
เซรามิกสมัยใหม่กับอุตสาหกรรมการบิน 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

เครื่องบินนับเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง   ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในหรือระหว่างประเทศ 
เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความสะดวกรวดเร็ว   อีกทั้งราคาไม่สูงมากเพราะในปัจจุบันมีสายการบินราคาถูก
เพ่ิมขึ้นมากจากการแข่งขันกัน   เส้นทางการบินขยายหลากหลายเส้นทางท าให้อุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้น 
และด้วยเหตุนี้เอง การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างมีศักยภาพทั้งในด้านวัตถุดิบ 
ส่วนประกอบ  ขั้นตอน  กระบวนการผลิต  การให้บริการ  ความสะดวกสบาย  ความปลอดภัย  ประกอบกับรัฐบาลไทย
ได้ผลักดันอุตสาหกรรมการบินเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบ ารุง
เครื่องบินของภูมิภาคบนพ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เซรามิกสมัยใหม่มีบทบาทอย่างไรกับอุตสาหกรรมการบิน 

จุดอ่อนของเซรามิกแบบเดิมๆ  คือ  มีความเปราะ  แตกง่าย  ซ่อมแซมยาก  เมื่อเกิดต าหนิหรือรอย
เพียงจุดเล็กๆ ก็ท าให้เกิดการแตกได้ทันที    ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวจึงมีการคิดค้น พัฒนา “วัสดุคอมโพสิตที่มี
เซรามิกเป็นส่วนผสมหลัก (Ceramic-matrix composite, CMC)” เพ่ือให้เกิดเป็นเซรามิกสมัยใหม่ที่ประกอบไปด้วย
วัสดุที่เป็นเนื้อหลักและวัสดุเสริมแรง  ท าให้ได้ความเหนียวและทนทานมากยิ่งขึ้น จึงไม่ท าให้เกิดการเปราะแตก
ในทันที  อีกท้ังยังเพ่ิมความแข็งแรง  ลดความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหัน  และ
ป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดขึ้น ณ อุณหภูมิสูงอีกด้วย   เซรามิกสมัยใหม่ดังกล่าวจึงมีจุดเด่น คือ ทนต่อความร้อนสูง  
ทนทานต่อการกัดกร่อน  ไม่เป็นสนิม  ไม่น าไฟฟ้า  จากงานวิจัยหลายๆ งานพบว่าการที่เซรามิกสมัยใหม่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการน ามาประยุกตใ์ช้เป็นวสัดุพ้ืนฐานร่วมกับอุตสาหกรรมการบิน   จึงนิยมน าเอา CMC  ไปใช้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้า  อุปกรณ์เครื่องยนต์  กังหันใบพัดเครื่องบิน  ระบบกันความร้อนในท่อไอเสียของจรวด  กระเบื้องกันความร้อน
ของกระสวยอวกาศและขีปนาวุธ  และส่วนประกอบต่างๆ ในเครื่องยนต์ 

คุณประโยชน์ของเซรามิกสมัยใหม่กับอุตสาหกรรมการบิน 

การน าเอาเซรามิกสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการบินก็เนื่องด้วยคุณสมบัติที่พิเศษเหนือกว่า 
เซรามิกธรรมดาๆ มากนักท าให้มันได้ถูกน ามาใช้เป็นอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องบินทดแทนวัสดุแบบเดิม
ในหลายชิ้นส่วน  ตัวอย่างเช่น 

● เซรามิกคอมโพซิสกับกังหันเครื่องบิน 
เนื่องจากเซรามิกสมัยใหม่สามารถทนความร้อนได้ดีกว่าพลาสติกและมีน้ าหนักเบากว่าโลหะ จึงมี

การน าเซรามิกสมัยใหม่มาใช้เป็นวัสดุเคลือบกันความร้อน (Thermal barrier coatings, TBCs)  ในกังหันใบพัด
ของเครื่องยนต์เจ็ทของเครื่องบิน  โดยมันท ามาจากซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC)  ที่สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 1,500-1,600 
องศาเซลเซียส  และหุ้มด้วย ceramic matrix  มีความเหนียว  เบา  ทนความร้อนได้ดีกว่าอัลลอยถึง 150-200 
องศาเซลเซียส  โดยใบพัดจะยอมให้อุณหภูมิสูงเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ได้  ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพกังหันลมให้ดีขึ้น   
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และเมื่อเครื่องยนต์สามารถท างานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงาน   การเผาไหม้
เชื้อเพลิงจะเป็นแบบสมบูรณ์จึงลดการปล่อยมลพิษและลดการใช้น้ ามันถึง 15 %  อีกท้ังน้ าหนักท่ีเบาของเซรามิก 
ดังกล่าวท าให้น้ าหนักของเครื่องบินโดยรวมลดลงช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง  ท าให้เครื่องบินสามารถบินได้ในระยะทาง
ทีไ่กลขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณน้ ามันเท่าเดิมซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาในระยะยาวอีกด้วย   CMC 
ที่ถูกน ามาใช้งานแล้ว คือ ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องบิน Airbus A320 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  และ  
Boeing 737  ในปีถัดมา (รูปภาพที่ 1) 

รูปภาพที่ 1  แสดงชิ้นส่วนใบพัดเคร่ืองบินที่ท าจากเซรามิกสมัยใหม่ 

 
ท่ีมา : https://www.compositesworld.com/ articles 
/aeroengine-composites-part-1-the-cmc-invasion 

 
ท่ีมา : http://vibrationacoustics.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx? 

               articleid=2654148 

 

● เซรามิกคอมโพซิสกับระบบเบรคส าหรับเครื่องบิน 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครื่องบินในปัจจุบันท าให้เครื่องบินสามารถจุที่นั่งได้เพ่ิมมากขึ้น  

ส่งผลต่อน้ าหนักของเครื่องบิน  ระบบเบรคเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องกระชับและนิ่ง  ส าหรับการที่จะให้เครื่องบินขึ้น
และลงจอดอย่างปลอดภัยในระยะทางสั้นๆ ได้   ดังนั้น วัสดุที่น ามาท าเบรคต้องมีคุณสมบัติด้านความต้านทานแรง
เสียดทานที่ดี   โดยจานเบรคที่มีคุณสมบัติดังกล่าวท ามาจากเส้นใยคาร์บอนเสริมแรงด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์ (Carbon-
fibre-reinforced silicon carbide, C/SiC) ทีน่ับเป็นเซรามิกสมัยใหม่ 

ที่ผ่านมา เซรามิกสมัยใหม่ถูกน ามาใช้ในรถไฟความเร็วสูง   ต่อมาได้มีการใช้ในรถยนต์มูลค่าสูง
อย่าง Porsche 911 GT2   ในปี 2001  โดยมีอายุการใช้งาน 300,000 กิโลเมตร  ซึ่งมากกว่าเบรคที่ท าจากเหล็ก
ถึง 4 เท่า  และมีน้ าหนักที่ลดลง  ท าให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพ่ิมขึ้น   และในปัจจุบันจานเบรค C/SiC  
สามารถทนความร้อนได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งเกินกว่าอุณหภูมิทั่วไปที่ต้องการ  โดยมีการจ าหน่ายจานเบรค
ชนิดนี้ให้กับรถยนต์มูลค่าสูงแล้วกว่า 100,000 จาน   ต่อมาเบรค C/SiC  ได้น ามาใช้กับระบบเบรคของเครื่องบิน  
ด้วยคุณสมบัติทางด้านโครงสร้างและการลดแรงเสียดทานที่ดี  และได้มีการพัฒนาน าเอาสารอ่ืนๆ มาเติมแต่ง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ  กราไฟท์,  Ti3SiC2  และ  PIP-SiC  ซึ่งจะช่วยลดการกระจายตัวของ
ซิลิกอน  และช่วยให้ประสิทธิภาพ        ของแรงเสียดทานในการเบรคดีขึ้น  อีกทั้งยังป้องกันการสึกกร่อนได้ดีขึ้น
ด้วย  ช่วยการก าจัดการสึกหรอแบบยึดติด  ท าให้เบรคนุ่ม  ลดแรงกระแทกเมื่อเครื่องบินลงจอด  (รูปภาพที่ 2) 

https://www.compositesworld.com/%20articles%20/aeroengine-composites-part-1-the-cmc-invasion
https://www.compositesworld.com/%20articles%20/aeroengine-composites-part-1-the-cmc-invasion
http://vibrationacoustics.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx
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รูปภาพที่ 2  แสดงชิ้นส่วนระบบเบรคที่ท าจากเซรามิกสมัยใหม่ 

 
ที่มำ : http://slideplayer.com/slide/8563162/ 

บทบาทภาครัฐต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมเซรามิกสมัยใหม่ 

นอกจากนี้ เซรามิกสมัยใหม่นอกจากจะถูกน ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการบินแล้วยังพบว่ามีการ
น าเซรามิกสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุตสาหกรรมอนาคต (New  S-curve) ที่มีมูลค่าสูงอ่ืนๆ  อีกด้วย  เช่น    
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร   อุตสาหกรรมหุ่นยนต์   อุตสาหกรรมดิจิตอล  เป็นต้น   ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน   ภาครัฐ 
จ าเป็นต้องสนับสนุนการพัฒนาการผลิตเซรามิกสมัยใหม่เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry)
แก่อุตสาหกรรมอนาคตให้สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศควบคู่กันไปด้วย   โดยในช่วงต้นๆ อาจจะเป็นการชักชวน
ผู้ผลิตต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงให้เข้ามาลงทุนในประเทศ อาจจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความพร้อม เช่น   
พ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่ เพ่ือให้เกิดการผลิต
ในประเทศ   ลดการน าเข้า   เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ สู่ผู้ผลิตของไทยทั้ง
รำยใหญ่และรำยย่อย  เกิดคลัสเตอร์ของ SMEs ที่เป็นซัพพลายเชนของผู้ผลิตรายใหญ่   ระยะต่อมาเมื่อผู้ผลิต
ในประเทศมีองค์ความรู้พอเพียงแล้วจึงท าการสนับสนุนให้ผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตเซรามิกสมัยใหม่ได้เอง
ในอนาคต   ทั้งนี้ เพ่ือให้ไทยเป็นฐำนกำรผลิตที่มั่นคง  มีศักยภำพทัดเทียมระดับนำนำชำติ  ซึ่งจะสำมำรถสนับสนุน
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรบินหรืออุตสำหกรรมอนำคตอ่ืนๆ ที่จะมีบทบำทมำกข้ึนในอนำคต 
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