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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชเ้ศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยเป็นมวลรวมในการผลิตอิฐบลอ็กประสาน 

กาํหนดอตัราส่วนผสมปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ต่อดินลูกรัง ต่อเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยเท่ากบั 1: 7: 0, 1: 6: 

1, 1: 5.5: 1.5, 1: 5: 2, 1: 4.5: 2.5 และ 1: 4: 3 โดยปริมาตร อตัราส่วนนํ้ าต่อปูนซีเมนตเ์ท่ากบั 0.5 โดยนํ้ าหนกั ทาํการอดั

ข้ึนรูปโดยใชเ้คร่ืองอดัแบบมือโยก ไดข้นาดอิฐบล็อกประสานเท่ากบั 12.5 x 25 x 10 ซม. ทาํการทดสอบสมบติัตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช. 602-2547 เร่ือง อิฐบลอ็กประสาน ผลการทดสอบพบวา่ เม่ือผสมเศษกา้นใบยาสูบบด

ยอ่ยในปริมาณท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ความตา้นทานแรงอดั และความหนาแน่น มีแนวโนม้ลดลง ส่วนปริมาณความช้ืน

และการดูดซึมนํ้ า มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยท่ีอตัราส่วน 1: 5.5: 1.5 มีค่าความตา้นทานแรงอดัท่ีอาย ุ28 วนั เท่ากบั 2.81 เม

กะพาสคลั สามารถจดัเป็นอิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับแรง มีความเหมาะสมสามารถนาํไปพฒันาต่อในเชิงพาณิชยไ์ด ้
 

คาํสําคญั: อิฐบลอ็กประสาน  เศษก้านใบยาสูบ  ความต้านทานแรงอัด 

 

Abstract 

This research aims to study the use of tobacco stem waste as the aggregates to produce the interlocking 

blocks. The mixing ratios of Portland cement type 1: lateritic soil: tobacco stem waste were 1: 7: 0, 1: 6: 1, 1: 5.5: 

1.5, 1: 5: 2, 1: 4.5: 2.5 and 1: 4: 3 by volume. The water to cement ratio was 0.5 by weight. The samples were 

pressed by using the interlocking block compression machine with 12.5 x 25 x 10 cm of mold size. The test of the 

sample properties following the Thai Community Product Standards (TCPS.602-2547) in relation to an interlocking 

block. Showed that mixing tobacco stem waste with high quantity could decrease the compressive strength and 

density while the moisture content and water absorption increased. With a ratio of 1: 5.5: 1.5 the compressive 

strength in a period of 28 days was equal to 2.81 MPa. This could be a non-load bearing interlocking block 

developed to a commercial product. 
 

Keywords: Interlocking lock, Tobacco stem waste, Compressive strength 
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1. บทนํา 

ยาสูบ (Tobacco) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญมากอีกอย่างหน่ึงของประเทศไทย สามารถทํารายได้ให้กับ

ประเทศจากการส่งออกถึงปีละ 2,500 – 3,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะใบของตน้ยาสูบ (Tobacco leaf) ดงัรูปท่ี 1 เป็นส่วน

ท่ีสามารถรับประทานได ้ใชใ้นการกาํจดัศตัรูพืชชีวภาพ เป็นส่วนประกอบของยาบางชนิดในรูปของนิโคตินตาร์เตรด 

มีความสาํคญัต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร และเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตบุหร่ีของ

โรงงานยาสูบ (วภิาวรรณ กิติวชัระเจริญ, 2559) ธรรมชาติของยาสูบแตกต่างจากพืชอ่ืน คือ ใบของยาสูบมีสารประกอบ

ไนโตรเจนหมู่หน่ึงท่ีเรียกว่า “แอลคาลอยด์” ซ่ึงมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่ โดยนิโคตินเป็นองค์ประกอบท่ีทาํให้เกิด

ลกัษณะเฉพาะตวัของยาสูบ ใบยาเหล่าน้ีเม่ือเกิดการเผาไหม ้จะทาํให้เกิดสารประกอบต่าง ๆ อีกจาํนวนมาก ทาํให้เกิด

กล่ินสีและรสต่าง ๆ ความหอม และความฉุน ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามประเภทของยาสูบ ใบยาสูบแต่ละประเภทจะมี

ปริมาณสารประกอบเคมีทาํใหเ้ป็นลกัษณะเด่นแตกต่างกนั โดยประเทศไทยไดมี้การปลูกใบยาสูบ 4 สายพนัธ์ุดว้ยกนั 

(รูปท่ี 1) คือ ใบยาเวอร์ยเินีย (Virginia tobacco) เป็นใบยาบ่มไอร้อนท่ีมีนิโคตินระดบัปานกลาง ใบยาเบอร์เลย ์(Burley 

tobacco) มีนิโคตินระดับสูง ใบยาเตอร์กิซ (Turkish tobacco) มีประมาณสารหอมระเหยสูง และใบยาพนัธ์ุพ้ืนเมือง 

(Nicotiana tobacco) ซ่ึงจากความแตกต่างของปริมาณสารประกอบเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีอุตสาหกรรมผลิตบุหร่ีจาํเป็นตอ้ง

ผสมใบยาประเภทต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัตามสดัส่วน เพ่ือให้ไดท้ั้งกล่ินและรสเป็นท่ีพอใจของผูสู้บ อยา่งไรก็ดีใบยาสูบทุก

ประเภทเม่ือนํามาสังเคราะห์องค์ประกอบเคมีแลว้พบว่าเหมือนกนัหมด เพียงแต่มีปริมาณแตกต่างกนัเท่านั้น (การ

ยาสูบแห่งประเทศไทย, 2558) 

 

    
ก) ใบยาเวอร์ยเินีย ข) ใบยาเบอร์เลย ์ ค) ใบยาเตอร์กิซ ง) ใบยาพ้ืนเมือง 

รูปที่ 1 ลกัษณะพนัธุ์ใบยาสูบท่ีปลูกในประเทศไทย  

 

การแปรรูปใบยาสูบเป็นเสน้ยาสูบนั้น เป็นกระบวนการเตรียมใบยาสูบ ไดแ้ก่ การตาก มว้น หมกั รวมถึงการ

บ่มใบยาสูบ (เป็นการทาํใหใ้บยาสดเป็นใบยาแหง้โดยการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงบ่ม) ไม่วา่จะบ่มดว้ย

กรรมวิธีบ่มไอร้อน บ่มอากาศ หรือบ่มแดด โดยมีส่วนสาํคญัคือตอ้งทาํการแยกกา้นและอบใบยาสูบ ไดแ้ก่ การนาํใบ

ยาสูบท่ีบ่มไดท่ี้แลว้ไปแยกเอากา้นออกซ่ึงอาจทาํดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร จากนั้นนาํเน้ือใบยาท่ีไดไ้ปผ่านกระบวนการ

ทาํให้แห้ง แลว้นาํมาปรับความช้ืนให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน 11-12% เพ่ือลดการสูญเสียและเส่ือมสภาพของใบยาดิบ 

สามารถเก็บใบยาไวไ้ดน้าน หลงัจากนั้นส่งไปเขา้เคร่ืองอดัและบรรจุหีบห่อลงในกระสอบป่าน หรือกล่องกระดาษ 
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หรือถงัไมซ่ึ้งมีนํ้ าหนักเป็นมาตรฐานสาํหรับภาชนะแต่ละชนิด แลว้เก็บไวร้ะยะหน่ึง (ไม่ควรน้อยกวา่ 12-18 เดือน) 

เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในใบยา หลงัจากนั้นเป็นกระบวนการท่ีนาํเอาวตัถุดิบท่ีไดม้าดาํเนินการต่อ ไดแ้ก่ 

การให้ความช้ืนเพ่ือป้องกนัการแตกหักของใบยา แลว้เติมนํ้ าปรุงเพ่ือให้มีกล่ินหอมและรสชาติดีข้ึน จากนั้นนาํใบยา

ประเภทต่าง ๆ มาผสมกนัตามสดัส่วน เพ่ือนาํไปเขา้สู่กระบวนการผลิตบุหร่ีให้มีกล่ินและรสตามท่ีตอ้งการต่อไป ซ่ึง

จะเห็นว่ากระบวนการผลิตบุหร่ีน้ีมีเศษกา้นใบยาท่ีเหลือท้ิงอยู่เป็นจาํนวนมากซ่ึงทางโรงงานยาสูบตอ้งทาํการเก็บ

รวบรวมเพ่ือนาํไปกาํจดัท้ิง (รูปท่ี 2) ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมาก 

 

  
รูปที่ 2 กองเศษกา้นใบยาสูบภายในโรงอบใบยาเด่นชยั จงัหวดัแพร่ 

 

ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการกาํจดัเศษกา้นใบยาสูบท้ิงจึงมีการนาํมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและใช้

ประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ (Zero waste) โดยในงานวิจยัน้ีมุ่งเป้าท่ีจะนาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑอิ์ฐบลอ็กประสานเพ่ือ

สร้างรายไดใ้หก้บัวสิาหกิจชุมชนท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทยใหก้ารสนบัสนุน ซ่ึงอิฐบลอ็กประสาน เป็นหน่ึงในวสัดุ

ก่อสร้างท่ีไดรั้บความนิยมมากในชุมชน เน่ืองจากถูกพฒันารูปแบบให้มีรูและเดือยบนตวับล็อก ทาํให้สะดวกในการ

ก่อสร้าง เน้นการใชว้ตัถุดิบในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ดินลูกรัง หินฝุ่ น ทราย หรือวสัดุเหลือท้ิงต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม นาํมา

ผสมกบัปูนซีเมนต ์และนํ้ า ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม อดัเป็นกอ้นดว้ยเคร่ืองอดัแลว้นาํมาบ่มใหบ้ลอ็กแขง็ตวัประมาณ 10 

วนั ไดบ้ลอ็กประสานท่ีมีความแขง็แกร่ง (วฒิุนยั กกกาํแหง และ นรา รัตนวงศ,์ 2551) สามารถใชใ้นการก่อสร้างอาคาร 

หรือก่อเป็นถงัเก็บนํ้ าได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยดักว่างานก่อสร้างทั่วไป อิฐบล็อกประสาน จึงเป็นวสัดุ

ก่อสร้างท่ีไดรั้บความนิยม และเป็นท่ีตอ้งการของทั้ งชุมชนท้องถ่ินและชุมชนเมือง การพฒันาผลิตภณัฑ์อิฐบล็อก

ประสานจากเศษกา้นใบยาสูบ จึงเป็นการนาํวสัดุเหลือท้ิงจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มาพฒันาวจิยัเป็นวสัดุ

ก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตามเป้าประสงคข์ององคก์รในการนาํไปขยายผลสู่เชิงพาณิชยต์่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

ศึกษาการใชเ้ศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยเป็นมวลรวมในการผลิตอิฐบลอ็กประสานใหไ้ดคุ้ณสมบติัผา่นตาม

เกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช. 602-2547 เร่ือง อิฐบลอ็กประสาน เพ่ือขยายผลสู่เชิงพาณิชยต์่อไป 
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3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 การเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

3.1.1 เศษกา้นใบยาสูบ จากโรงอบใบยาเด่นชยั จงัหวดัแพร่ การยาสูบแห่งประเทศไทย นาํมาบดย่อยผ่าน

ตะแกรงขนาด 4 มิลลิเมตร ดงัรูปท่ี 3 

3.1.2 ดินลูกรัง จากจงัหวดัราชบุรี บดยอ่ยดว้ยเคร่ืองบดดินลูกรัง ผา่นตะแกรงเบอร์ 4 ดงัรูปท่ี 4 

3.1.3 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภทท่ี 1 

3.1.4 นํ้ าประปา 

3.1.5 เคร่ืองบดยอ่ยเศษกา้นใบยา ของบริษทั Bossco  

3.1.6 เคร่ืองบดยอ่ยดินลูกรัง ของ บริษทั สตาร์ท๊อพ อินเตอร์ล็อคก้ิง บริค จาํกดั ขนาดมอเตอร์ 2 แรง พร้อม

ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 

3.1.7 เคร่ืองผสมคอนกรีตแบบกระทะ ของบริษทั ศ.รุ่งเรือง จาํกดั 

3.1.8 เคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัดิจิตอล ยีห่อ้ Tiny 

3.1.9 เคร่ืองอดับลอ็กประสานแบบมือโยก พร้อมแบบหล่อบลอ็กประสาน ขนาด 12.5 x 25 x 10 ซม. 

3.1.10 ตูอ้บปรับอุณหภูมิได ้ยีห่อ้ Kenton 

3.1.11 อุปกรณ์ทดสอบการดูดกลืนนํ้ า 

3.1.12 เคร่ืองทดสอบเอนกประสงค ์(Universal testing machine) ยีห่อ้ Tecnotest 

3.1.13 อุปกรณ์ก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น กระป๋องปูน พลัว่ คอ้น และเกียงก่อ เป็นตน้ 

 

   
รูปที่ 3 การบดยอ่ยเศษกา้นใบยาสูบผา่นตะแกรงขนาด 4 มิลลิเมตร 

 

  
รูปที่ 4 การบดยอ่ยดินลูกรังผา่นตะแกรงเบอร์ 4   
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3.2 กาํหนดอตัราส่วนผสม  

ออกแบบอตัราส่วนผสมจากอตัราส่วนของอิฐบล็อกประสานตามสูตรของโรงงานผลิตอิฐบล็อกประสาน

ทัว่ไป คือ อตัราส่วนปูนซีเมนต์ต่อดินลูกรัง เท่ากบั 1:7 โดยปริมาตร แลว้ทาํการปรับเปล่ียนส่วนผสมโดยแทนท่ีดิน

ลูกรังดว้ยเศษกา้นใบยาสูบในปริมาณท่ีนอ้ยก่อนแลว้จึงค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณให้มากข้ึนตามลาํดบั จนกระทัง่ไม่สามารถ

ข้ึนรูปอิฐบล็อกประสานไดจึ้งหยดุการแทนท่ี ส่วนการหาปริมาณนํ้ าท่ีพอเหมาะนั้น เน่ืองจากตอ้งการกาํหนดตวัแปร

ให้คงท่ี จึงตอ้งหาปริมาณนํ้ าเฉล่ียท่ีเหมาะสมกบัทุกอตัราส่วนให้มากท่ีสุด โดยไม่ทาํให้ส่วนผสมเหลวเกินไปเม่ือใส่

เศษกา้นใบยาสูบในปริมาณท่ีนอ้ย และส่วนผสมตอ้งไม่แหง้จนร่วนมากเกินไปเม่ือใส่เศษกา้นใบยาสูบในปริมาณมาก 

อตัราส่วนผสมโดยปริมาตรของบลอ็กประสานแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมของอิฐบล็อกประสาน (โดยปริมาตร) 

อตัราส่วน ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 ดินลูกรัง เศษกา้นใบยาสูบ 

ปกติ 1 7 0 

D1 1 6 1 

D2 1 5.5 1.5 

D3 1 5 2 

D4 1 4.5 2.5 

D5 1 4 3 

หมายเหตุ   อตัราส่วนนํ้าต่อปูนซีเมนต ์(w/c) คงท่ี เท่ากบั 0.5 โดยนํ้าหนกั 

 

3.3 การอดัข้ึนรูปตวัอยา่งอิฐบลอ็กประสานและการทดสอบสมบติัต่าง ๆ 

การข้ึนรูปตวัอยา่งอิฐบลอ็กประสานเร่ิมจากการเตรียมวสัดุหลกัท่ีสาํคญั คือ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท

ท่ี 1 เศษกา้นใบยาสูบท่ีบดยอ่ยผา่นตะแกรงขนาด 4 มิลลิเมตร เรียบร้อยแลว้มาผึ่งใหแ้ห้งควบคุมความช้ืนไม่เกิน 15% 

และเตรียมดินลูกรังท่ีบดยอ่ยผ่านตะแกรงเบอร์ 4 แลว้ มาทาํการตวงส่วนผสมตามท่ีกาํหนด จากนั้นผสมดินลูกรัง เศษ

กา้นใบยาสูบ และปูนซีเมนตใ์ห้เขา้กนัดว้ยเคร่ืองผสมแบบกระทะ แลว้ค่อย ๆ เติมนํ้ าประปาโดยใชฝั้กบวัหรือหัวฉีด

พน่ให้เป็นละอองกวา้งในปริมาณท่ีพอเหมาะ ซ่ึงสามารถสงัเกตปริมาณนํ้ าท่ีพอเหมาะไดจ้ากการใชมื้อกาํส่วนผสมวา่ 

สามารถจบัตวักนัเป็นกอ้นไดดี้ ทั้งน้ีในการทดลองคร้ังน้ีไดก้าํหนดอตัราส่วนนํ้ าประปาเท่ากนัทุกอตัราส่วนเท่ากบั 0.5 

โดยนํ้ าหนัก ในการผสมควรหยุดเคร่ืองเพ่ือเกล่ียส่วนผสมท่ีติดอยู่ข ้างเคร่ืองผสมออกเป็นระยะ ๆ ภายหลังจาก

ส่วนผสมทั้งหมดเขา้กนัดีแลว้ นาํส่วนผสมเขา้เคร่ืองอดัอิฐบล็อกประสานทนัที เพ่ือป้องกนัการระเหยของนํ้ า เม่ือทาํ

การอดัอิฐบล็อกประสานแลว้ ทาํการดนักอ้นตวัอยา่งอิฐบล็อกประสานออกจากแบบ ดงัรูปท่ี 5 ดา้นซ้ายมือ (หากทาํ

การดนักอ้นอิฐบล็อกประสานออกจากแบบไดย้าก ให้ทาํการพรมนํ้ าหรือทานํ้ ามนับริเวณแบบจะสามารถถอดแบบ

ออกไดง่้ายข้ึน ส่วนดา้นบนเน้ือของอิฐบลอ็กประสานอาจติดกบัฝาของแบบอดัทาํใหเ้น้ืออิฐบล็อกประสานบ่ินหายไป 

แกไ้ขดว้ยการโรยผงดินลูกรังแหง้ท่ีฝาแบบก่อนทาํการอดั) นาํตวัอยา่งกอ้นอิฐบลอ็กประสานท่ีไดน้าํมาจดัเรียงในท่ีร่ม

จนมีอายคุรบ 1 วนั  เร่ิมบ่มโดยการรดนํ้ าดว้ยฝักบวัหรือฉีดพ่นเป็นละอองให้ชุ่ม แลว้คลุมดว้ยผา้พลาสติกไม่ให้ไอนํ้ า

ระเหยออก (รูปท่ี 5 ดา้นขวามือ) หลงัจากทาํการบ่มอิฐบล็อกประสานตามอายท่ีุตอ้งการ จึงทาํการชกัตวัอยา่งอิฐบลอ็ก
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ประสาน (รูปท่ี 6 ด้านซ้ายมือ) ตามมาตรฐาน มอก.109-2517 เร่ืองการชักตัวอย่างทดสอบ (สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2517) ไปทาํการทดสอบสมบติัต่าง ๆ ตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602-2547 เร่ือง อิฐ

บล็อกประสาน (สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2547) ประกอบดว้ย ลกัษณะทัว่ไป, ค่าความหนาแน่น, 

การดูดซึมนํ้ าหรือการดูดกลืนนํ้ า, ปริมาณความช้ืน และ ความตา้นทานแรงอดั (รูปท่ี 6 ดา้นขวามือ) 

 

  
รูปที่ 5 การอดัข้ึนรูปและการบ่มอิฐบล็อกประสาน 

 

  
รูปที่ 6 การชกัตวัอยา่งและการทดสอบความตา้นทานแรงอดัของอิฐบล็อกประสาน 

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวิจยั "ผลิตภณัฑ์อิฐบล็อกประสานจากเศษกา้นใบยาสูบ" ทาํการผสมข้ึนรูปอิฐบล็อกประสานและ

ทดสอบสมบัติต่าง ๆ ทั้ งทางกายภาพและทางกล ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดผ้ลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 

4.1 ลกัษณะทัว่ไป 

ผลการตรวจพินิจลกัษณะทัว่ไปของบล็อกประสานผสมเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยท่ีมีส่วนผสมตามตารางท่ี 1 

พบวา่บล็อกประสานทุกอตัราส่วนมีสีนํ้ าตาลแดงของดินลูกรัง มีขนาดหรือมิติของกอ้นตวัอยา่งเป็นไปตามตอ้งการ

โดยไม่มีการพองตวั ขยายตวัหรือหดตวั (รูปท่ี 6) โดยอตัราส่วนท่ีมากกว่า 1: 4.5: 2.5 นั้น ก้อนตวัอย่างเร่ิมพองตวั

เล็กน้อย ขอบของบล็อกประสานมีการแตกบ่ินได้ง่าย เน่ืองจากปูนซีเมนต์ทําหน้าท่ียึดเกาะมวลรวมมีปริมาณไม่

เพียงพอ ทาํให้เศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยเกิดการหลุดร่อนและแตกบ่ินโดยเฉพาะบริเวณขอบท่ีมีพ้ืนท่ีการยึดเกาะนอ้ย 

และมีการไหลของส่วนผสมเขา้แบบไดไ้ม่ค่อยดี (อมเรศ บกสุวรรณ และคณะ, 2561) อีกทั้งเม่ือผสมเศษกา้นใบยาสูบ

บดย่อยในปริมาณมากเกินไปทาํให้อิฐบล็อกประสานเกิดการพองตวัมาก ส่งผลให้ตวัอย่างอิฐบล็อกประสานมีมิติ

คลาดเคล่ือนเกินกวา่ ±2 มม. ท่ีกาํหนดไวใ้น มาตรฐาน มผช.602-2547  
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4.2 ความหนาแน่น การดูดซึมนํ้ า และปริมาณความช้ืน และความตา้นทานแรงอดั 

ความหนาแน่น การดูดซึมนํ้ า และปริมาณความช้ืน ท่ีอตัราส่วนต่าง ๆ ของตวัอยา่งอิฐบล็อกประสาน แสดง

ดงัตารางท่ี 2 ส่วนความตา้นทานแรงอดั แสดงดงัรูปท่ี 8 

 

ตารางที่ 2 ความหนาแน่น การดูดซึมนํ้า และปริมาณความช้ืน ของอิฐบล็อกประสาน 

อตัราส่วน ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.) การดูดซึมนํ้า (ร้อยละ) ปริมาณความช้ืน (ร้อยละ) 

ปกติ 1,349.06 12.46 3.53 

D1 1,310.31 13.19 3.03 

D2 1,256.64 15.50 4.25 

D3 1,164.47 16.23 6.82 

D4 1,084.25 17.53 8.43 

D5 954.84 19.05 10.34 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบ ความหนาแน่น การดูดซึมนํ้ า และปริมาณความช้ืน ท่ีอตัราส่วนการผสม

ต่าง ๆ ของตวัอยา่งอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยัเปรียบเทียบกบัอิฐบล็อกประสานปกติ พบว่าเม่ือผสมเศษกา้นใบ

ยาสูบบดยอ่ยทดแทนดินลูกรังในปริมาณมากข้ึนส่งผลให้อิฐบลอ็กประสานมีความหนาแน่นลดลง เน่ืองจากเศษกา้น

ใบยาสูบบดยอ่ยมีนํ้ าหนกัเบามากเม่ือไปแทนท่ีดินลูกรังจึงทาํให้นํ้ าหนกัของอิฐบล็อกประสานลดลง อีกทั้งการท่ีเศษ

กา้นใบยาสูบบดยอ่ยมีปริมาณมากข้ึนยงัทาํใหเ้น้ือของอิฐบล็อกประสาน มีช่องวา่งภายในมากข้ึนจากการท่ีดินลูกรังเขา้

ไปแทรกไดไ้ม่ทัว่ถึงส่งผลให้ความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลง ส่วนการดูดซึมนํ้ าและปริมาณความช้ืนของอิฐบล็อก

ประสานท่ีอตัราส่วนการแทนท่ีเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยต่าง ๆ กนั พบวา่เม่ือผสมเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยในปริมาณ

มากข้ึน มีแนวโน้มทาํให้การดูดซึมนํ้ าสูงข้ึน เน่ืองจากเศษก้านใบยาสูบสามารถดูดซึมนํ้ าได้สูงมากกว่าดินลูกรัง 

เพราะวา่เศษกา้นใบยาสูบเป็นพืชท่ีมีท่อลาํเลียงอาหารท่ีสามารถดูดซึมนํ้ าเขา้ไปในเน้ือกา้นใบยาสูบไดดี้และรวดเร็ว จึง

ทาํใหป้ริมาณความช้ืนของอิฐบลอ็กประสานมีแนวโนม้สูงข้ึนตามไปดว้ย โดยภาพขยายเศษกา้นใบยาสูบ แสดงในรูป

ท่ี 7ก. และภาพขยายอิฐบลอ็กประสานท่ีมีเศษกา้นใบยาสูบเป็นส่วนผสม ท่ีอตัราส่วน 1: 5.5: 1.5 แสดงในรูปท่ี 7ข. 

 

  
ก) หนา้ตดัเศษกา้นใบยาสูบ ขนาดขยาย 500 เท่า ข) อิฐบล็อกประสาน ขนาดขยาย 350 เท่า 

รูปที่ 7 ภาพขยายเศษกา้นใบยาสูบ และอิฐบล็อกประสานอตัราส่วน 1: 5.5: 1.5 ดว้ยกลอ้ง SEM 
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จากรูปท่ี 7 แสดงภาพขยายเศษกา้นใบยาสูบขนาดขยาย 500 เท่า และอิฐบล็อกประสานอตัราส่วน 1: 5.5: 1.5 

ขนาดขยาย 350 เท่า กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบวา่เศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยมีหนา้ตดัท่ีเป็นรู

พรุนกระจายเต็มพ้ืนท่ีหน้าตดั (รูปท่ี 7ก) โดยเศษกา้นใบยาสูบจะแทรกตวัอยู่ระหวา่งเน้ือของมอร์ตาร์และดินลูกรัง

ภายในกอ้นอิฐบล็อกประสาน (รูปท่ี 7ข) ซ่ึงส่งผลให้อิฐบล็อกประสานมีการดูดซึมนํ้ าและปริมาณความช้ืนมากข้ึน 

ส่วนความหนาแน่นลดลงดงัท่ีกล่าวมาแลว้ แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบการดูดซึมนํ้ า ปริมาณความช้ืน และความ

หนาแน่น เป็นเพียงเพ่ือต้องการทราบแนวโน้มในการวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ แต่ไม่มีผลต่อมาตรฐานแต่อย่างใด 

เน่ืองจากอิฐบลอ็กประสานท่ีผสมเศษกา้นใบยาสูบน้ีจดัอยูใ่นประเภทอิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับนํ้ าหนกั เพราะมีค่า

ความตา้นทานแรงอดัมากกวา่ 2.5 เมกะพาสคลั แต่ไม่ถึง 7 เมกะพาสคลั ดงัรูปท่ี 8 ซ่ึงเม่ือนาํไปใชง้านในเชิงพาณิชยจึ์ง

ไม่ตอ้งมีการทดสอบค่าการดูดซึมนํ้ า ปริมาณความช้ืน และความหนาแน่น 

 

 
รูปที่ 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตา้นทานแรงอดัและอายกุารบ่มของอิฐบล็อกประสาน 

 

จากรูปท่ี 8 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความตา้นทานแรงอดัและอายกุารบ่มของอิฐบลอ็กประสานท่ีปริมาณ

การแทนท่ีดินลูกรังดว้ยเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยในปริมาณต่าง ๆ กนั พบวา่การพฒันากาํลงัของอิฐบล็อกประสานใน

ทุกอตัราส่วนมีค่ามากข้ึนเม่ืออายกุารบ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการรับกาํลงัของคอนกรีต และเม่ือผสมเศษกา้น

ใบยาสูบบดยอ่ยในปริมาณท่ีมากข้ึนส่งผลให้ความตา้นทานแรงอดัมีแนวโนม้ลดลงตามลาํดบั เน่ืองจากการท่ีใชว้สัดุ

ชีวภาพท่ีเป็นเส้นใยพืชเป็นส่วนผสมในวสัดุก่อสร้างจาํพวกคอนกรีตท่ีตอ้งใชป้ฏิกิริยาไฮเดรชัน่ในการก่อตวัจะทาํให้

เกิดการดูดนํ้ าจากมอร์ตาร์มากกว่าปกติปริมาณนํ้ าในการทาํปฏิกิริยาจะลดลง ไม่เพียงพอ ทาํให้ซีเมนต์เพสต์เคลือบ

ผิวหนา้วสัดุไดไ้ม่ทัว่ถึงทั้งกอ้น การเกาะตวัของมวลรวมลดลง (ปริญญา จินดาประเสริฐ และชยั จาตุรพิทกัษก์ลุ, 2555) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการทดลองคร้ังน้ีไดก้าํหนดปริมาณนํ้ าต่อปูนซีเมนตค์งท่ี จึงทาํใหป้ริมาณนํ้ ายิ่งนอ้ยลงตามลาํดบั

เม่ือผสมเศษกา้นใบยาสูบมากข้ึน อีกทั้งวสัดุชีวภาพท่ีเป็นเสน้ใยพืชทุกชนิดจะมีนํ้ าหนกัเบากวา่ มีความหนาแน่นนอ้ย

กวา่ และมีความแข็งแรงน้อยกวา่มวลรวมปกติ สาเหตุเหล่าน้ีลว้นส่งผลให้ค่าความตา้นทานแรงอดัมีแนวโนม้ลดลง

ตามลาํดบัเม่ือผสมเศษกา้นใบยาสูบในปริมาณมากข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดน้ี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการนาํวสัดุชีวภาพ

ไปเป็นมวลรวมบางส่วนในการผลิตอิฐบลอ็กประสานท่ีผา่นมา (อมเรศ บกสุวรรณ และประชุม คาํพฒุ, 2561) 
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4.3 การคิดตน้ทุนการผลิต 

การคิดวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตอิฐบลอ็กประสานผสมเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยทดแทนดินลูกรังบางส่วนใช้

อตัราส่วนปูนซีเมนต์ต่อดินลูกรังต่อเศษกา้นใบยาสูบเท่ากบั 1: 5.5: 1.5 เปรียบเทียบกบัอิฐบล็อกประสานปกติตาม

ทอ้งตลาด ท่ีใชอ้ตัราส่วนปูนซีเมนตต่์อดินลูกรังเท่ากบั 1: 7 ไดต้น้ทุนการผลิตแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ตน้ทุนการผลิตต่อกอ้นของอิฐบล็อกประสาน อตัราส่วน 1: 5.5: 1.5 เปรียบเทียบกบัอิฐบล็อกประสานปกติ 

รายการตน้ทุน (บาท) 
อิฐบล็อกประสาน 

ปกติ จากงานวิจยั 

ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภทท่ี 1  2.00 2.00 

ดินลูกรัง 0.53 0.36 

เศษกา้นใบยาสูบ (รวมค่าขนส่งและคดัขนาด) 0 0.33 

นํ้าประปา/ไฟฟ้า 0.25 0.25 

วสัดุอ่ืน ๆ เช่น นํ้ามนัทาแบบ 0.05 0.05 

ค่าเส่ือมเคร่ืองจกัร 0.07 0.07 

ค่าขนส่งสินคา้ 1.13 1.13 

แรงงาน 1.60 1.60 

รวมตน้ทุนทั้งหมด 5.63 5.79 

ราคาขายปลีก 12-14 12-14 

หมายเหตุ การคิดราคาอิฐบล็อกประสานขนาด 12.5x25x10 เซนติเมตร ณ บจ.อริยะสุทธิอินเตอร์เทรด คลองห้า จ.ปทุมธานี   

 

5. การอภิปรายผล 

การนําอิฐบล็อกประสานท่ีผสมเศษก้านใบยาสูบบดย่อยไปใช้งานเชิงพาณิชยใ์นอนาคตนั้น ภาคเอกชน 

ภาครัฐหรือการยาสูบแห่งประเทศไทย สามารถนาํไปใชง้านไดท้นัที เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีใกลเ้คียงกบัอิฐบลอ็ก

ประสานปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือส่งเสริมให้ดาํเนินการในพ้ืนท่ีของแหล่งเศษกา้นใบยาสูบ ก็จะสามารถลดตน้ทุน

ค่าขนส่งลงได ้ทาํใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่ ซ่ึงตน้ทุนโดยเฉล่ียต่อกอ้นไม่เกิน 6 บาท (ตารางท่ี 4) ราคาขายปลีกใน

ทอ้งตลาดกอ้นละประมาณ 12 บาท ข้ึนไป ทาํให้ไดก้าํไรมากกวา่หน่ึงเท่าตวั โดยปัจจุบนัมีภาคเอกชนท่ีใหค้วามสนใจ

นาํอิฐบล็อกประสานจากโครงการไปลงทุน ส่วนขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี คุณสมบติัสาํคญัท่ีตอ้งการของอิฐ

บลอ็กประสานนั้นคือ ค่าความตา้นทานแรงอดั พบวา่อิฐบล็อกประสานท่ีมีส่วนผสมของเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยแทน

ท่ีดินลูกรังท่ีอตัราส่วนต่าง ๆ เม่ืออายกุารบ่มต่าง ๆ กนั อิฐบลอ็กประสานปกติท่ีไม่ไดผ้สมเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยมีคา่

ความตา้นทานแรงอดัมากท่ีสุด รองลงไปเป็นอตัราส่วน 1: 6: 1, 1: 5.5: 1.5, 1: 5: 2, 1: 4.5: 2.5 และ 1: 4: 3 ตามลาํดบั 

เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน มผช.602-2547 กาํหนดค่าเฉล่ียตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2.5 เมกะพาสคลั พบวา่อตัราส่วน 1: 5.5: 

1.5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเม่ืออายุ 21 และ 28 วนั มีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.57 และ 2.81 เมกะพาสคัล 

ตามลาํดบั สามารถนาํอตัราส่วนน้ีไปใชใ้นการผลิตได ้และการวจิยัคร้ังต่อไปควรนาํเศษกา้นใบยาสูบไปผลิตเป็นวสัดุ

ก่อสร้างประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน 
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6. บทสรุป 

การใชเ้ศษกา้นใบยาสูบบดย่อยเป็นมวลรวมทดแทนดินลูกรังบางส่วน กาํหนดอตัราส่วนผสมปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 ต่อดินลูกรัง ต่อเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยเท่ากบั 1: 7: 0, 1: 6: 1 , 1: 5.5: 1.5, 1: 5: 2, 1: 4.5: 2.5 

และ 1: 4: 3 โดยปริมาตร ปริมาณนํ้ าคงท่ีเท่ากบั 0.5 โดยนํ้ าหนกั ทาํการข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองอดัแบบมือโยก ไดต้วัอยา่งอิฐ

บล็อกประสานขนาด 12.5 x 25 x 10 เซนติเมตร แลว้ทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มผช.602-2547 เร่ือง อิฐบล็อก

ประสาน ผลการทดสอบพบวา่ เม่ือผสมเศษกา้นใบยาสูบบดยอ่ยในปริมาณท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ความตา้นทานแรงอดั

และความหนาแน่น มีแนวโนม้ลดลง ส่วนค่าความช้ืนและการดูดซึมนํ้ า มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยท่ีอตัราส่วน 1: 5.5: 1.5 

มีค่าความตา้นทานแรงอดัท่ีอาย ุ28 วนั เท่ากบั 2.81 เมกะพาสคลั สามารถจดัเป็นอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับแรง โดย

ตน้ทุนการผลิตใกลเ้คียงกบัอิฐบลอ็กประสานปกติทัว่ไป มีความเหมาะสมสามารถนาํไปพฒันาต่อในเชิงพาณิชยไ์ด ้

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

การวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560-2561 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย. การยาสูบกับการคน้พบ. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งท่ีมา https://www.thaitobacco.or.th/ 

th/2015/01/006812.html [15 กมุภาพนัธ์ 2562]. 

ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2555). ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต. (พิมพ์คร้ังท่ี 7). 

กรุงเทพฯ: สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย. 

วฒิุนยั กกกาํแหง และ นรา รัตนวงศ.์ (2551). บล็อกประสานจากหน้าดินขาว. ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แห่งชาติ คร้ังท่ี 13. (MAT021). 14-16 พฤษภาคม 2551. ณ โรงแรมจอมเทียนปาลม์บีช พทัยา. ชลบุรี. ประเทศไทย. 

วิภาวรรณ กิติวชัระเจริญ. ยาสูบพืชเศรษฐกิจของไทย. [ออนไลน์]. 2559. แหล่งท่ีมา aglib.doa.go.th/lib/images/ 

Downloads/2551/EB00010.pdf [7 สิงหาคม 2559]. 

สาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม. (2517). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.109 เร่ืองวิธีชักตัวอย่าง

และการทดสอบวสัดงุานก่อซึงทาํด้วยคอนกรีต. กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม. 

สาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม. (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มผช.602-2547 เร่ืองอิฐบลอ็ก

ประสาน. กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม. 

อมเรศ บกสุวรรณ, ประชุม คาํพฒุ และกิตติพงษ ์สุวโีร. (2561). ผลิตภณัฑ์อิฐบล็อกประสานเพ่ือวิสาหกิจชุมชนจาก

เศษหินไรโอไลต์. ในการประชุมวิชาการคอนกรีตประจาํปี คร้ังท่ี 13. (MAT86-MAT90). 7-9 มีนาคม 2561. 

ณ โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา. ชลบุรี. ประเทศไทย. 

อมเรศ บกสุวรรณ และ ประชุม คาํพุฒ. (2561). การพฒันาผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถา้

ปาลม์นํ้ ามนัสาํหรับชุมชนทอ้งถ่ิน. ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10. (หนา้ 

145-155). ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง. ตรัง. ประเทศไทย. 


