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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                              แบบ ว-สอศ-2 

(สำหรับนักเรียน นักศึกษา) 

แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
...................................................................... 

ชื่อผลงานวิจัย  (ภาษาไทย).........อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน...................................... 
                    (ภาษาอังกฤษ)…. Interlocking Blocks Containing Palm Kernel Shell Ash………….….. 
ชื่อสถานศึกษา……วิทยาลัยการอาชีพบางพาน.......อาชีวศึกษา.......จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.............................. 
ที่อยู่…เลขที่ 101 หมู่ 1….ตำบลทองมงคล...อำเภอบางสะพาน……..จังหวัดประจวบคีรีขันธ์................………….. 
เบอรโ์ทรศัพท์....032-697062.........http://www.bspc.ac.th………................................................................. 

ส่วน ก  : ลักษณะงานวิจัย               

           งานวิจัยใหม่                 งานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา..........…..ปี  
 

              ความสอดคล้องระดับชาติ 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12      
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที ่9 

   ข้อที่ 2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) 
  3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

     ยุทธศาสตร์ 7 การวิจัยเพ่ือหาแนวทางสร้างความสุขและประโยชน์สุขร่วมกันของ
 ประชาชนชาวไทย เพื่อให้สามารถประยุกต์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  4. ยุทธศาสตร์ประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ข้อ 2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  
      และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรกรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. นโยบายรัฐบาล/เป้าหมายของรัฐบาล 

      นโยบายที่ 8 การพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ    
       พัฒนา และนวัตกรรม 

 ความสอดคล้องระดับกระทรวง 
                       1.  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     การพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
     นวัตกรรม 
                       2.  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
                             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
    ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 3.  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 

                ความสอดคล้องระดับส่วนภูมิภาค 
1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลาง 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการแปรรูปสินค้า   
 ประมงการเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด   
 มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 

3. พันธกิจหรือนโยบายของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา 
     พันธกิจหรือนโยบาย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี สู่ชุมชนและ  
     สังคม 

 โครงการวิจัยนี้ สามารถนำไปเผยแพร่และขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้   
 เชิงนโยบาย การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 
 เชิงพาณิชย์  อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน สามารถผลิตเพ่ือ

จำหน่ายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
 เชิงวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสม

เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ที่สนใจในการนำไปใช้งาน 
 เชิงพ้ืนที่ (ระบุ)......................................................................................... ................. 
 เชิงสาธารณะ/สังคม (ระบุ).......................................................................................  
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................ .................. 

                 ภาพแบบร่าง/หรือภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
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ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย 
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.1  หัวหน้าทีมโครงการวิจัย 
ชื่อ นางสาวกวินนา  นามสกุล  ชัยศรี  ตำแหน่ง  นักศึกษา  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 194  ม.1  ต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสไปรษณีย์ 77190  
เบอร์โทรศัพท์  093-9403846  E-mail  bp0939403846@gmail.com 

1.2  นักวิจัยรุ่นใหม่/คณะผู้ร่วมวิจัย 
                           1.2.1 ชื่อ นายธนัท   นามสกุล  สุขกระจ่าง  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                  ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                           1.2.2 ชื่อ นางสาวกวินนา  นามสกุล  ชัยศรี  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                  ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                           1.2.3 ชื่อ นางสาววริศราภรณ์  นามสกุล  ม่านทอง  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                 ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                           1.2.4 ชื่อ นางสาวจินต์จุฑา  นามสกุล  เป่าทุย  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                 ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                           1.2.5 ชื่อ นางสาวเครือวัลย์  นามสกุล  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                 ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                           1.2.6 ชื่อ  นายธีรพงศ์  นามสกุล  แสนแก้ว  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                 ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                           1.2.7 ชื่อ  นายพิชญะ  นามสกุล  เกิดชุ่ม  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                 ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                              

1.3 คณะผู้ร่วมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
                          1.3.1 ชือ่ นางสาวรสสุคนธ์  นามสกุล  สุนทรโอวาท  ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
                                  แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  วิทยาศาสตร์ 
       1.3.2 ชื่อ นางสาวอังศุพิชญ์  นามสกุล  ภักดี  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
                                  แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  วิทยาศาสตร์ 
                          1.3.3 ชือ่ นางสาวจิตรลดา  นามสกุล  ไกรวาปี ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
                                  แผนกวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                          1.3.4 ชือ่ นางสาวกัลยา  นามสกุล  ผากาเกตุ  ตำแหน่ง  ครูคศ.1 
                                  แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
                          1.3.5 ชือ่ นางสาววรรณพร  นามสกุล  เพชรชูช่วย  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ 
                                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ 
 1.4 หน่วยงานหลัก  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน(ถ้ามี) 
15.1 หน่วยงานภาครัฐ  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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1.5.2 หน่วยงานภาคเอกชน  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
1.5 อ่ืนๆ  -  

 2. ประเภทการวิจัย 
  การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
  การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
  การวิจัยและพัฒนา (research and development) 
3. สาขาวิชาการ/ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่ 6 

4. คำสำคัญ (keywords) ของการวิจัย 
4.1 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน หมายถึง เถ้าที่ได้จากการเผากะลาปาล์มน้ำมัน ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะเป็นฝุ่นผง สีดำ เทา 
4.2 อิฐบล็อกประสาน หมายถึง วัสดุที่ผลิตจากคอนกรีต โดยมี ปูน หิน ทรายเป็นองค์ประกอบ
หลัก นำมาใช้ในงานก่อสร้าง มีทั้งประเภทที่รับน้ำหนักได้มากและไม่ต้องรับน้ำหนักมาก มี
รูปแบบหลากหลาย  

5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากเป็นพ้ืนที่ที่มีทำการเกษตรแล้วนั้น 
และยังเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญหลายแห่ง เช่น บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ที่เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โดยใน
กระบวนการผลิตนั้น ใช้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง จึงทำให้มีกากอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า 
“ขี้เถ้า” เป็นจำนวนมาก ทั้งส่วนที่เถ้าหนักและเถ้าลอย จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการกาก
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และ
หากมีการจัดการที่ล่าช้า ฝุ่นจากขี้ เถ้านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริเวณโดยรอบได้ โดยจากการค้นคว้าพบว่า  เถ้าปาล์มนน้ำมันโดยการนำ
บดละเอียดทำให้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานได้ดีและสามารถนำไปใช้งานคอนกรีตได้ (ชัย   
จาตุรพิทักษ์ และคณะ)  
 จากข้อมูลและงานวิจัยที่ผ่านมา ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน
มาแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน เพ่ือเป็นส่วนผสมในการผลิตบล็อกประสาน ทำให้อิฐบล็อกประสาน
มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง เป็นการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถพัฒนาต่อยอดใน
การสร้างรายได้และผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนด้วย 

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
6.1 เพ่ือสร้างอิฐบล็อคประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
6.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
6.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
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7. ขอบเขตของการวิจัย 
 อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน มีขนาด 22.5x20x6 เซนติเมตร มี
นำหนัก 4 กิโลกรัมต่อก้อน มีความแข็งแรง สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนัก
มาก มีค่ากำลังอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547  

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
8.1 ลักษณะทั่วไปบล็อกต้องมีเนื้อแน่น ไม่ร้าว และสีของชั้นผิวหน้าต้องสม่ำเสมอ การทดสอบ 
ให้ทำโดยการตรวจพินิจ 
8.2 อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 7 
MPa ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547  
8.2 ผู้ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจต่ออิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันใน
ระดับดีมาก 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
  9.1 บทความงานวิจัย ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และคณะ ทำการวิจัยเรื่อง การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันใน

  งานคอนกรีต  

  9.2 บทความงานวิจัย จรูญ เจริญเนตรกุล ทำการวิจัยเรื่อง อิฐบล็อคประสานผสมเถ้าและกะลา

  ปาล์มน้ำมัน 

  9.3 บทความงานวิจัย สุกรี เง๊าะยีเละ และคณะ ทำการวิจัยเรื่อง อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสม

  ของเถ้ากะลามะพร้าว 

9.4 บทความงานวิจัย สุรพันธ์ สุคันธปรีย์ การศึกษาอิฐคอนกรีตที่มีเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้า
ปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสม 

10. การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและสร้างขึ้นมาใหม่ 

11. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย 
    สำเริง รักซ้อน  ชัย จาตุรพิทักษ์  สมชาย ชูชีพสกุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, การ

  ใช้เถ้ากะลาปาล์มในงานคอนกรีต.2548, วิศวกรรมสารฉบับ วิจัยและพัฒนา16(2): หน้า 39-43. 

   จรูญ เจริญเนตรกุล, อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์ม.2557, วารสารการ

  พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 2(1): หน้า 103-112   

   ธงเทพ ศิริโสดา และประชุม คำพุฒ, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อคน้ำหนักเบาจากเถ้า

  กะลามะพร้าวสำหรบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, การประชุมวิชาการระดับชาติ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2, 20-21 มิถุนายน 2560, นครปฐม, หน้า 

  20-31 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
       12.1 สามารถนำเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันที่เป็นกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิด
 ประโยชน์ได้ 
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       12.2 อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้ 
   12.3 อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน สามารถต่อยอด จำหน่ายให้เป็น
 ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
       13.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการผลิตอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้า
 กะลาปาล์มน้ำมัน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่ต้องการนำไปใช้งาน 
14. วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 

14.1 เพ่ือสร้างอิฐบล็อคประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
14.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
14.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

15. ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดการวิจัย 
       พฤษภาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565 
16. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย(ถ้าม)ี  
 - 
17. งบประมาณของการวิจัย 

17.1 งบประมาณทั้งหมด  7,025 บาท 
17.2 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย 

 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

 1. งบบุคลากร   
 ค่าจ้างชั่วคราว  -  
2. งบดำเนินงาน    

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ ฯลฯ 
-  

 2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น   
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  -  
 2) ค่าจ้างเหมาบริการ -  
 3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม -  
 4) ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ -  

 2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น    
 1) วัสดุสำนักงาน  -  
 2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  
 3) วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -  
 4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -  
 5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา -  
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หัวข้อวิจัย  อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
ผู้ดำเนินการวิจัย  นางสาวกวินนา   ชัยศรี 
   นางสาวกนกวรรณ  ทั่งใหญ่ 
     นางสาวจินต์จุฑา  เป่าทุย 
     นายธนัท   สุขกระจ่าง 
     นายธีรพงศ์   แสนแก้ว 
     นายพิชญะ    เกิดชุ่ม 
   นางสาวเครือวัลย์      โพธิ์ศรี 
   นางสาววริศราภรณ์    ม่านทอง 
ที่ปรึกษา  นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท  นางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี   
   นางสาวจิตลดา    ไกรวาปี        นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ   
   นางสาววรรณพร  เพชรชูช่วย 
หน่วยงาน  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ปี พ.ศ.  2565 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของอิฐบล็อคประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน และเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานอิฐบล็อคประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน  
  จากการวิจัยขั้นตอนการสร้าง โดยการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อเถ้า
กะลาปาล์มน้ำมัน พบว่าอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมที่สุด เท่ากับ 80:20 ซึ่งมีค่ากำลังอัดเฉลี่ย ที่อายุ
บ่ม 7 วัน เท่ากับ 6.88 MPa และมีค่ากำลังอัดเฉลี่ย ที่อายุบ่ม 14 วัน เท่ากับ 8.43 MPa เป็นไปตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547  ในขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพ โดยการทดสอบ
การปนเปื้อนโลหะหนัก ด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) พบว่า ปริมาณสารอนินทรีย์
อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกพารามิเตอร์ และจากการวิจัยขั้นตอน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับเฉลี่ย มากที่สุด ( x = 4.39) 
  ดังนั้น อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน  สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
ประเภทไม่ต้องรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สารตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ 
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Abstract 
 The objective of this research is to create interlocking blocks containing palm kernel 
shell ash. To find efficiency of interlocking blocks containing palm kernel shell ash.  
         The research of step the creation process by studying the optimum ratio between cement 
and palm oil shell ash. It was found that the most suitable ratio was 80:20, which had an average 
compressive strength at 7 days of incubation was 6.88 MPa and an average compressive strength 
at 14 days of incubation was 8.43 MPa according to the requirements of community product 
standards 602/2547 In the process of studying the efficacy By testing heavy metal contamination 
using the Waste Extraction Test (WET) method, it was found that the amount of hazardous 
inorganic substances and hazardous organic substances were lower than the standard values in 
all parameters. And from the research process to study the satisfaction of the experimenters. 
With a population and a sample of 20 people, it was found that the sample group had the 

overall satisfaction at the highest average level ( x = 4.39). 
 Therefore, Interlocking Blocks Containing Palm Kernel Shell Ash Can be used in 
construction without weight effectively. does not pollute environmental residue can be further 
developed into a product that generates income for the community. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี  โดยความอนุ เคราะห์จาก นายนิมิตร ศรียาภัย 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ที่อนุมัติให้จัดทำโครงงานสนับสนุนในการศึกษาวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย นางสาวรสสุคนธ์ สุนทร
โอวาท นางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี นางสาวจิตลดา  ไกรวาปี  นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ และนางสาว
วรรณพร  เพชรชูช่วย ที่ให้คำปรึกษา ได้กรุณาตรวจสอบและประเมินเครื่องมือในการทำการวิจัย 
ชี้แนะแนวทางในการทำการวิจัย อันเป็นประโยชน๋อย่างยิ่งต่อการดำเนินการวิจัย จนโครงการสำเร็จ
ได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จำกัด(มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการวิจัย รวมถึงการร่วมวิจัยตรวจค่าการปนเปื้อนโลหะหนัก จนโครงการ
สำเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ คณะครู นักเรียน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจค่ากำลังอัดของอิฐบล็อก รวมถึงการให้คำแนะนำ จนโครงการสำเร็จได้
ด้วยดี สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา เพ่ือนร่วมงาน และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่
ให้กำลังใจและการสนับสนุนในทุกๆด้าน คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
คณะผู้วิจัย 

    2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 

กิตติกรรมประกาศ ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง จ 

สารบัญรูปภาพ ฉ 

บทที่ 1 บทนำ  

 ความเป็นมาและความสำคัญ 1 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 
 ขอบเขตการวิจัย 1 
 ข้อจำกัด 1 
 สมมติฐานการวิจัย 2 
 คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย 2 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 4 
 แนวทางการจัดการของเสีย 5 
 อิฐบล็อก 6 
 ปูนซีเมนซ์ 7 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 7 
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย  
 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 9 
 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 9 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 11 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 11 
บทที่ 4       ผลการวิจัย  

 



จ 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
บทที่ 4       ผลการวิจัย  

 
ผลการศึกษาการสร้างอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์ม
น้ำมัน 

12 

 
ผลกระบวนการศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้า
กะลาปาล์มน้ำมัน 

14 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานอิฐบล็อกประสาน
ผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

17 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 สรุปผลการวิจัย 18 

 อภิปรายผล 18 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 19 

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 19 

บรรณานุกรม   

 บรรณานุกรมภาษาไทย 20 

 บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 20 
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก  

 
แบบสอบถามการหาประสิทธิภาพอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลา
ปาล์มน้ำมัน  

 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่ออิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลา
ปาล์มน้ำมัน 

 

 ภาคผนวก ข  
 คู่มือการใช้อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน  
 ภาคผนวก ค  
 แผนการตลาด  
 ภาคผนวก ง  
 ภาพการดำเนินงานวิจัย  



ฉ 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
ภาคผนวก ภาคผนวก จ  
 แบบรับรองและภาพการดำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง  
 ภาคผนวก ฉ  
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547  
 ภาคผนวก ช  

 ประวัติผู้วิจัย  

  
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



ช 
 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
ตารางท่ี   

4.1 แสดงผลการทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสม
เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ทีร่ะยะบ่ม 7 วัน ในแต่ละอัตราส่วนผสม 

13 

4.2 แสดงผลการทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสม
เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ที่ระยะบ่ม 14 วัน ในแต่ละอัตราส่วนผสม 

13 

4.3 แสดงผลการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างเถ้า (Ash) 14 
4.4 การทดสอบลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช้

แล้วที่เป็นของเสียอันตรายด้วยวิธี Waste Extraction Test 
(WET) 

15 

4.5 ตารางเก็บรวบรวมข้อมูลผลแสดงค่าเฉลี่ย ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและคุณภาพอิฐบล็อกประสานทีมีส่วนผสมเถ้ากะลา
ปาล์มน้ำมันโดยผู้เชี่ยวชาญ 

16 

4.6 เก็บรวบรวมข้อมูลผลแสดงค่าเฉลี่ย ผลความพึงพอใจของผู้ทดลอง
ใช้งานอิฐบล็อกประสานผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันโดยผู้เชี่ยวชาญ 

17 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 
 

สารบัญรูปภาพ 
 

 หน้า 
ภาพที ่   
2.1 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 3 
2.2 ก. ขี้เถ้าชีวมวล  

ข. ขี้เถ้าถ่านหิน 
4 

2.3 กระบวนการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม 4 
2.4 ปริมาณและค่ากำจัด Bottom ash  5 

2.5 อิฐบล็อกรูปคดกริช 6 

2.6 อิฐบล็อกรูปตัว I 6 

2.7 อิฐบล็อกรูปรวงผึ้ง 7 

2.8 กระบวนการผลิตปูนซีเมนซ์ 7 

3.1 กระบวนการสร้างอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 9 

3.2 กระบวนการศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลา
ปาล์มน้ำมัน 

10 

4.1 รูปแบบอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 12 



1 
 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากเป็นพ้ืนที่ที่มีทำการเกษตรแล้วนั้น และ
ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญหลายแห่ง เช่น บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ที่เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โดยในกระบวนการผลิตนั้น 
ใช้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง จึงทำให้มีกากอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า “ขี้เถ้า” เป็นจำนวนมาก 
ทั้งส่วนที่เถ้าหนักและเถ้าลอย จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และหากมีการจัดการที่ล่าช้า ฝุ่นจาก
ขี้เถ้านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมและบริเวณโดยรอบได้ โดยจากการ
ค้นคว้าพบว่า เถ้าปาล์มนน้ำมันโดยการนำบดละเอียดทำให้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานได้ดีและ
สามารถนำไปใช้งานคอนกรีตได้(ชัย จาตุรพิทักษ์ และคณะ)  
 จากข้อมูลและงานวิจัยที่ผ่านมา ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันมา
แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน เพ่ือเป็นส่วนผสมในการผลิตบล็อกประสาน ทำให้อิฐบล็อกประสานมีต้นทุน
การผลิตที่ลดลง เป็นการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถพัฒนาต่อยอดในการสร้างรายได้
และผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนด้วย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือสร้างอิฐบล็อคประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

 อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน มีขนาด 22.5x20x6 เซนติเมตร มีนำ
หนัก 4 กิโลกรัมต่อก้อน มีความแข็งแรง สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก มีค่า
กำลังอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547  
 

1.4 ข้อจำกัด(ถ้ามี) 
 

 - 
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1.5 สมมติฐานการวิจัย  
 

1. อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 602/2547  
2. ผู้ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจต่ออิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันใน
ระดับดีมาก  

 

1.6 คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย 
 

1. เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน หมายถึง เถ้าที่ได้จากการเผากะลาปาล์มน้ำมัน ที่เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะเป็นฝุ่นผง 
2. อิฐบล็อกประสาน หมายถึง วัสดุที่ ผลิตจากคอนกรีต โดยมี  ปูน หิน ทรายเป็น
องค์ประกอบหลัก นำมาใช้ในงานก่อสร้าง มีทั้งประเภทที่รับน้ำหนักได้มากและไม่ต้องรับ
น้ำหนักมาก มีรูปแบบหลากหลาย  

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สามารถนำเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันที่เป็นกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 
2. อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้ 
3. อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน สามารถต่อยอด จำหน่ายให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัย เรื่อง อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ผู้วิจัยได้ทบทวนทฤษฎี
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 2.1 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 2.2 แนวทางการจัดการของเสีย  
 2.3 อิฐบล็อก 
 2.4 ปูนซีเมนซ์ 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 
รูปที่ 2.1 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

(ท่ีมา : http://tinno9102555.blogspot.com/2012/10/blog-post.html) 
 

 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน จัดเป็นกากอุตสาหกรรมประเภทข้ีเถ้า ซึ่งส่วนที่ได้จากการนำเอากะลา
ปาล์มน้ำมันไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยในด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม  หาก
โรงงานใดใช้เชื้อเพลิงจาก ถ่านหิน (Coal) หรือ ชีวมวล (Biomass) ทั้งกะลาปาล์ม แกลบ ไม้สับ ชาน
อ้อย ฟางข้าว เป็นต้นจะมีกากอุตสาหกรรมที่เรียกว่า “ขี้เถ้า” ออกมาจากหม้อไอน้ำแน่นอน โดยมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น เถ้าหนัก (Bottom ash) และ เถ้าลอย (Fly ash) ซึ่งขี้เถ้าที่ออกมา
นั้น จำเป็นต้องนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
 

http://tinno9102555.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
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     ก. ขี้เถ้าชีวมวล          ข. ขี้เถ้าถ่านหิน  

รูปที่ 2.2 ก. ขี้เถ้าชีวมวล  
  ข. ขี้เถ้าถ่านหิน 

(ท่ีมา :  https://www.en-technology.com/ashes/ ) 
 
2.2 แนวทางการจัดการของเสีย  

 
รูปที่ 2.3 กระบวนการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม 

(ท่ีมา :  http://old.industry.go.th/ ) 
 

 มีจุดประสงค์เพ่ือควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการโรงงานให้เกิดความปลอดภัยและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 สามารถทำได้ตามประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1. ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Secure landfill) รหัสกำจัด 071 
 2. ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อเมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็ง (Secure 
 landfill os stabilized and/or solidified waste) รหัสกำจัด 073 
 3. เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ รหัสกำจัด 044 
 4.นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การทำอิฐบล็อคประสาน รหัสกำจัด 049 
 5. หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน รหัสกำจัด 083 

https://www.en-technology.com/ashes/
http://old.industry.go.th/
https://www.en-technology.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90/
https://www.en-technology.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/
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 จะเห็นได้ว่าขี้เถ้าที่เกิดจากหม้อไอน้ำทั้งจากเชื้อเพลิงถ่านหิน หรือชีวมวลนั้นสามารถนำไป
กำจัดได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับราคา วิธีการกำจัด และการ Service ด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมี
วิธีการกำจัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการส่วนใหญ่
คือ นโยบาย Zero Landfill โดยการขนส่งขี้เถ้าให้แก่สถานประกอบการรับกำจัดที่มีใบอนุญาต 106 
ในการรับกำจัดขี้เถ้าได้ทั้งวิธีนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การทำอิฐบล็อคประสาน รหัส
กำจัด 049 และการหมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน รหัสกำจัด 083 มีความหลากหลายใน
การให้บริการแก่ผู้ประกอบการในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
รวมถึงมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ย หรืออิฐบล็อกประสานคืนกลับ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 โดยขั้นตอนกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้มีค่าใช้จ่าย
ทั้งในส่วนการขนส่ง และข้ันตอนการจัดการ ยกตัวอย่าง ดังรูปที่ 2.4 
 

 
รูปที่ 2.4 ปริมาณและค่ากำจัด Bottom ash  

(ที่มา : บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ) 
2.3 อิฐบล็อก 
 บล็อกปูพ้ืนซีเมนต์ผลิตจากซีเมนต์ผสมกับทราย ซึ่งมีลักษณะผิวและขนาดต่างๆกัน แล้วแต่
จะออกแบบให้เหมาะกับการใช้ เช่น กระเบื้องซีเมนต์ที่ผลิตออกมาในขนาด 40 x 40 cm หนา
ประมาณ 3 cm ผิวเรียบ ใช้สำหรับปูทางเดินภายนอกอาคารขนาด 40 x 40 cm หนา 3 cm มีทั้งสี
แดง สี ซีเมนต์ สำหรับปูพ้ืนดินอัดแน่นแล้วอัดทรายทับหน้าเช่นที่นิยมใช้ปูตามชานชาลาสถานีรถไฟ
ทั่วๆไป หรืออาจผลิตเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20, 30 และ 40 cm ผิวหน้าฝัง
กรวดก้อน โตๆ ความหนาของแผ่นประมาณ 3-5 cm เพ่ือปูทางเดินในสวนก็มี หรืออาจทำเป็น
รูปลักษณะตัว I หรือรูปคดกริช รูปรวงผึ้ง ฯลฯ ซึ่งเป็นของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด โดยมีความหนา
ต่างๆ กัน เช่น อย่างบางสำหรับปูทางเดินเท้า อย่างหนาสำหรับปูที่จอดรถหรือปูถนน ลักษณะของ
กระเบื้องดังกล่าว มีดังนี้ 

- รูปคดกริช มีขนาดยาว 22.5 cm กว้าง 12.5 cm หนา 6 cm และ 10 cm ชนิดหนา 6 
เซนติเมตรใช้สำหรับปูทางเท้า ที่จอดรถ ทำถนนภายในบ้าน ส่วนชนิดหนา 10 
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เซนติเมตร ใช้สำหรับพ้ืนที่รับน้ำหนักมาก เช่น ถนนสาธารณะ ลานจอดรถ มีทั้งสีแดง 
เทา เหลือง ดำ โดยพื้นที่ 1 ตารางเมตร ใช้ 40 ก้อน  

 
รูปที่ 2.5 อิฐบล็อกรูปคดกริช 

(ท่ีมา : https://kpphomemart.com) 
 

- รูปตัว I มีขนาดกว้าง 16.3 cm ยาว19.8 cm หนา 6 cm หนัก 3.8 kg มีสีแดง เทา 
และสีอิฐ พ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ใช้ 35 ก้อน มีลักษณะแสดงดังรูปที่ 2.6 

 
รูปที่ 2.6 อิฐบล็อกรูปตัว I 

(ท่ีมา : https://www.ccp-pavingstone.com/) 
 
- รูปรวงผึ้ง มีขนาดกว้าง 18.8 cm ยาว 23.4 cm หนา 6 cm หนัก 4 kg มีสีแดงและสี
เทา พ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ใช้ 33 ก้อน มีลักษณะแสดงดังภาพที่ 2.7 

https://www.ccp-pavingstone.com/
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รูปที่ 2.6 อิฐบล็อกรูปรวงผึ้ง 

(ท่ีมา : https://www.scgbuildingmaterials.com/) 
2.4 ปูนซีเมนซ์   
 ปูนซีเมนต์ (Cement) หมายถึงวัสดุประสานที่สามารถยึดวัตถุสิ่งเล็กๆ เข้าด้วยกัน นับเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพ่ือนำใช้ทดแทนการตัดต้นไม้ของมนุษย์เพ่ือนำมาใช้ใน
การสร้างบ้านเรือน ถนนหนทาง สะพาน เขื่อน โรงพยาบาล วัดวาอาราม รวมถึงสถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างอาคารต่างๆ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างถูกสร้างขึ้นจากปูนซีเมนต์จะมีความคงทนถาวรตลอดอายุการ
ใช้งาน 

 
รูปที่ 2.7 กระบวนการผลิตปูนซีเมนซ์ 

(ท่ีมา : https://www.asiacement.co.th/th/discovering-cement) 
วัตถุดิบในการผลิตปูนเม็ด 
 ก่อนนำมาซึ่งปูนซีเมนต์ ต้องผ่านขั้นตอนการได้มาของปูนเม็ดก่อน ปูนเม็ดผลิตจากวัตถุดิบ
จากธรรมชาติได้แก่ หินปูน (Limestone) ดินดาน (Shale) ดินเหนียว (Clay) และ ศิลาแลงหรือแร่
เหล็ก (Laterite) โดยหินปูนเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้มากที่สุดในกระบวนการผลิตปูนเม็ด วัตถุดิบทุกชนิด
ต้องผ่านการย่อยหยาบเพ่ือให้ได้ขนาดตามต้องการ จากนั้นนำวัตถุดิบที่ผ่านการย่อยหยาบมาผสม
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ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยทางฝ่ายควบคุมคุณภาพ และนำไปบดวัตถุดิบเพ่ือให้ได้มีขนาดเล็กลง ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการควบคุมคุณภาพ ด้านความละเอียดและปรับสัดส่วนองค์ประกอบทางเคมีของ
วัตถุดิบผ่านผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (x-ray) ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
จากนั้นลำเลียงฝุ่นวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการแล้วไปเก็บไว้ในไซโลเพ่ือรอผ่าน
กระบวนการเผาตามขั้นตอนการผลิตต่อไป 
 
การเผาวัตถุดิบเพ่ือให้ได้ปูนเม็ด 
 กระบวนการนี้เริ่มจากการลำเลียงฝุ่นวัตถุดิบจากไซโลขึ้นไปสู่หอคอย เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
ร้อน ฝุ่นวัตถุดิบจะไหลจากด้านบนลงด้านล่าง เพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับลมร้อนจากหม้อเผา ฝุ่น
วัตถุดิบจะถูกทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 850 องศาเซลเซียส หินปูนจะ
เกิดการสลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เรียกปฎิกิริยานี้ว่า Decarbonization หลังจากนั้น
ฝุ่นวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการ Decarbonization แล้วจะถูกลำเลียงเข้าหม้อเผา (Kiln) และเมื่อมี
อุณหภูมิสูงขึ้นถึงประมาณ 1450 องศาเซลเซียส แล้ว จะเกิดสารประกอบที่สำคัญ คือ ไตรแคลเซียมซิ
ลิเกต (C3S) ไดแคลเซียมซิลิเกต (C2S) ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C3A) และเฟอร์ไรต์ (C4AF) ซึ่งจะ
หลอมตัวเข้าด้วยกันเกิดเป็นปูนเม็ด (Clinker) ปูนเม็ดจะไหลออกจากหม้อเผาลงผ่านห้องลดอุณหภูมิ 
(Clinker Cooler) เพ่ือลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วให้เหลือประมาณ 100 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะ
ลำเลียงส่งไปเก็บที่ไซโลเก็บปูนเม็ดต่อไป 
 
ปูนซีเมนต์: ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า 
 ปูนเม็ด (Clinker) จากไซโลจะถูกลำเลียงเข้าหม้อบดซีเมนต์ เพื่อทำการบดผสมรวมกับแร่ยิบ
ซัม (Gypsum) หินปูน (limestone) เถ้าลอย (Fly ash) และสารเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (Cement 
additive) ในสัดส่วนที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับชนิดของปูนซีเมนต์นั้นๆ ขั้นตอนการบดปูนซีเมนต์
นี้มีการควบคุมคุณภาพท้ังทางเคมีและทางฟิสิกส์อย่างใกล้ชิด เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ 
และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ปูนซีเมนต์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกลำเลียงไปเก็บไว้
ที่ไซโลปูนซีเมนต์เพ่ือจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป 
 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ลักษณะทั่วไปบล็อกต้องมีเนื้อแน่น ไม่ร้าว และสีของชั้นผิวหน้าต้องสม่ำเสมอ การทดสอบ 
ให้ทำโดยการตรวจพินิจ และค่ากำลังอัดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 7 MPa ผ่านมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 
602/2547 และผู้ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจต่ออิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์ม
น้ำมันในระดับดีมาก 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 20 คน ในเขต
พ้ืนที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน หมายถึง ขี้เถ้าที่ได้จากการเผากะลาปาล์มน้ำมัน ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะเป็นฝุ่นผง สีดำ เทา 

3.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.2.1 กระบวนการสร้างอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ไม่ผ่าน 
                                                          
                                                        
    ผ่าน 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 กระบวนการสร้างอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลการสร้างอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ที่
อัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนซ์กับเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันเท่ากับ 100:0, 80:20, 60:40 และ50:50
ทดสอบค่ากำลังอัด ที่ระยะเวลาบ่ม 7 วันและ 14 วัน หลังจากนั้นวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล นำไป

เริ่มต้น 

ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ประเมินผลข้อมูล 

ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปูนซีเมนต์และเถ้า 

อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลา
ปาล์มน้ำมัน 

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

สิ้นสุด 
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ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพและตัดสินใจ ถ้าไม่ผ่านก็นำไปปรับปรุงและให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้งจนผู้เชี่ยวชาญอนุมัติให้ผ่าน ก็จะได้อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 
3.2.2 กระบวนการศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                      ไม่ผ่าน 
                                                          
                                                        
    ผ่าน 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2 กระบวนการศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 จัดทำอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันจากขั้นตอนที่ 3.1  นำไปตรวจสอบการ
ปนเปื้อนโลหะหนักและทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่  602/2547 ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและนำมาตรวจสอบ
ประสิทธิภาพอีกครั้งจนผู้เชี่ยวชาญอนุมัติให้ผ่าน ก็จะได้ อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์ม
น้ำมันที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 
 
 

อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

สิ้นสุด 
 

สร้างแบบการทดสอบ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบตามแบบ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

เริ่มต้น 



11 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูลอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการสร้างอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการทดสอบอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน และ
การศึกษาประสิทธิภาพของอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาความพึงพอใจของอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้ฐานข้อมูลจากกระบวนการสร้างอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของ
เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น ต้องหาค่าเฉลี่ย (     ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (บุญชม, 2545: 80) 
 
 
2. การแปลความหมายของข้อมูลการประมาณค่า 5 ระดับ ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของ
คะแนนเพ่ือใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้  
(บุญชม และบุญส่ง, 2535: 22 – 28) ช่วงกว้างหัวท้าย 0.50-0.51 และระหว่างกลาง 1.0ค่าเฉลี่ย 
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ช่วงคะแนน 
ต่ำสุด สูงสุด 

มากที่สุด 4.51 5.00 
มาก 3.51 4.50 

ปานกลาง 2.51 3.50 
น้อย 1.51 2.50 

น้อยที่สุด 1.00 1.50 

N

X
X


=
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−

−
=
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

  
 การวิจัย เรื่อง อิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน มีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือสร้างอิฐ
บล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง  เพื่อหาประสิทธิภาพอิฐ
บล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอิฐบล็อกที่มี
ส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ได้ผลการทดสอบ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาการสร้างอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 
จากขั้นตอนการศึกษาการสร้างอิฐบล็อกที่มีส่วนผสม เถ้ากะลาปาล์มน้ ำมัน โดย

ทำการศึกษารูปแบบที่ใช้ และทำการศึกษาอัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนซ์และเถ้ากะลาปาล์มที่ 100:0, 
80:20, 60:40 และ 50:50 ทดสอบค่ากำลังอัด ที่ระยะเวลาบ่ม 7 วันและ 14 วัน ได้ผลการทดสอบ
ดังนี้ 

 
รูปที่ 4.1 รูปแบบอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 
อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน มีน้ำหนักเฉลี่ย 4 กิโลกรัมต่อก้อน มี

ขนาด 22.5 x 20 x 6 เซนติเมตร การใช้งานที่ 27 ก้อนต่อตารางเมตร ใช้ในการใช้ในงานก่อสร้างเช่น 
งานปูพื้น ทางเดินหรือทางเท้า และการตกแต่ง 
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
ทีร่ะยะบ่ม 7 วัน ในแต่ละอัตราส่วนผสม 

สูตร 
(ปูนซีเมนต์ : เถ้า

กะลาปาล์ม) 

ก้อนที่ 1 
(kg/cm2) 

ก้อนที่ 2 
(kg/cm2) 

ก้อนที่ 3 
(kg/cm2) 

ค่าเฉลี่ย 
(kg/cm2) 

100 : 0 132 161 151.2 148.07 
80 : 20 58 92.1 60.4 70.17 
60 : 40 32 31.5 25.2 29.57 
50 : 50 18 24.7 19.5 20.73 

 
จากการทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ที่ระยะ

บ่ม 7 วันในแต่ละอัตราส่วนผสม ซึ่งเทียบกับค่าการรับแรงอัดอิฐบล็อก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.602/2547 อิฐบล็อกประสาน) ต้องไม่น้อยกว่า 25 kg/cm2 (หรือ 7 MPa) พบว่า สูตรที่ 
1 สูตรควบคุม อัตราส่วน 100 : 0 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 1,000 กรัม : เถ้ากะลาปาล์ม 0 กรัม ค่าเฉลี่ย 
148.07 kg/cm2(หรือ 14.81 MPa)   สูตรที่ 2 อัตราส่วน 80 : 20 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 800 กรัม : เถ้า
กะลาปาล์ม 200 กรัม ค่าเฉลี่ย 70.17 kg/cm2(หรือ 7.02 MPa)   สูตรที่ 3 อัตราส่วน 60 : 40 ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ 600 กรัม : เถ้ากะลาปาล์ม 400 กรัม ค่าเฉลี่ย 29.57 kg/cm2(หรือ 2.96 MPa)  สูตรที่ 4 
อัตราส่วน 50 : 50 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 500 กรัม : เถ้ากะลาปาล์ม 500 กรัม ค่าเฉลี่ย 20.73 kg/cm2 

(หรือ 2.07 MPa)   
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
ที่ระยะบ่ม 14 วัน ในแต่ละอัตราส่วนผสม 

สูตร 
(ปูนซีเมนต์ : เถ้า

กะลาปาล์ม) 

ก้อนที่ 1 
(kg/cm2) 

ก้อนที่ 2 
(kg/cm2) 

ก้อนที่ 3 
(kg/cm2) 

ค่าเฉลี่ย 
(kg/cm2) 

100 : 0 127 125 136 129.33 
80 : 20 87.9 89 80.9 85.93 
60 : 40 63.3 70.7 53.6 62.63 
50 : 50 37.8 36.4 37 37.07 
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 จากการทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานผสมเถ้ากะลาปาล์ม ที่อายุ 14 วันในแต่ละ
อัตราส่วนผสม ซึ่งเทียบกับค่าการรับแรงอัดอิฐบล็อก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.602/2547 
อิฐบล็อกประสาน) ต้องไม่น้อยกว่า 25 kg/cm2(หรือ 7 MPa) พบว่า สูตรที่ 1 สูตรควบคุม อัตราส่วน 
100 : 0 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 1,000 กรัม : เถ้ากะลาปาล์ม 0 กรัม ค่าเฉลี่ย 129.33 kg/cm2(หรือ 12.93 
MPa) สูตรที่ 2 อัตราส่วน 80 : 20 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 800 กรัม : เถ้ากะลาปาล์ม 200 กรัม ค่าเฉลี่ย 
85.93 kg/cm2(หรือ 8.59 MPa)  สูตรที่ 3 อัตราส่วน 60 : 40 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 600 กรัม : เถ้ากะลา
ปาล์ม 400 กรัม ค่าเฉลี่ย 62.63 kg/cm2(หรือ 6.26 MPa)  สูตรที่ 4 อัตราส่วน 50 : 50 ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ 500 กรัม : เถ้ากะลาปาล์ม 500 กรัม ค่าเฉลี่ย 37.07 kg/cm2(หรือ 3.7 MPa)  
  
4.2 ผลกระบวนการศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 ผลการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างเถ้า (Ash) 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายในหน่วย
มิลลิกรัมของสารต่อลิตรของน้ำสกัด (mg/L) ด้วยวิธีการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เรื่อง Soluble Limit Concentration (STLC) 
พบว่า ตัวอย่างเถ้าไม่เป็นของเสียอันตราย เนื่องจากปริมาณสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์
อันตรายต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกพารามิเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างเถ้า (Ash) 

ลำดับ พารามิเตอร์ 
ความเข้มขน้ (mg/L) 

Sample ค่ามาตรฐาน1 
1 Arsenic (As) ND 5 
2 Cadmium (Cd) ND 1 
3 Chromium (Cr) 0.19 5 
4 Hexavalent Chromium (Cr6+) ND 5 
5 Trivalent Chromium (Cr3+) 0.19 5 
6 Copper (Cu) 0.02 25 
7 Lead (Pb) ND 5 
8 Mercury (Hg) ND 0.2 
9 Nickel (Ni) ND 20 
10 Zinc (Zn) ND 250 
1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

เรื่อง Soluble Limit Concentration (STLC) 
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ผลการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างอิฐบล็อก 
การทดสอบลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย

ด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET)  
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายในหน่วย

มิลลิกรัมของสารต่อลิตรของน้ำสกัด (mg/L) ด้วยวิธีการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เรื่อง Soluble Limit Concentration (STLC) 
พบว่า คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนจาก Bottom Ash ไม่เป็นของเสียอันตราย เนื่องจากปริมาณ
สารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกพารามิเตอร์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4.4 การทดสอบลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช้แล้วที่เป็นของเสีย
อันตรายด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET)  

ลำดับ พารามิเตอร์ 
ความเข้มขน้ (mg/L) 

Standard1 Sample#12 Sample#23 ค่ามาตรฐาน4 
1 Arsenic (As) 1.88 0.83 0.81 5 
2 Cadmium (Cd) <0.01 <0.01 0.01 1 
3 Chromium (Cr) 0.42 0.56 0.54 5 
4 Hexavalent Chromium (Cr6+) <0.01 <0.01 <0.01 5 
5 Trivalent Chromium (Cr3+) 0.42 0.56 0.54 5 
6 Copper (Cu) 1.74 2.55 2.2 25 
7 Lead (Pb) 0.12 <0.05 <0.05 5 
8 Mercury (Hg) <0.01 <0.01 <0.01 0.2 
9 Nickel (Ni) 1.4 1.19 1.22 20 
10 Zinc (Zn) 0.43 0.26 0.44 250 

หมายเหต ุ
1อิฐบล็อกจากปูนซีเมนต์ 
2อิฐบล็อกจากปูนซีเมนต์(80):เถ้าลอย(20) ตัวอยา่งที่ 1 
3อิฐบล็อกจากปูนซีเมนต์(80):เถ้าลอย(20) ตัวอยา่งที่ 2 
4ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เร่ือง Soluble Limit 
Concentration (STLC) 

 
การทดสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม 

 จากการทดสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักออกสู่สิ่งแวดล้อมของตัวอย่างอิฐบล็อก โดยการ
นำอิฐตัวอย่างแช่ในน้ำ DI Water และเก็บตัวอย่างน้ำทุกๆ 7 วัน ต่อเนื่อง (รวมทั้งหมด 28 วัน) เพ่ือ
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วิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ำ DI Water ที่ใช้ในการแช่ตัวอย่างอิฐบล็อก พบว่า โลหะ
หนักไม่มีการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม สังเกตได้จากความเข้มข้นของโลหะหนักค่อนข้างคงที่เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป 28 วัน 
 
ตารางท่ี  4.5 ตารางเก็บรวบรวมข้อมูลผลแสดงค่าเฉลี่ย ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพ
อิฐบล็อกประสานทีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความเห็น 
1 รูปแบบ/การออกแบบ 4.00 มาก 
2 ขนาด 3.60 มาก 
3 น้ำหนัก 4.20 มาก 
4 วัสดุ 4.80 มากที่สุด 
5 ความสะดวกในการใช้งาน 4.60 มากที่สุด 
6 ราคาต้นทุน 4.20 มาก 
7 มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 4.60 มากที่สุด 
8 พัฒนาต่อยอดในเชิงวัตกรรม และเชิงพานิชย์ 3.40 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 มาก 

 

จากข้อมูลตารางที่  4.5 ตารางเก็บรวบรวมข้อมูลผลแสดงค่าเฉลี่ย ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและคุณภาพอิฐบล็อกประสานทีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันโดยผู้เชี่ยวชาญที่ตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านวัสดุ ความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ได้แก่ รูปแบบ/การออกแบบ ขนาด น้ำหนัก ราคาต้นทุน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
ได้แก่ พัฒนาต่อยอดในเชิงวัตกรรม และเชิงพานิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

X
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4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานอิฐบล็อกประสานผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 
ตารางที่ 4.6 เก็บรวบรวมข้อมูลผลแสดงค่าเฉลี่ย ผลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานอิฐบล็อก
ประสานผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ( x ) ระดับความคิดเห็น 

1 รูปแบบ/การออกแบบ 4.20 มาก 
2 ขนาด/น้ำหนัก 4.50 มากที่สุด 
3 มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 4.60 มากที่สุด 
4 ความสะดวกในการใช้งาน 4.50 มากที่สุด 
5 ความสวยงามเหมาะสมของชิ้นงาน 4.40 มาก 
6 ราคามีความเหมาะสม 4.70 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย  4.48 มาก 

 
จากข้อมูลตารางที่ 4.6 ตารางเก็บรวบรวมข้อมูลผลแสดงค่าเฉลี่ย ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 

คน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ด้าน ขนาด/น้ำหนักความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ความสวยงามเหมาะสม
ของชิ้นงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบ/การออกแบบ ความสวยงามเหมาะสมของ
ชิ้นงาน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์ม

น้ำมัน มีน้ำหนักเฉลี่ย 4 กิโลกรัมต่อก้อน มีขนาด 22.5 x 20 x 6 เซนติเมตร การใช้งานที่ 27 ก้อนต่อ
ตารางเมตร  จากการทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อก ได้อัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนซ์และเถ้ากะลา
ปาล์ม ที่เหมาะสม เท่ากับ 80:20 ซ่ึงผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 

จากการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างเถ้า (Ash) การปนเปื้อนโลหะหนักใน
ตัวอย่างอิฐบล็อก และการทดสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว พ.ศ. 2548 เรื่อง 
Soluble Limit Concentration (STLC)  

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลา

ปาล์มน้ำมัน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48) 
 ดังนั้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สามารถนำไปต่อยอดเพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิจัยอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ได้แก่ 1.การทดสอบค่า

กำลังอัดของอิฐบล็อก ในระยะเวลา 7 วันและ 14 วัน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์การทดสอบจากแผนก
ช่างก่อสร้างและโยธา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พบว่าระยะเวลา 7 วัน สูตรที่ ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 ได้แก่ สูตรที่1 100:0 สูตรที่  2 80 :20 และสูตรที่  3 60 :40 ส่วน
ระยะเวลา 14 วัน สูตรที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 ได้แก่ สูตรที่ 1 100:0 สูตรที่ 2 
80:20 และสูตรที่ 3 60:40 และสูตรที่ 4 50:50  2.การทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างเถ้า 
(Ash) ซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พบว่า ตัวอย่างเถ้าไม่
เป็นของเสียอันตราย เนื่องจากปริมาณสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายต่ำกว่าค่า
มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 3.การทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างอิฐบล็อก พบว่าคอนกรีต
บล็อกประสานปูพ้ืนจาก Bottom Ash ไม่เป็นของเสียอันตราย เนื่องจากปริมาณสารอนินทรีย์
อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 4.การทดสอบการปนเปื้อนของ
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โลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม พบว่าโลหะหนักไม่มีการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม สังเกตได้จากความ
เข้มข้นของโลหะหนนักค่อนข้างคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 28 วัน และความพึงพอใจอิฐบล็อก
ประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน มี

ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน 
ขนาด/น้ำหนักความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ความสวยงามเหมาะสมของ
ชิ้นงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบ/การออกแบบ ความสวยงามเหมาะสมของชิ้นงาน  
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้งาน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 การดำเนินการเพ่ือสร้างเครื่องผลิตอิฐบล็อกประสาน เพ่ือให้สามารถผลิตได้จำนวนมากข้ึน 
ลดแรงงานกำลังคน  และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามการหาประสิทธิภาพอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน  
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่ออิฐบล็อกที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การหาประสิทธิภาพอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 
คำชี้แจง  
1. เพ่ือให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง

โครงการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. สถานะ       สถานประกอบการ  ประชาชนทั่วไป   โปรดระบุ ……………………    
3. อายุ  15-25 ปี       26-40 ปี          41 ปีขึ้นไป     
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดีมาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 2 = น้อยหรือต่ำกว่า
มาตรฐาน     1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

ที ่ รายการ ระดับความเห็น 
5 4 3 2 1 

1 รูปแบบ/การออกแบบ      
2 ขนาด      
3 น้ำหนัก      
4 วัสดุ      
5 ความสะดวกในการใช้งาน      
6 ราคาต้นทุน      
7 มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน      
8 พัฒนาต่อยอดในเชิงวัตกรรม และเชิงพานิชย์      

 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ความพึงพอใจต่ออิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 
คำชี้แจง  

1. เพ่ือให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. สถานะ       สถานประกอบการ  ประชาชนทั่วไป   โปรดระบุ ……………………    
3. อายุ  15-25 ปี       26-40 ปี          41 ปีขึ้นไป     
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดีมาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 2 = น้อยหรือต่ำกว่า
มาตรฐาน     1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

ที ่ รายการ ระดับความเห็น 
5 4 3 2 1 

1 รูปแบบ/การออกแบบ      
2 ขนาด/น้ำหนัก      
3 มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน      
4 ความสะดวกในการใช้งาน      
5 ความสวยงามเหมาะสมของชิ้นงาน      
6 ราคามีความเหมาะสม      

 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................................... 



 
 

 
 

 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการใช้อิฐบล็อกประสานที่มสี่วนผสมเถ้ากะลาปาลม์น้ำมนั 
Interlocking Blocks Containing Palm Oil Fuel Ash 

 
คุณสมบัต ิ
 เถ้ากะลาปาล์มนำ้มันมีคณุสมบัตเิป็นวัสดุทดแทนปูนซเีมนต์บางส่วน เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลติบลอ็ก
ประสาน ทำให้อิฐบล็อกประสานมีต้นทุนการผลติที่ลดลงและมีคณุสมบัติทีด่ี อีกทั้งเป็นการลดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม
ซึ่งเกิดจากเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันดว้ย 
 
ขนาดบล็อกหกเหลี่ยม 22.5 x 20 x 6 ซม. 
วิธีการใช้อิฐบล็อกประสานท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาลม์น้ำมัน 
    บล็อกปูพ้ืน บล็อกหกเหลี่ยม สามารถตดิตั้งได้ตามวิธีการตดิตั้งบล็อกปูพ้ืนท่ัวไปโดยใช้ขอบต่างๆ เช่น ขอบคันหิน 
ขอบตกแต่ง หรือ ขอบฝังดิน เพื่อเป็นขอบเขตของอิฐบล็อกประสานและป้องกันไม่ให้อิฐบล็อกประสานเคลื่อนตัว หากไม่
ต้องการตัดตัวก้อนบล็อกสามารถใช้ขอบฝังดินและโรยหินหรือกรวดเพื่อตกแต่ง 
การใช้งาน 27 ก้อน / ตร.ม 
น้ำหนัก      4  กก./ก้อน 
ราคา       10 บาท/ก้อน 
ส่วนประกอบ 
1.) ปูนซีเมนซ ์     12 % 
2.) ทรายละเอียด     37 % 
3.) หินฝุ่น     37 % 
4.) สีฝุ่น       2 % 
5.) ปูนขาว      4 % 
6.) เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน(เถ้าลอย)     3 % 
7.) น้ำ       5 % 
8.) บล็อกหกเหลี่ยม 
สถานท่ีติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230  โทร  0 
3269 7062  E-mail bspc.ac.th@hotmail.com 

    



Interlocking Blocks Containing Palm Oil Fuel Ash Manual. 
Feature 
 Palm oil fuel ash has properties as a partial cement substitute. as an ingredient in 
the production of interlocking blocks This makes interlocking blocks have lower 
production costs and good properties. It also reduces environmental problems caused 
by palm oil fuel ash. Hexagon block size 22.5 x 20 x 6 cm. 
How to use. 
    Interlocking block hexagonal block It can be installed according to the common 
paving block installation method by using various edges such as stone curb, decorative 
edge or soil boundary to be the boundary of the interlocking bricks and prevent the 
interlocking bricks from moving. If you don't want to cut the blocks, you can use the 
edges to bury the soil and sprinkle rocks or gravel for decoration. 
Usage  27 pcs / sq.m. 
Weight    4 kg./each 
Price     10 baht/piece 
Component 
 1.) Cement 12 % 
 2.) Fine sand 37 % 
 3.) Rock dust 37 % 
 4.) Powder paint 2 % 
 5.) Lime 4% 
 6.) Palm oil shell ash (fly ash) 3% 
 7.) Water 5 % 
 8.) Hexagon blocks 
 
 
 
 
 



Contact 
Bangsaphan Industrail and Community Education College. 
Tongmongkol Subdistrict Bangsaphan  District Prachuap Khirikhan Province. 
Tel. 0 3269 7062  E-mail bspc.ac.th@hotmail.com 
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ภาคผนวก ค 
แผนการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการตลาด 
อิฐบล็อกประสานทีม่ีส่วนผสมเถา้กะลาปาล์มน้ำมนั 

Interlocking Blocks Containing Palm Oil Fuel Ash 
1.  ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์   

ปัจจัยการตั้งราคาประมาณการ  ประกอบด้วย 

ต้นทุนคงท่ี 
  -  บล็อกพิมพ์หกเหลี่ยม     1,200/ชุด 
   รวมต้นทุนคงที่    6,000  บาท 
  ต้นทุนผันแปร 
  -  ค่าวัตถุดิบ       

1.) ปูนซีเมนต์      130/ถุง 

2.) ทรายละเอียด      480/คิว 

3.) หินฝุ่น      130/ตัน 

4.) สีฝุ่น       75/กิโลกรัม 

5.) ปูนขาว      210/ถุง 

6.) เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน(เถ้าลอย)    

  - ราคาต้นทุนวัตถุดิบ                        3.18  บาท/ก้อน 
  - ราคาขายต่อชิ้น          10   บาท 
  - กำไรต่อชิ้น (คิดเป็นเปอร์เชนต์ได้ 68.20)     6.82   บาท 
     
2.  ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์   
 ขนาด 1 ก้อน  ราคาก้อนละ   10   บาท 
 

 
 
 



3. ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย   
 

รายการ ระยะเวลาดำเนินการเดือน/ปี (จำนวนเงิน) 
ปี 2566 รวม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
รายได ้  
 -ยอดขาย 2,700 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940 6,480 7,020 7,560 8,100 8,640 68,040 
 -รายได้อื่นๆ - - - - - - - - - - - - - 
รวมรายได ้ 2,700 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940 6,480 7,020 7,560 8,100 8,640 68,040 
ค่าใช้จ่าย  
 ค่าแรง  - - - - - - - - - - - - - 
 ต้นทุนขาย 859 1,031 1,203 1,374 1,546 1,718 1,889 2,061 2,233 2,405 2,576 2,748 21,643 
 ค่า
สาธารณูปโภค 

- - - - - - - - - - - - - 

 ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

- - - - - - - - - - - - - 

 รวมค่าใช้จ่าย 859 1,031 1,203 1,374 1,546 1,718 1,889 2,061 2,233 2,405 2,576 2,748 21,643 
 กำไรสุทธิ 
(บาท) 

1,841 2,209 2,577 2,946 3,314 3,682 4,051 4,419 4,787 5,155 5,524 5,892 46,397 

 

 
 



4.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการส่งเสริมการตลาด 
สินค้า/บริการ (product) 

  อิฐบล็อกประสานท่ีมีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
ลูกค้าเป้าหมาย 

- กลุ่มลูกค้าผู้ที่ใช้งานอิฐบล็อกประสานฯ ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดสวน ลูกค้าปลีก 
- ภาวการณ์แข่งขัน 

       คู่แข่งทางการตลาด 
- ผู้ประกอบการแบบเดียวกัน และผูป้ระกอบการที่กำลังจะเปดิตัวข้ึนอีกในอนาคต 

 
ส่งเสริมการตลาด 

• ถ้าสั่งในจำนวนที่กำหนด ก็จะได้ราคาสินค้าในราคาส่ง 

• กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา ก็จะได้ราคาสินค้าในราคาส่ง 

• เช็คราคาขายและโปรโมชั่นของคู่แข่ง และจัดทำโปรโมชั่นเพ่ือให้บริการที่ดีกว่าและราคาที่ลูกค้าพอใจ 
เช่น 
จัดทำโปรโมชั่นสินค้าให้ราคาถูกลงกว่าร้านคู่แข่งในประเภทสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกัน 
 

ช่องทางการจัดจำหน่าย 

• ทำเล : อยู่ใกล้เขตชุมชนใกล้ลูกค้าเป้าหมาย 

• การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 

• ติดต่อซื้อขายผ่านวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ภาพการดำเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการดำเนินงานการทำอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 

 
 

 
 

 
 
 



ภาพการดำเนินงานการทำอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
 

 
 

 
 

    
 



การทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
ในระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน 

ณ แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

   
 

 
 
 

 



การทดสอบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสานผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน 
ในระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน 

ณ แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

   
 

 
 
  



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบรับรองและภาพการดำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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ภาพการนำอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันไปใช ้
ณ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  

 

 
 

 

 
 
   
 



ภาพการนำอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันไปใช ้
ณ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ) 

 

 
 
 

 
 
 
 



ภาพการนำอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมันไปใช ้
ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

   
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
มาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน 602/2547 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



มผช.๖๐๒/๒๕๔๗

- ๑ -

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
อิฐบล็อกประสาน

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะอฐิบลอ็กประสานทีม่ดีนิลกูรังและปนูซเีมนตเปนสวนประกอบหลกั

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ อิฐบล็อกประสาน หมายถึง อิฐบล็อกที่ไดจากการนําดินลูกรัง ผสมกับปูนซีเมนตและน้ําในอัตราสวนที่

เหมาะสม อาจผสมวัสดุอ่ืนๆ เชน หินฝุน ทราย กวนใหเขากัน เทลงในแบบพิมพที่มีการออกแบบใหมีรู
รอง และเดือย อัดเปนกอน แลวบมใหแข็งตัว

๒.๒ อิฐบล็อกประสาน ชนิดรับน้ําหนัก หมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ใชกอเพ่ือรับน้ําหนักโครงสรางอาคารได
เชน กอเสา กอผนัง

๒.๓ อิฐบล็อกประสาน ชนิดไมรับน้ําหนัก หมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ใชกอผนังก้ันหองหรือกอสวนอื่นภาย
ในอาคารที่ไมใชสวนที่ตองรับน้ําหนักโครงสรางอาคาร

๓.  ชนิด

๓.๑ อิฐบล็อกประสาน แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ ชนิดรับน้ําหนัก
๓.๑.๒ ชนิดไมรับน้ําหนัก

๔.  คุณลักษณะที่ตองการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองไมมีรอยแตกหรือราว อาจบิ่นไดเล็กนอย

๔.๒ มิติ
ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยแตละมิติมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน ± ๒ มิลลิเมตร



มผช.๖๐๒/๒๕๔๗

- ๒ -

๔.๓ ความตานแรงอัด
๔.๓.๑ ชนิดรับน้ําหนัก

คาเฉล่ียตองไมนอยกวา ๗.๐ เมกะพาสคัล
๔.๓.๒ ชนิดไมรับน้ําหนัก

คาเฉล่ียตองไมนอยกวา ๒.๕  เมกะพาสคัล
๔.๔ การดูดกลืนน้ํา (เฉพาะชนิดรับน้ําหนัก)

ตองเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ การดูดกลืนนํ้า
(ขอ ๔.๔)

น้ําหนักอิฐบล็อกประสานเมื่ออบแหง
กิโลกรัม

การดูดกลืนน้ําสูงสุด
เฉล่ียจากอิฐบล็อกประสาน ๕ กอน

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
๑ ๖๘๐ และ นอยกวา
๑ ๖๘๑ ถึง ๑ ๗๖๐
๑ ๗๖๑ ถึง ๑ ๘๔๐
๑ ๘๔๑ ถึง ๑ ๙๒๐
๑ ๙๒๑ ถึง ๒ ๐๐๐
มากกวา ๒ ๐๐๐

๒๘๘
๒๗๒
๒๕๖
๒๔๐
๒๒๔
๒๐๘

๕.  การบรรจุ

๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุอิฐบล็อกประสานในภาชนะบรรจุที่สามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
อิฐบล็อกประสานได

๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุอิฐบล็อกประสาน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) มิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนใน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน



มผช.๖๐๒/๒๕๔๗

- ๓ -

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป มติ ิการบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาอิฐบล็อกประสานรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด

๗.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบความตานแรงอดั ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบ
ตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๓ จงึจะถือวา
อิฐบล็อกประสานรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการดูดกลืนน้ํา ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจาก
รุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๔ จึงจะถือวา
อิฐบล็อกประสานรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางอิฐบล็อกประสานตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา
อิฐบล็อกประสานรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๘.๒ การทดสอบมิติ
ใหใชเครื่องวัดที่เหมาะสม

๘.๓ การทดสอบความตานทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ํา
ใหใชวธิทีดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม คอนกรตีบลอ็กรับน้าํหนกั มาตรฐานเลขที ่มอก. ๕๗
และมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม คอนกรตีบลอ็กไมรับน้าํหนกั มาตรฐานเลขที ่มอก. ๕๘



 
 
 

 

ภาคผนวก ช 
ประวัติผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล     นางสาว กวินนา  ชัยศรี  
ภูมิลำเนา  194 หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    093-9403846  
E-mail     bp0939403846@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ – สกุล     นางสาว กนกวรรณ  ทั่งใหญ่  
ภูมิลำเนา  18/3 หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    082-6576514  
E-mail     kthanghiy@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ – สกุล     นาย ธนัท  สุขกระจ่าง 
ภูมิลำเนา  222/1 หมู่ 6 ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    083-8500362  
E-mail     tanatsukkrajang@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ – สกุล     นางสาว เครือวัลย์  โพธิ์ศรี 
ภูมิลำเนา  348/5 หมู่ 6 ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    094-6083524  
E-mail     Khreawanphosri11@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ – สกุล     นางสาว วริศรา  ม่านทอง 
ภูมิลำเนา  28 หมู่ 2 ต.บางสะพาน  อ.บางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    061-5102667  
E-mail     waridzarapon8701@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ – สกุล     นางสาว จินต์จุฑา  เป่าทอย 
ภูมิลำเนา  35/1 หมู่ 7 ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    080-6375975  
E-mail     kn46660877@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ – สกุล     นาย ธีรพงศ์  แสนแก้ว 
ภูมิลำเนา  275/3 หมู่ 9 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    092-4589913  
E-mail     lv.0624143220@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ – สกุล     นายพิชญะ  เกิดชุ่ม 
ภูมิลำเนา  73/19 หมู่ 10 ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์    093-6621761  
E-mail     lv.0924391418@gmail.com 
กำลังศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติครูที่ปรึกษา 

 
ชื่อ-สกุล   นางสาว รสสุคนธ์  สุนทรโอวาท  
เกิดวันที่   21 เมษายน 2536  สถานที่เกิด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
   สำเร็จการศึกษาปี 2558 

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
สำเร็จการศึกษาปี 2562 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ หัวหน้างานวิทยบริการและ 
   ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-สกุล   นางสาว อังศุพิชญ์  ภักดี   
เกิดวันที่   25 เมษายน 2534  สถานที่เกิด จ.พะเยา 
วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  สำเร็จการศึกษาปี 2556 
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย สำเร็จการศึกษาปี 2560 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ชื่อ-สกุล   นางสาว กัลยา  ผากาเกตุ   
เกิดวันที่   15 กุมภาพันธ์ 2523  สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สำเร็จการศึกษาปี 2546 
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู คศ.1 สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์  

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ชื่อ-สกุล   นางสาว จิตรลดา  ไกรวาปี   
เกิดวันที่   21 มกราคม 2540  สถานที่เกิด จ.อุดรธานี 
วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรี บธ.บ.  
   สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา สำเร็จการศึกษาปี 2562 
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูผู้ช่วย สาขาวิชาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  

หัวหน้าแผนกสาขาวิชาโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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