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และอิฐบล็อกประสานแบบผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม โดยแบ่งออกเป็น 3 
อัตราส่วนผสม คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 เป็นอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่น ในแต่ละอัตราส่วนผสมจะมี
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2% พบว่ามีการลดลงของค่าต้านทานก้าลังอัดโดยเฉล่ีย 40% ในอัตราส่วน 1:5 และ 1:7 แบบไม่มี
การแทนท่ี ได้ค่าต้านทานก้าลังอัดเฉล่ีย 295.43 kg/cm2 และ 208.37 kg/cm2 ตามล้าดับ เมื่อน้าน ้า
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การหาค่าการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสาน พบว่าอัตราส่วน 1:7 แบบไม่มีการผสมน ้ายางพารา เส้น
ใยทะลายปาล์ม และเศษยางรถยนต์ท่ีเส่ือมสภาพบดละเอียด ส่งผลให้ค่าการดูดซึมน ้าน้อยท่ีสุด 
3.15% 
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Abstract 

 

Code of project : A4/2561 
Project name : The development of interlocking blocks from rubber latex mixed  
  with degraded rubber tires, strengthened with palm fiber empty fibers  

from the agricultural industry. 
Researcher name :  Mr. Phiraphong  Phatpun 
 The objective of this research is to study the engineering properties of normal 
interlocking blocks and interlocking mixed-block rubber bricks reinforced with palm 
bunch fiber. Which is divided into 3 ingredients ratio, ie 1: 3, 1: 5 and 1: 7, as the ratio 
of cement to dust stone In each ingredient ratio, rubber latex is replaced with 2% 
clean water, palm fiber, instead of 2% dust stone and debris that has been 
thoroughly crushed, instead of 2% dust. 
 From the test found that Compressive strength of 1: 3 interlocking block 
bricks without replacement Obtained the highest average compressive strength of 
354.39 kg / cm2 when using latex instead of 2% clean water, palm fiber filaments 
replaced 2% dust rocks and debris that deteriorated. Of average compressive 
strength of 40% in the ratio 1: 5 and 1: 7 without replacement Obtained the average 
compressive strength of 295.43 kg / cm2 and 208.37 kg / cm2, respectively, when 
using latex instead of 2% clean water, palm bunch fiber instead of 2% dust stone 
and debris that deteriorated the fine grinding of 2% dust. There is a decrease in 
compression strength 44% and 24%, respectively. 
 From the bending resistance test of interlocking brick It was found that the 
ratio of 1: 7 in the form of rubber water instead of 2% clean water, palm bunch fiber 
replaced 2% dust stone and debris that deteriorated. Resulting in the best bending 
resistance And the determination of water absorption of interlocking brick blocks 
Found that the ratio of 1: 7 without latex Palm bunch fiber And scrap tires that are 
deteriorated, crushed Resulting in a minimum water absorption of 3.15% 
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 When applying the compressive strength of interlocking bricks Water 
absorption value of interlocking brick blocks To compare with the community 
product standards, Ministry of Industry Found that the interlocking block bricks mixed 
with rubber water instead of 2% clean water, palm bunch fibers replaced 2% dust 
rocks and debris rubber tires that had been crushed, replaced by 2% dust particles in 
all mixing ratios. Passed the Community Product Standards criteria, Chor. 602-2547, 
Ministry of Industry, designated and able to arrange the type of interlocking brick 
blocks in the type of interlocking block weight-bearing bricks And can be used in 
construction work 
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ก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ท่ีเวลา 24 hr 1:7 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตบล็อกประสานมีมากมายขึ้นเรื่อยๆ ในทุกพื้นท่ี ของประเทศไทย
ด้วยบล็อกประสานนั้น เป็นวัสดุในการก่อสร้างท่ีสามารถท าขึ้นมาง่ายเพียงมีเครื่องมือการอัดบล็อก
ประสาน เครื่องผสม ส่วนผสม เครื่องช่ังตวงส่วนผสม เพียงเท่านี้ก็สามารถผลิตบล็อกประสานได้แล้ว
บล็อกประสานในประเทศได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บล็อกประสานท่ีท าจากดินดิบ หินฝุ่น 
หรือดินลูกรัง ฯลฯ การท าบล็อกประสานจากวัสดุเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
วัสดุท่ีน ามาผลิตโดยบล็อกประสานท่ีผลิตจากดินดิบอาจมีอายุการใช้งานท่ีน้อยเพราะคุณสมบัติการ
ยึดตัวของดินดิบมีน้อยกว่าวัสดุอื่น 

สวนยางพาราในประเทศไทย มีประมาณ 11.5 ล้านไร่ ซึ่งประมาณร้อยละ 93.01 ของสวนยาง
ท้ังหมดเป็นสวนยางขนาดเล็กมีเนื้อท่ีระหว่าง 2-50 ไร่ โดยขนาดของสวนเฉล่ีย 13 ไร่ และส่วนใหญ่
เป็นการปลูกลักษณะเชิงเด่ียวท าให้เกิดภาวะราคายางพาราตกต่ าประกอบกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ 
คือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ท่ีมีต้นทุนท่ีผลิตต่ ากว่า และมีแนวโน้มการขยายพื้นท่ีการปลูกยางพารา
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1-1 ต้นยางพาราและน้ ายางพารา 
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      ประเทศไทยมีการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันอย่างจริงจังต้ังแต่ ปี พ .ศ. 2511 จึงท าให้การปลูก
ปาล์มในประเทศไทยได้ขยายไปอย่างรวดเร็วใน พ.ศ. 2351 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีปลูกปาล์ม 655,000 
ไร่ และแนวโน้มการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ว่ามีราคาจ าหน่ายกะลาปาล์มอยู่ท่ี 70 -500 บาท/ตัน 
เนื่องจากปาล์มน้ ามันเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นท่ีมากกว่าน้ ามันอื่นๆ ทุกชนิดและสามารถ
ได้เฉพาะในพื้นท่ีเขตร้อนช้ืนเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศท่ัวโลกสามารถปลูกได้ 
แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ท่ีสามารถปลูกปาล์มได้ผลดี เช่น มาเลเชีย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย และ
ไทยส าหรับประเทศไทยปาล์มน้ ามันได้ถูกน ามาปลูกในภาคใต้เมื่อประมาณ 40 ปี ท่ีผ่านมาและมีการ 
ขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกจนในปัจจุบันจากข้อมูลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน และน้ ามัน
ปาล์มในปี พ.ศ. 2551-2555 ในกรรมวิธีขั้นตอนการผลิตน้ ามันปาล์มจะเริ่มจากท่ีเกษตรกรเก็บ
ผลผลิตแล้ว ทะลายปาล์มจะถูกคัดแยกตามคุณภาพ ผลปาล์มท่ีผ่านการคัดแยกแล้วล าเลียงเข้าสู่
เครื่องแยกเมล็ดออกจากทะลายเพื่อแยกเนื้อปาล์มกับเมล็ดออกจากกันแล้วจึงผ่านส่วนของเนื้อเย้ือ
เข้าสู่เครื่องบีบน้ ามัน ส่วนทะลายเปล่า (Effb) จะถูกน าไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตอีกครั้ง 
น้ ามันท่ีได้เรียกว่า Crude Palm Oil (CPO) จากนั้นน้ ามันท่ีได้จะถูกส่งเข้าสู่ถังเก็บส่วนกาก (Fiber) 
จะถูกส่งไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น น าไปผลิตเป็นเส้นใยหรือเช้ือเพลิง เป็นต้น ส่วนเมล็ดจะถูกส่ง
เข้าสู่เครื่องกะเทาะเปลือกแล้วเมล็ดข้างในจะถูกน าไปบีบน้ ามันอีกครั้งได้น้ ามันท่ีเรียกว่า Kernel 
Palm Oil (KPO) ส าหรับกะลา (Shell) จะให้ความร้อนสูงเมื่อเผาไหม้ ดังนั้นจึงถูกน ากลับไปเป็น
เช้ือเพลิงภายในโรงงานส่วนน้ ามันท่ีได้จะถูกน าไปรวมกับน้ ามันท่ีได้จากเนื้อเยื่อผลปาล์มแล้วจึง
น าไปสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ถังเก็บน้ าเพื่อส่งไปยังโรงกล่ันน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์
ต่อไป ขณะท่ีการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยยังมีท่ัวโลกและทวีความรุนแรงในประเทศก าลังพัฒนาเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราคาถีบตัวสูง ดังนั้นการน าเอาของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม
มาพัฒนาทดแทนวัสดุก่อสร้างท่ัวไปได้ก็ช่วยบรรเทาและยังเป็นแนวทางก าจัดของเสียอย่างยั่งยืนอีก
ด้วย 

การใช้เส้นใยจากพืชมาเป็นส่วนผสมเพื่อเสริมก าลังให้กับวัสดุก่อสร้างเส้นใยธรรมชาติจึงถูกสนใจ
น ามาใช้ในการผลิตบล็อกประสานเนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีศักยภาพในการน ามาพัฒนาต่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีกระบวนการผลิตท่ีไม่
ซับซ้อนมากนัก สาเหตุท่ีเลือกใช้วัสดุพวกเส้นใยปาล์มน้ ามันเพราะมีผลการศึกษาพบว่าเส้นใยจาก
ปาล์มเป็นเส้นใยท่ีแข็งแรงสามารถเสริมก าลังให้บล็อกประสาน และเส้นใยจากปาล์มน้ ามันจัดได้ว่า 
เป็นส่วนผสมประเภทน้ าหนักเบา ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยพืชท่ีเป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนเส้นใย
ประเภทอื่นๆ คือ มีความแข็งแรงด้านก าลัง โดยเฉพาะการรับแรงดึงท าให้เพิ่มความแข็งแรงในการรับ
แรงดึงกับบล็อกประสานซึ่งคุณสมบัติด้านนี้น้อยและมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อน 
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ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะท าการศึกษาวิจัย เรื่อง "การพัฒนาบล็อกประสานจากน้ า
ยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ท่ีเส่ือมสภาพเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มท่ีเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตร ท าให้พบแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
น้ ามันปาล์มแล้วยังเพิ่มโอกาสการพัฒนาสภาวะราคาน้ ายางพาราท่ีตกต่ าในปัจจุบันให้ดีขึ้น และท าให้
เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในการผลิตบล็อกประสาน นอกจากนี้ยังใช้พลังงานและเทคโนโลยีใน
การผลิตต่ า ลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีสร้างและทดแทนได้ยาก ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
จากต่างชาติ และยังช่วยให้เกษตรกรไทยท่ีปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 
      ในอดีตยางรถยนต์ผลิตจากยางธรรมชาติหรือแรกว่ายาง NR (natural rubber) ปัจจุบันมีการน า
ยางสังเคราะห์ประเภทยาง SBR (styrene butadiene  rubber) และยาง BR (butadiene rubber)    
มาผสมด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น   และเมื่อถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานจะ
เกิดการเส่ือมสภาพของยางรถยนต์ ยางรถยนต์เก่าเป็นของเสียประเภทหนึ่งท่ีสามารถหาได้ท่ัวไป 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีรถยนต์กลายเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นและมีปริมาณการใช้งานเป็น
จ านวนมาก ซึ่งผลท่ี ตามมาก็คือยางรถยนต์เก่าท่ีเกิดขึ้นก็จะมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็
ตาม ยางรถยนต์เก่าเป็นของเสียท่ีมีประโยชน์โดย สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเช้ือเพลิงได้ 
และจากการใช้รถยนต์  ท าให้ของเสียจากชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น เกิดสภาพมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในประเทศไทยมียางรถยนต์เก่าเกิดขึ้นประมาณ 1.7 ล้านตัน/ปี [1] ซึ่งยางเหล่านี้ส่วน
หนึ่งจะถูกน าไปเผาให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานปูนซีเมนต์และอีกส่วนหนึ่งจะถูกน ามา
เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถังขยะ รองเท้าหรือของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและในบางทียาง
รถยนต์ถูกใช้จนหมดสภาพการท างานแล้วจะถูกน าไปกองเก็บไว้หรือไม่ก็ฝังกลบในพื้นดิน ซึ่ง
กลายเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา เฉพาะในยุโรปมียางถึง 3 ล้านตันถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีและ    
60–70% ของยางท่ีผลิตขึ้นจะกลายเป็นขยะ โดยท่ัวไปยางรถยนต์เก่าสร้างปัญหากับส่ิงแวดล้อมด้วย
เมื่อถูกเผารวมกับขยะแล้วท าให้เกิดกล่ินและเขม่าควันด าสร้างปัญหาให้กับมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม
อย่างมาก 

1.2  วัตถุประสงค ์
      1.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของบล็อกประสานจากยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ท่ี
เส่ือมสภาพเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มท่ีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตรในแต่ละ
อัตราส่วนผสม 
      2.  เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมท่ีจะ ให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีดีท่ีสุดของบล็อกประสาน จาก
ยางพาราผสมผสมเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มท่ีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และเหมาะสมกับ
การน าไปใช้งาน 
      3. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตอิฐบล็อกประสานให้มีการใช้วัสดุในการผลิตท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม และอย่างอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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      4. เพื่อเป็นการน าเศษยางรถยนต์ท่ีเส่ือมสภาพและเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มท่ีเหลือใช้จาก   
อุตสาหกรรมการเกษตร กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในอีกลักษณะหนึ่ง  
 

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
1. ท าการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของวัสดุท่ีน ามาผลิตเป็นตัวอย่างอิฐบล็อก

ประสาน ตามมาตรฐาน ASTM และอย่างอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ผลิตบล็อกประสาน (Interlocking block) โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผสมกับ

หินฝุ่นจ านวน 3 อัตราส่วน คือ 1:3, 1:5 และ 1:7  โดยน้ าหนัก และแทนท่ีหินฝุ่นด้วยเศษยางรถยนต์
รถยนต์ท่ีเส่ือมสภาพ เส้นใยทะลายเปล่าปาล์มและน้ ายางพารา ในอัตราส่วน ร้อยละ 2 ของน้ าหนัก
ปูนซีเมนต์ 

3. ท าการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่าง อิฐบล็อกประสานผสมน้ ายางพารา
เศษรถยนต์ท่ีเส่ือมสภาพและเส้นใยทะลายปาล์ม ท่ีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และท าการ
ทดสอบในส่วนของ ความต้านทานก าลังอัด, ความต้านทานแรงดัด และการทดสอบการดูดซึม ของแต่
ละอัตราส่วนผสม 

4. ท าการเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมต่างๆ ว่าอัตราส่วนผสมใดจะให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมี่ดี
ท่ีสุด และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวง-
อุตสาหกรรม และอย่างอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการน าไปใช้งาน 
 
1.4 ประโยชน์ของกำรศึกษำวิจัย 

1. เป็นแนวทางในการเพิ่มมาตรฐานของการก่อสร้างผนังรับน้ าหนักของบ้านท่ีก่อสร้างด้วย
บล็อกผสานให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับชนบทของประเทศ 

2. ได้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ท่ีสามารถน ามาใช้ในงานซ่อมแซมอาคารได้ดี 
3. ทราบความเหมาะสมในการท่ีจะน า หินฝุ่น น้ ายางพารา และเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มมา

ประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาคุณสมบัติของบล็อก
ประสานให้ดีขึ้นได้ 

4. เป็นแนวทางในการลดมลพิษท่ีเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้วัสดุสังเคราะห์ใน
การปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย 

5. เพื่อส่งเสริมสถาปัตยกรรมทางเลือก ให้เป็นท่ียอมรับในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานใน
การก่อสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบล็อกประสานจากน ้ายางพาราผสมเศษยางรถยนต์ท่ี
เส่ือมสภาพเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มท่ีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นการ
เสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการน้าเศษวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์ม คือ เส้น
ใยทะลายปาล์มท่ีใช้ท้าการศึกษา และน ้ายางพาราท่ีมีราคาต้่า ดดยใช้การค้นคว้าจากบทความวิชาการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี  

 
2.1  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง   
บล็อกประสาน คือ วัสดุก่อรับน ้าหนักท่ีได้ท้าการพัฒนารูปแบบให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้
สะดวกในการก่อสร้าง ดดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื นท่ี ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทรายหรือวัสดุเหลือทิ ง
ต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมน้ามาผสมกับปูนซีเมนต์และน ้าในสัดส่วนท่ีเหมาะสมอัดเป็นก้อนด้วยเครื่อง
อัดแล้วน้ามาบ่ม ให้บล็อกแข็งตัว ประมาณ 7 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกท่ีมีความแข็งแกร่งมีรูปลักษณะ
พิเศษท่ีสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน ้าได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และ
ประหยัดกว่างานก่อสร้างท่ัวไป 

 วัตถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนผสม หรือ มวลรวมละเอียดของอิฐบล็อกประสานควรมีขนาดเล็กกว่า 4 
mm ได้แก่ หินฝุ่น ทราย ดดยมวลรวมละเอียดท่ีใช้ควรมีลักษณะตามมาตรฐานการแบ่งชั นคุณภาพดิน
และมวลรวม ส้าหรับงานก่อสร้างทางหลวง (ASTM D3282 Standard Classification of Soils and 
Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes) คือ มีฝุ่นดินไม่เกินร้อยละ 35 
ดดยน ้าหนัก หรือทดสอบเบื องต้น ดดยน้าดินใส่ขวดครึ่งหนึ่ง เติมน ้าแล้วเขย่าให้เข้ากันเมื่อหยุดเขย่า 
สังเกตส่วนท่ีตกตะกอนทันทีแล้วขีดเส้นไว้รอจนตกตะกอนทั งหมดจนน ้าใส แล้ววัดตะกอนฝุ่นไม่ควร 
เกินร้อยละ 15 ดดยปริมาตร ถ้าวัตถุดิบมีมวลหยาบผสมอยู่มากสามารถใช้เครื่องบดร่อนจะท้าให้ผิว
บล็อกเรียบขึ น 
 ปูนซีเมนต์ส้าหรับงานบล็อกประสาน คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ปูนดครงสร้าง) จะให้ก้อนบล็อก
ประสานมีความแข็งแกร่งทนการกัดกร่อนของน ้าได้ดีการใช้ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) คุณภาพจะ
ต้่ากว่าท้าให้ต้องใช้ปริมาณปูนมากขึ น เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะท้าให้ต้นทุนสูง 
ส่วนผสมของบล็อกประสานท่ีเหมาะสมควรท้าการทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผสม
ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1:6 ถึง 1:7 ดดยน ้าหนัก ทั งนี ขึ นอยู่กับคุณภาพของมวลรวม
เป็นหลัก 

 



6 

หินฝุ่น  ค้าว่า " หินฝุ่น " เป็นค้าภาษาชาวบ้าน หมายถึง เศษหินท่ีผ่านตะแกรงร่อนแยกเอาหินเกล็ด
ออกไปดรยหน้าถนนลาดยางหรือท้าอิฐบล็อก ท่อซีเมนต์  ดอ่งซีเมนต์ฯลฯ ส่วนท่ีเป็นหินฝุ่นจึงเป็นหิน
ขนาดเล็กปะปนอยู่กับผงหินท่ีมีลักษณะเป็นฝุ่นหยาบๆไม่ค่อยมีประดยชน์ในการก่อสร้างหินฝุ่นจะมี
ลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับทรายมากหินฝุ่นจึงน่าท่ีจะมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับทรายเมื่อ
น้ามาใช้ผสมในงานคอนกรีต และอีกทั งหินฝุ่นยังมีราคาถูกกว่าทรายถึงแปดเท่าการทดลองหล่อ
ตัวอย่างคอนกรีตทดสอบหาก้าลังอัดในขั นต้นพบว่าได้ค่าก้าลังรับแรงอัดประมาณ 300 kg/cm2  ขึ น
ไปซึ่งสามารถน้าไปใช้ในงานก่อสร้างท่ัวไปได้และเมื่อได้ปรึกษากับผู้เช่ียวชาญในด้านของคอนกรีต
เทคดนดลยีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็มีความเห็นว่าถ้าเพิ่มเถ้าถ่านหินมาเป็น
ส่วนผสมของคอนกรีตด้วยอาจจะสามารถพัฒนาให้เป็นคอนกรีตก้าลังสูงได้เนื่องจากส่วนผสมของ
คอนกรีตปกตินั นมี ปูนซีเมนต์+ทราย+หิน+น ้า ดดยท่ีมีน ้าเป็นตัวประสานทางปฏิกิริยาให้ปูนซีเมนต์
แข็งตัวแทรกเข้าไปในเม็ดทรายส่วนทรายไปแทรกในหินอีกทีหนึ่ง ซึ่งหากน้าหินฝุ่นมาใช้แทนทราย
แล้วหินฝุ่นจะไปแทรกในหินและยังได้เถ้าถ่านหินซึ่งมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ไปแทรกใน
ช่องว่างของปูนซีเมนต์อีกทีหนึ่งจะท้าให้เนื อของคอนกรีตท่ีได้มีความแน่นมากขึ นและสามารถน้าไป
พัฒนาเป็นคอนกรีตส้าหรับใช้ในงานก่อสร้างท่ีต้องการก้าลังสูงๆได้ หินฝุ่นท่ีกล่าวถึงนี เป็นหินฝุ่นท่ีมา
จากแหล่งหินปูนใน อ้าเภอปากช่อง และหินฝุ่นท่ีมาจากแหล่งหินบะซอลต์ ในอ้าเภอดชคชัย และ
อ้าเภอหนองบุญมาก ซึ่งหินฝุ่นทั ง 2 ชนิดนี มีความแตกต่างกันในด้านองค์ประกอบ 
องค์ประกอบของหินฝุ่น   
หินฝุ่นท่ีมาจากแหล่งหินปูนเป็นหินท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Mg CO3) ซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ และไฮดรอกไซด์ของ
แคลเซียมและแมกนีเซียม (Ca O, Mg O หรือ CaOH2, Mg(OH)2) ท้าให้หินฝุ่นไม่มีฤทธิ์เป็นด่างจัด
เหมือนปูขาว และอัตราการละลายน ้าหรืออัตราการแตกตัวในดินจึงค่อยเป็นค่อยไปจึงไม่มีผลกระทบ
รุนแรงต่อปฏิกิริยาดินและสิงมีชีวิตในดินมากนักแม้จะใส่ลงไปในดินในปริมาณท่ีค่อนข้างสูงซึ่งจากผล
การวิเคราะห์ พบว่าหินปูนฝุ่นมีปริมาณแคลเซียมในระดับ 58.74 % แมกนีเซียมในระดับ 1.98 % 
และมีแมงกานีส เหล็ก ทองแดง และสังกะสีปะปนกัน ในระดับ 196.85, 1,220.67, 1.98และ 20.06 
mg/kg ตามล้าดับ ส่วนหินฝุ่นท่ีมาจากแหล่งหินบะซอลต์ เป็นหินท่ีมีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกา ผล
การวิเคราะห์พบว่า หินชนิดนี มีปริมาณแคลเซียมในระดับ  3.4 % แมกนีเซียมในระดับ 1.73 % 
ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมในปริมาณต้่า แต่ก็ยังอยู่ระดับท่ีสามารถประดยชน์ได้
ถ้าน้ามาใช้ในปริมาณท่ีสูงขึ นอย่างไรก็ดีหินฝุ่นท่ีมาจากแหล่งหินบะซอลต์นี  มีธาตุแมงกานีส เหล็ก 
ทองแดง และสังกะสีปะปนกันในระดับ 1,062.67 mg/kg, 14,618.35 mg/kg และ 20.06 mg/kg 
ตามล้าดับ ส่วนหินฝุ่นท่ีมาจากแหล่งหินบะซอลต์ เป็นหินท่ีมีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกา ผลการ
วิเคราะห์พบว่า หินชนิดนี มีปริมาณแคลเซียมในระดับ 3.4 % แมกนีเซียมในระดับ 1.73 % ถึงแม้ว่า
จะมีปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมในปริมาณต้่า แต่ก็ยังอยู่ระดับท่ีสามารถประ ดยชน์ได้ถ้า
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น้ามาใช้ในปริมาณท่ีสูงขึ นอย่างไรก็ดีหินฝุ่นท่ีมาจากแหล่งหินบะซอลต์นี  มีธาตุแมงกานีส เหล็ก 
ทองแดง และสังกะสีปะปนกันในระดับ 1,062.67 mg/kg, 14,618.35 mg/kg , 45.93 mg/kg และ 
97.20 mg/kg ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าหินปูนเมื่อน้ามาใช้ร่วมกันอาจช่วยเสริมปริมาณธาตุดังกล่าวให้พืช
น้าไปใช้ประดยชน์ได้อย่างเพียงพอช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารพืชในดินและในพืชให้ดีขึ นคือพืชจะ
ใช้ธาตุอาหารอื่นๆในปริมาณท่ีน้อยลงในการสร้างผลผลิตท่ีเท่ากันเมื่อมีการใช้หินฝุ่นในปริมาณท่ี
พอเหมาะนอกจากนี หินฝุ่นยังช่วยลดความเป็นกรดของดินช่วยท้าให้ดินร่วนซุยอุ้มน ้า 
 
ปูนซีเมนต์ (Cement) [4] 
ปูนซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเป็นผลึกท่ีเกิดจากการเผาส่วนผสมต่างๆ จน
รวมตัวผสมกันสุกพอดี มีส่วนประกอบทางเคมีท่ีส้าคัญ คือ แคลเซียมและอลูมิเนียมซิลิเกต ปูนซีเมนต์
ท่ีกล่าวนี  หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ซึ่ งเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 
(Hydraulic Cement) เมื่อผสมกับน ้าตามส่วนผสมแล้วสามารถก่อตัวและแข็งตัวในน ้าได้ เนื่องจาก
ปฏิกิริยาระหว่างน ้ากับส่วนประกอบของปูนซีเมนต์นั น การท้าปฏิกิริยาดังกล่าว เรียกว่า ไฮ -เดรช่ัน
(Hydration) ต้าหรับของช่ือปูนซีเมนต์ ท่ีเรียกกันว่า “ปอร์ตแลนด์” นี  ได้มาจากการตั งช่ือของ นาย
ดจเซฟ แอสปดิน ดดยท่ีในปี ค.ศ.1824 เขาได้ท้าการจดทะเบียนวิธีการผลิตปูนซีเมนต์อย่างหนึ่ง ซึ่งได้
จากการเผาส่วนผสมระหว่างหินปูนกับดินเหนียว และเมื่อน ้ามาบดจะได้เนื อปูนซีเมนต์มีสีเหลือง-เทา 
คล้ายกับหินในเกาะของเมืองปอร์ตแลนด์ประเทศอังกฤษ เขาจึงตั งช่ือว่า “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” 
ปูนซีเมนต์ท่ีผลิตได้ในตอนแรกนี ยังมีคุณภาพต้่ามากทั งนี เนื่องจากการเผาส่วนผสมดังกล่าวใช้ความ
ร้อนต้่าซึ่งท้าให้หินปูนกับดินเหนียวยังรวมตัวไม่ดี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างท่ีส้าคัญท่ีสุด
ในการก่อสร้างทางวิศวกรรมปัจจุบัน ดดยท่ีเมื่อผสมกับ หิน กรวด ทราย ด้วยอัตราส่วนท่ีเหมาะสมจะ
ได้เป็นคอนกรีต ซึ่งเมื่อแข็งตัวแล้วจะแข็งและทนทานคล้ายหิน ตัวอย่าง ส่ิงก่อสร้างคอนกรีต ได้แก่ 
ฐานราก ตอม่อ เข่ือน ก้าแพงกั นดิน พื น และถนนเมื่อเสริมด้วยเหล็กเสริมจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส้าหรับพื น หลังคา สะพาน อาคาร อุดมงค์ และอื่นๆ หรือเมื่อผสมรวมกับทรายและปูนขาวจะเป็นปูน
ฉาบส้าหรับการก่ออิฐ หรือหิน เป็นต้น  
1. ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
สมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน (ASTM) และส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย 
(มอก.15) แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภท คือ  
ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) ส้าหรับใช้ในการท้า
คอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดท่ีไม่ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดาและส้าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างตามปกติท่ัวไป ท่ีไม่อยู่ในภาวะอากาศรุนแรง หรือในท่ีมีอันตรายจากซัลเฟตเป็นพิเศษ หรือท่ี
ความร้อนท่ีเกิดจากการรวมตัวกับน ้าจะไม่ท้าให้อุณหภูมิเพิ่มขึ น ถึงขั นอันตราย ได้แก่ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ตราช้าง ตราพญานาคสีเขียว และ ตราเพชรเม็ดเดียว 
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ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement) ใช้ส้าหรับในการท้า
คอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดท่ีเกิดความร้อนและทนซัลเฟตได้ปานกลาง  เช่น งานสร้าง
เขื่อนคอนกรีต ก้าแพงกันดินหนาๆ หล่อท่อคอนกรีตขนาดใหญ่  ตอม่อ สะพาน เป็นต้น ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ตราพญานาคเจ็ดเศียร  
ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทแข็งเร็ว (High-early Strength Port land Cement) 
หรือท่ีเรียกกันว่า ซูเปอร์ซีเมนต์ เป็นผงละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ผลิตได้ดดยการ
เปล่ียนสัดส่วนและดดยการเติมสารอื่น  ดดยการบดให้ละเอียดยิ่งขึ น หรือดดยการเผาให้ดีขึ น  มี
ประดยชน์ส้าหรับท้าคอนกรีตท่ีต้องการจะใช้เร็ว หรือรื อแบบเร็ว เช่น เสาเข็มคอนกรีต ถนน พื นและ
คานท่ีต้องถอดแบบเร็ว เป็นต้น ปูนซีเมนต์ประเภทนี  ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราเอราวัณ ตรา
พญานาคสีแดง และตราสามเพชร 
ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่่า (Low-heat Port- land Cement) 
เช่น เข่ือน เนื่องจากให้อุณหภูมิของคอนกรีตต้่ากว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่นขณะแข็งตัว 
ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตสูง (Sulfate-Resistant Portland Cement) เป็น
ปูนซีเมนต์ชนิดท่ีต้านทานซัลเฟตได้สูง ส้าหรับใช้กับดครงสร้างท่ีอยู่ในท่ีมีการกระท้าของซัลเฟตรุนแรง 
เช่น น ้าหรือดินท่ีมีด่าง (Alkaline) สูง มีระยะเวลาการแข็งตัวช้ากว่าประเภทหนึ่ง ได้แก่ปูนซีเมนต์ 
ตราปลาฉลาม 
 
เส้นใยทะลายปาล์ม [5] 
เส้นใยทะลายปาล์ม สืบเนื่องมาจากพื นท่ีปลูกปาล์มน ้ามันของประเทศไทยนั น มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องมาดดยตลอดจนปัจจุบันปาล์มน ้ามันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญชนิดหนึ่ง ดดยมีพื นท่ีปลูก
ทั งประเทศ 4.5 ล้านไร่ ผลผลิตผลปาล์มสด 11.33 ล้านตัน ผลิตเป็นน ้ามันปาล์มดิบได้ 1.93 ล้านตัน 
มีมลค่าทางเศรษฐกิจของปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มไม่ต้่ากว่า 64,000 ล้านบาท ดดยมีแหล่งผลิตท่ี
ส้าคัญ คือ ภาคใต้ และมีการปลูกมากท่ีสดในจังหวัด กระบี่ สุราษฎร์ ธานี ชุมพร สตูล และ ตรัง ซึ่ง
จากปัญหาวิกฤติราคาน ้ามันในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมารัฐบาลได้มี นดยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
จากพืช กล่าวคือ ส่งเสริมการใช้น ้ามันแก๊สดซฮอล์ ซึ่งมีสวนผสมของเอทานอล ท่ีผลิตจากอ้อย และ
มันส้าปะหลังและการใช้น ้ามันดีเซลท่ีมี่ส่วนผสมของ ไบดอดีเซล ท่ีผลิตจากปาล์ม และจากปัจจัย
ดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน ้ามันจากปาล์มท่ีมีอยู่เป็นจ้านวนมากดดยเฉพาะ
ทะลายปาล์มท่ีผ่านการหนีบเอาน ้ามันแล้วสามารถท่ีจะน้าไปท้าเป็นเส้นใยปาล์มซึงมีคุณสมบัติไม่แพ้
เส้นใยมะพร้าว สามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจได้อีกมากมาย และขั นตอนในการ
ผลิตใยปาล์ม น้าทะลายปาล์มท่ีได้มาจากดรงงานสกัดน ้ามันปาล์มดิบมาคัดเลือกทะลายท่ีเสียหรือใช้
ไม่ได้ขนาดออก แล้วน้าเข้าเครื่องหนีบเพื่อหนีบน ้าและน ้ามันปาล์มดิบท่ีเหลือออก เหลือทะลายปาล์ม
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แห้งส่งเข้าเครื่องฉีกทะลายปาล์มท้าเป็นเส้นใยแยกฝุ่นและส่ิงปนเป้ือนออก น้าเส้นใยไปตากแดด แยก
ขนาดของเส้นใย จากนั นน้าไปอัดเป็นก้อนส่งขายต่อไปดดยทุกขั นตอนไม่มีการใส่สารเคมีใดๆ 
คุณสมบัติและการใช้งานของเส้นใยทะลายปาล์ม  
เส้นใยปาล์มมีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับเส้นใยมะพร้าวมากเป็นเส้นใยท่ีเหนียวและทน 
อากาศสามารถไหลเวียนผ่านได้ดี แต่ยังมีการน้าไปใช้น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยมะพร้าว  
 มีคุณสมบัติของการหมุนเวียนอากาศสูง เหมาะส้าหรับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เช่นดซฟา 
เป็นวัสดุในเบาะนั่งรถยนต์ 
 ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การใช้เป็นฐานรองรับการยึดเกาะของต้นกล้า ต้นกล้วยไม้ 
หรือใช้แทนหญ้าและฟางคลุมพื นดินรอบๆต้นไม้ เพื่อรักษาความชื น 
 ใช้ปกคลุมท่ีดล่งและแท่นที-ออฟ ของสนามกอล์ฟเพื่อเก็บกักความชื น และรักษาพื นหญ้าให้
เขียวชอุ่ม 
 ใช้ผลิตเชือกเกลียวที่มีความเหนียวแข็งแรงทนทานมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเชือกปอ 
เส้นใยทะลายปาล์มทอแผ่น  

จากท่ีได้ลงพื นท่ีดรงงานท้าให้ทราบว่า เครื่องจักรท่ีใช้ทอเส้นใยมะพร้าวสามารถทอเส้นใย
ปาล์มได้ แต่หาดรงงานท่ีทอเส้นใยปาล์มดดยตรงในไทยยากมากเพราะตลาดยังไม่เป็นท่ีนิยม ซึ่งหาก
เราน้าเส้นใยปาล์มไปให้ดรงงานทอเส้นใยมะพร้าวทอให้ก็จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าการใช้เส้นใยมะพร้าว 
เริ่มจากการน้าเส้นใยปาล์มอัดก้อนเข้าเครื่องตีใย เพื่อให้เส้นใยหลุดแยกออกจากกันเพื่อสะดวกในการ
ทอเมื่อได้เส้นปาล์มท่ีผ่านการตีใยเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะเริ่มการทอ ซึ่งส่วนของเครื่องทอนั นจะมี
การพ่นกาวลาเท็กซ์ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะลงไปด้วย ในระหว่างการทอจะมีการปล่อยไอร้อนอยู่
ตลอดเวลาส่วนหนึ่งเป็นการฆ่าเชื อและช่วยให้กาวแห้งไวขึ น และในระหว่างท่ีได้แผ่นใยปาล์มออกมา
จะมีคนคนควบคุมเครื่อง เพื่อให้ได้ใยปาล์มในความยาวท่ีพอเหมาะกับเครื่องอบ แผ่นใยปาล์มท่ีได้ใน
เบื องต้นจะยังนิ่มอยู่มีความหนาประมาน 1 นิ ว น้าแผ่นใยปาล์มท่ีได้เข้าเครื่องอบ เพื่อให้แผ่นใยปาล์ม
แข็งขึ นและได้ความหนาตามท่ีต้องการ ดดยน้าแผ่นใยปาล์มความหนา 1 นิ ว มาซ้อนกันตามแต่ขนาด
ความหนาท่ีต้องการ แต่ต้องมีการเผ่ือความหนาด้วยเพราะหลังจากการอบความหนาจะลดลงตาม
ระยะเวลาในการอบเพราะเครื่องอบก็จะมีการบีบอัดแผ่นใยปาล์มด้วยระหว่างการอบ ยกตัวอย่างเช่น 
หากต้องการแผ่นใยปาล์มท่ีมีความหนา 4 นิ ว ก็ต้องใช้แผ่นใยปาล์ม จ้านวน 6 แผ่น เป็นต้น หลังจาก
ท่ีได้แผ่นใยปาล์มในขนาดความหนาท่ีต้องการแล้วก็น้าเอาแผ่นใยปาล์มนั นไปเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาด
ตามมาตรฐานของแต่ละดรงงาน 
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ลักษณะของเส้นใยทะลายปาล์ม 
ลักษณะของเส้นใยทะลายปาล์มเป็นเส้นใยท่ีเหนียวและทน อากาศสามารถไหลเวียนผ่านได้ดี จึงใช้ใน
การท้าดซฟา ท่ีนอนท่ีใช้ในดรงพยาบาล ช่วยในผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังถ้านอนด้วยท่ีนอนท่ีผลิตจาก
เส้นใยทะลายปาล์ม 

 

ภาพที่ 2-1 เส้นใยทะลายปาล์ม 
 
ยางพาราที่น่ามาใช้เป็นวัสดุประสาน [3] 

ลักษณะของยางพาราท่ีได้น้ามาใช้มีลักษณะทางกายภาพ คือ เป็นน ้ายางสีขาวขุ่นไม่ดปร่งแสง 
มีความเหนียว (แล้วแต่สูตรท่ีน้ามาทดลอง) แต่จะไม่แห้งเมื่อเก็บไว้ที่ๆ ไม่ดดนอากาศ เนื่องจากมีการ
เติมสารแอมดมเนีย เพื่อช่วยลดการแห้งตัวของยางพารา เมื่อเจอกับอากาศภายนอก ขั นตอนในการท้า
ยางพาราท้าได้ดดยน้าน ้ายางพาราสดมาท้าการต้มในอุณหภูมิท่ีสูงหลังจากนั นเติมสารแอมดมเนียและ
มีสารเคมีบางประเภทซึ่งหลังจากการเติมสารเคมีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท้าการจัดเก็บอยู่ในแกลลอน
ถังน ้ามัน ดดยมีห้องในการจัดเก็บ เพื่อไม่ให้ยางพาราดดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ดดยตรง ยางพารา
ท่ีน้ามาผ่านการต้มและเติมสารเคมีบางประเภทลงไปแล้วนั น จะมีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะมวล
สารได้มากขึ น อีกทั งยังมีความเหนียวและความยืดหยุ่นมากขึ น และหากปล่อยให้ยางพาราท่ีได้เกิด
กระบวนการสันดาปกับอากาศจากภายนอก หรือน้าออกตากแดด ยางพาราจะเกิดการแข็งตัว (rigid) 
และสามารถรองรับน ้าหนักท่ีกดทับลงมาได้มากขึ น (ดดยมีการใช้ยางพาราท่ีได้นี มาท้าเป็นถนนเพื่อใช้
แทนยางมะตอยแล้วในหลายประเทศ เช่น เกาหลี เนื่องจากเป็นทางเลือกท่ีไม่ก่อให้เกิด มลพิษ 
(toxic) ระหว่างกระบวนการ เพราะสามารถหลีกเล่ียงการใช้ปิดตรเลียมอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ได้) อีกทั งในประเทศไทยก็มีถนนยางพาราแล้วด้วยเช่นกัน และด้วยการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
ทดลองจึงท้าให้ได้ยางพาราท่ีมีคุณสมบัติในการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานออกมา 3 
ประเภทดังนี  



11 

ประเภทที่ 1 ยางพารา C45S เป็นยางพาราท่ีได้จากการต้มยางพาราดิบ 45 % และมีการใส่
แอมดมเนียช่วยในการคงสภาพความเป็นของเหลว รวมทั งมีการใส่สารเคมีอีกบางชนิดเพื่อช่วยในเรื่อง
ของคุณสมบัติในการเกาะยึดและความแข็งแรงของยางพาราเมื่อเจอกับอากาศภายนอก และเกิดการ
แข็งตัวเป็นวัสดุแข็ง (rigid) คุณสมบัติทางกายภาพท่ัวไปของยางพาราชนิดนี  คือ จะมีความหนืดของ
น ้ายางมากกว่ายางพาราดดยท่ัวไปซึ่งจะท้าให้คุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงและปลอดภัยดีตามมา
ด้วย 
ประเภทที่ 2 ยางพารา C58S เป็นยางท่ีได้จากการต้มยางพาราดิบ 58 % และมีการใส่แอมดมเนีย
ช่วยในการคงสภาพความเป็นของเหลว นอกจากนั นจะมีขั นตอนในการใ ส่สารเคมีเช่นเดียวกับ
ยางพารา C45S แต่มีข้อแตกต่างในส่วนของคุณสมบัติทางกายภาพ คือ ทางด้านของความเข้มข้นของ
น ้ายาง ดดย C58S จะมีความเข้มข้นของน ้ายางมากกว่า C45S และมีความหนืดของน ้ายางมากกว่า 
ประเภทที่ 3 ยางพารา C58S (โซเดียมซิลิเกต) เป็นยางท่ีได้จากการต้มยางพาราดิบ 58 % และมี
การใส่แอมดมเนียช่วยในการคงสภาพความเป็นของเหลว นอกจากนั นจะมีขั นตอนในการใส่สารเคมีท่ี
มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับสารประเภทเรซิน ได้แก่ ดซเดียมซิลิเกต เข้าไปอีกด้วย ซึ่งจากการเพิ่มเติม
สารเคมีลงไป จึงก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพนั น คือ น ้ายางมีความหนืดสูงมาก
ขึ นและจะมีเนื อยางท่ีแน่นกว่าเดิมแต่จะละลายในน ้าได้ดีกว่าสูตรอื่น ก้อนอิฐมวลเบาพารากรีตเป็น
หนึ่งในผลงานการใช้ยางพาราสังเคราะห์ ผสมกับวัสดุทางธรรมชาติ ได้แก่ ขี เล่ือยร่อนละเอียด ดิน
ลูกรัง หินฝุ่น ทราย น ้ายางแปรรูปพิเศษ น้ามาผสมเพื่อขึ นรูปเป็นอิฐท่ีใช้ในการก่อสร้างท่ัวไป 
ส่วนประกอบของน ่ายาง 
- น ้ายางประกอบด้วยปริมาณของแข็งทั งหมด  22-48 % 
- ปริมาณเนื อยางแห้ง  25-45 % 
- สารจ้าพวกดปรตีน  1.5 % 
- สารพวกเรซิน  2.0 % 
- คาร์ดบไฮเดรต  1.0 % 
- สารอนินทรีย์   0.5 % 
ส่วนประกอบของน ่ายางสามารถแบ่งออกเป็นส่วนส่าคัญได้ 3 ส่วนคือ 
1. ส่วนที่เป็นเนื อยางประมาณ 35 % 
- เป็นอนุภาคท่ีแขวนลอยอยู่ในน ้ายาง 
- เป็นสารประกอบพวกไฮดดรคาร์บอน 
- มีความหนาแน่น 0.92 
- เป็นดมเลกุลขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.002 – 0.003 ไมครอน ไม่ละลายน ้า รูปทรงมีทั งทรง
กลมและทรงรี 
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- ในสภาพของน ้ายางจะถูกห่อหุ้มด้วยชั นของสารจ้าพวกไขมันและสารจ้าพวกดปรตีนในเนื อยางแห้ง 
(Dry Rubber Content) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ย า ง  (Hydrocarbon) 86 %  น ้ า (ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ใ น 
Hydrocarbon) 10 % สารพวกไขมัน 3 %  สารพวกดปรตีน 1 % ดลหะบางชนิด เช่น แมกนีเซียม
ดปแตสเซียมและทองแดงประมาณ 0.5 % 
2. ส่วนที่ไม่ใช่ยางประมาณ 65 % ส่วนนี ประกอบด้วย ส่วนส้าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นน ้า หรือท่ี
เรียกว่า ซีรั่ม(Serum) ละส่วนของ ลูตอยด์ (Lutoid ) และสารอื่นส่วนท่ีเป็นน ้าหรือเรียกว่า ซีรัม 
(Serum) มีความหนาแน่น ประมาณ 1.02 ประกอบด้วยสารพวกคาร์ดบไฮเดรต และกรดอะมิดน ส่วน
ของ ลูตอยด์ (Lutoid) และสารอื่น ลูตอยด์เป็นอนุภาคกลมมีเยื่อบางหุ้มอยู่ขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของ
ยางมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 ไมครอน ภายในเย่ือบาง ประกอบด้วยส่วนท่ีเรียกว่า บี-ซีรัม ท่ีมี
ส่วนของสารละลายกรด เกลือ ดปรตีน น ้าตาล และดพลีฟินอลอ๊อกซิเดส ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญท่ีท้าให้ยาง
มีสีคล ้า เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศของเหลวใน ลูตอยด์ มีค่า pH 5.5 ลูตอยด์ จะบวมพองและ
แตกออกเมื่อเติมน ้าลงไปในน ้ายาง เป็นผลให้ยางมีความหนืดเพิ่มขึ น ในการกรีดยางเมื่อน ้ายางไหล
ออกได้สักครู่ความเข้มข้นของน ้ายางในท่อน ้ายางจะเจือจางลงเป็นผลให้ ลูตอยด์ เกิดการพองตัวและ
แตกออกท้าให้น ้ายางจับตัวอุดท่อน ้ายางและน ้ายางหยุดไหล 
3. สารอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า ฟรี วิสลิ่ง (Frey wyssling) 
เป็นอนุภาคท่ีมีสีเหลืองเข้ม ซึ่งมีสีเหลืองเข้มจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับปริมาณของสารคาดรติน 
(Carotiniod) ท่ีประกอบอยู่ขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของยางและมีความหนาแน่นมากกว่ายางเล็กน้อยมี
ส่วนประกอบของไขมันรวมอยู่ด้วยถ้าน้าน ้ายางไปปั่นด้วยเครื่องปั่น (Centrifuge) ดดยใช้ความเร็วสูง
น ้ายางจะแยกออกเป็นชั นๆ 4 ชั น ดังภาพท่ี 2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-2 ชั นความเร็วสูงของน ้ายาง 
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การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ่ายาง 
ในน ้ายาง 100 ส่วน จะประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นเนื อยาง 25-45 ส่วน (เฉล่ียประมาณ) และส่วนท่ีเป็น
น ้า 55 – 75 ส่วน (เฉล่ียประมาณ 65 ส่วน) ฉะนั นจะทราบได้ว่าน ้ายางของเกษตรกรแต่ละคนท่ีกรีด
ได้ในแต่ละวัน จะมีเนื อยางเท่าใดดดยต้องหาปริมาณเนื อยางแท้ในน ้ายางการหาปริมาณเนื อยางแห้ง
ในน ้ายางจะหาเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายาง ดดยคิดเทียบจากน ้ายาง 100 ส่วน ว่าจะมี
เนื อยางแห้งอยู่กี่ ส่วน ซึ่งวิธีการหาสามารถกระท้าได้หลายวิธีแต่ท่ีนิยมปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน         
มี 2 วิธี คือ 
1. วิธีใช้เคร่ืองมือวัดความถ่วงจ่าเพาะเคร่ืองมือวัดความถ่วงจ่าเพาะของน ่ายาง เรียกว่า “เมดทร
แลค” หรือ “ลาเทคดซมิเตอร์” เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดหาปริมาณเนื อยางแห้งในน ้ายางดดยอาศัยค่า
ความถ่วงจ้าเพาะของน ้ายางมีส่วนประกอบท่ีส้าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนก้านและส่วนกระเปาะ ท่ีก้านจะ
มีขีดก้าหนดค่าเนื อยางแห้งไว้ ดดยจะมี 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ ซึ่งจะบอกค่าเป็นปอนด์ /แกลลอน 
และระบบเมตริก ซึ่งจะบอกค่าเป็น กรัม/ลิตร ดดยค่าปริมาณเนื อยางแห้งต้่าจะอยู่ด้านล่างค่าสูงจะอยู่
ด้านบน ซึ่งหมายความว่า เมดทรแลคจะจมลงไปในน ้ายางท่ีมีเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งต้่าทั งนี เพราะยาง
ท่ีมีเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งสูงจะมีค่าความถ่วงจ้าเพาะต้่ากว่าน ้ายางท่ีมีเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งต้่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-3 การวัดความถ่วงจ้าเพาะของน ้ายาง 
การใช้เมดทรแลค วัดหาปริมาณเนื อยางแห้งยางแห้งในน ้ายางนั น ส่วนใหญ่ดรงงานแปรรูปยางจะใช้วัด
หาค่าปริมาณเนื อยางแห้งในน ้ายางท่ีทางการดรงงานรวบรวมได้ เพื่อผลประดยชน์ในการคิดค้านวณน ้า
และน ้ากรดท่ีจะผสมใส่ลงไปในน ้ายาง เพื่อให้ยางจับตัวกันอย่างสมบูรณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามท่ีดรงงานต้องการ ค่าปริมาณเนื อยางแห้งท่ีวัดได้จึงไม่ถูกต้องนักเมื่อเทียบกับวิธีช่ังน ้าหนักยาง
ตัวอย่างหรือวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามการหาปริมาณเนื อยางแห้งในน ้ายางดดยใช้
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เมดทรแลค นี ท้าได้ง่ายสะดวกรู้ผลทันทีจึงมีคนน้ามาประยุกต์ใช้ในการซื อขายน ้ายาง ซึ่ งผู้ซื อและ
ผู้ขายสามารถหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งได้ และรับจ่ายเงินได้ทันทีท่ีมีการซื อขาย 

 

   ภาพที่ 2-4 เมดทรแลคหรือลาเทคดซมิเตอร์ 
ขั นตอนการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายางดดยใช้เมดทรแลค ก่อนใช้เมดทรแลค ในการวัดหาค่า
เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง ต้องเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใช้วัดให้พร้อม ซึ่งได้แก่ เมดทรแลค กระบอกตวง
ส้าหรับใส่น ้ายางเพื่อใช้วัดดดยเมดทรแลค ถาดหรือตะแกรงส้าหรับรองกระบอกตวงเพื่อรับน ้ายางท่ีล้น
กระบอกตวงเมื่อใส่เมดทรแลค และน ้าสะอาดจากนั นน้าเมดทรแลคแช่ลงในกระบอกบรรจุน ้าสะอาดท่ี
เตรียมไว้ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีและลดแรงตึงผิว แล้วจึงใช้วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งตาม
ขั นตอน ดังนี  
- ตักตัวอย่างน ้ายางท่ีต้องการวัด 1 ส่วน (ประมาณ 250 – 300 cc) ผสมกับน ้าสะอาด 2 ส่วน กวนให้
เข้ากันดี แล้วเทใส่ในกระบอกตวงให้เต็มจนล้น 
- เป่าฟองอากาศท่ีลอยอยู่บนผิวน ้ายางในกระบอกตวงออกให้หมดแล้วค่อยๆหย่อนเมดทรแลคลงไปใน
กระบอกตวงปล่อยให้ลอยเป็นอิสระ 
- อ่านค่าท่ีก้านของเมดทรแลค บริเวณท่ีผิวน ้ายางตัดกับก้านเมดทรแลค หลังจากท่ีเมดทรลอยตัวนิ่ง
แล้วน้าค่าท่ีอ่านได้ไปคูณด้วย 3 ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายางตัวอย่างท่ีใช้วัดออกมา 

 

   
 
 
 
 
      
 

ภาพที ่2-5 การใช้เมดทรแลควัดหาปริมาณเนื อยางแห้ง 
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ตัวอย่าง 
 นายเก่ง น้าน ้ายางท่ีกรีดได้จากสวนยางของตน มาวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง ดดยใช้เม
ดทรแลค ตามวิธีท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ปรากฏว่าเมดทรแลคท่ีใช้ระบบอังกฤษ อ่านค่าได้ 1 ½ และเมดทร
แลคท่ีใช้ระบบเมตริกอ่านค่าได้ 125 น ้ายางของนายเก่งมีเปอร์เซ็นต์เนื อยางเท่าใด 
 วิธีคิด 
  เมดทรแลคระบบอังกฤษ 
  ค่าท่ีอ่านได้ ระหว่าง 1 กับ 1 ½  หรือ   =  1.25 
  ปริมาณเนื อยางแห้ง   =  1.25 x 3 
       =   3.75 
 หมายความว่า 
  ในน ้ายาง 1 แกลลอน มีเนื อยางแห้ง 3.75 lb หรือ 37.5 % 
  เมดทรแลคระบบเมตริก 
  ค่าท่ีอ่านได้    =  125 
  ปริมาณเนื อยางแห้ง   =  125 x 3 
       =   375 

หมายความว่า  ในน ้ายาง 1 L มีเนื อยางแห้ง 375 g หรือ 37.5 % 
นั่นคือ น ้ายางของนายเก่ง มีเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง 37.5 % หรือ น ้ายางของนายเก่ง 100 kg ถ้าท้า

ให้แห้งจะมีเนื อยางอยู่ 37.5 kg 

ข้อควรระวังในการใช้เมโทรแลค 
เนื่องจากการใช้เมดทรแลควัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายางนั นจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับ
ทุกขั นตอนของการด้าเนินงาน เพราะหากเกิดผิดพลาดขึ นในขั นตอนใดขั นตอนหนึ่ง อาจท้าให้ค่า
เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งท่ีวัดได้ผิดพลาดมากกว่าท่ีควรจะเป็น ข้อควรระวังในการใช้เมดทรแลค มีดังนี  
- น ้ายางท่ีใช้วัดต้องเป็นน ้ายางท่ีสด สะอาด ไม่มีส่ิงเจือปนใด ๆ ในน ้ายาง (ห้ามใส่ส่ิงเจือปนใดๆลงไป
ในน ้ายางเด็ดขาด) 
- ตักตัวอย่างน ้ายางให้ได้ตัวอย่างน ้ายางท่ีแท้จริงอย่าตักน ้ายางเฉพาะด้านบนหรือด้านล่างของถังหรือ
ภาชนะใส่น ้ายาง ควรกวนน ้ายางให้เข้ากันดีก่อนตักตัวอย่างน ้ายางไปวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง 
- ผสมน ้าสะอาดลงในตัวอย่างน ้ายางในอัตราส่วน 2 :1 (น ้าสะอาด 2 ส่วนน ้ายาง 1 ส่วน) อย่าง
เคร่งครัด กวนให้เข้าเป็นเนื อเดียวกันแล้วเทใสกระบอกตวงให้เต็มจนล้นและไม่มีฟองอากาศ 
- น ้าสะอาดท่ีใช้ผสมควรมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับน ้ายาง ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปก่อนใช้เมดทรแลค 
ควรล้างเมดทรแลคให้สะอาดและแช่เมดทรแลคไว้ในน ้าสะอาด เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ี 
- อ่านค่าเมื่อเมดทรแลคหยุดนิ่งและอ่านตรงบริเวณท่ีผิวน ้ายางตัดกับก้านเมดทรแลค 
- คูณเลขและจดเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งให้ถูกต้อง 
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วิธีชั่งน ่าหนักของยางตัวอย่างหรือวิธีมาตราานในห้องปิิบัติการ 
วิธีนี เป็นวิธีวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายางได้อย่างถูกต้องแม่นย้า ดดยใช้หลักความจริงใน
การด้าเนินงานคือน้าน ้ายางไปท้าให้แห้งให้เหลือแต่เฉพาะเนื อยาง แล้วน้าไปช่ังน ้าหนักเปรียบเทียบ
ระหว่างน ้ายางก่อนท่ีจะน้าไปท้าให้แห้ง กับเนื อยางท่ีแห้งแล้วว่าเป็นเท่าไร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็
จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายาง เช่น น ้ายาง 100 g น้าไปท้าเป็นยางแผ่นแล้วอบให้แห้ง จะ
ได้ยางแผ่นหนัก 35 g นั่นคือ น ้ายางนั นมีค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง 35 % 
อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น 
- ตู้อบตัวอย่างยาง 
- เครื่องช่ังละเอียด ทศนิยมอย่างน้อย 1 ต้าแหน่ง ช่ังน ้าหนักได้สูงสุดไม่เกิน 200 g                                                                                                                                                
- จักรรีดยาง ขนาดเล็ก 
- ถ้วยพลาสติกใส่ตัวอย่างน ้ายาง 
- ถ้วยอลูมิเนียม ใส่ตัวอย่างยางเข้าตู้อบ 
- น ้ากรดอะซิติก ความเข้มข้น 2 % 
- น ้ากล่ันหรือน ้าสะอาด 

 

ภาพที ่2-6 ตู้อบตัวอย่างน ้ายางพารา 
 
ขั นตอนการหาเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งโดยการชั่งน ่าหนักของยางตัวอย่างหรือวิธีมาตราานใน
ห้องปิิบัติการ 
การหาเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง ดดยการช่ังน ้าหนักของยางตัวอย่างหรือวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ 
มีขั นตอนด้าเนินงาน 10 ขั นตอน ดังนี  
- สุ่มตักตัวอย่างน ้ายางท่ีต้องการหาเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง 
- ช่ังตัวอย่างน ้ายางในถ้วยพลาสติกถ้วยละ 10 g (ช่ังถ้วยพลาสติกก่อน ถ้าถ้วยพลาสติกหนัก 8.5 g ก็
ให้ใส่น้ายางลงไปช่ังเป็น 18.5 g) 
- เติมน ้ากล่ันหรือน ้าสะอาดผสมลงในตัวอย่างน ้ายางประมาณ 20 cc 
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ภาพที ่2-7 การเติมน ้ากล่ันหรือน ้าสะอาดผสมลงในตัวอย่างน ้ายาง 
- เติมกรดอะซีติกเข้มข้น 2 % ลงไปอีกประมาณ 15-20 cc  
 

 

- ภาพที ่2-8  การเติมน ้ากรดอะซีติก  
- ตั งทิ งไว้ให้ยางจับตัวประมาณ 30 min 

 

 

ภาพที ่2-9 การทิ งไว้ให้ยางจับตัว 30 min 
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- น้ายางท่ีจับตัวสมบูรณ์แล้วไปรีดให้เป็นแผ่นบางๆความหนาไม่เกิน 2 mm 

 

 

ภาพที ่2-10 การรีดยางให้เป็นแผ่นบาง ๆ 
 

 
- น้าแผ่นยางไปอบให้แห้งในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 70 ºC, 16 hr 
- น้าแผ่นยางท่ีอบแห้งแล้วออกจากตู้อบตั งทิ งไว้ให้เย็นแล้วน้าไปช่ังน ้าหนักพร้อมบันทึกน ้ายางแห้งไว้ 
 

 

ภาพที ่2-11 ช่ังน ้าหนักยางท่ีอบแล้ว 
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- ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งจากสูตร 
 

 เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง  = 

 
ตัวอย่างเช่น   
ตัวอย่างน ้ายางของนายเก่ง 10 g เมื่ออบแห้งแล้ว ช่ังยางแผ่นได้ 3.75 g น ้ายางของนาย

เก่ง มีค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งเท่าใด ? 
วิธีท่า 
จากสูตร  เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง   = 

 

แทนค่าในสูตร เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง   = 

 

      =      37.5 
นั่นคือ น ้ายางของนายเก่งมีค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง  37.5 % หรือน ้ายางของนายเก่ง 100 kg ถ้า
ท้าให้แห้งจะมีเนื อยางอยู่ 37.5 kg 
ประโยชน์ของการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ่ายาง 
การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายางจะท้าให้ทราบได้อย่างรวดเร็วกว่าน ้ายางท่ีน้ามาหาค่า

เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งนั น เมื่อแห้งแล้วจะมีเนื อยางแห้งอยู่เท่าใด ซึ่งจะช่วยให้การค้านวณอัตราการ

ผสมน ้า น ้ากรด และสารเคมีต่าง ๆ เพื่อท้าให้ยางจับตัวของดรงงานยางท่ีใช้น ้ายางเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิต เช่น ดรงงานยางแท่ง ดรงงานยางแผ่น ดรงงานยางอบแห้ง ฯลฯ ท้าได้สะดวกรวดเร็วและถูก

ต้องการซื อขายน ้ายางสดระหว่างผู้ซื อกับผู้ขายท้าได้สะดวกรวดเร็วสามารถคิดหาเปอร์เซ็นต์เนื อยาง

แห้งได้ทันที หรืออย่างช้าภายใน 24 hr หลังจากมีการซื อขายน ้ายาง ส่งผลให้ผู้ซื อและผู้ขายน ้ายาง 

สามารถรับ-จ่าย เงินกันได้ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 24 hr หลังจากมีการซื อขายน ้ายาง เช่นกัน 

คุณสมบัติของยางธรรมชาติ 
1. คุณสมบัติของยางดิบ 
- ยางมีสมบัติเป็นทั งพลาสติก และอีลาสติก นั่นคือ ยางสามารถแบนและไหลไดเมื่อไดรับแรงกดซึ่ง
เป็นสมบัติของพลาสติก เมื่อเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสูรูปเดิมได ดังนั น เมื่อยางมีสมบัติทั ง
พลาสติกและอีลาสติกท้าให้ยางแบนหรือยืดเมื่อไดรับแรงกดหรือแรงดึง แต่เมื่อคลายแรงยางจะ
กลับคืนรูปแต่ไมเท่าเดิม 

น ้ำหนักแผ่นยำงแห้ง    x 100 

น ้ำหนักน ้ำยำงสด 

3.75 x100 
 10  

น ้ำหนักแผ่นยำงแห้ง    x 100 

น ้ำหนักน ้ำยำงสด 
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- ยางเป็นเทอร์ดมพลาสติก (Thermoplastic) เมื่อยางอยูในสภาวะอุณหภูมิต้่า ยางจะแข็งกระด้าง ถ้า
ยางอยู่ในสภาวะท่ีอุณหภูมิสูง ยางจะนิ่ม ลักษณะเช่นนี  ท้าให้ยางใช้งานไดในช่วงอุณหภูมิท่ีจ้ากัด 
- ยางมีความแข็งแรงต้่าความต้านทานต่อแรงดึงต้่า (Tensile Strength) และความต้านทานต่อการ
สึกกร่อนต้่า (Abrasion resistance) 
- ยางไมทนต่อตัวท้าละลายหลายชนิดสามารถละลายไดง่ายตัวท้าละลาย 
2. คุณสมบัติของยางคงรูป 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
- ทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) สามารถทนแรงดึงได้มากกว่า 20 Mpa 
- มีการยืดตัวก่อนขาดได้มาก (Elongation) ยืดได้ 500 % – 1,000 % 
- มีความทนทานต่อการฉีกขาด(tear) และการสึกหรอ (abrasion) ได้ดี 
- การคืนตัว (Compression set resistance) และการกระดอนดี 
- ใช้งานท่ีอุณหภูมิต้่าได้ดี 
- แรงยึดหรือติดกันระหว่างยางกับเส้นใยและดลหะได้ดี 
- มีความทนทานต่อการบ่มเร่งด้วยความร้อน (heat ageing) ไม่ดี 
- ความทนทานต่อการเส่ือมสภาพเนื่องจากออกซิเจนและดอดซนได้น้อย 
- ไม่ทนต่อตัวท้าละลายประเภทไฮดดรคาร์บอน และน ้ามันปิดตรเลียม 
- อุณหภูมิการใช้งานอยู่ระหว่าง – 40 ถึง 70 ºC 
 
ยางรถยนต์ ยางรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีเราพบเห็นได้ท่ัวไปถูกผลิต ขึ นให้มีสมบัติท่ีเหมาะสมกับ
รถยนต์แต่ละประเภทล้อยางรถบรรทุกก็ควรมีสมบัติ ท่ีทนทานและรับน ้านักบรรทุกได้มาก มีการทรง
ตัวท่ีดีซึ่งแตกต่างจากล้อยางของรถยนต์นั่งท่ีมุ่งแน่นในเรื่องของ ความนุ่มนวลในการขับขี่การทรง
ตัวการยึดเกาะถนนและความทนทานเป็นอันดับรองลงมาแต่เดิมยางรถยนต์ผลิตจากยางธรรมชาติ
หรือแรกว่ายาง NR  (natural rubber) ปัจจุบันมีการน้ายางสังเคราะห์ประเภทยาง SBR  (styrene 
butadiene rubber) และยาง BR (butadiene rubber) มาผสมด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของยาง
ธรรมชาติให้ดียิ่งขึ นบริษัทผลิตยางรถยนต์ต่างแข่งขันกันวิจัยค้นคว้าเพื่อให้ได้ยางท่ีเหมาะสมกับการใช้
งาน ดดยปรับปรุงสมบัติเรื่องการทนความร้อนและน ้ามัน การยึดเกาะผิวถนนความต้านทานการหมุน
ท่ีต้่าลงลดการสิ นเปลืองเชื อเพลิงมีอายุการใช้งานท่ียาวนานรวมทั งความสามารถในการ “run-
flat” ซึ่งถ้าแปลตรงๆจะมีความหมายว่า “รถยนต์ยังคงวิ่งได้แม้ยางแบน” กล่าวคือความสามารถใน
การท่ีล้อยางท้าให้รถยนต์ยังคงวิ่งอยู่ได้ถึงแม้ว่าลมจะรั่วออกมาจากยางแล้วก็ตาม การผลิตยางท่ีมี
สมบัติ  fun - flat นี ใช้เทคนิคการเคลือบผิวใต้ดอกยางด้วยวัสดุ “sealant” ท่ีสามารถอุดรอยรั่ว
เล็กๆได้หรือเรียกว่า“self-sealing”  หรือใช้วิธีเสริมด้วยวัสดุแข็งท่ีผนังด้านในของแก้มยางเพื่อพยุง
ล้อไว้ท่ี เรียกว่า “self-supportiong” นอกจากนั นเทคดนดลยีใหม่ท่ีรวมตัวล้อเข้ากับยางให้เป็นชิ น
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เดียวกัน หรือ “auxiliary supported run  system” ซึ่งเป็นล้อท่ีมีรถยนต์ท่ีมีวงแวนรองรับยางก็มี
แนวดน้มท่ีจะน้ามาใช้ผลิตยาง run–flat ในอนาคตยางรถยนต์ท่ีมองดูแล้วเหมือนท้ามาจากยาง
ล้วนๆ นั น แท้จริงเป็นวัสดุผสมหรือวัสดุดพสิต (composites) คือมีการพันเส้นใยไนลอนดพลิเอสเทอร์
หรือใยเหล็ก  เข้ากับเนื อยางเพื่อขึ นดครงเรียกว่าชั นดครงผ้าใบ ถ้าสังเกตช่ือภาษาอังกฤษของยาง
ธรรมดา (bias ply tire) และยางเรเดียล (radial piy tire) จะเห็นมีค้าว่า “ply” แทรกอยู่  ply คือ
เส้นใยในชั นดครงผ้าใบนั นเองยางเรเดียลมีการถักทอเส้นใยดังกล่าวไปในแนวตั งฉากกับเส้นรอบวงของ
ล้อยางเพื่อการรับแรงในแนวเส้นรอบวงแตกต่างจากยางธรรมดาท่ีเรียงไขว้กันเป็นมุม30 – 40  องศา
ยางเรเดียลบางรุ่นนิยมใช้แผ่นเหล็กกล้าเป็นแผ่นรองรับเพื่อเสริมความแข็งแรง  และช่วยให้หน้ายาง
แบนไปกับพื นถนนอีกด้วย องค์ประกอบของยางรถยนต์  องค์ประกอบทางวัสดุและองค์ประกอบทาง
เคมีของยางรถยนต์ 1 เส้น 

ตารางที่ 2-2 แสดงได้ดังตารางท่ี 2 องค์ประกอบของยางรถยนต์ 1 เส้นดดยน ้าหนัก 

องค์ประกอบทางวัสดุ องค์ประกอบทางเคมี 
ยาง 85 % 

เหล็กเส้น 12 % 
ไฟเบอร์ 3 % 

ไฮดดรคาร์บอน 51 % 
คาร์บอนแบล็ค 26 % 

น ้ามัน 13 % 
ออกไซด์ของสังกะสี 2 % 

ก้ามะถัน 1 % 
 

2.2 การผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพตามมาตราาน 
ผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่าง ทั งจากทางด้าน
แรงงาน เครื่องจักรท่ีใช้ และส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุด คือ ความเอาใจใส่ในงานทุกขั นตอน ดดยมีรายละเอียดท่ี
ค้านึงอันได้ แก่ เครื่องจักรมี่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบปริมาณน ้าท่ีเหมาะสม อัตราส่วนผสม และวิธีบ่ม 

 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตบล็อกประสาน 
1. เครื่องบดร่อน ใช้ส้าหรับบดร่อนวัตถุดิบท่ีมี เนื อกรวดหินมาก หรือก้อนดินเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ 
ถ้าวัตถุดิบท่ีใช้ มีเนื อละเอียด เล็กเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นฝุ่น อาจใช้ตะแกรงร่อน ขนาดตะแกรง 3 – 4 
mm ร่อนเอาหินขนาดใหญ่ออกก็ได้ ไม่ต้องซื อเครื่องบดร่อนให้เสียต้นทุน และค่าไฟ ในปัจจุบันเครื่อง
บดร่อนมี 2 รูปแบบหลัก คือ แบบช่องดินออก 1 ทาง และช่องดินออก 2 ทาง แบบ 2 ทาง มีข้อเสีย 
คือ อัตราส่วนผสมของทั ง 2 ช่องทางไม่เหมือนกัน ฉะนั นเมื่อน้ามาผลิตแล้วคุณภาพจะไม่แน่นอน 
และยังมีราคาเครื่องท่ีแพงกว่าในการเลือกซื ออย่าลืมศึกษาถึงขีดความสามารถในการท้างานของ
เครื่องจักรว่าพอกับวัตถุดิบของเราหรือไม่ ได้ความละเอียดแค่ไหนและระบบ ไฟฟ้าเป็นอย่างไร ดดย
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เครื่อง 3 เฟส จะมีราคาถูกและประหยัดค่าไฟได้มากกว่าแต่ต้องลงทุนติดตั งหม้อแปลง 3 เฟสหลัก
แสน ดดยมีลักษณะตัวอย่างเครื่องบดละเอียด ดังรูปท่ี 2-12 

 

 
 

ภาพที่ 2-12 ตัวอย่างเครื่องบดร่อน 
 

2. เครื่องผสม เป็นเครื่องมือหลักท่ีควรมีเพราะการผลิตเพื่อจ้าหน่ายจ้าเป็นต้องใช้ส่วนผสมมากการใช้
เครื่องผสมจะช่วยลดค่าแรงงาน และเพิ่มผลผลิตต่อแรงงานต่อวันได้มากกว่าการใช้การใช้แรงงาน
ผสม นอกจากนี เครื่องผสมท่ีดีจะท้าไห้การผสมส่วนผสมเป็นไปได้อย่างท่ัวถึงกว่าการผสมด้ วย
แรงงานคนการเลือกซื อเครื่องควรเลือกซื อเครื่องท่ีมีก้าลังเหมาะสมกับปริมาณการผลิต และระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีอยู่ ท่ีส้าคัญอย่าลืมดูความแข็งแรงของวัสดุท่ีใช้ผลิตแสน ดดยมีลักษณะตัวอย่างเครื่อง
บดละเอียด ดังรูปท่ี 2-13 

 

 

ภาพที่ 2-13 ตัวอย่างเครื่องผสม 
 

3. เครื่องอัดบล็อกตรง และบล็อกดค้ง เครื่องอัดบล็อกมี 2 ประเภท คือ ใช้แรงงานคน(แบบมือดยก) 
และเครื่องอัดไฮดรอลิก การเลือกใช้ขึ นอยู่กับทุนท่ีมีอยู่มากกว่าปริมาณการขาย เพราะต้นทุนการผลิต
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ต่อก้อนด้วยเครื่องไฮดรอลิกถูกกว่าเล็กน้อย ท้าให้ระยะยาวจะได้ก้าไรสูงกว่าแต่เครื่องอัดด้วยแรงคน
สามารถตอบสนองปริมาณการขายท่ีเท่ากันด้วยต้นทุนรวมท่ีน้อยกว่า แม้ว่าใช้เงินหมุนเวียนด้าน
ค่าแรงงานมากกว่า และไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 
- เครื่องอัดด้วยแรงคน เป็นเครื่องอัดด้วยแรงคนแบบมือดยก ใช้การทดแรงแบบคานงัดคานดีด มี
ลักษณะดอก ร่องด้านใต้หลายรูปแบบ และความหนาของเหล็กท่ีใช้ผลิตแต่ละแห่งจะไม่เท่ากัน 
สามารถผลิตได้วันละประมาณ 200 - 400 ก้อนขึ นอยู่กับจ้านวนแรงงานและความช้านาญ 
- เครื่องอัดไฮดรอลิก เป็นเครื่องอัดแบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับ
น ้ามันสร้างแรงดันในระบบไฮดรอลิก อัดได้ครั งละ 2-4 ก้อนสามารถผลิตได้วันละประมาณ 1,000 – 
4,000 ก้อน 

 

 
 

ภาพที่ 2-14 เครื่องอัดด้วยแรงคน 
 

2. ข้อควรระวังเมื่อได้รับเครื่องจักรมาใหม่เครื่องจักรทุกตัวมีค่าคลาดเคล่ือนจากขนาดบล็อกท่ี
ต้องการจริงทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดมือดยก หรือเครื่องอัดแบบไฮดรอลิก ดังนั นก่อนการผลิต หรือ
เมื่อได้รับเครื่องมือมาใหม่ควรทดสอบอัดบล็อกเพื่อตรวจสอบค่าต่างๆ คือ 
- ขนาดในมิติต่างๆ ตรวจสอบว่าได้ตามต้องการหรือไม่ทั งความสูง ความกว้าง ความยาว และความ
เอียงหากหนาไปให้หนุนแผ่นชิม/แผ่นสังกะสีบางๆ ไว้ใต้แผ่นแม่พิมพ์ด้านล่าง หากก้อนต้่าให้ลดระดับ
แผ่นชิมออก หรือไสแผ่นรองแม่พิมพ์ออก ดดยจะต้องตรวจสอบความแน่นหนาของฐานรองด้วยทุก
ครั ง หากฐานรองหลวมต้องยึดให้แน่นก่อนท้าการปรับความหนา 
- ความจุของดินในช่องอัด ตรวจสอบว่ามีปริมาตรท่ีจะบรรจุดินได้มากพอท่ีจะท้างานได้สะดวกในการ
เติมดินแต่ละครั ง ดดยเมื่ออัดแล้วบล็อกประสานยังคงมีความหนาแน่นตามต้องการหรือไม่ เพราะตาม
ธรรมชาติดินยิ่งมีความหนาแน่นมาก ก้าลังก็จะสูงมากตามไปด้วย ดังนั นก่อนท้าการผลิตจริงอย่าลืม
ตรวจสอบความสูงของช่องบรรจุดินให้มีเพียงพอกับปริมาณดินท่ีจะใส่แต่ละครั ง ซึ่งดดยท่ัวไปไม่ควร
น้อยกว่า 16 cm ดดยความลึกท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 19 cm 
- ชั นวางก้อนบล็อกประสาน ใช้วางก้อนบล็อกประสานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยประหยัดท่ีวางก้อน
บล็อกให้ความชื นในการบ่มได้ง่าย ชั นวางควรมีความแข็งแรงสูง สามารถวางก้อนบล็อกได้สะดวกจาก
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ทุกๆทิศทาง ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน และถ้าเคล่ือนย้ายได้ง่ายก็จะสะดวกมากขึ น จ้านวนของชั นวาง
ขึ นอยู่กับก้าลังการผลิต ถ้าสามารถผลิตได้มากก็ควรมีชั นวางจ้านวนมากเพราะถ้ามีน้อยผลิตออก
มาแล้วเด๋ียวจะหาท่ีวางไม่ได้อีก ถ้าผลิตได้น้อยแล้วมีชั นวางมากก็จะเป็นการสิ นเปลืองดดยเปล่า
ประดยชน์ 
- ชั นวางก้อนอิฐบล็อกสด หลังการผลิตสามารถลดระยะเวลาและแรงงานในการเรียงบล็อก ขนาดไม่
ควรกว้างเกิน 50 hr เพื่อให้สะดวกในการวาง ไม่ต้องเอื อม ติดล้อเล่ือน เพื่อสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่
พื นท่ีบ่มได้สะดวก ชั นวางบล็อกส้าหรับการขนส่ง หรือพาเล็ทใช้ในกรณีท่ีมีรถเฮี๊ยบ (รถยก) หรือรถ
ลากไฮดรอลิก (ตะเฆ่) จะช่วยให้ขนส่งได้สะดวกและประหยัดค่าแรงในระยะยาว 
- ตาช่ัง และอุปกรณ์ตวงวัดส่วนผสม ตาช่ังต้องมีความเท่ียงตรง และสามารถรับน ้าหนักได้มาก
พอท่ีจะช่ังวัสดุ แต่ไม่มากจนเกินไป เพราะจะท้าให้ค่าท่ีได้ไม่ละเอียดพอ อุปกรณ์การตวงวัดส่วนผสม
ต่างๆ ควรใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายตามท้องถิ่นไม่จ้าเป็นต้องมีราคาแพง ในการตวงวัสดุถ้าใช้อุปกรณ์
ชนิดไหนตวงก็ควรใช้ตัวเดิมเพื่อลดความแตกต่างจากอุปกรณ์จะท้าให้การผสมแต่ละครั งมีความ
ใกล้เคียงกันมากขึ น 
 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
1. ดินที่ใช้ในการผลิต ดิน เกิดจากหินท่ีผุพังไปตามกาลเวลาและการกระท้าจากสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ทั งการพัดพาของน ้า ล้าธาร ฝนตก แดดออก และจากน ้ามือของมนุษย์ ดังนั นดินจากแต่ละภูมิ
ประเทศจะไม่เหมือนกัน ทั งขนาดเม็ดดิน รูปร่าง ขนาดคละและแร่ธาตุต่างๆในดิน เมื่อมีความ
แตกต่างกันดังนั นอัตราส่วนผสมท่ีใช้ผลิตบล็อกก็จะแตกต่างกันไป ดังนั นก่อนการผลิตต้องตรวจสอบ
ก่อนว่าดินของเรามีสภาพอย่างไร ลักษณะของดินท่ีดีเลือกดินท่ีมีคุณภาพดีมีลักษณะวิธีการเหมือน
แนวคิดของการแบ่งชั นคุณภาพดินส้าหรับท้าถนน (ASTM D3282 Standard Classification of 
Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes) คือ มีฝุ่นดินน้อย มี
มวลละเอียดแข็งตั งแต่ร้อยละ 65 ขึ นไป ดดยน ้าหนัก ดังนั นก่อนการผลิตต้องท้าการตรวจสอบดินท่ี
เราจะใช้เป็นวัตถุดิบดดยการทดสอบมีหลายขั นตอน ดังนี  
- การทดสอบด้วยตนเองดินท่ีน้ามาทดสอบควรเป็นดินท่ีเป็นตัวแทนของพื นท่ีได้ อยู่ลึกจากหน้าดิน 
ไม่มีเศษวัชพืช และรากไม้ น้าดินหรือวัตถุดิบท่ีต้องการ ใส่ในขวดใสครึ่งขวด แล้วเติมน ้าให้เต็ม ปิดฝา
เขย่าให้เข้ากัน ตั งทิ งไว้แล้วจับเวลา รอจนดินตกตะกอนทั งหมดจนน ้าใส วัดความสูงของดินส่วนท่ี
ตกตะกอนก่อนในชั นแรก และดินส่วนท่ีตกตะกอนตามหลังในชั นท่ีสอง หาร้อยละของตะกอนฝุ่นท่ี
ตกตะกอนท่ีหลังไม่เกินร้อยละ 15 ดดยปริมาตร หรือส่วนมวลละเอียด/ตะกอนแข็งท่ีตกตะกอนก่อน
ไม่ ต้่ากว่าร้อยละ 85 ดดยปริมาตร ถือว่ามีคุณภาพดี ใช้ผลิตบล็อกประสานได้ด้วยอัตราส่วน 
ปูนซีเมนต์ : ดิน ประมาณ 1:7 ถ้าเนื อมวลละเอียดอยู่ระหว่างร้อยละ 35-50 ให้ส่งมาทดสอบดินดดย
ละเอียดเพื่อหาส่วนผสมท่ีแน่นอนต่อไป 
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- การทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นการทดสอบอย่างละเดียดเพื่อหาขนาดคละดดยวิธี (Sieve 
Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D421, D1140 เพื่อตรวจสอบว่าขนาดคละของดินท่ีใช้มีขนาด
เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะต้องปรับปรุงอย่างไร เนื่องจากดินแต่ละแหล่งจะมีคุณสมบัติต่างๆท่ีไม่
เหมือนกัน ดินบางประเภทเหมาะสมต่อการใช้งาน แต่บางประเภทท่ีไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ถ้า
น้ามาใช้จะท้าให้ต้นทุนการผลิตสูง หรือเมื่อผลิตออกมาแล้วจะได้บล็อกท่ีไม่แข็งแรง บล็อกประสาน
เป็นคอนกรีตบล็อกรับน ้าหนักประเภทหนึ่งท่ีใช้เป็นดครงสร้างแทนเสาคานได้ ซึ่งมีความแข็งแกร่งสูง
กว่าอิฐ หรือคอนกรีตบล็อกท่ัวไปท่ีขายตามท้องตลาดมาก เพราะอิฐท่ัวไปใช้เป็นผนังไม่รับน ้าหนักได้
เพียงอย่างเดียว ปูนซีเมนต์จึงเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักท่ีมากท่ีสุด ในการผลิตบล็อก 1 ก้อนเพื่อให้ได้
ความแข็งแกร่งเพียงพอ การคัดเลือก และหาส่วนผสมดินท่ีดีอาจช่วยลดสัดส่วนการใช้ปูนต่อก้อนได้
สูงสุดจาก อัตราส่วนปูนต่อดิน 1:6 เป็น 1:12 ใช้ปูนได้ครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 50 สตางค์ต่อก้อน 
- การทดสอบเพื่อก้าหนดสูตรส่วนผสมดดยละเอียดเพิ่มการก้าหนดสัดส่วนปูนท่ีใช้ในการผลิตตามหลัก
สถิติ เพื่อให้ได้สัดส่วนท่ีใช้ปูนน้อยท่ีสุด ดดยการปรับอัตราส่วนปูนท่ีใช้ในการผสม และน้ามาหาค่า
ความต้านทานแรงอัด ซึ่งจะท้าให้ทราบค่าความสัมพันธ์ระหว่างปูนท่ีใช้ และความต้านทานแรงอัด 
และก้าหนดสัดส่วนปูนให้ได้ค่าความต้านทานแรงอัดท่ีประมาณ 70 (kg/m2) บวกส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเผ่ือไว้เล็กน้อยเพื่อความมั่นใจของผู้น้าบล็อกประสานไปใช้งาน และปริมาณการขายใน
อนาคต 
- อัตราส่วนผสมท่ีแท้จริงจะขึ นอยู่กับว่าในการผลิตจะสามารถผลิตบล็อกให้รับก้าลังผ่านมาตรฐานได้
ท่ีอัตราส่วนเท่าไร ดังนั นถ้าหากว่ามีแหล่งดิน และเครื่องจักรพร้อมอยู่แล้วอาจลองอัดบล็อกท่ีหลายๆ
อัตราส่วนอาจจะไล่ตั งแต่ 1:5 ถึง 1:10 แล้วดูว่าอัตราส่วนไหนท่ีใช้แล้วท้างานง่าย บล็อกแข็งแรงดี 
ขอบมุม ไม่รุ่ย ไม่ร้าวเมื่อแห้ง ไม่ยุ่ยเมื่อถูกน ้า แล้วค่อยท้าการทดสอบการรับก้าลังอัดว่าผ่าน
มาตรฐานหรือไม่ ถ้าผ่านก็ถือว่าใช้ได้ ดดยอัตราส่วนผสมท่ีแท้จริงจะดูจากผลทดสอบการรับก้าลังอัด 
ว่าผสมท่ีอัตราส่วนเท่าไร แล้วก้าลังรับแรงอัดยังผ่านมาตรฐานอยู่เพราะถ้าผสมปูนมากเกินก็จะเปลือง
ต้นทุนดดยเปล่าประดยชน์ แต่ถ้าน้อยเกินก็อาจได้ก้าลังไม่เพียงพอการพัฒนาส่วนผสมดินด้วยตนเอง 
กรณีฝุ่นดินมาก 
- จากการทดสอบดินด้วยตนเอง เราต้องการเนื อฝุ่นไม่เกินร้อยละ 35 ถ้ามีเนื อฝุ่นมาก เราอาจผสมหิน
ฝุ่น หรือทรายเลือกวัตถุดิบตัวท่ีมีราคาถูก น้าขวดเปล่ามาช่ังน ้าหนัก ตวงดินใส่ขวดประมาณ 1/3 ของ
ขวด ช่ังน ้าหนักขวด จะได้น ้าหนักดินท่ีใช้หรือปริมาตรท่ีตวง เติมน ้าไว้ครึ่งขวด น้าหินฝุ่นหรือทรายมา
ช่ังน ้าหนักแล้วค่อย ๆ เติมลงในขวดเดียวกัน จนสัดส่วนฝุ่นดินลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 35 ช่ัง
น ้าหนักดินท่ีเหลือ หรือ จ้านวนปริมาตรท่ีตวงใส่ขวด จะได้ส่วนผสมวัตถุดิบดดยประมาณส้าหรับผลิต
บล็อกประสานให้มีคุณภาพดี 
2. ปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกประสาน ซีเมนต์ท่ีใช้จะเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ปูน
ท่ีใช้ในงานดครงสร้าง เทเสา คาน เช่น ปูนตราช้างแดง TPI แดง ฯลฯ) ส่วนจะใช้ตราอะไรก็ได้ขอให้
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หาได้สะดวก แต่ต้องแน่ใจว่าเป็นปูนดครงสร้างจริงๆ และได้รับมาตรฐาน มอก. สาเหตุท่ีเลือกใช้ปูน
ประเภทท่ี 1 นั นเพราะความคุ้มค่าต่อราคาสูงสุด สามารถผลิตบล็อกให้ได้ก้าลังตามมาตรฐานดดยใช้
ปูนซีเมนต์ไม่มากเกินไป และท่ีส้าคัญคือสะดวก สามารถหาได้ทุกท่ีท่ัวไทย การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภท 1 จะให้ก้อนบล็อกประสานมีความแข็งแกร่ง ทนการกัดกร่อนของน ้าได้ดี การใช้
ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) คุณภาพจะต้่ากว่าท้าให้ต้องใช้ปูนมากขึ นถึง 2 เท่าเพื่อให้ได้คุณภาพ
เท่ากัน ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนสูงขึ นปูนซีเมนต์ท่ีเลือกใช้ควรเป็นปูนใหม่สด หีบห่อไม่แตกร้าว เมื่อแกะ
ออกมาปูนยังเป็นผงดีไม่จับตัวเป็นก้อนแข็งและอย่าลืมตรวจสอบวันผลิตข้างถุงอย่าให้ผลิตมานาน
มากปูนอาจเส่ือมสภาพได้การวางเก็บควรวางเป็นชั นๆ ในท่ีอากาศถ่ายเทได้ ไม่ถูกลม ฝน แสงแดด
จัดๆ และในการผลิตควรน้าปูนเก่ามาใช้ก่อนเมื่อหมดจึงน้าปูนใหม่เข้ามาใช้หมุนเวียนไปเรื่อยๆ 
3. น ่าสะอาด น ้าท่ีใช้ในการผสมดินซีเมนต์ต้องเป็นน ้าสะอาด ปราศจากสารเจือปน หรือสารอินทรีย์
ต่างๆ ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง หรือคราบน ้ามัน ดังนั นถ้าไม่แน่ใจก็ใช้น ้าสะอาดท่ีใช้ด่ืมได้ เพราะว่า
น ้าจะเป็นตัวเข้าไปท้าปฏิกิริยากับซีเมนต์ดดยตรง ดังนั นถ้าในน ้ามีสารอินทรีย์ หรือมีสภาพเป็นกรด 
ด่าง ก็จะท้าให้ปฏิกิริยาเกิดได้ไม่เต็มท่ี ท้าให้ได้ก้าลังไม่สูงมากเท่าท่ีต้องการบล็อกท่ีผลิตออกมาก็จะ
ไม่ได้มาตรฐาน 
4. ทรายละเอียด หินฝุ่น จะใช้ในกรณีท่ีดินท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบมีสภาพไม่เหมาะสมและต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพก่อนน้ามาผลิตเพื่อปรับสัดส่วนขนาดคละใหม่ให้มีความเหมาะสมวัสดุท่ีน้ามาใช้ผสม
เพื่อปรับขนาดคละต้องทราบแหล่งของวัตถุดิบท่ีแน่นอน เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละท่ีคุณสมบัติจะ
แตกต่างกัน ท้าให้เกิดความแปรปรวนได้ถ้าใช้จากคนละแหล่ง 
5. ขนาดคละของวัสดุ ดินท่ีมีขนาดคละดี คือจะมีสัดส่วนของดินขนาดเม็ดใหญ่ ขนาดเม็ดกลาง และ
ขนาดเม็ดเล็ก ปนกันอยู่อย่างเหมาะสมเม็ดดินท่ีมีขนาดเล็กก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่ระหว่างเม็ดใหญ่ท้า
ให้เกิดความแน่น และความแข็งแรงตามมา ลองเปรียบเทียบง่ายๆ กับการน้าลูกปืนมาวางเรียงใน
กล่องจะเห็นได้ว่า จะมีช่องว่างระหว่างเม็ดลูกปืนอยู่มาก แต่ถ้าเราหาลูกปืนซึ่งมีขนาดเล็กๆเพิ่มลงไป 
ช่องว่างก็จะลดลงเนื่องจากลูกปืนเม็ดเล็กจะเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างลูกปืนเม็ดใหญ่ 
 
การหาปริมาณน ่าที่เหมาะสม 
การหาปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมท้าให้สามารถอัดบล็อกได้ความหนาแน่นสูงขึ นดดยใช้แรงอัดเท่าเดิม ท้า
ให้ความแข็งแรงของก้อนเพิ่มมากขึ น ในส่วนนี หากท้ารวมกับการหาสัดส่วนปูนซีเมนต์ จะท้าให้
สามารถลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์หรือลดต้นทุนได้สูงสุดถึงก้อนละ 50 สตางค์ ดดยในท่ีนี จะการหา
ปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมด้วย ถังบัวรดน ้า ขั นตอนดดยสรุปดังนี เต็มน ้าให้เกือบเต็มถังบัวรดน ้า ช่ังน ้าหนัก
บันทึกผล เติมน ้าลงในส่วนผสม จนส่วนผสมเริ่มมีความชื น น้าส่วนผสมไปอัดบล็อก พร้อมกับหา
น ้าหนักก้อนท่ีมากท่ีสุดท่ีสามารถอัดได้ดดยไม่ใช้แรงมากเกินไป บันทึกผล น ้าหนักถังบัวรดน ้า และ
น ้าหนักบล็อกสูงสุด ท้าซ ้าดดยการเติมน ้าเพิ่ม และหาน ้าหนักก้อนสูงสุด ท้าซ ้าจนกระท่ังเมื่ออัดบล็อก
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แล้วจะมีน ้าถูกบีบออกมากจากก้อนซึ่งจะเป็นจุดท่ีมีปริมาณน ้าในก้อนมากเกินพอดี ท่ีจุดนี ก้อนบล็อก
ท่ีอัดได้จะเสียรูปขณะท่ียกออกมาจากเครื่องอัด หรือเกิดการแอ่นตัวอย่างเห็นได้ชัด เมื่อได้จุดท่ีมี
ปริมาณน ้ามากเกินพอดีให้บันทึกค่าไว้ ส่วนปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการผลิตคือปริมาณน ้า ก่อน
ถึงจุดท่ีบล็อกจะมีน ้าถูกบีบออกมาจากก้อนดดยใช้น ้าหนักต่อก้อนเท่ากับน ้าหนักท่ีได้จากการทดสอบ 
 
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อวัตถุดิบของบล็อกประสาน 
อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบในการผลิตบล็อกประสาน หาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ดดยส่วน
ใหญ่แนะน้าให้ผลิตท่ีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1: 6 ถึง 1: 7 ดดยน ้าหนัก 
ทั งนี ขึ นอยู่กับคุณภาพของมวลรวมเป็นหลัก แต่อาจปรับส่วนด้วยตนเองได้ ดดยการผสมปูนซีเมนต์กับ
วัตถุดิบในอัตราส่วนท่ีต่าง ๆ กันไป เช่น ผลิตบล็อกด้วยอัตราส่วนท่ี 1: 6, 1: 7, 1: 8 และ 1: 9 
จ้านวน สูตรละ 3 ก้อน แล้วส่งตัวอย่างมาทดสอบความต้านทานแรงอัด เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ท่ีใช้ 1 ส่วน ดดยก้าลังตามมาตรฐานจะอยู่ประมาณ 7 MPa (ประมาณ 70 
kg/cm) ดังนั น อัตราส่วนดินท่ีแนะน้าจึงอยู่ในช่วงประมาณ ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อดิน 6-8 ส่วน ดดย
อัตราส่วนท่ีน้อยกว่านี ถึงแม้ก้าลังจะดีขึ นแต่ในแง่การลงทุนไม่คุ้มเนื่องจากต้องเปลืองปริมาณซีเมนต์
เพิ่มขึ นมาก และในอัตราส่วนดินท่ีมากเกินไปก็อาจจะท้าให้ก้าลังไม่ได้ตามมาตรฐาน ดดยสังเกตได้
จากค่าอัตราส่วนซีเมนต์ต่อดินท่ีประมาณ 1 :8 ขึ นไปก้าลังมีแนวดน้มท่ีจะลดลงต้่ากว่า 7 MPa 
(ประมาณ 70 kg/cm) แต่ทั งนี อัตราส่วนซีเมนต์ต่อดิน จะเป็นเท่าไร ขึ นอยู่กับแหล่งดินท่ีน้ามาใช้ 
ดังนั นเมื่อผลิตแล้วอย่าลืมทดสอบด้านก้าลังอัดด้วยว่าได้เท่าไรแน่ จะได้ทราบถึงปริมาณซีเมนต์ท่ี
เหมาะสมจริงๆท่ีควรใช้ เพื่อไม่ให้สิ นเปลืองเกินไป หรือก้าลังไม่ได้มาตรฐาน 
 
วิธีการบ่มบล็อกประสาน 
หลังจากอัดบล็อกแล้ว บ่มในท่ีร่มจนมี 1 วัน ไม่ควรตากแดดเพราะน ้าจะระเหยเร็ว ท้าให้ปูนซีเมนต์
ขาดน ้าส่งผลให้ปฏิกิริยาเกิดไม่เต็มท่ี บล็อกท่ีได้จะไม่แข็งแรงตามท่ีต้องการ หรืออาจเกิดรอยแตกร้าว
ท่ีผิวจากการแห้งเร็ว เมื่อบ่มจนครับ 1 วัน น้ามาจัดเรียงแล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติกไม่ให้ไอน ้าระเหย
ออก บ่มด้วยความชื นทิ งไว้อีก 7 วัน บล็อกประสานจะมีความแข็งแรงพร้อมส่งออกจ้าหน่ายหรือใช้
งานได้ ไม่ควรขนส่งก่อนก้าหนดเพราะจะท้าให้ก้อนบิ่นหรือเกิดการแตกร้าวได้ง่ายในขั นตอนการบ่ม
ต้องระวังปัญหาท่ีอาจเกิดตามมาคือปัญหาคราบขาวซึ่งจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของปูนซีเมนต์กับ
น ้า ซึ่งจะได้สารผลิตภัณฑ์สองตัวคือ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (ตัวท่ีท้าให้เกิดการเช่ือมประสาน) และ
สารอีกตัว คือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ไม่มีประดยชน์ และอาจท้าให้เกิดคราบขาว) ซึ่งเมื่อมีการบ่ม
ด้วยการราดน ้าอย่างชุ่มดชกแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะละลายน ้าและไหลออกมาจับตัวที่ผิวบล็อกท้าให้
เกิดคราบขาวตามมา ดังนั นเพื่อป้องกันปัญหาคราบขาว ให้ระวังการบ่มดดยอย่าให้น ้ามากเกิน และ
ระวังอย่าให้น ้าไหลผ่านก้อนบล็อกจะท้าให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ไหลปะปนออกมาได้เมื่อผลิตได้
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พร้อมขายแล้วควรทดสอบการรับก้าลังอัด เพื่อขอรับบริการทดสอบความแข็งแรงของบล็อกประสาน
เพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้กับผู้ซื อถึงความแข็งแรงของบล็อกประสานท่ีผลิต 

2.3  กรอบแนวความคิดของโครงการ 
1. พัฒนาระบบการก่อสร้างผนังรับแรง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการก่อสร้างผนังรับแรงให้มี
มาตรฐานและเป็นสากลมากขึ น ดดยการพัฒนาระบบการสร้างผนังรับแรงด้วยบล็อกประสานผสานท่ีมี
การใช้การก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน ้าหนัก ซึ่งในระบบการก่อสร้างลักษณะนี จะใช้การขึ นรูปหินฝุ่น
ดดยใช้บล็อกพิมพ์ เพื่อให้ได้เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 12 × 24 × 10 cm ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้
ออกมาจะเป็นในรูปแบบของก้อนบล็อกประสาน และเห็นควรท่ีจะท้าการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ระบบการก่อสร้าง ดดยการน้าระบบการก่อบล็อกแบบประสาน (lock block) ท่ีมีการใช้กับเส้นใย
ทะลายเปล่าปาล์มเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะกันของบล็อก
ประสานให้มีความแข็งแรงมากขึ น 
2. การเพิ่มเติมในเร่ืองของการเพิ่มส่วนผสม ได้แก่ 
น ่ายางพารา เนื่องจากเป็นวัสดุทางธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ง่ายและสามารถป้องกันน ้ารั่วซึม
ได้ดี ประกอบกับสามารถหาได้ท่ัวไปในธรรมชาติ ดดยให้ยางธรรมชาติท้าหน้าท่ีเสมือนกาวในการ
เช่ือมประสานเข้าด้วยกันและมีคุณสมบัติคล้ายคอนกรีตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกัน
น ้าของบล็อกประสาน อันจะมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณสมบัติในการรับแรงอัดของบล็อกประสานด้วย
ดดยตรง และจากการเพิ่มส่วนผสมยางพาราสังเคราะห์นี จะช่วยเป็นแนวทางในการท้าการศึกษาและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันน ้า และการรั่วซึมของน ้าให้กับผนังรับน ้าหนัก ดดยการเลือกใช้วัสดุ
หรือส่วนผสมท่ีสามารถหาได้ง่ายจากธรรมชาติ และเป็นวัสดุพื นถิ่น 
เส้นใยธรรมชาติ  เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม เพื่อช่วยให้บล็อกประสานนั นมีการยึดเกาะตัวกันได้ดีมาก
ยิ่งขึ น อีกทั งยังมีส่วนช่วยในการเสริมการรับแรงดึง ช่วยป้องกันการแตกร้าว และลดอัตราการยืดหด
ตัวของบล็อกประสานได้อีกด้วย 
 
2.4  มาตราานผลิตภัณฑ์ชุมชน อิาบล็อกประสาน (มผช.602/2547) กระทรวงอุตสาหกรรม[15] 
1. บทนิยาม ความหมายของค้าท่ีใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี มีดังต่อไปนี  
- อิาบล็อกประสาน  หมายถึง อิฐบล็อกท่ีได้จากการน้าดินลูกรัง ผสมกับปูนซีเมนต์และน ้าใน 
อัตราส่วนท่ีเหมาะสม อาจผสมวัสดุอื่นๆ เช่น หินฝุ่น ทรายกวนให้เข้ากัน เทลงในแบบพิมพ์ท่ี มีการ
ออกแบบให้มีรูร่อง และเดือยอัดเป็นก้อน แล้วบ่มให้แข็งตัว 
- อิาบล็อกประสาน ชนิดรับน ่าหนัก หมายถึง อิฐบล็อกประสานท่ีใช้ก่อเพื่อรับน ้าหนัก ดครงสร้าง
อาคารได้เช่น ก่อเสาก่อผนัง 
- อิาบล็อกประสาน ชนิดไม่รับน ่าหนัก หมายถึงอิฐบล็อกประสานท่ีใช้ก่อผนังกั นห้องหรือก่อ ส่วนอื่น
ภายในอาคารท่ีไม่ใช่ส่วนท่ีต้องรับน ้าหนักดครงสร้างอาคาร 
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2. ชนิดของอิาบล็อกประสาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
- ชนิดรับน ้าหนัก  
- ชนิดไม่รับน ้าหนัก 
3. คุณลักษณะที่ต้องการ 
- ลักษณะท่ัวไป ต้องไม่มีรอยแตกหรือร้าวอาจบิ่นได้เล็กน้อย 
- มิติ ต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ที่ฉลาก ดดยแต่ละมิติมีเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร 
4. ความต้านทานแรงอัด 
- ชนิดรับน ้าหนัก ค่าเฉล่ียต้องไม่น้อยกว่า 7 MPa 
- ชนิดไม่รับน ้าหนัก ค่าเฉล่ียต้องไม่น้อยกว่า 2.5 MPa 
- การดูดซึมน ้า (เฉพาะชนิดรับน ้าหนัก) ต้องเป็นไปตาม ตารางที่ 2-3 
ตารางที่  2-3 การดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสาน 

น ่าหนักอิาบล็อกประสานเม่ืออบแห้งกิโลกรัม 
การดูดกลืนน ่าสูงสุด 

เฉลี่ยจากอิาบล็อกประสาน 5 ก้อน 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1,680 และ น้อยกว่า 
1,681 ถึง 1,760 
1,761 ถึง 1,840 
1,841 ถึง 1,920 
1,921 ถึง 2,000 
มากกว่า 2,000 

288 
272 
256 
240 
224 
208 

 
5. การบรรจุอิาบล็อกประสาน หากมีการบรรจุให้บรรจุบล็อกประสานในภาชนะบรรจุท่ีสามารถ
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นกับบล็อกประสาน 
6. เคร่ืองหมายและฉลาก ท่ีฉลากหรือภาชนะบรรจุอิฐบล็อกประสาน อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร หรือ
เครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
- ช่ือผลิตภัณฑ์  
- มิติ  
- เดือน ปีท่ีท้า  
- ข้อแนะน้าในการใช้และการดูแลรักษา  
- ช่ือผู้ท้า หรือสถานท่ีท้า พร้อมสถานท่ีตั ง หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนใน ในกรณีท่ีใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีก้าหนดไว้ข้างต้น 
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7. การทดสอบ 
- การทดสอบลักษณะท่ัวไป การบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ  
- การทดสอบมิติให้ใช้เครื่องวัดท่ีเหมาะสม  
- การทดสอบความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนน ้าให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน ้าหนัก มาตรฐานเลขท่ี มอก. 57 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกไม่รับน ้าหนัก มาตรฐานเลขท่ี มอก. 58 
 

2.5  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวข้อง  
ในปัจจุบันนี การใช้ประดยชน์จากยางพาราส่วนใหญ่จะเป็นในด้านของ ยางรถยนต์,รถจักรยานยนต์, 
ถุงมือยาง, ถุงยางอนามัย, ผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ เช่น ยางรองแท่นเครื่อง 
สายพานยาง ยางรัดของ สายยางท่ัวไป สายน ้าเกลือ เป็นต้น ซึ่งในตลาดขณะนี ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยางและวัสดุก่อสร้างมีความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของการผลิตฉนวนกันความร้อน
จากยางพาราเพื่อใช้งานในดครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย, การผลิต High styrene resin จาก 
Styrene butadiene rubber (SBR) เพื่อใช้เป็นสารตัวเติม (Filler) ส้าหรับแข็งจากยางพารา, การ
เพิ่มความเหนียวติดกันของยางผสม NR+EPDM ท่ีวัลคาไนซ์แล้วกับยางท่ียังไม่วัลคาไนซ์ และการ
ออกแบบ สร้างเครื่องมือวัด Compression set ของยาง ส่วนของดครงการขนาดเล็กภายใต้กรอบ
ดครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ก็ยังให้ล้าดับความส้าคัญในเรื่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป
จากยางธรรมชาติหรือใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบร่วม เป็นอันดับแรกงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ยางธรรมชาติในงานวัสดุก่อสร้างยังมีน้อยมาก ซึ่งสามารถรวบรวมได้ ดังนี  
 
ในปี ค.ศ. 1987, Ohama [7] 
ได้อธิบายการก่อตัวของคอนกรีตผสมน ้ายาง ไว้ว่าน ้ายางท่ีใช้ผสมจะอยู่ในรูปของสารแขวนลอย 
(Emulsion) ดดยอนุภาคของดพลิเมอร์ (Polymer) จะแขวน ลอยอยู่ในน ้ายางเหลว ซึ่งเมื่อผสมน ้ายาง
เข้ากับคอนกรีตแล้ว จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ น 2 ส่วน คือ 1. ปฏิกิริยา ไฮเดรช่ัน (Hydration) จากซีเมนต์
ผสมกับน ้า และ 2. ปฏิกิริยาการก่อตัวเป็นฟิล์ม (Film) ท่ีเกิดจากอนุภาคของดพลิเมอร์มารวมตัวกัน 
(Coalesce) ซึ่งการก่อตัวของชั นฟิล์มเสมือนเป็นเนื อเดียวกันกับคอนกรีต ซึ่งจะท้าหน้าท่ีเป็นวัสดุ
ประสานหรือตัวยึด (Binder) ระหว่างมวลรวมเข้าด้วยกันเป็นคอนกรีต 
 
สิทธิชัย  ศิริพันธุ์ และคณะฯ [12] 
ได้ศึกษาการน้ายางธรรมชาติมาใช้พัฒนางานคอนกรีต ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเทคนิคการผสมน ้า
ยางในคอนกรีตอย่างเหมาะสม ดดยพิจารณาถึงความสามารถเทได้ และก้าลังรับแรงของคอนกรีตผสม
น ้ายางในสัดส่วน  P/C = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 ตามล้าดับ ส่วนผสมคอนกรีตใช้ 
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ซีเมนต์: ทราย: หิน เป็น 1:2:4 ดดยน ้าหนัก บ่มความชื น 7 วัน ตามด้วยบ่มแห้งในอากาศท่ีอายุ 3, 7, 
14 และ 28 วัน ตามล้าดับ ผลการวิจัยพบว่า น ้ายางผสมกับคอนกรีตได้ด้วยการผสมสารลดแรงตึงผิว
ชนิดไม่มีประจุ สัดส่วน 4% ดดยน ้าหนักของซีเมนต์ ด้านความสามารถเทได้ พบว่า คอนกรีตจะยุบตัว
แบบฮวบทั งหมดในด้านก้าลัง พบว่า คอนกรีตจะมีก้าลังรับแรงอัดลดลงประมาณ 60% และมี
แนวดน้มลดลงเมื่อปริมาณน ้ายางเพิ่มขึ นดดยลักษณะการวิบัติ จะมีเส้นใยขนาดเล็กสีขาวยึดรั งไว้ 
ส้าหรับก้าลังรับแรงดัดพบว่า ลดลงประมาณ 10% ในแต่ละค่า P/C ท่ีเพิ่มขึ น แต่เมื่อระยะเวลาการ
บ่มแห้งในอากาศเพิ่มขึ นเป็น 14 และ 28 วัน ท่ี P/C = 0.15 และ 0.20 ก้าลังรับแรงดัดของคอนกรีต
จะสูงขึ นมากกว่าคอนกรีตปกติ เนื่องจากอนุภาคเนื อยางเกาะตัวกันเป็นชั นฟิล์ม ท่ีแข็งแรงขึ น จาก
ผลการวิจัย เสนอแนะให้เลือกใช้ท่ี W/C = 0.4 และ P/C = 0.15 ซึ่งจะได้ก้าลังรับแรงดัดมากกว่า 30 
ksc ท่ีอายุบ่มแห้ง 14 วัน ขึ นไป อย่างไรก็ตามยังไม่เหมาะกับงานดครงสร้างท่ีต้องรับแรงอัด แต่อาจ
เหมาะกับงานซ่อมแซม เนื่องจากการยึดเหนี่ยวของน ้ายาง จะมีประดยชน์ในการเป็นตัวประสานกับ
คอนกรีตเดิม ทั งนี การขจัดฟองอากาศและการก่อตัวช้าในคอนกรีต ยังเป็นปัญหาท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาก้าลังคอนกรีต 
 
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้ด่าเนินการทดสอบ [13] 

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตวัสดุผสมระหว่างผงขี เล่ือยไม้และยางธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลังคายางพารา  

2. เพื่อทดสอบสมบัติของวัสดุผสมระหว่างผงขี เล่ือยไม้และยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์หลังคายางพาราในแง่การใช้งานจริง เช่นสมบัติทางการไหล ทางกล ทางกายภาพ ทางความ
ร้อน การทนทานต่อสภาวะอากาศและแสงและสมบัติด้านการติดไฟ  

3. เพื่อเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์จากยางพาราและเพิ่มมูลค่ายางพารา และน้าผลงานวิจัยมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ดดยผ่านกระบวนการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ 

 จากรายงานผลการทดลองท่ัวดลกเป็นท่ียอมรับว่าการผสมยางลงในแอสฟัลต์ท้าให้คุณภาพ
ของถนนดีขึ นในทุกด้านสถาบันวิจัยยางมาเลเซียรายงานว่าถนนทนทานขึ นประมาณสามเท่า ค่าซ่อม
บ้ารุงถูกลง 2.7 เท่า สถาบันวิจัยถนนของอินเดีย ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารดลกรายงานผล
การศึกษาว่ารถยนต์ท่ีวิ่งบนถนนลาดยางผสมแอสฟัลต์ใช้น ้ามันน้อยลง 5-7% ถนนสภาพดีท้าให้ผู้ขับ
ขี่ปลอดภัยและสบายกว่ายางเคมีท่ีนิยมใช้กัน ในประเทศพัฒนาจะมีราคาแพงแต่อาจจะถูกลงบ้างเมื่อ
มีการผลิตจ้านวนมาก และดูจะเหมาะสมกับประเทศเหล่านั น ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวจะมียาง
รถยนต์ถูกทิ งถึง 250 ล้านเส้น เป็นปัญหากับส่ิงแวดล้อมเป็นอันมาก น ้ายางผสมแอสฟัลต์น่าจะ
เหมาะกับประเทศก้าลังพัฒนาดดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติท่ีประสบปัญหาราคา
ยางตกต้่าอยู่เสมอ จากการศึกษาของสถาบันวิจัยถนนอินเดียพบว่าถ้าใช้น ้ายางสดผสมแอสฟัลต์ลาด
ผิวถนนสองเลนจะใช้ยางธรรมชาติหนึ่งตันต่อระยะหนึ่งกิดลเมตร ดังนั นถ้าใช้ยางผสมแอสฟัลต์เพียง 
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10,000 กิดลเมตรก็จะใช้ยางถึง 10,000 ตัน นับว่าเป็นการเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศเป็นอย่างดี 
จะเห็นได้ชัดเจนว่าการใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ นจากการผสมยางกับแอสฟัลต์เพียงไม่เกิน 20 % ในการลาดผิว
ถนนคุ้มกับความทนทานท่ีเพิ่มขึ น 1-3 เท่า และค่าซ่อมท่ีลดลงประมาณ 30 % เมื่อรวมกับผลทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การจราจรท่ีคล่องตัว การประหยัดน ้ามัน  ลดอุบัติเหตุ เป็นต้น ยางธรรมชาติท่ี
ผสมเข้าไปเท่าไรก็ลดการน้าเข้าแอสฟัลต์เท่านั นอีกด้วย จึงน่าจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะใช้ยางผสม
แอสฟัลต์ 
 
คุณพลภัทร พฤกษานานนท์และคณะผู้วิจัย [8]  
ได้มีประสบการณ์ในการใช้น ้ายางธรรมชาติปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนและ
คุณสมบัติทางด้านการรับก้าลังของคอนกรีตบล็อกและคอนกรีตมวลเบาแบบฟองอากาศ-อบไอน ้า ซึ่ง
ถือว่าประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี ดังนี  
การศึกษาใช้น ้ายางพาราในคอนกรีตมวลเบาแบบฟองอากาศ-อบไอน ้าดดยท้าการทดลองออกแบบ
ส่วนผสมดดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทรายบดละเอียดเท่ากับ 1 :1 ดดยน ้าหนัก ปริมาณผง
อลูมิเนียมเท่ากับร้อยละ 0.3 ของส่วนผสมทั งหมด อัตราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.50 ดดย
น ้าหนัก (ไม่รวมน ้าหนักของน ้าในน ้ายางพารา) ปริมาณปูนขาวเท่ากับร้อยละ 5 ดดยน ้าหนักของ
ปูนซีเมนต์ และปริมาณยิปซัมเท่ากับร้อยละ 5 ดดยน ้าหนักของปูนซีเมนต์ ในการเตรียมน ้ายางพารา
ใช้สารแอมดมเนียเหลวเข้มข้นร้อยละ 15 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของน ้าหนักน ้ายางพารา คอนกรีตต้อง
ผสมสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุในปริมาณร้อยละ 4 ของน ้าหนักปูนซีเมนต์ ใช้อัตราส่วนน ้า
ยางพาราต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0, 0.10, 0.15 และ 0.20 ดดยน ้าหนักปูนซีเมนต์ ตามล้าดับ ท้าการ
ผสมและอบไอน ้าตามมาตรฐาน มอก. น้ามาทดสอบค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตร ค่าก้าลังอัดและค่า
ก้าลังดัด ท่ีอายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ค่าการดูดกลืนน ้าท่ีอายุ 7 และ 28 วัน ค่าการเปล่ียนแปลง
ความยาว และค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM ผลการวิจัยพบว่าค่าก้าลังอัด
ของคอนกรีตมวลเบาจะแปรผกผันกับปริมาณอัตราส่วนของน ้ายางพาราต่อปูนซีเมนต์ ในขณะท่ีค่า
ก้าลังดัดของคอนกรีตจะแปรผันตรงกับปริมาณอัตราส่วนของน ้ายางพาราต่อปูนซีเมนต์ ดดยท่ีเมื่อ
ผสมน ้ายางพารามากขึ นค่าก้าลังอัดจะลดลงแต่ค่าก้าลังดัดจะเพิ่มขึ น ค่าความหนาแน่นจะแปรผกผัน
กับปริมาณของอัตราส่วนน ้ายางพาราต่อปูนซีเมนต์ ค่าการดูดกลืนน ้าจะแปรผันตรงกับอัตราส่วนน ้า
ยางพาราต่อปูนซีเมนต์ ค่าการเปล่ียนแปลงความยาว (ร้อยละการหดตัว) มีค่าไม่แน่นอนในแต่ละ
อัตราส่วนน ้ายางพาราต่อปูนซีเมนต์ และมีค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อนมากกว่าคอนกรีตมวลเบา
แบบปกติอยู่เล็กน้อย ดดยปริมาณน ้ายางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในงานวิจัยนี คือ การใช้ปริมาณอัตราส่วนน ้า
ยางพารา ต่อปูนซีเมนต์ 0.10 ดดยน ้าหนักปูนซีเมนต์ เมื่อพิจารณาดดยรวมแล้วสามารถน้าไปผลิตเป็น
วัสดุคอนกรีตมวลเบาแบบปานกลาง ท่ีสามารถรับก้าลังได้สูง และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดี  
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นายสุทธิศักด์ิ ส่าเร็จประสงค์ [6]  
ได้กล่าวไว้ว่า บล็อกประสาน คือ วัสดุก่อรับน ้าหนักท่ีได้ท้าการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัว
บล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง ดดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื นท่ี ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือ
วัสดุเหลือทิ งต่างๆท่ีมีความเหมาะสม น้ามาผสมกับปูนซีเมนต์และน ้าในสัดส่วนท่ีเหมาะสมอัดเป็น
ก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วน้ามาบ่มให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 10 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกท่ีมีความ
แข็งแกร่ง มีรูปลักษณะพิเศษ ท่ีสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน ้าได้อย่าง
รวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างท่ัวไป บล็อกดินซีเมนต์ หรือ บล็อกประสาน เป็น
บล็อกท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี พ.ศ. 2510 ได้ท้าการศึกษา 
ค้นคว้าวัสดุท่ีจะทดแทนไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือน และพบว่าสามารถน้าดินลูกรังมาผสมกับ
ปูนซีเมนต์และน ้าใน สัดส่วนท่ีเหมาะสม อัดเป็นแท่งด้วยแรงคนแบบเดิมท่ีเรียกว่า เครื่อง ซินวาแรม 
(cinva-ram) หลังจากผ่ึงในอากาศเป็นเวลา 14 วันก็สามารถน้ามาใช้ก่อสร้างอาคารและบ้านพักได้ 
บล็อกท่ีผลิตออกมารุ่นแรกเรียกว่า บล็อกดินซีเมนต์ และได้น้าบล็อกดินซีเมนต์ไปทดลองก่อสร้าง
อาคารหลังแรกท่ีสถานีกสิกรรม อ้าเภอดนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพ.ศ. 2511 จากนั นก็มีการ
พัฒนาวิจัยอย่างต่อเนื่องจนออกมาเป็นบล็อกประสานท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร ฯ ใน
ปัจจุบัน ด้วยขั นตอนการผลิตท่ีง่ายและไม่ต้องใช้เชื อเพลิงในการผลิต ท้าให้ช่วยประหยัดพลังงาน 
จากการเผาไหม้ได้เป็นอย่างมาก ส่วนในเรื่องของราคาค่าก่อสร้าง หากใช้บล็อกประสานเป็นวัตถุดิบ 
จะช่วยลดค่าก่อสร้างได้ถึงร้อยละ 20 และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ถึงร้อยละ 35 เมื่อเทียบ
กับอาคารขนาดเดียวกัน เมื่อเทียบกับการสร้างด้วยดครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐฉาบ
ปูน ดดยวัสดุบล็อกประสานมีความงามจากสีธรรมชาติท่ีปรากฏ จึงไม่จะเป็นต้องฉาบปูน หรือทาสีทับ
แต่อย่างใด ดังนั นจึงสามารถสรุปประดยชน์ของอาคารท่ีก่อสร้างด้วยบล็อกประสานได้ คือ ใช้วัสดุท่ีหา
ได้ในท้องถิ่นมีความแข็งแรง ทนทาน  ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว ดดยไม่ต้องใช้ทั งเสา ไม้แบบ และ การฉาบ
ปูนประหยัดราคาในการก่อสร้างเพราะลดเวลาและค่าแรงงานในการก่อสร้าง มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติดดยไม่ต้องทาสี และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมดดยการลดการตัดไม้ท้าลายป่า
เพื่อน้ามาใช้ในการก่อสร้าง  

 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินงำน 

 
3.1  กำรเตรียมวัสดุ 

วัสดุท่ีใช้ท้ำตัวอย่ำงทดสอบบล็อกประสำนจำกน ้ำยำงพำรำเสริมก้ำลังด้วยเส้นใยทะลำยปำล์ม มี
วัสดุต่ำงๆ ดังต่อไปนี  
3.1.1 หินฝุ่น เป็นหินฝุ่นจำก ต้ำบลงิ วรำย อ้ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีมีควำมละเอียดผ่ำน
ตะแกรงเบอร์ 4 (ขนำด 4.75 mm) และค้ำงบนตะแกรงเบอร์ 200 (ขนำด 0.075 mm) โดยมี
ลักษณะ ดังภำพท่ี 3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3-1 ลักษณะของหินฝุ่นท่ีใช้ผสมท้ำตัวอย่ำงทดสอบ 
 

3.1.2 น  ำยำงพำรำ ใช้น ้ำยำงพำรำสดจำกบริษัท  THAI EASTERN GROUP จังหวัด ชลบุรี จะมี
ลักษณะเป็นของเหลวสีขำวขุ่นคล้ำยน ้ำนมโดยมีลักษณะ ดังภำพท่ี 3-2 
 
 

 
 

 
 
 

  

    
ภำพที่ 3-2 ลักษณะของน ้ำยำงพำรำท่ีใช้ท้ำตัวอย่ำงทดสอบ 
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3.1.3 เส้นใยทะลำยปำล์ม ใช้เส้นใยทะลำยปำล์ม จำกโรงงำนอุตสำหกรรมกำรเกษตร จำกจังหวัด
สมุทรสำคร โดยมีลักษณะดังภำพท่ี 3-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3-3 ลักษณะของเส้นใยทะลำยเปล่ำปำล์มส้ำหรับใช้ท้ำตัวอย่ำงทดสอบ 

 
3.1.4 ปูนชีเมนต์ปอร์แลนต์ ใช้ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ในกำรผสมท้ำตัวอย่ำงกำรทดสอบ
บล็อกประสำนผสมน ้ำยำงพำรำเสริมด้วยเส้นใยทะลำยปำล์ม โดยลักษณะดังภำพท่ี 3-4 

 

 

ภำพที่ 3-4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI แดง ท่ีใช้ผสมท้ำตัวอย่ำงทดสอบ 
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3.1.5 เศษยำงรถยนต์บด เศษยำงรถยนต์บด โรงงำนอุตสำหกรรม ลักษณะดังภำพท่ี 3-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3-5 เศษยำงรถยนต์บด โรงงำนอุตสำหกรรม 
 
3.16 น  ำสะอำด (Water) ใช้น ้ำประปำสะอำด มำใช้เป็นส่วนผสมในกำรท้ำตัวอย่ำงทดสอบอิฐบล็อก
ประสำนผสมน ้ำยำงน ้ำยำงพำรำเสริมด้วยเส้นใยทะลำยปำล์ม 
 
3.2 กำรศึกษำคุณสมบัติพื นฐำนของวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตตัวอย่ำงทดสอบบล็อกประสำนผสมน  ำ             
ยำงพำรำเสริมก ำลังด้วยเส้นใยทะลำยปำล์ม จำกกำรศึกษำคุณสมบัติพื นฐำนต่ำงๆ ของหินฝุ่น 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 คุณสมบัติของน ้ำยำงพำรำและคุณสมบัติของเส้นใยปำล์ม ส้ำหรับ
ใช้ในกำรทดสอบตัวอย่ำงบล็อกประสำนผสมน ้ำยำงพำรำเสริมก้ำลังด้วยเส้นใยทะลำยเปล่ำปำล์ม มี
กำรทดสอบหำคุณสมบัติพื นฐำนต่ำงๆ ดังนี  
3.2.1  กำรหำขนำดคละของหินฝุ่น (Size analysis Testing)โดยท้ำกำรทดสอบโดยกำรร่อนผ่ำน
ตะแกรง (Sieve analysis Testing) ตำมมำตรฐำน ASTM D-2487กำรทดสอบกำรหำขนำดของหิน
ฝุ่นโดยตะแกรงมำตรฐำน (วิธีกำรทดสอบแบบไม่ล้ำงตะแกรง) 
ขั นตอนที่  1  ท้ำควำมสะอำดตะแกรงทั งหมดด้วยแปรงท้ำควำมสะอำด แล้วท้ำกำรช่ังน ้ำหนัก
ทั งหมดของตะแกรงแต่ละเบอร์บันทึกค่ำ (ช่ังน ้ำหนักของ Pan ด้วย) 
ขั นตอนที่  2  น้ำตะแกรงมำเรียงซ้อนกันโดยให้ตะแกรงท่ีมีขนำดช่องใหญ่อยู่ด้ำนบน แล้วเรียงขนำด
เล็กลงมำตำมล้ำดับจนถึงตะแกรงท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุด ดังนี  No,4,8,16,40,50,100,200, Pan 
ขั นตอนที่  3  น้ำตัวอย่ำงหินฝุ่นท่ีเตรียมไว้เทใส่ลงตะแกรงชั นบนสุด ปิดฝำแล้วน้ำเข้ำเครื่องเขย่ำ ใช้
เวลำในกำรเขย่ำอย่ำงน้อย 10 นำที เสร็จแล้วน้ำตะแกรงไปช่ังน ้ำหนัก จะได้น ้ำหนักตะแกรงรวมกับ
น ้ำหนักหินฝุ่นท่ีค้ำงบนตะแกรง น้ำหินฝุ่นท่ีค้ำงอยู่บนตะแกรงออกทิ งแล้วท้ำควำมสะอำดตะแกรงให้
เรียบร้อย 
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3.2.2 กำรหำปริมำณควำมชื นของหินฝุ่น (Water Content Testing) ตำมมำตรฐำน ASTM 
D2216-98 กำรทดสอบปริมำณควำมชื นของหินฝุ่น (ปริมำณดินท่ีเหมำะสมในกำรทดสอบ ควำม
ละเอียดผ่ำนตะแกรงเบอร์ 4 ขนำด 4.75 mm) 
ขั นตอนที่  1  ช่ังน ้ำหนักกระป๋องเปล่ำ และช่ังน ้ำหนัก (หินฝุ่น  + กระป๋อง) แล้วน้ำไปอบจนแห้ง    
12-16 hr โดยไม่ควรปิดฝำ 
ขั นตอนที่  2  น้ำตัวอย่ำงหินฝุ่นออกจำกตู้อบแล้วท้ำให้ตัวอย่ำงดินและกระป๋องเย็นก่อนประมำณ 15 
นำที และท้ำกำรช่ังน ้ำหนัก (หินฝุ่น + กระป๋อง) อุณหภูมิท่ีเหมำะสมในกำรอบแห้งท่ี 110 ± 5 º C   
สูตรกำรค ำนวณ 

    กำรค้ำนวณหำปริมำณควำมชื น      100
3

13

2 





MM

MM
Wc  

 
3.2.3 กำรหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของหินฝุ่น  (Specific Gravity of Coarse aggregate 
Testing) ตำมมำตรฐำน ASTM C128-93 ควำมถ่วงจ ำเพำะของมวลรวม  
ขั นตอนที่  1  น้ำมวลรวมหินฝุ่นจ้ำนวน 500 g เทลงไปในกระบอกตวง แล้วเติมน ้ำจนถึงขีดระดับ
ประมำณ 450 ml เขย่ำกระบอกตวงเพื่อไล่ฟองอำกำศออก เติมน ้ำจนถึงระดับ 500 ml 
ขั นตอนที่  2  ช่ังหำน ้ำหนักของกระบอกตวง มวลรวมและน ้ำทั งหมดแล้วเทมวลรวมละเอียดออกจำก
กระบอกตวงใส่ในถำดโลหะ แล้วน้ำไปอบในเตำอบท่ีอุณหภูมิ 100 – 110 ºC จนกระท่ังได้น ้ำหนัก
คงท่ี (อบประมำณ 24 hr) จำกนั นทิ งไว้ให้เย็นประมำณ 1 – 1½ hr แล้วช่ังหำน ้ำหนักของหินฝุ่นท่ี
แห้งและช่ังหำน ้ำหนักของกระบอกตวงท่ีมีน ้ำท่ีระดับ 500 ml ท่ีอุณหภูมิประมำณ 23 ºC 
 
3.2.4 กำรหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของน  ำยำงพำรำสด ยำงสด (Field latex) น ้ำยำงท่ีได้จำกต้นยำง
มีลักษณะเป็นเม็ดยำงเล็กๆ กระจำยอยู่ในน ้ำ (emulsion) มีลักษณะเป็นของเหลวสีขำว มีสภำพเป็น
คอลลอยด์ มีปริมำณของแข็งประมำณร้อยละ 30-40 pH 6.5-7 น ้ำยำงมีควำมหนำแน่นประมำณ 
0.975-0.980 g/ml มีควำมหนืด 12-15 เซนติพอยส์  
 
3.2.5 กำรหำควำมถ่วงจ ำเพำะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภทที่ 1 (Specific Gravity 
Hydraulic Cement Testing) ตำมมำตรฐำน ASTM C128-93  
ขั นตอนที่ 1 น้ำปูนซีเมนต์ผงประมำณ 200 g และจัดเตรียมน ้ำในอ่ำงให้มีอุณหภูมิคงท่ี   ท่ี 20 ºC 
ก้ำหนดไว้ พยำยำมควบคุมอุณหภูมิในอ่ำงน ้ำให้มีอุณหภูมิคงท่ีตลอดกำรทดลอง เท-น ้ำมันก๊ำดลงใน
ขวดทดลองมำตรฐำนเลอแชททีเลียร์ จนกระท่ังระดับของน ้ำมันก๊ำดอยู่ระหว่ำงขีดบอกปริมำตร 0 ml 
และ 1 ml คอขวดซึ่งอยู่เหนือระดับน ้ำมันก๊ำดควรเช็ดให้แห้งแล้ว จุ่มขวดทดลองในอ่ำงน ้ำ แล้วให้ทิ ง
ไว้จนกระท่ังอุณหภูมิของน ้ำมันก๊ำดและน ้ำในอ่ำงเท่ำกัน อ่ำนค่ำอุณหภูมิของน ้ำและขีดค่ำปริมำตร
ของน ้ำมันก๊ำดในขวดทดลอง 
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ขั นตอนที่ 2 ช่ังน ้ำหนักของขวดทดลองและน ้ำมันก๊ำดครั งแรก จำกนั นค่อย ๆ ใส่ซีเมนต์ลงในขวด
ทดลอง กำรใส่ซีเมนต์ควรไม่ให้ซีเมนต์ตกกระจำย และจะต้องระวังไม่ให้ซีเมนต์เกำะติดตำมคอขวด
ทดลองด้วย ให้หยุดใส่ซีเมนต์เมื่อระดับของน ้ำมันก๊ำดขึ นมำอยู่ระหว่ำงช่วงของขีดบอกปริมำตร
ส่วนบนของขวดทดลอง จำกนั นท้ำกำรไล่ฟองอำกำศซึ่งอำจเกำะอยู่กับผงซีเมนต์ กำรไล่ฟองอำกำศ
ให้ปิดปำกขวดทดลองด้วยจุกแก้ว แล้วเอียงขวดและหมุนช้ำๆ จนกระท่ังไม่มีฟองอำกำศลอยขึ นมำอีก 
ขั นตอนที่ 3 จุ่มขวดทดลองในอ่ำงน ้ำอีกครั งหนึ่ง ก่อนจะอ่ำนปริมำตรทุกครั ง ผู้ท้ำกำรทดลองจะต้อง
แน่ใจว่ำอุณหภูมิของน ้ำมันก๊ำดในขวดทดลองเท่ำกับอุณหภูมิของน ้ำในอ่ำง เพื่อท่ีจะไม่ให้อุณหภูมิของ
น ้ำมันก๊ำดในกำรอ่ำนครั งแรกและครั งท่ีสองต่ำงกันไม่เกินกว่ำ 0.2 ºC อ่ำนอุณหภูมิของน ้ำและ
ปริมำตรของน ้ำมันก๊ำดในขวดทดลอง 
ขั นตอนที่ 4 ช่ังน ้ำหนักของขวดทดลองและน ้ำมันก๊ำดครั งหลัง ผลต่ำงของน ้ำหนักของกำรช่ังสองครั ง
จะเท่ำกับน ้ำหนักของซีเมนต์ท่ีใส่ลงไปในขวดทดลอง ท้ำกำรทดลองอย่ำงน้อยอีก 1 ครั ง จนกว่ำจะ
ได้ผลกำรทดลองเป็นท่ีน่ำพอใจ 

         กำรค้ำนวณควำมถ่วงจ้ำเพำะซีเมนต์ = น ้ำหนักซีเมนต์ (g) / ปริมำตรของน ้ำมันก๊ำดท่ีถูก
แทนท่ี (ml) 
 
3.2.6 กำรหำปริมำณน  ำที่เหมำะสม เป็นกำรหำปริมำณน ้ำส้ำหรับตัวอย่ำงทดสอบโดยวิธีกำรบดอัด
แบบมำตรฐำน (Standard Compaction test) ตำมมำตรฐำน ASTM D 1557 - 70 กำรหำปริมำณ
น ้ำท่ีเหำะสมโดยวิธีกำรบดอัดแบบมำตรฐำนโดยกำรเพิ่มปริมำณน ้ำตำมควำมเหมำะสมอัตรำส่วนผสม
ของแต่ละอัตรำ โดยท้ำกำรเมื่อท้ำกำรขึ นรูปเป็นบล็อกประสำนแล้วท้ำกำรบ่มท่ี 28 วัน และน้ำ
ตัวอย่ำงบล็อกประสำนไปทดสอบหำค่ำเฉล่ียก้ำลังอัดแล้วเลือกปริมำณน ้ำท่ีมีก้ำลังอัดสูงสุด 
 
3.3 กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงวิศวกรรมของตัวอย่ำงทดสอบ 
กำรท้ำตัวอย่ำงทดสอบบล็อกประสำนผสมน ้ำยำงพำรำเสริมก้ำลังด้วยเส้นใยทะลำยเปล่ำปำล์ม เพื่อ
ใช้ในกำรศึกษำวิจัยผลิตตัวอย่ำงทดสอบ บล็อกประสำนจำกน ้ำยำงพำรำเสริมก้ำลังด้วยเส้นใยทะลำย
เปล่ำปำล์มและเศษยำงรถยนต์ โดยใช้อัตรำส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 หินฝุ่นและ
น ้ำ คือ 1:3, 1:5 และ1:7 โดยน ้ำหนัก โดยมีเส้นใยปำล์ม,เศษยำงรถยนต์และน ้ำยำงพำรำร้อยละ 2 % 
ของน ้ำหนักปูนซีเมนต์ โดยมีอัตรำส่วนผสม 3 อัตรำส่วนผสม โดยท้ำตัวอย่ำงทดสอบ อัตรำส่วนผสม
จ้ำนวนละ 30 ตัวอย่ำง รวมทั งสิ น 90 ตัวอย่ำง โดยใช้กำรผสมมือในกำรผสมวัสดุท้ำตัวอย่ำงทดสอบ 
และใช้เครื่องอัดบล็อกประสำนแบบมือโยก (Cinva Ram) ในกำรอัดตัวอย่ำงทดสอบ ส้ำหรับท้ำ
ตัวอย่ำงทดสอบบล็อกประสำนผสมน ้ำยำงพำรำเสริมก้ำลังด้วยเส้นใยทะลำยปำล์ม ตัวอย่ำงทดสอบท่ี
ได้จะมีขนำดกว้ำง 12 cm ยำว 24 cm หนำ 10 cm หลังจำกนั นด้ำเนินกำรทดสอบคุณสมบัติทำง
กำยภำพและทำงวิศวกรรมต่ำงๆ ตังต่อไปนี   
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3.3.1 กำรทดสอบก ำลังรับแรงอัด (Compressive Strength) ทดสอบหำก้ำลังแรงอัดของอิฐท่ีมี
อำยุ 28 วัน ของ บล็อกประสำนจำกน ้ำยำงพำรำเสริมก้ำลังด้วยเส้นใยทะลำยเปล่ำปำล์มและเศษยำง
รถยนต์ ทดสอบแบบในกำรวำงคือ Flat-Wise (วำงแบบแบนรำบ) และค้ำนวณโดยใช้สู 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของอิฐบล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริม
ก้าลังด้ยยเส้นยยทะลายปาลมม ลละยางรยยนตมบดละเอียด ได้ท้าการทดสอบยนอัตราส่ยนผสม  :3, 
1:5 ลละ1:7 โดยท้าการผสมน ้ายางพาราลงไปยนลต่ละอัตราส่ยนผสม คือ 2 % ลล้ยเสริมก้าลังด้ยย
เส้นยยทะลายปาลมม โดยยส่ยยปาลมม ลละยางรยยนตมบดละเอียดลงไปยนลต่ละอัตราส่ยนผสม อัตรา
ส่ยนผสมละ 2 % จึงน้าไปท้าการทดสอบหาค่า คยามต้านทานลรงอัด, คยามต้านทานลรงดัด ลละการ
ดูดซึมน ้า 
 
4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตบล็อกประสานผสมน้้ายางพารา เสริมก้าลัง
ด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 
จากคุณสมบัติพื นฐานของยัสดุท่ียช้ผลิตบล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้ยยเส้นยยทะลาย
ปาลมม ส้าหรับยช้ยนการท้าตัยอย่างบล็อกประสาน มีการทดสอบหาคุณสมบัติพื นฐานต่างๆ ดังนี  
ตารางที่ 4-1 แสดงคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุท่ีใช้ผลิตบล็อกประสาน 

Type of Material Specific Gravity Absorption 
% 

Fineness 
Modulus 

Unit Weight 
kg/m3 

Cement 3.15 - - 3,150 
Stone dust 2.48 0.38 4.10 1,535 
Palm  Fiber 
rubber 

0.97 
0.94 

0.08 
- 

- 
- 

202 
222 

 
4.1.1 ผลการทดสอบการหาขนาดคละของหินฝุ่น โดยท้าการทดสอบโดยการร่อนผ่านตระลกรง 
(Sieve Analysis Testing) ได้ค่า Cu เท่ากับ 2.359 ลละค่า Cu เท่ากับ 23.529 ลละจากการจ้าลนก
ดินยนระบบ Unified พบย่าหินฝุ่นท่ีน้ามาทดสอบอยู่ยนกลุ่มทรายท่ีมีขนาดคละกันดี (SW) มี
คุณสมบัติคละกระจายกันดี เกณฑมการจ้าลนกประเภท Cu > 6 ลละ Cc โดยมีรายละเอียดดัง ตารางท่ี 
ก–1 ยนภาคผนยก ก. 
4.1.2 ผลการทดสอบหาปริมาณความชื้นของหินฝุ่น (Water Content Testing ) 
ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ  .82 % มีรายละเอียดดังตารางท่ี ก–2 ยนภาคผนยก ก. 
4.1.3 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจ้าเพาะของหินฝุ่น  (Specific Gravity of Coarse 
aggregate Testing ) 
ได้ค่าคยามย่ยงจ้าเพาะเฉล่ียเท่ากับ 2.487 โดยมีรายละเอียดดัง ตารางท่ี ก–3 ยนภาคผนยก ก. 
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4.1.4 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้ายางพารา  
ได้ค่าคยามย่ยงจ้าเพาะเฉล่ียเท่ากับ 0.94 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี ก–4 ยนภาคผนยก ก. 
4.1.5 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจ้าเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1  
ผลการทดสอบคยามย่ยงจ้าเพาะของปูนซีเมนตม ตรา TPIลดง พบย่าได้ค่าคยามย่ยงจ้าเพาะเฉล่ีย
เท่ากับ 3.15 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี ก–6 ยนภาคผนยก ก. 
4.1.6 ผลการทดสอบการหาปริมาณน้้าที่เหมาะสม 
โดยยิธีการบดอัดลบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) การหาปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมเพื่อ
ยช้ยนการผมสม ท่ีอัตราส่ยน 1:3 พบย่าค่าก้าลังอัดสูงสุดเฉล่ียเท่ากับ 354.39 (ksc) ลละปริมาณน ้าท่ี
เหมาะสมเฉล่ียเท่ากับ 10 % ท่ีอัตราส่ยน 1:5 พบย่าค่าก้าลังอัดสูงสุดเท่ากับ 167.19 (ksc) ลละ
ปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมเฉล่ียเท่ากับ 10 % ท่ีอัตราส่ยน  :7 พบย่าค่าก้าลังอัดสูงสุดเฉล่ียเท่ากับ 
111.17 ksc ลละปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมเฉล่ียเท่ากับ 10 % ลละยนอัตราส่ยนผสม 1:9 พบย่าค่าก้าลัง
อัดสูงสุดเฉล่ียเท่ากับ 91.49 ksc ปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมเฉล่ียเท่ากับ  0 % 
 
4.2 ผลทดสอบการต้านทานก าลังอัด การต้านทานก าลังดัด และอัตราการดูดซึมน  า ของอิฐบล็อก
ประสานอิฐบล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใยทลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียด 
ตารางที่ 4-2 แสดงผลทดสอบการต้านทานก้าลังอัด การต้านทานก้าลังดัด และอัตราการดูดซึมน้้า 
ของอิฐบล็อกประสานผสมเส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม อัตราส่วนผสม 1:3 , 1:5 และ 1:7 

ratio Compressive Strength Flexural Strength Absorption 
(kg/cm2) (kg/cm2) % 

1:3 - PF-0 354.39 54.02 4.27 
1:3 - PF-2 212.57 40.96 4.08 
1:5 - PF-0 295.43 56.78 4.23 
1:5 - PF-2 165.63 34.76 5.61 
1:7 - PF-0 208.37 58.67 3.15 
1:7 - PF-2 157.78 35.76 8.08 
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ภาพที่ 4-1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าก้าลังอัดของอิฐบล็อกประสาน 
 

จากภาพที่ 4-1 น้้ายางพาราผสมกับอิฐบล็อกประสานได้ด้วยการผสมสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ  
สัดส่วน 2 % โดยปริมาณ น้้ายางพาราในบล็อกประสานจึงท้าให้มีก้าลังรับแรงอัดลดลงประมาณ    
40 % และมีแนวโน้มลดลง เมื่อปริมาณน้้ายางเพิ่มขึ้น โดยลักษณะการวิบัติ จะมีเส้นใยขนาดเล็กสี
ขาวยึดรั้งไว้ ส่วนเส้นใยปาล์มก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท้าให้ก้าลังอัดลดน้อยลงเมื่อมีเส้นใยปาล์มเพิ่มขึ้น และ
การเพิ่มยางรถยนต์บดละเอียด มีส่วนช่วยในการรับก้าลังแรงอัดเพิ่มข้ึนประมาณ 20 % 
 

ภาพที่ 4-2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าก้าลังดัดของอิฐบล็อกประสาน 

 



43 
 

4.27 4.21

3.06

4.1

5.65

8.81

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 :3  :5  :7

Pe
rce

nt
 A

bs
or

pt
ion

 (
%

 )

Ratio

Normal Latex,palm fiber and grinding tires

จากภาพที่ 4-2 จารการทดสอบความต้านทานแรงดัดพบว่าการท่ีท้าบล็อกประสานจากน้้ายางพารา 

เส้นใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ตามอัตราส่วนต่างๆท้าให้ก้าลังรับแรงดัดลดลงเมื่อมีเส้นใย

ปาล์ม น้้ายางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มข้ึนก้าลังรับแรงดัดก็ลดลงด้วยเช่นกัน 

ภาพที่ 4-3 แผนภูมิแสดงการดูดซึมน้้าของอิฐบล็อกประสาน 

จากภาพที่ 4-3 พบว่าอัตราส่วนผมของตัวอย่างการทดสอบผสมน้้ายางพารา 2 % ผสมเส้นใยทลาย
ปาล์มท่ี 2 % และยางรถยนต์บดละเอียด 2 % ของน้้าหนักปูนซีเมนต์แล้วแช่ในน้้าเป็นเวลา 24 hr 
เมื่อน้้ายางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มข้ึนปริมาตรการการดูดซึมจะลดลง แต่เมื่อเสริมเส้นใย
ทลายปาล์มลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสมท้าให้การดูดซึมเพิ่มขึ้น 
 
4.3 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของบล็อกประสานที่ผสมน  ายางพารา เส้นใย
ปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ีได้จากการทดสอบแรงอัด แรงดัด และการดูดซึมส่วนผสมท่ีดีท่ีสุด 
ซึ่งมีการเปรียบเทียบดังรูปท่ี 4-1 ถึง 4-16 ซึ่งมีรายละเอียดผลการทดสอบท้ังหมด ในภาคผนวก ข,ค,  
และ ง 
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4.4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล 
ในงานวิจัยนี้ก็ได้ผลการทดสอบค่อนข้างน่าพอใจ ผลการทดสอบบล็อกประสานจากน้้า

ยางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วนต่างๆ 
พบว่าค่าก้าลังอัดอัตราส่วนท่ีเหมาะสมผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 
และสามารถใช้ได้จริง คือ 1:5 ส่วนค่าก้าลังดัดท่ีได้สูงสุดคืออัตราส่วน 1:5 เช่นกัน ซึ่งมีค่าก้าลังดัดอยู่
ท่ี 34.76 kg/cm² และ ส่วนค่าการดูดซึมทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน     
มผช. 602-2547 สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าการดูดซึมน้อยลงเมื่อมีน้้ายางพารา และยาง
รถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้น และเปอร์เซ็นต์การดูดท่ีน้อยสุดคือ เมื่อมีน้้ายาง 2 % แทนท่ีในน้้าสะอาด 
และยางรถยนต์บดละเอียด 2 % แทนท่ีหินฝุ่น 

โดยผลจากการศึกษาใน การน้าน้้ายางพารา เส้นใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ซึ่งยัง
ไม่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมมาเป็นส่วนผสมในการท้าบล็อกประสาน ซึ่งไม่สามารถ
เพิ่มค่า หน่วยแรงอัด หน่วยแรงดัด แต่สามารถลดปริมาณการดูดซึมน้้าลงได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการน้าไปพัฒนาและการน้าไปใช้งานต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 
         สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงการวิจัย 
 ในโครงการวิจัยนี้ได้ด้าเนินการศึกษาจากการศึกษาและจัดท้าโครงการ บล็อกประสานผสมน้้า
ยางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด โดยในการศึกษาวิจัยนี้ โดย
จัดท้าตัวอย่าง 3 อัตราส่วนผสม ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 : หินฝุ่น คือ 
1:3, 1:5 และ 1:7 โดยน้้าหนัก แล้วท้าการบ่มท่ีอายุ 28 วัน และท้าการทดสอบหาค่าก้าลังอัด, ก้าลัง
ดัด และค่าการดูดซึมน้้า โดยมีอัตราส่วนผสม น้้ายางพาราลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้ว
เสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดลงไปในแต่ละอัตรา
ส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % จึงน้าไปท้าการทดสอบหาค่า ความต้านทานแรงอัด, ความต้านทาน
แรงดัด และการดูดซึมน้้า 
      จากผลการทดสอบก้าลังรับแรงอัด แทนท่ีน้้าสะอาดด้วยน้้ายางพาราลงไปในแต่ละอัตรา
ส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด
ลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % ท้าให้ก้าลังอัดของอิฐบล็อกลดลง แต่อัตราส่วนท่ี
ยังสามารถรับก้าลังอัดตามมาตรฐานชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม 
คืออัตราส่วน 1:3 , 1:5  และ 1:7 จึงท้าให้สามารถรับก้าลังอัดได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชนอิฐบล็อก
ประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม อิฐบล็อกประสาน ชนิดรับน้้าหนัก ท่ีได้ก้าหนดไว้
ว่า ต้องมีค่าความต้านทานแรงอัดเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 7 Mpa (71.36 kg/cm2) 
5.1.1 สรุปผลการทดสอบก าลังอัด (Compressive Strength) 
 ก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3 โดยวิธีการบ่มแห้งท่ีอายุ 28 วัน  
 พบว่าค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด  มีค่าก้าลังอัดเฉล่ียท่ี 354.39 kg/cm² และค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีผสม
น้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังอัดเฉล่ียท่ี 212.57 kg/cm² 
ซึ่งมีค่าก้าลังอัดท่ีน้อยกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด  
 ก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:5 โดยวิธีการบ่มแห้งท่ีอายุ 28 วัน  
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พบว่าค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์ม มีค่าก้าลังอัดเฉล่ีย
ท่ี 295.43 kg/cm² และค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังอัดเฉล่ียท่ี 165.63 kg/cm² ซึ่งมีค่าก้าลังอัดท่ีน้อย 
 ก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:7 โดยวิธีการบ่มแห้งท่ีอายุ 28 วัน  
 พบว่าค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังอัดเฉล่ียท่ี 208.37 kg/cm² และค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้า
ยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังอัดเฉล่ียท่ี 157.78 kg/cm² 
ซึ่งมีค่าก้าลังอัดท่ีน้อยกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด 
5.1.2 สรุปผลการทดสอบก าลังดัด (Flexural Strength) 
 ผลการทดสอบของการศึกษาอิฐบล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลาย
ปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ปาล์ม น้้ายางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้นก้าลังรับแรง
ดัดก็ลดลงด้วยเช่นกันสาเหตุเกิดจากปูนซีเมนต์ไม่สามารถเกาะตัวกันได้ดี เพราะว่ามีเส้นใยทะลาย
ปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ไปแทรกอยู่ระหว่างเนื้อปูนซีเมนต์จึงท้าให้มีช่องรูอากาศในอิฐบล็อก
เพิ่มขั้น และน้้ายางพาราท่ีเพิ่มมากขึ้นท้าปูนซีเมนต์ไม่สามารถแทรกตัวเข้ากับน้้ายางพาราเพื่อให้เป็น
เนื้อเดียวกันได้ จึงส่งผลท้าให้การรับก้าลังแรงดัดได้น้อยลง 
 ก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3  โดยวิธีการบ่มแห้งท่ีอายุ 28 วัน  
 พบว่าค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัดเฉล่ียท่ี 54.025 kg/cm² และค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้า
ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัดเฉล่ียท่ี 40.96 kg/cm² ซึ่ง
มีค่าก้าลังดัดท่ีน้อยกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียด   
 ก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:5  โดยวิธีการบ่มแห้งท่ีอายุ 28 วนั  
 พบว่าค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัดเฉล่ียท่ี 56.78 kg/cm² และค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้า
ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัดเฉล่ียท่ี 34.76 kg/cm² ซึ่ง
มีค่าก้าลังดัดท่ีน้อยกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียด 
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ก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:7  โดยวิธีการบ่มแห้งท่ีอายุ 28 วัน 

พบว่าค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัดเฉล่ียท่ี 58.67 kg/cm² และค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานท่ีผสมน้้า
ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัดเฉล่ียท่ี 35.76 kg/cm² ซึ่ง
มีค่าก้าลังดัดท่ีน้อยกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียด 
5.1.3 สรุปผลการทดสอบการดูดซึมน  า (Water absorption) 

สรุปผลการทดสอบการดูดซึมของน้้าของ อิฐบล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วย
เส้นใยทลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดใช้เวลาในการทดสอบการดูดซึม 24 hr 
 บล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3  ท่ีน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 
0 % เวลาในการทดสอบการดูดซึม 24 hr มีค่าดูดซึมน้้าเฉล่ียท่ี 4.27 % และค่าการดูดซึมน้้าของ
บล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดท่ี 2 % มีค่าดูด
ซึมน้้าเฉล่ียท่ี 5.12 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้้าท่ีมากกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใย
ทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด   
 บล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียดในอัตราส่วน 1:5  ท่ีน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 
0 % เวลาในการทดสอบการดูดซึม 24 hr มีค่าดูดซึมน้้าเฉล่ียท่ี 4.25 % และค่าการดูดซึมน้้าของ
บล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดท่ี 2 % มีค่าดูด
ซึมน้้าเฉล่ียท่ี 5.75 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้้าท่ีมากกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใย
ทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด   
 บล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียดในอัตราส่วน 1:7 ท่ีน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 
0 % เวลาในการทดสอบการดูดซึม 24 hr มีค่าดูดซึมน้้าเฉล่ียท่ี 3.06 % และค่าการดูดซึมน้้าของ
บล็อกประสานท่ีผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดท่ี 2 % มีค่าดูด
ซึมน้้าเฉล่ียท่ี 9.31 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้้าท่ีมากกว่าบล็อกประสานท่ีไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใย
ทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด   
จากผลการทดสอบการดูดซึมน้้าของบล็อกประสานผสมน้้ายางพารา 2% เส้นใยทะลายปาล์ม 2 % 
และยางรถยนต์บดละเอียด สามารถสรุปได้ว่า จากตัวอย่าง 3 อัตราส่วนผสม จะเห็นได้ว่าการใช้น้้า
ยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด มาผสมลงในบล็อกประสานสามารถ
ช่วยเพิ่มคุณสมบัติในด้านการป้องกันการดูดซึมน้้าได้ดี จากท้ัง 3 อัตราส่วน ได้ค่าการดูดซึมน้้าอยู่ใน
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เกณฑ์ยอมรับได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชนบล็อกประสาน  มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ีได้ก้าหนดไว้ว่า บล็อกประสานอบแห้งท่ีมีน้้าหนักมากกว่า 2,000 kg ค่าการดูดซึมน้้าท่ียอมให้ต้อง
ไม่ เกิน  208 kg/m3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชนบล็อกประสาน มผช . 602-2547 กระทรวง
อุตสาหกรรม ชนิดรับน้้าหนัก 
5.2 ความรู้ที่ได้จากการท าการศึกษาวิจัย 
1. จากการทดสอบ อัตราส่วนท้ัง 3 อัตรา ใน 2 รูปแบบ เมื่อมีการเพิ่มส่วนผสมของ หินฝุ่น ท้า

ให้ก้าลังอัด และก้าลังดัดของบล็อกประสานมีแนวโน้มลดลง ส่วนการดูดซึมน้้า เมื่อมีส่วนผสมน้้า
ยางพาราเพิ่มขึ้น ท้าให้การดูดซึมของบล็อกประสานลดลงตามล้าดับและอัตราส่วนท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม คือ อัตราส่วน1:3 , 1:5 
และ 1:7 ชนิดรับน้้าหนัก 
2. จากการท้าบล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์

บดละเอียด สามารถสรุปได้ว่า การท่ีน้าน้้ายางพาราและวัสดุเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียด มาผสมลงในบล็อกประสาน สามรถน้าไปใช้งานได้ และเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์ท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้กับน้้ายางพาราท่ีราคาตกต้่า สามารถน้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ใน
ก่อสร้างได้จริง 
จากการศึกษาตัวอย่างบล็อกประสานท้าให้ทราบถึงประโยชน์ของน้้ายางพาราท้าผสมลงไปท้าให้ช่วย
ลดการดูดซึมน้้าได้ดี แต่ท้าให้ก้าลังอัดลดลง แต่ก็ยังมีบางอัตราส่วนท่ีสามารถรับก้าลังอัด และกลังดัด 
ท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ทีได้ก้าหนดเอาไว้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในอัตราส่วนต่างๆท่ีมีความละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ได้อัตราส่วน

ท่ีดี ท่ีสุดและควรใส่วัสดุอื่นๆในการผสมให้ได้ค่าหน่วยแรงอัด หน่วยแรงดัดท่ีสูงขึ้นอีก 
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรลองเพิ่มส่วนผสมอื่นๆลงไปช่วยในการลดค่าการดูดซึมน้้าควร

ระมัดระวังและการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเคล่ือนย้ายตัวอย่างทดสอบ บล็อกประสานจากน้้ายางพารา
เสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดหลังจากอัดขึ้นรูปแล้ว ความเช่ือม
แน่นการยึดเกาะต้่าลงจึงเป็นผลให้เกิดความเสียหาย 
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ภาคผนวก ก. 
การทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมของวัสดุในงานวิจัย 
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ตารางที่ ก-1 การทดสอบหาขนาดคละของหินฝุ่นโดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก-1 การแสดงความสัมพันธ์ขนาดตะแกรงและเปอร์เซ็นต์ของดินท่ีผ่าตะแกรง 

D60 = 1.40     mm                               D30 = 0.42 mm                    D10 = 0.060 mm 
Coefficient of Uniformity, Cu =     23.333             Coefficient of Curvature, Cc = 2.100  

Sieve 
 

Sieve 
Open 

 
 

Wt. 
Sieve 

 
 

Wt. 
Sieve + 
Aggregat

es 
 

Wt. 
Retained 

 

% 
Retained 

 
 

Cumulativ
e 
% 

Retained 

 
Passing 

 
 

No. (mm) (g) (g) (g) (%) (%) (%) 

4 4.75 748.30 767.90 19.60 3.92 3.92 96.08 
8 2.36 435.60 548.50 112.90 22.58 26.50 73.50 
16 0.85 379.80 506.00 126.20 25.24 51.74 48.26 
40 0.43 579.90 674.90 95.00 19.00 70.74 29.26 
50 0.25 554.20 603.80 49.60 9.92 80.66 19.34 
100 0.15 286.60 322.20 35.60 7.12 87.78 12.22 
200 0.08 472.10 476.60 4,50 0.90 88.68 11.32 
Pan 0.00 499.20 555.80 56.60 11.32 100.00 0.00 

- - - - 500.00 100.00 - - 
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ตารางที่ ก-2 ผลการทดสอบหาค่าความช้ืนของวัสดุหินฝุ่น 

 
ตารางที่ ก-3 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของวัสดุหินฝุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 1 2 3 4 5 
Wt. of  Can + We Soit ; g 187.80 190.00 215.10 237.50 210.40 
Wt. of  Can + Dry Soit ; g 185.20 187.00 212.40 234.00 207.10 
Wt. of  Can ; g 43.80 35.00 44.20 35.60 35.50 
Wt. of  Dry Soit ; g 141.40 152.00 168.20 198.40 171.60 
Wt.  Water ; g 2.60 3.00 2.70 3.50 3.30 
Water content ; % 1.84 1.97 1.61 1.76 1.92 
Average Water content; % 1.82 

Determination 1 2 3 
Temperature  ํ C 55 50 45 
Density of water (gํ/cm3) 0.9857 0.9881 0.9902 
Mass of Pycnometer + water + sample (g) 957.3 955.4 955.3 
Mass of Pycnometer + water  (g) 657.3 655.7 654.4 
Apparent Specific Gravity GA 2.498 2.501 2.521 
GA 2.473 2.482 2.507 
Average  GA (30ํํํ ํC) 2.487 
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ตารางที่ ก-4 มาตรฐานน  ายางพาราข้น 60 % DRP 

 

THAI EASTERN GROUP 
135 M. 2 Khaosok, Nongyai, Chonburi 20190 Thailand 
Tel: ( 66)- 168555  Fax: (66) 
E-mail: logisties @thaieasterngroup.com 
TEST CERTIFICATE NO.   042/16 

Lab Name  : THAI EASTERN RUBBER CO., LTD. 
Date           : 06/02/2016 
Date Tested  : 06/02/2016 
Date Production : 14/12/2015 
Storage Tank No. : Batch No. : 01103141215 
Type of Latex  :   √    HA               MA               LA                  Other 
For Delivery to - Lot No: - Invoiced Weight : 80 kg 
Destination -  Delivery Date : 06/02/2016 

   
CHARACTERISTIC METHOD OF TEST TEST RESULT 

Total solid content , (% by wt.) ISO 124 61.55 
L., rubber content , (% by wt.) ISO 126 61.15 
Non-rubber content , (% by wt.) - 1.40 
Ammonia content , (on total weight) , (% by wt.) ISO 506 0.0153 
Ammonia content , (on water phase) , (% by wt.) - 1.77 
Volatile fatty acid number (VFA number) ISO 506 0.0153 
Mechanical stability time @ 55% TS, seconds ISO 35 900 (06/02/2016) 
Magnesium content on solids , (ppm) In House 22.28 
KOH number ISO 127 0.60 
pH of latex ISO 976 10.83 
Specific gravity (25 C) BS 6057 0.94 
Coagulum content , (% by wt.) ISO 706 0.005 
Viscosity (Spindle No.1,60 rpm) @ 61.5 % TS, cPs ISO 1652 87.5 
Color of latex  In House White 
Remark : 

PASS    CHECKED BYประสิทธ์ิ นพวงศ์ 
(OFFICER-IN-CHARGE) 

1. This result certificate only the above indicated product details 
2. Making a copy of this certificate must be got the permission from the laboratory and copy some 
parts of this certificate are not allowed 
 
 
 
 
 

 

√ 

√ √ √ 
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ตารางที่ ก-5 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 

 
 

 

 
Symbol 

Sample 
No. 

Weight 
( g ) 

Volume 
( cm3 ) 

Specific 
Gravity  of 
Cement 

Average 
Specific 
Gravity 

Portland 
Cement 
Type 1 

1 64 20.3 3.153  
3.15 2 64 20.5 3.148 

3 64 20.4 3.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วย 

            เส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
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ตารางท่ี ข-1 ก้าลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3 บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

 
ตารางท่ี ข-2 ก้าลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3 เสริมเส้นใยทะลายปาล์ม น ้ายางพารา 

      และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Compressive 
Strength 

 
(ksc) 

Average 
Compressive 

Strength 
(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:3 

1 12 24.1 10.2 6.58 289.20 112,419.61 388.73 

354.39 

2 12 24.1 10.1 6.25 289.20 96,425.37 333.42 

3 12 24.1 10.1 6.23 289.20 112,191.19 387.94 

4 12 24.1 10.1 6.24 289.20 113,692.22 393.13 

5 12 24.1 10.1 6.25 289.20 85,644.93 296.14 

6 12 24.1 10.1 6.21 289.20 93,239.77 322.41 

7 12 24.1 10.1 6.24 289.20 108,249.99 374.31 

8 12 24.1 10.1 6.23 289.20 111,134.77 384.28 

9 12 24.1 10.1 6.37 289.20 90,174.51 311.81 

10 12 24.1 10.1 6.42 289.20 101,725.85 351.75 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Compressive 
Strength 

 
(ksc) 

Average 
Compressive 

Strength 
(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:3 

1 12 24.1 10.2 6.23 289.20 64,188.88 221.95 

212.57 

2 12 24.0 10.1 6.56 288.00 63,501.79 220.49 

3 12 24.1 10.1 6.21 289.20 58,850.87 203.50 

4 12 24.2 10.1 6.20 290.40 59,349.51 204.37 

5 12 24.3 10.1 6.21 291.60 62,419.88 214.06 

6 12 24.0 10.1 6.25 288.00 60,816.88 211.17 

7 12 24.2 10.1 6.41 290.40 63,001.11 216.95 

8 12 24.1 10.1 6.23 289.20 61,138.09 211.40 

9 12 24.0 10.1 6.22 288.00 62,186.36 215.92 

10 12 24.0 10.1 6.23 288.00 59,300.56 205.90 
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ตารางท่ี ข-3 ก้าลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:5 บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

 
ตารางท่ี ข-4 ก้าลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:5 เสริมเส้นใยทะลายปาล์ม น ้ายางพารา  

       และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Compressive 
Strength 

 
(ksc) 

Average 
Compressive 

Strength 
(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:5 

1 11.8 24 10 6.21 283.20 83,194.55 293.77 

295.43 

2 11.8 24 10 6.25 283.20 83,884.9 296.20 

3 11.8 24 10 6.23 283.20 82,347.17 290.77 

4 11.8 24 10 6.24 283.20 87,616.04 309.38 

5 11.8 24 10 6.23 283.20 81,156.14 286.57 

6 11.8 24 10 6.23 283.20 83,736.02 295.68 

7 11.8 24 10 6.21 283.20 86,411.75 305.13 

8 11.8 24 10 6.22 283.20 83,729.9 295.66 

9 11.8 24 10 6.22 283.20 82,794.82 292.35 

10 11.8 24 10 6.21 283.20 81,796.52 288.83 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Compressive 
Strength 

 
(ksc) 

Average 
Compressive 

Strength 
(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:5 

1 11.8 24 10 6.21 283.20 83,194.55 293.77 

295.43 

2 11.8 24 10 6.25 283.20 83,884.9 296.20 

3 11.8 24 10 6.23 283.20 82,347.17 290.77 

4 11.8 24 10 6.24 283.20 87,616.04 309.38 

5 11.8 24 10 6.23 283.20 81,156.14 286.57 

6 11.8 24 10 6.23 283.20 83,736.02 295.68 

7 11.8 24 10 6.21 283.20 86,411.75 305.13 

8 11.8 24 10 6.22 283.20 83,729.9 295.66 

9 11.8 24 10 6.22 283.20 82,794.82 292.35 

10 11.8 24 10 6.21 283.20 81,796.52 288.83 
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ตารางท่ี ข-5 ก้าลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:7 บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

 
ตารางท่ี ข-6 ก้าลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:7 เสริมเส้นใยทะลายปาล์ม น ้ายางพารา 
               และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Compressive 
Strength 

 
(ksc) 

Average 
Compressive 

Strength 
(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:7 

1 12.0 24.0 10 5.66 288.00 59,613.62 206.99 

208.37 

2 12.0 24.2 10 5.55 290.40 63,382.49 218.26 

3 12.0 24.1 10 5.43 289.20 55,841.69 193.09 

4 12.0 24.1 10 5.51 289.20 52,589.81 181.85 

5 12.0 24.0 10 5.62 288.00 66,730.22 231.70 

6 12.0 24.1 10 5.46 289.20 62,547.34 216.28 

7 12.0 24.1 10 5.49 289.20 66,096.97 228.55 

8 12.0 24.2 10 5.58 290.40 61,405.26 211.45 

9 12.0 24.0 10 5.47 288.00 56,583.02 196.47 

10 12.0 24.2 10 5.63 290.40 57,821.98 199.11 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Compressive 
Strength 

 
(ksc) 

Average 
Compressive 

Strength 
(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:7 

1 12.0 24.0 10 5.94 288.00 23,420.84 81.32 

157.78 

2 11.8 24.2 10 5.88 285.60 44,091.5 154.40 

3 11.9 24.1 10 5.93 286.80 54,355.96 189.53 

4 11.9 24.1 10 5.89 286.80 53,6,74.79 187.16 

5 11.9 24.0 10 5.91 285.60 50,743.11 177.67 

6 11.8 24.1 10 5.90 284.40 49,830.46 175.22 

7 12.0 24.1 10 5.90 289.20 40,274.7 139.26 

8 12.0 24.2 10 5.86 290.40 46,384.84 159.73 

9 12.0 24.0 10 5.88 288.00 45,809.72 159.06 

10 11.8 24.2 10 5.90 285.60 44,110.87 154.47 
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ตารางท่ี ข-7 ก้าลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:3 บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

 
ตารางท่ี ข-8 ก้าลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:3 เสริมเส้นใยทะลายปาล์ม น ้ายางพารา 
                  และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Flexural 
Strength 

 
(ksc) 

Average  
Flexural 
Strength 

(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:3 

1 12.0 24.0 10 6.58 120 2,245 56.12 

54.02 

2 12.0 24.0 10 6.25 120 2,075 51.87 

3 12.0 24.0 10 6.23 120 2,245 56.12 

4 12.0 24.0 10 6.36 120 2,156 53.90 

5 12.0 24.0 10 6.29 120 2,091 52.27 

6 12.0 24.0 10 6.46 120 2,141 53.52 

7 12.0 24.0 10 6.35 120 2,199 54.97 

8 12.0 24.0 10 6.39 120 2,163 54.07 

9 12.0 24.0 10 6.34 120 2,084 52.10 

10 12.0 24.0 10 6.48 120 2,211 55.27 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Flexural 
Strength 

 
(ksc) 

Average  
Flexural 
Strength 

(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:3 

1 12.0 24.0 10 6.24 120 1,705 42.62 

40.96 

2 12.0 24.0 10 6.25 120 1,619 40.47 

3 12.0 24.0 10 6.31 120 1,791 44.77 

4 12.0 24.0 10 6.25 120 1,586 39.65 

5 12.0 24.0 10 6.25 120 1,490 37.25 

6 12.0 24.0 10 6.29 120 1,681 42.02 

7 12.0 24.0 10 6.31 120 1,659 41.47 

8 12.0 24.0 10 6.28 120 1,596 39.90 

9 12.0 24.0 10 6.27 120 1,573 39.32 
10 12.0 24.0 10 6.29 120 1,684 42.10 
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ตารางท่ี ข-9 ก้าลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:5 บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

 
ตารางท่ี ข-10 ก้าลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:5 เสริมเส้นใยทะลายปาล์ม น ้ายางพารา 
                  และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Flexural 
Strength 

 
(ksc) 

Average  
Flexural 
Strength 

(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:5 

1 12.0 24.0 10 6.21 120 2,294 57.35 

56.78 

2 12.0 24.0 10 6.25 120 2,285 57.13 

3 12.0 24.0 10 6.23 120 2,250 56.25 

4 12.0 24.0 10 6.24 120 2,262 56.55 

5 12.0 24.0 10 6.22 120 2,271 56.77 

6 12.0 24.0 10 6.22 120 2,289 57.22 

7 12.0 24.0 10 6.23 120 2,282 57.05 

8 12.0 24.0 10 6.25 120 2,266 56.65 

9 12.0 24.0 10 6.24 120 2,259 56.47 
10 12.0 24.0 10 6.21 120 2,254 56.35 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Flexural 
Strength 

 
(ksc) 

Average  
Flexural 
Strength 

(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:5 

1 12.0 24.0 10 6.11 120 1,095 27.37 

34.76 

2 12.0 24.0 10 6.13 120 1,400 35.00 

3 12.0 24.0 10 6.1 120 1,667 41.67 

4 12.0 24.0 10 6.11 120 1,362 34.05 

5 12.0 24.0 10 6.13 120 1,011 25.27 

6 12.0 24.0 10 6.12 120 1,554 38.85 

7 12.0 24.0 10 6.10 120 1,642 41.05 

8 12.0 24.0 10 6.10 120 1,456 36.40 

9 12.0 24.0 10 6.13 120 1,242 31.05 
10 12.0 24.0 10 6.12 120 1,475 36.87 
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ตารางท่ี ข-11 ก้าลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:7 บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

 
ตารางท่ี ข-12 ก้าลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:7 เสริมเส้นใยทะลายปาล์ม น ้ายางพารา 
                  และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน ้าท่ีอายุ 28 วัน 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Flexural 
Strength 

 
(ksc) 

Average  
Flexural 
Strength 

(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:7 

1 12.0 24.0 10 6.27 120 2,368 59.20 

58.67 

2 12.0 24.0 10 6.24 120 2,364 59.10 

3 12.0 24.0 10 6.30 120 2,334 58.35 

4 12.0 24.0 10 6.25 120 2,342 58.55 

5 12.0 24.0 10 6.29 120 2,357 58.92 

6 12.0 24.0 10 6.28 120 2,321 58.02 

7 12.0 24.0 10 6.31 120 2,323 58.07 

8 12.0 24.0 10 6.24 120 2,347 58.67 

9 12.0 24.0 10 6.24 120 2,352 58.80 
10 12.0 24.0 10 6.26 120 2,360 59.00 

Ratio No. 

Size  Weight 
 
 

(kg) 

Area 
 
 

(cm²) 

Load 
 
 

(kg) 

Flexural 
Strength 

 
(ksc) 

Average  
Flexural 
Strength 

(ksc) 

B 
 

(cm) 

L 
 

(cm) 

H 
 

(cm) 

1:7 

1 12.0 24.0 10 5.90 120 1,465 36.62 

35.76 

2 12.0 24.0 10 5.93 120 1,591 39.77 

3 12.0 24.0 10 5.92 120 1,628 40.70 

4 12.0 24.0 10 5.91 120 1,134 28.35 

5 12.0 24.0 10 5.91 120 1,180 29.50 

6 12.0 24.0 10 5.93 120 1,322 33.05 

7 12.0 24.0 10 5.92 120 1,562 39.05 

8 12.0 24.0 10 5.93 120 1,412 35.30 

9 12.0 24.0 10 5.90 120 1,476 36.90 

10 12.0 24.0 10 5.91 120 1,534 38.35 
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ตารางที่ ข-13 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสาน ท่ีเวลา 24 hr 

ตัวอย่างการทดสอบ (อัตราส่วนผสมที่ 1:3)  
Percent 

Absorption 
24 hr 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.55 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.16 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.33 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.30 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.21 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.31 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.25 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.23 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.19 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.22 
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ตารางที่ ข-14 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริม
   ก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ท่ีเวลา 24 hr 

ตัวอย่างการทดสอบ (อัตราส่วนผสมที่ 1:3)  
Percent 

Absorption 
24 hr 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

3.50 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

4.44 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

4.51 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

4.21 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

4.21 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

3.90 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

3.81 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

4.10 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

4.21 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์
บดละเอียด น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

3.97 
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ตารางที่ ข-15 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสาน ท่ีเวลา 24 hr 

ตัวอย่างการทดสอบ (อัตราส่วนผสมที่ 1:5)  
Percent 

Absorption 
24 hr 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.18 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.32 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.17 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.21 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.19 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.23 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.22 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.19 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.15 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

4.27 
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ตารางที่ ข-16 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริม

         ก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ท่ีเวลา 24 hr 

ตัวอย่างการทดสอบ (อัตราส่วนผสมที่ 1:5)  
Percent 

Absorption 
24 hr 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.89 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.87 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.39 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.64 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.71 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.43 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.71 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.61 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.73 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

5.53 
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ตารางที่ ข-17 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสาน ท่ีเวลา 24 hr 

ตัวอย่างการทดสอบ (อัตราส่วนผสมที่ 1:7)  
Percent 

Absorption 
24 hr 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

3.82 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

2.90 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

2.38 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

3.31 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

3.42 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

2.98 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

3.17 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

3.22 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

3.18 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 0 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 0 % ยางรถยนต์บดละเอียด 0 % 

3.26 
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ตารางที่ ข-18 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริม

         ก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ท่ีเวลา 24 hr 

ตัวอย่างการทดสอบ (อัตราส่วนผสมที่ 1:7)  
Percent 

Absorption 
24 hr 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.92 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.84 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.77 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.90 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.74 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.83 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.71 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.81 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.76 

บล็อกประสานผสมน ้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด 
น ้ายางพารา 2 % เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม 2 % ยางรถยนต์บดละเอียด 2 % 

8.80 
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แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
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ภาพที่ จ-1 ช่ังน้ าหนักหินฝุ่นและวัดปริมาณของน้ ายางพาราตามอัตราส่วนผสม ไว้ส าหรับผลิตบล็อก   
   ประสานผสมน้ ายางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บด 
 
 

 
 
ภาพท่ี จ-2 การผสมวัสดุในการท าตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริมก าลัง   
   ด้วยเส้นใยทะลายปาล์มแลเศษยางรถยนต์ ท าการผสมโดยเครื่องผสมปูน 
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ภาพท่ี จ-3 ท าการผสมให้เข้ากันแล้วน  าเทลงใส่ถาด เพื่อท าการช่ังตวงวัสดุผสมในอันดับต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี จ-4 เทวัสดุผสมท่ีผ่านการช่ังตวงแล้ว ใส่ในช่องอัดขึ นรูป บล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริม
   ก าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์เพื่อท าการอัดขึ นรูป 
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ภาพท่ี จ-5 ท าการขนย้ายตัวอย่างทดสอบเมื่ออัดขึ นรูปเป็นบล็อกประสานผสมน  ายางพารา 
เสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ 

 

           
 

ภาพท่ี จ-6 น าตัวอย่างทดสอบของบล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลาย  
     ปาล์มและเศษยางรถยนต์ไปวางไว้เพื่อรอการบ่ม  
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ภาพที่ จ-7 เมื่อท าการบ่มจนครบอายุท่ี 28 วัน แล้วท าการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของ
     บล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ 

 

 
 

ภาพที่ จ-8 เมื่อท าการบ่มจนครบอายุท่ี 28 วันแล้ว ท าการทดสอบหาค่าความต้านทานก าลังดัดของ
   บล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ 
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ภาพที่ จ-9 น าตัวอย่าทดสอบช่ังน  าหนังก่อนแช่น  าเพื่อหาค่าการดูดซึมน  าของบล็อกประสานผสมน  า
     ยางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ 

 
 

 
 

ภาพที่ จ-10 น าตัวอย่าทดสอบหลังแช่น  าแล้วไปช่ัง แล้วน าตัวเลขไปค านวณเพื่อหาค่าการดูดซึมน  า    
ของบล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์
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ภาพท่ี จ-10 น าตัวอย่างทดสอบหลังแช่น  าแล้วไปช่ังแล้วน าไปเข้าตู้อบ24ช่ัวโมงจากนั นน ามาช่ังเพื่อ         
              ค านวณเพื่อหาค่าการดูดซึมน  าบล็อกประสานผสมน  ายางพาราเสริมก าลังด้วยเส้นใย        
              ทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความวิจัย 
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การพัฒนาบล็อกประสานจากน ้ายางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปลา่
ปาล์มที่เหลอืใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร 

The development of interlocking blocks from rubber latex mixed with degraded rubber 
tires, strengthened with palm fiber empty fibers  

from the agricultural industry. 
พีระพงษ์  เพ็ชรพัน1 

 

1สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์: 0-2889-4585-7 ต่อ 2677 

Email: Phiraphong.phat@RMUTR.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของบล็อกประสานแบบปกติและอิฐบล็อกประสานแบบผสมน้้ายางพารา
เสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม โดยแบ่งออกเป็น 3 อัตราส่วนผสม คือ 
1:3, 1:5 และ 1:7 เป็นอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่น ในแต่ละอัตรา
ส่วนผสมจะมีการน้าน้้ายางพาราแทนที่น้้าสะอาด 2% เส้นใยทะลายปาล์ม
แทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสะภาพบดละเอียดแทนที่หิน
ฝุ่น 2% เช่นกัน 

จากการทดสอบพบว่า ค่าต้านทานก้าลังอัดของอิฐบล็อกประสาน
อัตราส่วน 1:3 แบบไม่มีการแทนที่ ได้ค่าต้านทานก้าลังอัดเฉลี่ยสูงที่สุด 
354.39 kg/cm2 เมื่อน้าน้้ายางพาราแทนที่น้้าสะอาด 2% เส้นใยทะลาย
ปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสะภาพบดละเอียด
แทนที่ หินฝุ่น 2% พบว่ามีการลดลงของค่าต้านทานก้าลังอัดโดยเฉลี่ย 
40% ในอัตราส่วน 1:5 และ 1:7 แบบไม่มีการแทนที่ ได้ค่าต้านทานก้าลัง
อัดเฉลี่ย 295.43 kg/cm2 และ 208.37 kg/cm2 ตามล้าดับ เมื่อน้าน้้า
ยางพาราแทนที่น้้าสะอาด 2% เส้นใยทะลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และ
เศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% พบว่ามีการ
ลดลงของค่าต้านทานก้าลังอัด 44% และ 24% ตามล้าดับ 

จากการทดสอบการหาค่าต้านทานก้าลังดัดของอิฐบล็อกประสาน 
พบว่าอัตราส่วน 1:7 แบบการน้าน้้ายางพาราแทนที่น้้าสะอาด 2% เส้นใย
ทะลายปาล์มแทนที่ หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่ เสื่ อมสะภาพ
บดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% ในวัสดุส่วนต่างๆ ส่งผลให้ค่าต้านทานก้าลัง
ดัดดีที่สุด และการหาค่าการดูดซึม น้้าของอิฐบ ล็อกประสาน พบว่า
อัตราส่วน 1:7 แบบไม่มีการผสมน้้ายางพารา เส้นใยทะลายปาล์ม และเศษ
ยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียด ส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้้าน้อยที่สุด 
3.15% 

เมื่อน้าค่าต้านทานก้าลังอัดของอิฐบล็อกประสาน ค่าการดูดซึมน้้า
ของอิฐบล็อกประสาน มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 
602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าอิฐบล็อกประสานผสมน้้า
ยางพาราแทนที่น้้าสะอาด 2% เส้นใยทะลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และ
เศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% ทุกอัตราส่วน

การผสม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ก้าหนดไว้ และสามารถจัดชนิดของอิฐบล็อกประสาน ไว้ใน
ชนิด อิฐบล็อกประสานชนิดรับน้้าหนัก และสามารถน้าไปใช้ในงานก่อสร้าง
ได้ 

Abstract 
The objective of this research is to study the engineering 

properties of normal interlocking blocks and interlocking 
mixed-block rubber bricks reinforced with palm bunch fiber. 
Which is divided into 3 ingredients ratio, ie 1: 3, 1: 5 and 1: 7, 
as the ratio of cement to dust stone In each ingredient ratio, 
rubber latex is replaced with 2% clean water, palm fiber, 
instead of 2% dust stone and debris that has been thoroughly 
crushed, instead of 2% dust. 

 From the test found that Compressive strength of 1: 
3 interlocking block bricks without replacement Obtained the 
highest average compressive strength of 354.39 kg / cm2 when 
using latex instead of 2% clean water, palm fiber filaments 
replaced 2% dust rocks and debris that deteriorated. Of 
average compressive strength of 40% in the ratio 1: 5 and 1: 7 
without replacement Obtained the average compressive 
strength of 295.43 kg / cm2 and 208.37 kg / cm2, respectively, 
when using latex instead of 2% clean water, palm bunch fiber 
instead of 2% dust stone and debris that deteriorated the fine 
grinding of 2% dust. There is a decrease in compression 
strength 44% and 24%, respectively. 

 From the bending resistance test of interlocking brick 
It was found that the ratio of 1: 7 in the form of rubber water 
instead of 2% clean water, palm bunch fiber replaced 2% dust 
stone and debris that deteriorated. Resulting in the best 
bending resistance And the determination of water absorption 
of interlocking brick blocks Found that the ratio of 1: 7 without 
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latex Palm bunch fiber And scrap tires that are deteriorated, 
crushed Resulting in a minimum water absorption of 3.15% 

When applying the compressive strength of interlocking 
bricks Water absorption value of interlocking brick blocks To 
compare with the community product standards, Ministry of 
Industry Found that the interlocking block bricks mixed with 
rubber water instead of 2% clean water, palm bunch fibers 
replaced 2% dust rocks and debris rubber tires that had been 
crushed, replaced by 2% dust particles in all mixing ratios. 
Passed the Community Product Standards criteria, Chor. 602-
2547, Ministry of Industry, designated and able to arrange the 
type of interlocking brick blocks in the type of interlocking 
block weight-bearing bricks And can be used in construction 
work 

 

1. ความส้าคัญและที่มาของปัญหาทีท่้าการวิจัย 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตบล็อกประสานมีมากมายขึ้นเร่ือยๆ ใน
ทุกพื้นที่ ของประเทศไทยด้วยบล็อกประสานน้ัน เป็นวัสดุในการก่อสร้างที่
สามารถท้าขึ้นมาง่ายเพียงมีเคร่ืองมือการอัดบล็อกประสาน เคร่ืองผสม 
ส่วนผสม เคร่ืองช่ังตวงส่วนผสม เพียงเท่านี้ก็สามารถผลิตบล็อกประสานได้
แล้วบล็อกประสานในประเทศได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บล็อก
ประสานที่ท้าจากดินดิบ หินฝุ่น หรือดินลูกรัง ฯลฯ การท้าบล็อกประสาน
จากวัสดุเหล่าน้ีจะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่น้ามา
ผลิตโดยบล็อกประสานที่ผลิตจากดินดิบอาจมีอายุการใช้งานที่น้อยเพราะ
คุณสมบัติการยึดตัวของดินดิบมีน้อยกว่าวัสดุอ่ืน 

สวนยางพาราในประเทศไทย มีประมาณ 11.5 ล้านไร่ ซึ่งประมาณ
ร้อยละ 93.01 ของสวนยางทั้งหมดเป็นสวนยางขนาดเล็กมีเน้ือที่ระหว่าง 
2-50 ไร่ โดยขนาดของสวนเฉลี่ย 13 ไร่ และส่วนใหญ่เป็นการปลูกลักษณะ
เชิงเด่ียวท้าให้เกิดภาวะราคายางพาราตกต้่าประกอบกับประเทศคู่แข่งที่
ส้าคัญ คือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่มี ต้นทุนที่ผลิตต้่ากว่า แ ละมี
แนวโน้มการขยายพื้นที่การปลูกยางพารามากย่ิงขึ้น 
 ประเทศไทยมีการส่งเสริมปลูกปาล์มน้้ามันอย่างจริงจังต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2511 จึงท้าให้การปลูกปาล์มในประเทศไทยได้ขยายไปอย่างรวดเร็วใน 
พ.ศ. 2351 ประเทศไทยมีเน้ือที่ปลูกปาล์ม 655,000 ไร่ และแนวโน้มการ
ปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ว่ามีราคาจ้าหน่ายกะลาปาล์มอยู่ที่ 70-500 
บาท/ตัน เน่ืองจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้้ามันต่อหน่วยพื้นที่
มากกว่าน้้ามันอ่ืนๆ ทุกชนิดและสามารถได้เฉพาะในพื้นที่เขตร้อนช้ืน
เท่าน้ัน ซึ่งมีเพียง 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศทั่วโลกสามารถปลูกได้ 
แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่าน้ัน ที่สามารถปลูกปาล์มได้ผลดี เช่น มาเลเชีย 
อินโดนีเซีย โคลัมเบีย และไทยส้าหรับประเทศไทยปาล์มน้้ามันได้ถูกน้ามา
ปลูกในภาคใต้เมื่อประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมาและมีการ 

 ขยายพื้นที่การเพาะปลูกจนในปัจจุบันจากข้อมูลแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน และน้้ามันปาล์มในปี พ.ศ. 2551-2555 ใน
กรรมวิธีขั้นตอนการผลิตน้้ามันปาล์มจะเร่ิมจากที่เกษตรกรเก็บผลผลิตแล้ว 
ทะลายปาล์มจะถูกคัดแยกตามคุณภาพ ผลปาล์มที่ผ่านการคัดแยกแล้ว
ล้าเลียงเข้าสู่เคร่ืองแยกเมล็ดออกจากทะลายเพื่อแยกเน้ือปาล์มกับเมล็ด
ออกจากกันแล้วจึงผ่านส่วนของเน้ือเย้ือเข้าสู่เคร่ืองบีบน้้ามัน ส่วนทะลาย
เปล่า (Effb) จะถูกน้าไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตอีกคร้ัง น้้ามัน
ที่ได้เรียกว่า Crude Palm Oil (CPO) จากน้ันน้้ามันที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่ถัง
เก็บส่วนกาก (Fiber) จะถูกส่งไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น น้าไปผลิตเป็น
เส้นใยหรือเช้ือเพลิง เป็นต้น ส่วนเมล็ดจะถูกส่งเข้าสู่เคร่ืองกะเทาะเปลือก
แล้วเมล็ดข้างในจะถูกน้าไปบีบน้้ามันอีกคร้ังได้น้้ามันที่เรียกว่า Kernel 
Palm Oil (KPO) ส้าหรับกะลา (Shell) จะให้ความร้อนสูงเมื่อเผาไหม้ 
ดังน้ันจึงถูกน้ากลับไปเป็นเช้ือเพลิงภายในโรงงานส่วนน้้ามันที่ ได้จะถูก
น้าไปรวมกับน้้ามันที่ได้จากเน้ือเย่ือผลปาล์มแล้วจึงน้าไปสู่กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ถังเก็บน้้าเพื่อส่งไปยังโรงกลั่นน้้ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ต่อไป ขณะที่การขาดแคลนที่อยู่อาศัยยังมีทั่วโลกและทวีความ
รุนแรงในประเทศก้าลังพัฒนาเน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราคาถีบตัว
สูง ดังน้ันการน้าเอาของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้้ามันปาล์มมา
พัฒนาทดแทนวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้ก็ช่วยบรรเทาและยังเป็นแนวทางก้าจัด
ของเสียอย่างย่ังยืนอีกด้วย 
 การใช้เส้นใยจากพืชมาเป็นส่วนผสมเพื่อเสริมก้าลังให้กับวัสดุก่อสร้าง
เส้นใยธรรมชาติจึงถูกสนใจน้ามาใช้ในการผลิตบล็อกประสานเน่ืองจากเส้น
ใยธรรมชาติมีศักยภาพในการน้ามาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้
งานได้ดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีกระบวนการผลิตที่ไม่
ซับซ้อนมากนัก สาเหตุที่เลือกใช้วัสดุพวกเส้นใยปาล์มน้้ามันเพราะมีผล
การศึกษาพบว่าเส้นใยจากปาล์มเป็นเส้นใยที่แข็งแรงสามารถเสริมก้าลังให้
บล็อกประสาน และเส้นใยจากปาล์มน้้ามันจัดได้ว่า เป็นส่วนผสมประเภท
น้้าหนักเบา ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยพืชที่เป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนเส้น
ใยประเภทอ่ืนๆ คือ มีความแข็งแรงด้านก้าลัง โดยเฉพาะการรับแรงดึงท้า
ให้เพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงดึงกับบล็อกประสานซึ่งคุณสมบัติด้านน้ี
น้อยและมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อน 
 ดังน้ันผู้ท้าการวิจัยจึงมีความคิดที่จะท้าการศึกษาวิจัย เร่ือง "การ
พัฒนาบล็อกประสานจากน้้ายางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ
เสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มที่ เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
การเกษตร ท้าให้พบแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตน้้ามันปาล์มแล้วยังเพิ่มโอกาสการพัฒนาสภาวะราคาน้้า
ยางพาราที่ตกต้่าในปัจจุบันให้ดีขึ้น และท้าให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
วิศวกรรมในการผลิตบล็อกประสาน นอกจากน้ียังใช้พลังงานและ
เทคโนโลยีในการผลิตต้่า ลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สร้าง
และทดแทนได้ยาก ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ และยังช่วยให้
เกษตรกรไทยที่ปลูกปาล์มน้้ามันและยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 
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      ในอดีตยางรถยนต์ผลิตจากยางธรรมชาติหรือแรกว่ายาง NR 
(natural rubber) ปัจจุบันมีการน้ายางสังเคราะห์ประเภทยาง SBR 
(styrene butadiene  rubber) และยาง BR (butadiene rubber)    มา
ผสมด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ดีย่ิงขึ้น   และเมื่อถูกใช้มา
เป็นระยะเวลานานจะเกิดการเสื่อมสภาพของยางรถยนต์ ยางรถยนต์เก่า
เป็นของเสียประเภทหน่ึงที่สามารถหาได้ทั่วไป โดยเฉพาะในสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่รถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นและมีปริมาณการใช้งานเป็น
จ้านวนมาก ซึ่งผลที่ ตามมาก็คือยางรถยนต์เก่าที่เกิดขึ้นก็จะมีปริมาณมาก
ขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยางรถยนต์เก่าเป็นของเสียที่มีประโยชน์โดย 
สามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเช้ือเพลิงได้ และจากการใช้รถยนต์  
ท้าให้ของเสียจากชีวิตประจ้าวันเพิ่มขึ้น เกิดสภาพมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในประเทศไทยมียางรถยนต์เก่าเกิดขึ้นประมาณ 1.7 ล้าน
ตัน/ปี [1] ซึ่งยางเหล่าน้ีส่วนหน่ึงจะถูกน้าไปเผาให้ความร้อนแก่อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในโรงงานปูนซีเมนต์และอีกส่วนหน่ึงจะถูกน้ามาเป็นเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นถังขยะ รองเท้าหรือของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันและในบาง
ทียางรถยนต์ถูกใช้จนหมดสภาพการท้างานแล้วจะถูกน้าไปกองเก็บไว้
หรือไม่ก็ฝังกลบในพื้นดิน ซึ่งกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เฉพาะใน
ยุโรปมียางถึง 3 ล้านตันถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีและ    60–70% ของยางที่
ผลิตขึ้นจะกลายเป็นขยะ โดยทั่ วไปยางรถยนต์เก่าสร้างปัญหากับ
สิ่งแวดล้อมด้วยเมื่อถูกเผารวมกับขยะแล้วท้าให้เกิดกลิ่นและเขม่าควันด้า
สร้างปัญหาให้กับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของบล็อกประสานจากยางพารา
ผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มที่
เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตรในแต่ละอัตราส่วนผสม 
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมที่จะ ให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่สุดของ
บล็อกประสาน จากยางพาราผสมผสมเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มที่เหลือใช้
จากอุตสาหกรรมการเกษตร และเหมาะสมกับการน้าไปใช้งาน 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตอิฐบล็อกประสานให้มีการใช้วัสดุในการผลิต
ที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม และอย่างอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อเป็นการน้าเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและเส้นใยทะลายเปล่า
ปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางด้านวิศวกรรมในอีกลักษณะหน่ึง 
 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. ท้าการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของวัสดุที่น้ามาผลิต

เป็นตัวอย่างอิฐบล็อกประสาน ตามมาตรฐาน ASTM และอย่างอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

2. ผลิตบล็อกประสาน (Interlocking block) โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ประเภท 1 ผสมกับหินฝุ่นจ้านวน 3 อัตราส่วน คือ 1:3, 1:5 และ 

1:7  โดย น้้าห นัก และแทนที่ หินฝุ่ น ด้วยเศษยางรถยนต์รถยนต์ที่

เสื่อมสภาพ เส้นใยทะลายเปล่าปาล์มและน้้ายางพารา ในอัตราส่วน ร้อย

ละ 2 ของน้้าหนักปูนซีเมนต์ 

3. ท้าการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่าง อิฐบล็อก

ประสานผสมน้้ายางพาราเศษรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและเส้นใยทะลายปาล์ม 

ที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และท้าการทดสอบในส่วนของ 

ความต้านทานก้าลังอัด, ความต้านทานแรงดัด และการทดสอบการดูดซึม 

ของแต่ละอัตราส่วนผสม 

4. ท้าการเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมต่างๆ ว่าอัตราส่วนผสมใดจะให้

คุณสมบัติทางวิศวกรรมี่ดีที่สุด และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวง-อุตสาหกรรม และอย่าง

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการน้าไปใช้งาน 

 

4. การด้าเนินงานของโครงการ 
1.ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยอ่ืนที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
2.จัดหาแหล่งที่มาของส่วนผสม และจัดเตรียมส่วนผสมที่ต้องใช้ในการท้า 
อิฐบล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเศษยางรถยนต์เสริมก้าลังด้วยเส้นใย
ทะลายปาล์ม โดยมีการแบ่งขั้นตอนการท้างาน  
3.จัดหาอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
4.จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง  
5.ออกแบบส่วนผสมที่อัตราส่วนต่างๆ ตามก้าหนด โดยวิธีการช่ังน้้าหนัก 
6.ท้าการขึ้นรูปตัวอย่างบล็อกผสาน ขนาด 24×12×10 cm และโดยใช้
เคร่ืองอัดบล็อกประสานชนิดโยกมือเหมือนกับการท้าบล็อกประสานทั่วไป 
7.รายละเอียดและเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
8.การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ 
9.สรุปผลการทดลอง และหาข้อสรุปของส่วนผสมที่ได้จากการท้า อิฐบล็อก
ประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม เพื่อการใช้
งาน 
 

5.  ผลการศึกษาวิจัย 

 5.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติพื นฐานท่ีใช้ในการผลิตบล็อกประสาน
ผสมน ้ายางพารา เสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียด 

 
 
 



78 
 

 

 5.2 ผลทดสอบการต้านทานก้าลังอัด การต้านทานก้าลังดัด และ
อัตราการดูดซึมน ้า ของอิฐบล็อกประสานอิฐบล็อกประสานผสมน ้า
ยางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 

 
 
 5.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าก้าลังอัดของอิฐบล็อกประสาน 

 
 

 5.4 แสดงการเปรียบเทียบค่าก้าลังดัดของอิฐบล็อกประสาน 

 
   
 5.5 แสดงการดูดซึมน ้าของอิฐบล็อกประสาน 

 
 
 

 

 
5.6 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล 
ในงานวิจัยน้ีก็ได้ผลการทดสอบค่อนข้างน่าพอใจ ผลการทดสอบบล็อก
ประสานจากน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม และยาง
รถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าค่าก้าลังอัดอัตราส่วนที่
เหมาะสมผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 
และสามารถใช้ได้จริง คือ 1:5 ส่วนค่าก้าลังดัดที่ได้สูงสุดคืออัตราส่วน 1:5 
เช่นกัน ซึ่งมีค่าก้าลังดัดอยู่ที่  34.76 kg/cm² และ ส่วนค่าการดูดซึม
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน     มผช. 602-2547 
สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าการดูดซึมน้อยลงเมื่อมีน้้ายางพารา และ
ยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้น และเปอร์เซ็นต์การดูดที่น้อยสุดคือ เมื่อมีน้้า
ยาง 2 % แทนที่ในน้้าสะอาด และยางรถยนต์บดละเอียด 2 % แทนที่หิน
ฝุ่น โดยผลจากการศึกษาใน การน้าน้้ายางพารา เส้นใยปาล์ม และยาง
รถยนต์บดละเอียด ซึ่งยังไม่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมมา
เป็นส่วนผสมในการท้าบล็อกประสาน ซึ่งไม่สามารถเพิ่มค่า หน่วยแรงอัด 
หน่วยแรงดัด แต่สามารถลดปริมาณการดูดซึมน้้าลงได้ ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน้าไปพัฒนาและการน้าไปใช้งานต่อไป 
  

6. สรุปผลการวิจัย 
  ในโครงการวิจัยน้ีได้ด้าเนินการศึกษาจากการศึกษาและจัดท้าโครงการ 
บล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์บดละเอียด โดยในการศึกษาวิจัยน้ี โดยจัดท้าตัวอย่าง 3 อัตรา
ส่วนผสม ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 : หินฝุ่น คือ 
1:3, 1:5 และ 1:7 โดยน้้าหนัก แล้วท้าการบ่มที่อายุ 28 วัน และท้าการ
ทดสอบหาค่าก้าลังอัด, ก้าลังดัด และค่าการดูดซึมน้้า โดยมีอัตราส่วนผสม 
น้้ายางพาราลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมก้าลังด้วยเส้น
ใยทะลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดลงไปในแต่ละ
อัตราส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % จึงน้าไปท้าการทดสอบหาค่า ความ
ต้านทานแรงอัด, ความต้านทานแรงดัด และการดูดซึมน้้า 
      จากผลการทดสอบก้าลังรับแรงอัด แทนที่น้้าสะอาดด้วยน้้ายางพารา
ลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลาย
ปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดลงไปในแต่ละอัตรา
ส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % ท้าให้ก้าลังอัดของอิฐบล็อกลดลง แต่
อัตราส่วนที่ยังสามารถรับก้าลังอัดตามมาตรฐานชุมชนอิฐบล็อกประสาน 
มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม คืออัตราส่วน 1:3 , 1:5  และ 1:7 
จึงท้าให้สามารถรับก้าลังอัดได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชนอิฐบล็อก
ประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม อิฐบล็อกประสาน ชนิด
รับน้้าหนัก ที่ได้ก้าหนดไว้ว่า ต้องมีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 7 Mpa (71.36 kg/cm2) 
 6.1 สรุปผลการทดสอบก้าลังอัด (Compressive Strength) 
ก้าลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้นใย
ทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3 โดยวิธีการบ่ม
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แห้งที่อายุ 28 วัน พบว่าค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานที่ ไม่ผสมน้้า
ยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด  มีค่าก้าลังอัด
เฉลี่ยที่ 354.39 kg/cm² และค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้า
ยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังอัด
เฉลี่ยที่ 212.57 kg/cm² ซึ่งมีค่าก้าลังอัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสม
น้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด  
 ก้าลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้น
ใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:5 โดยวิธีการ
บ่มแห้งที่อายุ 28 วัน พบว่าค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้้า
ยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์ม มีค่าก้าลังอัดเฉลี่ยที่ 295.43  kg/cm² 
และค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลาย
ปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังอัดเฉลี่ยที่ 165.63 kg/cm² ซึ่ง
มีค่าก้าลังอัดที่น้อย ก้าลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราและ
เสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 
1:7 โดยวิธีการบ่มแห้งที่อายุ 28 วัน พบว่าค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานที่
ไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มี
ค่าก้าลังอัดเฉลี่ยที่ 208.37 kg/cm² และค่าก้าลังอัดของบล็อกประสานที่
ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่า
ก้าลังอัดเฉลี่ยที่ 157.78 kg/cm² ซึ่งมีค่าก้าลังอัดที่น้อยกว่าบล็อกประสาน
ที่ไม่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 
 6.2 สรุปผลการทดสอบก้าลังดัด (Flexural Strength)  
 ผลการทดสอบของการศึกษาอิฐบล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริม
ก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ปาล์ม น้้า
ยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้นก้าลังรับแรงดัดก็ลดลงด้วย
เช่นกันสาเหตุเกิดจากปูนซีเมนต์ไม่สามารถเกาะตัวกันได้ดี เพราะว่ามีเส้น
ใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ไปแทรกอยู่ระหว่างเน้ือ
ปูนซีเมนต์จึงท้าให้มีช่องรูอากาศในอิฐบล็อกเพิ่มขั้น และน้้ายางพาราที่เพิ่ม
มากขึ้นท้าปูนซีเมนต์ไม่สามารถแทรกตัวเข้ากับน้้ายางพาราเพื่อให้เป็นเน้ือ
เดียวกันได้ จึงส่งผลท้าให้การรับก้าลังแรงดัดได้น้อยลง 
 ก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้น
ใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3  โดยวิธีการ
บ่มแห้งที่อายุ 28 วัน พบว่าค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้้า
ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัด
เฉลี่ยที่ 54.025 kg/cm² และค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้า
ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัด
เฉลี่ยที่ 40.96 kg/cm² ซึ่งมีค่าก้าลังดัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสม
น้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด   
 ก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใย
ทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:5  โดยวิธีการบ่ม
แห้งที่อายุ 28 วัน พบว่าค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ ไม่ผสมน้้า
ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัด
เฉลี่ยที่  56.78 kg/cm² และค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้า

ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัด
เฉลี่ยที่ 34.76 kg/cm² ซึ่งมีค่าก้าลังดัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสม
น้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 
ก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราและเสริมก้าลังด้วยเส้นใย
ทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:7  โดยวิธีการบ่ม
แห้งที่อายุ 28 วัน พบว่าค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ ไม่ผสมน้้า
ยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัด
เฉลี่ยที่  58.67 kg/cm² และค่าก้าลังดัดของบล็อกประสานที่ ผสมน้้า
ยางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่าก้าลังดัด
เฉลี่ยที่ 35.76 kg/cm² ซึ่งมีค่าก้าลังดัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสม
น้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 
 6.3 สรุปผลการทดสอบการดูดซึมน ้ า (Water absorption)
 สรุปผลการทดสอบการดูดซึมของน้้าของ อิฐบล็อกประสานผสมน้้า
ยางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดใช้
เวลาในการทดสอบการดูดซึม 24 hr 
 บล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
และยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3  ที่น้้ายางพาราเสริมเส้นใย
ทะลายเปล่าปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 0 % เวลาในการทดสอบ
การดูดซึม 24 hr มีค่าดูดซึมน้้าเฉลี่ยที่ 4.27 % และค่าการดูดซึมน้้าของ
บล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียดที่ 2 % มีค่าดูดซึมน้้าเฉลี่ยที่ 5.12 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้้าที่
มากกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียด   
 บล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
และยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:5  ที่น้้ายางพาราเสริมเส้นใย
ทะลายเปล่าปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 0 % เวลาในการทดสอบ
การดูดซึม 24 hr มีค่าดูดซึมน้้าเฉลี่ยที่ 4.25 % และค่าการดูดซึมน้้าของ
บล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียดที่ 2 % มีค่าดูดซึมน้้าเฉลี่ยที่ 5.75 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้้าที่
มากกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียด   
 บล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
และยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:7 ที่น้้ายางพาราเสริมเส้นใย
ทะลายเปล่าปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 0 % เวลาในการทดสอบ
การดูดซึม 24 hr มีค่าดูดซึมน้้าเฉลี่ยที่ 3.06 % และค่าการดูดซึมน้้าของ
บล็อกประสานที่ผสมน้้ายางพาราเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์
บดละเอียดที่ 2 % มีค่าดูดซึมน้้าเฉลี่ยที่ 9.31 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้้าที่
มากกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้้ายางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มและ
ยางรถยนต์บดละเอียด   
จากผลการทดสอบการดูดซึมน้้าของบล็อกประสานผสมน้้ายางพารา 2% 
เส้นใยทะลายปาล์ม 2 % และยางรถยนต์บดละเอียด สามารถสรุปได้ว่า 
จากตัวอย่าง 3 อัตราส่วนผสม จะเห็นได้ว่าการใช้น้้ายางพาราและเส้นใย
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ทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด มาผสมลงในบล็อกประสาน
สามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติในด้านการป้องกันการดูดซึมน้้าได้ดี จากทั้ง 3 
อัตราส่วน ได้ค่าการดูดซึมน้้าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ชุมชนบล็อกประสาน  มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้
ก้าหนดไว้ว่า บล็อกประสานอบแห้งที่มีน้้าหนักมากกว่า 2,000 kg ค่าการ
ดูดซึมน้้าที่ยอมให้ต้องไม่เกิน 208 kg/m3 ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน
บล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดรับน้้าหนัก 
 6.4 ความรู้ที่ได้จากการท้าการศึกษาวิจัย  
1.จากการทดสอบ อัตราส่วนทั้ง 3 อัตรา ใน 2 รูปแบบ เมื่อมีการเพิ่ม
ส่วนผสมของ หินฝุ่น ท้าให้ก้าลังอัด และก้าลังดัดของบล็อกประสานมี
แนวโน้มลดลง ส่วนการดูดซึมน้้า เมื่อมีส่วนผสมน้้ายางพาราเพิ่มขึ้น ท้าให้
การดูดซึมของบล็อกประสานลดลงตามล้าดับและอัตราส่วนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม 
คือ อัตราส่วน1:3 , 1:5 และ 1:7 ชนิดรับน้้าหนัก 
2.จากการท้าบล็อกประสานผสมน้้ายางพาราเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลาย
ปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด สามารถสรุปได้ว่า การที่น้าน้้ายางพารา
และวัสดุเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มาผสมลงใน
บล็อกประสาน สามรถน้าไปใช้งานได้ และเส้นใยทะลายปาล์มและยาง
รถยนต์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้กับน้้ายางพาราที่ราคาตกต้่า สามารถน้ามาใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์ในก่อสร้างได้จริง 
3.จากการศึกษาตัวอย่างบล็อกประสานท้าให้ทราบถึงประโยชน์ของน้้า
ยางพาราท้าผสมลงไปท้าให้ช่วยลดการดูดซึมน้้าได้ดี แต่ท้าให้ก้าลังอัด
ลดลง แต่ก็ยังมีบางอัตราส่วนที่สามารถรับก้าลังอัด และกลังดัด ที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ทีได้
ก้าหนดเอาไว ้
 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีส้าเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีน้ัน 
ขอขอบพระคุณ ส้านักงานวิจัยแห่งชาติที่พิจารณาอนุมัติการจัดท้า
โครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบล็อกประสานจากน้้ายางพาราผสมเศษยาง
รถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมก้าลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มที่เหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตร และขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินท์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการท้าวิจัย ร่วมถึง
ส้านักงานวิจัยและพัฒนาและได้รับการอ้านวยความสะดวกในด้านสถานที่
และอุปกรณ์ในการจัดท้าวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อน ๆ ของข้าพเจ้า ที่
ให้ก้าลังใจและท้าให้โครงการวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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โยธา สังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ปริญญา นิพนธ์ 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โล ยี ร า ช ม ง ค ล รั ต น โก สิ น ท ร์ , 2556
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ช่ือ สกุล  พีระพงษ์ เพ็ชรพัน 
 
2. ต ำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
3. หน่วยงำนที่สำมำรถติดต่อได้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขท่ี  
96  หมู่ 3  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  โทรศัพท์  0 2889 4585-7  
โทรสาร  0 2889 4585-7 ต่อ 2650    โทรศัพท์มือถือ  081-544-9760                                                   
E-mail – Phiraphong.Phat@rmutr.co.th 
 
4. ประวัติกำรศึกษำ 
ปริญญาตรี วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา)         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ปริญญาโท วศ.ม.  (วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง)        มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
5. สำขำวิชำกำรที่มีคำมช ำนำญพิเศษ 
-  สาขาวิศวกรรมโยธา 
-  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
6. ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย 
1. พีระพงษ์  เพ็ชรพัน.(2557) กำรศึกษำปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำภำยในโครงกำรก่อสร้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตภำคตะวันตก งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 19 
วันท่ี 14-16 พฤษภาคม  2557 จังหวัดขอนแก่น 
2. พีระพงษ์  เพ็ชรพัน, สุทธิชัย ตันเจริญ.(2557) กำรศึกษำกำรพัฒนำกำลังอัดของคอนกรีตโดย
วิธีกำรบ่มแรงดันไอน  ำต่ ำที่เหมำะสมเปรียบเทียบกับกำรบ่มแบบปกติ งานประชุมวิชาการคอนกรีต
แห่งชาติประจ าปี 2557 ครั้งท่ี 10 วันท่ี 20-22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม ดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 
3. พีระพงษ์ เพ็ชรพนั, ณัฐกาญจน์ ศรีนิลทิน.(2557) กำรผลิตกระดำษจำกเยื่อทะลำยเปล่ำปำล์ม
เพื่อน ำไปสูอุ่ตสำหกรรมกำรผลิตในครัวเรือน งานประชุมวิชาการครั้งท่ี ๓ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  ระหว่างวนัท่ี 8-9 
ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภเิษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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4. พีระพงษ์ เพ็ชรพัน, ณรงค์ กุหลาบ.(2560) กำรศึกษำและส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำนตำม
แนวทำง Green Roof การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 22 เทคโนโลยีเขียวเพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รี
สอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
5. พีระพงษ์ เพ็ชรพัน, ณรงค์ กุหลาบ.(2560) กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกลของคอนกรีตที่ผสมผง
จุลินทรีย์ โดยวิธีกำรบ่มไอน  ำแรงดัน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 22 
เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ 
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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