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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดลองการนํากากดินตะกอนจากการผลิตกระเบื้องหลังคาเซรามิคมาเปน

สวนผสมทดแทนผงอลูมิเนียม ในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบไมอบไอนํ้า ทําการทดลองโดยใชอัตราสวน

ปูนซีเมนตตอปูนขาวตอยิปซัมตอทราย เทากับ 1: 0.2 : 0.2 : 1 และอัตราสวนของน้ําตอปูนซีเมนต (w/c) เทากับ 

0.5 โดยใชกากดินตะกอนเซรามิคแทนผงอลูมิเนียมรอยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 (โดยน้ําหนัก) ผลการ

ทดสอบพบวา คากําลังอัด, ความหนาแนนเชิงปริมาตร และกําลังแรงดัด ที่มีการแทนที่ดวยกากดินตะกอนเซรามิค 

มีคารอยละสูงขึ้นตามปริมาณของกากดินตะกอนและอายุการบมที่มากขึ้น โดยคากําลังอัดเมื่อเปรียบเทียบกับ

คอนกรีตมวลเบาเริ่มตนเทากับ 57.18 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ที่อายุการบม 28 วัน ถือวาผานมาตรฐาน-

อุตสาหกรรมไทย มอก.58-2530 สําหรับอัตราการดูดซึมน้ํา, อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว มีคาลดลงตามอายุ

การบมและปริมาณของกากดินตะกอนที่สูงขึ้น การเทียบคาใชจายตนทุนของการนํากากดินตะกอนมาใช ในการหา
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ABSTRACT 

The research aims to clarify the properties of the sediment sludge from the production of ceramic 
roof tiles, which are substituted for a mixture of aluminum powder in the production of un-steaming 
concrete blocks. The test has used the ratio of cement, lime, gypsum and sand in order 1: 0.2: 0.2: 1 
and the ratio of water per cement as (w/c) = 0.5, by using sludge sediment substituted for aluminum 
powder in percentage as 0, 20, 40, 60, 80 and 100 (by weight). Test results showed that the percentage 
of compressive strength, volumetric density, and the bending strength increased by using sediment 
sludge from the production of ceramic and increase of ripen time. The compressive strength values 
compared to the lightweight concrete was 57.18 kilograms per square centimeter at the age of 28 days 
of incubation, considered by the Thai Industrial Standard TIS 58-2530. For  water absorption rate, the 
rate of change in length, have decreased by increasing of age length of incubation and the higher 
amount of the sediment sludge. The comparison of capital cost of the sediment sludge per square 
meter are cheaper and economized than aluminum powder production. 
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คํานํา 
ในปจจุบันงานการกอสรางอาคาร ตึก บานเรือน มีมากขึ้นเรื่อยๆ คอนกรีตมวลเบาเปนทางเลือกหนึ่งที่บรรดาผู

กอสรางสวนใหญ เล็งเห็นความสําคัญของคอนกรีตมวลเบา แตดวยคอนกรีตมวลเบายังมีตนทุนในการผลิตสูง 

บริษัทรับกอสรางขนาดเล็กรวมถึงประชาชนทั่วไป มักเลือกใชคอนกรีตบล็อกหรืออิฐมอญที่มีราคาถูกในการกอสราง

มากกวาจะเลือกใชคอนกรีตมวลเบา  

การศึกษาวิจัยนี้จึงเกิดความคิดที่จะศึกษาทดลองการนําวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมกระเบื้องหลังคา

เซรามิค อยางกากดินตะกอนเซรามิคมาทดแทนผงอลูมิเนียม ซึ่งถือวาเปนวัตถุดิบที่มีราคาคอนขางแพงในวัตถุดิบ

ทั้งหมดของการผลิตคอนกรีตมวลเบา โดยทําการศึกษาคุณสมบัติและคุณภาพของคอนกรีตมวลเบาตามมาตรฐาน-

อุตสาหกรรมที่กําหนดไว (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2541) เชน ความแข็งแรงอัด ความแข็งแรงดัด การดูด

ซึมน้ํา การหดและการขยายตัวของคอนกรีตมวลเบา เปนตน  รวมถึงราคาตนทุนการผลิตที่ลดลง อันสงผลใหเกิด

แนวทางการผลิต ทางเลือกในการกอสรางมากขึ้น และถือเปนการขจัดมลพิษใหลดลงทางหนึ่ง 

แตทั้งนี้การศึกษาวิจัยนี้มีเปาประสงคที่จะผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ไมผานการอบไอน้ํา เพื่อลดขั้นตอนที่ยุงยาก 

และสามารถที่จะสงเสริมการพัฒนาชุมชน ใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะเพียงพอในการลงทุนที่จะทําให

ผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพที่ดีในอนาคตไดเอง (ประชุม, 2550) 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัยทดลอง 
1.  ทําการศึกษาคุณสมบัติของกากตะกอนดินเซรามิค  
วิเคราะหองคประกอบทางเคมี (XRF) จากหองปฏิบัติการ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของการ

เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกในการทําคอนกรีตมวลเบา  
2.  ออกแบบอัตราสวนผสมคอนกรีตมวลเบาตั้งตนและการเตรียมกากดินตะกอนเซรามิค 
ทําการทดสอบออกแบบหาอัตราสวนผสมคอนกรีตมวลเบาเบื้องตนสําหรับศึกษาเฉพาะงานวิจัยนี้ คือ ใชอัตราสวน

ปูนซีเมนตตอปูนขาวตอยิปซัมตอทราย เทากับ 1 : 0.2 : 0.2 :1 ,อัตราสวนของน้ําตอปูนซีเมนต (w/c) เทากับ 0.5 

อัตราสวนกากดินตะกอนเซรามิคแทนที่ผงอลูมิเนียมรอยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ 

เตรียมกากดินตะกอนเซรามิค โดยเขาตูอบ ทําการอบที่อุณหภูมิ 105 C°ระยะเวลาอบ 24 ชั่วโมง เมื่อแหงจะได

ลักษณะเปนผงสีเทาออนออกสีขาว นํารอนผานตะแกรงขนาด 200 MESH อีกครั้ง และเตรียมวัตถุดิบอื่นๆ 
3.  ทําการออกแบบจํานวนตัวอยางที่จะใชในการทดสอบทั้งหมด  
ทําการทดสอบกําลังอัด, ความหนาแนนเชิงปริมาตร, อัตราการดูดซึมน้ํา ใชบล็อกขนาด 100 x 100 x 100  

มิลลิเมตร จํานวน 6 สูตร สูตรละ 12 ตัวอยาง และทดสอบหากําลังดัด, การเปล่ียนแปลงความยาว ใชบล็อกขนาด 

40 x 40 x 160  มิลลิเมตร จํานวน 6 สูตร สูตรละ 9 ตัวอยาง แตละสูตรทําการบมที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน อางอิง

วิธีการทดสอบตาม มอก. 1505-2541 (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2541) 

 
การวิเคราะหผลการทดลอง 

1. ผลการวิเคราะหหาคุณสมบัติตางๆ ที่มีผลตอคอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอนเซรามิค 
จากการวิเคราะหธาตุองคประกอบเคมี (XRF) พบวามีองคประกอบของ SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 ซึ่งมีคุณสมบัติเปน

วัสดุปอซโซลาน สามารถทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซดที่อุณหภูมิปกติ ทําใหไดสารประกอบที่มีคุณสมบัติใน
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การยึดประสาน เมื่อใชผสมคอนกรีตจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซดที่ไดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ

ปูนซีเมนตปอรตแลนด แมวาปฏิกิริยาปอซโซลานจะคลายกับปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนตปอรตแลนด แตอัตรา

การเกิดปฏิกิริยาจะชากวา ดังนั้นจึงสามารถใชวัสดุปอซโซลานเพื่อลดความรอนของปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในงานวิจัยนี้ 
2.   ผลการทดสอบความหนาแนน  
ความหนาแนนของคอนกรีต มีคาสูงขึ้นตามสัดสวนของกากดินตะกอนเซรามิคที่เพิ่มขึ้น (รูปที่ 1) เนื่องจากอนุภาค

ของกากดินตะกอนมีขนาดเล็กสามารถเขาไปอุดชองวางหรือฟองอากาศที่เกิดจากการระเหยของกาซไฮโดรเจน 

จากปฏิกิริยาของผงอลูมิเนียมกับปูนขาวในเนื้อคอนกรีตมวลเบาทําใหเกิดเปนโครงสรางใหมเรียกวา Cellular 

Structure สงผลใหทําใหเนื้อคอนกรีตมีความหนาแนนสูงขึ้น (เผาพงศ และคณะ, 2551) (รูปที่ 2 (ก)–(ฉ)) นําบล็อก

การบมที่ 28 วัน หาโครงสรางจุลภาคโดยสองกลองแบบสองกราด (SEM) ยี่หอ JEOL รุน JSM-6510 ที่กําลังขยาย 

500 เทา  

 
รูปที่ 1  คาความหนาแนนของคอนกรีตมวลเบาจากกากตะกอนเซรามิคในอัตราสวนตางๆ     

           
(ก) (ข) (ค) 

           
   (ง) (จ) (ฉ) 

รูปที่ 2  (ก) 100 : 0 (ข) 80 : 20 (ค) 60 : 40 (ง) 40 : 60 (จ) 20 : 80 (ฉ) 0 : 100 
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3.  ผลการทดสอบการดูดซึมน้ํา 

การดูดซึมน้ําของคอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอนเซรามิคมีคาลดลงเมื่ออัตราสวนของกากดินตะกอนเซรามิค

เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณชองวางหรือฟองอากาศในเนื้อคอนกรีตลดลง สัมพันธกับคาความหนาแนนของคอนกรีต

เมื่อความหนาแนนเพิ่มขึ้นจากการแทนที่ดวยกากดินตะกอนเซรามิค การดูดซึมน้ําของคอนกรีตจะลดลงตาม

ปริมาณกากดินตะกอนเซรามิคที่เพิ่มขึ้น (เผาพงศ และคณะ, 2551) (รูปท่ี 3)  

 
รูปที่ 3  คาการดูดซึมน้ําของคอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอนเซรามิคที่อัตราสวนตางๆ 

4.  ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาว 

คอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอนเซรามิคที่อัตราสวนผสมของกากดินตะกอนมากที่สุดจะมีอัตราการหดตัวสูงสุด

(รูปที่ 4) เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของคอนกรีตและปฏิกิริยาระหวางผงอลูมิเนียมกับปูนขาวซึ่งเปนปฏิกิริยาที่

ตองการน้ํามาก สงผลใหสวนผสมแหงและเกิดการหดตัว ซึ่งมีความสัมพันธกับความหนาแนนของคอนกรีต (รูปที่ 5 

(ก)-(ข)) 

 
รูปที่ 4  คารอยละการหดตัวของคอนกรีตมวลเบาจากกากตะกอนเซรามิคที่อัตราสวนตางๆ    

     
 (ก) (ข) 

รูปที่ 5  (ก) การวัดความยาวกอนทําการทดสอบ (ข) การวดัความยาวหลงัทําการทดสอบ พบวามีอัตราการ
เปล่ียนแปลงความยาวเพียงเล็กนอย 
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5.  ผลการทดสอบกําลังอัด 
จากการทดสอบหาคากําลังรับแรงอัด จากเครื่องทดสอบกําลังอัด ยี่หอ ELE International รุน ADR 2000 พบวา คา

กําลังรับแรงอัดจะแปรผันตรงกับอายุการบมคอนกรีตมวลเบา เมื่อคอนกรีตมวลเบามีอายุการบมมากขึ้นทําใหการ

รับกําลังอัดสูงขึ้น และคากําลังอัดยังแปรผันกับปริมาณของกากดินตะกอนเซรามิคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากชองวางหรือ

ฟองอากาศภายในเนื้อคอนกรีตลดลงจากการแทนที่ของกากดินตะกอน สงผลโดยตรงตอพื้นที่รับแรงอัดที่เพิ่มขึ้น 

(เผาพงศ   และคณะ, 2551) ทําใหคอนกรีตมวลเบามีกําลังอัดสูงขึ้น อีกทั้งกากดินตะกอนยังมีองคประกอบของ 

SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 ซึ่งเปนวัสดุปอซโซลาน เมื่อทําปฏิกิริยาไฮเดรชั่นจะสงผลใหคากําลังอัดเพิ่มสูงขึ้นดวย (รูปที่ 6 

และรูปที่ 7 (ก)-(ข)) 

 
รูปที่ 6  คากําลังอัดของคอนกรีตมวลเบาจากกากตะกอนเซรามิคที่อัตราสวนตางๆ 

.       

   (ก) (ข) 

รูปที่ 7 (ก) บล็อกคอนกรีตขณะทดสอบกําลังอัด (ข) บล็อกคอนกรีตมีรอยแตกหักหลังทดสอบ 
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6. ผลการทดสอบกําลังดัด 
คากําลังดัดหรือความตานทานแรงดัดของคอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอนเซรามิคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุ

บมและปริมาณของกากดินตะกอนเซรามิค (รูปที่ 8) โดยผลการทดสอบแสดงวาคากําลังดัดที่ 28 วัน จะมีคากําลัง

ดัดสูงสุดทุกชุดการทดสอบ และอัตราสวนผสมของกากดินตะกอนสูงสุด (R100) จะมีคากําลังดัดสูงสุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราสวนผสมอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการแทนที่ของกากดินตะกอนทําใหชองวางในคอนกรีต

ลดลงมีพื้นที่ในการรับน้ําหนักแรงกด กําลังดัดที่ไดจึงมีคาสูงขึ้นแปรผันตามปริมาณกากดินตะกอน ทดสอบคากําลัง

ดัดจากเครื่องทดสอบกําลังดัด ยี่หอ ELE International รุน ADR 2000 (รูปที่ 9 (ก)-(ข)) 

 
รูปที่ 8  คากําลังดัดของคอนกรีตมวลเบาจากกากตะกอนเซรามิคที่อัตราสวนตางๆ 

      
 (ก) (ข) 

รูปที่ 9  (ก)  บล็อกคอนกรีตขณะทําการทดสอบกําลังดัด (ข)  บล็อกคอนกรีตหลังการทดสอบมีรอยแตกหัก 

7.  การเปรียบเทียบราคาตนทุนกับการทดแทนดวยกากดินตะกอน 
ในงานวิจัยเปนการเปรียบเทียบคุณสมบัติของกากดินตะกอนเซรามิคเมื่อนํามาแทนที่ผงอลูมิเนียม โดยวัสดุผสม

อื่นๆ เปนปริมาณควบคุม โดยคาวัสดุของการผลิตคอนกรีตมวลเบาเริ่มตนอยูที่ประมาณ 241.6 บาทตอตารางเมตร 

เมื่อเพิ่มสัดสวนของกากดินตะกอนเซรามิคแทนที่ผงอลูมิเนียมพบวาที่อัตราสวน R20, R40, R60, R80, R100 ราคา

วัสดุลดลงอยูที่ 228.8, 216, 203.2, 190.4, 177.6 บาท ตามลําดับ ซึ่งราคาวัสดุจะลดลงตามปริมาณการแทนที่

ของกากดินตะกอนเซรามิค หากเปรียบเทียบกับอิฐมวลเบาตามทองตลาดที่ขนาดความหนา 10 ซม. ราคาเฉลี่ย

ประมาณ 360-400 บาทตอตารางเมตร สวนอิฐมอญกอ 2 ชั้น (เวนชองวางตรงกลาง) ราคา ประมาณ 400 - 420 

บาทตอตารางเมตร (นิตยรดี, 2552) จากการวิเคราะหราคาวัสดุทั้งหมดแสดงใหเห็นวากากดินตะกอนเซรามิค
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สามารถนํามาใชแทนที่ผงอลูมิเนียมได อีกทั้งยังชวยลดราคาผงอลูมิเนียมซึ่งมีราคาแพง เปนการนําวัสดุเหลือใช

จากอุตสาหกรรมมาใชใหเกิดประโยชน ทั้งนี้ควรคํานึงถึงลักษณะการนําคอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอน

เซรามิคมาใชงาน เพื่อใหไดงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดดวย (วิริยะ, 2549; ประชุม, 2550; วุฒินัย และคณะ, 

2550)  

 
สรุปผลการทดลอง 

การนํากากดินตะกอนเซรามิคแทนที่ผงอลูมิเนียมในการทําคอนกรีตมวลเบาสงผลตอสมบัติของคอนกรีตตางๆ กัน

ไป ขึ้นอยูกับปริมาณของกากดินตะกอนเซรามิคที่นําไปใช โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. สมบัติเชิงกล 

1.1 ความแข็งแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาจากการนํากากดินตะกอนเซรามิคแทนที่ผงอลูมิเนียมที่อัตราสวน 

20, 40, 60, 80 และ 100 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวาคอนกรีตมวลเบาเริ่มตน ซึ่งคากําลังอัดที่ไดมีคาเทากับ 69.35, 

64.99, 65.24, 67.91 และ 175.23 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือคิดเปนรอยละ 21.28, 13.65, 14.09, 18.76 

และ 26.45 ตามลําดับ ที่อายุบม 28 วัน โดยคาคอนกรีตมวลเบาเริ่มตนมีคากําลังอัดเทากับ 57.18 กิโลกรัมตอ

ตารางเซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบคากําลังอัดเริ่มตนที่ไดกับ มอก. 58-2530 ที่มีคามาตรฐานที่ 20 กิโลกรัมตอ

ลูกบาศกเซนติเมตร ทําใหความแข็งแรงอัดที่ไดถือวาผานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก.58-2530 (สํานักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม, 2530) ทั้งนี้ปริมาณกากดินตะกอนเซรามิคมีผลตอกําลังอัดเนื่องจากกากดินตะกอน

เซรามิคเขาไปแทนที่ชองวางในรูพรุนของคอนกรีต ทําใหคอนกรีตมีพื้นที่ในการรับกําลังไดมากขึ้น สงผลใหกําลังอัด

สูงขึ้นตามปริมาณของกากดินตะกอนเซรามิค  

1.2  ความแข็งแรงดัดของคอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอนเซรามิคที่อัตราสวน 20, 40, 60, 80, 100 

เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 18.66, 19.46, 20.56, 22.13, 34.42 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เปรียบเทียบกับคอนกรีต

มวลเบาเริ่มตนรับกําลังดัดไดเทากับ 17.53 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร คิดเปนอัตราสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.44, 

11.01, 17.28, 26.24, 96.35 ตามลําดับ (กฤษณ และคณะ, 2553) 
2. สมบัติทางกายภาพ 

2.1 คาความหนาแนนของคอนกรีตจากกากดินตะกอนเซรามิคเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนกากดินตะกอนเซรามิคที่

เพิ่มขึ้น   

2.2  ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานการดูดซึมน้ําพบวามีคาลดลงตามปริมาณกากดินตะกอนเซรามิค

ที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาการบมที่สูงขึ้น  

2.3  ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานการเปลี่ยนแปลงความยาวพบวามีการหดตัวเพิ่มขึ้นตาม

ระยะเวลาบมของคอนกรีต และปริมาณกากดินตะกอนเซรามิคที่เพิ่มขึ้นดวย 
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพและตนทุน 
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพและตนทุนระหวางกากดินตะกอนกระเบื้องเซรามิคกับผงอลูมิเนียมในการผลิต พบวา

คุณภาพของคอนกรีตมวลเบาที่มีการแทนที่ผงอลูมิเนียมดวยกากดินตะกอนเซรามิคสามารถนําไปใชในการผลิต

คอนกรีตมวลเบาได ทําใหคอนกรีตมีกําลังอัดเพิ่มขึ้น เปนทางเลือกในการนําวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมกลับมา

ใชใหเกิดประโยชน อีกทั้งยังชวยลดตนทุนราคาวัสดุในการผลิตคอนกรีตมวลเบาไดอีกทางหนึ่ง  
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4.  ขอเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผลที่ไดเปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทางเลือกในการนํากากดินตะกอนเซรามิคมาแทนที่ผงอลูมิเนียม

เพื่อใชในการผลิตคอนกรีตมวลเบา อีกทั้งเปนการนําวัสดุที่เหลือท้ิงมาใชประโยชน โดยไดศึกษาถึงสมบัติเชิงกลและ

สมบัติเชิงกายภาพบางสวนเทานั้น ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในดานอื่นๆ อีก โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยในดาน
ความทนทานของคอนกรีตผสมกากดินตะกอนเซรามิค เชน คุณสมบัติดานฉนวนกันความรอน ฉนวนกันเสียง ความ

ทนทานตอการกัดกรอนของกรด และสภาพแวดลอม เปนตน 
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