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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัยนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาความสามารถการรั บ
กาลังแรงอัดบล็อกประสานผลิ ตจากวัสดุ เหลื อใช้จากงานอุตสาหกรรม
ทาการทดสอบก าลังอัด “มาตรฐานสาหรั บอาคารวัส ดุ ก่ อ” แบบก้อ น
บล็อกประสานสี่ เหลี่ยมตัน โดยนาวัสดุเหลือใช้ ผงอลูมิเนี ยมที่ได้จากการ
ขัดแต่งตัวถังรถจักรยานยนต์ มาผสมด้วยสู ตรอัตราส่ วนผสม 3 สู ตร สู ตร
มาตรฐาน วว. ปูนปอร์ ตแลนด์ 1 ส่ วนต่อดิ นลูกรั ง 4 ส่ วน ทราย 2 ส่ วน
และน้ า 10 เปอร์ เซ็นต์ สู ตรที่1) ปูนปอร์ ตแลนด์ 1 ส่ วนต่อดิ นลูกรัง 3.75
ส่วน ทราย 2 ส่วน ผงอลูมิเนี ยม 0.25 ส่ วนและน้ า 10 เปอร์ เซ็นต์ สู ตรที่2)
ปูนปอร์ ตแลนด์ 1 ส่ วนต่อดิ นลูกรัง 3.5 ส่ วนทราย 2 ส่ วน ผงอลูมิเนี ยม
0.5 ส่ วนและน้ า 10 เปอร์ เซ็นต์ และ ทาการเก็บตัวอย่างบล็อกประสาน
แบบก้อนสี่ เหลี่ ยมตัน บ่มจนครบ 28 วัน นามาทดสอบชั่งน้ าหนัก และ
พิจารณาความสามารถในการรับกาลังแรงอัดบล็อกประสาน ผลการวิจยั
พบว่า เมื่ อ ใช้ ว สั ดุ ผ งอลู มิ เ นี ย มผสมลงในบล็ อ กประสานจะมี ผ ลต่ อ
น้ าหนักของบล็อกลดลง 15 เปอร์ เซ็นต์ ความสามารถในการรับกาลังอัด
ของก้อนบล็อกประสาน โดยอัตราส่ วนที่ 2 ปูนปอร์ ตแลนด์ 1 ส่ วนต่อดิ น
ลูกรัง 3.5 ส่ วนทราย 2 ส่วน ผงอลูมิเนียม 0.5 และน้ า 10 เปอร์ เซ็นต์ จะทา
ให้กาลังอัดมีค่าสูงที่สุด
คาสาคัญ:บล็อกประสาน, จากวัสดุเหลือใช้จากงานอุตสาหกรรม

This research aims to study the compressive strength capability of
interlocking blocks made from industrial waste. The test was made on the
standard compressive strength of building materials type of solid
rectangular interlocking blocks by using waste materials which include
the aluminum powder obtained from motorcycles polish. The block
mixtures ratios are into 3 formulas ;Formulas Standard: Portland
1 part per gravel 4 parts, sand 2 parts and water 10 %. 1.Portland cement
1 part per gravel 3.75 parts, sand 2 parts, aluminum powder 0.25 parts and
water 10 %.2.Portland cement 1 part per gravel 3.5 parts, sand 2 parts,
aluminum powder 0.5 parts and water 10 %. The samples of the solid
rectangular interlocking blocks are collected and incubated for 28 days.
Then they are weighed and examined for their compressive strength
capability. The research result found that when mixing the aluminum
powder into interlocking blocks formulas, it will help reduce the blocks
weight to 15% and reinforce the capability of compressive strength at the
ratio fomula 2 : Portland cement 1 part per gravel 3.5 parts, sand 2
aluminum powder 0.5 parts and water 10%, that creates the maximum
compressive strength.
Keywords: Interlocking block compressive strength,waste materials
from industry

1. คานา
Abstract
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บล็อกประสานคือ วัสดุก่อประเภทผนังรับน้ าหนักที่ได้ทาการ
พัฒ นารู ป แบบ ให้ มี รูป แบบของร่ อ งและเดื อ ยบนตัวบล็ อ กเพื่ อความ
สะดวกในการก่ อสร้ าง โดยเน้น การใช้วตั ถุ ดิ บ ต่ างๆที่ มีห าได้ง่ายตาม
ภูมิภาคต่างๆ เช่ น ดินลูกรัง ทราย หิ นฝุ่ น นามาผสมกับปูนซี เมนต์ และน้ า
ในสัดส่ วนที่เหมาะสม อัดขึ้นรู ปด้วยเครื่ องอัด แล้วนามาบ่มด้วยความชื้ น
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ให้เกิดการพัฒนากาลังของปูนซีเมนต์ประมาณ 7 วัน จะได้บล็อกประสาน
ที่มีความแข็งแรงสามารถนามาใช้ก่อสร้ างอาคารต่างๆ ในรู ปแบบของ
ระบบผนังรับน้ าหนักได้ บล็อกประสานนอกจากมีความแข็งแรงสู งแล้ว
ยังทาให้อาคารที่สร้างจากบล็อกประสานเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือน
วัสดุอื่นๆ การผลิ ตบล็อกประสานสามารถใช้วสั ดุได้หลากหลาย ทาให้
สี สนั และความสามารถในการต้านทานความร้อนก็จะแตกต่างกันไปด้วย
การผลิ ต บล็ อ กประสานจากวัส ดุ ที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้
คุณสมบัติต่างๆของบล็อกประสานไม่เหมือนกัน ทั้งสี สัน ความแข็งแรง
และความต้านทานความร้ อน และเนื่ องจากบล็อกประสาน วว. ยังไม่ มี
ผูว้ ิจยั อย่างจริ งจังถึงขั้นตอนการผลิตบล็อกประสานจากวัสดุเหลื อใช้จาก
โรงงานอุ ต สาหกรรม จึ ง มี ค วามเหมาะสมเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะวิ จ ัย และ
พัฒนาการผลิตบล็อกประสานจากวัสดุเหลื อใช้ต่างๆ เพื่อศึกษาถึ งความ
เหมาะสมในการนามาใช้งานทั้งทางด้านความแข็งแรง และความสามารถ
ในการลดการใช้พลังงานเมื่ อนามาก่ อสร้ างเป็ นอาคาร ซึ่ งจะทาให้เป็ น
ทางเลือกใหม่ในการก่อสร้ างบ้านพักอาศัยที่มีราคาประหยัด และอยูอ่ าศัย
สบาย เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และรักษาสิ่ งแวดล้อม
ในปัจจุบนั ปะเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ในแต่
ละปี มีปริ มาณของเสี ยที่ นาไปกาจัดด้วยวิธีฝังกลบมี ปริ มาณมาก โดยที่
ของเสี ยหลายชนิ ดมีศกั ยภาพสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้
โรงงานอุ ต สาหกรรม สามารถน าของเสี ย ภายในโรงงานกลับ มาใช้
ประโยชน์และกาจัดให้เหลื อน้อยที่สุด ในรู ปแบบของวัสดุทดแทน โดย
มุ่งเน้นให้การนาของเสี ยกลุ่มนี้ ไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับอุตสาหกรรม
กรรมวิธีก ารนามาใช้ประโยชน์ รวมถึ งความเหมาะสมในการนาไปใช้
ประโยชน์ท้งั ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
อลู มิ เ นี ย ม เ ป็ นวั ส ดุ ช นิ ดห นึ่ งที่ เ ห ลื อทิ้ งใ น โรง งา น
อุตสาหกรรม มีคุณสมบัติเป็ นโลหะที่มีสีขาวคล้าย เงินน้ าหนักเบา และมี
คุ ณ สมบัติ ที่ อ่ อ นตัว ซึ่ งสามารถ ท าเป็ นรู ป ร่ า งต่ า ง ๆ ได้ ในการผลิ ต
อลูมิเนี ยมจึงมักผสม ทองแดงและสังกะสี เพื่อเพิ่มความแกร่ ง ให้กบั เนื้ อ
อลูมิเนี ยม เนื่ องจากอลู มิเ นี ยมเป็ นโลหะที่ สามารถ ซึ มซับความเย็นได้
อย่างรวดเร็ ว ทาให้อลูมิเนี ยมเป็ นที่นิยมในการนามาผลิตกระป๋ องบรรจุ
เครื่ องดื่ ม และสามารถนาไปใช้ใ นการผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ ประเภท
อลู มิ เ นี ย มขึ้ นรู ป ผลิ ต ชิ้ น ส่ วนอลู มิ เ นี ยม รวมทั้ง อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุอีกหลายชนิด
ปัจจุบนั อลูมิเนี ยมถูกนามาใช้ อย่างแพร่ หลายมากที่สุดมีขอ้ ดี
คือ สามารถนากับมารี ไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่ นกระป๋ องอลูมิเนี ยม สามารถ
นาคืนกลับมาเพื่อนาไปผลิ ตเป็ นกระป๋ องใหม่ได้ โดยไม่มีขี ดจากัดต่ อ
จานวนครั้ง ของการผลิ ต เมื่อกระป๋ องอลูมิเนี ยมถูกส่ งเข้าโรงงานแล้วจะ
ถูกบดให้เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ แล้วหลอมให้เป็ นแท่งแข็ง จากนั้นอลูมิเนี ยมแท่ง
จะถูกนาไปรี ดให้เป็ นแผ่นแบนบาง เพื่อส่ งต่อไปยังโรงงานผลิ ตกระป๋ อง
เพื่อผลิตเป็ นกระป๋ องอลูมิเนี ยมใหม่ การรี ไซเคิลกระป๋ องอลูมิเนี ยม จะทา
ให้ประหยัดพลังงานความร้อนได้ถึง 20 เท่าและช่วยลดมลพิษทางอากาศ
ได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 95 ของการผลิ ต กระป๋ องใหม่ โดยใช้ อ ลู มิ เ นี ย มจาก
ธรรมชาติ

สาหรับประเทศไทย มีการนาเข้าอลูมิเนียมปี ละประมาณ 3
แสนตัน มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์เป็ นส่ วน
ใหญ่ มีเศษอลูมิเนี ยมหมุนเวียนตกปี ละ 100,000 ตัน ส่งออกในราคาต่า
กลับไปต่างประเทศปี ละ 40,000 ตัน ที่เหลือถูกนากลับมารี ไซเคิลใหม่โดย
โรงงานถลุงเหล็ก ซึ่งยังมีแนวทางจัดการที่ยงั ไม่ได้มาตรฐาน ขณะนี้ ได้มี
หน่วยงานในภาครัฐ กาลังดาเนินการศึกษาการลงทุนตั้งโรงถลุงเศษ
อลูมิเนียม โดยจะส่ งเสริ มให้เอกชนเป็ นผูด้ าเนิ นการ หากสาเร็ จจะช่วย
ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้มาก ดังนั้นจึงได้เกิดเป็ นแนวความคิดใน
การวิจยั นี้ โดยนาอลูมิเนียม ที่เป็ นเศษผงที่ได้จากการขัดแต่งชิ้นส่ วน
รถจักรยานยนต์ มาทดแทนวัสดุมวลรวมในบล็อกประสาน

2. วิธีการทดลอง
งานวิ จ ัย นี้ ทดสอบความสามารถในการรั บ ก าลัง อัด บล็ อ ก
ประสาน ที่ ข นาด 25.00x12.50x10.00 ซม. ผลิ ต ตามอัต ราส่ ว นผสม
มาตรฐาน วว. และตามอัตราส่ วนผสม ต่างๆ ที่ ผสมด้วยวัสดุ เหลื อใช้ใน
งานอุตสาหกรรม (ผงอลูมิเนียม) ตามรู ปที่1

รู ปที่ 1 ลักษณะบล็อกประสานอัตราส่วนผสมมาตรฐาน(ซ้าย)และบล็อกประสานอัตรา
ส่วนผสมวัสดุเหลือใช้(ขวา)

ก้อนบล็อกประสาน ในการวิจยั ได้ผลิตขึ้นจากอัตราส่ วนผสม
ตามมาตรฐาน วว. ผสมระหว่างปูนซี เมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1: 6 และ
จากอัตราส่ วนผสมต่างๆ ที่ผสมด้วยวัสดุเหลือใช้ในงานอุตสาหกรรม (ผง
อลูมิเนียม) ตามตารางที่ 1 โดยอัดขึ้นรู ปลักษณะก้อนสี่ เหลี่ยมตัน ในทา
การทดสอบกาลังอัด ดาเนิ นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ในการผลิต
ก้อนบล็อกประสาน มีการควบคุมการผลิตและวิธีบ่มตามวิธีมาตรฐาน ที่
วว. กาหนด และการทดสอบกาลังอัดต่อก้อนของบล็อกประสาน ที่อายุ
3,7,14 และ 28 วัน
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ตารางที่ 1 อัตราส่ วนผสมตามมาตรฐาน วว. และอัตราส่ วนผสมวัสดุ
เหลือใช้ ต่างๆ
ลาดับ ปูนซี เมนต์
ดิน
ทราย
น้ า
ผง
หมาย
ส่ วนผสม (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (%) อลูมิเนียม
เหตุ
(กิโลกรัม)
อัตราส่วน
1
1
4
2
10
มาตรฐาน
วว.

2
3

1
1

3.75
3.5

2
2

10
10

0.25
0.5

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
3.1 ความสามารถในการรับกาลังอัดของก้อนบล็อกประสาน
ก้อนบล็อกประสานแท่งตัน เมื่อนามาทดสอบกาลังอัดพบว่า
ก าลั ง อั ด ของก้ อ นบล็ อ กประสานแต่ ล ะอั ต ราส่ วนผสมจะมี ค่ า
ความสามารถในการรับกาลังอัดเพิ่มขึ้นตามอายุการบ่มจนถึงที่อายุการบ่ม
ประมาณ 14 วัน หลังจากนั้นกาลังอัดจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ส่ วนที่อายุการ
บ่มเดียวกันค่ากาลังอัดของก้อนบล็อกประสานที่แต่ละอัตราส่ วนผสมจะมี
ค่าที่แตกต่างกันดังแสดงในรู ปที่ 2

จากผลการวิจยั พบว่าทุกช่ วงเวลาการบ่ม ค่ากาลังอัดเฉลี่ ยมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ ผลก าลัง อัด เฉลี่ ย ต่ อ ก้อนของอัต ราส่ วนผสมผง
อลู มิ เ นี ย มที่ สู ต รต่ า งๆ กับ ก าลัง อัด เฉลี่ ย ต่ อ ก้อ นตามอัต ราส่ ว นผสม
มาตรฐาน วว. พบว่า สูตรที่ 1 ที่อายุการบ่ม 3 ,7และ 14 วัน เพิม่ ขึ้นเท่ากัน
คือ 6.9 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่ม 28 วัน เพิม่ ขึ้น 2.7 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่
2 ที่อายุการบ่ม 3 วัน เพิ่มขึ้น 13.9 เปอร์ เซ็นต์ ที่อายุการบ่ม 7 และ14 วัน
เพิ่มขึ้นเท่ากัน คือ 9.25 เปอร์ เซ็นต์ และที่อายุการบ่ม 28 วัน เพิ่มขึ้น 6.8
เปอร์ เซ็นต์ เมื่ อพิจารณาจะเห็ นว่ากาลังของบล็อกประสานของทุกอัตรา
ส่วนผสมจะมีกาลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในช่ วงระยะเวลาการบ่มที่
14 วันแรก หลังจากอายุบ่มผ่านไป 14 วันไปแล้ว อัตราการเพิ่มกาลังจะลง
ลดและเมื่ออายุการบ่มครบ 28 วัน มีอตั ราการเพิ่มกาลังอัดไม่มาก

3.2 เปรียบเทียบนา้ หนักบล็อกประสาน
ที่ อายุบ่ มต่างๆ เมื่ อนาก้อนบล็อกประสานไปชั่งหาน้ าหนัก
พบว่า น้ าหนักเฉลี่ ยต่อก้อนบล็อกประสาน ของก้อนบล็อกที่มีส่วนผสม
ของผงอลู มิ เ นี ย ม มี น้ า หนั ก ลดลง เมื่ อ เที ย บกับ น้ า หนั ก ต่ อ ก้อ นของ
อัตราส่ วนมาตรฐาน วว. โดยที่ มีคุ ณภาพค่ากาลังรั บ แรงอัด ที่ ดีก ว่า ดัง
แสดงค่าน้ าหนักในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบน้ าหนักบล็อกประสานต่อก้อนของอัตราส่วนผสม
มาตรฐาน วว. กับอัตราส่วนผสม ต่างๆ

รูปที่ 2 ความสามารถในการรับกาลังอัดเฉลี่ยของก้อนบล็อกประสาน ที่
อัตราส่วนต่างๆ

ค่าความสามารถในการรับกาลังอัดของก้อนบล็อกประสาน ที่
ใช้อตั ราส่วนผสมมาตรฐาน วว. ปูนต่อวัสดุมวลรวม 1:6 เป็ นหลัก จะมีค่า
ความสามารถในการรับกาลังอัดแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผง
อลูมิเนียมที่นาไปผสมแทนวัสดุมวลรวม และที่อายุการบ่มต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กาลังอัดเฉลี่ยของก้อนบล็อกประสานแต่ละอัตราส่ วน และ
ที่อายุการบ่มต่างๆ
อายุการบ่ม
3 วัน
7 วัน
14 วัน
28 วัน

กาลังอัดเฉลี่ย
สู ตรมาตรฐาน
43 ksc.
54 ksc.
61 ksc.
73 ksc.

กาลังอัด
เฉลี่ยสู ตรที่ 1
46 ksc.
57 ksc.
65 ksc.
75 ksc.

กาลังอัด
เฉลี่ยสู ตรที่ 2
49 ksc.
59 ksc.
66 ksc.
78 ksc.

จากการนาก้อนบล็อกประสานไปชัง่ หาน้ าหนักเฉลี่ ยต่อก้อน
ประสาน ของก้อนที่มีส่วนผสมของผงอลูมิเนี ยม พบว่าน้ าหนักของอัตรา
ส่วนผสมสู ตรที่ 1 ลดลงประมาณ 11.7 เปอร์ เซ็นต์ และน้ าหนักของอัตรา
ส่ วนผสมสู ตรที่ 2 ลดลงประมาณ 15 เปอร์ เซ็ นต์ เที ยบกับน้ าหนักเฉลี่ ย
ต่อก้อนอัตราส่ วนมาตรฐาน วว. เมื่อพิจารณาผล แสดงว่าผงอลู มิเนี ยมที่
นาไปผสมแทนวัสดุมวลรวมมีผลทาให้น้ าหนักต่อก้อนลดลง ซึ่ งจะมีผล
ท าให้ โครงสร้ า งอาคารมี น้ าหนัก ลดลงด้วย เมื่ อ น้ าบล็ อกประสานไป
ก่อสร้าง
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4. สรุป
4.1 บล็อกประสานที่ใช้อตั ราส่วนผสมที่มีผงอลูมิเนี ยมจะมีค่าการรับ
กาลังอัดที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผงอลูมิเนี ยมที่ผสมลงไป โดย
ที่อตั ราส่ วนผงอลูมิเนี ยม 0.5 กิ โลกรั ม (สู ตรที่ 2) จะมี ค่าการรั บกาลังอัด
เฉลี่ ยของก้อนบล็อ กประสานมากที่ สุ ด แสดงว่ าผงอลู มิเ นี ยมมี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการรับกาลังอัด เมื่อนาไปผสมแทนวัสดุมวลรวม
4.2 เมื่อเปรี ยบเทียบน้ าหนักเฉลี่ยต่อก้อนของบล็อกประสานที่อายุบ่ม
ต่างๆ โดยการน าไปชั่ง หาน้ า หนัก พบว่า น้ าหนัก เฉลี่ ย ต่ อก้อ นบล็อ ก
ประสาน ของทุกก้อนบล็อกที่มีส่วนผสมของผงอลูมิเนี ยมมีน้ าหนักลดลง
เมื่ อเที ยบกับน้ าหนัก เฉลี่ ยต่อก้อนของอัตราส่ วนมาตรฐาน วว. โดยที่
อัตราส่ วนผงอลู มิเ นี ยม 0.5 กิ โลกรั ม (สู ตรที่ 2) จะมี ค่ าน้ าหนัก เฉลี่ ยที่
ลดลงมากที่สุดเท่ากับ 15 เปอร์ เซ็ นต์ และยังมี คุณภาพกาลังรับแรงอัดที่
ดีกว่า เมื่อนามาคานวณน้ าหนักผนัง ต่อ 1 ตารางเมตร ใช้กอ้ นบล็อก 40
ก้อน บล็อกมาตรฐาน วว. ได้เท่ากับ 276 กิโลกรัม ก้อนบล็อกอัตราส่ วน
ผงอลูมิเนี ยม 0.5 กิโลกรัม ได้เท่ากับ 240 กิโลกรัม ลดลงต่อตารางเมตร
เท่ากับ 36 กิโลกรัม ช่วยให้สามารถลดน้ าหนักของโครงสร้างได้มาก และ
ยังมีความแข็งแรงที่ดีข้ ึน
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