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บทคัดยอ : ยิปซั่มสังเคราะหเปนของเหลือทิ้งจากกระบวนการดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซดในการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซล มี
ลักษณะเปนผงมีความละเอียดสูง สีเทาขาว บล็อกประสานเปนวัสดุหนึ่งในงานกอสรางผลิตจากการนําดินลูกรัง ผสมซีเมนตปอรต
แลนด และน้ํา นํามาอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแหง (Cinva Ram)
การรับกําลังอัดของบล็อกประสานจะขึ้นอยูกับคุณภาพมวลรวม และปูนซีเมนตที่ใชเปนหลัก โดยมวลรวมที่มีขนาดคละดี
ทําใหความหนาแนนตอกอนสูงสงผลใหการรับกําลังอัดสูงตามไปดวย การผสมยิปซั่มลงในมวลรวมเปนการเพิ่มมวลรวมละเอียดให
มากขึ้น ทําใหความหนาแนนตอกอนเพิ่มมากขึ้นการรับกําลังจึงสูงขึ้น ที่กําลังอัดเทากันการผสมยิปซั่มจะทําใหลดการใชปูนซีเมนตลง
ได
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการผสมยิปซั่มลงในมวลรวม 5% สามารถเพิ่มคาการรับกําลังอัดของบล็อกประสานไดดีที่สุด
โดยเมื่อเทียบกับที่กําลังอัดเดียวกันการผสมยิปซั่ม 5% จะสามารถประหยัดปูนซีเมนตลงไดประมาณ 10% คิดเปนมูลคาตอกอน
ประมาณ 0.20 บาท หรือประมาณ รอยละ 5 ของราคารวม ซึ่งในอุตสาหกรรมบล็อกประสานที่มีกําลังการผลิตสูงๆจะทําใหประหยัด
คาใชจายไดมาก รวมทั้งยังเปนการนําวัสดุเหลือทิ้งมาใชประโยชนแทนการนําไปทิ้งอีกทางหนึ่งดวย

ABSTRACT: Synthetic Gypsum is fine grey powder which is a by-product from Diesel Power Plant. Soil-cement block is made
from lateritic soil mixed with Portland cement and water and then compressed by Cinva Ram.
Compressive strength of Soil-cement block depends on Portland cement and aggregate quality. Well grade aggregate can
give the high density and high compressive strength. Adding gypsum as fine aggregate can reduce the amount of Portland cement
used soil-cement block.
The research results showed that gypsum 5% by weight of aggregate was the best proportion that could reduce amount of
Portland cement of 10 %. This resulted in production cost saving of about 0.20 baht per piece or about 5 % of total cost. This not
only helps Soil-cement block factory to save production cost but also can reduce amount of waste from power plants.

KEYWORDS : Synthetic Gypsum, Gypsum, Soil-cement block, Interlocking block

บล็อกประสานเปนวัสดุหนึ่งในงานกอสราง โดยเนนการใช
วัตถุดิบในพื้นที่ เชน ดินลูกรัง หินฝุน ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้ง
ตางๆที่มีความเหมาะสม ผสมกับปูนซีเมนต และน้ําในสัดสวนที่
เหมาะสม นํามาอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแหง (Cinva Ram) บมดวย
ความชื้นไมนอยกวา 7 วัน ใหบล็อกแข็งตัว จะไดบล็อกประสาน
ที่มีความแข็งแรงสามารถนํามาใชในการกอสรางอาคารในระบบ
ผนั ง รั บ น้ํ า หนั ก หรื อ ก อ สร า งเป น ถั ง เก็ บ น้ํ า ได อ ย า งรวดเร็ ว
สวยงามและประหยัด
ยิปซั่มสังเคราะหเปนของเหลือทิ้งจากกระบวนการดักจับ
กาซซัลเฟอรไดออกไซดในการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซล โดยใช
หิ น ปู น มาบดให ล ะเอี ย ด ผสมน้ํ า แล ว ฉี ด ให เ ป น ฝอยทางช อ ง
ระบายไอเสียจากการเผาไหมน้ํามันดีเซล ยิปซั่มสังเคราะหที่ไดมี
สี เ ทาขาว เป น ผงมี ค วามละเอี ย ดสู ง จึ ง น า จะใช เ ป น มวลรวม
ละเอียดเพื่อเพิ่มความหนาแนนใหบล็อกประสาน ซึ่งจะสงผลถึง
ความแข็งแรงของกอนบล็อกประสานได

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1ความแข็งแรงของบล็อกประสาน
ความแข็งแรงของบล็อกประสานขึ้นอยูกับคุณภาพมวลรวม
ขนาดคละ และปริ ม าณปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด มวลรวมที่
คุณภาพดี ทําใหความสามารถในการรับกําลังสูงเนื่องจากความ
แข็งแรงของอนุภาคสูง สวนขนาดคละสงผลถึงความหนาแนน
ของบล็ อ กประสาน บล็ อ กประสานที่ มี ค วามหนาแน น สู ง มี
แนวโนมที่ จะมีค าการรับกํ าลัง อัดสู งตามไปด วย ปู นซีเมนต มี
หนาที่หลักในการเชื่อมประสานอนุภาคตางๆเขาไวดวยกัน แต
การผสมปูนซีเมนตมากเกินทําใหเปลืองคาใชจายสูงตามไปดวย
กอนบล็อกประสานถึงแมจะถูกอัดดวยเครื่องอัดกําลังสูงแต
ก็ยังคงมีชองวางระหวางอนุภาคอยู และการเชื่อมประสานดวย
ซีเมนตไมไดเติมเต็มในชองวางของมวลดินดังเชนคอนกรีต แต
จะเกิดการเชื่อมประสานกันที่จุดสัมผัส ดังนั้นการเพิ่มมวลรวม
ละเอียดเปนการลดชองวางระหวางอนุภาคทําใหความหนาแนน
ต อ ก อ นสู ง ขึ้ น ส ง ผลให ค วามสามารถในการรั บ กํ า ลั ง อั ด เพิ่ ม
สูงขึ้นตามไปดวย แตการเพิ่มมวลรวมละเอียดมากเกินไปก็จะทํา
ใหความสามารถในการรับกําลังลดลงได เพราะมวลรวมหยาบ
สวนที่เปนสวนรับกําลังถูกแทนที่ดวยมวลละเอียดมากเกิน ดังนั้น
ดินแตละแหลงจึงมีความตองการมวลรวมละเอียดในปริมาณที่ไม

เทากัน และผลทดสอบที่ไดจากดินชนิดใดก็จะเปนขอสรุปได
สําหรับดินประเภทนั้นเทานั้น

3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้จะใชดินลูกรังจากจังหวัดราชบุรีเมื่อนํามาทดสอบ
หาขนาดคละดวยวิธี รอนผานตะแกรง( Sieve Analysis) พบวาจัด
อยูในประเภทดินที่มีขนาดคละดีจัดอยูในชั้นคุณภาพ A-2-4 เมื่อ
จําแนกตามระบบ AASHTO ในการทดสอบจะผสมซีเมนตตอ
ดินลูกรังที่อัตราสวน 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 และ1:9โดยน้ําหนัก ที่แต
ละอัตราสวนผสมจะผสมยิปซั่มสังเคราะหที่ปริมาณ 0%, 5%,
10% และ15%โดยน้ําหนัก นําไปอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแหง
(Cinva Ram) บมจนครบอายุ 28 วัน แลวนําไปกดทดสอบหาคา
ความตานทานกําลังอัด(Compressive Strength) นําผลที่ไดมา
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ วิ เ คราะห ห าอั ต ราส ว นผสมที่
เหมาะสมที่สุดในการใชงาน

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลของปริมาณซีเมนตตอกําลังอัด
การผลิตบล็อกประสาน ความสามารถในการรับกําลังอัด
ของกอนบล็อกประสานขึ้นอยูกับปริมาณปูนซีเมนต และคุณภาพ
ของวัสดุที่ใช โดยปริมาณปูนซีเมนตที่ใชผลิตมีผลอยางมากตอ
ความสามารถในการรับกําลังอัดเพราะถาปูนซีเมนตมากการเชื่อม
ประสานอนุภาคของวัสดุก็จะมีมากขึ้น ทั่วถึงขึ้น ซึ่งจากผลการ
ทดสอบแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการใชปริมาณปูนซีเมนตมาก
มากในการผลิตบล็อกประสาน ความสามารถในการรับกําลังอัด
จะสูง แ ล ะ เ มื่ อ ล ด ป ริ มาณปูนซีเ ม น ตล ง ไ ป เ รื่ อ ย ๆ ค า
ความสามารถในการรับกําลังอัดก็จะลดลงตามไปดวยที่ทุกอายุ
การบม ในกรณีที่วัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุดิบชนิดเดียวกันผลการ
ทดสอบดังแสดงในภาพที่ 1
กําลังอัดที่อัตราสวนผสมตางๆ
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ภาพที่ 1 กําลังอัดกอนบล็อกประสานทีอ่ ัตราสวนผสมซีเมนตตางๆ

4.2 ผลของปริมาณยิปซั่มตอกําลังอัด
ภาพที่ 2 แสดงคาความสามารถในการรับกําลังอัดของบล็อก
ประสานที่ผสมยิปซั่มสังเคราะหที่อัตราสวนตางๆกัน โดยคา
กําลังอัดบล็อกประสานที่ผสมยิปซั่มสังเคราะหประมาณ 4% 5% โดยน้ําหนักจะมีความสามารถในการรับกําลังอัดสูงสุด โดย
ถาผสมยิปซั่มมากเกินกวานี้คาความสามารถในการรับกําลังอัดจะ
เริ่มลดลงไปเรือ่ ยๆตามปริมาณยิปซั่มที่ผสม
สวนกรณีที่ไม
ผสมยิปซั่มเลย คากําลังอัดจะต่ํากวาการผสมยิปซั่ม 5% เล็กนอย
แตใกลเคียงกับการผสมยิปซัม 10%
กําลังอัดที่ปริมาณยิปซั่มตางๆ
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ภาพที่ 2 กําลังอัดกอนบล็อกประสานที่ผสมยิปซั่มดวยปริมาณตางๆ

4.3 ผลของปริมาณยิปซั่มตอความซึมไดของน้ํา
ภาพที่ 3 แสดงคาการดูดกลืนน้ําของบล็อกประสานผสมยิป
ซั่มสังเคราะหที่อัตราสวนตางๆ ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา
การผสมยิปซั่มลงในสวนผสมในปริมาณที่พอเหมาะทําใหคา
ดูดกลืนน้ําลดลง แตเมื่อผสมมากเกินไปคาการดูดกลืนน้ําจะเพิ่ม
สูงขึ้นเล็กนอยตามปริมาณการผสมยิปซั่มลงในสวนผสม แตมีคา
ไมแตกตางกันมากนัก
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ภาพที่ 3 คาการดูดกลืนน้ําในบล็อกประสานผสมยิปซั่มที่ปริมาณยิปซั่ม
และอัตราสวนผสมตางๆ

คาการดูดกลืนน้ําของบล็อกประสานผสมยิปซั่มที่อัตราสวน
ตางๆมีคาไมเกิน 10% ที่อัตราสวนซีเมนตตอดินตั้งแต 1:5 จนถึง
1:8 สวนที่อัตราสวน 1:9 คาการดูดกลืนน้ํายังคงอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไวคือไมเกิน 15%

4.4 วิเคราะหผลการทดสอบ
ความสามารถในการรับกําลัง จากผลการทดสอบแสดงให
เห็ น ชั ด ว า การผสมยิ ป ซั่ ม ลงในมวลรวมสามารถเพิ่ ม
ความสามารถในการรับกําลังอัดได โดยยิปซั่มจะเขาไปแทรกตัว
อยูในชองวางระหวางอนุภาคของมวลรวม ทําใหความหนาแนน
ของกอนบล็อกประสานเพิ่มมากขึ้น แตปริมาณยิปซั่มที่ผสมลง
ในมวลรวมจะต อ งมี ป ริ ม าณที่ พ อเหมาะคื อ มี ป ริ ม าณเท า กั บ
อัตราสวนชองวางในกอนบล็อกประสานพอดี ดังนั้นการ
ผสมยิปซั่มลงในมวลรวมตางชนิดกันจึงมีปริมาณไมเทากัน
การผสมยิ ป ซั่ ม มากเกิ น ทํ า ให ม วลละเอี ย ดมี ม ากเกิ น ไป
สงผลใหการขัดตัวกันของมวลรวมที่มีขนาดใหญกวาซึ่งเปนสวน
สําคัญในการรับกํ าลังอั ดลดลง ทํ าใหความสามารถในการรั บ
กําลังของกอนบล็อกประสานลดลง สวนการผสมยิปซั่มนอ ย
เกินไปทําใหชองวางระหวางเม็ดดินมีมากความหนาแนนของ
ก อ นบล็ อ กประสานจะน อ ยกว า การผสมยิ ป ซั่ ม ด ว ยปริ ม าณที่
พอเหมาะ ทําใหความสามารถในการรับกําลังอัดนอยกวา
ความซึ ม ได ข องน้ํ า จากผลการทดสอบค า การดู ด กลื น น้ํ า
พบวาเมื่อผสมยิปซั่มที่ปริมาณ 5% คาการดูดกลืนน้ําของบล็อก
ประสานจะมีคาต่ําสุดเนื่องจากยิปซั่มที่ผสมจะแทรกตัวอยูใน
ช อ งว า งระหว า งเม็ ด ดิ น ทํ า ให ค วามหนาแน น ของก อ นบล็ อ ก
ประสานมีมากขึ้น น้ําจึงไหลซึมเขาไปในกอนบล็อกไดยากขึ้น
และมีชองวางใหน้ําไหลเขาไปนอยลง ทําใหคาการดูดกลืนน้ําต่ํา
แตเมื่อผสมยิปซั่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยิปซั่มสวนเกินจะทําใหเม็ดดิน
ไมเบียดชิดกันเหมือนเดิม ชองวางระหวางเม็ดดินจึงมีมากขึ้น ทํา
ใหน้ํ าไหลซึม เขาไปในกอนบล็ อกประสานไดง ายขึ้ นเพราะมี
ชองวางมาก คาการดูดกลืนน้ําจึงสูงขึ้นดวย
รูปที่ 4 แสดงคาการดูดกลืนน้ําเทียบกับคาความหนาแนน
ของก อ นบล็ อ กประสาน พบว า ค า การดู ด กลื น น้ํ า ของบล็ อ ก
ประสานจะขึ้นอยูกับคาความหนาแนนของบล็อกประสาน คือ
ถากอนบล็อกประสานยิ่งมีความหนาแนนมากขึ้นเทาไร อัตรา
การดูดกลืนน้ําก็จะยิ่งลดต่ําลงเทานั้น

เมื่อเปรียบเทียบคาการดูดกลืนน้ําตอความหนาแนนพบวา ยิ่ง
บล็อกประสานมีความหนาแนนมากขึ้นเทาไรคาการดูดกลืนน้ําก็
จะยิ่งลดต่ําลงเรือ่ ยๆ

ความหนาแนน (กก./ลบ.ม.)

2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
100.00

150.00

200.00
ดูดกลืนน้ํา(กก./ลบ.ม.)

250.00

300.00

ภาพที่ 4 คาการดูดกลืนน้ําตอความหนาแนนในบล็อกประสานที่อตั ราสวน
ตางๆ

เปรียบเทียบคาใชจายตอกอน จากผลการทดสอบทั้งหมด
แสดงใหเห็นวาที่กําลังอัดเทาๆกัน การผสมยิปซั่มสังเคราะหดวย
ปริมาณ 5% โดยน้ําหนักจะสามารถลดปริมาณปูนซีเมนตลงได
ประมาณ 1 อัตราสวน ในการผลิตบล็อกประสานโดยทั่วไปจะ
ผลิตที่อัตราสวนผสมประมาณ 1:7 ซึ่งถาสามารถลดอัตรา
สวนผสมไปไดที่ 1:8 จะทําใหประหยัดปูนซีเมนตไดประมาณ
10% คิดเปนมูลคาซีเมนตตอกอนประมาณ 0.20 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 5 ของราคารวม

5. สรุปผลการศึกษา
กําลังอัดของบล็อกประสานขึ้นอยูกับคุณภาพของวัตถุดิบ
และปริมาณปูนซีเมนตที่ผสม
ถาใชวัตถุดิบที่มีชั้นคุณภาพใกลเคียงกันในการผลิตบล็อก
ประสานกําลังรับแรงอัดจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของปูนซีเมนตที่
ผสมในสวนผสม
ในงานวิจัยนี้ปริมาณยิปซั่มที่เหมาะสมที่สุดที่ใชผสมวัตถุดิบ
ในการผลิตบล็อกประสานคือที่ปริมาณ 5% โดยน้ําหนัก แตถา
เปลี่ยนเปนวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ปริมาณยิปซั่มที่ใชอาจจะไมเทากัน
เมื่อเปรียบเทียบที่กําลังอัดเทาๆกัน การผสมยิปซั่ม 5% โดย
น้ําหนักลงในสวนผสมจะสามารถลดปริมาณปูนซีเมนตที่ใชผลิต
บล็อกประสานลงไดประมาณหนึ่งอัตราสวน ทําใหประหยัด
ปูนซีเมนตไดประมาณ 10% หรือคิดเปนรอยละ 5 ของราคารวม
ทั้งหมด
คาการดูดกลืนน้ําของบล็อกประสานในงานวิจัยนี้จะมีคาต่ํา
ที่สุดเมื่อผสมยิปซั่มลงในวัตถุดิบ 5% โดยน้ําหนัก และเมื่อ
ผสมยิปซั่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คาการดูดกลืนน้ําก็จะยิ่งเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปดวย แตยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่รับได คือคาการ
ดูดกลืนน้ํายังคงต่ํากวารอยละ 15 สวนในกรณีที่ไมผสมยิปซั่ม
เลย คาการดูดกลืนน้ําจะใกลเคียงกับการผสมยิปซั่ม 10%
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