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บทคัดย่อ
โครงงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตอิฐบล็อกประสานโดยการเพิ่มสัดส่วนของการแทนที่ปูนด้วยเถ้าไม้ยางพารา
โดยการเพิ่มเวลาบ่มให้มีระยะเวลานานขึ้น การนาเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้ประโยชน์นี้ เพื่อช่วยลดกากของเสียทางการเกษตรและ
ความสิ้นเปลืองค่าส่งกาจัดทุกเดือนในปริมาณมากถึง 3,000 ton month-1 ซึ่งอาจก่อปัญหาทางสิ่งแวดล้อม จากสภาพความเป็นด่าง
ค่อนข้างสูงของขี้เถ้าที่มีค่า pH ระหว่าง 9-11 และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตอิฐบล็อกประสานให้เกิดความคุ้มทุน
ได้เร็วขึ้น ดินสีส้ม ซึ่งเป็นดินทราย (ASTM D2488) ถูกใช้เป็นส่วนผสมหลัก 6 ส่วนใน 7 ส่วนโดยน้าหนัก และส่วนที่เหลือคือวัสดุ
ประสานซึ่งเป็นการผสมเถ้าไม้ยางพาราเข้ากับปูนซีเมนต์ ในอัตราส่วน 0:100 10:90 20:80 30:70 40:60 และ 50:50 โดยทดสอบที่
ช่วงระยะเวลาบ่ม 60 90 และ 120 d ผลการทดสอบพบว่า ที่ระยะบ่ม 90 d อิฐบล็อกประสานมีค่าความต้านแรงอัดสูงสุด เท่ากับ
5.96 4.86 4.59 3.72 3.63 และ 3.40 MPa ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าไม้ยางพาราที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ทาให้ค่าความต้านแรงอัดในอิฐบล็อกประสานมีค่าลดต่าลง โดยอิฐบล็อกประสานมีน้าหนักเฉลี่ย 5.2 กิโลกรัมต่อก้อน และมีค่าความ
หนาแน่นประมาณ 1,740 kg m-3 อัตราการแทนที่ที่เหมาะสม คือ 20:80 และระยะบ่มที่เหมาะสม คือ 90 d ซึ่งทาให้ได้ค่าความต้าน
แรงอัดเท่ากับ 4.59 MPa ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ของการใช้เถ้าไม้ยางพาราเป็นวัสดุผสมเพื่อผลิตอิฐบล็อกประสาน
ชนิดไม่รับน้าหนักซึ่งรับค่าความต้านแรงอัดระหว่าง 2.5-5 MPa โดยเพิ่มปริมาณเถ้าไม้ยางพาราได้มากถึงร้อยละ 50 โดยน้าหนัก ซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้สูงที่สุดจาก 4.64 baht เหลือ 3.57 baht ต่อก้อน และช่วยลดระยะเวลาคืนทุนจาก 9.5 month เหลือเพียง
8.1 month
คาสาคัญ: อิฐบล็อกประสาน, ไม้ยางพารา, เถ้า, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, การนากลับมาใช้
Abstract
The objective of the research project was to develop Interlocking block production by varying cement
replacement ratio with Para-wood ash and increasing concrete curing periods. Recycling of Para-wood ash in this
study intended to reduce a huge volume of industrial waste that is disposed monthly up to 3,000 tons, which
may be a cause of environmental contamination from ash with high pH value of about 9-11. Further advantage is
for saving material cost spent in production of interlocking blocks that will accelerate higher profit in shorter
payback period. Orange color soil, sand soil (ASTM D2488), in fine particle was used as a main material with
proportion of 6 in 7 part by weight and the remaining material was binder. Five various proportions between
Para-wood ash and cement as the binder mixture were experimented, that was composed of 0:100, 10:90, 20:80,
30:70, 40:60 and 50:50, tested in three curing time periods of 60, 90, and 120 days. The results showed that
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interlocking blocks could be created with the ultimate compressive strength at the curing time period of 90 days
yielding 5.96, 4.86, 4.59, 3.72, 3.63 and 3.40 MPa respectively. This indicated that increasing Para-wood ash
portions in the mixture led to reducing compressive strength. The average weight of interlocking blocks in this
study was 5.2 kilogram/piece with density of about 1,740 kg m-3. The optimal mixture and curing time were 20:80
and 90 days respectively which yielded the compressive strength of 4.58 MPa. The result presented high
potential of using partial replacement of concrete with Para-wood ash to produce non-loading interlocking
blocks which could support compressive strength between 2.5-5 MPa by increasing 50 percent by weight of Parawood in the mixture. As a result, unit price was reduced from 4.64 to 3.57 Baht per piece and the payback period
could be reduced from 9.5 to 8.1 months.
Keywords: Interlocking Block, Para-wood, Ash, Agricultural Waste, Recycling
ประสานผลิตจากเปลือกหอยเชอรี่บดสามารถรับกาลัง อัดได้ตาม
1 บทนา
ไม้ยางพาราเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งเป็นต้นแก่ของ มาตรฐานบล็อกรับแรงและมีต้นทุนผลิตเท่ากับ 2.4 baht
สาหรับการนาเถ้าไม้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ยางพาราที่ ห มดอายุ จ ากการให้ น้ ายาง จึ ง ถู ก โค่ น เพื่ อ ส่ ง เป็ น
เชื้อเพลิงให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยเถ้าไม้ยางพาราเป็นวัสดุที่ อิฐบล็อกประสานมีงานวิจัยที่ศึกษาหลายงานวิจัย Dasaesamoh
เหลือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของระบบทาความร้อนของโรงงาน et al. (2014) นาเถ้าไม้ยางพาราและดินขาวมาใช้เป็นส่วนผสม
ซึ่งมีปริมาณเหลือทิ้งจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหามลพิษ หากถูก ในการท าอิ ฐ บล็ อ กประสาน และพบว่ า อิ ฐ บล็ อ กประสานที่ มี
กองทิ้งกลางแจ้ง และถ้านาไปทาลายโดยการฝังกลบจะทาให้ดิน อั ต ราส่ ว นของทราย ดิ น ขาวและเถ้ า ไม้ ย างพาราที่ อั ต ราส่ ว น
บริเวณนั้นเสีย เพราะขี้เถ้ามีฤทธิ์เป็นด่างค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมี 1:2:3 โดยน้าหนักผ่านมาตรฐานอิฐบล็อกประสานชั้นคุณภาพไม่
แนวคิ ด ที่ จ ะน าเถ้า ไม้ ยางพารามาใช้ เป็ น วัส ดุ ผ สมในอิ ฐบล็ อ ก รั บ น้ าหนั ก ต่ อ มา Dasaesamoh et al. (2015) ได้ ต่ อ ยอด
ประสาน ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะมี ส่ ว นผสมเป็ น ดิ น สี ส้ ม 6 ส่ ว น ซึ่ ง งานวิจัยโดยนาเถ้าไม้ยางพาราอย่างเดียวมาเป็นส่วนผสมในการ
โดยทั่วไปจะใช้ปูนซีเมนต์ผสมเป็นวัสดุประสานอีก 1 ส่วน โดย ทาอิฐบล็อกประสาน และพบว่าอิฐที่มีอัตราส่วนของดินลูกรัง :
การน ามาแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิ ต ลด เถ้าไม้ยางพารา:ทราย:ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับ 3:2:1:1 มี
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเสียซึ่งเป็น วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ความเหมาะสมสาหรับการใช้งานเป็นอิฐบล็อกประสานชนิดไม่
โดยการนากลับมาใช้ประโยชน์ และยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รับน้าหนักหรือใช้งานเพื่อการประดับตกแต่ง
จากงานวิจัยที่ผ่านมามีการใช้เถ้ายางพาราเป็นส่วนผสมและ
จากการปนเปื้อนของเถ้าไม้ที่มีความเป็นด่างสูง จากคุณ สมบัติ
ความเป็นด่างนี้ มีงานวิจัยที่ นาวัสดุเหลือใช้จากการเผาไหม้และ ศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผสมกับปูนซีเมนต์สาหรับปรับปรุง อิทธิพลของระยะเวลาบ่มอิฐบล็อกประสานที่ผสมเถ้ายางพารา
คุ ณ ภาพของอิ ฐ บล็ อ กประสาน เช่ น Hirunmasuwan and ต่อสมบัติค่าความต้านแรงอัด ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ใน
Ayuthaya (2017) เปรียบเทียบการใช้เถ้าแกลบและเถ้าลอยเป็น การนาเถ้าไม้ยางพารามาเป็นส่วนผสมเพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์
วัส ดุ ป อตโซลานเพื่ อ การปรับ เสถี ย รและหล่ อ แข็ งกากตะกอน โดยศึกษาอัตราส่วนผสมและระยะเวลาบ่มอิฐบล็อกประสานที่
โครเมียมในรูปอิฐบล็ อกประสาน และพบว่าเถ้าแกลบเป็นวัสดุ เหมาะสม ด้ วยการวิเคราะห์ ท างสถิติ ของค่ าความต้ านแรงอั ด
ปอตโซลานที่ ดี ก ว่ า เถ้ า ลอยในการปรั บ เสถี ย รและลดการชะ สูงสุดของอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสม และใช้เวลาบ่มต่างๆ กัน
ละลายของโครเมี ย มออกจากอิ ฐ บล็ อ กประสานได้ ดี ก ว่ า
Tanpaiboonkul (2017) ศึ กษาการนาฝุ่นจากโรงโม่หินแทนที่
ซีเมนต์ในการทาอิฐบล็อกประสานและพบว่าอิฐบล็อกประสาน
ชนิดไม่รับน้าหนักมีค่าการรับกาลังอัดผ่านมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์
ชุมชน 602/2547 สาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ฟางข้ า วบดได้ รั บ การศึ ก ษาในการน ามาเป็ น
ส่ ว นประกอบผสมกั บ ปู น ซี เ มนต์ เ พื่ อ ท าอิ ฐ บล็ อ กประสาน
(Srihabutra et al., 2016) ซึ่งมีก าลั งรับ แรงอั ดผ่ านมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน 602/2547 ขี้ เถ้ า กะลาปาล์ ม น้ ามั น ก็ ไ ด้ มี
การศึกษานามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐบล็อกประสาน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต (Suksawat et al., 2014) นอกจากนั้นยัง
มีงานวิจัยที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกหอยเชอรี่บดมา
แทนที่ปูนซีเมนต์ในการผลิตอิฐบล็อกประสานสาหรับใช้ในงาน
โครงสร้ า งรั บ แรงแบกทาน (Garaged, 2014) ซึ่ ง บล็ อ กอิ ฐ
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2 อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง

วัสดุที่เป็นส่วนผสมหลักของอิฐบล็อกประสาน ได้แก่ ดินสีส้ม
ซึ่งเป็นดินทราย (ASTM D2488) ซึ่งในการทดลองจะเลือกใช้ 6
ส่วนใน 7 ส่วนของน้าหนักต่อก้อน ส่วนผสมที่เหลืออีกหนึ่งส่วน
คือวัสดุประสาน ซึ่งในการทดลองจะใช้เถ้าไม้ยางพาราผสมเข้า
กับปูนซีเมนต์ตามสัดส่วนที่แสดงใน Table 1 รวมทั้งสิ้นจานวน
6 ชุ ด ส่ วนผสม ส่ วนผสมละ 5 ก้ อ น โดยทั้ งดิ น สี ส้ ม และเถ้ าไม้
ยางพาราจะถูกนามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (ช่องเปิดรูตะแกรง
4.75 mm) เพื่อคัดแยกหินกรวด และเศษไม้ที่เจือปนอยู่ออกก่อน
เพื่อให้การผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและอัดขึ้นรูปได้ง่ายโดยไม่มี
รอยแตก ในระหว่างการผสมวัสดุต้องทาการพรมน้าคิดเป็นร้อย
ละ 10 โดยน้ าหนั ก ของส่ ว นผสมทั้ ง หมด แล้ ว ท าการผสม
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คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งสิ้น 5 ชุดอัตราส่วน ได้แก่ 0:100
10:90 20:80 30:70 40:60 และ 50:50 เพื่ อน าไปเทลงในแบบ
และอั ด ขึ้ น รู ป ด้ ว ยเครื่ อ งอั ด อิ ฐ บล็ อ กประสานดั ง Figure 1
อัตราส่วนละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 75 ชิ้นตัวอย่าง
หลังจากทาการอัดขึ้นรูปเสร็จแล้ว อิฐบล็อกประสานทั้งหมด
จะถูกนาไปวางเรียงเพื่อบ่มไว้เป็นระยะเวลา 60 90 และ 120 d
โดยใช้กระสอบป่านปิดแล้วคลุมทับด้วยแผ่นพลาสติกกันความชื้น
ระเหยออก และท าการรั ก ษาความชื้ น ด้ ว ยการพรมน้ าอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก วั น และเมื่ อ ครบระยะบ่ ม จึ ง น าอิ ฐ บล็ อ กประสาน
ทั้งหมดไปทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ของระยะบ่มที่มีผลต่อค่า
ความต้ า นแรงอั ด โดยทดสอบค่ า ความต้ า นแรงอั ด สู ง สุ ด โดย
ประยุกต์ใช้เครื่องทดสอบค่าความต้านแรงอัด ของคอนกรีตแบบ

อั ต โนมั ติ ข นาดไม่ เกิ น 2000 กิ โลนิ วตั น ตามมาตรฐาน ASTM
C39
2.2 การวิเคราะห์ทางสถิติ

นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า
ความต้านแรงอัดของอิฐบล็อกประสานแบบ Two-way analysis
of variance โดยเป็นการศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 2 ปัจจัย คือ
สัดส่วนเถ้าไม้ยางพาราต่อปูนซีเมนต์ และระยะเวลาบ่ม ที่มีต่อ
ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านแรงอัด แล้วจึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย
วิ ธี Duncan multiple range test โดยผลจากการวิ เ คราะห์
สถิ ติ นี้ จ ะน ามาตั ด สิ น ใจเลื อ กอั ต ราส่ ว นและระยะเวลาบ่ ม ที่
เหมาะสม ที่ทาให้อิฐบล็อกประสานผสมเถ้าไม้ยางพารานี้ มีค่า
ความต้านแรงอัดใกล้เคียงกับอิฐบล็อกประสานที่ทาจากซีเมนต์
Table 1 Ratio by weight between binder (varying mixture between cement and Para-wood ash) and orange color
soil at 1:6.
Number of the samples at various
Mixture ratio
curing time (block)
Sample
Binder (1 proportion by
Orange color
No.
weight)
soil (Proportion
60 days
90 days
120 days
Para-wood
by weight)
Cement (%)
ash (%)
1
0
100
6
5
5
5
2
10
90
6
5
5
5
3
20
80
6
5
5
5
4
30
70
6
5
5
5
5
40
60
6
5
5
5
6
50
50
6
5
5
5

Figure 1 Compressing machine for making interlocking block.
3 ผลและวิจารณ์
3.1 ผลของอัตราส่วนผสมต่อค่าความต้านแรงอัด

การลดลงของค่ า ความต้ า นแรงอั ด ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
อัตราส่วนการแทนที่ ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าไม้ยางพาราในอัตราร้อย
ละ 0 10 20 30 40 และ 50 ตามลาดับ ดังแสดงใน Figure 2
จะเห็นได้ว่าการเพิ่มสั ดส่วนของเถ้าไม้ยางพารามีผลให้ค่าความ

ต้านแรงอั ดมี ค่ า ลดลงตามลาดั บ โดยค่ าความต้านแรงอั ดมี ค่ า
ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากที่อายุบ่ม 60 d และ 90 d ในส่วนผสม
ระหว่ า งปู น ซี เมนต์ กั บ เถ้ า ไม้ ย างพารา ที่ 70:30 60:40 และ
50:50 และค่าความต้านแรงอัดจะมากที่สุดที่อายุบ่ม 90 d โดย
ค่าความต้านแรงอัดมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อบ่มต่อเนื่องจนอายุถึง
120 d อย่างไรก็ดีผลการทดสอบกลับพบว่าค่าความต้านแรงอัด
ไม่เพิ่มขึ้นจากชุดตัวอย่างที่บ่ม 90 d ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพ
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อากาศขณะทาการทดลองอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัด ทาให้การ
ความชื้ น ในการบ่ ม ไม่ เพี ย งพอและมี ผ ลให้ ป ฏิ กิ ริ ย าการบ่ ม
หยุ ด ชะงั ก ลง แสดงให้ เห็ น ว่ า ค่ า ความต้ า นแรงอั ด ของบล็ อ ก
ประสานที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราซึ่งจัดว่าเป็นวัสดุปอซโซ
ลานซึ่งต้องใช้เวลานานในการพัฒนาปฏิกิริยา จะไม่สามารถมีค่า
ความต้านแรงอัดได้เทียบเท่ากับการใช้ปูนซีเมนต์ได้ในระยะเวลา
บ่ มที่เท่ ากัน ซึ่งวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) เป็ นสารผสมเพิ่ ม
แบบแร่ธาตุ (Mineral admixture) ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุที่
สาคัญเหมือนปูนซีเมนต์ เช่น ซิลิกา (SiO2) และอลูมิน่า (Al2O3)
นอกจากนั้น แนวโน้มการลดลงของค่าความต้านแรงอัดเมื่อ
เพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าไม้ยางพารา ทั้ง 3 อายุ
บ่ ม มี แ นวโน้ ม ที่ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ เมื่ อ อั ต ราส่ ว นเถ้ า ไม้
ยางพารามากขึ้นและปูนซีเมนต์ลดลงจะทาให้ค่าความต้านแรงอัด
ลดลง โดยในทุกอัตราส่วนของการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าไม้
ยางพารามีผลทาให้ค่าความต้านแรงอัดมีค่าน้อยกว่า 5 MPa ซึ่ง
จั ด ว่ า เป็ น อิ ฐ บล็ อ กประสานชนิ ด ไม่ รั บ น้ าหนั ก ในขณ ะที่
ผลทดสอบอิฐบล็อกประสานที่ไม่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้า
ไม้ยางพารามีค่าความต้านแรงอัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานคอนกรีต
บล็ อ กรั บ น้ าหนั ก ชั้ น ค คื อ มี ค่ า มากกว่ า 5 MPa แต่ ไม่ เกิ น 7
MPa (มอก.57-2533)

Figure 2 Change in averaged compressive strength with
period of curing at various ratio of mixture.

3.2 อัตราส่วนผสมและระยะเวลาบ่มที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ Two-way analysis of variance แสดงใน
Table 2 เมื่ อ พิ จ ารณ าผลกระทบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction
effect) ระหว่างปัจจัยอัตราส่วนผสมและระยะเวลาบ่มที่มีต่อค่า
ความต้านแรงอัด หรือผลของปัจจัยหนึ่งที่มีต่อปัจจัยอื่นที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านแรงอัด พบว่าปัจจัยทั้งสองไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องแยกวิเคราะห์อิทธิพลของแต่ละ
ปั จ จั ย ต่ อ ค่ า ความต้ า น แรงอั ด แบ บ Simple main effect
สามารถแปลผลอิทธิพลของแต่ละปัจจัยได้โดยตรง
Table 2 แสดงว่าปัจจัยทั้งสองมีผลต่อค่าเฉลี่ยของค่าความ
ต้านแรงอัดอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
หลั ก ที่ ว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะ treatment ในแต่ ล ะปั จ จั ย ไม่ มี
ความแตกต่ า งกั น จากผลที่ ไ ด้ จึ ง น าค่ า เฉลี่ ย มาวิ เ คราะห์
Duncan’s multiple range test ซึ่งได้ผลดัง Table 3
เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าความต้านแรงอัด
ที่เกิดจากแต่ละปัจจัยใน Table 3 ทาให้สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัย
ที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนผสม 20:80 ที่ระยะเวลาบ่ม 90
d ที่ ท าให้ ได้ ค่ า ความต้ า นแรงอั ด เฉลี่ ย ของอิ ฐ บล็ อ กประสาน
เท่ากับ 4.59 MPa ทั้งนี้เพราะว่าที่ระยะเวลาบ่ม 90 dได้ค่าเฉลี่ย
ค่าความต้านแรงอัดสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ าเฉลี่ยค่ า
ความต้านแรงอัดที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าที่อัตราส่วน 10:90 ให้
ค่ า เฉลี่ย ค่ าความต้ านแรงอั ด สูงสุ ด (4.86 MPa) อย่ างไรก็ ต าม
อัตราส่วน 20:80 ให้ ค่ าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.59 MPa ซึ่งไม่แตกต่ าง
จากค่าความต้านแรงอัดของอัตราส่วน 10:90 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ดั ง นั้ น อั ต ราส่ ว น 20:80 จึ ง เหมาะสมกว่ า เนื่ อ งจาก
สามารถผสมเถ้าไม้ยางพาราได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความต้านแรงอัดนี้ (4.59 MPa) กับค่าความต้านแรงอัดของอิฐ
บล็อกที่ไม่มีส่วนผสมของเถ้ายางพาราที่บ่ม 90 d (5.96 MPa)
พบว่ามีค่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอิฐ
บล็อกที่ไม่มีส่วนผสมของเถ้ายางพาราที่บ่ม 60 d (5.35 MPa)
พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนั ยสาคัญ ซึ่งค่าความต้านแรงอัดของอิฐ
บล็อกที่ไม่มีส่วนผสมของเถ้ายางพาราที่บ่ม 60 d นี้มีค่าใกล้เคียง
กับอิฐบล็อกประสานที่มีอัตราส่วนของดินลูกรัง:เถ้าไม้ยางพารา:
ทราย:ปู น ซี เมนต์ ป อร์ต แลนด์ เป็ น 3:2:1:1 (Dasaesamoh et
al., 2015)

Table 2 Results of two-way analysis of variance.
Source
Sum of Squares
df
Mean Square
F
a
Corrected Model
76.094
17
4.476
12.625
Intercept
1457.404
1
1457.404
4110.754
Curing time
7.171
2
3.585
10.113
ratio
66.956
5
13.391
37.771
Curing time × ratio
1.967
10
.197
.555
Error
25.526
72
.355
Total
1559.024
90
Corrected Total
101.620
89
Different letters indicate statistically significant differences between groups (P<0.05).
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Sig.
.000
.000
.000
.000
.845
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Table 3 Averaged compressive strength (MPa) at various curing periods and different ratio of binder.
Ratio of the binder (Para-wood ash and cement)
Curing
peiod (day)
0:100
10:90
20:80
30:70
40:60
50:50
ab
ce
eg
fg
fg
60
5.35
4.19
3.38
3.13
3.01
2.94fg
90
5.96a
4.86bc
4.59bc
3.72def
3.63deg
3.40eg
120
5.65a
4.31cd
4.31cd
3.70deg
3.46eg
2.86g
Average
5.65
4.45
4.09
3.52
3.37
3.07
Different letters indicate statistically significant differences between groups
ผลการทดสอบน้าหนักของอิฐบล็อกประสานทั้งหมด พบว่ามี
ค่าน้าหนักใกล้เคียงกันโดยมีค่าเฉลี่ย 5.2 kg ต่อก้อน ซึ่งจากการ
คานวณพบว่ามีค่าความหนาแน่นประมาณ 1,740 kg m-3 แสดง
ให้เห็นว่า การเพิ่มเถ้าไม้ยางพาราเป็นส่วนผสมเพียงเล็กน้อยไม่ได้
ช่ ว ยให้ น้ าหนั ก ลดลงมากแต่ อ ย่ า งใด โดยน้ าหนั ก ของเถ้ า ไม้
ยางพาราจากวั ส ดุ ป ระสาน 1 ส่ ว นจาก 7 ส่ ว น และที่ อั ต รา
ส่วนผสมเถ้าที่ ดีที่ สุด (20:80) มี ค่ าเท่ ากับ 150 g นอกจากนั้ น
อายุ บ่ ม ไม่ มี ส่ วนช่ วยในการเพิ่ ม ขึ้น หรือ ลดลงของน้ าหนั ก ของ
บล็อกประสาน และจากการคานวณต้นทุน ต่อก้อน โดยคิดราคา
ต้นทุนค่าดินสีส้ม 0.5 baht kg-1 และราคาปูนซีเมนต์ 2.98 baht
kg-1 พบว่าราคาต่อก้อนเท่ากับ 4.65 4.43 4.21 3.99 3.77 และ
3.56 baht ในอั ต ราการผสมของเถ้ า ไม้ ย างพารา:ปู น ซี เมนต์
เ ท่ า กั บ 0:100 10:90 20:80 30:70 40:60 แ ล ะ 50:50
ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่าการใช้เถ้าไม้ยางพาราแทนที่ปูนซีเมนต์จะ
ช่วยทาให้มีราคาต่อก้อนลดลงได้
4 สรุป

ความต้านแรงแรงอัดของบล็อกประสานที่มีส่วนผสมของเถ้า
ไม้ยางพารามีค่าลดลงตามอัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้า
ไม้ยางพารา โดยมีค่าความต้านแรงอัดมากที่สุดที่อายุบ่ม 90 d
อายุ บ่ ม มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ค่ า ความต้ า นแรงอั ด เพิ่ ม ขึ้ น ได้ อิ ฐ บล็ อ ก
ประสานมี น้ าหนั ก เฉลี่ ย 5.2 kg ต่ อ ก้ อ น มี ค่ า ความหนาแน่ น
ประมาณ 1,740 kg m-3
การแทนที่ ปู น ซี เมนต์ ด้ วยเถ้า ไม้ ย างพาราเพี ยงเล็ ก น้ อ ยไม่
ส่งผลที่จะทาให้น้าหนักและสีของบล็อกประสานมีค่าเปลี่ยนไป
ค่าความต้านแรงอัดจะมีค่าต่ากว่ามาตรฐานคอนกรีตบล็อกชนิด
รับน้าหนัก แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอิฐบล็อกชนิดไม่รับน้าหนักซึ่ง
ค่าต้องไม่น้อยกว่า 2.5 MPa (มอก.58-2533)
ส่วนผสมที่จะใช้ต้นทุนน้อยที่สุดคือการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย
เถ้ า ไม้ ย างพาราในอั ต ราร้ อ ยละ 50:50 ที่ ค่ า ความต้ า นแรงอั ด
3.40 MPa
การใช้เถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซีเมนต์ ช่วยลดต้นทุน ใน
การผลิต อิ ฐบล็อ กประสานชนิ ด ไม่ รับ น้ าหนั ก ได้ สูงสุ ด ถึง 1.07
baht ต่อก้อน ที่อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 50 โดย
ลดระยะเวลาคืนทุนลงจาก 9.5 month เหลือเพียง 8.1 month
5 กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท เวิ ล ด์ ก รี น พลั ส จ ากั ด ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุ เคราะห์ วั ส ดุ เถ้ า ไม้ ย างพารา และสนั บ สนุ น โครงงานวิ จั ย

Average
3.67a
4.36c
4.05b

ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน, ภาควิ ช า
วิ ศ วกรรมเกษ ตร คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ด ก าแพ งแสน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน และศู น ย์
ป ฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วก รรม พ ลั งงาน แ ล ะ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน ที่ ได้ เอื้ อ เฟื้ อ สถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ ง
ทดสอบในการทาวิจัยครั้งนี้
6 เอกสารอ้างอิง
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