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บทคัดยอ
งานวิจยั นีน้ ําขี้เลื่อย ใยมะพราว และกากมะพราว
มาเปนวัสดุงานวิจัยในการพัฒนาบล็อก-ประสาน เพื่อลด
การใชวัสดุผสม หาอัตราสวนผสมบล็อกประสานผสม
วัสดุเหลือใชที่เหมาะสมหาคุณสมบัติกําลังตานทานแรงอัด
และหาคุณสมบัติการดูดซึมน้าํ โดยการเพิ่มวัสดุเหลือใช
ในปูนซีเมนตตอทราย ตามอัตราสวนผสมซีเมนต : ทราย
:ขี้เลื่อย ใยมะพราว และกากมะพราว ในอัตราสวน
1:2:0.1, 1:2:0.2, 1:2:0.3 ระยะเวลาในการบมกอน
ทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน จากการทดสอบอัตราสวน
ที่มีกําลังตานทานแรงอัดดีทสี่ ุด คือ 1:2:0.1 ปูนซีเมนต:
ทราย :(ขี้เลื่อย, ใยมะพราว และกากมะพราว) ไดกาํ ลัง
ตานทานแรงอัดอยูที่ 62.64 ksc 44.07 ksc 58.07 ksc
ตามลําดับและคาการดูดซึมน้ําที่มีคามากที่สดุ คือ อัตรา
สวน 1:2:3 ปูนซีเมนต:ทราย:(ขี้เลื่อย, ใยมะพราว และ
กากมะพราว) ไดคาการดูดซึมน้ําอยูท9ี่ .72%, 12.53%,
10.56% ตามลําดับพบวาอัตราสวนที่มปี ริมาณวัสดุเหลือ
ใชมากขึ้นจะทําใหการตานทานการรับกําลังอัดลดลงและ
อัตราสวนผสมวัสดุเหลือใชที่มากขึ้น พบวามีอัตราการดูด
ซึมน้ํามากขึ้นดวย การพัฒนาบล็อกประสานผสมวัสดุ
เหลือใช สามารถนํามาผลิตและใชเปนวัสดุกอสรางไดจริง
ซึ่งไดนาํ วัสดุที่เหลือใชจากอุตสาหกรรมไมแปรรูปและ
การเกษตร มาพัฒนาใหเกิดประโยชน ชวยในการลด
ปริมาณวัสดุเหลือใชที่อาจเปนขยะในพื้นที่ชุมชน และ
เพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมไมแปรรูป
และการเกษตรทั้งนี้ยังเปนแนวทางในการนําไปประยุกต
ใชในการพัฒนา รวมทั้งผลิตเปนวัสดุกอสราง
*สัญญา บุรา
E-mail address: mataey.br@gmail.com

ประเภทอื่นไดอีกดวย เนื่องจากคาการรับกําลังอัดของอิฐ
บล็อกประสานจากการศึกษาผานมาตรฐาน มผช 602/
2547 ชนิดไมรับน้าํ หนัก
คําสําคัญ : วัสดุผสมมอรตา / การทดสอบกําลังตานทาน
แรงอัด / การดูดซึมน้ํา / บล็อกประสานซีเมนต / ขี้เลื่อย
Abstract
This research has introduced sawdust,
coconut fiber and coconut residue. As a
research material in the development of
Interlocking Blocks to reduce the use of mixed
materials. Find out the suitable mixer mix ratio.
Find compressive strength and water
absorption properties. By adding cementitious
materials in cement to sand. According to the
cement mixture ratio: sand: sawdust, coconut
fiber and coconut residue. The ratio is 1:2:0.1,
1:2:0.2, 1:2:0.3. Duration of test cure at 7, 14
and 28 days. The best compression ratio is
1:2:0.1. Cement: Sand: (sawdust, coconut fiber
and coconut). The compressive strength is
62.64 ksc 44.07 ksc 58.07 ksc respectively. And
the highest water absorption value is the ratio
of 1:2:3. Cement: Sand: (sawdust, coconut fiber
and coconut residue) Water absorption was
9.72%, 12.53%, 10.56% respectively. It is found
that the ratio of the amount of excess material
will reduce the compression resistance. And
the higher the rate of ingredients, the higher
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the absorption rate. The development of a
mixed material block can be used and as a real
building material. It has brought the residual
materials from the timber and agricultural
industries. Develop to benefit Helps reduce the
amount of waste that may be rubbish in the
community. Add value to waste from the
plastics and agricultural industries. It is also a
guideline for application in the development
and production of other building materials as
well. assistant 602/2547 standard room type
and weight.
Keywords : mortar / test for Compressive
Strength / Water absorption / Cement
interlocking block / Sawdust.

3.2 ศึกษาลักษณะและกรรมวิธีการผลิตบล็อก
ประสานผสมขี้เลื่อย
3.3 เปรียบเทียบคุณสมบัติการรับแรงอัด และการ
ดูดซึมน้ําของบล็อกประสานผสมขี้เลื่อย
4. สื่อ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่อง
อัดบล็อกประสานแบบใชคนโยก, เครื่องทดสอบแรงอัด
และเครื่องควบคุณอุณหภูมิ
4.1 วิธีการเก็บขอมูล
การทดสอบกําลังอัดนําตัวอยางบล็อกประสาน
ขนาด 10 × 10 × 10 เซนติเมตร หลังบมโดยการคลุมดวย
วัสดุเปยกชืน้ 7, 14 และ 28 วัน ทําการทดสอบหาคาการ
รับแรงอัดของบล็อกประสานดวยเครื่องทดสอบกําลังอัด
คอนกรีต และการทดสอบการดูดซึมน้ําบล็อกประสานที่
ผานการชั่งน้ําหนักแลวนํามาแชน้ํา 24 ชั่วโมง เพื่อหาคา
การดูดซึมน้ํา
4.2 การวิเคราะหขอมูล
ผลการทดสอบกําลังอัด
ผลกําลังตานทานแรงอัดของบล็อกประสาน
บมเปนระยะเวลา 28 วัน ดังตารางที่ 1

1. บทนํา
อุตสาหกรรมแปรรูปไมมีอยูทั่วทุกภาคในประเทศ
ไทย ซึ่งไมทนี่ ํามาแปรรูปนั้นมีทั้งไมเนื้อแข็ง และไม
เนื้อออน ซึ่งเศษวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปไม คือ “ขี้
เลื่อย” ซึ่งมีจํานวนมากจนทําใหโรงเลื่อยไมบางแหงไมมี
ที่เก็บจนทําใหเกิดเปนมลพิษทางอากาศาหากใชวิธี การ
กําจัดขี้เลื่อยโดยการเผาทําลายก็จะทําใหเกิดมลพิษสงผล ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบกําลังตานทานแรงอัด
ตอสุขภาพอนามัย และสงเสริมใหเกิดภาวะโลกรอน
คาเฉลี่ยกําลังตานทาน
จากที่กลาวมา ทําใหผูวิจยั มีแนวคิดที่จะพัฒนาและ
อั
ต
รา
แรงอัด (ksc)
เพิ่มมูลคาของขี้เลื่อย โดยการนําปูนซีเมนตผสม ขี้เลื่อย
วัสดุผสม
สวนผสม
เพื่อผลิตบล็อกประสาน
ในสวนผสมตามอัตราสวนที่
7 วัน 14 วัน 28 วัน
กําหนดขึ้น และผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาผลิต (A1) ขี้เลื่อย
20.11 48.82 62.64
ภัณฑชนิดนี้ใหเกิดประโยชนสงู สุดและสามารถนําไปผลิต (B1) ใยมะพราว 1:2:0.1 14.19 36.28 43.94
เพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัวตอไป
(C1) กากมะพราว
18.34 43.94 58.07
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับบล็อก
ประสานซีเมนตผสมขี้เลื่อย
2.2 เพื่อทดสอบกําลังอัดของบล็อกประสานซีเมนต
ผสมขี้เลื่อย
2.3 เพื่อทดสอบการดูดซึมน้ํา
2.4 เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับขี้เลื่อย
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ปูนซีเมนตที่ใช คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 1

(A2) ขี้เลื่อย
(B2) ใยมะพราว 1:2:0.2
(C2) กากมะพราว
(A3) ขี้เลื่อย
(B3) ใยมะพราว 1:2:0.3
(C3) กากมะพราว

17.01
12.14
13.38
11.08
10.52
10.91

42.34
31.79
36.45
36.52
30.69
31.69

55.16
39.94
49.15
45.56
33.95
41.04
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(A1) ขี้
เลื่อย
(B1)
ใย
มะพรา
จํานวนวันที่ทําการบมกอนทดสอบ
ว

รูปที่ 1 เปรียบเทียบตานทานแรงอัดบล็อกประสาน

ค่ าเฉลี่ยการดูดซึมนํา้ ( % )
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14
12
10
8
6
4
2
0

(A1) ขี ้เลื่อย
(B1) ใยมะพร้ าว
(C1) กากมะพร้ าว
(A2) ขี ้เลื่อย
(B2) ใยมะพร้ าว
(C2) กากมะพร้ าว
อายุบ่ม 1 วัน

(A3) ขี ้เลื่อย

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการดูดซึมน้ําของบล็อกประสาน
ผสมวัสดุงานวิจัย

ผลการเปรียบเทียบการดูดซึมน้าํ ของบล็อกประสาน
ผสมวัสดุงานวิจัย ระยะเวลาบม 1 วันสามารถสรุปผลใน 5. ผลการวิจัย
การหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสม สําหรับการทํา
แตละอัตราสวน ดังตารางที่ 2
บล็อกประสานผสมขี้เลื่อย โดยการหาคากําลังการรับ
แรงอัดของกอนตัวอยางแตละอัตราสวน เปรียบเทียบกับ
ตารางที่ 2 การดูดซึมน้ําของบล็อกประสานผสมวัสดุ
บล็อกประสานผสมใยมะพราว และกากมะพราว พบวา
งานวิจยั
อัตราสวนที่ดที ี่สุดคือ 1:2:0.1 ระยะเวลาในการบมที่ 28
วัน
คาเฉลี่ยการ
อัตรา
จากการทดสอบการดูดซึมน้ํา ของบล็อกประสาน
วัสดุผสม
ดูดซึมน้ํา
สวนผสม
พบวา การดูดซึมน้าํ บล็อกประสานแตละอัตราสวนของขี้
(%)
เลื่อย, ใยมะพราว และกากมะพราว อัตราสวนผสม
1:2:0.1
4.28
(A1) ขี้เลื่อย
ปูนซีเมนต : ทราย : ขี้เลื่อย, ใยมะพราว และกาก
1:2:0.1
6.37
มะพราว ที่ 1:2:0.1 ไดคาการดูดซึมน้ําเทากับ 4.28 %,
(B1) ใยมะพราว
6.37 %, 5.11 % ตามลําดับ อัตราสวนผสม ที่ 1:2:0.2
5.11
(C1) กากมะพราว 1:2:0.1
ไดคาการดูดซึมน้ําเทากับ 7.33 %, 10.11%, 8.79 %
1:2:0.2
7.33
ตามลําดับ และอัตราสวนผสมที่ 1:2:0.3 ไดคาการดูด
(A2) ขี้เลื่อย
ซึมน้ําเทากับ 9.72 %, 12.53 %, 10.56 % ตามลําดับ
1:2:0.2
10.11
(B2) ใยมะพราว
พบวาเมื่อเพิ่มอัตราสวนผสมของขี้เลื่อย, ใยมะพราว และ
1:2:0.2
8.79
(C2) กากมะพราว
กากมะพราว มากขึ้น คาเฉลีย่ การดูดซึมน้ําจะมีเพิ่มขึ้น
ตามอัตราสวนผสมซึง่ จะแปรผกผันตามอัตราสวนผสม
1:2:0.3
9.72
(A3) ขี้เลื่อย
(B3) ใยมะพราว

1:2:0.3

12.53

(C3) กากมะพราว

1:2:0.3

10.56

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 จากการทดสอบหาคากําลังรับแรงอัดของกอน
ตัวอยางบล็อกประสานตามที่กําหนดไว อัตราสวนผสม
ปูนซีเมนต : ทราย: ขี้เลื่อย, ใยมะพราว และกากมะพราว
ตามลําดับ ที่อัตราสวน 1:2:0.1 ระยะเวลาในการบม 28
วัน พบวา คากําลังอัดเทากับ 62.64 ksc 44.07 ksc
58.07 ksc ตามลําดับ
6.2 จากการทดสอบหาคากําลังรับแรงอัดของ
กอนตัวอยางบล็อกประสานตามที่กําหนดไว อัตราสวน
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ผสมปูนซีเมนต : ทราย: ขี้เลื่อย, ใยมะพราว และกาก [2] นิพนธ ตันไพบูลยกุล. ศึกษาการใชฝนุ จากโรงโมหิน
มะพราว ตามลําดับ ที่อัตราสวน 1:2:0.2 ระยะเวลาใน
แทนที่ซีเมนตในการทําอิฐบล็อกประสาน.
การบม 28 วัน พบวา คากําลังอัดเทากับ 55.16 ksc
คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร.
39.94 ksc 49.15 ksc ตามลําดับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560.
6.3 จากการทดสอบหาคากําลังรับแรงอัดของ
กอนตัวอยางบล็อกประสานตามที่กําหนดไว อัตราสวน [3] พงศภูมิ ศรชมแกว. ศึกษาการผลิตอิฐบล็อก
ประสานจากกากอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัย
ผสมปูนซีเมนต : ทราย: ขี้เลื่อย, ใยมะพราว และกาก
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, 2555.
มะพราว ตามลําดับ ที่อัตราสวน 1:2:0.3 ระยะเวลาใน
การบม 28 วัน พบวาคากําลังอัดเทากับ 45.56 ksc [4] วชิระ แสงรัศมี. การพัฒนาบล็อกประสานน้ําหนัก
33.95 ksc 41.04 ksc ตามลําดับ และ พบวา คาการรับ
เบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง.คณะสถาปตยกรรม
กําลังอัดของอิฐบล็อกประสาน ผานมาตรฐาน มผช 602/
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