไดโดยไมกระทบกระเทือนตอสวนอื่น
7. แข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ําหนักได ตั้งแตวัสดุน้ําหนัก 5-50 กิโลกรัม
การใชประโยชนแผนยิปซัมบอรด
ฝาเพดาน
แผนยิปซัมบอรดที่ใชเปนฝาเพดาน มีทั้งยึดกับโครงคราวโลหะแบบไรรอยตอ
ระหวางแผน (ฉาบโปวรอยตอใหเรียบแลวทาสี) จะชวยใหฝาเพดานดูเรียบสวยเปนผืนเดียวกัน และ
แบบชนิดแยกเปนแผนวางบนโครงคราวแบบแขวนหรือที่เรียกวา ฝาที-บาร ซึ่งสะดวกในการประกอบใสและ
ถอดออก ฝาแบบที-บาร มักไมนิยมใชภายในบานพักอาศัย เพราะมีเสนสายของโครงคราวแลดูไม
สวยงาม อาจมีการใชในสวนของหองหรือบริเวณที่ตองการเปดขึน้ ไปตรวจดูความเรียบรอยเหนือฝา
เพดาน เชน หองน้ํา หองสวม หรือหองควบคุมไฟฟา เปนตน
บุผนัง แผนยิปซัมบอรดทีใ่ ชบุผนัง จะใชแทนการฉาบผนังดวยปูน ซึ่งตองใชระยะเวลาในการ
ฉาบคอนขางนาน อาจเกิดการแตกราวไดงาย การเลือกใชแผนยิปซัมบอรดจะทําใหประหยัดเวลา ผนังจะ
เรียบสวยงาม ไมแตกราว
กั้นหอง แผนยิปซัมบอรดสามารถใชแทนวัสดุชนิดอื่น เชน ไม หรือ ผนังปูน ในการกัน้ หอง
ซึ่งจะสามารถกอสรางไดรวดเร็ว สวยงาม ไมมีสารพิษ ประหยัดเวลาและคาใชจาย สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ เชน หองนอน หองน้ํา หองรับแขก หองดูหนังฟงเพลง หองควบคุม
ตางๆ หองบันทึกเสียง รวมทั้งโรงแรม หางสรรพสินคา สนามบิน เปนตน
ปจจุบันมีบริษัทผลิตแผนยิปซัมบอรด 2 บริษัทใหญๆ คือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิปซัม จํากัด และ
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด จํานวน 4 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมกัน 112 ลานตารางเมตร/ป
หรือ 864,200 เมตริกตัน/ป ปริมาณการผลิตประมาณรอยละ 60-70 ของกําลังการผลิต หรือประมาณ 6
แสนเมตริกตัน/ป ใชในประเทศรอยละ 55-60 ที่เหลืออีกรอยละ 40-45 สงออกไปจําหนายตางประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม กัมพูชา และลาว นอกจากนี้
ยังสงออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ออสเตรเลีย บรูไน นิวซีแลนด ฮองกงและไตหวัน สวน
การนําเขามีการนําเขาเพียงเล็กนอยจากประเทศจีน เดนมารก และอินโดนีเซีย
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เอกสารอางอิง
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด, แผนยิปซัมบอรด, เอกสารเผยแพร.
มยุรี ปาลวงศ กองวิชาการและวางแผน กรมทรัพยากรธรณี, เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ยิปซัมบอรด, เมษายน 2538.
www.region11.m-energy.go.th
www.siamcement.com/newsite/th/about_scg/organization_chart/paron.asp
www.siamgypsum.com

