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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษา อัตราส่วนผสมของ อิฐบลอ็กประสานมวลเบาจากดินตะกอนประปาผสมวสัดปุอซโซลานท้ัง 3 ชนิด ได้แก่ 
เถ้าชานอ้อย ดินเบา และเถ้าแกลบ โดยหาอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ แทนท่ีด้วยดินตะกอนประปา ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ถึง 80 
ของน า้หนักปูนซีเมนต์ เม่ือได้อัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมด้านก าลังรับแรงอัดท่ีผ่านมาตรฐานและมีน า้หนักเบา น าตัวอย่างท่ีได้
แทนท่ีด้วยวัสดุปอซโซลานท้ัง 3 ชนิด ร้อยละ 10 ของน า้หนักดินตะกอนประปาเพ่ือหาอัตราส่วนของอิฐบล๊อกท่ีเหมาะสมต่อไป 
จากผลการศึกษาพบว่าการแทนท่ีดินตะกอนประปาท าให้ก าลังรับแรงอัดลดลงทุกอัตราส่วน ในการวิจัยจึงเลือกอัตราส่วนผสม
ปูนซีเมนต์ ต่อดินตะกอนประปาในอัตราส่วน 30:70 เพ่ือแทนท่ีวัสดุปอซโซลานท้ัง 3 ชนิด จากการแทนท่ีพบว่าการแทนท่ีด้วย 
เถ้าชานอ้อยให้ค่าก าลงัรับแรงอัดสูงกว่าตัวอย่างควบคุมทุกอัตราส่วน ส่วนการแทนท่ีด้วยดินเบาและเถ้าแกลบท าให้ก าลงัรับแรงอัด
ลดลงเม่ือเทียบกับตัวอย่างควบคุม ในด้านน า้หนักพบว่าการแทนท่ีด้วยวัสดุปอซโซลานท้ัง 3 ท าให้ตัวอย่างมีน า้หนักเบาขึน้ทุก
อัตราส่วน ส าหรับการทดสอบปรึซึมอิฐก่อพบว่าการแทนท่ีด้วยเถ้าชานอ้อยในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ ต่อดินตะกอนประปาต่อเถ้า
ชานอ้อยในอัตราส่วน 30:40:40  ให้ก าลงัท่ีได้สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับอิฐบลอ็กประสานจากท้องตลาดท้ัง 3 แหล่งและเป็นไปตาม
มาตรฐานของอิฐบลอ็กประสานชนิดรับน า้หนักซ่ึงก าหนดก าลงัรับแรงอัดไว้ไม่ต า่กว่า 70 ksc 
ค าส าคญั: ดินตะกอนประปา, ดินเบา, เถา้แกลบ, เถา้ชานออ้ย, อิฐบลอ็กประสานมวลเบา          
 

ABSTRACT 
This research was to study the mixture ratio of lightweight interlocking blocks from sludge mixed with 3 types of pozzolanic 
materials such as bagasse ash, diatomite, and rice husk ash by calculating the cement mixture ratio with sludge replacement 
percentages of 20-80 by weight of cement when obtaining the appropriate mixture ratio with respect to compressive strength that 
passed the standard and lightweight before replacing the sample with 3 types of pozzolanic materials at 10 % sludge by weight 
for determines the mixture ratio of lightweight interlocking blocks . Based on the study results, the sludge replacement caused a 
decrease in compressive strength for all ratios. In this research, the cement-sludge mixture ratio of 30:70 was, therefore, chosen 
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to replace 3 types of pozzolanic materials.  According to replacement results, it showed that the replacement by bagasse ash 
yielded higher compressive strengths than control samples for all ratios, where as the replacement by diatomite and rice husk 
ash yielded a decrease in compressive strength when compared to control samples. Regarding weight, replacement by 3 types of 
pozzolanic materials resulted in lightweight for all ratios. As for testing of masonry prisms, it demonstrated that replacement by 
bagasse ash in the cement-sludge- bagasse ash ratio of 30:40:40 yielded the maximum compressive strength when compared to 
interlocking blocks from 3 markets, corresponding to the standard of the non-load-bearing interlocking block that determines the 
compressive strength not less than 70 ksc. 
KEYWORDS: sludge, diatomite, rice husk ash, bagasse ash, lightweight interlocking blocks 
 
1.      บทน า 
         อิฐบล็อกประสาน คือ วสัดุก่อรับน ้ าหนักท่ีได้ท าการพฒันารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตวับล็อก เพื่อให้สะดวกในการ
ก่อสร้าง [1-2] โดยเนน้การใชว้ตัถุดิบในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ดินลูกรัง หินฝุ่ น ทราย หรือวสัดุเหลือท้ิงต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสม น ามาผสม
กบัปูนซีเมนต ์และน ้ าในสดัส่วนท่ีเหมาะสม อดัเป็นกอ้นดว้ยเคร่ืองอดัแลว้น ามาบ่ม ใหบ้ลอ็กแขง็ตวัประมาณ 7 วนั จะไดค้อนกรีต
บล็อกท่ีมีความแข็งแกร่ง มีรูปลักษณะพิเศษ ท่ีสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถงัเก็บน ้ าได้อย่างรวดเร็ว 
สวยงาม และประหยดักวา่งานก่อสร้างทัว่ไป  
         ในงานก่อสร้างปัจจุบนัน้ีวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างค่อนขา้งมีราคาสูงเม่ือเทียบกบั สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เน่ืองจากตน้ทุน
ในการผลิตสูงท าให้วสัดุในการก่อสร้างมีราคาแพงไปดว้ย ดงันั้นในการก่อสร้างจึงจ าเป็นตอ้งหาวสัดุแบบใหม่ท่ีค านึงถึงความ
ประหยดั ความแขง็แรงทนทานและมีน ้ าหนกัเบาเพ่ือท่ีจะน ามาใชพ้ฒันาในงานก่อสร้างไดดี้กวา่วสัดุแบบเดิมท่ีมีอยู ่โดยเฉพาะการ
พฒันาผลิตอิฐบลอ็กประสานมวลเบาจากดินตะกอนประปาเพ่ือน าไปใชส้ าหรับงานก่อสร้าง ซ่ึงตะกอนน ้ าประปาเป็นวสัดุเหลือท้ิง
จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าดิบเพ่ือผลิตเป็นน ้ าประปา [3]  
        งานวิจยัพฒันาอิฐบล็อกประสานให้มีน ้ าหนกัเบา โดยการใส่วสัดุมวลเบาเป็นส่วนผสม [4-6] และการใชโ้ฟมโพลิเอสเตอร์รีน 
เป็นส่วนผสมให้อิฐมีน ้ าหนกัเบา [7-8] นอกจากน้ียงัมีการพฒันาการใส่วสัดุโพลิเมอร์เสน้ใย [9-10] จากการวจิยัดงักล่าวให้น ้ าหนกั
ของอิฐบล็อกประสานเบาข้ึนแต่ก าลงัรับแรงอดัลดลง  อยา่งไรก็ตามก าลงัรับแรงอดัท่ีลดลงจากการวิจยัก็ยงัสามารถผา่นมาตรฐาน
การรับก าลงัของอิฐชนิดรับน ้ าหนกั   
        ดงันั้นโครงงานน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการผลิตอิฐบล็อกประสานมวลเบาจากดินตะกอนประปา ซ่ึงเป็นการพฒันาอิฐ
บล็อกประสานโดยใชว้สัดุในประเทศไทย ให้มีน ้ าหนักเบาและสามารถรับแรงอดัไดต้ามมาตรฐานโดยการปรับปรุงสัดส่วนและ
ส่วนผสม ของวสัดุในการผลิตส าหรับประยกุตก์ารใชผ้นงัอิฐบล็อกประสานกบัโครงสร้างคานคอนกรีตซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของโครงสร้างทัว่ไป การทดสอบและการทดลองโดยการใชดิ้นตะกอนประปาผสมกบัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ดินเบา 
แกลบ ชานออ้ย หรือวสัดุอ่ืนท่ีท าให้อิฐบล็อกประสาน มีน ้ าหนักเบาแต่ไม่สูญเสียก าลงัในการรับแรงอดั  เพ่ือเปรียบเทียบกับ
น ้ าหนกัและการรับแรงของอิฐบลอ็กประสานท่ีไดม้าตรฐาน จากการใชส้ดัส่วนกบัส่วนผสมท่ีแตกต่างกนั 
 
2.      วธีิด าเนินการศึกษา 
          ในขั้นตอนการศึกษาในงานวจิยัน้ีไดแ้บ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนไดแ้ก่  
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2.1    ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัตพืิ้นฐานของวสัดุทีน่ ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผสมท าอฐิบลอ็กประสานมวลเบา 
         ในขั้นตอนน้ีไดท้ าการทดสอบคุณสมบติัพ้ืนฐานของวสัดุท่ีใชใ้นการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยวสัดุหลกัๆ ดงัน้ี 
          1) ปูนซีเมนตใ์นการท าอิฐบลอ็กประสานจากดินตะกอนประปาจะใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ท าการทดสอบหา
ค่าความถ่วงจ าเพาะตามมาตรฐาน ASTM C 188-16 [11] 
          2) ดินตะกอนประปาเป็นดินตะกอนประปา จากการประปาจงัหวดัขอนแก่น ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ท าการทดสอบหาค่าความ
ถ่วงจ าเพาะตามมาตรฐาน ASTM D 854-14 [12] และไดท้ าการหาองคป์ระกอบทางเคมี ดงัตารางท่ี 1 
 

 
 

รูปที ่1 ดินตะกอนประปา ท่ีใชใ้นงานวจิยั 
 

          3) วสัดุปอซโซลานในงานวิจัยได้แก่ เถา้ชานออ้ย เถา้แกลบ และดินเบา ดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยวสัดุทั้ ง 3 ได้ท าการหา
องคป์ระกอบทางเคมี ดงัตารางท่ี 1 และท าการทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะ รวมถึงขนาดของเมด็ดินตามมาตรฐาน ASTM D 854-
14 [12], ASTM D 422-63 [13] ตามล าดบั 
 

             
                   เถา้ชานออ้ย (ขอนแก่น)                               ดินเบา  (ล าปาง)                                  เถา้แกลบ(ขอนแก่น) 

 

รูปที ่2 เถา้ชานออ้ย ดินเบา และเถา้แกลบ ท่ีใชใ้นงานวจิยั 
 
2.2   ขั้นตอนการหาส่วนผสมทีเ่หมาะสมในการท าอฐิบลอ็กประสานมวลเบาจากดนิตะกอนประปาผสมวสัดุปอซโซลาน 
        ส าหรับขั้นตอนการหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการท าอิฐบล็อกประสานมวลเบาได้ท าการแทนท่ีดินตะกอนประปา ใน
อตัราส่วนร้อยละ 20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 และ 80 ของน ้ าหนกัปูนซีเมนต ์โดยมีอตัราส่วนผสมดงัตารางท่ี 2 โดยน ้ าหนกัปริมาณน ้ าท่ี
ใชใ้นส่วนผสมมีค่าเท่ากบัความเหลวท่ีมอร์ตา้ร์มีการไหลแผ่ 110±5 วธีิการผสมท าตามมาตรฐาน ASTM C305-14  [14] วธีิทดสอบ
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ค่าการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ การหล่อ และวิธีการทดสอบก าลังรับแรงอดัท าตามมาตรฐาน ASTM C349-18 [15] เม่ือได้อัตรา
ส่วนผสมของการแทนท่ีปูนซีเมนต์ดว้ยดินตะกอนประปาแลว้จึงไดน้ า ดินเบา เถา้ชานออ้ยและเถา้แกลบแทนท่ีในส่วนของดิน
ตะกอนประปาเพ่ือให้อิฐบล็อกประสานมีน ้ าหนกัท่ีเบาข้ึนโดยใชก้ารแทนท่ี คร้ังละ 10%  ของน ้ าหนกัดินตะกอนประปา โดยการ
เลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสมพิจารณาจากก าลงัรับแรงอดัท่ีผา่นมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 [16] และน ้ าหนกัเป็นเกณฑ ์
 
ตารางที ่1     องคป์ระกอบทางเคมีของดินตะกอนประปา เถา้ชานออ้ย ดินเบา และเถา้แกลบ ดว้ย X-Ray Fluorescence (XRF) 

องคป์ระกอบทางเคมี(%) ดินตะกอนประปา เถา้ชานออ้ย ดินเบา เถา้แกลบ 
SiO2 56.73 76.8 51.62 86.9 
Al2O3 20.30 4.40 1.75 0.48 
Fe2O3 0.68 8.04 0.82 0.64 
CaO 6.02 5.44 15.7 0.20 
MgO NA 0.94 1.41 0.12 
Na2O 4.61 NA 0.70 1.50 
K2O 1.48 NA 0.39 0.62 
SO3 0.47 0.09 NA 0.13 
LOI 6.93 3.28 25.15 3.71 

 
 ตารางที ่2     อตัราส่วนผสมในงานวจิยั  
ล าดบัท่ี ปูนซีเมนต ์: ดินตะกอนประปา(%) ปูนซีเมนต ์

(g) 
ดินตะกอนประปา  

(g) 
น ้าสะอาด 
(CC.) 

1 80:20 800 200 255 
2 70:30 700 300 260 
3 60:40 600 400 265 
4 50:50 500 500 270 
5 40:60 400 600 275 
6 30:70 300 700 280 
7 20:80 200 800 285 

 
2.3   ขั้นตอนการขึน้รูปอฐิบลอ็กประสานมวลเบา 

         ส าหรับขั้นตอนน้ีจะน าส่วนผสมท่ีเหมาะสม มาท าการข้ึนรูปอิฐบล็อกประสานมวลเบาโดยมีรูปแบบอิฐบล็อกประสานดงัรูป
ท่ี 3 โดยท าการทดสอบก าลงัรับแรงอดัของอิฐตามมาตรฐาน ASTM C170-17 [17] ทดสอบก าลงัรับแรงอดัของปริซึมอิฐก่อตาม
มาตรฐาน ASTM C1314-18 [18]  และหาการดูดซึมน ้ าของอิฐบลอ็กประสานตามมาตรฐาน ASTM C67M-18 [19] 
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รูปที ่3 รูปแบบอิฐบลอ็กประสาน 
 

3.      ผลการศึกษา 
3.1    ผลการทดสอบคุณสมบัตเิบ้ืองต้นของวสัดุทีน่ ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผสมท าอฐิบลอ็กประสานมวลเบา 
         ความถ่วงจ าเพาะของ ปูนซีเมนต ์ดินตะกอนประปา ดินเบา เถา้ชานออ้ย และเถา้แกลบมีค่าเท่ากบั 3.15, 2.13, 2.05, 2.12 และ 
1.34 ตามล าดบั  ผลการวเิคราะห์จ าแนกดินตะกอนประปา ซ่ึงเป็นวสัดุหลกัในการท าอิฐบล็อกประสานมวลเบา มีค่า PI= 10.35ค่า 
LL=17.10 และค่า PL= 6.57 มีคุณสมบติัคลา้ยกบัดินเหนียว ส าหรับขนาดเม็ดดินไดท้ าการทดสอบโดยร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 325 
โดยทดสอบ ดินเบาและดินตะกอนประปา มีค่าเท่ากบัร้อยละ 98 และ 80 ตามล าดบั  
 
3.2   ผลการหาส่วนผสมทีเ่หมาะสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ผสมดนิตะกอนประปา 
        ส าหรับขั้นตอนการหาส่วนผสมระหวา่งปูนซีเมนตผ์สมดินตะกอนประปา ไดท้ าการแทนท่ีดินตะกอนประปา ในอตัราส่วน
ร้อยละ 20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 ของน ้ าหนักปูนซีเมนต ์จากผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัท่ีอาย ุ28 วนัของ ปูนซีเมนต์ผสมดิน
ตะกอนประปาในอตัราส่วนต่างๆ ไดผ้ลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัดงัรูปท่ี 4 (ก)  และความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยน ้ าหนักและ
อตัราส่วนผสมดงัรูปท่ี 4 (ข) ตามล าดบั                                                                                                                       
        จากรูปท่ี 4 เป็นความสัมพนัธ์ของก าลงัแรงอดัและน ้ าหนักของกอ้นตวัอยา่งระหวา่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต่อดินตะกอน
ประปา ไดท้ าการพิจารณาเลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาเลือกอตัราส่วน 30:70 คือ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์30 เปอร์เซ็นต ์
: ดินตะกอนประปา 70 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีก าลงัรับแรงอดัเท่ากบั 100.75 ksc และมีหน่วยน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากบั 227.13 กรัม โดยอา้งอิง
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 [16] ซ่ึงอตัราส่วน 30:70 น้ีเป็นอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการเลือกท าอิฐ
บล็อกประสานมวลเบาโดยพิจารณา 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นก าลงัรับแรงอดัซ่ึงผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์โดยขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน ให้ก าลงัรับแรงอดัของอิฐบลอ็กประสานชนิดรับแรงไม่ต ่ากวา่ 75 ksc และค านึงถึงดา้นความเบาซ่ึงจากการแทน
ท่ีดินตะกอนประปาร้อยละ 70 ของปูนซีเมนตท์ าให้อตัราส่วนผสมท่ีไดเ้บาข้ึนร้อยละ 26.14 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน 100:0 
โดยการแทนท่ีดินตะกอนประปายิง่มากจะส่งผลต่อก าลงัรับแรงท่ีลดลงแต่ก็ท าใหต้วัอยา่งมีน ้ าหนกัเบาข้ึน 
 
3.3    ผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัอฐิบลอ็กประสานมวลเบาจากดนิตะกอนประปาผสมวสัดุปอซโซลาน 
         ส าหรับผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัอิฐบล็อกประสานมวลเบาผสมวสัดุปอซโซลาน จากผลการทดสอบก าลงัแรงอดัและ
น ้ าหนกัของกอ้นตวัอยา่งระหวา่งปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ต่อดินตะกอนประปา ไดท้ าการพิจารณาเลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาเลือกอตัราส่วน 30:70 หลงัจากนั้นท าการแทนท่ีในส่วนของดินตะกอนประปาดว้ยวสัดุปอซโซลานทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ดิน
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เบา เถา้ชานออ้ย และเถา้แกลบ คร้ังละ10 เปอร์เซ็นต ์เพ่ือหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการน าไปผลิตเป็นอิฐบล็อกประสานมวลเบา
จากดินตะกอนประปา ผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัและหน่วยน ้ าหนกัดงัรูปท่ี 5 (ก) และ 5 (ข) ตามล าดบั 
 

          

                                                       (ก)                                                                                            (ข) 

รูปที ่4 ก) ความสมัพนัธ์ระหวา่งก าลงัรับแรงอดัท่ีอาย ุ28 วนัและอตัราส่วนปูนซีเมนตผ์สมดินตะกอนประปา 
             ข) ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยน ้ าหนกัและอตัราส่วนปูนซีเมนตผ์สมดินตะกอนประปา 

 

 

    
                                                       (ก)                                                                                       (ข) 

รูปที ่5 ก) ผลการเปรียบเทียบก าลงัรับแรงอดัท่ีผสมวสัดุปอซโซลานทั้ง 3 ชนิด                 
             ข) ผลการเปรียบเทียบหน่วยน ้ าหนกัท่ีผสมวสัดุปอซโซลานทั้ง 3 ชนิด 

 
        จากรูปท่ี 5 (ก) และ 5 (ข) พบวา่การแทนท่ีเถา้ชานออ้ยให้ก าลงัรับแรงท่ีไดสู้งกวา่ตวัอยา่งควบคุมท่ีไม่มีการแทนท่ีดว้ยวสัดุ
ปอซโซลานร้อยละ 59.86 แสดงให้เห็นว่าเถา้ชานออ้ยมีผลต่อก าลงัรับแรงอดัท่ีเพ่ิมข้ึน [20-23] การแทนท่ีด้วยเถา้ชานออ้ยใน
อตัราส่วนการแทนท่ี ปูนซีเมนต์ : ดินตะกอนประปา : เถา้ชานออ้ย ในอตัราส่วน 30 : 50 : 20 ให้ก าลงัรับแรงอดัสูงสุด แต่เม่ือ
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แทนท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลต่อก าลงัรับแรงอดัท่ีไดมี้ค่าลดลง ในส่วนของน ้ าหนกัการแทนท่ีเถา้ชานออ้ยมีผลต่อหน่วยน ้ าหนกันอ้ย
มากเน่ืองจากมีความถ่วงจ าเพาะท่ีใกลเ้คียงกบัดินตะกอนประปาโดยมีหน่วยน ้ าหนกัเท่ากบั 1,704 kg/m3 
        ส าหรับการแทนท่ีดว้ยดินเบาโดยในอตัราส่วนการแทนท่ี ปูนซีเมนต ์: ดินตะกอนประปา : ดินเบา ในอตัราส่วน 30 : 40 : 30 
ใหก้ าลงัรับแรงอดัท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่การแทนท่ีร้อยละ 10 – 20 % [24-25] หลงัจากนั้นตวัอยา่งจะรับแรงอดัลดลงในส่วนของน ้ าหนกั
การแทนท่ีดว้ยดินเบาท าใหน้ ้าหนกัตวัอยา่งทดสอบลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเน่ืองจากความถ่วงจ าเพาะนอ้ยกวา่ดินตะกอนประปาโดยมี
หน่วยน ้ าหนักเท่ากบั 1,360 kg/m3 และการแทนท่ีดว้ยเถา้แกลบทุกอตัราส่วนให้ผลต่อก าลงัรับแรงอดัลดลงและให้ความเบาของ
น ้ าหนักตวัอยา่งท่ีไดม้ากกวา่การแทนท่ีดว้ยเถา้ชานออ้ยและดินเบา เน่ืองจากความถ่วงจ าเพาะของเถา้แกลบท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดส่งผล
ต่อน ้ าหนกัท่ีลดลงอยา่งมากโดยมีหน่วยน ้ าหนกัเท่ากบั 1,240 kg/m3 
         จากการวิจยัไดพิ้จารณาเปรียบเทียบเลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของแต่ละอตัราส่วนผสม ดงัน้ี อตัราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ : ดินตะกอนประปา : ดินเบา  พิจารณาเลือก อตัราส่วน 30:30:40 ส าหรับอตัราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ดินตะกอน
ประปา : เถา้ชานออ้ย  พิจารณาเลือก อตัราส่วน 30:30:40  แต่อตัราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ดินตะกอนประปา : เถา้แกลบ  
ไม่พิจารณาเลือกเน่ืองจากก าลงัการรับแรงอดัไม่ไดต้ามมาตรฐานซ่ึงไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
3.4    ผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอฐิก่อ 
         ผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอิฐก่อไดน้ าตวัอยา่งท่ีไดจ้ากอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของแต่ละอตัราส่วนไดแ้ก่ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ : ดินตะกอนประปา : ดินเบา ท่ีอตัราส่วน 30:30:40 และปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ : ดินตะกอนประปา : เถา้ชานออ้ย ท่ี
อตัราส่วน 30:30:40 มาท าการผลิตเป็นอิฐบลอ็กประสานมวลเบาดงัรูปท่ี 6 และจากงานวจิยัไดท้ าการทดสอบก าลงัรับแรงอดัปริซึม
อิฐก่อบล็อกประสาน โดยน ามาเปรียบเทียบกับอิฐบล็อกประสานจากแหล่งผลิต 3 แหล่งในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(CT1, CT2, CT3) และไดผ้ลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอิฐก่อดงัรูปท่ี 7 
 

                                                              
             อิฐบลอ็กประสานผสมดินเบา                 อิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชานออ้ย            การวบิติัของตวัอยา่งปรึซึมอิฐก่อ 

 

รูปที ่6 การข้ึนรูปอิฐบลอ็กประสานมวลเบาผสมวสัดุปอซโซลานและการวบิติัของตวัอยา่งปริซึมอิฐก่อ 
 

จากรูปท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอิฐก่อ โดยก าหนดสัญลกัษณ์ดงัน้ี CT คือ ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากทอ้งตลาด 3 
แหล่ง C/L/A คือ ตวัอยา่งปรึซึมอิฐบล็อกประสานผสมดินเบา และ C/L/B คือ ตวัอย่างปริซึมอิฐบล็อกประสานผสมเถา้ชานออ้ย 
จากผลการทดสอบตวัอยา่ง C/L/B ให้ก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอิฐก่อสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งทั้งหมด การแทนท่ีเถา้ชานออ้ย
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และดินเบา ให้ค่าก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอิฐก่อสูงกวา่ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากทอ้งตลาดทั้ง 3 แหล่ง ลกัษณะการวบิติัของตวัอยา่งปรึซึมอิฐ
ก่อจะเกิดการวบิติัเน่ืองจากแรงอดัเป็นหลกั 
 

 
 

รูปที ่7 ผลการเปรียบเทียบก าลงัรับแรงอดัปริซึมอิฐก่อ 
 

4.      สรุป 
       1. อตัราส่วนอิฐบล็อกประสานมวลเบาในอตัราส่วน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อดินตะกอนประปา ท่ี 30:70 ให้ค่าก าลงัรับ
แรงอดัผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดและสามารถลดตน้ทุนในการผลิตไดเ้น่ืองจากในงานวิจยัค านึงถึงการน าดินตะกอนประปาท่ีเป็นวสัดุ
เหลือท้ิงมาแทนท่ีในการผลิตอิฐบลอ็กประสานมวลเบา 
          2. การแทนท่ีวสัดุปอซโซลานทั้ง   3 ชนิดไดแ้ก่ เถา้ชานออ้ย เถา้แกลบ และดินเบา ท าให้อิฐบล็อกประสานมวลเบามีน ้ าหนกั
เบาข้ึน 6.57%, 33.53% และ 46.45% ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งควบคุมโดยเฉพาะเถา้แกลบ แต่ก าลงัรับแรงอดัของเถา้
แกลบท่ีไดไ้ม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดดงันั้นจึงไม่สามารถข้ึนรูปอิฐบล็อกประสานท่ีมีแกลบเป็นส่วนผสม ส าหรับการแทนท่ีดว้ย 
เถา้ชานออ้ย และดินเบา ท าให้ก าลงัรับแรงอดัท่ีได้เพ่ิมข้ึน ดังนั้นการใชเ้ถา้ชานออ้ยและดินเบาท าให้อิฐบล็อกประสานมีก าลงั 
รับแรงอดัท่ีผา่นเกณฑแ์ละมีน ้ าหนกัท่ีลดลง 
          3. ส าหรับก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอิฐก่อพบว่า การแทนท่ีเถา้ชานออ้ยและดินเบา ให้ค่าก าลงัรับแรงอดัปรึซึมอิฐก่อสูงกว่า
ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากทอ้งตลาดทั้ง 3 แหล่ง  
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