
1.การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางด้าน
กายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของ
ตะกอนดินจากโรงผลิตนํ้าประปา

   2.การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของ
ตะกอนดินจากโรงผลิตนํ้าประปาร่วมกับ
ดินเหนียวในการนํามาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตอิฐก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
  Step 1 หมักดินเหนียว เป็นเวลา 24 ซม.

  Step 2 ผสมตะกอนดิน : ดินเหนียว 1:1, 1:2, 1:3, 

1:4 และ 1:5 โดยน้ำาหนัก เติมเถ้าแกลบร้อยละ 5-10 

แล้วนำาส่วนผสมที่เข้ากันแล้วมาขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด

อิฐก่อสร้าง

  Step 3 ตัดเป็นท่อนอิฐ ด้วยเส้นลวดขนาด 4.7 x 

5.7 x 15 เซนติเมตร 

  Step 4  ตากอิฐให้แห้ง เพ่ือไล่ความช่ืนประมาณ 10 วัน  

  Step 5 เรียงอิฐเตรียมเผา

  Step 6 นำาอิฐไปเผาด้วยเชื้อเพลิงแกลบที่อุณหภูมิ 

750องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 

   3.การศึกษาคุณสมบัติของอิฐก่อสร้าง

ที่มีส่วนผสมของตะกอนดินจากโรงผลิต
    ทดสอบคุณสมบัติของอิฐก่อสร้าง โดย

การนำาอิฐก่อสร้างจากตะกอนดินจากโรง

ผลิตน้ำ าประปาหลังเผาทดสอบคุณสมบัติ

ของอิฐก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม มอก 153-2540 ได้แก่ ค่ากำาลัง 

ต้านทานแรงอัด และการดูดซึมนำ้า เพื่อระบุชั้น 

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ข้ อ กำ า ห น ด ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น 

วัสดุก่อสร้าง ในการใช้งานอิฐก่อสร้างในแต่ละ

สัดส่วน

4. การหาแนวทางการใช้ประโยชน์

  แนวทางการใช้ประโยชน์ โดยการหา

ต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการใช้ตะกอน

ดินจากโรงผลิตน้ำาประปาผสมร่วมใน

การผลิตอิฐก่อสร้าง ต้นทุนการผลิต

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องนำามา

ผลิต ประกอบด้วย 1) เครื่องมือเครื่องใช้ 

2) วัสดุอุปกรณ์ และ 3) ค่าแรงงาน

โดย ดาวเรียม  เสริมศิริ

การใช้ตะกอนดินจากโรงผลิตนํ้าประปาบางเลน

ในการผลิตอิฐก่อสร้าง

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ1. บทคัดย่อ

2. บทนํา

3. วัตถุประสงค์ 5. ข้อเสนอแนะ

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล

     คุณสมบัติพื้นฐานทางด้านกายภาพของตะกอนดินมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายปน

ดินร่วน และองค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) อะลูมิเนียม

ออกไซด์ (Al2O3) เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และองค์ประกอบทาง

เคมีอื่นๆ ร้อยละ 41.48, 25.37, 7.36, 0.88 และ 24.91 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญที่มีความใกล้เคียงกับดินเหนียวที่ใช้ ในการทำาอิฐก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้จึงนำาตะกอนดิน 

จากโรงผลิตน้ำาประปามาทดแทนดินเหนียว โดยมีอัตราส่วนของตะกอนดินต่อดินเหนียว 

5 อัตราส่วน คือ 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:5 โดยนำ้าหนัก ตามลำาดับ และชุดควบคุม 

คือ ไม่ผสมตะกอนดิน ผลการทดสอบคุณสมบัติของอิฐก่อสร้าง พบว่า อัตราส่วนโดย

น้ำาหนักของตะกอนดินจากโรงผลิตนำ้าประปา ต่อดินเหนียว 1:5 เป็นปริมาณที่เหมาะสม 

มีความใกล้เคียงกับอิฐก่อสร้างทั่วไปที่สุด มีความต้านทานแรงอัด 3.5 เมกะพาสคัล และมีค่า 

ดูดซึมนำ้าตำ่ากว่า ร้อยละ 24 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

153-2540 ดังนั้นการนำาตะกอนดินจากโรงผลิตนำ้าประปาร่วมกับดินเหนียวในการผลิต

อิฐก่อสร้าง จึงควรผสมตะกอนดินลงไปไม่เกินร้อยละ 20 โดยนำ้าหนัก เพื่อรักษาความ

ต้านทานแรงอัดและการดูดซึมนำ้าของอิฐก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งคุณภาพ

ของอิฐก่อสร้างที่มีส่วนผสมของตะกอนดินจากโรงผลิตนำ้าประปาจัดอยู่ในชั้นคุณภาพ ค 

หมายความว่า เหมาะสำาหรับใช้ก่อกำาแพง แต่ไม่สามารถใช้รองรับโครงสร้างที่มีนำ้าหนักมาก 

หรือเหมาะสำาหรับการใช้งานภายใน การใช้ประโยชน์จากตะกอนดินต่อดินเหนียวในการทำา

อิฐก่อสร้างในอัตราส่วน 1: 5 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 0.03 บาทต่อก้อน

 กระบวนการผลิตนำ้าประปาจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ มักจะมีตะกอนดินที่เกิดขึ้นมาจาก

กระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้ม และโพลีเมอร์ (polymer) เช่นเดียวกับโรงผลิตนำ้า

ประปาบางเลน ของบริษัททีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) ที่มีกำาลังการผลิตนำ้าประปาสูงสุดถึง 

440,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีการระบายตะกอนดินออกโดยเฉลี่ย 20 ตัน/วัน ก่อให้เกิด

ปัญหาในการกำาจัดทั้งในแง่ของการขนส่งและการหาพื้นที่กำาจัด

   3.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของตะกอน

ดินจากโรงผลิตน้ำาประปา

   3.2 เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของตะกอนดินจากโรงผลิตน้ำาประปาร่วมกับดินเหนียว

ในการนำามาใช้ประโยชน์ในการผลิตอิฐมอญเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

    3.3 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของอิฐก่อสร้างท่ีมีส่วนผสมของตะกอนดินจากโรงผลิตนำา้ประปา 

และแนวทางการใช้ประโยชน์

     5.1 ควรมีการเลือกเก็บตัวอย่างตะกอนดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติของตะกอนดินก่อน

นำาไปใช้ เนื่องจากในแต่ละเดือนในระบบผลิตน้ำาประปามีคุณภาพของนำ้าวัตถุดิบ และปริมาณ

สารเคมีช่วยในการตกตะกอนแตกต่างกัน

    5.2 การทดลองผสมตะกอนดินจากโรงผลิตนำ้าประปาในการผลิตอิฐก่อสร้าง ควรมี

การศึกษาถึงการลดและควบคุมความชื้น ที่จะมีผลต่อการขึ้นรูปของอิฐก่อสร้าง

     4.1 คุณลักษณะเน้ือดินเป็นดินทรายร่วน และพบองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ SiO2 ร้อย

ละ 41.48, Al2O3 ร้อยละ 25.37, Fe2O3 ร้อยละ 7.36 และ CaO ร้อยละ 0.88 ซึ่งเป็นองค์

ประกอบสำาคัญที่มีความใกล้เคียงกับดินเหนียวที่ใช้ ในการทำาอิฐก่อสร้าง

    4.2 การขึ้นรูปของอิฐก่อสร้างโดยใช้ตะกอนดินจากโรงผลิตน้ำาประปามาผสมในการทำา

อิฐก่อสร้าง พบว่า หากเติมตะกอนดินจากโรงผลิตน้ำาประปาร่วมกับดินเหนียวมากกว่า

อัตราส่วน 1: 2 โดยน้ำาหนัก จะไม่สามารถอัดให้ขึ้นรูปเป็นอิฐได้

    4.3 อัตราส่วนโดยน้ำาหนัก ของตะกอนดินจากโรงผลิตน้ำาประปาต่อดินเหนียวต่อ 1:5 

เป็นปริมาณที่เหมาะสม มีความใกล้เคียงกับอิฐก่อสร้างชุดควบคุมที่สุด และเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 153-2540 จัดอยู่ในชั้นคุณภาพ ค

   4.4 การใช้ประโยชน์จากตะกอนดินจากโรงผลิตน้ำาประปาในการทำาอิฐก่อสร้างเป็นทาง

เลือกที่เหมาะสม และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 0.03บาทต่อก้อน


