คอนกรีตมวลเบา : อีกทางเลือกหนึ่งของการใชประโยชนยิปซัม
นางสาวมยุรี ปาลวงศ
สํานักพัฒนาและสงเสริม

ยิปซัมใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต แผนยิปซัมบอรด ปูนพลาสเตอร และใชปรับ
สภาพดินในการเกษตร แตเกือบ 10 ปที่ผา นมานี้ไดมีผูประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางนํายิปซัม
ไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตวัสดุกอสรางที่มีน้ําหนักเบา ทนความรอนไดดี เปนกอนคอนกรีตสีขาวๆ
เรียกวา “คอนกรีตมวลเบา” หรือ “อิฐมวลเบา” ซึ่งในระยะเริ่มแรกคอนกรีตมวลเบาไมคอยไดรับ
ความนิยมเทาทีค่ วร ตอมาเมื่ออุตสาหกรรมกอสรางขยายตัวเพิ่มขึน้ ไมวาจะเปนโครงการกอสราง
ขนาดใหญของรัฐ เชน สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการบานเอื้ออาทร หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของคอนกรีตมวลเบาที่มีน้ําหนักเบา ปองกันความรอนไดมากกวา
และขนาดใหญกวาอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก อีกทั้งยังประหยัดคาใชจายในการกอสราง ทําให
คอนกรีตมวลเบาไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
คอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบาเปนผลิตภัณฑวัสดุกอสรางทีม่ ีการขยายตัวสูงและเปนที่ตองการ
ของภาคธุรกิจการกอสราง ลักษณะโครงสรางของตลาดมีผูผลิตทั้งรายเล็กและรายใหญทั้งหมด 9 ราย
มีกําลังการผลิต 28.85 ลานตารางเมตร/ป เปนผูผลิตรายใหญ 3 ราย คือ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น
โปรดักส จํากัด (มหาชน) หรือ Q-CON บริษัท ซุปเปอรบล็อก จํากัด (มหาชน) และบริษัท ออโตเครป
แอเรทเต็ดคอนกรีตโปรดักส จํากัด มีกําลังการผลิตรวมกัน 20.75 ลานตารางเมตร/ป โดยผลิตภัณฑ
Q-CON เปนผูนําทั้งดานกําลังการผลิตและสวนแบงทางการตลาด สวนผูผลิตรายเล็กอีก 6 ราย ไดแก
บริษัท ล็อกบล็อก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอโรกรีต จํากัด บริษัท บีเคไออิฐมวลเบา จํากัด บริษัท
ดีคอนโปรดักส จํากัด บริษัท เอฟเอ็มโอ จํากัด และบริษัท ไทยคอน จํากัด มีกําลังการผลิตรวมกัน
8.10 ลานตารางเมตร/ป
คอนกรีตมวลเบา มีหลายประเภท หากมองเพียงภายนอกของแตประเภทแทบไมมีความแตกตางเลย
แตความจริงแลว คอนกรีตมวลเบาที่ใชวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ตางกันจะทําใหคุณสมบัตขิ อง
คอนกรีตมวลเบาแตกตางกันดวย คอนกรีตมวลเบาโดยทั่วไปแบงตามกระบวนการผลิตไดเปน 2 ระบบ ดังนี้
1. ระบบที่ไมผานกระบวนการอบไอน้ําภายใตความดันสูง (Non - Autoclaved System) ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ใชวัสดุเบา เปนการผลิตคอนกรีตหรืออิฐที่ใชวัสดุที่มีน้ําหนักเบา เชน ขี้เลื่อย
ขี้เถา ชานออย หรือเม็ดโฟม ทําใหคอนกรีตมีน้ําหนักที่เบาขึ้น แตจะมีอายุการใชงานที่สั้นเสื่อมสภาพ
ไดเร็ว และหากเกิดไฟไหม สารเหลานี้อาจเปนพิษตอผูอยูอาศัย
ประเภทที่ 2 ใชสารเคมี (Circular Lightweight Concrete) เปนการผลิตที่ใชสารเคมีเปนตัว
ทําใหเกิดฟอง เพื่อใหเนื้อคอนกรีตฟู และทิ้งใหแข็งตัว คอนกรีตประเภทนี้จะมีการหดตัวมากกวา
ทําใหปูนฉาบแตกราวไดงาย ไมคอยแข็งแรง
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คอนกรีตที่ไมผา นกระบวนการอบไอน้ําภายใตความดันสูงนี้สวนใหญเนื้อผลิตภัณฑมกั จะ
มีสีเปนสีปูนซีเมนต ตางจากคอนกรีตที่ผานกระบวนการอบไอน้ําภายใตความดันสูงซึ่งจะมีเนื้อ
ผลิตภัณฑเปนผลึกสีขาว
2. ระบบอบไอน้ําภายใตความดันสูง (Autoclaved System) ซึ่งแบงตามวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตเปน 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 Lime Base เปนการผลิตคอนกรีตทีใ่ ชปนู ขาวเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่ง
ควบคุมคุณภาพไดยาก ทําใหคุณภาพคอนกรีตที่ไดไมคอยสม่ําเสมอ และมีการดูดซึมน้ําไดมากกวา
ประเภทที่ 2 Cement Base เปนการผลิตคอนกรีตทีใ่ ชปนู ซีเมนตปอรตแลนด เปนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต ผสมกับวัสดุจําพวก ทราย ยิปซัม ปูนขาว น้ํา และผงอะลูมิเนียม ในสัดสวนที่เหมาะสม
ซึ่งจะทําใหเกิดฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในเนื้อคอนกรีต แลวจึงนําไปบมใหไดที่
เพื่อเขาสูกระบวนการตัด และเขาสูกระบวนการอบไอน้ําที่เรียกวา “Autoclave” ภายใตอุณหภูมิ
ความดันสูง เปนระบบที่ชว ยใหคอนกรีต มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐานสม่ําเสมอ และเกิดการตกผลึก (Calcium
Silicate) ในเนื้อคอนกรีต ทําใหคอนกรีตมีความแข็งแกรง ทนทานกวาการผลิตในระบบอื่น
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ขั้นตอนการผลิต
1. นําวัตถุดิบทรายและยิปซัมในสัดสวน 9 : 1 เขาสู Ball Mill เพื่อบดใหละเอียดโดยมีน้ํา
เปนตัวชวยในการบด จะไดของเหลว เรียกวา “ Sand Slurry” ขั้นตอนนีจ้ ะตองกวนตลอดเวลา เพื่อ
ไมใหตกตะกอน
2. ขั้นตอน Mix ผสม Sand Slurry กับวัตถุดิบ ปูนขาว ปูนซีเมนต น้ํา และ Waste หรือ
Return Slurry ที่เหลือจากการตัดนํามาบดใชใหมลงใน Mixer Tank ขั้นตอนที่สําคัญคือตองเติม
สารเติมแตงเพื่อใหเกิดฟองอากาศทีก่ ระจายตัวอยางสม่ําเสมอภายในเนื้อคอนกรีต
ซึ่งจะทําให
น้ําหนักเบา สวนผสมจะถูกเทลงในแบบขนาด 6 m3 ที่ทาน้ํามันเรียบรอยแลว แบบถูกสงไปยังหอง
ที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 40 ๐C เพื่อใหสวนผสมเกิดการเซ็ตตัวประมาณ 3-3.5 ชั่วโมง เรียกวา“
Setting Time”
3. ขั้นตอน Cutting เมื่อสวนผสมเซ็ตตัวแข็ง จะเขาสูการตัดโดยใชลวดตัดตามขวาง ตามยาว
ตัดดานขาง ตามขนาดที่ตองการ สวนผิวดานบนจะถูกตัดทิ้งเปน Waste หรือ Return Slurry สงไป
ยังถังกวน เพื่อกลับสูกระบวนการผลิตตอไป
4. ขั้นตอน Autoclave เมื่อผานการตัด ชิน้ งานจะถูกสงเขาสูเตาอบไอน้ําความดันสูง เรียกวา
“Autoclave” การอบชิ้นงานโดยใชไอน้ําทีค่ วามดันและอุณหภูมิสูง เพื่อใหเกิดโครงสรางทางเคมี
และทําใหชิ้นงานแข็งแรง
5. ขั้นตอน Packing เมื่อผลิตภัณฑผานการอบไอน้ําความดันสูงเรียบรอยแลว จากนั้นจะ
ลําเลียงใสบนพาเลท รัดดวยสายรัดเหล็กและกระดาษกันขอบ รอจําหนายตอไป
คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา
ประหยัดพลังงาน คอนกรีตมวลเบาสามารถปองกันความรอนไดดกี วาอิฐมอญถึง 4-8 เทา
จึงชวยลดการถายเทความรอนจากภายนอกสูอาคารไดเปนอยางดี ชวยประหยัดคาใชจายจากขนาดของ
เครื่องปรับอากาศที่เล็กลง และลดคาไฟฟาไดถึงรอยละ 30
น้ําหนักเบา คอนกรีตมวลเบามีน้ําหนักเบากวาอิฐมอญ 2-3 เทา และเบากวาคอนกรีต 4-5 เทา
ทําใหประหยัดคากอสราง โครงสรางอาคาร และเสาเข็ม แตอาคารยังคงมีความแข็งแรงเทาเดิม
ใชงานงาย คอนกรีตมวลเบาใชงานงาย แมวาจะมีขนาดใหญกวาอิฐชนิดอื่น แตมีน้ําหนักเบา
สะดวกตอการขนสง และสามารถตัดแตง ไส เจาะ และฝงทอระบบ ตลอดจนสามารถกอสรางได
สะดวก รวดเร็ว กวาอิฐหรือคอนกรีตชนิดอื่น
ปองกันไฟ คอนกรีตมวลเบามีคณ
ุ สมบัติที่เปนฉนวน ทําใหทนไฟไดถึง 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ
1,100 ๐C สามารถทนไฟไดดีกวาผนังที่กอดวยอิฐชนิดอื่น
ปองกันเสียง ฟองอากาศเล็กๆ ที่อยูในคอนกรีตมวลเบาจะชวยลดความดังของเสียง และดูด
ซับเสียงไดดี
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ไมมีสารพิษ คอนกรีตมวลเบาไมมีสวนผสมของสารพิษ จึงสามารถหยิบจับหรือสัมผัสได
เมื่อถูกเผาไฟจะไมเกิดควันและสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
การนํายิปซัมไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมวลเบาเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการเพิ่ม
มูลคาและการใชประโยชนจากยิปซัมในประเทศ
โดยยิปซัมจะเปนตัวชวยใหเกิดการเซ็ตตัวทีด่ ี
ปจจุบนั คอนกรีตมวลเบามีกาํ ลังการผลิต 28.85 ลานตารางเมตร/ป ตองการใชยิปซัมไมนอยกวา 22,000
เมตริกตัน/ป ขณะนีค้ อนกรีตมวลเบาไดรับความนิยมและมีการขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนื่องทั้งใน
และตางประเทศ จะเห็นไดจากบริษัทผูผลิตคอนกรีตมวลเบาในประเทศอยูระหวางการขอขยายกําลังการ
ผลิต นอกจากนีย้ ังมีบริษัททีใ่ หความสนใจขออนุญาตตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นอีกหลายราย ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค ประกอบกับประเทศเพื่อนบานในภูมภิ าคนี้มีอตั ราการขยายตัวดานอสังหาริมทรัพย
คอนขางสูง ทําใหลูทางในการสงออกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาเปน
นวัตกรรมวัสดุกอสรางยุคใหมที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการนําไปใชงาน ดวยคุณสมบัติพิเศษ
คือน้ําหนักเบา ขนาดกอนไดมาตรฐาน ทนไฟ ปองกันความรอน ปองกันเสียง ตัดแตงเขารูปงายใชงาน
ไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต ไมมีเศษเปนอิฐหัก ที่สําคัญคือ สะดวก รวดเร็ว สะอาด ประหยัดเวลาและลด
ตนทุนโครงสราง หากคอนกรีตมวลเบาไดรับความนิยมจนเปนวัสดุกอสรางชั้นนําดานการกอผนังอาคาร
บานเรือน จนสามารถทดแทนอิฐมอญและอิฐบล็อกหรือวัสดุชนิดอื่นไดมากขึ้น ความตองการใชยิปซัม
ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย
เอกสารอางอิง
เอกสารเผยแพรของบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด
http://www.scb.co.th
http://www.qcon.co.th
http://www.mtec.or.th/
http://www.thaicons.com/modules.
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