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  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบล็อกประสานขยะคอนกรีต ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้
ในงานก่อสร้างหรือไม่ โดยทําการเปรียบเทียบกับบล็อกประสานโดยทั่วไป ที่อัตราส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์ต่อฝุ่นหินเท่ากับ 1 :5, 1 : 7 และ 1 : 8 โดยนํ้าหนัก ทดสอบหลังการอัดท่ีระยะเวลา 3 วัน 7 
วัน 14 วัน และ 28 วัน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับกําลังอัดท่ีระยะเวลาต่าง ๆ และคุณสมบัติทางด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ ของบล็อกประสาน  
  จากการศึกษาพบว่าบล็อกประสานท่ีผลิตได้จากฝุ่นหินมีค่าความสามารถการรับกําลังอัด การ
ดูดกลืน  ความหนาแน่นแห้ง การสึกหรอ และการนําความร้อน มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ 
เม่ือเปรียบเทียบกับบล็อกประสานโดยทั่วไป ตามเกณฑ์  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน 
มผช. 602-2547  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อคอนกรีตเก่าส่วนผสมท่ี 1.  
เท่ากับ(1 : 5) มีค่ากําลังอัดสูงสุดเฉลี่ย 105.58 ksc ที่อายุ 28 วัน,อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อฝุ่นหิน
ส่วนผสมที่ 2.  เท่ากับ (1 : 7) มีค่ากําลังอัดสูงสุดเฉลี่ย 87.37 ksc ที่อายุ 28 วัน,อัตราส่วนผสม
ปูนซีเมนต์ต่อคอนกรีตเก่าส่วนผสมที่ 3.  เท่ากับ (1 : 8) มีค่ากําลังอัดสูงสุดเฉล่ีย 82.12 ksc ที่อายุ 28 
วัน จากมาตรฐานการผลิตตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547  กระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนดเกณฑ์ บล็อกประสานรับแรงอัดได้เท่ากับ 70 ksc. เพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่า
ฝุ่นหินสามารถนํามาใช้ผลิตบล็อกประสานได้เป็นอย่างดีในทุก ๆ อัตราส่วนผสม จึงนับว่าการนําเอาวัสดุ
เหลือท้ิงมาสร้างมูลค่าเพ่ิม และเป็นการลดวัสดุเหลือท้ิงทําให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย 
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Abstract 
Code of project  :     A21/2556 
Project Name      :  Interlocking  block of waste concrete 
Resercher name  :  Mr.Arthorn Choponsat and Mis.Nichapha Minaboon 
 

This research aims to study the waste concrete interlocking blocks . That is 
appropriate for use in construction or not . By comparing the block integration in 
general. The ratio of cement dust Rocky was 1: 5 , 1: 7 and 1: 8 by weight tested after 
compressing the period of 3 days, 7 days, 14 days and 28 days to study the 
compressive strength at the time were . and the engineering properties of various 
interlocking blocks. 

The study found that co- produced blocks of stone dust has the ability to 
absorb compressive strength, dry density and thermal wear . Values are in the 
acceptable criteria . Compared to the typical block coordinate basis coordinate Mผ ch 
blog community standards . 602-2547 Ministry of Industry. By mixing cement with 
concrete ingredients first . Equals ( 1: 5 ), the compressive strength average maximum 
105.58 ksc at 28 days , the rate of cement dust Rocky ingredients 2. Equal (1: 7 ) have 
compression . 87.37 ksc average maximum at 28 days , concrete mixture ratio of 
cement to three . equal (1: 8 ) has the highest average 82.12 ksc compressive strength 
at 28 days of standard production . Standard Blogging Community Coordinator Mผch . 
602-2547 Ministry criteria . Interlocking block compressive strength equal to 70 ksc. 
Therefore conclude that rock dust can be used to produce interlocking blocks very 
well in all the ingredients , so that the introduction of waste into value added . Reduce 
waste and reduce environmental impact is another way . 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย 

ในการท่ีคนในชาติสามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยตนเอง และมีการช่วยเหลือเก้ือกูล
ซ่ึงกันและกัน  ทําให้ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ สามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน
ถาวร ถ้าชุมชนและท้องถิ่น จนถึงในระดับชาติก็ตาม ได้ยึดตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้มีแต่ให้ของปวงชนชาวไทยแล้ว ทุกๆชุมชน ทุกๆท้องถิ่นและทุก
ระดับช้ันของสังคมจะสามารถดํารงคงอยู่ได้อย่างปกติสุข ซ่ึงแนวทางตามพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้ัน ถือเป็นหลักชัย นําชีวิตของประชาชนชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า ซ่ึงมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ การพ่ึงพาตนเอง และการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
การยึดความพอเพียงเดินทางสายกลางและการยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงทําให้คนไทย
สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  

ความม่ันคงทางด้านที่อยู่อาศัยถือเป็นความปรารถนาข้ันสูงสุดของมนุษย์ทุกคน ซ่ึงถ้าใน
ชุมชนสามารถผลิตวัสดุก่อสร้างราคาถูกข้ึนใช้ภายในชุมชนของตนเอง โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่นใน
การผลิตโดยการจัดทําขึ้นในรูปแบบของธนาคารวัสดุก่อสร้างของชุมชน เม่ือสมาชิกในชุมชนมีความ
ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง ตลอดจนผู้ที่ มีรายได้น้อยที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจาก
คณะกรรมการชุมชนหรือองค์กรของชุมชนที่ต้องการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ เพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยของชุมชน เช่น ใช้เป็นศาลาประชาคม อาคารฝึกวิชาชีพ ถังเก็บกักนํ้า ฯลฯ ก็
สามารถนําวัสดุก่อสร้างน้ีไปใช้ผลิตข้ึนเองนําไปใช้ในการก่อสร้าง และอาศัยการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
และกันภายในชุมชน ในส่วนของแรงงานในการผลิตและก่อสร้างซ่ึงเป็นคุณลักษณะสําคัญประจําชาติ
ของคนไทยที่มีมาช้านาน 

วัสดุก่อสร้างบล็อกประสานเป็นวัสดุก่อรับน้ําหนัก ที่ได้ทําการพัฒนารูปแบบให้มีรูและเดือย
บนตัวบล็อกประสาน เพ่ือความสะดวกในการก่อสร้าง และผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการก่อสร้างก็
สามารถทําได้โดยง่าย ในการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนและท้องถิ่น อาทิเช่น ดิน
ลูกรัง ดินชนิดต่าง ๆ หินฝุ่น หินคลุก ทราย หรือวัสดุเหลือท้ิงประเภทต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม อาทิ
เช่น ดินตะกอน ขี้เถ้าชนิดต่าง ๆ เศษอิฐ เศษคอนกรีต โฟม และวัสดุรีไซเคิลชนิดต่าง เป็นต้น โดย
นํามาผสมกับปูนซีเมนต์และนํ้าในสัดส่วนทีเหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัด แล้วนํามาบ่มให้ได้
กําลัง จะได้บล็อกประสานที่มีความแข็งแกร่งมีรูปลักษณะพิเศษ สามารถใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 
 ดังน้ันคณะผู้ทําการวิจัยจึงมีความคิดที่จะทําโครงการวิจัยเรื่อง “ การผลิตวัสดุก่อสร้าง
บล็อกประสาน เพ่ือชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยเน้นการศึกษาวิจัยให้ได้วัสดุก่อสร้าง
บล็อกประสานที่มีคุณภาพ และช่วยลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากวัสดุที่หาได้ในท้องถ่ิน และแรงงาน
ภายในท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ภายในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ใน
ลักษณะการพึ่งพาตนเอง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการจําหน่าย การสร้างรายได้
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แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาวิธีการผลิต และสามารถผลิตวัสดุก่อสร้างบล็อกประสาน ที่มีคุณภาพ ใน
ลักษณะ ผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 

1.2.2  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุนในการผลิตวัสดุก่อสร้างบล็อกประสาน ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน 

1.2.3  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างให้กับชุมชนในลักษณะของการ
พัฒนา  ตนเองของชุมชน 

1.2.4  เพ่ือจัดต้ังศูนย์การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างบล็อกประสานของชุมชน
โดยยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตของโครงการวิจัยด้านตัวแปร ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยหลัก ได้แก่ 
ประเภทของวัสดุที่นํามาใช้ในการผลิตบล็อกประสาน อัตราส่วนของวัสดุที่นํามาใช้ และอัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากรท่ีศึกษา ในการผลิตตัวอย่างบล็อกประสานเพ่ือการทดสอบ ใช้
ตัวอย่างที่แต่ละอัตราส่วนผสม จํานวน 20 ตัวอย่าง 

1.3.3  ขอบเขตด้านสถานท่ีศึกษา ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เน้นทางด้านวัสดุที่หาได้ใน
ท้องถิ่น อาทิเช่น ดิน หิน และวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ ที่สามารถนํามาผลิตเป็นบล็อกประสานที่มี
คุณภาพ และมีต้นทุนการผลิตตํ่า 

 
 
 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
1.4.1 หลงัจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัยนี้ จะนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําเสนอใน  

ระดับชาติ ( Peer review ) อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
     1.4.2   เป็นฐานข้อมูลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีบล็อกประสาน 
     1.4.3  บล็อกประสานที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เหมาะสมในการนําไปใช้งาน 
     1.4.4  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตบล็อกประสาน   
     1.4.5  สามารถนําผลการวิจัยสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมครัวเรือน ชุมชนและท้องถ่ิน 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
      1.5.1 บล็อกประสาน หมายถึง วัสดุก่อรับ นํ้าหนักที่ได้ทําการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบน
ตัวบล็อก เพ่ือให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย 
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หรือวัสดุเหลือท้ิงต่างๆที่มีความเหมาะสม นํามาผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ําในสัดส่วนท่ีเหมาะสม อัด
เป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนํามาบ่ม ให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 10 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกท่ีมีความ
แข็งแกร่ง มีรูปลักษณะพิเศษ ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถังเก็บนํ้าได้อย่าง
รวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป 
      1.5.2 ดินลูกรัง หมายถึง ดินที่พบช้ันลูกรัง ช้ันกรวด ช้ันเศษหินหรือช้ันหินพ้ืนในระดับต้ืนกว่า 
50 ซม. เนื้อดินบนเป็นทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย อาจพบกรวด หินมนเล็กหรือเศษหินปะปน 
จึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินลูกรังเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า พบมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       1.5.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หมายถึง วัสดุหลักในผลิตคอนกรีต โดยการนําซีเมนต์ไปผสมกับ 
หิน ทราย และ น้ํา ตามอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ถูกคิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษ และต้ังช่ือว่าซีเมนต์ที่เขา
คิดค้นขึ้นว่า ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ตามสีของหินท่ีเกาะปอร์ตแลนด์ ประเทศอังกฤษ 
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บทที่  2 
ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตบล็อกประสาน เพ่ือชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เป็นการศึกษาวัสดุก่อสร้างบล็อกประสานเป็นวัสดุก่อรับนํ้าหนัก ที่ได้ทําการพัฒนา
รูปแบบให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อกประสาน เพ่ือความสะดวกในการก่อสร้าง และผู้ที่ไม่มีความรู้
ทางด้านการก่อสร้างก็สามารถทําได้โดยง่าย โดยทําการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
2.1 ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

2.1.1ความร้อนเฉ่ือย 
เนื่องจากความร้อนจากพ้ืนโลกในเวลากลางวัน และความเย็นในเวลากลางคืน ห่อหุ้ม

อาคารสามารถอธิบายได้เป็นคาบ โดยการไหลของความร้อนเป็นคาบกําหนดได้จากสภาวะเสมือนอยู่
ตัวของอุณหภูมิและการไหลของความร้อนที่ผ่านกําแพงหรือหลังคาที่เปล่ียนแปลงกับเวลาอย่าง
ต่อเน่ืองสําหรับโมเดลของความร้อนเฉื่อยค่าของอุณหภูมิดวงอาทิตย์-อากาศ จะพิจารณา วัฏจักรหนึ่ง
วัน (แม็คเคย์ และไวท์ 1944) ความร้อนเฉื่อยคือระดับความร้อนท่ีเคลื่อนท่ีผ่านวัสดุที่พิจารณาช้าลง
เม่ือเทียบกับแวดล้อมเม่ืออาคารได้รับความร้อนจากการแผ่รังสี อุณหภูมิภายในวัตถุจะเพิ่มข้ึนแต่คน
ละความเร็วกัน โดยทั่วไปก่อนที่อุณหภูมิภายในจะถึงจุดสมดุลกับอุณหภูมิอากาศภายนอก สภาพ
ภายนอกจะเย็นลงเสียก่อน ซ่ึงจะทําไห้ไม่เกิดสภาวะสมดุลและอยู่ตัว ดังรูปที่ 2.1 

 
รูปที่ 2.1 คาบการไหลของความร้อนและวิธีการอ่านค่าช่วงเวลาล้าหลัง



ความร้อนเฉื่อยน้ีสามารถอธิบายได้โดยตัวแปรเสริมของช่วงเวลาล้าหลัง (Time lag) และการลด
สัมพัทธ์ (time and decrement) ตัวแปรเสริมน้ีจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเชิงซ้อนระหว่างความหนาแน่น
ของวัสดุ ความร้อนจําเพาะ ความนําความร้อนจําเพาะ และความหนาช่วงเวลาล้าหลัง (Time lag) น้ี
แสดงถึงความสามารพในการต้านทานความร้อนที่เข้าสู่อาคาร ถ้าอิฐชนิดใดมีค่ามากจะมีความร้อน
เข้าอาคารจํานวนน้อยทําให้ประหยัดพลังงานในการใช้เคร่ืองปรับอากาศ 

ตัวแปรเสริมของความร้อนเฉื่อย Aroni 1990 และ Mroni et al.1993 ได้ต้ังตัวแปรเสริมเพ่ือ
กําหนด ช่วงเวลาล้าหลัง (θ , ช่ัวโมง) เป็นความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างค่าสูงสุดของอุณหภูมิผิว
ภายในและอุณหภูมิดวงอาทิตย์ – อากาศภายนอก และค่า λ  เป็นการลด สัมพัทธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวภายในกับเวลา คํานวณได้จากการหารระหว่างช่วงของอุณหภูมิผิวภายใน
กับเวลา คํานวณได้จากการหารระหว่างช่วงของอุณหภูมิผิวภายในกับอุณหภูมิดวงอาทิตย์ – อากาศ 
ภายนอก ดังสมการที่ 1 

λ =    =                ……………….( 1 ) 
โดยท่ี  
λ การลดสัมพัทธ์   ° C 
Ai แอมปริจูดของอุณหภูมิผิวภายใน  °C 
Ae แอมปริจูดของอุณหภูมิผิวภายนอก  °C 
Ti(max) ค่าสูงสุดของอุณหภูมิผิวภายใน  ° C 
Ti(ave) คาเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวภายใน  ° C 
Te(max) ค่าสูงสุดของอุณหภูมิผิวภายนอก  ° C 
Te(ave) ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวภายนอก  ° C 

1.1  พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนวัสดุ  (The  Role  of  Thermal  Mass) 
  อุณหภูมิอากาศภายในอาคารนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลปัจจัยภายนอกหลายอย่าง  เช่น  
Solar  Radiation,  อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร  รวมถึงโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุด้วย
เช่นกันอาคารที่ใช้ในงานโดยปราศจากเครื่องกลเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารให้เข้าภาวะน่า
สบายน้ัน  ส่วยใหญ่จะขึ้นกับปัจจัยตัวแปรภายในมากมาย  เช่น  ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 
Heat  Gainและ  Heat  Losses  ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกอาคาร ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 
กรณีและมีกระบวนการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุผนังดังรูปที่ 2.2 

1. การนําความร้อน  (Heat  Conduction) 
2. การพาความร้อน  (Heat  Convection) 
3. การแผ่รงัสีความร้อน  (Heat  Radiation) 
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รูปที2่.2 ภาพแสดงการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุผนัง 
(Passive  Cooling  of  Building: 1996) 

 ส่วนอุณหภูมิในผนังน้ันจะแตกต่างกันหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นผนัง
มวลสาร  ส่วนในเวลากลางคืน  การถ่ายเทความร้อนจะกลับกัน  เน่ืองจากสภาพภายนอกผนัง
เปลี่ยนไป  อุณหภูมิอากาศภายนอกน้ันลดลง  และไม่มีผลกระทบต่อ  Solar  Radiation  ซ่ึงอัตรา
การลดลงของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับ  สภาพภูมิอากาศ  คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ 
  อัตราการลดลงของอุณหภูมิ  ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการพา  (Air  Convection)  และแผ่
รังสีความร้อน  (Heat  Radiation)  ของวัสดุต่อสภาพแวดล้อม  ย่ิงความเร็วลมภายนอกมีค่ามากก็
ย่ิงลดอุณหภูมิผิววัสดุได้มากเท่านั้น 
 2.1.2  วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 
  1)  ดินลูกรัง 
       ดินลูกรังเกิดจากการผุพังของหินในสภาพภูมิอากาศช้ืนและมีอุณหภูมิสูง มี
คุณสมบัติเฉพาะตัวคือสามารถแข็งตัวได้เม่ือต้ังทิ้งไว้ในอากาศ  และมักมีสีแดงเพราะมีออกไซด์ของ
เหล็กปะปนอยู่  คุณสมบัติของดินลูกรังจะขึ้นอยู่กับชนิดของต้นกําเนิด ชนิดของหินเดิม ส่วนประกอบ
ทางเคมี และสภาพภูมิอากาศ ดินลูกรังเม่ือนํามาบดอัดจะสามารถรับแรงเฉือนได้สูงขึ้น และมักนิยม
ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในงานวิศวกรรมเช่น เป็นช้ันทางวัสดุงานทาง เป็นดินถมในคันทางดินถม ในเข่ือน
ดิน และในงานฐานรากเพราะมีราคาถูก และหาง่ายในธรรมชาติ งานวิจัยนี้จึงเลือกดินลูกรังเป็นวัสดุ
หลักในการจัดทําการวิจัย 

 ดินลูกรังลักษณะของดินลูกรังSivarajaisinghan and Alexander and cady(1982) 
ได้ให้คําจํากัดความหินลูกรังว่าเป็นแร่ธาตุที่สลายตัวมานานส่วนมากประกอบไปด้วย Secondary 
oxide of iron หรืออลูมินั่ม (Aluminum) หรือทั้งสองอย่าง ซ่ึงเกือบจะไม่เป็นด่าง และส่วนมาก
ประกอบ ด้วย silica แต่อาจจะมีแร่ Quartz และแร่ Kaolinite เป็นจํานวนมากได้ มีลักษณะแข็ง
หรืออาจจะแข็งเม่ือเปียกและแห้ง มีสีของ Oxide คือ สีนํ้าตาลหรือสีแดงหรือสีน้ําตาลแดงดินลูกรังจัด
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อยู่ในประเภท skeletal soil ได้แก่ ดินที่มีเศษหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า
อยู่ในดินเป็นปริมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าโดยปริมาตรท่ีมีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตรจาก
ผิวดิน เป็นได้ทั้ง ดินทราย (sandy – skeletal ) ดินร่วน ( loamy – skeletal ) และดินเหนียว 
(clay) จัดอยู่ในกลุ่มดิน skeletal soil หรือดินต้ืนเป็นดินที่มีช้ันศิลาแลง (laterite) มี 2ชนิด ที่พบใน
ช้ันของดิน ที่สามารถแยกได้ชัดเจน คือ ประเภทดินลูกรังร่วนโดยปกติแล้วจะมีขนาดแตกต่างกันมาก
ต้ังแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 4-5 เซนติเมตร รายละเอียดของทั้ง 2 แบบ สามารถแยกได้
ดังน้ี แบบแรก เม่ือใช้มือบิดออกจะเห็นลักษณะ Concentric lamination characteristic แต่แบบที่ 
2 จะไม่เห็น โดยทางปฏิบัติ แบบแรก เรียกว่า True laterite หรือ ground water laterite ส่วนหลัง
แบบหลัง เรียกว่า pseudo laterite โดยทั่วไปจะพบ laterite ทั้ง 2 แบบปะปนในช้ันดินเสมอแต่จะ
มีชนิดหน่ึงชนิดใดมากกว่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะหรือบริเวณท่ีอยู่ในดิน 

 ดินลูกรัง (Skeletal soils) ดินลูกรังและดินต้ืน หมายถึงดินที่มีช้ันลูกรัง หรือเศษหิน
กรวดเกิดขึ้นเป็นช้ันหนาและแน่น พบในความลึก 50 ซม. จากผิวดินบน โดยปกติช้ันลูกรังที่กล่าวนี้จะ
ประกอบกอบด้วยลูกรัง เศษหิน หรือ กรวดไม่ตํ่ากว่า 35 % โดยปริมาตร จากผลการสํารวจดินระดับ
จังหวัดของกรมพัฒนาท่ีดิน พบว่ามีดินลูกรังและดินต้ืนในประเทศไทยประมาณ 52 ล้านไร่ และ
เกิดข้ึนในสภาพพ้ืนที่ 2 ลักษณะคือ ในพ้ืนที่ราบเรียบและค่อนข้างราบเรียบของลานตะพักลําน้ําขั้นตํ่า 
(low terrace) และข้ันกลาง (middle terrace) ดินลูกรังในสภาพพ้ืนที่ส่วนน้ีจะเกิดข้ึนเป็นช้ันหนา 
40-80 ซม. ภายใต้ช้ันลูกรังลงไปมักเป็นช้ันดินเหนียวส่วนดินลูกรังอีกพวกหน่ึงจะเกิดในสภาพที่มี
ลักษณะเป็นลูกคลื่น พ้ืนที่มีระดับสูงกว่าและมีช้ันลุกรังหนากว่าด้วย ดินลูกรังในพ้ืนที่ดังกล่าวน้ีเกิด
จากการสลายตัวของหินแล้วกลายสภาพมาเป็นลูกรังอยู่กับที่ ส่วนใหญ่เกิดจากหินดินดานและหิน
ทรายละเอียดกล่าวโดยท่ัวไป ดินลูกรังและดินต้ืนเป็นดินที่มีศักยภาพในการเกษตรตํ่า เพราะดินช้ัน
ล่างแน่นทึบ เกิดปัญหาการไชชอนของระบบราก การระบายน้ําไม่ดี การอุ้มน้ําตํ่า ความอุดมสมบูรณ์
ตํ่ามีการชะล้างพังทลายของดินสูง 

 
 -  ประเภทของดินลูกรังมีดังต่อไปน้ี 

Laterite หรือลูกรัง  หมายถึง ดินท่ีเกิดจากกระบวนการผุพังในอัตราค่อนข้างสูง และมี
คุณสมบัติแข็งตัวเม่ือสัมผัสกับอากาศ 

Lateritic soil หรือดินลูกรัง  หมายถึง ดินสีแดงซ่ึงมีออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมใน
ปริมาณสูง  ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการ laterizationมีคุณสมบัติแข็งตัวได้เองและมี    laterite 
rock และ laterite gravel ผสมอยู่ 
  Tropical red soil (latosols) หมายถึง ดินสีแดงที่ไม่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้เอง และไม่มี 
laterite rock และ laterite gravel ผสมอยู่ 
 Laterite rock หรือหินลูกรัง  หมายถึง ดินลูกรังที่เกิดจากการแข็งตัวเองอย่างสมบูรณ์ มี
ความเหนียวและแข็ง มีคุณสมบัติเป็นหินมากกว่าดิน เช่น หินศิลาแลง เป็นต้น 
Phinthiteหมายถึง หินลูกรังอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงสามารถตัดด้วยเครื่องตัดโลหะได้ในขณะอยู่ใต้ดิน 
เม่ือต้ังทิ้งไว้ในอากาศจะเกิดการแข็งตัวและไม่กลับสู่สภาพเดิม 
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  Laterite gravel หรือกรวดลูกรัง  หมายถึง ลูกรังท่ีประกอบด้วยวัสดุเม็ดหยาบเป็นเม็ด
เล็ก ๆ มีความแข็งแตกต่างกัน  บางท่ีอาจยึดเกาะกันเป็นมวลใหญ่ หรืออาจร่วนเป็น siltyและ (หรือ) 
clayey lateritic soil 
 -  ดินลูกรังในประเทศไทย  ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน มีฤดู
ร้อนและฤดูฝนสลับกันเป็นระยะเวลานาน จึงเหมาะสมต่อการกําเนิดดินลูกรังในประเทศไทยจะพบ
ดินลูกรังมากกว่าลูกรัง และจะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ 
(Hongnoi, 1969) ดังแสดงในรูปที่ 2.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที ่2.3 บริเวณที่พบดินลูกรังในประเทศไทย 
2) หนิฝุน่ 

      หินฝุ่น คือ หินปูนบดหยาบๆ เป็นผลพลอยได้จากการโม่หินปูน มีองค์ประกอบหาก
หลายขึ้นอยู่กับแหล่งของหินว่ามีสิ่งเจือปนมากน้อยเท่าใด ในการศึกษาตัวอย่างหินฝุ่นจากโรงโม่หิน 
พบว่ามีองค์ประกอบสําคัญ คือ แคลเซียมประมาณ 30 – 35 % แมกนีเซียมประมาณ 3 – 5 % และ
ธาตุอ่ืนๆปะปนในปริมาณเล็กน้อย คือ ฟอสฟอรัส กํามะถัน เหล็ก แมงกานีส ทองแดงสังกะสี ซ่ึงเป็น
ธาตุอาหารพืชท่ีจําเป็นต่อมันสําปะหลัง หินฝุ่นสามารถละลายในนํ้าได้อย่างช้าๆ แต่ในดินที่เป็นกรด
สามารถละลายในนํ้าได้เร็วขึ้น และในดินที่มีความเป็นกรดค่อนข้างจัด ที่พีเอช ( pH )ตํ่ากว่า 5 มักจะ
ละลายหมดภายใน 4 – 6 เดือน จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการสามารถละลายน้ําได้ 90.6 % มี
กากเหลือท่ีไม่ละลายน้ําเพียง 9.4 % หินฝุ่นมารถละลายได้ในดินด่าง ( pHอยู่ระหว่าง 7 – 7.5 ) หรือ
ดินเค็มเล็กน้อย ( ค่า EC อยู่ระหว่าง 0.5 – 1.5 ds/m ) 
 3) ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(Portland Cement) 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) เป็นผงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด 
ซ่ึงเป็นผลึกท่ีเกิดจากการเผาส่วนผสมต่างๆ (หินปูน หรือดินปูนขาว กับดินเหนียว หรือดินดาน) จน
รวมตัวผสมสุกพอดี มีส่วนประกอบทางเคมีที่สําคัญคือ คัลเซียมและอลูมิเนียมซิลิเกต  ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์(Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ที่เม่ือผสมกับนํ้า
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ตามอัตราส่วนแล้วสามารถก่อตัวและแข็งตัวในนํ้าได้ เน่ืองจากปฏิกิริยาระหว่างนํ้ากับส่วนประกอบ
ของปูนซีเมนต์นั้น การทําปฏิกิริยาดังกล่าวเรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน (Hydration) อัตราการก่อตัว
และแข็งตัวตลอดจนปริมาณความร้อนที่เกิด ขึ้นอยู่กับความละเอียดและส่วนประกอบของผงปูน 
ความแข็งแรงและความทนทานเมื่อแข็งตัวแล้ว ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการผสมและการให้ความช้ืนใน
ขณะท่ีเริ่มแข็งตัว 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นวัสดุก่อสร้างที่สําคัญท่ีสุดในการก่อสร้างทางวิศวกรรม
ปัจจุบัน เพราะเม่ือนํามาผสมรวมกับทราย และน้ํา จะได้เป็นมอร์ตา (Motar) ซ่ึงนําไปใช้เป็นปูนก่อ 
สําหรับงานก่ออิฐหรือหิน หรือปูนฉาบ สําหรับฉาบปูน เป็นต้น หากนําไปผสมรวมกับหิน กรวด ทราย 
และนํ้า ด้วยอัตราส่วนท่ีเหมาะสม จะได้เป็นคอนกรีต ซ่ึงเม่ือแข็งตัวแล้วจะแข็งและทนทานคล้ายหิน  
ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของการยึดติดและการเช่ือมแน่นในตัว ซ่ึงสามารถท่ีจะทําให้เกิดการ
ยึดแน่นของธาตุสารขึ้นเป็นมวลวัตถุได้ เม่ือปูนซีเมนต์ผสมกับนํ้า จะเกิดซีเมนต์เพสต์ที่อยู่ในสภาพ
เหลวช่ัวขณะหนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เรียกช่วงน้ีว่า Dormant Period หลังจากนั้น
เพสต์จะเริ่มแข็งตัว โดยจะไม่สามารถล่ืนไหลเข้าแบบได้ เรียกจุดน้ีว่า จุดแข็งตัวเริ่มต้น (Initial Set) 
การก่อตัวของเพสต์จะดําเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังมีสภาพกลายเป็นของแข็ง ซ่ึงเรียกจุดน้ีว่า จุด
แข็งตัวสุดท้าย (Final Set) ต่อจากนั้นเพสต์จะยังคงแข็งตัวต่อไปและสามารถรับน้ําหนักได้ เรียกว่า 
การแข็งตัว (Hardening) ซ่ึงเวลาตั้งแต่ซีเมนต์ผสมกับนํ้าจนถึงจุดแข็งตัวเริ่มต้นเรียกว่า เวลาก่อตัว
เริ่มต้น (Initial Setting Time) และเวลาตั้งแต่เริ่มผสมจนถึงจุดน้ีเรียกว่า เวลาก่อตัวสุดท้าย (Final 
Setting Time) 

ทางสมาคมทดสอบวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกัน (ASTM C 150) และสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.15) แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็น 5 ประเภท  ซ่ึงใน
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา 
(Ordinary Portland Cement) ตราช้าง  สําหรับใช้ในงานคอนกรีตท่ัวไป ที่ไม่อยู่ในสภาวะอากาศที่
รุนแรง หรือท่ีไม่มีการกัดกร่อนของคอนกรีตหรือความร้อนท่ีเกิดจากการรวมตัวกับน้ํา จะไม่ทําให้
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นถึงขั้นอันตรายท่ีคอนกรีตจะเกิดการแตกร้าวเสียหายมีความเหมาะสมสําหรับใช้ในงาน
อาคาร งานถนน และสะพาน อ่างนํ้า และกิจการก่อสร้างทั่วๆไป 
 2.1.3 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอิฐบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) 
   อิฐบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) เป็นวัสดุก่อที่ผลิตจากดินลูกรังทําให้อยู่
ตัว (Stabilized) ด้วยปูนซีเมนต์   เม่ือบ่มได้อายุแล้วจะรับกําลังอัดได้สูง (70 กก / ตร.ซม.) มีสีในตัว
คือสีของดินลูกรัง   สร้างบ้านด้วยอิฐประสาน(Interlocking Blocks)สามารถตัดงานฉาบปูน/งานทาสี
ออกไปได้  อิฐบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)ใช้ก่อเป็นผนังประเภทรับนํ้าหนัก 

 วิวัฒนาการของอิฐบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) ในประเทศไทยที่พอค้นหา
หลักฐานได้   เริ่มที่กลุ่มวิจัยวัสดุก่อสร้าง   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (ช่ือ
เดิมของสาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  สปอ.  
(SEATO Graduate School of  Engineering) ซ่ึงก็คือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปัจจุบัน
เม่ือ40ปีที่แล้ว (2508) เริ่มศึกษาการใช้ดินลูกรังท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาผสมซีเมนต์แล้วเติม
ความช้ืนหลังจากนั้นนําไปอัดขึ้นรูปด้วยเคร่ืองอัด CINVA-RAM เป็นวัสดุก่อเชิงตัน (Solid Block) 
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เรียกแท่งดินก่อสร้าง (Soil Block) หลั งจากนั้ น เปลี่ ยน ช่ือเรียกว่าบล็อกดิน ซีเมนต์  (Soil-
Cement   Block) บล็อกดินซีเมนต์ที่ทําจากดินลูกรังท่ีว่านี้ขนาด กว้าง   ยาว เท่ากับ  15   30 
เชนติเมตร ส่วนความหนาของก้อนคือ 10 เชนติเมตรหนักก้อนละ 7-8  กิโลกรัม  หน่ึงตารางเมตรใช้
บล็อก 33.33  ก้อน ก่อด้วยปูนก่อเช่นเดียวกับการก่อบล็อกท่ัวไป   ผนังท่ีก่อด้วยบล็อกดินซีเมนต์
เป็นผนังรับนํ้าหนัก( LOAD BEARINGWALL ) ปัญหาในการก่อเยอะ   เพราะน้ําหนักมากก่อสูงไม่ได้
นํ้าหนักก้อนไปกดทับปูนก่อทะลักปี 26-27-2528  เป็นช่วงที่มีการพัฒนารูปแบบบล็อกดินซีเมนต์มา
เป็นบล็อกท่ีรู- ดอกตัวผู้–ร่องตัวเมีย   เรียกบล็อกรูปใหม่น้ีว่า   บล็อก(Interlocking Blocks)  เพ่ือให้   
ก่อง่าย ก่อเร็วโดยไม่ต้องใช้ช่างฝีมือไม่ใช้ปูนก่อ การเช่ือมประสานบล็อกแต่ละก้อนด้วยนํ้าปูน (เกร้าท์
มอร์ตาร์) ช่วงนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (วว.)  ปรับขนาดบล็อกประสาน
(Interlocking Blocks) ลงมาให้มีขนาดเล็กลงเป็นขนาด กว้าง   ยาว หนา เท่ากับ 12.5   25.0 
 10 เซนติเมตร ขนาดเล็กลงและเบาลงเหลือหนักก้อนละ 5  กิโลกรัม เศษและใช้เป็นขนาด
มาตรฐานมาจนกระท่ังปัจจุบันน้ี ส่วนรูปแบบได้มีการปรับเปลี่ยนกันเรื่อยมาจากบล็อกรุ่นดอกกากะ
บาดมาเป็นรุ่นดอกกลมจนกระทั่งรุ่นสุดท้ายคือรุ่นดอกกลมที่มีรูกลางดอกซ่ึงเป็นรุ่นท่ีให้แรงยึดเหน่ียว
ระหว่างก้อน (Bond   Strength) ดีที่สุดในทางวิศวกรรม   เม่ือมีโรงงานเกิดข้ึนมีบล็อกออกสู่ตลาด
มากขึ้นช่ือเรียกบล็อกประเภทน้ีก็มีแตกต่างกันไปมากขึ้นถึง 6-7 ช่ือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ประยุกต์แห่งประเทศไทย (วว.)  เกรงว่าอาจก่อให้เกิดความสับสนได้จึงตกลงกันว่าจะใช้ช่ือว่า บล็อก
ประสาน(Interlocking Blocks) 

 บล็อกประสาน (Interlocking Blocks)แบ่งเป็น 2  ประเภทคือ บล็อกโค้ง ใช้ทําถังเก็บ
นํ้า ขนาดความจุ   2,150   ลูกบาศก์เมตรและบล็อกตรงท่ีใช้ในการก่อสร้างอาคาร รูปแบบบล็อกตรง
หลักๆ มีอยู่   3   รูปแบบคือ  บล็อกเต็มก้อน  บล็อกคร่ึงก้อน  และบล็อกคาน หรือ  บล็อกตัวยูทั้ง 
3   รูปแบบพอเพียงสําหรับการก่อผนัง  ก่อเสา  คาน  พ้ืนและบันได แต่ละรูปแบบจะมีแยกย่อย
ออกไปอีกตามความต้องการของการใช้งาน เช่น บล็อกคาน ก็จะแยกย่อยออกไปเป็นบล็อกคานปิดหัว
เช่น  บล็อกคานปิดหัวครึ่งก้อน  บล็อกคานปิดหัวเต็มก้อนหรืออย่างบล็อกตรงเต็มก้อน  ก็จะแยกย่อย
เป็น หัวเรียบ 1 ด้าน หัวเรียบ 2 ด้าน และอีกหลากหลายรูปแบบในบ้านหน่ึงหลังจะใช้รูปแบบบล็อก
ที่แยกย่อยออกไปต้องประยุกต์ใช้งานจากบล็อกทั่ง 3 รูปแบบที่ได้กล่าวไปแล้ว 

 รูปแบบการก่อมาตรฐานของบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)  คือการก่อแบบ 
Running Bond สัดส่วนของบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)กว้าง ยาว   เท่ากับ 1:2 เช่น 
กว้าง 12.5 เซนติเมตรความยาวของก้อนจะเป็น 2  เท่าของความกว้างเสมอนั่นคือ 2  x 12.5 เท่ากับ 
25  เซนติเมตร        

 บล็อกประสาน (Interlocking Blocks) ไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไรสัดส่วนอย่างไรความ
หนาของก้อนคือ 10 เซนติเมตร ก่อ 10 ช้ันจะได้ความสูง 1.00  เมตร ในช่วง 5-6  ปีที่ผ่านมารูปแบบ
บล็อกประสาน(Interlocking Blocks)มีการพัฒนามาแล้ว 2  รุ่น แต่ก็ยังไม่สรุปว่าเป็นรูปแบบอิฐ
บล็อกประสาน(Earth Blocks)  ที่ดีที่สุดจุดท่ีให้ความสนใจและกําลังพัฒนาอยู่ขณะน้ีคือรูปแบบที่จะ
ให้กําลังการยึดเหน่ียว (Bond   Strength)  ก้อนแต่ละก้อนสูงสุดจากการเกร้าท์นํ้าปูนอัดข้ึนรูปบล็อก
ประสาน (Interlocking Blocks) ย่ิงมีกําลังอัดเยอะยิ่งดีกําลังอัดของเครื่องมีผลต่อการรับกําลังอัด
ของบล็อก   ซ่ึงจะเป็นจริงก็ต่อเม่ือกําลังอัดท่ีใช้สูงมากๆเช่นสูงถึง 80 ตัน 100 ตัน แต่ในความเป็น
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จริงการผลิตบล็อกประสานทุกวันนี้เน้นการใช้ความรู้และเทคนิคมากกว่าการพ่ึงพาทางด้านเครื่องจักร
( Mechanics) เราจึงให้ความสําคัญกับตัวแปรอ่ืนอีกหลายตัวท่ีมีผลต่อคุณภาพของบล็อกประสาน 
เช่น  ส่วนคละของเน้ือ ดิน  ( กรวด  ทราย  ทรายแป้ง ดิน เห นียว  )  ประเภทและปริมาณ
ซีเมนต์  ปริมาณความช้ืนในเน้ือวัสดุก่อนอัดขึ้นรูปการบ่มฯลฯ  รวมทั้งปริมาณของมวลหรือวัตถุดิบที่
เติมลงไปในแม่พิมพ์ด้วยเคร่ืองอัดมือโยกที่เรียกว่า “CinvaRam”ให้กําลังอัดสูงสุดระดับหน่ึงจาก
กลไกที่ออกแบบไว้กําลังอัดท่ีได้จากเคร่ืองจะข้ึนอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่เติมลงในแม่พิมพ์เติมน้อยได้
กําลังอัดน้อยเติมมากได้กําลังอัดมาก ก็ต้องกลับมาดูที่การให้ความช้ืนว่าเหมาะสมหรือไม่ ความช้ืน
เป็น (Lubricant) ที่ดี โดยหลักการปริมาณความชื้นในส่วนผสมควรจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ ค่า 
Optimum Moisture Conntent-OMC  เพ่ือที่ จะให้ อัดขึ้นรูปให้ ได้บล็อก ท่ี มีความหนาแน่น
สูงสุด   ส่วนเครื่องอัดข้ึนรูปไฮดรอลิกก็อยู่ในแนวคิดเดียวกันกับเครื่องมือโยกCinva-Ram    

 การทดสอบการรับกําลังอัด ( Ultimate Compressive Strength ) ของก้อน บล็อก
ต้องวางในลักษณะของการรับแรงในขณะใช้งานเช่นเดียวกับการเตรียมแท่งตัวอย่างในการทดสอบ 
Prism อิฐบล็อกประสานเป็นบล็อกท่ีมีร่องมีรูรับเกร้าท์มอร์ต้าเต็มไปหมดในการเตรียมบล็อกประสาน
เพ่ือการทดสอบการรับกําลังอัดต้องทําการเกร้าท์ให้เรียบร้อยเพ่ือให้อยู่ในรูปของ Solid Block ก่อน  
ส่วนดอกตัวผู้ให้ ตัดออก ( หลังผึ่งบล็อกไว้ประมาณ  12 -   18 ช่ัวโมง ) การตัดดอกอาจทําได้ไม่
ประณีตพอ ( ถ้าจะให้ดีก็ควรCap ) บล็อกประสาน (Interlocking Blocks)ก่อนทําการทดสอบวิธีการ
Cap ก็ เห มือนกับการ Cap แท่ งคอนกรีตที่ เตรียมสําหรับทดสอบกําลั งอัดบล็อกประสาน 
(Interlocking Blocks)นอกจากดินลูกรังแล้วดินอ่ืนก็ใช้ได้ที่เราใช้ดินลูกรังเพ่ือต้องการสี ดินลูกรังจะ
เป็นดินที่มีสีสวยและสามารถหาได้ทั่วไปเนื่องจากการทําให้ดินอยู่ตัว(Stabilized Soil)คงรูปอยู่ได้ใน
เมืองไทยคุ้นเคยกับการใช้ซีเมนต์  ซีเมนต์หาได้ง่ายราคาไม่แพงเกินไปจึงใช้ซีเมนต์ (Cement) เป็น 
Stabilizer (ในต่างประเทศมีการใช้ Lime, Bituminous, Lime-Cement-Flyashเป็น Stabilizer 
ด้วย) การใช้ซีเมนต์เป็นStabilizer ก็ดีครับสามารถใช้ได้กับดินหลายประเภทที่มีค่า Plastic Index 
(PI) ไม่ เกิ น  30 ซ่ึ งส่ วน ใหญ่ ก็ จะ เป็ นประ เภท ดิน ท่ี มี ป ริม าณ ทรายสู ง เช่น ดินปนทราย 
(Loamy   Sand)  ส่วนพวกดินร่วน (Loam) อ่ืนๆก็สามารถนํามาใช้ได้ แต่ต้องผสมทราย (ก่อสร้าง) 
เข้าไปจึงจะพอใช้ได้กระบวนการผลิตบล็อกประสาน -วัตถุ ดิบใช้ ดินลูกรัง+ ซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์  (Type1) +  นํ้า   ในปริมาณท่ีเหมาะสม(OMC) นํามาอัดข้ึนรูปด้วยเครื่องอัดCinva-Ramจะ
ได้บล็อกสด (Green block) ผึ่งบล็อกไว้ประมาณ 12 ช่ัวโมงแล้วทําการบ่มบล็อกประสานด้วยนํ้า 5-7 
วันก่อนนําไปใช้งาน นอกจากดินลูกรังที่มีคุณภาพเหมาะสมแล้วยังสามารถที่จะเลือกใช้วัตถุดิบอ่ืนเช่น 
ทราย  หินฝุ่น กรวด เม็ดลูกรัง  ข้ามาผสมเพ่ือให้ได้ Gradation ที่ดีซ่ึงจะช่วยลดปริมาณซีเมนต์ใน
ส่วนผสม   อัตราส่วนผสมที่แตกต่างกันจะให้สีสันและTextureที่แตกต่างกันทําให้บล็อกประสานเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มี Variation สูงและน่ีคือหน่ึงในการควบคุมคุณภาพบล็อกประสาน  คุณภาพของบล็อก
ประสานจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ (ขั้นตํ่าดังนี้) 

 ค่ า ก า ร รั บ กํ า ลั ง อั ด จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า  70ก ก  /  ต ร .ซ ม . ( Ultimate 
Compressive  Strength)Compressive  Strength)ที่อายุ 28 วันโดยปกติผิวอิฐบล็อกประสานที่
อัดเสร็จใหม่หรือท่ีเรียกว่าบล็อกสด (Green Block) รอยด่างมี 2 ลักษณะคือรอยด่างท่ีเป็น finger 
print บนผิวบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) เม่ือยกบล็อกออกจากแม่พิมพ์โดยใช้ฝ่ามือ
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ประกบด้านข้างของบล็อก (บล็อกรุ่น10*10*30 เซนติเมตร) ปัญหาน้ีพบน้อยมากเพ่ิงพบคร้ังแรกท่ี
โรงงานแห่งหน่ึงในจังหวัดพิจิตร อีกลักษณะหนึ่งเป็นปัญหามาจากการแก้ปัญหาดินติดแม่พิมพ์โรงงาน
นิยมแก้ปัญหา โดยใช้นํ้ามันเคร่ืองชโลมแม่พิมพ์เป็นระยะๆ เม่ือเช็ดคราบนํ้ามันเคร่ืองตามซอกตามมุม
ออกไม่หมด ก็จะท้ิงคราบด่างของนํ้ามันไว้บนผิวบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)ปัญหาดินติด
แม่พิมพ์ให้กลับไปดู 2  เรื่องคือ ดินเหนียวมากเกินไปหรือไม่ก็ความช้ืนที่ให้กับดินเวลาผสมพอดี
หรือไม่ (ส่วนผสมแห้งเกินไปก็ติดแม่พิมพ์ส่วนผสมเปียกหรือช้ืนเกินไปก็ติดแม่พิมพ์ 

 คราบขาวบนผิวอิฐบล็อกประสาน เกิดจากการบ่มนํ้าท่ีชุ่มจนโชกนํ้า ส่วนเกินจะไป
ละลายเกลือในเน้ือบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)แล้วนําคราบเกลือออกมาทิ้งไว้ที่ผิวบล็อก
ในขณะที่น้ําส่วนเกินค่อยๆระเหยไปจนหมดการบ่มบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) ที่ถูกต้อง
เป็นการบ่มความช้ืนพอควรและบ่มช่วงยาวๆ ปัญหาคราบขาวจะไม่เกิดและการพัฒนากําลังอัดของ
บล็อกดีกว่าบ่มจนโชกแต่บ่มช่วงเวลาสั้นๆการใช้นํ้ายากันซึมในงานบล็อกประสาน (Interlocking 
Blocks) แตกต่างกับการใช้นํ้ายากันซึมในงานคอนกรีต ในงานคอนกรีตเราใช้นํ้ายากันซึมเพ่ือช่วยลด
ฟองอากาศในเนื้อของคอนกรีตลดอัตราส่วนการใช้นํ้าลง แต่ workability ของคอนกรีตยังเหมือนเดิม
การลดปริมาณน้ําในส่วนผสมก็จะลดรูพรุนในเนื้อคอนกรีตโดยปริยายในงานบล็อกประสาน 
(Interlocking Blocks)พยายามทําให้ลดความพรุนในเน้ือบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)
เช่นกัน โดยพยายามอัดบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) ให้มีความหนาแน่น (Density) ที่สูง
ที่สุดที่จะเป็นไปได้ บล็อกประสาน (Interlocking Blocks) ที่มีความหนาแน่นดีแสดงว่ามวลมาก 
ช่องว่าง (Void) ในเนื้อน้อยในขณะท่ีปริมาตรของบล็อกเท่าเดิมส่วนใหญ่เราแนะนําให้พยายามเน้น
การใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต เช่น การดูแลปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (สําหรับ
โรงงานท่ีใช้เครื่อง Cinva Ram ขึ้นรูปบล็อกประสาน) การทํา Gradation ของมวลผสม และนํ้าหนัก
ของมวลแต่ละก้อน เม่ือดูแลเร่ืองเหล่านี้ให้ดีอัตราการดูดกลืนน้ําน่าจะอยู่ที่  11-12   เปอร์เซ็นต์ 
(อัตราการดูดกลืนนํ้าท่ียอมให้-ตามมาตรฐาน ก่อสร้าง   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย  (วว . ) อยู่ที่ ไม่ เกิน  15 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ) ถึงแม้จะผลิตบล็อกประสาน 
(Interlocking Blocks) ให้มีค่าอัตราการดูดกลืนนํ้าให้ตํ่าเท่าไรก็ตาม 

 ผลที่ได้จะไปมีความสัมพันธ์ตรงกับค่าการรับกําลังอัดของบล็อกประสาน (Interlocking 
Blocks Ultimate Compressive Strength) มากกว่าและเรายังคงต้องให้นํ้าหนักหรือความสําคัญท่ี
การป้องกันการดูดซึมนํ้าท่ีผิวด้านนอกของบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) เม่ือเวลาท่ีเอาไปใช้
งานโดยเฉพาะบริเวณของผิวบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)ที่มีโอกาสเจอนํ้าและความช้ืน
ซํ้าซาก ด้ังน้ันการCoat ผิวด้วยสารเคลือบใส่ประเภท Water Repellent หรือสารเคลือบใสประเภท 
Waterproof ให้กับผิวบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) ในพ้ืนที่ผนังดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเรื่อง
ที่จําเป็นสารประเภท Waterproof มีความคงทนและอายุการใช้งานยาวกว่าสารประเภท Water 
Repellent  

รอยร้าวที่ก้อนบล็อกประสาน (Interlocking Blocks) มีผล (ทางลบ) โดยตรงต่อการรับกําลัง
อัดของก้อนแน่นอนและมีผล (ทางลบ) ต่อการรับกําลังอัดของผนังด้วยเช่นกันกําลังอัดของผนังขึ้นอยู่
กับกําลังอัดของก้อน (Masonry Unit) และแรงยึดเหน่ียวของแต่ละก้อนท่ีเกิดจากปูนก่อ (กรณีที่ก่อ
ทั่วไปที่ใช้ปูนก่อ) กรณีของอิฐบล็อกประสาน (Interlocking Blocks)ซ่ึงใช้เกร้าท์มอร์ต้า แรงยึด
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เหนี่ยวหรือ Bond   Strenght นอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเกร้าท์มอร์ต้าแล้วยังขึ้นอยู่กับขนาด
และระยะห่างของ Grouted   Core 

2.1.4 การผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพ 
 การผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ 

อย่าง ทั้งจากทางด้านแรงงาน เคร่ืองจักรที่ใช้ และสิ่งที่สําคัญท่ีสุดคือความเอาใจใส่ในงานทุกข้ันตอน 
โดยมีรายละเอียดที่ควรทําในด้านต่าง ๆ คือ 

-  เครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตบล็อกประสานโดยเคร่ืองจักรที่ใช้ทั่วไปมีดังน้ี 
-  เครื่องบดร่อนวัตถุดิบ 
-  เครื่องผสม 
-  เครื่องอัดบล็อกตรง และบล็อกโค้งแบบใช้แรงคนและแบบอัดด้วยแรงดันไฮดรอลิก 
-  ช้ันวางบล็อก 

ตาช่ัง และอุปกรณ์การตวงวัดส่วนผสม 
1) ข้อพิจารณาในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกล 
 อย่าคิดว่าเคร่ืองจักรที่ใช้ผลิตบล็อกทุกตัวสมบูรณ์แบบดังนั้นก่อนการเลือกซ้ือเครื่องจักร

ควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้รอบคอบทั้งการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องจักรและความเหมาะสม
กับกิจการของเรา ถ้าไม่แน่ใจอย่าลืมว่าสอบถามผู้มีประสบการณ์  

-  เครื่องบดร่อน 
เครื่องบดร่อนเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับบดร่อนวัตถุดิบที่มี เน้ือกรวดหินมาก ๆ หรือก้อนดินเกาะ

กันเป็นก้อนใหญ่  ถ้าวัตถุดิบที่ใช้มีเน้ือละเอียด เล็กเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นฝุ่น อาจใช้ตะแกรงร่อนขนาด
ตะแกรง 3 – 4 ม.ม. ร่อนเอาหินขนาดใหญ่ออกก็ได้ไม่ต้องซ้ือเครื่องบดร่อนให้เสียต้นทุน และค่าไฟ 
ในปัจจุบันเคร่ืองบดร่อนมี 2 รูปแบบหลัก คือแบบช่องดินออก 1 ทาง และช่องดินออก 2 ทาง แบบ 2 
ทางมีข้อเสียคือ อัตราส่วนผสมของท้ัง 2 ช่องทางไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเม่ือนํามาผลิตแล้วคุณภาพจะไม่
แน่นอน และยังมีราคาเคร่ืองที่แพงกว่า ดังน้ันควรศึกษาถึงขีดความสามารถในการทํางานของ
เครื่องจักรว่าพอกับวัตถุดิบของเราหรือไม่   ได้ความละเอียดแค่ไหน และระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไร โดย
เคร่ือง 3 เฟสจะมีราคาถูกและประหยัดค่าไฟได้มากกว่าแต่ต้องลงทุนติดต้ังหม้อแปลง 3 เฟสหลัก
แสน 
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รูปที ่2.4  เครื่องบดร่อน 
 

 -  เครื่องผสม 
เครื่องผสมเป็นเคร่ืองมือหลักท่ีควรมี เพราะการผลิตเพ่ือจําหน่ายจําเป็นต้องใช้ส่วนผสมมาก การ

ใช้เคร่ืองผสม จะช่วยลดค่าแรงงานและเพิ่มผลผลิตต่อแรงงานต่อวันได้มากกว่าการใช้แรงงานผสม 
นอกจากน้ีเครื่องผสมท่ีดีจะทําให้การผสมส่วนผสมเป็นไปได้อย่างทั่วถึงกว่าการผสมด้วยแรงงานคน  
การเลือกซ้ือเครื่อง ควรเลือกซ้ือเครื่องที่มีกําลังเหมาะสมกับปริมาณการผลิต และระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู่  
และต้องคํานึงถึงความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ผลิตด้วย. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.5  เครื่องผสม 
 

 

-  เครื่องอัดบล็อกตรง และบล็อกโค้ง 
 เคร่ืองอัดบล็อกมี 2 ประเภท คือใช้แรงงานคน (แบบมือโยก) และเครื่องอัดไฮดรอลิก การ
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับทุนที่มีอยู่มากกว่าปริมาณการขาย เพราะต้นทุนการผลิตต่อก้อนด้วยเครื่องไฮดรอลิ
กถูกกว่าเล็กน้อย  ทําให้ระยะยาวจะได้กําไรสูงกว่า แต่เคร่ืองอัดด้วยแรงคนสามารถตอบสนอง
ปริมาณการขายที่เท่ากันด้วยต้นทุนรวมที่น้อยกว่า แม้ว่าใช้เงินหมุนเวียนด้านค่าแรงงานมากกว่า และ
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 
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-  เครื่องอัดด้วยแรงคน 
 เป็นเครื่องอัดด้วยแรงคนแบบมือโยก ใช้การทดแรงแบบคานงัดคานดีดมีลักษณะดอก ร่องด้าน
ใต้หลายรูปแบบ และความหนาของเหล็กท่ีใช้ผลิตแต่ละแห่งจะไม่เท่ากันสามารถผลิตได้วันละ
ประมาณ 400 – 800 ก้อนข้ึนอยู่กับจํานวนแรงงานและความชํานาญ 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.6  เครื่องอัดด้วยแรงคน 

-  เครื่องอัดไฮดรอลิก 
เครื่องอัดไฮดรอลิกเป็นเครื่องอัดแบบอุตสาหกรรมขนาดย่อม จนถึงขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์เป็น

ตัวขับน้ํามันสร้างแรงดันในระบบไฮดรอลิกอัดได้ครั้งละ 2 – 4 ก้อนสามารถผลิตได้วันละประมาณ  
1000-2600 ก้อน ข้อควรระวังเม่ือได้รับเคร่ืองจักรมาใหม่ เครื่องจักรทุกตัวมีค่าคลาดเคลื่อนจาก
ขนาดบล็อกที่ต้องการจริงทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองอัดมือโยก หรือเครื่องอัดแบบไฮดรอลิก ดังนั้นก่อน
การผลิต หรือเม่ือได้รับเครื่องมือมาใหม่ควรทดสอบอัดบล็อกเพ่ือตรวจสอบค่าต่าง ๆ คือขนาดในมิติ
ต่าง ๆ   ตรวจสอบว่าได้ตามต้องการหรือไม่ทั้งความสูง ความกว้าง ความยาว และความเอียง หาก
หนาไปให้หนุนแผ่นชิม หรือแผ่นสังกะสีบาง ๆ ไว้ใต้แผ่นแม่พิมพ์ด้านล่าง หากก้อนตํ่าให้ลดระดับแผ่น
ชิมออก หรือไสแผ่นรองแม่พิมพ์ออก โดยจะต้องตรวจสอบความแน่นหนาของฐานรองด้วยทุกครั้ง 
หากฐานรองหลวมต้องยึดให้แน่นก่อนทําการปรับความหนาความจุของดินในช่องอัด  ตรวจสอบว่ามี
ปริมาตรที่จะบรรจุดินได้มากพอท่ีจะทํางานได้สะดวกในการเติมดินแต่ละครั้ง โดยเม่ืออัดแล้วบล็อก
ประสานยังคงมีความหนาแน่นตามต้องการหรือไม่ เพราะตามธรรมชาติดินย่ิงมีความหนาแน่นมาก 
กําลังก็จะสูงมากตามไปด้วย ดังน้ันก่อนทําการผลิตจริงอย่าลืมตรวจสอบความสูงของช่องบรรจุดินให้
มีเพียงพอกับปริมาณดินที่จะใส่แต่ละคร้ังซ่ึงโดยทั่วไปไม่ควรน้อยกว่า16 ซ.ม. โดยความลึกที่เหมาะสม
ที่สุดคือ  19 ซ.ม. 

-  ช้ันบ่มก้อนบล็อกประสาน  ใช้วางก้อนบล็อกประสานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ประหยัดท่ีวางก้อนบล็อกให้ความช้ืนในการบ่มได้ง่าย ช้ันวางควรมีความแข็งแรงสูง สามารถวางก้อน
บล็อกได้สะดวกจากทุก ๆ ทิศทาง ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน และถ้าเคลื่อนย้ายได้ง่ายก็จะสะดวกมาก
ขึ้น จํานวนของช้ันวางขึ้นอยู่กับกําลังการผลิต ช้ันวางบล็อกสด  หลังการผลิตสามารถลดระยะเวลา
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และแรงงานในการเรียงบล็อก ขนาดไม่ควรกว้างเกิน  50 ซ.ม. เพ่ือให้สะดวกในการวางโดยไม่ต้อง
เอ้ือมติดล้อเลื่อนเพ่ือสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่พ้ืนที่บ่มได้สะดวกชั้นวางบล็อกสําหรับการขนส่ง  หรือ
พาเล็ท ใช้ในกรณีที่มีรถเฮ้ียบ(รถยก) หรือรถลากไฮดรอลิก(ตะเฆ่) จะช่วยให้ขนส่งได้สะดวก ประหยัด
ค่าแรงในระยะยาว 

-   ตาช่ังและอุปกรณ์ตวงวัดส่วนผสม   ตาช่ังต้องมีความเที่ยงตรง และสามารถรับ
นํ้าหนักได้มากพอท่ีจะช่ังวัสดุ แต่ไม่มากจนเกินไป เพราะจะทําให้ค่าที่ได้ไม่ละเอียดพอ อุปกรณ์การ
ตวงวัดส่วนผสมต่าง ๆ ควรใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงในการตวงวัสดุ
ถ้าใช้อุปกรณ์ชนิดไหนตวงก็ควรใช้ตัวเดิมเพ่ือลดความแตกต่างจากอุปกรณ์จะทําให้การผสมแต่ละครั้ง
มีความใกล้เคียงกันมากข้ึน 
               2)  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

-ดินที่ใช้ในการผลิตเกิดจากหินที่ผุพังไปตามกาลเวลาและการกระทําจากสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ทั้งการพัดพอของนํ้าลําธาร ฝนตก แดดออก และจากนํ้ามือของมนุษย์ ดังน้ันดินจากแต่ละภูมิ
ประเทศจะไม่เหมือนกัน ทั้งขนาดเม็ดดิน รูปร่าง ขนาดคละและแร่ธาตุต่าง ๆ ในดิน เม่ือมีความ
แตกต่างกันดังน้ันอัตราส่วนผสมที่ใช้ผลิตบล็อกก็จะแตกต่างกันไป ดังน้ันก่อนการผลิตต้องตรวจสอบ
ก่อนว่าดินมีสภาพอย่างไรลักษณะของดินที่ดีการเลือกดินที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะวิธีการเหมือน
แนวคิดของการแบ่งช้ันคุณภาพดินสําหรับทําถนน  (ASTM D3282 Standard  Classification of  
Soils and Soil – Aggregate Mixtures  for Highway Construction  Purposes)  คือ   มีฝุ่นดิน
น้อย มีมวลละเอียดแข็งต้ังแต่ร้อยละ  65 โดยน้ําหนักข้ึนไปดังนั้นก่อนการผลิตต้องทําการตรวจสอบ
ดินที่จะใช้เป็นวัตถุดิบก่อนการผลิต โดยการทดสอบมีหลายขั้นตอน  ดังนี้ 

 
- การทดสอบด้วยตนเอง 

วิธีการทดสอบ โดยดินที่นํามาทดสอบควรเป็นดินท่ีเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ได้  อยู่ลึกจากหน้า
ดินไม่มีเศษวัชพืช และรากไม้ นําดินหรือวัตถุดิบที่ต้องการ ใส่ในขวดใสครึ่งขวด แล้วเติมน้ําให้เต็ม ปิด
ฝาเขย่าให้เข้ากัน วางบนโต๊ะแล้วขีดเส้นด้วยปากกาเมจิกที่ระดับดินที่ตกตะกอนทันที ต้ังทิ้งไว้จน
ตกตะกอนทั้งหมดจนนํ้าใส ขีดเส้นบนสุดอีกเส้น หาร้อยละของตะกอนฝุ่นที่ตกตะกอนท่ีหลังไม่เกิน
ร้อยละ  35 โดยปริมาตร หรือส่วนมวลละเอียดตะกอนแข็งที่ตกตะกอนก่อนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 โดย
ปริมาตร  ถือว่ามีคุณภาพดี ใช้ผลิตบล็อกประสานได้ด้วยอัตราส่วนปูนซีเมนต์  :  ดิน  ประมาณ  1  :  
6  ถ้าเนื้อมวลละเอียดอยู่ระหว่างร้อยละ  35-50  จะต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่าง
ละเอียดเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของดินก่อน 

- การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
การทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นการทดสอบอย่างละเอียดเพ่ือหาขนาดคละโดยวิธี (Sieve 

Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D421, D1140 เพ่ือตรวจสอบว่าขนาดคละของดินที่ใช้มีขนาด
เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะต้องปรับปรุงอย่างไร เนื่องจากดินแต่ละแหล่งจะมีคุณภาพต่าง ๆ ที่ไม่
เหมือนกัน ดินบางประเภทเหมาะสมต่อการใช้งาน แต่บางประเภทไม่เหมาะสามต่อการใช้งาน ถ้า
นํามาใช้จะทําให้ต้นทุนการผลิตสูง หรือเม่ือผลิตออกมาแล้วจะได้บล็อกท่ีไม่แข็งแรงบล็อกประสาน 
เป็นคอนกรีตบล็อกรับนํ้าหนักประเภทหน่ึงที่ใช้เป็นโครงสร้างแทนเสาคานได้ ซ่ึงมีความแข็งแกร่งสูง
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กว่าอิฐ หรือคอนกรีตบล็อกท่ัวไปที่ขายตามท้องตลาดมาก  เพราะอิฐท่ัวไปใช้เป็นผนังไม่รับน้ําหนักได้
เพียงอย่างเดียว ปูนซีเมนต์จึงเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักท่ีมากท่ีสุด ในการผลิตบล็อก 1 ก้อนเพ่ือให้ได้
ความแข็งแกร่งเพียงพอ การคัดเลือก และหาส่วนผสมที่ดีอาจช่วยลดสัดส่วนการใช้ปูนซีเมนต์ต่อก้อน
ได้สูงสุด  จากอัตราส่วน  1 : 6 เป็น 1 : 12 ได้ ซ่ึงสดการใช้ปูนได้คร่ึงหนึ่ง หรือประมาณ 50 สตางค์
ต่อก้อนการทดสอบเพื่อกําหนดสูตรส่วนผสมโดยละเอียดเพ่ิมการกําหนดสัดส่วนปูนที่ใช้ในการผลิต
ตามหลักสถิติ เพ่ือให้ได้สัดส่วนที่ใช้ปูนน้อยที่สุด โดยการปรับอัตราส่วนปูนที่ใช้ในการผสม และนํามา
หาค่าความต้านทานแรงอัด ซ่ึงจะทําให้ทราบค่าความสัมพันธ์ระหว่างปูนที่ใช้ และความต้านทาน
แรงอัด และกําหนดสัดส่วนปูนให้ได้ค่าความต้านทานแรงอัดท่ีประมาณ 70 กก. ต่อ ตร. ซม. บวกส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเผื่อไว้หน่อย เพ่ือความสบายใจของผู้ใช้ และปริมาณการขายในอนาคต 

อัตราส่วนผสมท่ีแท้จริงขึ้นอยู่กับว่าในการผลิตจะสามารถผลิตบล็อกให้รับกําลัง ผ่าน
มาตรฐานได้ที่อัตราส่วนเท่าไร  ดังน้ันถ้าหากว่ามีแหล่งดิน และเครื่องจักรพร้อมอยู่แล้ว อาจลองอัด
บล็อกท่ีหลาย ๆ อัตราส่วนอาจไล่ต้ังแต่  1 : 5 ถึง 1 : 10 แล้วดูว่าอัตราส่วนไหนท่ีใช้แล้วทํางานง่าย 
บล็อกแข็งแรงดี ขอบมุม ไม่ลุ่ย ไม่ร้าวเม่ือแห้ง ไม่ยุ่ยเม่ือถูกน้ํา แล้วค่อยส่งมาทดสอบการรับกําลังอัด
ว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่  ถ้าผ่านก็ถือว่าใช้ได้อัตราส่วนผสมท่ีแท้จริงจะดูจากผลทดสอบการรับกําลัง
อัดว่าผสมท่ีอัตราส่วนเท่าไร แล้วกําลังรับกําลังอัดยังผ่านมาตรฐานอยู่เพราะถ้าผสมมากเกินก็จะ
เปลืองต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าน้อยเกินก็อาจได้กําลังไม่เพียงพอการพัฒนาส่วนผสมดินด้วย
ตนเอง กรณีฝุ่นดินมาก  จากการทดสอบดินด้วยตัวเองนั้นหากพบว่ามีเน้ือฝุ่นมาก เราอาจผสมหินฝุ่น 
หรือทรายเลือกวัตถุดิบตัวที่มีราคาถูก โดยการนําขวดเปล่ามาช่ังนํ้าหนัก ตวงดินใส่ขวดประมาณ 1/3  
ของขวด ช่ังน้ําหนักขวด จะได้นํ้าหนักดินท่ีใช้หรือปริมาตรที่ตวงเติมนํ้าไว้ครึ่งขวด นําหินฝุ่นหรือทราย
มาช่ังนํ้าหนักแล้วค่อย ๆ เติมลงในขวดเดียวกัน จนสัดส่วนฝุ่นดินลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 35 
ช่ังน้ําหนักดินที่เหลือ หรือจํานวนปริมาตรท่ีตวงใส่ขวด จะได้ส่วนผสมวัตถุดิบโดยประมาณสําหรับ
ผลิตบล็อกประสานที่มีคุณภาพดี 

 ปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกประสาน ซีเมนต์ที่ใช้จะเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทท่ี 1 (ปูนที่ใช้ในงานโครงสร้าง เทเสา คาน เช่น ปูนตราช้างแดง ทีพีไอแดง) และเป็นปูนที่
ได้รับมาตรฐาน มอก.  สาเหตุที่เลือกใช้ปูนประเภท 1 นั้น เพราะความคุ้มค่าต่อราคาสูงสุด สามารถ
ผลิตบล็อกประสานให้ได้กําลังตามมาตรฐานโดยใช้ปูนซีเมนต์ไม่มากเกินไป และท่ีสําคัญคือสะดวก 
สามารถหาได้ทุกที่ทั่วไทย การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จะให้ก้อนบล็อกประสานมีความ
แข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ําได้ดี การใช้ปูนซีเมนต์ผสม ปูนก่อฉาบ คุณภาพจะตํ่ากว่าทํา
ให้ต้องใช้ปูนมากข้ึนถึง  2  เท่าเพ่ือให้ได้คุณภาพเท่ากัน ซ่ึงจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้น ที่เลือกใช้ควรเป็นปูน
ใหม่ สด หีบห่อไม่แตกร้าว เม่ือแกะออกมา ปูนยังเป็นผงดี ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง และอย่าลืม
ตรวจสอบวันผลิตข้างถุง อย่าให้ผลิตนานมาก ปูนอาจเสื่อมคุณภาพได้ การวางงเก็บควรวางเป็นช้ัน ๆ 
ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ถูกลม ฝน แสงแดดจัด ๆ และในการผลิตควรนําปูนเก่ามาใช้ก่อนเม่ือ
หมดจึงปูนใหม่เข้ามาใช้หมุนเวียนไปเร่ือย ๆ  

- นํ้าสะอาดน้ําท่ีใช้ในการผสมดินซีเมนต์ต้องเป็นน้ําสะอาด ปราศจากสารเจือปน หรือ
สารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง หรือคราบนํ้ามัน ดังน้ันถ้าไม่แน่ใจก็ใช้นํ้าสะอาดที่ใช้ด่ืม
ได้ เพราะว่านํ้าจะเป็นตัวเข้าไปทําปฏิกิริยากับซีเมนต์โดยตรง ดังน้ันถ้าในนํ้ามีสารอินทรีย์หรือมีสภาพ
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เป็นกรด ด่าง ก็จะทําให้ปฏิกิริยาเกิดได้ไม่เต็มที่ ทําให้ได้กําลังไม่สูงมากเท่าท่ีต้องการบล็อกท่ีผลิต
ออกมาก็จะไม่ได้มาตรฐาน 

-ทรายละเอียด หินฝุ่นจะใช้ในกรณีที่ดินที่เป็นแหล่งวัตถุดิบมีสภาพไม่เหมาะสมและต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพก่อนนํามาผลิตเพ่ือปรับสัดส่วนขนาดคละใหม่ให้มีความเหมาะสม วัสดุที่นํามาใช้
ผสมเพ่ือปรับขนาดคละ ต้องทราบแหล่งของวัตถุดิบที่แน่นอน เน่ืองจากวัตถุดิบแต่ละที่คุณสมบัติจะ
แตกต่างกัน ทําให้เกิดความแปรปรวนได้ถ้าใช้จากคนละแหล่ง 

3)  ขนาดคละของวัสดุ 
 ดินที่มีขนาดคละดี คือจะมีสัดส่วนของดินขนาดเม็ดใหญ่ ขนาดเม็ดกลาง และขนาดเม็ด

เล็ก ปนกันอยู่อย่างเหมาะสม เม็ดดินที่มีขนาดเล็กก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่ระหว่างเม็ดใหญ่ทําให้เกิด
ความแน่น และความแข็งแรงตามมา ลองเปรียบเทียบง่าย ๆ กับการนําลูกปูนมาวางเรียงในกล่องจะ
เห็นได้ว่า จะมีช่องว่างระหว่างเม็ดลูกปืนอยู่มาก แต่ถ้าเราหาลูกปืนซ่ึงมีขนาดเล็ก ๆ เพ่ิมลงไป 
ช่องว่างก็จะลดลงเนื่องจากลูกปืนเม็ดเล็กจะเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างลูกปืนเม็ดใหญ่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.7(ก)  แสดงการเรียงตัวของขนาดคละที่ไม่ดี   รูปที่ 2.7 (ข)  แสดงการเรียงตัวของขนาดคละ
ที่ดี 

 
รูปที ่2.7แสดงการเรียงตัวของขนาดคละ 

 
     จากรูปที่ 2.7 (ก) คือ ดินที่การกระจายตัวไม่ดี และรูปที่ 2.5 (ข) คือดินที่มีเม็ดดินขนาดต่าง ๆ 
ปนกันอยู่ ช่องว่างในรูปด้านขวาจะมีน้อยกว่ามากซ่ึงผลคือ กําลังก็จะสูงกว่าด้วย 
 

4) ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสานของ วว.  
-  เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ ทดสอบแหล่งวัตถุดิบเพ่ือหาแหล่งที่เหมาะสมที่สุด และกําหนด

ส่วนผสมท่ีเหมาะสม 
-  เตรียมวัตถุดิบ ถ้ามีความช้ืนมากควรนําไปตากให้แห้งและกองเก็บวัตถุดิบในที่ร่มให้มาก

เพียงพอที่จะทําการผลิตตลอดฤดูฝน หากดินเป็นก้อน หรือมีมวลหยาบน้อย ควรร่อมผ่านตะแกรง
ขนาด 2 – 4 ม.ม. ไม่ควรใช้ตาละเอียดเพราะจะทําให้ได้แต่เน้ือฝุ่นดินทําให้ก้อนบล็อกไม่มีความ
แข็งแรง ถ้าเน้ือดินมีก้อนใหญ่หรือมวลหยาบมาก ควรใช้เครื่องบดร่อน กองเก็บในท่ีร่มเพ่ือรอผลิต 
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-ในการตวงวัตถุดิบสามารถตวงส่วนผสมได้  2  วิธี  คือ  ตวงด้วยปริมาตร และการตวงวัด
ด้วยนํ้าหนัก การตวงด้วยนํ้าหนักจะทําให้การผลิตสามารถควบคุมคุณภาพได้แน่นอน แต่อาจตวงโดย
ปริมาตรได้ซ่ึงจะสะดวกรวดเร็วกว่า  โดยการหาน้ําหนักของดินเต็มภาชนะตวง เช่นถังปูนแล้วคํานวณ
แปลงอัตราส่วนโดยนํ้าหนักเป็นปริมาตร 

-  ในการผสมให้คลุกเคล้าส่วนผสมแห้งหรือมวลรวมกับซีเมนต์ให้เข้ากันก่อน ในกรณีที่ดิน
ช้ืนเกาะกันเป็นก้อนการผสมกับซีเมนต์จะทําให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดี หรือซีเมนต์ไม่สามารถแทรกเข้า
ไปในก้อนดินที่จับตัวเป็นก้อนได้ ทําให้ความแข็งแรงลดลง เม่ือโดนฝนจะทําให้บล็อกเป็นรูขนาดเท่า
ก้อนดินที่ไม่มีปูนเข้าไปผสมจึงเป็นจุดที่ต้องให้ความสําคัญ 

-ในการอัดบล็อก ควรใช้ส่วนผสมให้หมดภายใน 30 นาที หลังจากผสมน้ําเพ่ือป้องกันปูน
เสื่อมก่อนอัดข้ึนรูป 

-  บล็อกประสาน วว.  ที่อัดเป็นก้อนแล้วควรผึ่งในที่ร่มอย่างน้อย 1 วัน จึงเริ่มบ่มจนอายุ
ครบ 7 วัน 

การผสมน้ํา หรือการหาปริมาณที่เหมาะสมด้วยถังบัวรดนํ้า เติมนํ้าให้เกือบเต็มถังบัวรดนํ้า 
ช่ังนํ้าหนักบันทึกผลเติมนํ้าลงในส่วนผสม จนส่วนผสมเริ่มมีความช้ืน นําส่วนผสมไปอัดบล็อก พร้อม
กับหาน้ําหนักก้อนท่ีมากท่ีสุดท่ีสามารถอัดได้โดยไม่ใช้แรงมากเกินไป  บันทึกผลนํ้าหนักถังบัวรดนํ้า
และน้ําหนักบล็อกสูงสุด ทําซํ้าโดยการเติมนํ้าเพ่ิม และหาน้ําหนักก้อนสูงสุด ทําซํ้าจนกระทั่งเม่ืออัด
บล็อกแล้วจะมีนํ้าถูกบีบออกมาจากก้อนซ่ึงจะเป็นจุดที่มีปริมาณนํ้าในก้อนมากเกินพอดี ที่จุดน้ีก้อน
บล็อกท่ีอัดได้จะเสียรูปขณะยกออกมาจากเครื่องอัด หรือเกิดการแอ่นตัวอย่าง 
เห็นได้ชัด เม่ือได้จุดท่ีมีปริมาณนํ้ามากเกินพอดีให้บันทึกค่าไว้ ส่วนปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่ใช้ในการ
ผลิตคือปริมาณนํ้า ก่อนถึงจุดที่บล็อกจะมีนํ้าถูกบีบออกมาจากก้อนโดยใช้น้ําหนักต่อก้อนเท่ากับ
นํ้าหนักที่ได้จากการทดสอบ 

5)  ปริมาณน้ําท่ีเหมาะสม 
นํ้าที่ใช้ผสมมีหน้าท่ีหลักคือเป็นตัวทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ นอกจากน้ัน

หน้าที่หลักท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือนํ้าจะเป็นเสมือนสารหล่อลื่นทําให้แรงเสียดทานระหว่างเม็ดดิน
ลดลง ทําให้การบดอัดดินลงในเคร่ืองอัดทําได้ง่ายขึ้น  จากรูปที่ 2.6 จะแสดงให้เห็นถึงจุดที่มีปริมาณ
นํ้าที่เหมาะสมท่ีสุด โดยในแกนตั้งจะเป็นความหนาแน่นของดิน และแกนนอนเป็นปริมาณนํ้า โดย
ปริมาณนํ้าท่ีดีที่สุดคือ จุดท่ีโค้งขึ้นเปลี่ยนกลับเป็นโค้งลงคือมีน้ําหนักมากที่สุด ซ่ึงก็คือดินมีความแน่น
มากที่สุด ผลท่ีได้คือกําลังจะสูงสุดด้วย 
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รูปที ่2.8แสดงการหาปริมาณนํ้าท่ีเหมาะสม 
 

 
 

 
 
 
รูปที่ 2.9 (ก)  ปริมาณนํ้าน้อยรูปที่ 2.9(ข)  ปริมาณนํ้าเหมาะสมรูปที่ 2.9(ค)  ปริมาณน้ํามาก 

 
รูปที ่2.9 แสดงปริมาณนํ้าที่จุดต่าง ๆ 

 
รูปที่ 2.9 (ก) คือปริมาณนํ้าท่ีน้อยเกินไปก่อนที่จะถึงจุดที่เป็นปริมาณนํ้าท่ีเหมาะสมการ

เรียงตัวของเม็ดดินในกรณีนี้จะไม่แน่นมาก เพราะแรงเสียดทานระหว่างเม็ดดินมีมากทําให้การบดอัด
ดินทําได้ยากเม่ือทําได้ยากทําให้มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก  เม่ือบดอัดลงในเครื่องอัดทําให้บล็อกท่ี
ผลิตได้มีช่องว่างมากทําให้กําลังตํ่าลง 

รูปที่ 2.9 (ข) เป็นกรณีที่มีปริมาณนํ้าพอดีคือปริมาณน้ําคลุกเคล้าในวัตถุดิบอย่างท่ัวถึงทํา
ให้การบดอัดทําได้ง่ายเพราะมีแรงเสียดทานตํ่าในกรณีนี้ช่องว่างทั้งหมดจะถูกแทนท่ีด้วยนํ้าซ่ึงถือว่า
เป็นกรณีที่การบดอัดทําได้แน่นมากที่สุดทําให้บล็อกที่ผลิตได้มีช่องว่างน้อยท่ีสุดจึงมีความแข็งแรงมาก 

รูปที่ 2.9 (ค) เป็นกรณีที่มีปริมาณน้ํามากเกินพอดีเม่ือมีนํ้ามากเกินทําให้นํ้าเข้าไปแทรก
ตัวอยู่ระหว่างเม็ดดินทําให้เม็ดดินแยกตัวออกจากกันเม่ือบดอัดลงในเครื่องอัดทําให้น้ําที่แทรกตัวอยู่
ระหว่างเม็ดดินถูกบีบออกมา  เม่ืออัดก้อนบล็อกทําให้นํ้าส่วนเกินถูกบีบออกมาจึงมีนํ้าเย้ิมออกมาเม่ือ
อัดก้อนบล็อก และบล็อกจะมีความแข็งแรงตํ่า  จึงมองเห็นก้อนบล็อกอ่อนตัวเม่ือยกออกมาจาก
เครื่องอัด 

การหาปริมาณนํ้าที่เหมาะสมต้องหาทุกครั้งท่ีเปลี่ยนแหล่งดินเพราะดินแต่ละชนิดต้องการ
ปริมาณนํ้าไม่เท่ากัน  แต่ถ้าใช้แหล่งดินเดิมอนุโลมให้ใช้ปริมาณน้ําท่ีเหมาะท่ีเคยหาไว้ก่อนได้  แต่วัตถุ
ดินที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพที่แห้ง  เพราะถ้าวัตถุดิบเปียกปริมาณน้ําท่ีเติมจะไม่เท่าเดิม  โดยจะต้องหัก
นํ้าหนักน้ําท่ีมีอยู่ในมวลดินออกไปซ่ึงหาได้ยาก ดังนั้นการใช้วัตถุดิบที่แห้งจะเหมาะสมกว่า 
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 6)  อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อวัตถุดิบของบล็อกประสาน 
อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบในการผลิตบล็อกประสาน หาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดย

ส่วยใหญ่แนะนําให้ผลิตท่ีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ  1 : 6 ถึง 1 : 7 โดย
นํ้าหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของมวลรวมเป็นหลัก  แต่อาจปรับส่วนด้วยตนเองได้ โดยการผสม
ปูนซีเมนต์กับวัตถุดิบในอัตราส่วนท่ีต่าง ๆ กันไปเช่น ผลิตบล็อกประสานอัตราส่วน 1:6,1:7,1:8 และ 
1:9 จํานวนสูตรละ  3  ก้อน  แล้วส่งตัวอย่างมาทดสอบความต้านทานแรงอัด  เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนปูนซีเมนต์ที่ใช้  และความต้านทานแรงอัดท่ีได้ดังรูปที่ 2.10 
 

 
 

รูปที ่2.10 แสดงค่ากําลังอัดท่ีอัตราส่วนผสมต่าง ๆ 
 

จากรูปที่แสดงในแกนต้ัง เป็นกําลังอัด  แกนนอนเป็นอัตราส่วนท่ีผสมต่อซีเมนต์ 1 ส่วน 
โดยกําลังตามมาตรฐานจะอยู่ประมาณ  7 Mpa(ประมาณ 70 กก./ซ.ม.)  ดังน้ันอัตราส่วนดินที่
แนะนําจึงอยู่ในช่วงประมาณปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อดิน 6 – 8 ส่วน โดยอัตราส่วนท่ีน้อยกว่าน้ีถึงแม้
กําลังจะดีขึ้นแต่ในแง่การลงทุนไม่คุ้มเนื่องจากต้องเปลืองปริมาณซีเมนต์เพ่ิมข้ึนมาก และในอัตราส่วน
ดินที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้กําลังไม่ได้ตามมาตรฐาน  โดยสังเกตได้จากค่าอัตราส่วนซีเมนต์ต่อดินที่
ประมาณ 1:8 ขึ้นไปกําลังมีแนวโน้มที่จะลดลงตํ่ากว่า 7 Mpa(ประมาณ 70 กก./ซ.ม.) แต่ทั้งน้ี
อัตราส่วนซีเมนต์ต่อดินจะเป็นเท่าไรแน่ขึ้นอยู่กับแหล่งดินที่นํามาใช้  ดังน้ันเม่ือผลิตแล้วอย่าลืม
ทดสอบด้านกําลังอัดด้วยว่าได้เท่าไรแน่จะได้ทราบถึงปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมจริง ๆ ที่ควรใช้เพ่ือ
ไม่ให้สิ้นเปลืองเกินไป หรือกําลังไม่ได้มาตรฐาน 

 7) วิธีการบ่ม 
หลังจากนําบล็อกออกจากเครื่องอัดแล้ว บ่มในที่ร่มจนมีอายุครบ 1 วัน ไม่ควรตากแดด 

เพราะนํ้าจะระเหยเร็วทําให้ปูนซีเมนต์ขาดน้ําส่งผลให้ปฏิกิริยาเกิดไม่เต็มที่ บล็อกท่ีได้จะไม่แข็งแรง
ตามท่ีต้องการ หรืออาจเกิดรอยแตกร้าวที่ผิวจากการแห้งเร็ว เม่ือบ่มจนครบ 1 วัน นํามาจัดเรียงแล้ว
คลุมด้วยพลาสติกไม่ให้ไอน้ําระเหยออก บ่มด้วยความช้ืนทั้งไว้อีก 7 วัน บล็อกประสานจะมีความ
แข็งแรงเพียงพอท่ีจะนําไปใช้งานได้ แต่ไม่ควรขนส่งก่อนกําหนดเพราะจะทําให้ก้อนบิ่น หรือเกิดการ
แตกร้าวได้ง่าย ในดินบางประเภทการรดน้ําใน 1 – 3 วันแรกน้ําอาจละลายเกลือ หรือด่างต่าง ๆ ใน
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ปูนที่ใช้ผสมกับดินให้ไหลออกมาจนเกิดคราบสีขาวแข็งติดผิวจนบล็อกไม่สวยจึงควรพิจารณารดนํ้าตาม
ความเหมาะสม โดยให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าให้นํ้ามากจนชุ่มโชก 

บล็อกประสานเป็นวัสดุสร้างบ้านในระบบผนังรับนํ้าหนัก ที่มีความแข็งแรงสูง มีความสวยงาม
ในตัวเองก่อสร้างง่าย ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และราคาค่าก่อสร้างที่ตํ่ากว่าบ้านก่ออิฐฉาบปูนท่ัวไป 
15 – 20 % แต่บ้านบล็อกประสานจะมีความแข็งแง สวยงามเพียงใด สิ่งแรกท่ีต้องคํานึงถึงก็คือคุณภาพ
ของบล็อกประสานน่ันเอง 

นํ้าหนักของวัตถุดิบที่ผสมเรียบร้อยแล้วก้อนมาตรฐาน ใช้น้ําหนัก 5.3 กก.(ถ้าผสมน้ําถูกส่วน
นํ้าหนักขนาดน้ีจะใช้กําลังอัดที่พอดี ไม่หนัก หรือ เบาจนเกินไป) ก้อนแบบหลังเรียบ ใช้นํ้าหนัก 5.6 กก.
(โดยเม่ือใส่ดินลงในแบบพิมพ์แล้วควรกดให้พูนกลางลักษณะหลังเต่า) ก้อนแบบครึ่งก้อน ใช้นํ้าหนัก 2.6 
กก. ก้อนแบบคาน ใช้นํ้าหนัก 4.7 กก. 

8)  ข้ันตอนการอัดอิฐบล็อกประสาน 
  -  เตรียมส่วนผสมต่างๆที่ตวงและช่ังน้ําหนักไว้ตามมาตราส่วนที่ต้องการแล้วใส่เครื่อง
ผสม 
  -  เติมนํ้าใส่ในเครื่องผสมท่ีใส่ส่วนผสมไว้ (ปูนซีเมนต์, ดินลูกรัง) โดยใส่น้ําและคลุกเคล้า
ส่วนผสมให้เข้ากัน ( เติมน้ําท่ัวอย่าให้น้ําอยู่ที่ใดท่ีหนึ่ง )  
  -  ทําความสะอาดเคร่ืองอัดบล็อกประสานและทาน้ํามันที่เครื่องก่อนการเทส่วนผสม
เพ่ือไม่ให้ส่วนผสมติดเคร่ือง 

 -  ใส่ส่วนผสมท่ีช่ังเตรียมไว้แล้วลงในเคร่ืองผสมส่วนและเปิดเคร่ืองผสมตีให้ส่วนผสม
เข้ากันดีและคอยเติมนํ้าตามท่ีได้ช่ังไว้ 

 -  ใส่ส่วนผสมท่ีผสมเสร็จแล้วลงในเครื่องอัดขึ้นรูป กดอัดส่วนผสมให้ทั่วบล็อก  โดย
นํ้าหนักของส่วนผสมนั้นเท่ากับ 6.0 kg. และปิดฝาเคร่ืองอัดอิฐบล็อกประสาน (Earth Blocks) 

 -  กดคันโยกเพ่ือท่ีจะกดส่วนผสมให้เป็นก้อนอิฐบล็อกประสาน (Earth Blocks) และ
การดันก้อนอิฐบล็อกประสานออกจากเคร่ืองกดขนาด 12.5  25.0 10.0 เซนติเมตร 

 -  เม่ืออัดขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วยกออกจากเคร่ือง และนําไปวางไว้เพ่ือรอการบ่ม  
 9)  ข้อควรระวังในการผลิตอิฐบล็อกประสาน 

-  กรณีที่อัดก้อนขึ้นมาแล้วไม่พอใจ สามารถนําก้อนท่ีพ่ึงอัดน้ันมาทุบให้ละเอียด แล้ว
นํามาอัดใหม่ได้ 

 -  การรดนํ้าเพ่ือให้ก้อนแกร่งขึ้น ควรลดหลังอัดก้อน 12 ชม. หรือวันน้ีอัดก้อนเรียบร้อย 
วันรุ่งขึ้นจึงรดน้ําโดยใช้สายยางท่ีมีหัวสปริงเกอร์นํ้าออกเป็นฝอย พรมให้ทั่วก้อนแต่ไม่ต้องเปียกมาก 
เพราะถ้าเปียกมากก้อนจะขึ้นคราบขาว เน่ืองจากน้ําจะไปดันความเค็มของปูนให้ออกมา 

 -  กระป๋องตวงดินควรมีขนาดเดียวกัน และมีน้ําหนักเท่ากัน เพราะเวลานํามาใส่ดินเพ่ือ
ช่ังนํ้าหนักจะเท่ากัน 

 -  เม่ือใส่ดินลงในแบพิมพ์แล้ว ควรปัดเศษดินออกให้หมดก่อนท่ีจะปิดฝา 
 -  กรณี อัดครึ่งก้อน หรือแบบคาน ไม่ควรผสมวัตถุดิบให้ช้ืนมากเกินไป 
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2.1.5  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779/2548) 

  บทนิยามความหมายของคําท่ีใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีค่าดังน้ี  
  อิฐบล็อกประสาน  หมายถึง อิฐบล็อกที่ได้นําดินลูกรัง ผสมกับปูนซีมนต์และน้ําใน
อัตราส่วนที่เหมาะสม อาจผสมวัสดุอ่ืน ๆ เช่น หินฝุ่น ทราย กวนให้เข้ากัน เทลงในแบบพิมพ์ที่มีการ
ออกแบบให้มีรูร่อง และเดือย อัดเป็นก้อน แล้วบ่มให้แข็งตัวอิฐบล็อกประสานชนิดรับน้ําหนัก  
หมายถึง  อิฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อเพ่ือรับนํ้าหนักโครงสร้างอาคารได้  เช่น ก่อเสา ก่อผนังอิฐบล็อก
ประสานชนิดไม่รับนํ้าหนัก  หมายถึง  อิฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อผนังกั้นหรือก่อส่วนอ่ืนภายในอาคารที่
ไม่ใช่ส่วนท่ีต้องรับนํ้าหนักโครงสร้างอาคารชนิดบล็อกประสานอิฐบล็อกประสานแบ่งออกเป็น  2  
ชนิด คือ ชนิดรับนํ้าหนัก และชนิดไม่รับน้ําหนักคุณลักษณะท่ีต้องการลักษณะทั่วไป ต้องไม่มีรอย
แตกร้าว อาจบ่ินได้เล็กน้อยมิติ  ต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ที่ฉลาก โดยแต่ละมิติมีเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร 
 ความต้านทานแรงอัด   
 ชนิดรับนํ้าหนัก ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 7.0 เมกะปาสคัล  
 ชนิดไม่รับนํ้าหนัก  ค่าเฉล่ียต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะปาสคัล 
 การดูดกลืนน้ํา(เฉพาะชนิดไม่รับน้ําหนัก) ต้องเป็นไปตามตารางท่ี 2.8 

ตารางท่ี2.8 การดูดกลืนนํ้า 
น้ําหนักอิฐบล็อกประสาน 

เม่ืออบแห้ง 
การดูดกลืนนํ้าสูงสุด 

เฉลี่ยจากบล็อกประสาน 5 ก้อน 
กิโลกรัม กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1680 และน้อยกว่า 288 
1681- 1760 272 
1761 - 1840 256 
1841 - 1920 240 
1921 - 2000 224 
มากกว่า 2000 208 

 
การบรรจุ  หากมีการบรรจุให้บรรจุอิฐบล็อกประสานในภาชนะท่ีสามารถป้อนกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอิฐบล็อกประสานได้ 
-  เครื่องหมายและฉลาก 
 ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุอิฐบล็อกประสาน  อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย

แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ช่ือผลิตภัณฑ์ 
2) มิติ 
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3) เดือน ปีที่ทํา 
4) ข้อแนะนําในการใช้และการดูแลรักษา 
5) ช่ือผู้จัดทํา หรือสถานท่ีทํา พร้อมสถานที่ต้ัง หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนในกรณี

ที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน 
ก) รุ่นในที่น้ีหมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ทําหรือส่งมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 
ข) การชักตัวอย่างและการยอมรับ  ให้เป็นตามแผนการชักตัวอย่างท่ีกําหนดดังน้ี 
1) การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป มิติ การบรรจุ และ

เครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จํานวน 5 ตัวอย่าง เม่ือตรวจสอบ
แล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามคุณลักษณะท่ีกําหนด  จึงจะถือว่าอิฐบล็อกประสานรุ่นน้ันเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

2)การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความต้านทานแรงอัด ให้ใช้ตัวอย่างท่ี
ผ่านการทดสอบตามข้อ 1) แล้วจํานวน 5 ตัวอย่าง   เม่ือตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามความ
ต้านทานกําลังอัดข้างต้นที่กําหนด จึงจะถือว่าอิฐบล็อกประสานรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3)การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการดูดกลืนนํ้า ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีการ
สุ่มจากรุ่นเดียวกัน จํานวน 5 ตัวอย่าง เม่ือตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังตาราง
ที่ 2.8  จึงจะถือว่าอิฐบล็อกประสานรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 
 -  เกณฑ์การตัดสนิใจ 
 ตัวอย่างอิฐบล็อกประสานต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทุกข้อ จึงจะถือว่าอิฐบล็อกประสานรุ่นนั้น
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ี 
 -  การทดสอบ 
  1)การทดสอบลักษณะทั่วไป  การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก ให้ตรวจพินิจ 
  2)การทดสอบมิติ ให้ใช้เครื่องวัดท่ีเหมาะสม 
  3)การทดสอบความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนนํ้า ให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก .57 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไม่รับนํ้าหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก.58 
2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
       ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงการน้ี มีดังน้ี 
 วุฒิชัย กกกําแหง (2540) ได้ทําการศึกษาคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานท่ีใช้ยิปซ่ัมสังเคราะห์เป็น
วัสดุผสมแทนปูนซีเมนต์ จากการทดลองพบว่าเม่ือผสมยิปซ่ัมลงในมวลรวม 5 % สามารถเพ่ิมกําลังอัดของ
อิฐบล็อกประสานได้ทีที่สุดโดยเม่ือเทียบกับที่กําลังอัดเดียวกันในการผสมยิปซ่ัม จะสามารถประหยัด
ปูนซีเมนต์ลงได้ประมาณ 10%คิดเป็นปริมาณต่อก้อนประมาณ 0.20 บาท หรือประมาณร้อยละ 5 ของ
ราคารวมซ่ึงในอุตสาหกรรมอิฐบล็อกประสานที่มีกําลังการผลิตสูง ๆ จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก 
รวมทั้งยังเป็นการนําวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์แทนการนําไปท้ิงอีกทางหนึ่งด้วย  
 วุฒิชัย กกกําแหงและคณะ (2540) ได้ทําการศึกษาคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานที่ใช้หน้าดินขาว
จากเหมืองแร่ Mineral Resources Development จังหวัดระนองเป็นวัตถุดิบในการผลิตบล็อกประสาน  
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ผสมวัตถุดิบที่อัตราส่วน 1:5 1:7 และ 1:9 โดยนํ้าหนัก ทดสอบหลังการอัดที่ระยะเวลา 3,7,14 และ 28 วัน 
จากการทดลองพบว่าบล็อกประสานหน้าดินขาวจะมีความสามารถในการรับกําลังอัดเพ่ิมมากขึ้นตาม
ระยะเวลาท่ีบ่ม และค่าการรับกําลังจะไม่ค่อยเพ่ิมข้ึนหลังจากผ่านการบ่มแล้ว 28 วัน กําลังอัดของบล็อก
ประสานที่อายุ 28 วันที่อัตราส่วน1:5 1:7 และ 1:9 โดยนํ้าหนัก มีค่ากําลังอัดเท่ากับ 115,91.8และ 73.5 
ksc. โดยมีค่าการดูดกลืนนํ้าเท่ากับ 247,253 และ 256 กก./ลบ.ม. และมีค่าความหนาแน่นแห้งเท่ากับ 
1777,1788 และ 1794 กก./ลบ.ม. ตามลําดับซ่ึงทั้งสามอัตราส่วนมีค่าสูงกว่ามาตรฐานของคอนกรีตบล็อก
รับนํ้าหนัก 
 ณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุลและคณะได้ทําการศึกษาการนํากากตะกอนเคมีจากกระบวนการผลิต
นํ้าประปามาใช้เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในซีเมนต์มอร์ต้าและบล็อกประสาน จากการทดลองพบว่า อิฐ
บล็อกประสานที่ผสมกากตะกอนเคมีร้อยละ 10 – 30 ผ่านมาตรฐานช้ันคุณภาพ ก ส่วนอิฐบล็อกประสาน
ท่ีผสมกากตะกอนเคมีร้อยละ 40 – 50 ผ่านมาตรฐานช้ันคุณภาพ ข  และอิฐบล็อกประสานที่ผสมกาก
ตะกอนเคมีร้อยละ 70 ผ่านมาตรฐานคอนกรีตบล็อกไม่รับนํ้าหนักและค่าการดูดซึมนํ้าของอิฐบล็อก
ประสานผสมการตะกอนเคมีร้อยละ 10 ผ่านมาตรฐาน ช้ันคุณภาพ ก ส่วนอิฐบล็อกประสานที่ผสมกาก
ตะกอนเคมีร้อยละ 20 – 50 ผ่านมาตรฐานชั้นคุณภาพ ข  ผลการศึกษาที่ได้ทําให้ทราบว่ากากตะกอนเคมี
จากการผลิตน้ําประปาที่ร้อยละ 10-30 มีความเป็นไปได้อย่างมากในการนําไปใช้งานจริงต่อไป 
   ขวัญชัย อุ่นใจวิวัฒน์ และคณะ (2548)งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางกลของคอนกรีตที่ใช้แล้วพร้อมท้ังศึกษาการนําคอนกรีตท่ีใช้แล้วมาทดแทนมวลหยาบในการ
ก่อสร้างกรณีศึกษาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ําหนักตาม มอก.58-2530  และกําลังอัดของคอนกรีตที่ใช้วัสดุ
จากคอนกรีตเก่าแทนหิน100% ตามขนาดดังน้ี 3/4,1/2 และ3/8 น้ิว ที่กําลังอัดออกแบบ 150,200,150 
และ 300 กก./ตร.ซม. 

กรณีศึกษาสมบัติของคอนกรีตใช้แล้ว ที่นํามาเป็นวัสดุ มวลหยาบในงานคอนกรีตปรากฎผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีตท่ี 566-2528  โดยการทดสอบผ่าน
กระบวนการ Los  Abrasion  Test  มีค่า  percent  of  wear  (ค่าเปอร์เซ็นต์การสึกกร่อนของมวลสาร) 
มีค่าดังน้ี คือ grading  B=8.94%, grading C=12.43% ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานคุณสมบัติมวลผสม
คอนกรีตสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป จะต้องไปเกินร้อยละ 50 โดยนํ้าหนักจึงสรุปได้ว่าวัสดุมวลหยาบท่ีได้
จากคอนกรีตใช้แล้ วสามารถนํ ามาใช้แทนวัสดุมวลผสมคอนกรีตตามข้อกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลรวมผสมคอนกรีต มอก.566-2528กรณีศึกษาผลการทดสอบคอนกรีตบล็อกไม่
รับนํ้าหนักท่ีมีขนาดของวัสดุมวลรวมละเอียดขนาดเล็กกว่า   1/4   น้ิวเป็นส่วนผสมสามารถรับแรงกดได้
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกไม่รับนํ้าหนัก มอก.58-2530 ซ่ึงได้กําหนดให้
สามารถรัยแรงกดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากการศึกษาพบคุณสมบัติดังนี้ 

คอนกรีตบล็อกไม่รับนํ้าหนักท่ีใช้มวลรวมละเอียดจากคอนกรีตท่ีผ่านการทดสอบในอัตราส่วน 1: 7  
มีค่ากําลังอัดเฉลี่ยในแนวตั้งแนวนอนและแนวก่อ  เท่ากับ 65.62 , 65.32 , และ 65.20 กก./ตร.ซม. 
ตามลําดับ 

คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ําหนักท่ีใช้มวลรวมละเอียดจากคอนกรีตท่ีผ่านการทดสอบในอัตราส่วน 
1:1:6  มีค่ากําลังอัดเฉลี่ยในแนวต้ังแนวนอนและแนวก่อ  เท่าไร 68.770,89.86 , และ80.42 กก./ตร.ซม. 
ตามลําดับ 
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คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ําหนักท่ีใช้มวลรวมละเอียดจากคอนกรีตท่ีผ่านการทดสอบในอัตราส่วน 
1:2:5 มีค่ากําลังอัดเฉลี่ยในแนวต้ังแนวนอนและแนวก่อ เท่ากับ 64.16 , 63.34 และ 67.24  กก./ตร.ซม. 
ตามลําดับ 

คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ําหนักท่ีใช้มวลละเอียดจากคอนกรีตท่ีผ่านการรื้อถอนในอัตราส่วน 1:7 มี
ค่ากําลังอัดเฉลี่ยในแนวต้ังแนวนอนและแนวก่อ เท่ากับ 61.32 , 61.96 , 61.16 กก./ตร.ซม. ตามลําดับซ่ึง
สามารถสรุปได้ว่าคอนกรีตบล็อกท่ีมีสาวนผสมมวลรวมละเอียดจากคอนกรีตใช้แล้วมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานและสามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้ 

เริงศักด์ิ  ศรีอุทัย และคณะ (2551) ได้ทําการศึกษาคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของแอสฟัสต์
คอนกรีตท่ีแทนวัสดุมวลรวมด้วยคอนกรีตเก่า โดยทําการเปีรยบเทียบกับแอสฟัสต์คอนกรีตโดยทั่วไป ที่
อัตราส่วนผสมของวัสดุมวลรวม 48:20:22:10  โดยนํ้าหนักและปริมาณของแอสฟัลต์ 4.0% ,4.5% ,5.0% 
,5.5% ,และ 6.0% โดยที่นํ้าหนักของวัสดุมวลรวม  ทําการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐานมาร์แชล(Marshall 
Method) ของกรมทางหลวงซ่ึงตัวอย่างคอนกรีตเก่า และการทําตัวอย่างทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตใช้วัสดุ
มวลรวม  หินปูนจากแหล่งเดียวกัน จากการศึกษาพบว่าแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีแทนวัสดุมวลรวมดัวย
คอนกรีตเก่า  ค่าการทดสอบในส่วน ความหนาแน่น  ร้อยละช่องว่างอากาศ  ค่าการไหล  เสถียรภาพ  ร้อย
ละช่องว่างส่วนท่ีถูกแทนท่ีด้วยแอสฟัลต์  และร้อยละช่องว่างระหว่างมวลรวม  มีค่าอยู่ในเกณฑ์การ
ทดสอบท่ีสามารถยอมรับได้  เม่ือเปรียบกับแอสฟัลต์คอนกรีตโดยท่ัวไป  ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทาง
หลวง  จากการศึกษาพบว่าการนําคอนกรีตเก่ามาใช้ในการทําแอสฟัลต์คอนกรีตในส่วนของผิวทางสามารถ
ที่จะนํามาใช้ได้ 



 

บทที่ 3 

การดําเนินการศึกษาวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาวัสดุก่อสร้างบล็อกประสานเป็นวัสดุก่อรับน้ําหนัก ที่ได้ทํา
การพัฒนารูปแบบให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อกประสาน เพ่ือความสะดวกในการก่อสร้าง สามารถสรุป
การดําเนินการศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 
3.1 การเตรียมวัสดุ 

3.1.1  วัสดุทําอิฐบล็อกประสานสําหรับการทดสอบ 
 1) ดินลูกรังที่ได้นํามาศึกษาวิจัย ได้มาจากอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีลักษณะดัง
รูปที่3.1นํามาแยกส่วนที่หินก้อนใหญ่ๆ ออกผึ่งให้แห้ง แล้วนํามาบดย่อยด้วยเครื่องบดย่อยวัสดุทาง
วิศวกรรม โดยมีลักษณะของเคร่ืองบดย่อย ดังรูปที่ 3.2จนมีความละเอียดร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 8 
( ขนาด2.38 มม. ) โดยมีลักษณะ ดังรูปที่ 3.3  
 2)  หินฝุ่นที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ได้มาจาก โรงโม่หินศิลาชัย อําเภอปากท่อจังหวัด 
ราชบุรี โดยมีลักษณะ ดังรูปที่ 3.4 
 3)  ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทท่ี1 ตราช้าง ในการผสมกับ
วัสดุผสม เพ่ือทําตัวอย่างบล็อกประสานจากวัสดุดินลูกรังและวัสดุหินฝุ่นโดยมีลักษณะดังรูปที่3.5 
   4)  น้ํา ในการทดสอบน้ี ได้ใช้น้ําประปาสะอาดมาใช้ในส่วนผสมในการทําตัวอย่างบล็อก
ประสานจากดินลูกรังและหินฝุ่น 
 
 3.1.2  วัสดุสําหรับใช้ในการทําแบบอาคารจําลอง 

วัสดุที่ใช้สําหรับการทําแบบอาคารจําลอง เลือกใช้วัสดุก่อสร้างสําเร็จรูป 3 ประเภท คืออิฐ
บล็อก ,อิฐมอญ ,อิฐ บปก. หาซ้ือจากร้านขายวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป โดยมีขนาดตามมาตรฐานคือ อิฐ
บล็อก 7x39x19 เซนติเมตร อิฐมอญขนาด 6.4x14x4 เซนติเมตร อิฐ บปก.7x23x11 เซนติเมตร 
 
 



30 
 

3.2  การศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการผลิตบล็อกประสานสําหรับ 
การทดสอบ 
 การศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรังและหินฝุ่น และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท 1 สําหรับใช้ในการทําตัวอย่างบล็อกประสานจากดินลูกรังและหินฝุ่น มีการทดสอบหา
คุณสมบัติพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
 3.2.1  การหาปริมาณความช้ืนของวัสดุดินลูกรังและวัสดุหินฝุ่นตามมาตรฐานASTM  D2216-98 
 3.2.2 การหาค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุดินลูกรังและวัสดุหินฝุ่นตามมาตรฐานASTMC128-93 
 3.2.3  การหาขนาดคละของวัสดุดินลูกรังและวัสดุหินฝุ่นโดยวิธีการร่อนผ่านตะแกรงตาม
มาตรฐานASTM D-2487 
 3.2.4การหาปริมาณนํ้าที่เหมาะสมในการผสมตัวอย่างโดยทําการทดสอบการบดอัดแบบ
มาตรฐานASTMD 1557-70 
 3.2.4 การหาค่าความถ่วงจําเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1ตราช้างตามมาตรฐาน
ASTMC-150 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

รูปที3่.1 ลักษณะดินลูกรงั ทีใ่ช้ในการทําตัวอย่างบล็อกประสาน 
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     รูปที ่3.2 เครื่องบดย่อยวัสดุทางวิศวกรรม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
รูปที ่3.3 ลักษณะดินลูกรังสําหรับทําบล็อกประสานทีผ่่านการบดย่อย 
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 รูปที ่3.4  ลักษณะหินฝุ่นท่ีใช้ในการทําตัวอย่างบล็อกประสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

รูปที ่3.5 ลักษณะหินฝุ่นท่ีใช้ในการทําตัวอย่างบล็อกประสาน 
3.3  การศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่างบล็อกประสานจากดินลูกรังและหินฝุ่น 

การทําตัวอย่างบล็อกประสานเพ่ือการทดสอบในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีได้ใช้วัสดุในการทํา
สองชนิดคือ ดินลูกรังและหินฝุ่นโดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อวัสดุในอัตราส่วนผสม 
1:6 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 6 กก. : วัสดุผสม 36 กก.)ที่อัตราส่วนผสมตามชนิดของวัสดุผสมละ 56 
ตัวอย่างรวมทั้งหมด112 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องผสมวัสดุ ซ่ึงมีลักษณะของเครื่องดังรูปที่ 3.6 และใช้
เคร่ืองอัดบล็อกประสานแบบมือโยก (Cinva Ram) มีลักษณะของเคร่ืองดังรูปที่ 3.7 สําหรับทํา
ตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่างบล็อกประสานที่ได้จะมีขนาด กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร 
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หนา 10 เซนติเมตร หลังจากน้ันดําเนินการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี และ
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 3.3.1  การตรวจสอบลักษณะทั่วไปและมิติที่อายุ 28 วันของบล็อกประสานดินลูกรังและหินฝุ่น 
 3.3.2  การทดสอบความต้านทานแรงอัดท่ีอายุ 3,7,14 และ 28 วัน ของบล็อกประสานดินลูกรัง
และหินฝุ่น ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน 
602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีลักษณะของเคร่ืองทดสอบ ดังรูปท่ี 3.8 
 3.3.3  การทดสอบการดูดกลืนนํ้า ที่อายุ 28 วัน ของบล็อกประสานดินลูกรังและหินฝุ่น ตาม
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน 602-2547 
 3.3.4  การทดสอบความต้านทานแรงดัด ที่อายุ 28 วัน ของบล็อกประสานดินลูกรังและหินฝุ่น 
 
ตารางท่ี 3 .1  แสดงประเภทการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมและจํานวนตัวอย่างทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทการทดสอบ จํานวนตัวอย่างทดสอบ 
ดินลูกรัง หินฝุ่น 

1) ลักษณะทั่วไปและมิติ 8 8 
2) ความต้านทานแรงอัด 

-ที่อายุ 3 วัน 8 8 
-ที่อายุ 7 วัน 8 8 
-ที่อายุ 14 วัน 8 8 
-ที่อายุ 28 วัน 8 8 

3) การดูดกลืนนํ้า 8 8 
4) ความต้านทานกําลังดัด 8 8 

รวม 56 56 
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รูปที ่3.6 เครื่องผสมวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

รูปที ่3.7 เครื่องอัดบล็อกประสาน 
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รูปที ่3.8 เครื่องทดสอบความต้านทานแรงอัดของบล็อกประสาน 

  
3.4   การหาคุณสมบัติการนําพาความร้อนของวัสดุก่อผนังแต่ละประเภท 

การทดสอบแบบอาคารจําลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบค่าความต่างของอุณหภูมิที่ผิวผนังด้าน
นอก และผิวผนังด้านในของแบบอาคารจําลองที่สร้างจากวัสดุก่อที่ต่างกัน โดยเปรียบเทียบผนัง
อาคารจําลองที่รับแสงแดด 4ด้านและผนังอาคารจําลองด้านใน 4 ด้าน และอุณหภูมิภายในของแบบ
อาคารจําลอง โดยมีวิธีการสร้างและวิธีการวัดอุณหภูมิ ดังต่อไปนี้ 

 
 3.4.1  วิธีการสร้างแบบอาคารจําลอง 
  สร้างแบบอาคารจําลองท้ังหมด 5 แบบจําลอง เน่ืองจากวัสดุที่จะนํามาทดสอบมีได้แก่บล็อก
ประสานวัสดุดินลูกรัง , บล็อกประสานวัสดุหินฝุ่น, อิฐมอญ , บล็อกคอนกรีตและอิฐ , บปก. ก่อนการ
สร้างแบบอาคารจําลอง ได้มีการเตรียมพ้ืนที่สําหรับสร้างแบบอาคารจําลองด้วยแผ่นพ้ืนคอนกรีต
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร และหนา 0.08 เมตร จากน้ันจะสร้างแบบอาคารจําลองมี
ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร โดยมีความหนา 0.10 เมตร และหลังคา
ทําจากกระเบ้ืองลอนคู่โดยมีช่องลม 17% ของพ้ืนท่ีผนังแบบบ้านพักอาศัยเพ่ือประชาชนเล่ม2แบบบ้าน
ไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง จึงนํามาคิดปริมาณช่องอากาศได้ความสูงหน้าแบบอาคารจําลอง15 
เซนติเมตร เพ่ือสะดวกในการวัดอุณหภูมิภายในและติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Temperature 
Datalogger)ในการสร้างแบบอาคารจําลองน้ันจํานวนอิฐท่ีใช้ในการสร้างจะแสดงไว้ดังตารางที่ 3.3 
 บล็อกประสานวัสดุดินลูกรัง , บล็อกประสานวัสดุหินฝุ่น ทั้งสองชนิดนี้จะต้องมีการเทมอร์ต้าลง
ไปตามช่องที่มีทางด้านบนของแบบอาคารจําลอง ส่วนอิฐมอญ , บล็อกคอนกรีตและอิฐ บปก.หลังจาก
ทําการก่อผนังเสร็จแล้วแบบอาคารจําลองท้ังหมดจะต้องมีการอุดผนังที่เกิดรูหรือส่วนท่ีหายไปเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ 
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3.4.2  วิธีการวัดอุณหภมู ิ
  การวัดอุณหภูมิจะทําการวัดทุกๆช่วงเวลา 3ช่ัวโมง นับจากวันเริ่มต้นนั่นคือ วันที่ 24ธันวาคม 
2553เวลา 00.00 น. ได้อุณหภูมิหนึ่งค่าและหลังจากนั้นอีก 3.00 ช่ัวโมงจะได้อีกหน่ึงค่านั้นคือเวลา 
03.00 น. วัดค่าอุณหภูมิต่อเนื่องทุกๆ 3ช่ัวโมงจนครบกําหนดเวลารวม 7วันคือเวลา 24.00 น.ของ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554โดยการวัดอุณหภูมิน้ันจะวัดอุณหภูมิที่ผนังอาคารจําลองด้านนอก4ด้าน
และผนังอาคารจําลองด้านในท้ัง4 ด้านและอุณหภูมิภายในอาคารจําลองตรงกลางแบบอาคารจําลอง
อีก 1 จุด รวมเป็น 9 จุดต่อหน่ึงแบบอาคารจําลอง โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภู มิ 2 ชนิด คือ 
อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติโดยมีรายละเอียดของเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ดังต่อไปน้ี 
         1)  อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (รุน่ Fluke 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.9 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์(รุ่น Fluke 62) 

 
ตารางท่ี 3.2 คุณสมบัติของเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์(รุ่น Fluke 62) 
 

รายการ คุณสมบัติ 
ย่านการวัด -30 ถึง 500 °C (932 °F) 
ส่วนระยะทางต่อขนาดวัสดุ 10 ต่อ 1 
ความแม่นยํา สําหรับเป้าหมายที่ 10°Cถึง 30°C ± 1°C

นอกเหนือจากนั้น ±0.5°C 
ระยะทีใ่ช้งาน ไม่มากกว่า 1.50 เมตร 
ดัชนีการเปล่งรังสีของวัตถุทีต่่างกัน 0.95 
เวลาการตอบสนอง น้อยกว่า 0.05 วินาที 
ความละเอียด 0.2°C 
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 12 ช่ัวโมง 
ความสามารถในการทําซํ้า ±0.5% หรือน้อยกว่า ± 1°C 
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 2) เคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Temperature Datalogger)คือ เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้เป็น
ระบบตัวเลขซ่ึงอาศัยการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าที่หัววัดอุณหภูมิแล้วแปลงค่าเป็นองศา
เซลเซียส สามารถต่อสายวัดอุณหภูมิได้ 1 ช่อง (1 chanal) ดังรูปที่ 3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที ่3.10 เครื่องวัดอุณหภมิูอัตโนมัติ (Temperature Datalogger) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 แสดงแนวขึ้น – ลงของดวงอาทติย์กับแบบจําลอง 
 

ลักษณะของแสงแดดจะเอียงข้างด้าน 2 ดังรูปที่ 3.11โดยลักษณะการติดต้ังเทอร์โมมิเตอร์
ของผนังแต่ละด้าน แสดงดังรูปที่ 3.12 
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รูปที ่3.12 ลักษณะที่แสงแดดกระทบกับผนังแบบจําลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.13 ตําแหน่งติดต้ังเทอร์โมมิเตอร์ของแบบจําลอง 
 

ตารางท่ี 3.3  แสดงจํานวนการใช้วัสดุก่อผนังของแบบอาคารจําลองในแต่ละหลัง  
 

แบบอาคารจําลอง          จํานวนตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 

(ก้อน) 
1) แบบบ้านจําลองจากอิฐบล็อกประสานวัสดุหินฝุ่น 160 

2) แบบบ้านจําลองจากอิฐบล็อกประสานวัสดุดินลูกรัง 160 

3) แบบบ้านจําลองจากอิฐ บปก. 192 

4) แบบบ้านจําลองจากอิฐบล็อก 100 

5) แบบบ้านจําลองจากอิฐมอญ 650 
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3.5 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมและการนําความร้อนของวัสดุก่อแต่ละประเภท 
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่างบล็อกประสานจากดินลูกรังและหินฝุ่น 
โดยทําการพิจารณา เปรียบเทียบ ผลการทดสอบในส่วนของการตรวจลักษณะทั่วไปและมิติ ความ
ต้านทานแรงอัด การดูดกลืนนํ้า และความต้านทานแรงดัดว่าวัสดุชนิดใดมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมดี
ที่สุด และทําการเปรียบเทียบการนําความร้อนของวัสดุก่อแต่ละประเภท ที่เก็บค่าอุณหภูมิที่ช่วงเวลา
ต่างๆต่อเน่ืองกันของแบบอาคารจําลองท่ีได้ก่อสร้างขึ้น ว่าวัสดุก่อประเภทใด มีการนําความร้อนตํ่า
ที่สุด และสามารถนําไปใช้ในการก่อสร้างเป็นผนังอาคาร เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิของตัวอาคารได้เป็น
อย่างดี 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัย การผลิตบล็อกประสาร เพ่ือชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ทําการศึกษาวัสดุก่อสร้างบล็อกประสานเป็นวัสดุก่อรับน้ําหนัก ที่ได้ทําการพัฒนารูปแบบให้มีรูและ
เดือยบนตัวบล็อกประสาน เพ่ือความสะดวกในการก่อสร้าง สามารถสรุปศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 
4.1  ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวอย่างบล็อก 
ประสาน 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของวัสดุผสมชนิดต่างๆและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท 1 สําหรับใช้ในการทําตัวอย่างบล็อกประสาน ได้ผลการทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

4.1.1  ผลการทดสอบหาปริมาณความช้ืนตามสภาพธรรมชาติตามมาตรฐานASTM  D 
2216-98 ได้ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง ของดินลูกรังได้ค่า เท่ากับ 5.58 % และหินฝุ่นได้ค่า เท่ากับ 
5.02%โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ก.1 และ ก.2ในภาคผนวก ก.  

4.1.2  ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะตามมาตรฐาน ASTM  C128-93ของดิน
ลูกรังได้ค่าเท่ากับ 5.484 และ หินฝุ่นได้ค่าเท่ากับ 7.178 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ก.3และก.4ใน
ภาคผนวก ก.  

4.1.3  ผลการทดสอบการหาขนาดคละโดยทําการทดสอบโดยวิธีการร่อนผ่านตะแกรง ตาม
มาตรฐาน ASTM  D-2487 ของดินลูกรังมีค่าสัมประสิทธ์ิ Cu เท่ากับ 5 และมีค่าสัมประสิทธ์ิCc
เท่ากับ 2.40,หินฝุ่นค่าสัมประสิทธ์ิ Cu เท่ากับ 5 และมีค่าสัมประสิทธ์ิCc เท่ากับ 2.30ซ่ึงมีค่า
สัมประสิทธ์ิCu มากกว่า 4และสัมประสิทธ์ิ Cc อยู่ระหว่าง 1-3 มีลักษณะเป็นกรวดท่ีมีขนาดคละกันดี 
มีลักษณะเป็นทรายที่มีขนาดคละกันดีโดยมีค่าแสดงดังแสดงในตารางที่4.1โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ที่ก.5และ ก.7 ในภาคผนวก ก. 
 
 
ตารางท่ี 4.1แสดงลักษณะขนาดคละของวัสดุผสมแต่ละชนิด 

ชนิดของวัสดุ ดินลูกรัง หินฝุ่น 

Cu 5 5 
Cc 2.4 2.3 
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4.1.4  ผลการทดสอบหาปริมาณนํ้าที่เหมาะสมในการผสมวัสดุโดยวิธีการบดอัดแบบมาตรฐาน 
ตามมาตรฐาน ASTM  D 1557-70ของดินลูกรังได้ค่าปริมาณนํ้าท่ีเหมาะสมเท่ากับ 11%และความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดเท่ากับ 2.60 g/cm3และหินฝุ่นได้ค่าปริมาณนํ้าที่เหมาะสมเท่ากับ 8.00%และความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดเท่ากับ 2.00 g/cm3โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ก.7และก.8ในภาคผนวก ก. 

4.1.5  ผลการหาค่าความถ่วงจําเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1ตราช้าง ตาม
มาตรฐาน ASTM  C- 150ได้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ4 ตัวอย่างเท่ากับ 3.07โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี ก.9ในภาคผนวก ก.  

  
4.2  ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่างบล็อกประสานดิน 
ลูกรังและหินฝุ่น 

จากการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่างบล็อกประสานปูพ้ืนจากดินลูกรังดิน
และหินฝุ่น ได้ผลการทดสอบดังน้ี 

4.2.1  ผลการตรวจสอบลักษณะท่ัวไปและมิติที่อายุ 28 วันตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรมของบล็อกประสานปูพ้ืนดินลูกรังและหินฝุ่นจากขนาด
มาตรฐาน 12.5×25×10.0 cmมีค่าเฉลี่ยท่ีใกล้เคียงกับขนาดมาตรฐานดังแสดงในตารางที่ 4.2โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี ข.1 และ ข.2ในภาคผนวก ข.  
 
ตารางท่ี4.2แสดงผลการตรวจสอบลักษณะทั่วไปและมิติที่อายุ 28 วัน 

ค่าเฉลี่ย ดินลูกรัง หินฝุ่น 

น้ําหนัก ;kg 6.40 5.27 

กว้าง ;cm 12.6 12.6 
ยาว ;cm 25.0 25.0 
หนา;cm 10.1 10.1 

 
4.2.2  ผลการทดสอบการต้านทานแรงอัดเฉลี่ยที่อายุ 3,7,14และ 28 วันตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรมของบล็อกประสานดินลูกรัง และบล็อก
ประสานหินฝุ่น จากจํานวนตัวอย่างการทดสอบ 8 ตัวอย่าง ที่อายุการบ่มต่างๆได้ค่าเฉล่ีย ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.3พบว่าบล็อกประสานที่ทําจากวัสดุดินลูกรังมีค่าต้านทานแรงอัดสูงสุด เท่ากับ 102.75ksc
ส่วนบล็อกประสานหินฝุ่น มีค่าต้านทานแรงอัด เท่ากับ 102.75kscและความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับ
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แรงอัดกับอายุการบ่มดังรูปที่ 4.1 โดยความสามารถในการรับแรงอัดจะเพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาการ
บ่มโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ข.3และ ข.4ในภาคผนวก ข.  
ตารางท่ี 4.3แสดงผลการทดสอบการต้านทานแรงอัดท่ีอายุ 3,7,14 และ 28 วัน 

อายุการบ่ม 
(วัน) 

บล็อกประสานดินลูกรัง 
(ksc) 

บล็อกประสานหินฝุ่น 
(ksc) 

การบ่มท่ี 3 วัน 25.55 46.52 
การบ่มท่ี 7 วัน 35.39 50.48 
การบ่มท่ี 14 วัน 60.88 71.48 
การบ่มท่ี 28 วัน 102.75 74.23 

 
 
รูปที ่4.1กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับแรงอัดกับอายุการบ่มของบล็อกประสานแต่ละชนิด 

 
4.2.3   ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้งและการดูดกลืนนํ้าท่ีอายุ 28 วันตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรมของบล็อกประสานดินลูกรัง และบล็อก
ประสานหินฝุ่น จากจํานวนตัวอย่างการทดสอบ 8 ตัวอย่าง ได้ค่าเฉล่ียดังแสดงในตารางท่ี 4.4 และ
รูปที่ 4.2 โดยบล็อกประสานที่ทําจากวัสดุดินลูกรังมีความหนาแน่นแห้งสูงสุดและมีค่าการดูดซึมนํ้า
สูงสุดโดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี ข.9ในภาคผนวกข. 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง,การดูดกลืนนํ้าที่ 28 วันที่เวลา30 นาทีและ 24ช่ัวโมง 
 

บล็อกประสาน ความหนาแน่นแห้ง
(kg/m3) 

การดดูกลืนนํ้า
30นาท ี
(kg/m3) 

การดดูกลืนนํ้า 
24ช่ัวโมง 
(kg/m3) 

ดินลูกรัง 
หินฝุ่น 

 

1906.84
1641.42 

198.76
177.66 229.56 

194.07 
 

 

 
 

รูปที ่4.2  แผนภูมิแสดงการดูดกลืนนํ้าที่อายุ 28 วัน ที่เวลา 30 นาทีและ 24 ช่ัวโมง 
 

4.2.4   ผลการทดสอบความต้านทานแรงดัดท่ีอายุ 28 วันของบล็อกประสานดินลูกรัง และ
บล็อกประสานหินฝุ่น จากจํานวนตัวอย่างการทดสอบ 8 ตัวอย่าง ได้ค่าเฉลี่ยดังแสดงในตารางท่ี4.5 
พบว่าบล็อกประสานท่ีทําจากวัสดุดินลูกรังมีค่าต้านทานแรงดัดสูงสุด เท่ากับ 22.27kscส่วนบล็อก
ประสานปูพ้ืนที่ทําจากวัสดุหินฝุ่นมีค่าต้านทานแรงดัด เท่ากับ 8.32kscดังรูปที่ 4.3 โดยมีรายละเอียด
ดังตารางท่ี ข.10 ในภาคผนวก ข. 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการทดสอบการต้านทานแรงดัดที่อายุ  28 วัน 

การทดสอบ 
ดินลูกรัง 

(ksc) 
หินฝุ่น 
(ksc) 

แรงดัดเฉลี่ย 22.27 8.32 
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รูปที ่4.3  แผนภูมิแสดงค่ากาํลังต้านทานแรงดัดที่อายุ  28 วัน 
 
 
 
 
4.3 ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบคุณสมบัติการนําพาความร้อนของวัสดุก่อผนังแต่ละ
ประเภท 
 

 จากการสร้างแบบอาคารจําลองทั้งหมด 5 แบบจําลอง ด้วยบล็อกประสานวัสดุดินลูกรัง , บล็อก
ประสานวัสดุหินฝุ่น, อิฐมอญ , บล็อกคอนกรีตและอิฐบปกโดยเตรียมพ้ืนที่สําหรับสร้างแบบอาคาร
จําลองด้วยแผ่นพ้ืนคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร และหนา 0.08 เมตร จากน้ันจะ
สร้างแบบอาคารจําลองมีขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร โดยมีความหนา 
0.10 เมตร และหลังคาทําจากกระเบื้องลอนคู่โดยมีช่องลม 17% ของพ้ืนที่ผนังแบบบ้านพักอาศัยเพ่ือ
ประชาชนเล่ม2 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง จึงนํามาคิดปริมาณช่องอากาศได้ความสูงหน้า
แบบอาคารจําลอง15 เซนติเมตรโดยมีลักษณะดังรูปท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่4.4  ลักษณะแบบอาคารจําลองสําหรบัทดสอบหาค่าอุณหภูมิ 
 จากการดําเนินการวัดอุณหภูมิโดยทําการวัดทุกๆช่วงเวลา 3ช่ัวโมง นับจากวันเริ่มต้น วันที่ 24
ธันวาคม 2553เวลา 00.00 น. วัดค่าอุณหภูมิคร้ังที่หน่ึงและหลังจากนั้นอีก 3.00 ช่ัวโมงทําการวัดค่า
อุณหภูมิอีกหนึ่งค่าเวลา 03.00 น. วัดค่าอุณหภูมิต่อเน่ืองทุกๆ 3ช่ัวโมงจนครบกําหนดเวลารวม 7วัน
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คือเวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554โดยการวัดอุณหภูมินั้นได้ทําการวัดอุณหภูมิที่ผนัง
อาคารจําลองด้านนอกทั้ง4ด้านและผนังอาคารจําลองด้านในทั้ง 4 ด้านโดยใช้เครื่องอินฟราเรด
เทอร์โมมิเตอร์และอุณหภูมิภายในอาคารจําลองตรงกลางแบบอาคารจําลองอีก 1 จุด โดยใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิอัตโนมัติ รวมเป็น 9 จุดต่อหน่ึงแบบอาคารจําลอง ได้ผลของค่าอุณหภูมิเฉลี่ยดังตารางที่ ค.1 
ถึง ค.5 และรูปแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย ดังรูปท่ี 4.5ถึง 4.9 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
รูปที ่4.5กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังภายในและผนงัภายนอกด้านท่ี 1 

 

ตารางท่ี 4.6แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่พ้ืนผิวผนังภายในและผนังภายนอกด้านท่ี 1 
แบบอาคารจําลอง 
 
 

อุณหภูมิตํ่าสุด 
เวลา 5.00 น. 

อุณหภูมิสูงสุด 
เวลา 12.00 น. 

ภายนอก (°c) ภายใน(°c) ภายนอก (°c) ภายใน(°c) 

บล็อกประสานหินฝุ่น 
บล็อกประสานดินลูกรัง 
อิฐ บปก. 
อิฐบล็อก 
อิฐมอญ 

27 
27 
26 
26 
27 

27 
27 
27 
27 
27 

38 
37 
36 
36 
36 

38 
38 
39 
38 
38 

จากรูปที่ 4.5 และตารางท่ี 4.6 ในช่วงเวลาท่ีอุณหภูมิตํ่าสุดคือเวลาประมาณ5.00 น. วัดค่า
อุณหภูมิภายนอกของผนังแบบอาคารจําลองท้ัง5อาคารจําลองปรากฏว่าอาคารจําลองที่มีค่าอุณหภูมิ
ตํ่าสุด คือ  อิฐ บปก.และ อิฐบล็อก มีอุณหภูมิ 26°cส่วนภายในมีอุณหภูมิเท่ากันที่ 27°c และท่ีเวลา
12 .00น.ผนังภายใน มีอุณหภูมิใกล้เคียงกันทั้ง 5 แบบอาคารทดลองท่ีประมาณ 38°c อุณหภูมิ
ภายนอกของผนังที่มีค่าสูงสุด คืออาคารจําลองบล็อกประสานหินฝุ่นมีอุณหภูมิ38 °c 
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รูปที ่4.6  กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังภายในและผนังภายนอกด้านท่ี 2 
 
ตารางท่ี 4.7แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่พ้ืนผิวผนังภายในและผนังภายนอกด้านท่ี 2 

บล็อกประสาน 
 
 

อุณหภูมิตํ่าสุด 
เวลา 5.00 น. 

อุณหภูมิสูงสุด 
เวลา 14.00 น. 

ภายนอก (°c) ภายใน(°c) ภายนอก (°c) ภายใน(°c) 

บล็อกประสานหินฝุ่น 
บล็อกประสานดินลูกรัง 
อิฐ บปก. 
อิฐบล็อก 
อิฐมอญ 

28 
27 
28 
26 
28 

27 
27 
27 
28 
27 

40 
37 
36 
36 
36 

38 
38 
39 
38 
36 

 
จากรูปที่ 4.6และตารางท่ี 4.7ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิตํ่าสุดคือเวลาประมาณ5.00 น. วัดค่า

อุณหภูมิภายนอกของผนังแบบอาคารจําลองทั้ง5 อาคารจําลองปรากฏว่า อาคารจําลองที่มีค่า
อุณหภูมิตํ่าสุด คือ  อิฐ บล็อกมีอุณหภูมิ 26°c ส่วนภายในมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันที่ 27°c และที่เวลา
12 .00น. ผนังภายในอิฐ บปก ที่ประมาณมีค่าอุณหภูมิสูงสุด คือ39°c  และ อุณหภูมิภายนอกของ
ผนังที่มีค่าสูงสุดคือ บล็อกประสานหินฝุ่น ซ่ึงมีอุณหภูมิ  40 °c 
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รูปที ่4.7  กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังภายในและผนังภายนอกด้านท่ี 3 
 

ตารางท่ี 4.8แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่พ้ืนผิวผนังภายในและผนังภายนอกด้านท่ี3 
บล็อกประสาน 

 
 

อุณหภูมิตํ่าสุด 
เวลา 6.00 น. 

อุณหภูมิสูงสุด 
เวลา 15.00 น. 

ภายนอก (°c) ภายใน(°c) ภายนอก (°c) ภายใน(°c) 

บล็อกประสานหินฝุ่น 
บล็อกประสานดินลูกรัง 
อิฐ บปก. 
อิฐบล็อก 
อิฐมอญ 

26 
26 
26 
26 
26 

27 
27 
27 
27 
27 

40 
37 
47 
47 
42 

37 
37 
37 
37 
36 

 
 จากรูปที่ 4.7 และตารางท่ี 4.8ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิตํ่าสุดคือเวลาประมาณ 6.00 น. วัดค่า
อุณหภูมิภายนอกของผนังแบบอาคารจําลองทั้ง5อาคารจําลองบล็อกประสานหินฝุ่น บล็อกประสาน
ดินลูกรังอิฐ บปก.อิฐบล็อกอิฐมอญมีอุณหภูมิสูงสุดและเท่ากันท้ัง 5 แบบอาคารจําลองนั่นคืออุณหภูมิ 
26°c และอุณหภูมิภายในของผนังแบบอาคารจําลองท้ัง5อาคารจําลอง บล็อกประสานหินฝุ่น บล็อก
ประสานดินลูกรังอิฐ บปก.อิฐบล็อกอิฐมอญมีอุณหภูมิสูงสุดและเท่ากันทั้ง 5 แบบอาคารจําลองน่ันคือ
อุณหภูมิ 27°c  

ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงท่ีสุดคือเวลาประมาณ 15.00 น. วัดค่าอุณหภูมิภายนอกของผนัง
แบบอาคารจําลองทั้ง5อาคารจําลองบล็อกประสานหินฝุ่นมีอุณหภูมิสูงสุดนั่นคืออุณหภูมิ 40°c และ
อุณหภูมิภายในของผนังแบบอาคารจําลองทั้ง5อาคารจําลองบล็อกประสานหินฝุ่นบล็อกประสานดิน
ลูกรังอิฐ บปก.และอิฐบล็อกมีอุณหภูมิสูงที่สุดคือ 37°c 
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รูปที ่4.8  กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังภายในและผนังภายนอกด้านท่ี 4 
 
 
ตารางท่ี 4.9แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่พ้ืนผิวผนังภายในและผนังภายนอกด้านท่ี4 

แบบอาคารจําลอง 
 
 

อุณหภูมิตํ่าสุด 
เวลา 6.00 น. 

อุณหภูมิสูงสุด 
เวลา 15.00 น. 

ภายนอก (°c) ภายใน(°c) ภายนอก (°c) ภายใน(°c) 

บล็อกประสานหินฝุ่น 
บล็อกประสานดินลูกรัง 
อิฐ บปก. 
อิฐบล็อก 
อิฐมอญ 

27 
28 
27 
27 
27 

27 
27 
27 
26 
27 

40 
38 
49 
49 
40 

35 
36 
37 
37 
37 

 
จากรูปที่ 4.8 และตารางท่ี 4.9ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิตํ่าสุดคือเวลาประมาณ 6.00 น. วัดค่า

อุณหภูมิภายนอกของผนังแบบอาคารจําลองท้ัง5อาคารจําลองบล็อกประสานดินลูกรังมีอุณหภูมิสูงสุด
คืออุณหภูมิ 28°cและอุณหภูมิภายในของผนังแบบอาคารจําลองทั้ง5อาคารบล็อกประสานหินฝุ่น
บล็อกประสานดินลูกรังอิฐ บปก.อิฐมอญมีอุณหภูมิสูงที่สุดคือ 27°c 

ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงท่ีสุดคือเวลาประมาณ 15.00 น. วัดค่าอุณหภูมิภายนอกของผนัง
แบบอาคารจําลองทั้ง5อาคารจําลองอิฐ บปก.อิฐบล็อก มีอุณหภูมิสูงสุดน่ันคืออุณหภูมิ 49°c และ
อุณหภูมิภายในของผนังแบบอาคารจําลองทั้ง5อาคารอิฐ บปก.อิฐบล็อกอิฐมอญมีอุณหภูมิสูงที่สุดคือ 
37°c 
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รูปที ่4.9  กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของภายในแบบอาคารจําลอง 
 
ตารางท่ี 4.10แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของภายในแบบอาคารจําลอง 

แบบอาคารจําลอง 
 
 

อุณหภูมิตํ่าสุด 
เวลา 6.00 น. 

อุณหภูมิสูงสุด 
เวลา 15.00 น. 

ภายในแบบอาคารจําลอง 
 (°c) 

ภายในแบบอาคารจําลอง 
 (°c) 

บล็อกประสานหินฝุ่น 
บล็อกประสานดินลูกรัง 
อิฐ บปก. 
อิฐบล็อก 
อิฐมอญ 

 27 
26 
25 
27 
27 

 37 
38 
36 
36 
39 

 

จากรูปที่ 4.9 และตารางท่ี 4.10ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิตํ่าสุดคือเวลาประมาณ 6.00 น. วัด
ค่าอุณหภูมิภายในแบบอาคารจําลองท้ัง5อาคารจําลองอิฐ บปก.มีอุณหภูมิ 25°c และในช่วงเวลาที่
อุณหภูมิสูงที่สุดคือเวลาประมาณ 15.00 น. วัดค่าอุณหภูมิภายในแบบอาคารจําลองท้ัง5อาคารจําลอง
อิฐมอญ มีอุณหภูมิสูงสุดคืออุณหภูมิ 39°c 

ด้วยการที่ผลต่างของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงน้อยความร้อนจะเคล่ือนท่ีผ่านวัสดุได้ยากขึ้น ด้วย
เหตุน้ี บล็อกประสานดินลูกรังที่มีค่าผลต่างของอุณหภูมิน้อยท่ีสุด จึงเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุก่อ
ผนังมากท่ีสุด 



51 
 

 
 

รูปที ่4.10  แสดงผลต่างของอุณหภูมิภายนอก – ภายในของวัสดุก่อ 
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รูปที ่4.11  แสดงการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์จากผลต่างของอุณหภูมิของวัสดุก่อ 
 

ตารางท่ี 4.11  แสดงอุณหภมิูตํ่าสุดและสงูสุดและอุณหภมิูเฉลี่ยและผลต่างของอุณหภูมิ 

 

อุณหภูมิ
ต่ําสดุ

ภายนอก 
อุณหภูมิต่ําสดุ

ภายใน 
อุณหภูมิสูงสุด

ภายนอก 
อุณหภูมิสูงสุด

ภายใน 
เฉลี่ยอุณหภูมิ

ภายนอก 
อุณหภูมิเฉลี่ย

ภายใน 
ผลต่าง
อุณหภูมิ 

หินฝุ่น 27.00 27.00 39.50 37.00 33.25 32.00 1.25 
ลกูรัง 27.00 27.00 37.25 37.20 32.13 32.10 0.02 
บปก 26.75 27.00 42.00 37.70 34.38 32.35 2.03 
บล็อก 26.25 27.00 42.00 37.41 34.13 32.21 1.92 
มอญ 32.75 27.00 38.50 37.04 35.63 32.02 3.61 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการผลิตบล็อกประสาน เพ่ือชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธี

ผลิตเป็นบล็อกประสานซึ่งใช้วัสดุสองชนิด คือ ดินลูกรัง และ หินฝุ่น  โดยนํามาหาคุณสมบัติทางด้าน
วิศวกรรมพ้ืนฐานของวัสดุที่นํามาทําเป็นบล็อกประสานทั้งสองชนิด และนําบล็อกประสานมาก่อเป็น
แบบอาคารจําลอง เพ่ือศึกษาการนําความร้อนของวัสดุก่อผนัง และนํามาเปรียบเทียบกับวัสดุก่อท่ี
เป็นผลิตภัณฑ์ซ่ึงใช้กันโดยท่ัวไป ทั้ง สามชนิด คือ อิฐมอญ , อิฐ บปก. , อิฐบล็อก ซ่ึงสามารถสรุป
ผลได้ดังน้ี 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ลักษณะทั่วไปและมิติที่อายุ 28 วัน ค่าเฉลี่ยของขนาดบล็อกประสานดินลูกรัง และ 
บล็อกประสานหินฝุ่น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 
กระทรวงอุตสาหกรรมที่กําหนดไว้ว่าต้องมีลักษณะท่ัวไปและมิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 
±2 มิลลิเมตรจากการตรวจสอบพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยลักษณะภายนอกไม่มีรอย
แตกหักและรอยบ่ิน  

5.1.2 ค่าความหนาแน่นความหนาแน่นและการดูดกลืนนํ้าท่ีอายุ28 วัน ของบล็อกประสาน
ดินลูกรังมีค่าความหนาแน่นแห้งเท่ากับ  1906.84kg/m3 ค่าการดูดกลืนนํ้าเท่ากับ229.56kg/m3ซ่ึง
ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่กําหนดไว้ว่าบล็อกประสานที่มีความหนาแน่นแห้ง 1841 kg/m3ถึง 1920 kg/m3 ต้องมีค่าการดูด
ซึมน้ํ าสูงสุดได้ไม่เกิน 240 kg/m3และบล็อกประสานหินฝุ่นมีค่าความหนาแน่นแห้งเท่ากับ  
1641.42kg/m3ค่าการดูดกลืนน้ําเท่ากับ 184.07kg/m3ซ่ึงค่าท่ีได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่กําหนดไว้ว่าบล็อกประสานท่ีมีความ
หนาแน่นแห้ง 1680 kg/m3และน้อยกว่า ต้องมีค่าการดูดซึมน้ําสูงสุดได้ไม่เกิน 288 kg/m3 
 
 
 
 

5.1.3 ค่าความต้านทานแรงอัดท่ีอายุ 28 วัน บล็อกประสานดินลูกรังมีค่าเฉลี่ยกําลังอัดสูง
ที่สุดเท่ากับ 102.75ksc บล็อกประสานหินฝุ่นมีค่าเฉลี่ยกําลังอัด เท่ากับ 74.23kscซ่ึงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสานมผช.602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรมที่
กําหนดค่าเฉล่ียความต้านทานแรงอัดของบล็อกประสานชนิดรับน้ําหนักต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 71.38 
ksc (7 Mpa) 
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5.1.4 ความต้านทานแรงดัดท่ีอายุ 28 วัน บล็อกประสานดินลูกรังมีค่าเฉลี่ยกําลังแรงดัดสูงสุด
เท่ากับ27kscและบล็อกประสานปูพ้ืนหินฝุ่นมีค่าเฉลี่ยกําลังแรงดัด เท่ากับ 8.32ksc 

5.1.5 สรุปการหาคุณสมบัติการนําพาความร้อนของวัสดุก่อผนังแต่ละประเภท พบว่าจากการ
ทดสอบวัดค่าอุณหภูมิที่พ้ืนผิวผนังภายในและภายนอก ของแบบอาคารจําลองของวัสดุต่างๆทั้ง 5 
ชนิดผนังที่ก่อด้วยบล็อกประสานดินลูกรังมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของผนังภายนอก ทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 
32.13°Cและภายในท้ัง4ด้าน ประมาณ 32.10°C ซ่ึงมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและ
ภายนอก ประมาณ 0.02°C ซ่ึงเป็นวัสดุก่อผนังที่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเป็นอันดับที่ 1คิดเป็น
ประสิทธิภาพดีที่สุด 100% 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  ผนังที่ก่อด้วยบล็อกประสานหินฝุ่นมีค่าเฉล่ียอุณหภูมิของผนังภายนอก ทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 
33.25 °Cและภายในท้ัง4ด้าน ประมาณ 32.00°C ซ่ึงมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและ
ภายนอก ประมาณ 1.25°C ซ่ึงเป็นวัสดุก่อผนังที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าเป็นอันดับที่2 คิดเป็นประสิทธิภาพ 
98% 

 ผนังท่ีก่อด้วยอิฐบล็อกมีค่าเฉล่ียอุณหภูมิของผนังภายนอก ทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 34.13°C
และภายในทั้ง4ด้าน ประมาณ 32.21°C ซ่ึงมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอก 
ประมาณ 1.92°C ซ่ึงเป็นวัสดุก่อผนังที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าเป็นอันดับที่ 3คิดเป็นประสิทธิภาพ 96.80% 

 ผนังที่ก่อด้วยอิฐ บปก มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของผนังภายนอก ทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 34.38 °C
และภายในทั้ง4ด้าน ประมาณ 32.35°C ซ่ึงมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอก 
ประมาณ 2.03°C ซ่ึงเป็นวัสดุก่อผนังท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าเป็นอันดับที่ 4 คิดเป็นประสิทธิภาพ 
96.80% 

 ผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญ มีค่าเฉล่ียอุณหภูมิของผนังภายนอก ทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 35.63 °C 
และภายในทั้ง4ด้าน ประมาณ 32.02°C ซ่ึงมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอก 
ประมาณ 3.61°C ซ่ึงเป็นวัสดุก่อผนังที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเป็นประสิทธิภาพ 96.50% 

  
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในแบบอาคารจําลอง จากการเก็บข้อมูลพบว่า แบบอาคารจําลองที่สร้าง

จากอิฐ บปก มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตํ่าท่ีสุดเป็นอันดับที่ 1  ประมาณ 30.5°C บล็อกประสานดิน
ลูกรังมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตํ่าท่ีสุดเป็นอันดับที่ 2  ประมาณ 31.50°Cบล็อกประสานหินฝุ่นมีค่า
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตํ่าสุดเป็นอันดับที่ 3 ประมาณ 32°C อิฐบล็อกมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตํ่าท่ีสุด
เป็นอันดับที่ 4  ประมาณ 32°C ส่วนอิฐมอญมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในสูงที่สุด ประมาณ 33°C 

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแบบอาคารจําลองสอดคล้องกับค่าการดูดซึมนํ้าของบล็อก
ประสานดินลูกรังและหินฝุ่น ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดกลืนนํ้าเป็นอย่างดีจึงสรุปได้ว่าการใช้วัสดุก่อผนัง
ประเภทบล็อกประสานดินลูกรังและหินฝุ่นมีคุณสมบัติในการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้คงที่ได้
เป็นอย่างดี กว่าวัสดุก่อท่ัวไปในท้องตลาดที่ใช้กันอยู่ทั่วไป จึงควรส่งเสริมการก่อสร้างอาคารด้วยวัสดุ
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ประเภทบล็อกประสานให้มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากการก่อสร้างสามารถทําได้ง่าย และยังช่วยในส่วนของ
การรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้เย็นสบายและมีอุณหภูมิคงที่ได้เป็นอย่างดี 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้มีระยะเวลาที่มากข้ึนเพ่ือจะได้ทราบค่าอุณหภูมิ
ที่แม่นยํา และถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

5.3.2 ควรพิจารณาเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยในการลดอุณหภูมิ ที่หลากหลาย
เป็นวัสดุก่อผนังเพ่ือใช้ในการทดสอบ  

5.3.3 ควรทําการสร้างแบบจําลองอาคารในพื้นที่กลางแจ้งไม่มีสิ่งบดบังตัวอาคารจําลองซ่ึง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อจํากัดทางด้านพ้ืนที่ในการสร้างแบบจําลองอาคาร และควรมีระยะห่างของ
แบบจําลอง แต่ละหลังที่ทําการทดสอบที่ใกล้เคียงกับอาคารจริง 

5.3.4 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาวิจัยในลักษณะของแบบจําลอง ควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการนําไปใช้ในการก่อสร้างจริง 

5.3.5 ควรเพิ่มจํานวนของเครื่องมือวัดอุณหภูมิและติดต้ังให้ครบทุกด้านของผนังทั้งด้านใน
และด้านนอก ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกิดความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิเนื่องจากระยะในการอ่าน
อุณหภูมิจากเคื่องมือ มีการพัฒนาในส่วนของเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิให้มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

จิรพัฒน์  โชติไกร, ประทีป  ดวงเดือน และ วรากร  ไม้เรียง.  ปฐพีกลศาสตร์ทฤษฎีและ ปฏิบัติการ. 
กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2525. 

“ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อิฐก่อสร้างสามัญ (มอก.72-2536),” ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 
91 ตอนที่ 62. หน้า 1-15 10 เมษายน 2517. 

พงศ์พัน วรสุนทโรสถ. วัสดุก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร. ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2540. 
มณเฑยีร  กังศศิเทียม. กลศาสตร์ของดินดา้นวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : 2533. 
วรากร  ไม้เรียง และคณะ.ปฐพีกลศาสตร์ทฤษฎีและ ปฏิบัติการ.พิมพ์ครั้งที่ 2. ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 
 2525. 
วินิต  ช่อวิเชียร และวัฒนา  ธรรมมงคล. ปฐพีกลศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ป.สมัพันธ์พาณิชย์, 
 2532. 
อุดมวิทย์กาญจนวรงค์ . การทดสอบวัสดุแบบทําลาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:สกายบุ๊กส์,2543. 
วุฒิชัย กกกําแหง.“การศึกษาคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานที่ใช้ยิปซ่ัมสังเคราะห์เป็นวัสดุผสม

แทนปูนซีเมนต์”.สํานักงานวิจัยและพัฒนา (สวพ.),2540 
ณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุล.“การศึกษาการนํากากตะกอนเคมีจากกระบวนการผลิตน้ําประปามาใช้

เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในซีเมนต์มอร์ต้าและบล็อกประสาน”คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุงเทพมหานคร :  พ.ศ. 2550 

 
ขวัญชัย อุ่นใจวิวัฒน์.“คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตท่ีใช้แล้วพร้อมท้ัง 

ศึกษาการนําคอนกรีตที่ใช้แล้วมาทดแทนมวลหยาบในการก่อสร้าง”ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบัน เทค โน โล ยีพระจอมเกล้ าพ ระนครเหนื อ . 
กรุงเทพมหานคร :  พ.ศ. 2548 

เริงศักด์ิ  ศรีอุทัย. “การศึกษาคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของแอสฟัสต์คอนกรีตท่ีแทนวัสดุมวลรวม 
ด้วยคอนกรีตเก่า” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.ปทุมธานี :  พ.ศ. 2551 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมพื้นฐาน 
ของวัสดุที่ใช้ในการผลิตบล็อกประสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ตารางท่ีก.1 ผลการทดสอบปริมาณความช้ืนของวัสดุดินลกูรัง 
        

Can No. 1 2 3 

Wt. of  Can + Wet Soil ; g. 88.31 82.43 87.67 

Wt. of  Can + Dry Soil ; g. 84.58 78.89 83.83 

Wt. of  Can ; g. 18.48 14.71 14.91 

Wt. of Dry Soil ; g. 66.10 64.18 68.92 

Wt. water ; g. 3.73 3.54 3.84 

Water content ; % 5.64 5.52 5.57 

Average Water content;%  5.58  

 
 
 

ตารางท่ี ก.2 ผลการทดสอบปริมาณความช้ืนของวัสดุหินฝุน่ 
        

Can No. 1 2 3 

Wt. of  Can + Wet Soil ; g. 95.40 89.42 92.76 

Wt. of  Can + Dry Soil ; g. 91.43 86.01 89.04 

Wt. of  Can ; g. 15.85 14.82 15.08 

Wt. of Dry Soil ; g. 75.58 71.19 73.97 

Wt. water ; g. 3.97 3.41 3.72 

Water content ; % 5.25 4.79 5.03 

Average Water content;% 5.02  
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ตารางท่ี ก.3 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุดินลูกรงั 
        

Determination 1 2 3 

Temperature (˚C) 50 45 40 

Density of water (g. / cm3 ) 0.9922 0.9902 0.9881 

Mass of Pycnometer + water + sample (g.) 944 946 948 

Mass of Pycnometer + water (g.) 648 649 650 

Apparent Specific Gravity    

GA 5.402 5.515 5.589 

GA 5.423 5.484 5.546 

Average GA (30oC)                            5.484 

 
 
 
ตารางท่ี ก.4 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุหินฝุ่น 
        

Determination 1 2 3 

Temperature (˚C) 50 45 40 

Density of water (g. / cm3 ) 0.9922 0.9902 0.9881 

Mass of Pycnometer + water + sample (g.) 969 970 972 

Mass of Pycnometer + water (g.) 656 658 660 

Apparent Specific Gravity    

GA 7.330 7.169 7.154 

GA 7.304 7.129 7.099 

Average GA (30oC)                             7.178 
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ตารางท่ี ก.5 ผลการทดสอบการหาขนาดคละของวัสดุดินลูกรังโดยวิธีการร่อนผ่านตะแกรง  
 
Size Sieve 

Open 
(mm.) 

W.Sieve 
(g.) 

W.Soil+Sieve 
(g.) 

W.soilRetain
(g.) 

% Retain % com % Pass

4 4.75 700 889 189 37.80 37.80 62.20 
8 2.38 436 572 136 27.20 65.00 35.00 
30 0.6 351 480 129 25.80 90.80 9.20 
40 0.425 533 545 12 2.40 93.20 6.80 
50 0.3 554 562 8 1.60 94.80 5.20 
100 0.149 490 502 12 2.40 97.20 2.80 
200 0.074 471 479 8 1.60 98.80 1.20 
pan - 501 507 6 1.20 100.00 0.00 
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ตารางท่ี ก.6 ผลการทดสอบการหาขนาดคละของวัสดุหินฝุ่นโดยวิธีการร่อนผ่านตะแกรง  
 
Size Sieve 

Open 
(mm.) 

W.Sieve 
(g.) 

W.Soil+Sieve 
(g.) 

W.soilRetain
(g.) 

% Retain % com % Pass

4 4.75 700 771 71 14.20 14.20 85.80 
8 2.38 436 541 78 15.60 29.80 70.20 
30 0.6 351 467 116 23.20 53.00 47.00 
40 0.425 533 552 19 3.80 56.80 43.20 
50 0.3 554 569 15 3.00 59.80 40.20 
100 0.149 490 547 57 11.40 71.20 28.80 
200 0.074 471 562 91 18.20 89.40 10.60 
pan - 501 554 53 10.60 100.00 0.00 
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ตารางท่ี ก.7 ผลการทดสอบการหาปริมาณนํ้าที่เหมาะสมของวัสดุดินลูกรังโดยวิธีการบดอัดแบบ
มาตราฐาน 

          
Sample No. 1 2 3 4 5 
Wt. of  Can + Wet Soil ; g. 84 85 125 82 - 
Wt. of  Can + Dry Soil ; g. 81 81 115 74 - 
Wt. of  Can ; g. 24 25 28 25 - 
Wt. of Dry Soil ; g. 57 56 87 49 - 
Wt. water ; g. 3 4 10 8 - 
Water content ; g. 5.26 7.14 11.49 16.33 - 

Wt. of Soil + Mold ; g. 5880 6083 6875 6094 - 
Wt. of Mold ; g 4133 4133 4133 4133 - 
Wt. of Soil ; g. 1747 1950 2742 1961 - 
Wet density ; g/cm3 1.93 2.16 3.03 2.17 - 

Dry density ; g/cm3 1.26 1.94 2.60 1.27 - 
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ตารางท่ี ก.8 ผลการทดสอบการหาปริมาณนํ้าที่เหมาะสมของวัสดุหินฝุ่นโดยวิธีการบดอัดแบบ
มาตรฐาน 

        
Sample No. 1 2 3 4 5 
Wt. of  Can + Wet Soil ; g. 128 113 127 103 142 
Wt. of  Can + Dry Soil ; g. 126 108 118 95 128 
Wt. of  Can ; g. 25 24 25 24 24 
Wt. of Dry Soil ; g. 101 84 93 71 104 
Wt. water ; g. 2 5 9 8 14 
Water content ; g. 1.98 5.95 9.68 11.27 13.46 

Wt. of Soil + Mold ; g. 5977 5899 6250 6158 6258 
Wt. of Mold ; g 4133 4133 4133 4133 4133 
Wt. of Soil ; g. 1844 1766 2117 2025 2123 
Wet density ; g/cm3 2.04 1.96 2.34 2.24 2.35 

Dry density ; g/cm3 1.28 1.64 2.06 2.01 1.19 
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ตารางท่ี ก.9 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภท 1
ตราช้าง 

 
 

Symbol Sample  No. 
Weight Volume Specific  

Gravity Average   
Specific  
Gravity (g) (cm3) of  

Cement 
  1 64.0 20.8 3.062 

3.07 Portland 2 64.0 20.8 3.076 
Cement 3 64.0 20.9 3.062 
Type  I 4 64.0 20.8 3.076 

                
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่าง 
บล็อกประสานดินลูกรัง,บล็อกประสานหินฝุ่น  

อิฐมอญ,อิฐ บปก,อิฐบล็อก 
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ตารางท่ี ข.1 ผลการทดสอบลักษณะท่ัวไปและมิติของบลอ็กประสานดินลูกรัง 
                    

ตัวอย่าง ค่าเฉล่ีย 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

          

น้ําหนัก ; kg 6.260 6.140 6.490 6.440 6.470 6.320 6.630 6.500 6.406 

กว้าง ; cm 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 

ยาว ; cm 25 25.1 25 25.1 25 25 25 25 25.0 

ลึก  ; cm 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 

 

 

 

ตารางท่ี ข.2 ผลการทดสอบลักษณะท่ัวไปและมิติของบลอ็กประสานหนิฝุ่น 

 

 

 

                    

ตัวอย่าง ค่าเฉล่ีย 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

          

น้ําหนัก ; kg 5.210 5.190 5.380 5.260 5.320 5.250 5.330 5.250 5.274 

กว้าง ; cm 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 

ยาว ; cm 25 25.1 25 25.1 25 25 25 25 25.0 

ลึก  ; cm 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 
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ตารางท่ี ข.3  ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของบลอ็กประสานดินลูกรัง 

 

 

 

 

อายุการ
บ่ม 

ค่ารับกําลังแรงอัด(ksc) ค่าเฉล่ีย 
กําลังอัด 

1 2 3 4 5 6 7 8 (ksc) 

3 วัน 45.31 32.36 30.74 32.36 32.36 35.60 32.36 42.07 35.39 

7วัน 22.65 24.92 22.98 31.71 19.42 19.42 26.21 29.12 24.55 

14 วัน 51.78 38.83 61.49 61.49 48.54 50.16 67.96 106.79 60.88 

28 วัน 110.03 126.21 100.32 97.08 100.32 100.32 97.08 93.85 102.75 

 

 

 

 

อายุการ
บ่ม 

น้ําหนัก/ก้อน (kg) ค่าเฉล่ีย
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 6 7 8 (kg) 

3 วัน 6.78 6.82 6.77 6.85 6.92 6.85 6.66 6.86 6.81 

7วัน 6.5 6.34 6.63 6.55 6.4 6.66 6.66 6.67 6.55 

14 วัน 6.6 6.53 6.59 6.76 6.75 6.58 6.6 6.65 6.63 

28 วัน  6.27 6.47 6.35 6.48 6.36 6.34 6.42 6.36 6.38 
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ตารางท่ี ข.4  ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของบลอ็กประสานหินฝุ่น 

 

 

 

 

อายุการบ่ม ค่ารับกําลังแรงอัด(ksc) 
ค่าเฉล่ีย 

กําลังอัด  

 1 2 3 4 5 6 7 8 (ksc) 

3 วัน 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 

7วัน 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 

14 วัน 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 

28 วัน 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 
 

 

 

 

อายุการ
บ่ม 

น้ําหนัก/ก้อน (kg) ค่าเฉล่ีย
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 6 7 8 (kg) 

3 วัน 6.78 6.82 6.77 6.85 6.92 6.85 6.66 6.86 6.81 

7วัน 6.50 6.34 6.63 6.55 6.40 6.66 6.66 6.67 6.55 

14 วัน 6.60 6.53 6.59 6.76 6.75 6.58 6.60 6.65 6.63 

28 วัน 6.27 6.47 6.35 6.48 6.36 6.34 6.42 6.36 6.38 
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รูปที ่ข.1 กราฟแสดงกําลงัอัดเฉลี่ยระหว่างบล็อกประสานดินลูกรังและบล็อกประสานหินฝุ่น 
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ตารางท่ีข.5การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึมบล็อกประสานดินลูกรัง 

รายละเอียด อิฐทดสอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ขนาด ;m. 0.126x0.25x0.10 

ปริมาตร (V) ;m3 0.003125 

น้ําหนัก (W1) ;kg 6.26 6.14 6.49 6.44 6.47 6.32 6.63 6.5 

น้ําหนัก เฉล่ีย ;kg 6.40625 

นน. เผาแห้ง ;kg 5.81 5.581 6.12 6.07 6.02 5.9 6.16 6.01 

นน. เผาแห้ง เฉล่ีย ;kg 5.958875 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr. ;kg 6.54 6.51 6.66 6.55 6.65 6.52 6.61 6.6 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr.เฉล่ีย ;kg 6.58 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr. ;kg 6.57 6.54 6.78 6.71 6.70 6.60 6.82 6.95 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr.เฉล่ีย ;kg 6.86375 

ความหนาแน่นอิฐเฉล่ีย 289.56 

เปอร์เซนด์ความช้ืน ;% 7.745 10.02 6.046 6.096 7.475 7.119 7.63 8.153 

เปอร์เซนด์ความช้ืนเฉล่ีย ;% 7.534921489 

เปอร์เซนด์การดูดซึม ;% 17.56 21.66 13.4 13.18 12.79 17.29 10.7 15.64 

เปอร์เซนด์การดูดซึมเฉล่ีย ;% 15.27883812 
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ตารางท่ี ข.6 การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึมอิฐบล็อกประสานหินฝุ่น 

รายละเอียด อิฐทดสอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ขนาด ;m. 0.126x0.25x0.10 

ปริมาตร (V) ;m3 0.003152 

น้ําหนัก (W1) ;kg 5.21 5.19 5.38 5.26 5.32 5.25 5.33 5.25 

น้ําหนัก เฉล่ีย ;kg 5.27375 

นน. เผาแห้ง ;kg 5.12 5.1 5.28 5.16 5.22 5.14 5.23 5.14 

นน. เผาแห้ง เฉล่ีย ;kg 5.17375 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr. ;kg 5.74 5.72 5.86 5.78 5.85 5.74 5.83 5.73 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr.เฉล่ีย ;kg 5.78125 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr. ;kg 5.7 5.68 5.81 5.73 5.78 5.69 5.78 5.7 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr.เฉล่ีย ;kg 5.73375 

ความหนาแน่นอิฐเฉล่ีย 177.6649746 

เปอร์เซนด์ความช้ืน ;% 1.758 1.765 1.894 1.938 1.916 2.14 1.91 2.14 

เปอร์เซนด์ความช้ืนเฉล่ีย ;% 1.932794077 

เปอร์เซนด์การดูดซึม ;% 11.33 11.37 10.04 11.05 10.73 10.7 10.5 10.89 

เปอร์เซนด์การดูดซึมเฉล่ีย ;% 10.82807711 
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ตารางท่ี ข.7 การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึมอิฐบปก. 

รายละเอียด อิฐทดสอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ขนาด ;m. 0.07x0.23x0.11 

ปริมาตร (V) ;m3 0.001771 

น้ําหนัก (W1) ;kg 2.83 2.89 2.81 2.85 2.85 2.88 2.84 2.86 

น้ําหนัก เฉล่ีย ;kg 2.85125 

นน. เผาแห้ง ;kg 2.83 2.89 2.8 2.84 2.84 2.88 2.84 2.86 

นน. เผาแห้ง เฉล่ีย ;kg 2.8475 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr. ;kg 3.08 3.16 3.09 3.12 3.13 3.14 3.11 3.11 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr.เฉล่ีย ;kg 3.1175 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr. ;kg 3.16 3.19 3.13 3.17 3.18 3.22 3.06 3.02 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr.เฉล่ีย ;kg 3.24125 

ความหนาแน่นอิฐเฉล่ีย 222.3320158 

เปอร์เซนด์ความช้ืน ;% 0 0 0.357 0.352 0.352 0 0 0 

เปอร์เซนด์ความช้ืนเฉล่ีย ;% 0.132671026 

เปอร์เซนด์การดูดซึม ;% 15.19 13.84 15.36 15.14 15.49 15.28 11.3 9.091 

เปอร์เซนด์การดูดซึมเฉล่ีย ;% 13.83280186 

 



74 
 

ตารางท่ี ข.8 การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึมอิฐมอญ 

รายละเอียด    อิฐทดสอบ     

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ขนาด ;m. 0.064x0.14x0.04 

ปริมาตร (V) ;m3 0.003584 

น้ําหนัก (W1) ;kg 4.6 4.5 4.6 4.7 4.4 4.8 4.8 4.6 

น้ําหนัก เฉล่ีย ;kg 4.625 

นน. เผาแห้ง ;kg 4.5 4.5 4.6 4.6 4.3 4.8 4.7 4.6 

นน. เผาแห้ง เฉล่ีย ;kg 4.575 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr. ;kg 4.9 4.8 5 5.1 4.7 5.3 5 4.9 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr.เฉล่ีย ;kg 4.9625 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr. ;kg 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.3 5.4 5 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr.เฉล่ีย ;kg 5.1625 

ความหนาแน่นอิฐเฉล่ีย 0.128415301 

เปอร์เซนด์ความช้ืน ;% 2.222 0 0 2.174 2.326 0 2.13 0 

เปอร์เซนด์ความช้ืนเฉล่ีย ;% 1.106172029 

เปอร์เซนด์การดูดซึม ;% 13.33 13.33 13.04 10.87 18.6 10.42 14.9 8.696

เปอร์เซนด์การดูดซึมเฉล่ีย ;% 12.89878715 
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ตารางท่ี ข.9 การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึมอิฐบล็อก 

รายละเอียด อิฐทดสอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ขนาด ;m. 0.07x0.39x0.19 

ปริมาตร (V) ;m3 0.005187 

น้ําหนัก (W1) ;kg 6.97 6.74 6.59 6.55 6.38 6.52 6.83 6.56 

น้ําหนัก เฉล่ีย ;kg 6.6425 

นน. เผาแห้ง ;kg 6.9 6.7 6.52 6.48 6.33 6.49 6.77 6.49 

นน. เผาแห้ง เฉล่ีย ;kg 6.585 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr. ;kg 7.36 7.19 7.03 7 6.81 7.02 7.26 7.01 

นน. แช่น้ําท่ี 1/2 hr.เฉล่ีย ;kg 7.085 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr. ;kg 7.36 7.18 7.02 6.96 6.82 6.8 7.24 6.98 

นน. แช่น้ําท่ี 24 hr.เฉล่ีย ;kg 7.045 

ความหนาแน่นอิฐเฉล่ีย 88.68324658 

เปอร์เซนด์ความช้ืน ;% 1.014 0.597 1.074 1.08 0.79 0.462 0.89 1.079 

เปอร์เซนด์ความช้ืนเฉล่ีย ;% 0.872794827 

เปอร์เซนด์การดูดซึม ;% 6.667 7.164 7.669 7.407 7.741 4.777 6.94 7.55 

เปอร์เซนด์การดูดซึมเฉล่ีย ;% 6.989616301 
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รูปที ่ข.2  แผนภูมิแสดงเปอร์เซนต์การดูดซึมเฉลี่ยของวัสดุ 

 

 

ตารางท่ี ข.10 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดัดของบล็อกประสาน ที่อายุ 28 วัน 

ชนิดของวัสดุ น้ําหนัก/ก้อน (kg) 
ค่าเฉล่ีย
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 6 7 8 (kg) 

ดินลูกรัง 6.87 6.81 6.81 6.73 6.97 6.65 6.76 6.67 6.78
หินฝุ่น 6.72 6.97 6.85 6.98 6.66 6.94 6.72 6.96 6.85

ชนิดของวัสดุ 
ค่ารับกําลังแรงดัด (ksc) ค่าเฉล่ีย

1 2 3 4 5 6 7 8 (kg) 

ดินลูกรัง 19.22 24.76 21.86 24.17 25.22 19.28 24.44 19.23 22.27
หินฝุ่น 8.31 7.22 9.73 8.34 9.29 7.26 9.14 7.31 8.32
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รูปที่ ข.3 แผนภูมิแสดงค้ากําลังต้านทานแรงดัดท่ีอายุ  28 วัน 
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ภาคผนวก ค 

ประวัตินักวิจัย 
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1. หัวหน้าโครงการวิจัย 

1.1 ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)   นายอาทร ชูพลสัตย์ 
      ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)    Mr, Arthorn Chuponsat 

  1.2  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน   3 1201 00655 99 1 

1.3 ตําแหน่งปัจจุบันอาจารย์ 5  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์และ  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  1.4  หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ที่ติดต่อได้สะดวก      

         หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์  
เลขที่  96หมู่ 3 ตําบล ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-8894585-
7 ต่อ 2650 

  สถานที่อยู่  37/1 หมู่ 2 ตําบลบางเขน อําเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000                  
โทรศัพท์ 02-9525046 โทรศัพท์มือถือ 083-1898270  

E-mail –  arthorn_civil16@rmutr.ac.th 

1.5 ประวัติการศึกษา 
ปวช.ช่างก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต นนทบุรี 

ปวส.ช่างก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต นนทบุรี 

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทเวศร์ 

ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต 

1.6 สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
วิศวกรรมการทาง , วิศวกรรมขนส่ง 

1.7 ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย  
 หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาวิธีการสํารวจและการทดสอบวัสดุก่อสร้างทาง  
(ดินลูกรัง)   สําหรับใช้ในงานถนน 

 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : การศึกษาคุณสมบัติของดินช้ันทางลูกรังบดอัดผสม
ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนต์และข้ีเถ้าแกลบเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ปี 2550 
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 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว:  การศึกษาวิธีการสํารวจและการทดสอบวัสดุก่อสร้างทาง 
(ดินลูกรัง)   สําหรับใช้ในงานถนน แหล่งทุนงบประมาณ  ผลประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2551  

 งานวิจัยท่ีกําลังทํา :  ขยะพลาสติกผสมดินบดอัด  แหลง่ทุนงบประมาณ  
ผลประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

2. ผู้ร่วมวิจัย 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณิชาภา  มินาบูลย์ 
       ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss. Nichapha   Minaboon 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3 7303 00125 59 1 
3. ตําแหน่งปัจจุบัน  เ จ้ าห น้ า ท่ี ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร  (Labboy)  สั ง กั ด ส าข า วิ ช า

วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์    กระทรวงศึกษาธิการ   เลขท่ี 96 ม.3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์   0 2889 4585-7   โทรสาร  0 2889 
4585 -7 ต่อ  2650 E-mail -  nichapha.min @ rmutr.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 
ปวส.  ( ช่างก่อสร้าง ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา 
บธ.บ ( การจัดการอุตสาหกรรม )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วศ.ม  (การจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืนรัตนโกสินทร์ 

5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- สาขาวิศวกรรมโยธา , สาขาการจัดการอุตสหกรรม  

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

- 
7. งานวิจัยท่ีกําลงัทํา : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัย 

ว่าได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
- ขยะพลาสติกผสมดินบดอัด  งบประมาณเงนิรายได้ประจําปี 2554 มทร.

รัตนโกสินทร์ ดําเนินการเสร็จแล้ว 
- ถ่านอัดแท่งจากฟางข้าวผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  แหลง่ทุน

งบประมาณผลประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดําเนินการเสร็จ
แล้ว 
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