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บทคัดยอ 
 บทความนี้เปนการนําเสนอการศึกษากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของดินลูกรังผสมปูนซีเมนตและเถาลอย
ในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสาน โดยใชอัตราสวนปูนซีเมนตตอดินลูกรังเทากับ 1:7 โดยน้ําหนัก แลวทดแทน
ปูนซีเมนตดวยเถาลอย ใชอัตราสวนปูนซีเมนตตอเถาลอยรอยละ 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 
ตามลําดับ มีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตราสวนปูนซีเมนตตอเถาลอยที่เหมาะสมที่ใหคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว
สูงสุด ในการศึกษาไดทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางดานวิศวกรรมของดินลูกรังและทางดานเคมีของเถาลอย และ
ทําการทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานเพื่อหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและความหนาแนนแหงสูงสุดในแต
ละอัตราสวนผสม จากนั้นทําการขึ้นรูปตัวอยางดวยปริมาณความชื้นที่เหมาะสม โดยตัวอยางมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 101.6 มิลลิเมตร และสูง 116.4  มิลลิเมตร ตามลําดับ แลวนําตัวอยางที่ไดไปบมดวยความชื้นที่อาย ุ3, 
7 และ14 วัน ตามลําดับ เมื่อครบอายุการบมนําตัวอยางไปทําการทดสอบกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวทันท ี จากผล
การศึกษาพบวา คากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวในทุกอัตราสวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุการบมที่เพิ่มขึ้น โดยที่
อัตราสวนปูนซีเมนตตอเถาลอยที่รอยละ 90:10 ใหคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวสูงสุดในทุกอายุการบม  โดย
เฉพาะที่อายุการบมที่ 14 วัน ใหคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวสูงสุดเทากับ 139.71 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
ทั้งนี้เถาลอยสามารถชวยลดปริมาณปูนซีเมนตที่ใชในการผสมไดถึงรอยละ 10-30 ซึ่งเปนการลดตนทุนคาใชจาย
ของสวนผสมหลักในการผลิตอิฐบล็อกประสานได 
 
คําสําคัญ :  ดินลูกรัง  กําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว  เถาลอย  อิฐบล็อกประสาน 

  
Abstract 

 This paper presents the study of unconfined compressive strength of lateritic soil mixed with 
cement and fly ash in the production process of interlocking blocks by using mixed ratio of cement and 
lateritic soil, by weight, as 1:7. The amount of cement was replaced by fly ash with the mixed ratio of 
cement and fly ash at 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 and 50:50 respectively. The objective of this 
study was to find out the suitable ratio of cement and fly ash with its maximum unconfined compressive 
strength. The basic engineering property of lateritic soil and chemical property of fly ash were tested. 
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The standard compaction test was done to find out optimum moisture content (OMC) and maximum dry 
density (MDD). Then, sample was mixed with suitable optimum moisture content. The diameter samples 
were 101.6 millimeter and 116.4 millimeter height. After that the sample was cured under moisture 
condition for 3, 7 and 14 days respectively. The after this process has been done, the test was 
conducted to determine the maximum unconfined compressive strength. The result of this study was 
found that the value of unconfined compressive strength of lateritic soil mixed with cement and fly ash in 
the production process of interlocking blocks tends to increase with curing. The most appropriate ratio 
between cement and fly ash was 90:10, especially the 14-day curing that provided the maximum 
unconfined compressive strength value at 139.71 kilogram per square centimeter in every period of 
curing. Fly ash helps reduce cement quantity for 10-30% which helps save cost in producing 
interlocking blocks. 
 
Keywords : Lateritic soil, Unconfined compressive strength, Fly ash, Interlocking blocks 
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คํานํา 
ในปจจุบันอุตสาหกรรมดานกอสรางไดมีการขยายตัวสูงขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ทําใหเกิด

ความตองการสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมีการใชวัตถุดิบในกระบวนการผลิตมากขึ้นตาม
เพื่อเปนวัสดุหลักในงานกอสราง เชน ปูนซีเมนต โดยปูนซีเมนตกวาที่จะไดมาตองจะใชขั้นตอนและกระบวนการ
ผลิตที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตสูงมาก เกิดปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอม มีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ ดังนั้นหากมีวัสดุอื่นเพื่อทดแทนการใชปูนซีเมนตจะชวยลดความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไดไมมากก็นอย จากเหตุผลดังกลาวจึงนําเถาลอยซึ่งเปนวัสดุเหลือจากการเผาถานหินลิกไนตใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาจากโรงงาน มาทดแทนปูนซีเมนตซึ่งเปนวัสดุปอซโซลานเชนเดียวกัน (ปริญญาและ
คณะ, 2552) โดยในการศึกษาครั้งนี้ ไดนําเถาลอยจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง มาใชใหเกิดประโยชนอีกทางหนึ่ง  

บล็อกประสาน (Interlocking Blocks) เปนวัสดุกอสรางชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยเนน
การใชวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ดินลูกรัง หรือวัสดุเหลือทิ้งตางๆ ที่มีความเหมาะสม ผสมกับปูนซีเมนตในสัดสวนที่
เหมาะสม เชน ปูนซีเมนต 1 สวน และดินลูกรัง 7 สวน แลวนํามาอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแหง (Cinva Ram) บมดวย
ความชื้นไมนอยกวา 7 วัน ใหบล็อกแข็งตัว จะไดบล็อกประสานที่มีความแข็งแรงสามารถนํามาใชในการกอสราง
อาคารในระบบผนังรับน้ําหนักหรือไมรับน้ําหนัก และสามารถกอสรางเปนถังเก็บน้ําไดอยางรวดเร็ว สวยงามและ
ประหยัด 

งานวิจัยนี้เปนการหาคาคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของดินลูกรังผสมกับปูนซีเมนตที่ทดแทนดวยเถาลอย
เพื่อหาอัตราสวนปูนซีเมนตตอเถาลอยที่เหมาะสมที่ใหคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวสูงสุดในกระบวนการผลิตอิฐ
บล็อกประสานและเปนการพัฒนาวัสดทุดแทนในอนาคต 
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อุปกรณและวิธีการ 
 
ระเบียบวิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ 

1. ดินลูกรัง ใชตัวอยางดินลูกรังจากจังหวัดราชบุรี โดยอบตัวอยางใหแหงดวยตูอบ (Oven Dried) ใช
อุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส แลวรอนผานตะแกรงมาตรฐานเบอร 4 คาง Pan ตัวอยางที่ไดนํามาบรรจุใส
ถุงพลาสติกเพื่อรักษาปริมาณความชื้นใหคงที่ไมเกินรอยละ 5  

2. ปูนซีเมนต (Cement) ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ที่ใชในงานกอสรางทั่วไป 
3. เถาลอย (Fly Ash) เปนเถาลอยที่ไดจากการเผาถานหินลิกไนตในกระบวน การผลิตกระแสไฟฟาของ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
4. น้ํา ใชในการทดลองเปนน้ําประปาที่มีความสะอาด 
5. แบบหลอแทงทดสอบ ใชแบบหลอเปนเหล็กกลาซึ่งจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 101.6 มิลลิเมตร และ

สูง 116.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ดังแสดงในรูปที ่3) 
 
 

  
รูปที่ 1  ดินลูกรัง (Lateritic Soil) ที่ใชในการวิจัย รูปที่ 2  เถาลอย (Fly Ash) ที่ใชในการวิจัย 

 

 
ระเบียบวิธีการทดสอบ 

1. การหาคุณสมบัตพิื้นฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรัง 
 - การหาความถวงจําเพาะเม็ดดิน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 854  
 - การหาขนาดคละของเม็ดดิน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 2487 และ ASTM D 422  
 - การหาขีดจํากัดอัตตะเบิรก (Atterberg’ s Limit) ไดแก ขีดจํากัดความเหลว (Liquid Limit, LL)  
   ขีดจํากัดความเหนียว (Plastic Limit, PL) และดัชนีความเหนียว (Plasticity Index, PI) ระบุตาม

มาตรฐาน ASTM D 4318 
 - ทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 698-91 
2. การหาคุณสมบัติพื้นฐานทางดานเคมีของเถาลอย โดยสงตัวอยางไปทดสอบที่หองทดสอบของกรม

วิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรุงเทพมหานคร 
3. ทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 698-91 

ของดินลูกรังที่ผสมเถาลอยที่ทดแทนปูนซีเมนต เพื่อหาความหนาแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density, MDD) 
และ ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content, OMC) ที่อัตราสวนปูนซีเมนตตอดินลูกรังเทากับ 
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1:7 โดยน้ําหนัก แลวทดแทนปูนซีเมนตดวยเถาลอย โดยใชอัตราสวนปูนซีเมนตตอเถาลอยอัตราสวนรอยละ 100:0, 
90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 ตามลําดับ 

4. ทดสอบกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว (Unconfined Compression Test) ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 
2166 โดยการเตรียมตัวอยางเพื่อทดสอบหาคากําลังอัดทิศทางเดียว ใชแบบหลอมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 101.6 
มิลลิเมตร และสูง 116.4  มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยใชน้ําที ่OMC และทําการบดอัดแบบ Static โดยควบคุมใหได
ความหนาแนนไมนอยกวารอยละ 95 ของ MDD ซึ่งตัวอยางที่ถอดออกจากแบบหลอแลวแผนฟลมมาหอหุม
ตัวอยางใหมิดชิดนําไปบมที่อุณหภูมิหองโดยไมแชน้ํา เมื่อครบอายุการบมที่ 3, 7 และ 14 วัน ตามลําดับ (ดังแสดง
ในรูปที ่4) 

แลวนําตัวอยางมาวัดขนาดเสนผานศูนยกลาง ความสูง ชั่งน้ําหนัก แลวทําการทดสอบกําลังรับแรงอัด
ทิศทางเดียวทันท ี
 

  
รูปที่ 3  แบบหลอตัวอยางทดสอบ รูปที่ 4  กอนตัวอยางทดสอบ 

 
ผลการทดสอบและวิจารณ 

 
คุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรัง  
 ผลการทดสอบคุณสมบตัิพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรัง พบวาดินลูกรังมีคาขีดจํากัดความเหลวรอยละ 
34.97 ขีดจํากัดความเหนียวรอยละ 15.84 และคาดัชนีความเหนียวรอยละ 19.13 ซึ่งสามารถจําแนกชนิดของ 
ดินลูกรังตามระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification) พบวาเปนกลุม SC ดังแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1   คุณสมบัตพิื้นฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรัง 

คุณสมบัติทั่วไป ผลการทดสอบ 
Texture Composition: 
Gravel; >2.00 mm. (%) 
Coarse Sand; 2.00-0.425 mm. (%) 
Fine Sand; 0.425-0.075 mm. (%) 
Silt and Clay; ≤0.075 mm. (%) 

 
37.77 
11.90 
33.05 
17.28 

Physical Properties: 
Liquid Limit (%) 
Plastic Limit (%) 
Plasticity Index (%) 
Specific Gravity 

 
34.97 
15.84 
19.13 
2.75 

Unified Soil Classification SC (Clayey Sand with Gravel)  
 
คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีของเถาลอย  

ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีของตัวอยางเถาลอยพบวา มีซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 
36.15และมีอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) รอยละ 26.49 และ ไอออนออกไซด (Fe2O3) รอยละ 16.04 ตามลําดับ 
ASTM C618 ไดจัดคุณสมบัติพื้นฐานทางเคมดีังกลาวอยูใน Class C (Davis. et al, 1937) ดังแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2   คุณสมบัตพิื้นฐานทางเคมขีองเถาลอย (จักรกฤษณ และคณะ, 2550) 
สวนประกอบทางเคม ี รอยละโดยน้ําหนัก 

ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) 
อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3)   
ไอออนออกไซด (Fe2O3)   
แคลเซียมออกไซด (CaO)   
แมกนีเซียมออกไซด (MgO)   
โซเดียมออกไซด (Na2O)   
โปแตสเซียมออกไซด (K2O)   
ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3)   
น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา   

36.15 
26.49 
8.89  
16.04  
2.35  
1.74 
1.74 
5.84 
0.40 

 

ผลการทดสอบการบดอัดของดิน 
 ผลการทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐานของดินลูกรังที่ผสมเถาลอยที่ทดแทนปูนซีเมนต เพื่อหา
ความหนาแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density, MDD) และ ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม 
(Optimum Moisture Content, OMC) ดังแสดงในรูปที ่5  
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รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนแหงกับปริมาณความชื้นของการบดอัดดินลูกรังที่ผสมเถาลอย
ทดแทนปูนซีเมนต แบบมาตรฐาน 

 

จากรูปที่ 5 พบวา การบดอัดแบบมาตรฐานใหความแตกตางกันประมาณรอยละ 3.39 เมื่อเทียบจากคา
ความหนาแนนแหงสูงสุด แสดงใหเห็นวา ทุกอัตราสวนผสมของดินลูกรังที่ผสมเถาลอยที่ทดแทนปูนซีเมนต ไมทําให
คา MDD แตกตางกันมากนัก สวนคาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมของการบดอัดแบบมาตรฐานใหความแตกตางกัน
ประมาณรอยละ 6.43 เมื่อเทียบจากคาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมสูงสุด และเมื่อเทียบจากคาปริมาณความชื้นที่
เหมาะสม แสดงใหเห็นวาทุกอัตราสวนผสมของดินลูกรังที่ผสมเถาลอยที่ทดแทนปูนซีเมนต ไมทําใหคา OMC 
แตกตางกันมากเชนเดียวกัน โดยพบวาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมในแตละอัตราสวนอยูในชวงรอยละ 8-10 ซึ่งต่ํา
กวาการศึกษาของ ณัชพล และคณะ, ม.ป.ป. ซึ่งอยูในชวงรอยละ 10-15 ของการผลิตอิฐบล็อกประสาน  
 
ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว 

1. อิทธิพลของอายุการบมที่มีผลตอคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว 
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รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับอายุการบม ของดินลูกรังที่ผสมเถาลอยทดแทน

ปูนซีเมนตแตกตางกัน 
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จากรูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับอายุการบม ของดินลูกรังที่ผสมเถา
ลอยทดแทนปูนซีเมนตแตกตางกัน พบวา คากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุการบมที่เพิ่มขึ้น
ในทุกอัตราสวนผสม เมื่อพิจารณาถึงคา UCS ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในชวงอายุการบมไมมาก คาดวา
อาจเนื่องมาจากในชวงระยะเวลาสั้นการเกิดปฏิกิริยา Ion Exchange ซึ่งจะไมทําใหการรับกําลังของดินลูกรังที่ผสม
เถาลอยทดแทนปูนซีเมนตเปลี่ยนแปลงไปมากนัก แตหลังจากอายุการบม 7 วันไปแลว สวนของ Pozzolanic 
Reaction จะเขามามีบทบาททําใหดินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวาระยะเวลาในชวงแรก (Ingles. et al, 1992) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มอก.57-2530 (ชั้นคุณภาพ ก.) ที่
ระบุเกณฑกําลังรับแรงอัดตามมาตรฐานไวไมนอยกวา 70 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร พบวาที่อายุการบมที่ 3 วัน 
ในอัตราสวนที่ทดแทนปูนซีเมนตดวยเถาลอยเกินรอยละ 20 ใหคากําลังรับแรงอัดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเล็กนอย  

2. อิทธิพลของเถาลอยที่ทดแทนปูนซีเมนตที่มีผลตอคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว 
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รูปที ่7 แสดงความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับรอยละของดินลูกรังที่ผสมเถาลอยทดแทน

ปูนซีเมนตที่อายุการบมแตกตางกัน 
 

จากรูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวกับรอยละของดินลูกรังที่ผสมเถาลอย
ทดแทนปูนซีเมนตที่อายุการบมแตกตางกัน พบวา ดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนตที่ทดแทนเถาลอยในอัตราสวนทีม่ากขึ้น
มีแนวโนมทําใหคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวมีคาลดลง ตั้งแตทดแทนเถาลอยที่รอยละ 20 ขึ้นไปมีแนวโนมชัดเจน 
มากขึ้นในทุกอายุการบม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มอก.
57-2530 (ชั้นคุณภาพ ก.) ที่ระบุเกณฑกําลังรับแรงอัดตามมาตรฐานไวไมนอยกวา 70 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
เชนกัน พบวาอัตราสวนที่ทดแทนปูนซีเมนตดวยเถาลอยเกินรอยละ 20 เฉพาะที่อายุการบม 3 วัน ใหคากําลังรับ
แรงอัดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเล็กนอยเทานั้น 
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สรุปผลการศึกษา 
คากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวมแีนวโนมเพิ่มขึ้นกับอายุการบมที่เพิ่มขึ้นในทุกอัตราสวนผสม และดินลูกรัง

ที่ผสมปูนซีเมนตที่ทดแทนเถาลอยในอัตราสวนที่มากขึ้นมีแนวโนมทําใหคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวมีคาลดลง 
แตยังสามารถนําไปประยุกตใชงานในทุกอัตราสวนไดถึงแมจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มอก.57-2530 (ชั้นคุณภาพ ก.) ที่ระบุเกณฑกําลังรับแรงอัดตามมาตรฐานไวไมนอยกวา 
70 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แลวก็ตาม โดยที่อัตราสวนปูนซีเมนตตอเถาลอยที่รอยละ 90:10 ใหคากําลังรับ
แรงอัดทิศทางเดียวสูงสุดในทุกอายุการบม โดยเฉพาะที่อายุการบมที่ 14 วัน ใหคากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว
สูงสุดเทากับ 139.71 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และเมื่อพิจารณาถึงเถาลอยที่ทดแทนปูนซีเมนตแลวพบวา
สามารถลดคาปูนซีเมนตลงโดยเฉลี่ยประมาณ 0.15-0.45 บาทตอกอน ของกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสาน 
ดังนั้นเถาลอยสามารถชวยลดปริมาณปูนซีเมนตที่ใชในการผสมในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสานไดถึงรอยละ 
10-30  
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