SWU Engineering Journal (2021) 16(2), 68-78

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564

กำลังรับแรงดัดของแผ่นซีเมนต์เส้นใยที่ใช้เศษแผ่นยิปซัมนำกลับมำใช้ใหม่แทนที่
มวลรวมละเอียดบำงส่วน
Flexural Strength of Fiber-Cement Sheets using Recycled Gypsum Board as
Partial Fine Aggregate Replacement
บุราฉัตร กิตติกรจรัส นุฮ์ เหร่าหมัด กฤติน เปี่ ยมปรีชารัตน์ มนต์สิทธิ ์ งามทรัพย์ อนุวฒ
ั น์ อรรถไชยวุฒ*ิ
กลุ่มวิจยั นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการก่อสร้าง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชลบุรี 20230
Burachat Kittikornjarus Nuh Raomat Monsit Ngamsub Krittin Piampricharat
Anuwat Attachaiyawuth*
The Innovation in Infrastructure and Construction Management Research Group
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering at Sriracha,
Kasetsart University Sriracha Campus, Chonburi, 20230
*Corresponding author Email: anuwat@eng.src.ku.ac.th
(Received: January 22, 2021; Accepted: July 12, 2021)
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอผลกระทบของการนาเศษแผ่นยิปซัมนากลับมาใช้ใหม่แทนทีม่ วลรวมละเอียดบางส่วนใน
มอร์ ต าร์ เ พื่อ ผลิต เป็ น แผ่ น ซีเ มนต์ เ ส้น ใยตามมาตรฐาน มอก. 1427-2540 กระเบื้อ งซีเ มนต์ เ ส้น ใยแผ่ น เรีย บ
ผลการวิจยั ระบุว่าสามารถแทนทีม่ วลรวมละเอียดด้วยเศษแผ่นยิปซัมได้ถงึ 0.20 ต่อปริมาตรมอร์ตาร์ซ่งึ ทาให้มอร์
ตาร์มีค่าโมดูลสั แตกร้า วเท่ากับ 4.03, 4.41 และ 4.42 เมกะปาสคาล เมื่อใช้อัตราส่วนน้ าต่ อปู นซีเ มนต์ (W/C)
เท่ากับ 0.40, 0.45 และ 0.50 โดยน้ าหนัก ตามลาดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
ชนิดที่ 1 ทีม่ คี ่าโมดูลสั แตกร้าวไม่น้อยกว่า 4 เมกะปาสคาล อย่างไรก็ดมี อร์ตาร์ทมี่ สี ่วนผสมของเศษแผ่นยิปซัมนา
กลับมาใช้ใหม่ไม่สามารถป้ องกันการซึมผ่านน้ าได้ ทาให้จดั อยู่ในกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยประเภท A และ B คือ
สามารถใช้ได้ภายในหรือภายนอกโดยไม่ถูกแสงแดดและ/หรือน้าโดยตรงเท่านัน้
คำสำคัญ: เศษแผ่นยิปซัม มวลรวมละเอียด มอร์ตาร์ โมดูลสั แตกร้าว กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย
ABSTRACT
This paper presents the effects of partial fine aggregate replacement by recycled gypsum board
in mortar for producing fiber-cement sheets conformed to TIS 1427-2540 Fiber-cement sheets: Flat sheets.
The results showed that fine aggregate volume could be replaced by recycled gypsum board up to 0. 20
by mortar volume which affected the tested modulus of rupture of 4.03, 4.41 and 4.42 MPa with water to
cement ratio ( W/ C) of 0. 40, 0. 45 and 0. 50, respectively. Those mortars passed the standard of fibercement sheets type 1 with the modulus of rupture higher than 4 MPa. However, mortar with recycled
gypsum board could not protect water penetration. Therefore, those mortars were put in fiber- cement
sheets type A and B that could be used indoor or outdoor without directly facing sunlight and water.
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1. บทนำ
ปั จจุบนั แผ่นยิปซัมบอร์ดได้รบั ความนิยมและถู ก
ใช้ ง านกัน อย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตกแต่งภายใน เช่น การใช้แผ่น
ยิปซัมบอร์ดทาเป็ นผนังกัน้ ห้องหรือฝ้ าเพดานเพราะมี
คุณสมบัติทนต่อความร้อนและไฟได้ดี ป้ องกันเสียง มี
น้ าหนักเบา อีกทัง้ ยังสามารถติดตัง้ ได้อย่างรวดเร็วทา
ให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้มาก มีความสวยงาม
รวมไปถึง สามารถใช้ง านได้ท งั ้ ภายนอกและภายใน
อย่างไรก็ตามแผ่นยิปซัมบอร์ดถูกผลิตโดยมีขนาดตาม
มาตรฐาน มอก.219-2552 [1] ซึ่งในการใช้งานจริงต้อง
มีการตัดชิ้นงานเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดทีต่ ้องใช้งาน
ตามหน้างานจริง ทาให้เกิดเศษแผ่นยิปซัม บอร์ ด ที่ไ ม่
สามารถใช้งานได้ ทาให้เกิดขยะจากการก่อสร้าง รวม
ไปถึง ในการรื้อ ถอนโครงสร้างต่ างๆ จากการใช้งาน
ยิปซัม ที่ห ลากหลายตามการใช้ง านอย่ า งที่ก ล่ าวไป
ข้างต้น ทาให้เกิดเศษแผ่นยิปซัมทัง้ แบบทีเ่ หลือใช้และ
แบบที่เป็ นขยะจากการก่อสร้างจานวนมาก โดยเศษ
ยิปซัม เหล่ านี้มีปริม าณมากถึง 20 ตัน ต่ อ ปี ต่ อ บริษัท
กรรมวิธีในการกาจัดเศษยิปซัม บอร์ด มีวิธีห ลักๆ อยู่
สองวิ ธี ด้ ว ยกั น คื อ การฝั ่ง กลบและการน ามาเข้ า สู่
กระบวนการหลอมเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งแต่ละวิธมี ี
ข้อดีและข้อเสียทีแ่ ตกต่างกัน โดยวิธกี ารฝัง่ กลบต้องใช้
พื้น ที่ม ากและขยะอาจจะได้รับการปนเปื้ อ น รวมถึง
แผ่นยิปซัมอาจจะทาปฏิกิริยากับขยะอินทรีย์และเมื่อ
สัมผัสกับความชื้นที่ภาวะออกซิเจนต่าจะเกิดเป็ นแก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สชนิดนี้ส่งผลกระทบข้างเคียงต่อ
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ท าให้ผู้ ที่สู ด ดมหรื อ สัม ผัส เกิ ด การ
ระคายเคือ งดวงตาและระบบทางเดิน หายใจ ซึ่ง จะ
ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตผู้คนโดยรอบพื้น ที่ฝั ง่ กลบอย่ า ง
มาก และอีก วิธีหนึ่ ง คือ การกาจัดแผ่ นยิปซัมโดยการ
นาไปหลอมเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ โดยต้องใช้อุณหภูมิ
ประมาณ 150 องศาเซลเซียสเพื่อให้ยปิ ซัมแปลงสภาพ
กลายเป็ น สภาวะหลอมเหลวและเข้า สู่ กระบวกผลิต

แผ่ น ยิ ป ซั ม บอร์ ด อี ก ครั ้ง ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
กระบวนการสูงมาก
ที่ผ่านมาได้มีการศึก ษาการนายิปซัม สังเคราะห์
หลายรูปแบบมาผสมกับมอร์ตาร์โดยใช้อัต ราส่ ว นน้ า
ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.9 มีกาลังรับแรงอัดสูงสุดเท่ากับ
148.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อใช้ระยะเวลา
การบ่ ม 28 วัน มีค่า การดู ด กลืน น้ า ร้อ ยละ 9.6 มีค่า
ความหนาแน่ น 1,983 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [2]
นอกจากนี้ยงั ได้มีการศึกษาการใช้อัตราส่วนยิปซัมต่อ
ปู น ซี เ มนต์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ อ ความข้ น เหลวและ
ระยะเวลาการก่อ ตัวของมอร์ ต าร์ [3] พบว่ า เมื่อ เพิ่ม
ปริม าณยิปซัม ลงในคอนกรีต ส่ง ผลให้ความข้น เหลว
ลดลงเนื่ อ งจากยิ ป ซั ม มี ส มบัติ ก ารดู ด น้ า สู ง และมี
ระยะเวลาการก่อตัวเร็วขึ้น มีการศึกษาผลกระทบของ
ยิปซัม สัง เคราะห์ ต่อ สมบัติของมอร์ ต าร์ ที่จะน าไปใช้
สาหรับอิฐประดับ [4, 6] ตามมาตรฐาน มอก.168-2546
[6] พบว่าอัตราส่วนปูนซีเมนต์:ทราย:ยิปซัมสังเคราะห์
ทีเ่ หมาะสมคือ 1:2:4 ร่วมกับอัตราส่วนน้าต่อปูนซีเมนต์
เท่ากับ 1.50 ทาให้มอร์ตาร์มีกาลังรับแรงอัดประลัย ที่
อายุการบ่ม 28 วัน เท่ากับ 6.48 เมกะปาสคาล และมี
ค่าการดูดซึมน้ าสูงสุด เท่ากับ 10.31 เปอร์เซ็นต์ โดย
การบ่ม 5 ชัวโมง
่
ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อฐิ
ประดับ มอก. 168-2546 [6] จากนัน้ ผสมมอร์ตาร์ดว้ ย
อัต ราส่ วนผสมดังกล่าวมาผลิตเป็ น คอนกรีต บล็อกปู
ถนน ขนาด 190 x 90 x 65 มม. พบว่าคอนกรีตบล็อก
ปูถนนผสมยิปซัม สังเคราะห์ มีกาลังรับแรงอัดประลัย
เท่ากับ 5.39 เมกะปาสคาล ที่อายุการบ่ม 28 วัน มีค่า
การดูดซึมน้าสูงสุดจากการบ่ม 5 ชัวโมง
่
เท่ากับ 14.62
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซ่ึง อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์ อิฐ
ประดับ มอก. 168-2546 ชัน้ คุณภาพ ก.
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาทัง้ หมดข้ า งต้ น ผู้ วิ จ ัย ได้
ตระหนักถึงปั ญหาการเกิดมลภาวะต่างๆจากเศษขยะ
ยิปซัม ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาการนาเศษยิปซัมนากลับมาใช้
ใหม่เป็ นส่วนผสมของมอร์ ตาร์โดยใช้แทนที่ม วลรวม
ละเอียดบางส่วน เพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแผ่นซีเมนต์เ ส้น
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ใยสาหรับงานสถาปั ตย์ต่อไป ทาให้สามารถลดปริมาณ
ขยะจากเศษแผ่นยิปซัมบอร์ด ได้ เกิด การใช้งานขยะ
จากแผ่นยิปซัมบอร์ดมากขึ้น สามารถช่วยลดปั ญหา
ต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ และได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. ระเบียบวิ ธีวิจยั
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การทดสอบสมบัติข องมอร์ ตาร์ที่
แทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนด้วยเศษยิปซัมบอร์ด
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นากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้ าหมายนาไปผลิตเป็ นแผ่น
ซี เ มนต์ เ ส้ น ใย ตามมาตรฐาน มอก. 1427-2540
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ [7] ซึ่งใช้สาหรับงาน
ตกแต่งผนัง ฝ้ าเพดาน หรือรัว้ เป็ นต้น โดยมีสมบัติ
ส าคัญ 2 ประการที่ จ าเป็ นต้ อ งทดสอบคื อ โมดู ล ัส
แตกร้ า วและการซึ ม ผ่ า นน้ า โดยสามารถจ าแนก
ประเภทของแผ่นซีเมนต์เส้นใยได้ตามโมดูลสั แตกร้าว
ได้ดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางมาตรฐานการทดสอบโมดูลสั แตกร้าวของแผ่นซีเมนต์เส้นใย [7]
โมดูลสั แตกร้าว
ประเภท A และ B
ประเภท C
ชนิด ค่าเฉลี่ยไม่ ตามแนวขนานเส้นใย ค่าเฉลี่ยไม่ ตามแนวขนาน
น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
น้อยกว่า
เส้นใยไม่น้อย
กว่า
1
4
2.8
4
2.8
2
7
4.9
7
4.9
3
13
9.1
10
7.0
4
18
12.6
16
11.2
5
24
16.8
22
15.4
*หน่วยเป็ นเมกะปาสคาล
ประเภท A คือแผ่นซีเมนต์เส้นใยทีน่ าไปใช้ภายนอกได้ โดยถูกแสงแดดและ/หรือน้าโดยตรง
ประเภท B คือแผ่นซีเมนต์เส้นใยทีน่ าไปใช้ภายนอกได้ โดยไม่ถูกแสงแดดและ/หรือน้าโดยตรง
ประเภท C คือแผ่นซีเมนต์เส้นใยทีน่ าไปใช้ภายในโดยไม่ถูกแสงแดดและ/หรือน้าโดยตรง
โดยหากแผ่นซีเมนต์เส้นใยเกิดการซึมผ่านของน้า จะถูกจัดอยู่ในประเภท B และ C คือสามารถนาไปใช้ภายนอก
และภายในได้ โดยไม่ถูกแสงแดดและ/หรือน้าโดยตรง
2.1 วัสดุทใี ่ ช้ในการวิจยั
วัส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้ ส ามารถหาได้ ท ัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ตามมาตรฐาน มอก. เล่ม 15-2555 เป็ นวัสดุประสาน
มวลรวมละเอี ย ดใช้ ท รายแม่ น้ า ขนาดไม่ เ กิ น 4.75
มิ ล ลิ เ มตร น้ า ประปาทัว่ ไป และเศษแผ่ น ยิป ซัม น า
กลับมาใช้ใหม่ที่ได้จากโรงงานซึ่งผ่านการย่อยขนาด
เรีย บร้อ ยแล้ ว องค์ ประกอบหลัก เป็ นแผ่ น กระดาษ
ขนาด 5-15 มิลลิเมตร และมีผงยิปซัมประมาณร้อยละ
5 โดยน้ า หนั ก ลัก ษณะเศษแผ่ น ยิปซัม น ากลับมาใช้

ใหม่แสดงดังรูปที่ 1 และสมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในงานวิจยั
แสดงดังตารางที่ 2
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รูปที่ 1 เศษแผ่นยิปซัมนากลับมาใช้ใหม่จากโรงงาน
ตารางที่ 2 สมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในงานวิจยั
วัสดุ
สมบัตทิ สี่ าคัญ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 ความถ่วงจาเพาะ 3.15
วัสดุประสาน
ตามมาตรฐาน มอก. เล่ม 152555
ทรายแม่น้าขนาดไม่เกิน 4.75
มวลรวมละเอียด
มม. ความถ่วงจาเพาะ 2.64
กระดาษขนาด 5-15 มม.
เศษแผ่นยิปซัม
ความถ่วงจาเพาะ 1.02
น้า
น้าประปาทัวไป
่
2.2 อัตราส่วนผสมของมอร์ตาร์
อัตราส่วนผสมมอร์ตาร์แสดงดังตารางที่ 3 โดยทุก
ส่ วนผสมมีอัต ราส่ วนมวลรวมต่ อ มอร์ ต าร์ ร้อ ยละ 50
(s/m 0.50) โดยปริมาตร อัตราส่วนเศษแผ่นยิปซัมนา
กลั บ มาใช้ ใ หม่ ร้ อ ยละ 0.10, 0.20 และ 0.30 ใช้
อัต ราส่ วนน้ า ต่ อ ปู น ซีเมนต์ ร้อ ยละ 0.40, 0.45, 0.50,
0.55 และ 0.60 โดยน้าหนัก หากพิจารณาปริมาณวัสดุ
ที่ใ ช้ใ นแต่ ล ะส่ วนผสมต่ อ มอร์ ต าร์ 1 ลู ก บาศก์ เ มตร
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4
2.3 ขัน้ ตอนการผสมและหล่อตัวอย่างมอร์ตาร์
มอร์ ต าร์ ทุ ก ส่ ว นผสมถู ก ผสมโดยขั ้น ตอนที่
เหมือ นกัน ทุ ก ประการ เริ่ม จากการเตรีย มเศษแผ่ น
ยิปซัมนากลับมาใช้ใหม่โดยการเติมน้ าปริมาณเท่า กับ
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น้ าหนักของเศษแผ่นยิปซัมเพื่อลดปริมาณการดูดซึม
น้ าลงเนื่องจากองค์ประกอบหลักของเศษแผ่น ยิ ปซั ม
เป็ นกระดาษซึ่ง มี อั ต ราการดู ซึ ม น้ า สู ง จากนั น้ เริ่ม
ขัน้ ตอนการผสมจากวัส ดุ แ ห้ง โดยเทปู น ซีเมนต์ และ
ทรายลงในเครื่อ งผสมคอนกรีต ชนิ ดแรงเฉื อ น (Pan
type) ขนาด 100 ลิต ร เปิ ด เครื่อ งผสมเป็ น เวลา 30
วินาที จากนัน้ เทน้ าที่ชงเตรี
ั ่ ยมไว้ตามอัตราส่วนผสม
และผสมเป็ นเวลา 60 วินาที สุดท้ายเทเศษแผ่นยิปซัม
ที่เ ตรีย มไว้ ล งในเครื่อ งผสมและผสมเป็ นเวลา 120
วิ น าที แล้ ว จึ ง น าส่ ว นผสมไปหล่ อ เข้ า แบบต่ อ ไป
ขัน้ ตอนการผสมมอร์ตาร์แสดงดังรูปที่ 2
ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมมอร์ตาร์
ส่วน อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วนเศษ
ผสม
น้าต่อ
ทรายต่อ แผ่นยิปซัมต่อ
ปูนซีเมนต์ มอร์ตาร์
มอร์ตาร์
(W/C)
(s/m)
(g/m)
1
0.50
0.00
2
0.40
0.10
0.60
3
0.30
0.20
4
0.20
0.30
5
0.50
0.00
6
0.40
0.10
0.55
7
0.30
0.20
8
0.20
0.30
9
0.50
0.00
10
0.40
0.10
0.50
11
0.30
0.20
12
0.20
0.30
13
0.50
0.00
14
0.40
0.10
0.45
15
0.30
0.20
16
0.20
0.30
17
0.50
0.00
18
0.40
0.10
0.40
19
0.30
0.20
20
0.20
0.30

72

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564

ตารางที่ 4 อัตราส่วนผสมมอร์ตาร์คดิ ต่อ 1 ลูกบาศก์
เมตร
ส่วนผสม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ปูนซีเมนต์ (กก)
696.9
696.9
696.9
696.9
651.5
651.5
651.5
651.5
611.7
611.7
611.7
611.7
576.4
576.4
576.4
576.4
545.0
545.0
545.0
545.0

น้า (กก)
278.8
278.8
278.8
278.8
293.2
293.2
293.2
293.2
305.8
305.8
305.8
305.8
317.0
317.0
317.0
317.0
327.0
327.0
327.0
327.0

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการผสมมอร์ตาร์ทมี่ สี ่วนผสมของเศษ
แผ่นยิปซัมนากลับมาใช้ใหม่

อัตราส่วนผสม
ทราย (กก)
1300.0
1040.0
780.0
520.0
1300.0
1040.0
780.0
520.0
1300.0
1040.0
780.0
520.0
1300.0
1040.0
780.0
520.0
1300.0
1040.0
780.0
520.0

เศษแผ่นยิปซัม (กก)
0.0
102.0
204.0
306.0
0.0
102.0
204.0
306.0
0.0
102.0
204.0
306.0
0.0
102.0
204.0
306.0
0.0
102.0
204.0
306.0

เมื่อผสมมอร์ตาร์ เรียบร้อยตามขัน้ ตอนแล้ว มอร์
ตาร์ ถู ก เทลงในแบบหล่ อ ขนาดกว้า ง x ยาว x หนา
เท่ากับ 600 x 600 x 25 มม. แสดงดังรูปที่ 3 (ก) และ
บีบอัดด้วยแผ่นเหล็กเพื่อให้ความหนามีค่าเท่ากับ 25
มม. แสดงดังรูปที่ 3 (ข) ทิ้งไว้ 24 ชัวโมงแล้
่
วจึงแกะ
ตัวอย่างออกจากแบบหล่อ ตัดตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2
ชิ้นแสดงดังรูปที่ 4
โดยชิ้นที่ 1 นาไปบ่มที่อุณ หภู มิห้องเป็ นเวลา 14 วัน
ตามมาตรฐาน มอก. [7] จากนั น้ น าไปตัดให้มีขนาด
เท่ า กับกว้า ง x ยาว x หนา เท่ า กับ 100 x 150 x 25
มม. เพื่อทดสอบโมดูลสั แตกร้าวต่อไป ชิ้นที่ 2 นาไป
บ่ ม ในน้ า เป็ น เวลา 28 วัน เพื่อ ศึก ษากรณี ที่บ่ ม ด้วย
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ความชื้นเหมือนคอนกรีต จากนัน้ ตัดให้มีขนาดเท่ากับ
ชิ้นที่ 1 และนาไปทดสอบโมดูลสั แตกร้าวต่อไป

มี อั ต ราการให้ น้ า หนั ก คงที่ ใ ห้ ช้ิ น ตั ว อย่ า งแตกหั ก
ภายใน 10-30 วินาที [7]
ตำแหน่ งให้แรงผ่ำนเหล็กเส้น
กลม

(ก) มอร์ตาร์ในแบบหล่อขนาด 600 x 600 x 25 มม.
รูปที่ 5 การติดตัง้ ตัวอย่างทดสอบโมดูลสั แตกร้าว
โมดู ล ัส แตกร้า วของแผ่น ซีเมนต์ เส้น ใยสามารถ
คานวณได้ตามสมการที่ 1
Modulus of rupture = 3Fls/2be2
(ข) บีบอัดมอร์ตาร์ดว้ ยแผ่นเหล็ก
รูปที่ 3 เศษแผ่นยิปซัมนากลับมาใช้ใหม่จากโรงงาน

รูปที่ 4 ชิ้นตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็ น 2 ชิ้น
2.4 การทดสอบโมดู ล ั ส แตกร้ า ว (Modulus of
rupture)
มอร์ ต าร์ ที่ ผ สมเศษแผ่ น ยิป ซั ม ส าหรับ ทดสอบ
โมดู ล ัส แตกร้า วมีขนาดเท่ า กับ 100 x 150 x 25 มม.
โดยทดสอบทัง้ หมด 5 ตัวอย่างต่อ 1 ส่วนผสม เพื่อให้
มีความน่ าเชื่อถือ มากขึ้น ลักษณะการติดตัง้ ตัวอย่ า ง
มอร์ตาร์สาหรับทดสอบโมดูลสั แตกร้าวแสดงดังรูปที่ 5
การทดสอบดาเนินไปจนกว่าชิ้นตัวอย่างจะแตกหักโดย

เมื่อ

(1)

F คือแรงกดแตกหัก หน่วยเป็ นนิวตัน
ls คือระยะห่างระหว่างศูนย์กลางแท่นรองรับ
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
b คือความกว้างชิ้นทดสอบหน่วยเป็ น
มิลลิเมตร
e คือค่าเฉลี่ยความหนาชิ้นทดสอบตามแนว
การแตกหัก หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
2.5 การทดสอบการซึมน้ า
การทดสอบกา รซึ ม น้ าเป็ นอี ก หนึ่ ง สมบั ติ ที่
จาเป็ นต้องทดสอบเพื่อจาแนกประเภทการใช้งานของ
แผ่นซีเมนต์เส้นใยได้ ลักษณะการทดสอบการซึม น้ า
แสดงดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 ลักษณะการทดสอบการซึมน้า
แผ่ น ซี เ มนต์ เ ส้ น ใยถู ก ทดสอบการซึ ม น้ า เมื่ อ
ตั ว อย่ า งถู ก บ่ ม ในอากาศครบ 14 วัน โดยน าแผ่ น
ซีเมนต์เส้นใยวางในอุณหภูมิหอ้ ง จากนัน้ ติดตัง้ กรอบ
ความสู ง 25 มม.รอบชิ้ น ตั ว อย่ า งด้ ว ยวั ส ดุ ทึ บ น้ า
จากนั น้ เติม น้ า ลงในกรอบจนน้ า มีความสู ง จากแผ่ น
ซีเ มนต์ เ ส้น ใยประมาณ 20 มม. ทิ้ง ไว้เ ป็ น เวลา 24
ชัวโมง
่
แล้วสังเกตว่ามีน้ าซึมไปจนถึงอี กด้านของชิ้น
ตัวอย่างหรือไม่ แสดงดังรูปที่ 6
3. ผลทดสอบและกำรอภิ ปรำยผล
3.1 ผลทดสอบโมดูลสั แตกร้าว
โมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์แทนที่มวลรวมละเอียด
บางส่วนด้วยเศษแผ่นยิปซัมนากลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิต
เป็ นแผ่นซีเมนต์เส้นใยทีบ่ ่มอากาศ 14 วันและบ่มในน้า
28 แสดงดัง รู ปที่ 7 และ 8 ตามล าดับ พบว่ า โมดู ล ัส
แตกร้าวลดลงอย่ างมีนั ยยะส าคัญในทุ กส่ วนผสมที่ มี
W/C ต่างกันเมื่อเพิม่ ปริมาณการแทนที่มวลรวมละเอียด
ด้ วยเศษแผ่ น ยิ ปซั ม นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ค่ า โมดู ล ั ส
แตกร้าวแปรผันตรงกับอัตราส่วนน้าต่อปูนซีเมนต์ โดยมี
ค่ า ลดลงเมื่ อ อั ต ราส่ วนน้ า ต่ อ ปู น ซี เ มนต์ เ พิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอนุ วฒ
ั น์และคณะ ซึ่งระบุว่า
กาลังอัดของมอร์ตาร์มีค่าลดงเมื่อเพิ่มปริมาณเศษแผ่น
ยิปซัมบด [8] และสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ใช้ผงยิ ปซั ม
จากแผ่นยิปซัมเป็ นวัสดุประสาน [9]
เมื่อพิจารณาชัน้ คุณ ภาพของแผ่น ซีเมนต์เ ส้ น ใน
ตาม มอก. 1427-2540 ชนิ ด ที่ 2 ซึ่ง ต้ อ งมีค่า โมดู ลสั
แตกร้า วไม่ น้ อ ยกว่ า 7 MPa พบว่ า ส่ วนผสมที่มีก าร
แทนที่ด้วยเศษแผ่ น ยิปซัม และมีค่า โมดู ล ัส แตกร้ า ว
มากกว่า 7 MPa มีเพียงส่วนผสมเดียวเท่านัน้ คือมอร์
ตาร์ทมี่ อี ตั ราส่วนน้าต่อปูนซีเมนต์ 0.45 อัตราส่วนเศษ
แผ่นยิปซัมต่อมอร์ตาร์ 0.10 และบ่มในน้ าซึ่งมีโมดูลสั
แตกร้าวเท่ากับ 7.39 MPa ดังนัน้ เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ใช้เศษแผ่นยิปซัม ผูว้ จิ ยั จึงได้มุ่งเน้นไปที่ชนิดที่ 1 ทีม่ ี
โมดูลสั แตกร้าวไม่น้อย 4 MPa
เมื่อพิจารณาโมดูลสั แตกร้าวของแผ่นซีเมนต์เส้น
ใยชนิดที่ 1 ตาม มอก.1427-2540 แล้วพบว่ามีห ลาย
ส่วนผสมทีผ่ ่านเกณฑ์ อัตราส่วนผสมที่ผ่านเกณฑ์และ
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ค่าโมดูลสั แตกร้าวจากการทดสอบของมอร์ ตาร์ ที่บ่ ม
อากาศ 14 วัน และบ่ ม น้ า 28 วัน แสดงดัง ตารางที่ 5
และ 6 ตามลาดับ ค่าโมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์ ที่มี
อัตราส่วนเศษแผ่นยิปซัม ต่อมอร์ตาร์เท่ากับ 0.3 มีค่า
น้ อ ยกว่ า 4 MPa ในทุ ก ส่ ว นผสมซึ่ ง มี ป ริ ม าณเศษ
กระดาษจากเศษแผ่นยิปซัมมากเกินไป เห็นได้ชดั ว่า
สามารถแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเศษแผ่นยิปซัมได้
ไม่เกิน 0.20 โดยปริมาตรมอร์ตาร์สาหรับการบ่มทัง้ 2
กรณี โดยหากพิจารณาปริมาณการแทนที่ที่มากทีส่ ุด
เท่ากับ 0.20 ส่วนผสมที่ผ่านเกณฑ์แผ่นซีเมนต์เ ส้นใย
ชนิ ด ที่ 1 ที่ บ่ ม ด้ ว ยอากาศ 14 วัน คื อ ส่ ว นผสมที่ มี
อั ต ราส่ ว นน้ า ต่ อ ปู น ซี เ มนต์ เ ท่ า กับ 0.50, 0.45 และ
0.40 โดยมีค่าโมดูลสั แตกร้าวเท่ากับ 4.42, 4.41 และ
4.03 ตามลาดับ กรณีอัตราส่วนน้ าปู นซีเ มนต์เ ท่ า กั บ
0.40 นั น้ มีค่า โมดูลสั แตกร้าวน้อ ยกว่ ามอร์ ตาร์ที่มีค่า
W/C สู ง กว่ า เนื่ อ งมากจากปริม าณน้ าไม่ เพีย งพอต่อ
การทาให้ตวั อย่างเข้าแบบได้ดี ทาให้เกิดช่องว่างขึน้ ใน
มอร์ตาร์ส่งผลให้มคี ่าโมดูลสั แตกร้าวต่ากว่าส่วนผสมที่
มีค่า W/C 0.45 และ 0.50

รูปที่ 7 โมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์ทบี่ ่มในอากาศ 14
วัน

รูปที่ 8 โมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์ทบี่ ่มในน้า 28 วัน
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สาหรับกรณีมอร์ตาร์บ่มในน้ า 28 วันนัน้ มีเพียง
ส่วนผสมเดียวที่แทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเศษแผ่ น
ยิปซัม 0.20 โดยปริมาตร ทีผ่ ่านเกณฑ์แผ่นซีเมนต์เส้น
ใยชนิดที่ 1 คือมอร์ตาร์ทมี่ คี ่า W/C เท่ากับ 0.50 โดยมี
ค่าโมดูลสั แตกร้าวเท่ากับ 4.16 MPa ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กับการบ่มอากาศ 14 วัน
ตารางที่ 5 โมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์บ่มอากาศ 14
วันทีผ่ ่านเกณฑ์ชนิดที่ 1
อัตราส่วนน้า อัตราส่วนเศษแผ่น โมดูลสั
ต่อปูนซีเมนต์ ยิปซัมต่อมอร์ตาร์ แตกร้าว
(W/C)
(g/m)
(MPa)
0.10
4.28
0.50
0.20
4.42
0.10
6.19
0.45
0.20
4.41
0.10
6.87
0.40
0.20
4.03
ตารางที่ 6 โมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์บ่มน้า 28 วัน ที่
ผ่านเกณฑ์ชนิดที่ 1
อัตราส่วนน้า อัตราส่วนเศษแผ่น โมดูลสั
ต่อปูนซีเมนต์ ยิปซัมต่อมอร์ตาร์ แตกร้าว
(W/C)
(g/m)
(MPa)
0.10
5.28
0.50
0.20
4.16
0.45
0.10
7.39
0.40
0.10
5.47
3.2 เปรียบเทียบการบ่มทีแ่ ตกต่างกัน
รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบค่าโมดูลสั แตกร้าว
ระหว่างมอร์ตาร์ที่บ่มอากาศ 14 วันและบ่มน้ า 28 วัน
โดยรูปที่ 8 (ก) เปรียบเทียบมอร์ตาร์ทมี่ คี ่า W/C 0.550.60, รู ปที่ 8 (ข) เปรีย บเทีย บมอร์ ต าร์ ที่ มีค่า W/C
0.45-0.50 และรูปที่ 8 (ค) เปรียบเทียบมอร์ตาร์ทมี่ คี ่า
W/C เท่ากับ 0.40 ในทางทฤษฎีการบ่มในน้ า ช่ วยให้
มอร์ตาร์พฒ
ั นากาลังได้ดกี ว่าบ่มในอากาศซึ่งสอดคล้อง
กับผลการทดสอบแสดงดัง รู ปที่ 8 ในกรณีที่ไม่ มีเ ศษ
แผ่นยิปซัมเป็ นส่วนผสม (g/m 0.0) อย่างไรก็ดเี มื่อมอร์
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ตาร์ มีส่ วนผสมของเศษแผ่น ยิปซัม น ากลับมาใช้ใหม่
การบ่ ม ในน้ าอาจท าให้ม อร์ ต าร์ มีความชื้น จากการที่
กระดาษดูดซึมน้ามากเกินไประหว่างการบ่มทาให้ มอร์
ตาร์ มีก าลัง น้อ ยกว่ า ที่คาดการณ์ ซึ่ง พบได้ใ นกรณีที่
มอร์ ต าร์ มีปริม าณเศษแผ่ น ยิ ปซัม สู ง (g/m 0.2-0.3)
ร่ ว มกั บ มี อั ต ราส่ ว นน้ า ต่ อ ปู น ซีเ มนต์ สู ง (W/C 0.550.60) แสดงดังรูปที่ 8 (ข) เนื่องจากมอร์ตาร์มีปริมาณ
น้ ามากทาให้เกิดรูพรุนภายในปริมาณมาก น้ าจึง ซึม
เข้าชิ้นตัวอย่างได้ง่ายและไปสะสมอยู่ในส่วนผสมทีเ่ ป็ น
กระดาษภายใน

(ก) เปรียบเทียบค่าโมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์ทมี่ ี
W/C 0.55 และ 0.60 เมื่อบ่มต่างกัน

(ข) เปรียบเทียบค่าโมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์ทมี่ ี
W/C 0.45 และ 0.50 เมื่อบ่มต่างกัน

(ค) เปรียบเทียบค่าโมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์ทมี่ ี
W/C 0.40 เมื่อบ่มต่างกัน
รูปที่ 9 เปรียบเทียบโมดูลสั แตกร้าวของมอร์ตาร์ทบี่ ่ม
ต่างกัน
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ขณะที่ม อร์ ต าร์ ที่มีค่า W/C เท่ า กับ 0.40 ค่ า โมดู ล ัส
แตกร้าวทีแ่ ตกต่างกันเนื่องจากการบ่มมีความแตกต่าง
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมอร์ตาร์ มีความทึบน้ าสูงทาให้
ปริมาณน้าทีซ่ มึ เข้าตัวอย่างน้อยกว่าส่วนผสมที่มี W/C
มากกว่ า 0.40 อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า มอร์ ต าร์ ที่ มี
อัตราส่วนเศษแผ่น ยิปซัมต่อ มอร์ ตาร์เ ท่ากับ 0.1 นัน้
มอร์ตาร์ที่บ่มอากาศมีค่าโมดูลสั แตกร้าวเท่ากับ 6.87
MPa ขณะที่มอร์ตาร์บ่มน้ ามีค่าโมดูลสั แตกร้าวเท่ากับ
5.47 MPa
3.3 ผลทดสอบการซึมน้ า
มอร์ตาร์ทงั ้ 20 ส่วนผสมถูกทดสอบการซึมผ่านน้า
ตามขัน้ ตอนที่อ ธิ บายในหัว ข้ อ 2.5 ผลการทดสอบ
พบว่าทุกตัวอย่างมีการซึมผ่านของน้ าทะลุไปอีกด้าน
ของชิ้น ตัวอย่ า ง แม้ว่า บางส่ วนผสมจะไม่ มีก ารผสม
เศษแผ่นยิปซัม ดังนัน้ ส่วนผสมทัง้ หมดนี้ ไม่ สามารถ
นาไปผลิตเป็ นแผ่นซีเมนต์เ ส้นใยที่นาไปใช้ภายนอก
โดยถูกแสงแดดและ/หรือน้ าโดยตรงได้ (ประเภท A)
แต่สามารถนาไปใช้ภายนอกโดยไม่ถูกแสงแดดและ/
หรือน้ าโดยตรงได้ (ประเภท B) หรือนาไปใช้นาไปใช้
ภายในโดยไม่ ถู ก แสงแดดและ/หรื อ น้ า โดยตรงได้
(ประเภท C) อย่างไรก็ตามจาเป็ นต้องพิจารณาโมดูล ัส
แตกร้าวของแต่ละส่วนผสมร่วมด้วยในการนาไปผลิต
ใช้ง านจริง ลัก ษณะชิ้นตัวอย่ างหลังผ่ านการทดสอบ
การซึมผ่านน้าแสดงดังรูปที่ 10 การนาเศษแผ่นยิปซัม
นากลับมาใช้ใหม่มีความคุ้มค่า ทางเทคนิค สามารถใช้
เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ไ ด้
[10,11,12,13,14,15,16,17,18]
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รูปที่ 10 ตัวอย่างมอร์ตาร์ทผี่ ่านการทดสอบการซึมน้า
4. สรุปผลกำรวิ จยั
จากผลการวิ จ ั ย ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบโมดู ล ัส
แตกร้าวและการซึมน้ าของมอร์ต าร์ที่แทนที่ม วลรวม
ละเอียดบางส่วนด้วยเศษแผ่นยิปซัมนากลับมาใช้ใหม่
เพื่อ ผลิตเป็ น แผ่น ซีเมนต์เส้นใยทัง้ หมด 20 ตัวอย่าง
สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้;
1. เศษแผ่ น ยิ ป ซั ม น ากลับ มาใช้ ใ หม่ ส ามารถ
นาไปแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนในมอร์ตาร์ เ พื่อ
ผลิตเป็ นแผ่นซีเมนต์เส้นใยได้ โดยสามารถแทนที่ได้
มากทีส่ ุดเท่ากับ 0.20 โดยปริมาตรมอร์ตาร์ และต้องมี
ปริมาณน้ าเพียงพอโดยมีค่า W/C เท่ากับ 0.40-0.50
ซึ่ง ท าให้แ ผ่ น ซีเ มนต์ เ ส้น ใยมี ค่า โมดู ล ัส แตกร้ า วอยู่
ในช่ ว ง 4.03-4.42 MPa แบบบ่ ม ในอากาศ ซึ่ ง ผ่ า น
มาตรฐาน มอก. 1427-2540 เป็ น แผ่ น ซีเ มนต์เ ส้นใย
ชนิดที่ 1
2. ค่ า โมดู ล ัส แตกร้า วของมอร์ ต าร์ มี แ น้ ว โน้ ม
ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญตามปริมาณเศษแผ่นยิปซัม ที่
เพิ่มขึ้นในส่วนผสมเนื่องจากเศษแผ่นยิปซัมมีลกั ษณะ
เป็ นกระดาษส่งผลให้มอร์ตาร์มคี วามแข็งแรงลดลง
3. มอร์ตาร์ที่บ่มด้วยน้ าสามารถพัฒนากาลังได้
ดีกว่ามอร์ตาร์ทบี่ ่มด้วยอากาศในกรณีที่มีปริมาณเศษ
แผ่นยิปซัมน้อย (0.10 โดยปริมาตร) หรือไม่ผสมเศษ
แผ่นยิปซัม อย่างไรก็ดกี ารบ่มด้วยน้าอาจทาให้โมดูล ัส
แตกร้าวของมอร์ตาร์ที่มีเ ศษแผ่ นยิปซัม ปริม าณมาก
(0.20-0.30) มีค่าน้อยกว่าการบ่มด้วยอากาศเนื่องจาก
การบ่ ม ด้วยน้ า ท าให้น้ า ซึม เข้า ตัวอย่ า งได้ม ากทาให้
กระดาษในมอร์ตาร์ มีความชื้น สูง ส่งผลให้ค่าโมดู ล ัส
แตกร้าวมีค่าต่ากว่าตัวอย่างทีบ่ ่มในอากาศ
4. มอร์ ต าร์ ที่แ ทนที่ม วลรวมละเอีย ดบางส่ ว น
ด้วยเศษแผ่ น ยิปซัม น ากลับมาใช้ใหม่ ส ามารถน าไป
ผลิตเป็ นแผ่นซีเมนต์เส้นใยชนิดที่ 1 ตาม มอก. 14272540 ได้ด้วยอัต ราส่ วนที่เ หมาะสมส าหรับใช้ภ ายใน
หรือภายนอกโดยไม่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ าโดยตรง
เท่านัน้ (ประเภท B หรือ C) เนื่องจากทุกส่วนผสมไม่
สามารถต้านทานการซึมผ่านน้าได้
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