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บทคัดย่อ
การพัฒนาบล็อกประสานน้ำ�หนักเบาชนิดใหม่ที่มีค่าการนำ�ความร้อนต่ำ�เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และการตกแต่ง
ภายนอกอาคารเป็นวัตถุประสงค์หลักในการศึกษานี้ งานวิจัยนี้แบ่งอัตราส่วนผสมของวัสดุออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
แรกเป็นการปรับปรุงส่วนผสมเดิมโดยการเพิ่มเยื่อกระดาษเหลือทิ้งในปูนซีเมนต์ ดินลูกรัง กลุ่มที่สองเป็นการพัฒนา
อัตราส่วนผสมและวัตถุดบิ ใหม่เป็นส่วนผสม คือ ปูนซีเมนต์ ทราย ผงสี และเยือ่ กระดาษเหลือทิง้ เพือ่ ทำ�การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการใช้เยื่อกระดาษเหลือทิ้งในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อลดความหนาแน่นของวัสดุ และลดค่าการนำ�ความร้อน
โดยคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล และการนำ�ความร้อนของบล็อกประสานถูกทดสอบหลังจากการบ่มที่ 28 วัน
จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในเยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานกระดาษลูกฟูกต่ำ�กว่า
ข้อกำ�หนดฉลากเขียวสำ�หรับแผ่นอัดสำ�หรับงานอาคาร ตกแต่งและอุตสาหกรรมเครื่องเรือน การเพิ่มส่วนผสมของเยื่อ
กระดาษเหลือทิ้งช่วยลดน้ำ�หนักและลดความหนาแน่นของวัสดุได้ดี อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตบล็อกใหม่
คือ 1:5:0.02:0.3 (ปูนซีเมนต์:ทราย:ผงสี:เยื่อกระดาษ) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนเท่ากับ 1.0424 วัตต์/เมตร
เคลวิน น้ำ�หนักเท่ากับ 4.37 กิโลกรัมต่อหน่วย ความหนาแน่นเท่ากับ 1482.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าการรับ
แรงอัดเท่ากับ 68.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร บล็อกชนิดใหม่นี้มีค่าการนำ�ความร้อนลดลงร้อยละ 34 น้ำ�หนักลดลง
ร้อยละ 22.5 และมีสีแดงที่เข้มกว่า เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับบล็อกประสานดินลูกรังผสมซีเมนต์ในท้องตลาด
ดังนัน้ การผลิตบล็อกประสานชนิดใหม่ทใี่ ช้ประโยชน์จากเยือ่ กระดาษเหลือทิง้ ในโรงงานผลิตกระดาษนีจ้ ะช่วย
เพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องความร้อน การบริหารจัดการของเสียจากโรงงานและยัง
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
Abstract
The development of a new lightweight interlocking block for building and architectural materials with
low thermal conductivity, using paper pulp waste, is the main purpose of this study. Many different mix
proportions were studied by incorporating paper pulp waste into the mixtures. For the first one, Portland
cement, red lateritic soil and paper pulp waste were used. The second consisted of Portland cement, iron
oxide color, sand and paper pulp waste. The feasibility of using paper pulp waste from the Kraft paper
manufacturing industry was studied. The physical, mechanical, and thermal properties of the block samples
were determined after 28 days of curing.
It was found that heavy metal contaminants in paper pulp waste were lower than the green label
requirement for panels in the building, decorating and furniture industries. It was concluded that the use of
paper pulp waste as an admixture could reduce the thermal conductivity and density of the block. The
optimum mixture ratio of Portland cement, sand, iron oxide color, and paper pulp waste was 1:5:0.02:0.3.
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The sample block yielded a thermal conductivity of 1.0424 W/m K, weight of 4.37 kg, bulk density of 1482.2
kg/m3, and compressive strength of 68.6 kg/cm2. When compared to commercial soil-cement blocks, the
block achieved a 34% lower thermal conductivity and 22.5% lower weight, and provided a very vivid color.
Finally, the new lightweight interlocking block mixed with paper pulp waste from the Kraft paper
manufacturing industry can produce added value, reduce thermal conductivity, support waste management,
and help save the environment.
คำ�สำ�คัญ (Keywords)
บล็อกก่อสร้างมวลเบา (Lightweight Block), ตะกอนเยื่อกระดาษ (Wastepaper Sludge),
รีไซเคิลของเสีย (Recycling Waste), วัสดุก่อสร้างทางเลือก (Alternate Building Material)

การพัฒนาบล็อกประสานน้ำ�หนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง
วชิระ แสงรัศมี
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1. บทนำ�
วัสดุกอ่ สร้างในประเทศไทย เช่น อิฐมอญ บล็อก
คอนกรีต และบล็อกดินผสมซีเมนต์ ต่างมีค่าการนำ�
ความร้อนสูงและมีน�้ำ หนักมาก เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์
มาตรฐานวัสดุสมัยใหม่ที่ใส่ใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
บล็อกประสานเป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสวน
ที่กำ�ลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในการ
ประดั บ ตกแต่ ง สวนทั้ ง แบบชั่ ว คราว และแบบถาวร
บล็อกประสานผลิตจากส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ดิน
ลูกรังและน้ำ� บล็อกประสานยังคงมีคุณสมบัติบางอย่าง
ที่ต้องปรับปรุง เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนที่มี
ค่าสูงถึง 1.4823 วัตต์ต่อเมตร เคลวิน มีน้ำ�หนักสูงถึง
5.6 กิโลกรัมต่อก้อน และมีผิวสีน้ำ�ตาลเพียงสีเดียวที่ได้
จากส่วนผสมของดินลูกรัง จึงทำ�ให้มีผู้วิจัยพยายาม
พัฒนาวัสดุทดแทนวัสดุเดิมโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทั้งทาง
อุตสาหกรรมและทางการเกษตรกรรมเป็นวัสดุมวลรวม
น้�ำ หนักเบาและมีคา่ การนำ�ความร้อนต่�ำ เช่น สมิตร และ
ปริญญา (2549) ได้ศึกษาการผลิตคอนกรีตบล็อกมวล
เบาจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่
เถ้าลอย กากแคลเวียมคาร์ไบด์ และตะกันเหล็ก โดยมี
การใช้ ป ริ ม าณปู น ซี เ มนต์ ที่ น้ อ ย เถ้ า ลอย และกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ ปูนซีเมนต์ใช้เป็นวัสดุประสานใน
อัตราส่วนการแทนทีร่ อ้ ยละ 50 70 และ 100 ของปริมาตร
ช่ อ งว่ า งของมวลรวมโดยมี อั ต ราส่ ว นปู น ซี เ มนต์ ต่ อ
เถ้าลอยต่อกากแคลเซียมคาร์ไบด์ 2 อัตราส่วน คือ 1070-20 และ 5-60-35 พบว่า ความหนาแน่นของวัสดุมี
ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1192.52 ถึง 1757.70 กก./ม3 ส่วน
กำ�ลังอัดของบล็อกจะมีค่ามากกว่า 25 กก./ซม2 ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑ์ของ มอก. 58-2530 ในทุกอัตราส่วน
ผสมเมื่อตัวอย่างมีอายุมากกว่า 28 วัน การดูดกลืนน้ำ�
ของบล็อกมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 13.86 ถึง 20.62 ใน
ทุกอัตราส่วนผสม นอกจากนี้ ตัวอย่างบล็อกคอนกรีตที่
ได้มคี า่ สัมประสิทธิก์ ารนำ�ความร้อนทีต่ �่ำ มาก คือมีคา่ อยู่
ระหว่าง 0.133 ถึง 0.190 วัตต์ต่อเมตรต่อองศาเซลเซียส
และยังไม่พบสารชะละลายทีม่ ากไปกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6-2540
อีกด้วย
Kanchanason และคณะ (2001) ได้ศึกษาชนิด
ของวัสดุทมี่ อี งค์ประกอบเซลลูโลสผลิตวัสดุผสมซีเมนต์
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โดยทดสอบค่าการนำ�ความร้อนของวัสดุ พบว่า การ
เพิ่มเซลลูโลสจะส่งผลให้ค่าการนำ�ความร้อนของวัสดุ
ต่ำ�ลง และน้ำ�หนักของซีเมนต์เพสต์จะต่ำ�ลงด้วย ต่อมา
Khadari, Suttisonk, Pratinthong & Hirunlabh (2001)
ได้ทำ�การศึกษาการใช้เส้นใยมะพร้าวและเส้นใยทุเรียน
เป็นส่วนผสมในทรายและซีเมนต์ เพื่อผลิตเป็นวัสดุ
ก่อสร้างที่มีค่าการนำ�ความร้อนต่ำ� ผลการศึกษาพบว่า
การใช้เส้นใยจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็น
ส่วนผสมในวัสดุก่อสร้างจะช่วยลดค่าการนำ�ความร้อน
และลดน้ำ�หนัก (ความหนาแน่น) ของวัสดุลงได้ และ
หลังจากนัน้ Khadari, Watsanasathaporn & Hirunlabh
(2005) ยังได้ใช้เส้นใยมะพร้าวผสมกับดินลูกรัง และ
ซีเมนต์ ผลิตเป็นบล็อกประสานเพื่อพัฒนาคุณสมบัติ
ของบล็อกให้มปี ระสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนทีด่ ี
ขึ้น ผลการศึกษา พบว่า การเพิ่มเส้นใยมะพร้าวในส่วน
ผสมจะช่วยให้มีค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนต่ำ�ลง
และมีความหนาแน่นของวัสดุลดลงด้วย แต่สีผิวของ
วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปยังคงไม่ได้รับการพิจารณา
นอกจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรแล้วยังมีวัสดุเหลือทิ้งทางด้านอุตสาหกรรม
อีกจำ�นวนมากทีต่ อ้ งการนำ�ไปใช้ประโยชน์เพือ่ ลดค่าใช้
จ่ายในการบริหารจัดการและเพิม่ มูลค่า เมือ่ เราพิจารณา
โรงงานผลิตกระดาษลูกฟูกที่มีวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นกาก
ตะกอนเยือ่ กระดาษทีม่ ปี ริมาณมากถึง 1 ตันต่อวันทีต่ อ้ ง
นำ�ไปฝังกลบและเผาทำ�ลาย จึงเกิดแนวคิดในการนำ�
กากตะกอนเยือ่ กระดาษเหลือนีม้ าใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตวัสดุก่อสร้าง ซึ่งกากตะกอนเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง
เหล่านี้มีขนาดเส้นใยที่เล็กมากหรือที่เรียกกันว่า “เยื่อ”
เยือ่ มีองค์ประกอบของเซลลูโลสและลิกนินเป็นส่วนใหญ่
เยื่อนี้มีความหนาแน่นต่ำ�และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกัน
ความร้อนได้ดี หากนำ�มาใช้เป็นส่วนผสมเพื่อผลิตเป็น
วัสดุกอ่ สร้างมวลเบาได้กน็ า่ จะเป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ย
ในจากการกำ�จัด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
มูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษานีเ้ ป็นการพัฒนาวัสดุ
ก่อสร้างโดยใช้เยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานผลิต
กระดาษเป็นส่วนผสมเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่มี
ค่าการนำ�ความร้อนต่ำ� โดยทำ�การค้นหาอัตราส่วนผสม
ที่เหมาะสมในการผลิตบล็อกประสานชนิดใหม่ โดย
ทำ�การทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัด การดูดซึมน้ำ�
ความหนาแน่น และค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อน

2. วัตถุดิบและวิธีการทดสอบ
2.1 วัตถุดิบและอัตราส่วนผสม
- ปูนซีเมนต์ประเภท I ผลิตได้ตามมาตรฐาน
		 มอก. 15 เล่ม 1-2553 (ASTM C 150-89)
- ดินลูกรังในจังหวัดอุทยั ธานี ร่อนผ่านตะแกรง
		 2.38 มิลลิเมตร
- ทรายแม่น�้ำ ร่อนผ่านตะแกรง 2.38 มิลลิเมตร
- ผงสีแดง (red iron oxide pigment) เบอร์
		 KSM 5131
- น้ำ�ประปา
- กากตะกอนเยื่ อ กระดาษจากโรงงานผลิ ต
		 กระดาษลูกฟูก ก่อนนำ�มาใช้เป็นวัสดุผสม
		 จะต้องนำ�ปรับค่า PH 6 แล้วนำ�กากตะกอน
		 ใส่ตะแกรงตากแดดพอหมาด แล้วตรวจสอบ
		 ความชื้น
2.2 การผลิตชิ้นทดสอบ
ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาอัตราส่วนผสมใน
การผลิตบล็อกประสานทีแ่ ตกต่างกันจำ�นวน 8 อัตราส่วน
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยใช้เยือ่ กระดาษเหลือทิง้ ในส่วน
ผสมของวัตถุดิบเดิม (C1-C4) ที่ใช้ผลิตบล็อกประสาน
และใช้เยือ่ กระดาษเหลือทิง้ ในส่วนผสมของวัตถุดบิ ใหม่
(N1-N4) โดยมีขั้นตอนการผลิตชิ้นทดสอบ ดังนี้
ขั้นการเตรียมชิ้นทดสอบเริ่มจากการชั่งน้ำ�หนัก
วัตถุดบิ ต่าง ๆ ตามอัตราส่วนทีต่ อ้ งการในตารางที่ 1 นำ�
กากตะกอนเยือ่ กระดาษทีเ่ ตรียมไว้มาผสมกับส่วนผสม
ทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยสว่านไฟฟ้าที่มีใบพัด
โลหะประมาณ 3 นาที แล้วใส่น�้ำ ตามอัตราส่วนทีก่ �ำ หนด
ผสมด้วยสว่านไฟฟ้าทีม่ ใี บพัดโลหะอีกประมาณ 3 นาที
เมื่อส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้ว จึงนำ�ไปเทลงในแบบแม่
พิมพ์ กดอัดและปาดผิวให้เรียบทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง จึงถอด
แบบแม่พิมพ์ออก นำ�ไปบ่มในที่ร่ม เมื่อครบ 28 วันจึง
นำ � ไปทดสอบ นำ � ผลมาเปรี ย บเที ย บหาอั ต ราส่ ว นที่
เหมาะสมโดยคำ�นึงถึงมาตรฐานการรับแรงอัดเป็นเกณฑ์
เบื้องต้น
นำ � อั ต ราส่ ว นผสมที่ เ หมาะสมมาผลิ ต บล็ อ ก
ประสานขนาด 12.5x25x10 เซนติเมตร อย่างละ 5 ก้อน
โดยวิธีการหล่อขึ้นรูป 2 แบบ คือ แบบไม่ใช้เครื่องอัด
และแบบใช้เครื่องอัดบล็อกมือ CINVA-Ram (แรงกด
ประมาณ 1.0 เมกะนิวตันต่อตารางเมตร) บ่มบล็อก

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตชิ้นทดสอบ
อัตราส่วนผสม (โดยน้ำ�หนัก)

สัญลักษณ์ของวัสดุ
ทดสอบกลุ่มหนึ่ง

ปูนซีเมนต์:ดินลูกรัง:เยื่อกระดาษ

C1

1 : 5 : 0.0
อัตราส่วนอ้างอิง

C2

1 : 5 : 0.3

C3

1 : 5 : 0.6

C4

1 : 5 : 0.9

สัญลักษณ์ของวัสดุ
ทดสอบกลุ่มสอง

ปูนซีเมนต์:ทราย:ผงสี:เยื่อกระดาษ

N1

1 : 5 : 0.02 : 0.0

N2

1 : 5 : 0.02 : 0.3

N3

1 : 5 : 0.02 : 0.6

N4
1 : 5 : 0.02 : 0.9
อัตราส่วนของน้ำ�เท่ากับ 1 เท่าของน้ำ�หนักซีเมนต์

ต้นแบบในที่ร่ม เมื่อครบ 28 วันจึงนำ�ไปทดสอบการรับ
แรงอัด ความหนาแน่น การดูดซึมน้�ำ และการสัมประสิทธิ์
การนำ�ความร้อน
2.3  วิธีทดสอบ
การทดสอบชิ้นทดสอบจำ�นวนอย่างละ 3 ชิ้น
ทดสอบในแต่ละอัตราส่วนผสมทีก่ �ำ หนด บ่มในห้องเป็น
เวลา 28 วัน ก่อนทดสอบค่าการรับแรงอัดตามมาตรฐาน
ASTM C140-96b ทดสอบความหนาแน่นของวัสดุ
น้�ำ หนัก และค่าการดูดซึมน้�ำ ปฏิบตั ติ าม ASTM C-134-94
ค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนทดสอบตามมาตรฐาน
JIS R2618
บล็อกประสานต้นแบบทดสอบตามเกณฑ์ มอก.
57-2530 จำ�นวนอย่างละ 5 ก้อน
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในเยื่อกระดาษ
เหลือทิ้ง
การศึกษาหาปริมาณสารโลหะหนักปนเปื้อนได้
ทำ�การทดสอบเพียง 5 ชนิด ตามสิ่งที่คาดว่าได้จะมีใน
ปริมาณสูง โดยใช้วิธี Atomic Absorption Spectroscopy ผลการทดสอบพบว่ามีโลหะหนัก โครเมียม (IV)
ในปริมาณ 9.639 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคดเมียมใน

การพัฒนาบล็อกประสานน้ำ�หนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง
วชิระ แสงรัศมี
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ปริมาณ 0.125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปรอทในปริมาณ
0.655 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตะกั่วในปริมาณ 5.585
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม และสารหนู ใ นปริ ม าณ 1.497
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่ามีปริมาณสารโลหะหนัก
ปนเปือ้ นทัง้ หมดต่�ำ กว่าเกณฑ์ควบคุมการใช้สารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำ�หนดฉลากเขียวสำ�หรับแผ่นอัด
สำ�หรับงานอาคาร ตกแต่งและอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
(TGL-41-R1-11)
3.2 ความหนาแน่นของดินลูกรังและดินทราย
ผลการศึ ก ษาความหนาแน่ น ของดิ น ลู ก รั ง
พบว่า มีค่าเท่ากับ 125 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ความหนาแน่นของดินทรายเท่ากับ 137 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติ เ มตร ค่ า ความหนาแน่ น ของดิ น ลู ก รั ง ต่ำ � กว่ า
ดินทรายประมาณร้อยละ 9 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
ลักษณะของดินทรายมีการจับตัวเป็นก้อนอัดแน่นกว่า
ดินลูกรัง เนื่องจากดินทรายมีค่าความหนาแน่นจำ�เพาะ
ที่สูงกว่าดินลูกรัง
เมื่ อ นำ � ชิ้ น ทดสอบมาทำ � การส่ อ งดู โ ครงสร้ า ง
ภายในวัสดุผสมเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง พบว่า มีช่องว่าง
อากาศขนาดเล็กจำ�นวนมาก ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากการ
เรียงตัวของเส้นใยในทิศทางที่ไม่แน่นอนจึงทำ�ให้เกิด
โพรงเล็ก ๆ จำ�นวนมาก ดังรูปที่ 1 ซึง่ ส่งผลให้ชนิ้ ทดสอบ
ที่มีเยื่อกระดาษเหลือทิ้งผสมอยู่มีค่าความหนาแน่นที่
ต่ำ�ลง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Khedari et
al., (2001)

รูปที่ 1 ภาพขยายของโครงสร้ า งภายในชิ้ น ทดสอบโดยการ
ส่องกล้อง (SEM, 2000x)
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3.3 ผลการศึกษาลักษณะสีผิวชิ้นทดสอบ
การนำ�วัตถุดิบดินทรายผสมผงสีแดง (Red iron
oxide) ร้อยละ 2 ของน้�ำ หนักซีเมนต์ พบว่า ลักษณะของ
เนื้อวัสดุจะมีสีแดงที่เด่นชัดกว่า วัสดุผสมดินลูกรังเดิม
ดังรูปที่ 2

C3 (ดินลูกรัง)

N3 (ทรายผสมผงสีแดง)

รูปที่ 2 ลักษณะของพื้นผิวและสีของชิ้นทดสอบ

จากการทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ ทางกล และ
สัมประสิทธิก์ ารนำ�ความร้อนของชิน้ ทดสอบ สามารถนำ�
มาแสดงผลได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติของชิ้นทดสอบทั้งหมด
สัญลักษณ์ ค่าความ ค่าสัมประสิทธิ์
กำ�ลัง
ชิ้นทดสอบ หนาแน่น
การนำ�
รับแรงอัด
(กก./ม.3)
ความร้อน
(กก./ซม.2)
(วัตต์/เมตร
เคลวิน)
C1

1158.19

0.912

63.71

C2

1027.89

0.726

31.40

C3

929.93

0.537

24.46

C3

902.60

0.346

21.17

N1

1424.85

0.955

70.83

N2

1226.58

0.833

36.82

N3

1089.48

0.584

24.59

N4

902.27

0.363

22.24

3.4 อิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณเยื่ อ กระดาษที่ มี ผ ลต่ อ
ความหนาแน่นและการรับแรงอัด
ผลการศึกษาค่าความหนาแน่นของชิ้นทดสอบ
ดังแสดงในรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่า เมื่อปริมาณเยื่อ
กระดาษในวัสดุผสมเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 0 30 60
และ 90 ตามลำ�ดับ

รูปที่ 3 ปริมาณเยื่อกระดาษเหลือทิ้งที่มีผลต่อความหนาแน่น
ของชิ้นทดสอบ

ผลการทดสอบกลุม่ วัสดุผสมลูกรัง (C1-C4) โดย
อ้างอิงชิน้ ทดสอบที่ C1 พบว่า เมือ่ เพิม่ ปริมาณส่วนผสม
ของเยือ่ กระดาษตามลำ�ดับจะทำ�ให้มคี วามหนาแน่นของ
ชิ้นทดสอบต่ำ�ลงร้อยละ 11.3 (C2) 19.7 (C3) และ 22.1
(C4) ตามลำ�ดับ ชิ้นทดสอบที่ C4 มีค่าความหนาแน่น
ต่ำ�สุด
ผลการทดสอบกลุ่มวัสดุผสมทราย (N1-N4)
โดยอ้างอิงชิ้นทดสอบที่ N1 พบว่า เมื่อเพิ่มส่วนผสม
ของเยือ่ กระดาษจะทำ�ให้ความหนาแน่นของชิน้ ทดสอบ
ต่ำ�ลงร้อยละ 13.9 (N2) 23.5 (N3) และ 36.7 (N4)
ตามลำ�ดับ ชิ้นทดสอบที่ N4 มีค่าความหนาแน่นต่ำ�สุด
สามารถอธิปรายได้ว่าอิทธิผลของปริมาณเยื่อ
กระดาษที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ความหนาแน่นของชิ้นทดสอบ
ต่�ำ ลง เนือ่ งจากเยือ่ กระดาษเป็นวัสดุทมี่ นี �้ำ หนักเบาและ
มีความหนาแน่นต่ำ�
ผลการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของชิ้น
ทดสอบ พบว่า วัสดุผสมดินลูกรังชิ้นทดสอบที่ C1 มีค่า
ความหนาแน่นต่ำ�กว่าวัสดุผสมดินทราย ชิ้นทดสอบ
N1ประมาณร้อยละ 18.7 เนือ่ งมาจากดินลูกรังมีคา่ ความ
หนาแน่นจำ�เพาะต่�ำ กว่า จึงส่งผลให้มคี า่ ความหนาแน่น
ของชิ้นทดสอบที่ต่ำ�

รูปที่ 4 ปริ ม าณเยื่ อ กระดาษเหลื อ ทิ้ ง ที่ มี ผ ลต่ อ กำ � ลั ง รั บ แรง
อัดของชิ้นทดสอบ

ผลการทดสอบกำ�ลังรับแรงอัดของชิ้นทดสอบ
พบว่า การเพิม่ ปริมาณเยือ่ กระดาษเหลือทิง้ ในส่วนผสม
จะส่งผลต่อกำ�ลังรับแรงอัดต่ำ�ลง เนื่องมาจากคุณสมบัติ
ของเยื่อกระดาษที่สามารถรับแรงอัดและแรงดึงได้ต่ำ�
เมื่ อ ปริ ม าณเยื่ อ กระดาษเพิ่ ม มากขึ้ น จะทำ � ให้ ก าร
ต้านทานกำ�ลังรับแรงอัดต่ำ�ลง
เมื่อพิจารณาค่าหนาแน่นของวัสดุและกำ�ลังรับ
แรงอัดของชิน้ ทดสอบดังรูปที่ 5 พบว่า เมือ่ ค่าความหนา
แน่นต่ำ�ลงจะส่งผลให้กำ�ลังรับแรงอัดต่ำ�ลงด้วย เมื่อนำ�
ข้อกำ�หนดกำ�ลังรับแรงอัดของบล็อกคอนกรีตชนิดไม่
รับน้ำ�หนักตาม มอก.58-2530 ที่กำ�หนดให้มีกำ�ลังรับ
แรงอัดต้องไม่ต่ำ�กว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
มาเปรียบเทียบ พบว่า ทั้งกลุ่มวัสดุผสมดินลูกรังชิ้น
ทดสอบที่ C1 และ C2 และกลุ่มวัสดุผสมดินทราย ผงสี
ชิ้นทดสอบที่ N1 และ N2 ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
เมื่อนำ�ความสัมพันธ์ของกำ�ลังรับแรงอัดที่ผ่าน
เกณฑ์และมีค่าความหนาแน่นต่ำ�มาพิจารณาหาอัตรา
ส่วนผสมที่เหมาะสม พบว่า อัตราส่วนผสมของปริมาณ
เยือ่ กระดาษเหลือทิง้ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 30 ของน้�ำ หนักซีเมนต์
เหมาะสมที่ จะนำ � มาผลิ ต เป็ นบล็ อกประสานต้นแบบ
เพื่อทดสอบต่อไป

รูปที่ 5 ค่าความหนาแน่นและกำ�ลังรับแรงอัดของชิ้นทดสอบ

3.5 อิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณเยื่ อ กระดาษที่ มี ผ ลต่ อ
ความหนาแน่ น และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารนำ �
ความร้อน
ค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนของชิ้นทดสอบ
ต่ำ�ลงเมื่อปริมาณเยื่อกระดาษเหลือทิ้งเพิ่มขึ้น ดังแสดง
ในรูปที่ 6 เนื่องมาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้งมีคุณสมบัติ
การเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี เมื่อเพิ่มปริมาณ
เยื่อกระดาษเหลือทิ้งในส่วนผสมจะทำ�ให้สัมประสิทธิ์
การนำ�ความร้อนที่ต่ำ�ลง
การพัฒนาบล็อกประสานน้ำ�หนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง
วชิระ แสงรัศมี
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รูปที่ 6 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารนำ � ความร้ อ นและปริ ม าณเยื่ อ
กระดาษของชิ้นทดสอบ

รูปที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อน และความหนาแน่นของ
ชิ้นทดสอบ

ค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนของกลุ่มวัสดุ
ผสมดินลูกรัง (C1-C4) มีค่าต่ำ�กว่ากลุ่มวัสดุผสมดิน
ทราย (N1-N4) ขณะที่มีปริมาณเยื่อกระดาษเท่ากัน
เนื่ องมาจากวั สดุ ผ สมดินลูก รัง มีความหนาแน่นที่ต่ำ�
และมีโพรงอากาศขนาดเล็กจำ�นวนมากจึงส่งผลให้มีค่า
สัมประสิทธิก์ ารนำ�ความร้อนทีต่ ่ำ�กว่าวัสดุผสมดินทราย
ค่าสัมประสิทธิก์ ารนำ�ความร้อนกับค่าความหนา
แน่นของชิ้นทดสอบมาพิจารณา ดังรูปที่ 7 พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนเพิ่มขึ้นตามค่าความหนา
แน่นของวัสดุ เนื่องมาจากผลของการเพิ่มเยื่อกระดาษ
ที่ เป็ น ฉนวนกั น ความร้อนและมีน้ำ�หนัก เบาส่ง ผลให้
ค่าสัมประสิทธิ์การนำ�ความร้อนและความหนาแน่นของ
ชิ้นทดสอบลดลง จึงสามารถสรุปได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์
การนำ�ความร้อนแปรผันตามค่าความหนาแน่นของวัสดุ
(Khadari et al., 2001, pp. 65-70)

ประมาณ 1.0 เมกะนิวตันต่อตารางเมตร ผลิตบล็อก
ประสานขนาด 12.5x25x10 เซนติเมตร แล้วนำ�มา
ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางกล และสัมประสิทธิ์
การนำ�ความร้อน จำ�นวนอย่างละ 5 ชิ้นทดสอบเปรียบ
เทียบกับวัสดุก่อ สร้างที่จำ�หน่ายในท้องตลาด ดังแสดง
ในตารางที่ 3 พบว่า บล็อกประสานที่ใช้เครื่องอัดแบบ
มือโยกจะมีก�ำ ลังแรงอัดเพิม่ ขึน้ สองเท่า มีคา่ สัมประสิทธิ์
การนำ�ความร้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และค่าความหนา
แน่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บบล็ อ กประสานต้ น แบบชนิ ด
ใหม่กับบล็อกประสานทั่วไปในท้องตลาด พบว่า บล็อก
ชนิดใหม่มขี อ้ ดี คือ มีคา่ สัมประสิทธิก์ ารนำ�ความร้อนต่�ำ
มีน้ำ�หนักเบา และมีสีผิวที่เข้ม นอกจากนั้นยังสามารถ
เพิ่มสีผิววัสดุได้หลากหลายจากการเติมผงสี ดังแสดง
ในรูปที่ 8

3.6 ผลการเปรียบเทียบบล็อกก่อสร้างต้นแบบกับ
วัสดุก่อสร้างในท้องตลาด
เมื่อนำ�อัตราส่วนที่คัดเลือก N2 คือ อัตราส่วน
(ปู น ซี เ มนต์ : ทราย:ผงสี: เยื่อกระดาษ) 1:5:0.02:0.3
มาผลิตบล็อกประสานทั้งแบบไม่ใช้เครื่องอัดและแบบ
ใช้เครื่องอัดแบบมือโยก (Cinva-Ram) ด้วยแรงอัด

บล็อกประสานชนิดเดิม

บล็อกประสานชนิดใหม่

บล็อกประสานชนิดใหม่

รูปที่ 8 ลั ก ษณะบล็ อ กประสานเดิ ม เปรี ย บเที ย บกั บ บล็ อ ก
ประสานจากวัสดุใหม่

ตารางที่ 3 สมบัติของวัสดุก่อสร้างต้นแบบและวัสดุก่อสร้างในท้องตลาด
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ชนิดของวัสดุ

รายการ

น้ำ�หนัก
ต่อหน่วย
(กิโลกรัม)

บล็อกประสาน ที่จำ�หน่ายในท้องตลาด

ทั่วไป

5.63

1913.40

1.481

79.79

บล็อกประสาน อัดโดยเครื่องอัดมือโยก

N2

4.37

1482.20

1.042

68.60

บล็อกประสาน ไม่ใช้เครื่องอัด

N2

3.72

1262.68

0.917

33.68
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ความหนาแน่น
(กก./ลบ.ม.)

สัมประสิทธิ์
กำ�ลังรับแรงอัด
การนำ�ความร้อน
(กก./ตร.ซม.)
(วัตต์/เมตร เคลวิน)

แม้วา่ กำ�ลังรับแรงอัดของบล็อกประสานชนิดใหม่
นีม้ คี า่ ต่�ำ กว่าบล็อกประสานทัว่ ไปในท้องตลาด แต่ก�ำ ลัง
รับแรงอัดของบล็อกประสานทั้งหมดผ่านเกณฑ์ มอก.
58-2530 บล็อกคอนกรีตชนิดไม่รับน้ำ�หนัก และผ่าน
เกณฑ์ มผช. 602/ 2547 บล็อกประสานชนิดไม่รับ
น้ำ�หนัก
4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ เ ยื่ อ
กระดาษเหลือทิง้ จากโรงงานผลิตกระดาษลูกฟูก เพือ่ นำ�
มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
สามารถสรุปได้ว่า
- เยื่อกระดาษเหลือทิ้งสามารถนำ�มาใช้เป็น
วัตถุดบิ ในการผลิตวัสดุกอ่ สร้างได้ ช่วยทำ�ให้มคี า่ ความ
หนาแน่นและน้ำ�หนักต่ำ�ลง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันความร้อนได้มากขึ้น
- การใช้เยือ่ กระดาษเหลือทิง้ เป็นส่วนผสมเพิม่
ในกลุม่ วัสดุผสมปูนซีเมนต์และดินลูกรัง มีคา่ ความหนา
แน่นและกำ�ลังรับแรงอัดต่�ำ กว่า กลุม่ วัสดุผสมปูนซีเมนต์
ทราย และผงสี
- ลักษณะสีผิวที่ได้จากกลุ่มวัสดุผสมดินลูกรัง
มี สี ผิ ว น้ำ � ตาลอมเทา ส่ ว นกลุ่ ม วั ส ดุ ผ สมปู น ซี เ มนต์
ทราย ผงสี และเยือ่ กระดาษมีสแี ดงทีส่ ดกว่า ดังนัน้ การ
ใช้ผงสีเป็นส่วนผสมจะทำ�ให้ได้จำ�นวนสีที่หลากหลาย
มากขึ้น กว่าการใช้สีน้ำ�ตาลจากดินลูกรัง
- อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมในการนำ � ใช้ ใ นผลิ ต
บล็อกประสานต้นแบบ คือ อัตราส่วน (ซีเมนต์:ดิน
ทราย:ผงสี:เยื่อกระดาษ) 1:5:0.02:0.3 โดยใช้เครื่อง
อัดมือโยก (CINVA-RAM) ด้วยแรงอัดประมาณ 1.0
เมกะนิวตันต่อตารางเมตร มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ

1482.20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิทธิ์
การนำ�ความร้อนเท่ากับ 1.0424 วัตต์/เมตร เคลวิน
และมีกำ�ลังรับแรงอัดเท่ากับ 68.60 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร
- เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ บ ล็ อ กประสาน
ทั่วไปจากดินลูกรังผสมซีเมนต์กับบล็อกประสานชนิด
ใหม่ที่ใช้เครื่องอัดมือโยก พบว่า บล็อกประสานต้นแบบ
มีค่าความหนาแน่นลดลงร้อยละ 22.5 และมีค่าการ
นำ�ความร้อนต่ำ�ลงร้อยละ 34
ดังนั้น การใช้เยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงาน
ผลิ ต กระดาษลู ก ฟู ก เป็ น วั ส ดุ ผ สมในการผลิ ต วั ส ดุ
ก่อสร้างและตกแต่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจใน
การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งและช่วยลด
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
กิตติกรรมประกาศ
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีส่ นับสนุนด้านงบประมาณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สนับสนุนและอำ�นวยความ
สะดวก
คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ดา้ นเครือ่ งมือทดสอบ
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา
ศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชธนา พูลทอง
และดร.นันทน์ ถาวรังกูร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ที่ให้คำ�แนะนำ�

การพัฒนาบล็อกประสานน้ำ�หนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง
วชิระ แสงรัศมี
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