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บทคัดย�อ 
     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคMเพื่อการประยุกตMใช6อิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัย
จากการศึกษาวิจัยพบว;า  ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ทางด6านวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ในห6องทดสอบวัสดุงานก;อสร6าง ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) 
การรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมี
ค;าเฉล่ีย 39.071 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค;ามากกว;าค;า
มาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญท่ัวไปท่ีมีค;าอยู;ระหว;าง 20-
30 กก./ตร.ซม. ดังน้ันอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
สามารถรับแรงอัดได6ดีกว;าอิฐมอญทั่วไป 2) การดูดกลืน
นํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีค;าเฉล่ีย 10.755 
% ซ่ึงมีค;าน6อยกว;าค;ามาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญทั่วไป
ที่มีค;าอยู;ระหว;าง 30-35 % ซ่ึงจะมีผลดีต;อผนังอาคาร
เพราะผนังมีความช้ืนน6อยกว;าจะทําให6 ไม; เ กิดรอย
แตกร6าวของผนังอาคารเน่ืองจากการระเหยของนํ้าภาย
หลังจากการก;อผนัง 3)การรับแรงดัดของอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับปูนก;อมีค;าเฉล่ีย 2.41 กก./ตร.ซม.   
ซึ่งมาตรฐานท่ัวไปของอิฐมอญไม;ได6กําหนดค;ามาตรฐาน
ไว6 ค;ากําลังรับแรงดัดที่ได6แสดงถึงการรับแรงในการยึด
เกาะกันระหว;างก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับปูน
ก;อ ถ6ามีค;ากําลังรับแรงดัดมากการยึดเกาะระหว;างก6อน 

 
อิฐกับปูนก;อจะมีความแข็งแรงมาก 4) การยึดเกาะกับ
ปูนฉาบของผนังอิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบพบว;ามี
การยึดเกาะกับปูนฉาบได6ดีไม;มีรอยแตกร6าวที่ผิวของผนัง
การฉาบปูนก;อได6รวดเร็วและประหยัดเวลาเพราะก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงทีไม;
บิดงอเหมือนอิฐมอญท่ัวไป ผลการศึกษาคุณสมบัติ
ทางด6านงานก;อสร6างของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบในงานก;อสร6างจริง ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) การก;อ
ผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ มีการยึดเกาะกัน
ได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการก;อและหลัง
การก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อน6อย และประหยัดเวลาใน
การก;อผนัง เพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมี
ลักษณะรูปร;างคงทีและขนาดใหญ;กว;าอิฐมอญท่ัวไป 2) 
การฉาบผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ ผนังไม;มี
รอยแตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;างปูนฉาบกับ
ผนังอิฐยึดเกาะกันได6ดี ฉาบง;าย ใช6ปูนฉาบน6อย และ
ประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการฉาบและหลัง
การฉาบผนัง ผลการเปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6าง
ระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับ
การก;อผนังด6วยอิฐมอญทั่วไป ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) 
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จํานวนก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญ
ทั่วไปที่ใช6และราคา ต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีการใช6ก6อน
อิฐมอญทั่วไปมากกว;าก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
เน่ืองจากก6อนอิฐมอญทั่วไปมีขนาดเล็กกว;าก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบและราคาของก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 2 บาทต;อ
ตารางเมตร 2) ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการก;อ
ระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญทั่วไป
ต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6
สําหรับการก;อระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อย
กว;าอิฐมอญท่ัวไปเน่ืองจากขนาดของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีขนาดใหญ;ทําให6พื้นที่สําหรับการ
ก;อน6อยลงและราคาค;าแรงและค;าปูนก;อท่ีใช6ของก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 
53.50 บาทต;อตารางเมตร 3) ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6
สําหรับการฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับ
อิฐมอญทั่วไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณ
ปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐมอญทั่วไปเน่ืองจากผิวผนัง
ของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีลักษณะเรียบกว;าอิฐ
มอญท่ัวไปและราคาค;าแรงและค;าปูนฉาบที่ใช6ของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญทั่วไป 
12.30 บาทต;อตารางเมตร 4) เปรียบเทียบราคาค;า
ก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคารที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญทั่วไป 67.80 บาทต;อตาราง
เมตร 
 

คําสําคัญ: อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ ปูนซีเมนตM
ปอรMตแลนดMปอซโซลานา 

Abstract 
     The objective of this research is to assess 
the application of soil-cement bricks with husk 
ash for a housing construction . The study 
found that the test results of the engineering 
properties of soil-cement bricks with husk ash 
in the construction material test room were as 
follows: 1) Compression average of soil-cement 
bricks with husk ash was 39.071 kg/cm2. This 
exceeded the Thai Industrial Standard of 
general soil-brick cement which is 20-30 
kg/cm2. Therefore, soil-cement bricks with husk 
ash could resist compression better than 
general soil-brick cement. 2) The water 
absorption average of soil-cement bricks with 
husk ash was 10.755 %. This was lower than 
the Thai Industrial Standard of general soil-brick 
cement which was 30-35 % and therefore 
offers an advantage for walls of buildings 
because fractures do not appear due to water 
evaporation after building walls and humidity is 
lower. 3) The labor force average of soil-
cement bricks with husk ash and lime was 2.41 
kg/cm2 while the general standard was not 
determined. Labor force demonstrates pressure 
of cohesion among soil-cement bricks with 
husk ash and lime. The greater the labor force, 
the more cohesion between soil-cement bricks 
with husk ash and lime. 4) Testing of cohesion 
with plaster using soil-cement brick with husk 
ash walls showed good results with no 
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fractures at the surface of the plaster. This 
could save time because soil-cement bricks 
with husk ash have a steady shape and do not 
bend in the manner of general soil-cement 
bricks. The test results of the construction 
properties of soil-cement bricks with husk ash 
for real construction were as follows: 1) 
Building walls of soil-cement bricks with husk 
ash showed good cohesion between lime and 
soil-cement bricks with husk ash during and 
after construction. It could be simply done and 
saved time, while the bricks’ size was bigger 
than general soil-bricks. 2) Plaster walls with 
soil-cement bricks with husk ash did not 
fracture. Cohesion was good and simple 
between lime and soil-cement bricks with husk 
ash. It used less lime, saved time for plastering 
and there were no fractures of soil-cement 
bricks with husk ash during and after 
construction. Comparison of construction costs 
between using soil-cement bricks with husk ash 
and general soil-cement bricks showed the 
following results: 1) Comparison of quantities 
and costs of using soil-cement bricks with husk 
ash and general soil-cement brick per square 
meter showed that more general soil-cement 
bricks were needed than soil-cement bricks 
with husk ash because general soil-cement 
bricks were smaller and the cost of soil-cement 
bricks with husk ash was 2 baht per square 
meter cheaper than general soil-cement bricks. 

2) Amounts of cement for construction using 
soil-cement bricks with husk ash and general 
soil-cement bricks per square meter showed 
lower use with soil-cement bricks with husk ash 
than with general soil-cement bricks because 
soil-cement bricks with husk ash were bigger, 
resulting in smaller surface areas. The cost of 
labor and lime using soil-cement bricks with 
husk ash was cheaper than with general soil-
cement bricks by 53.50 baht per square meter. 
3) Amounts of cement for construction using 
soil-cement bricks with husk ash and general 
soil-cement bricks per square meter showed 
lower use with soil-cement bricks with husk ash 
than with general soil-cement bricks because 
the surface of soil-cement bricks with husk ash 
was smoother than that of general soil-cement 
bricks, resulting in the cost of labor and lime 
using soil-cement bricks with husk ash being 
cheaper than with general soil-cement bricks 
by 12.30 baht per square meter. 4) Comparison 
of all construction costs between using soil-
cement bricks with husk ash and general soil-
cement bricks per square meter showed that 
cost of walls with soil-cement bricks with husk 
ash was 67.80 baht per square meter cheaper 
than with general soil-cement bricks. 
 

Keywords: Soil-Cement Bricks with Husk Ash, 
Portland Pozzolana Cement 
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1. บทนํา 
     ในการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัยในป7จจุบันน้ี วัสดุที่ใช6ใน
การก;อสร6างมีราคาค;อนข6างแพงเมื่อเทียบกับสภาพ
เศรษฐกิจในป7จจุบันเน่ืองจากต6นทุนในการผลิตสูงข้ึนทํา
ให6ท่ีอยู;อาศัยไม;ว;าจะเปSนบ6านเรือน ตึกแถว อาคาร
พาณิชยM คอนโด และหอพักต;าง ๆ มีราคาค;าก;อสร6าง
แพงข้ึนไปด6วย ดังน้ันในการก;อสร6างจึงจําเปSนต6องหา
วัสดุแบบใหม;ท่ีคํานึงถึงความประหยัด ความแข็งแรง
และทนทาน ที่จะนํามาใช6แทนในการก;อสร6างที่อยู;อาศัย
ได6ดีกว;าแบบเดิม โดยการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัยแบบใหม;น้ี
จะใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในการก;อสร6างจะ
ประหยัดและรวดเร็วกว;าการก;อสร6างแบบเดิม เน่ืองจาก
การก;อสร6างด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบจะมี
รูปแบบของก6อนอิฐท่ีใหญ;กว;าอิฐมอญแบบเดิมทําให6การ
ก;อสร6างมีความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค;าแรงงานในการก;อและฉาบ ทําให6ต6นทุนในการ
ก;อสร6างลดลงกว;าการก;อสร6างแบบให6อิฐมอญแบบเดิม 
ในการผลิตอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบเพื่อใช6ก;อสร6าง
ที่อยู;อาศัย สามารถใช6วัสดุที่หาได6ในท6องถ่ินซึ่งมีปริมาณ
มากพอและสามารถหาได6ง;ายและมีราคาถูก ผลจากทาง
เคมีพบว;าเถ6าแกลบมีซี ลิกาเปSนองคMประกอบสูงถึง
ประมาณ 90% ซึ่งสารซิลิกาในเถ6าแกลบสามารถใช6เปSน
สารปอซโซลาน (Pozzolan) ในการผสมกับปูนซีเมนตM
ป อ รM ต แ ล น ดM ทํ า ใ ห6 เ กิ ด ป ฎิ กิ ริ ย า ป อ ซ โ ซ ล า นิ ค 
(Pozzolanic Reaction) และเกิดเปSนปูนซีเมนตMปอรMต
แลนดMปอซโซลานา (Portland Pozzolana Cement) 
ซึ่งทําให6ซิลิกาอยู;ในรูปของผลึกและทําให6ปูนซีเมนตM
ปอรMตแลนดMปอซโซลานามีคุณสมบัติดีข้ึนทําให6ก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMมีความแข็งแรงมากข้ึนกว;าเดิม  
 

      
 

ภาพท่ี 1 เถ6าแกลบและอิฐมอญซีเมนตM 
 

อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบเปSนวัสดุก;อสร6างอีกชนิด
หน่ึงท่ีสามารถผลิตได6ง;าย และเม่ือนําไปก;อสร6างจริงจะ
ประหยัดเวลาและค;าใช6จ;ายในการก;อสร6าง การผลิตอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสามารถทําได6โดยการผสมกัน
ระหว;างปูนซีเมนตMปอรMตแลนดM ดินท่ีเหมาะสม และเถ6า
แกลบที่มีอยู;ในท6องถ่ินท่ีคัดเลือกดินแล6ว ซ่ึงสามารถหา
คุณสมบัติของดินท่ีเหมาะสมได6ทุกพื้นท่ีในประเทศไทย
เปSนตัววัสดุในการผลิตอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ  
 

2. วัตถุประสงคIการวิจัย 
     1. เพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่พักอาศัย 
     2. เพื่อประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
สําหรับการก;อสร6างที่อยู;อาศัย 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1. ทฤษฎีและหลักการ 
       3.1.1 เตรียมวัสดุเพื่อท่ีจะมาทําอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบ (ดินแดง ปูนซีเมนตM เถ6าแกลบ) 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ดินแดง ปูนซีเมนตMและเถ6าแกลบ 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 

 71 

       3.1.2 นําวัสดุท่ีเตรียมไว6มาผสมกันในอัตราส;วนท่ี
กําหนดไว6ในเครื่องผสมอิฐดินซีเมนตMแล6วเติมนํ้าเข6าไปใน
อัตราส;วนท่ีพอเหมาะเพื่อให6ก6อนอิฐมอญซีเมนตMขึ้นรูปได6  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เครื่องผสมวัสดุ ดินแดง ปูนซีเมนตM 
และเถ6าแกลบเข6าด6วยกัน 

 

       3.1.3 นําวัสดุท่ีผสมกันแล6วเข6าเครื่องอัดก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMแบบไฮดรอลิคจะได6ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบ 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 เครื่องอัดก6อนอิฐมอญซีเมนตMแบบไฮดรอลิค 
และก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ 

 

       3.1.4 นําก6อนอิฐท่ีได6ออกจากแบบอัดแล6วนําไป
เก็บไว6เพื่อนําไปใช6งานก;อสร6างต;อไป นําก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปก;อสร6างผนังอาคารที่พักอาศัย
จริงและ นําก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปทดสอบ
หาคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรมห6องปฏบิัติการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 นําก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไป
ก;อสร6างจริงเพื่อหาคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรม 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1. ผลการวิจัย 
       4.1.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรม
ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในห6องทดสอบ
วัสดุงานก;อสร6าง จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) การรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
มีค;าเฉล่ีย 39.071 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค;ามากกว;าค;า
มาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญท่ัวไปที่มีค;าอยู;ระหว;าง 20-
30 กก./ตร.ซม. ดังน้ันการรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบจึงสามารถรับแรงอัดได6ดีกว;าอิฐมอญทั่วไป  
       2) การดูดกลืนนํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบมีค;าเฉล่ีย 10.755% ซ่ึงมีค;าน6อยกว;าค;ามาตรฐาน 
มอก. ของอิฐมอญทั่วไปท่ีมีค;าอยู;ระหว;าง 30-35% 
ดังน้ันค;าการดูดกลืนนํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบน6อยกว;าอิฐมอญทั่วไปซึ่งจะมีผลดีต;อผนังอาคาร
เพราะผนังที่มีความช้ืนน6อยกว;าจะทําให6ไม; เกิดรอย
แตกร6าวของผนังอาคารเน่ืองจากการระเหยของนํ้าภาย
หลังจากการก;อผนัง     
       3) การรับแรงดัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
กับปูนก;อมีค;าเฉล่ีย 2.41 กก./ตร.ซม. ซึ่งมาตรฐานท่ัวไป
ของอิฐมอญไม;ได6กําหนดค;ามาตรฐานไว6 ค;ากําลังรับแรง
ดัดที่ได6แสดงถึงการรับแรงในการยึดเกาะกันระหว;าง
ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับปูนก;อ ถ6ามีค;า
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กําลังรับแรงดัดมากการยึดเกาะระหว;างก6อนอิฐกับปูนก;อ
จะมีความแข็งแรงมาก 
       4) การยึดเกาะกับปูนฉาบของผนังอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบ จากผลการวิจัยพบว;ามีการยึดเกาะกับ
ปูนฉาบได6ดีไม;มีรอยแตกร6าวที่ผิวของผนังการฉาบปูนก;อ
ได6รวดเร็วและประหยัดเวลาเพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงท่ีไม;บิดงอเหมือนอิฐ
มอญท่ัวไป 
       4.1.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด6านงานก;อสร6าง
ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในงานก;อสร6าง
จริง จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) การก;อผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ มี
การยึดเกาะกันได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ ผนังไม;มี
รอยแตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;าง
การก;อและหลังการก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อน6อย และ
ประหยัดเวลาในการก;อผนังเพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงที่และขนาดใหญ;กว;า
อิฐมอญทั่วไป 
       2) การฉาบผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ 
ผนังไม;มีรอยแตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;าง
ปูนฉาบกับผนังอิฐยึดเกาะกันได6ดี ฉาบง;าย ใช6ปูนฉาบ
น6อย และประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอย
แตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการ
ฉาบและหลังการฉาบผนัง  
       4.1.3 ผลการเปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6างระหว;าง
การก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับการก;อ
ผนังด6วยอิฐมอญท่ัวไป จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) จํานวนก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐ
มอญท่ัวไปท่ีใช6และราคา ต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีการ
ใช6ก6อนอิฐมอญท่ัวไปมากกว;าก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบเน่ืองจากก6อนอิฐมอญทั่วไปมีขนาดเล็กกว;า

ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบและราคาของก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญทั่วไป 2 
บาทต;อตารางเมตร 
       2) ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6สําหรับการก;อระหว;างอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการ
ก;อระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐ
มอญทั่วไปเน่ืองจากขนาดของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบมีขนาดใหญ;ทําให6พื้นท่ีสําหรับการก;อน6อยลง
และราคาค;าแรงและค;าปูนก;อท่ีใช6ของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 53.50 
บาทต;อตารางเมตร 
       3) ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการฉาบระหว;าง
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญทั่วไปต;อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการ
ฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐ
มอญทั่วไปเน่ืองจากผิวผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบมีลักษณะเรียบกว;าอิฐมอญทั่วไปและราคาค;าแรง
และค;าปูนฉาบที่ใช6ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 12.30 บาทต;อตาราง
เมตร 
     4) เปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการ
ก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญ
ทั่วไปต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคาร
ที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญ
ทั่วไป 67.80 บาทต;อตารางเมตร 
 

4.2. อภิปรายผล 
       จากผลการวิจัยการประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่อยู;อาศัยพบว;าผลการ
ทดสอบคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
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ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในห6องทดสอบวัสดุงานก;อสร6าง ซึ่ง
มีการทดสอบการรับแรงอัดของอิฐ การดูดกลืนนํ้าของ
อิฐ การรับแรงดัดของอิฐ และการยึดเกาะกับปูนฉาบ
ของผนังอิฐมอญซี เมนตMผสมเถ6าแกลบ มีค;าตามท่ี
มาตรฐานของอิฐมอญทั่วไปท่ีกําหนดไว6 ผลการวิจัยจาก
การนําอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปก;อสร6างท่ีพัก
อาศัยจริงและศึกษาหาคุณสมบัติในงานก;อสร6างอาคาร
จริงพบว;าการก;อผนังอาคารด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบ มีการยึดเกาะกันได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ 
ผนังไม;มีรอยแตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ระหว;างการก;อและหลังการก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อ
น6อย และประหยัดเวลาในการก;อผนังเพราะก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงทีและ
ขนาดใหญ;กว;าอิฐมอญทั่วไป ส;วนการฉาบผนังไม;มีรอย
แตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;างปูนฉาบกับผนัง
อิฐยึดเกาะกันได6 ดี ฉาบง;าย ใช6 ปูนฉาบน6อย และ
ประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการฉาบและหลัง
การฉาบผนัง และผลจากการเปรียบเทียบราคาค;า
ก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคารที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญท่ัวไป 67.80 บาทต;อตาราง
เมตร ดังน้ันการประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
นํามาใช6แทนอิฐมอญแบบเดิมในการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัย
สามารถนํามาใช6แทนอิฐมอญแบบเดิมได6จริง มีความ
แข็งแรง มีลักษณะรูปร;างคงทีไม;บิดงอ ประหยัดเวลา
และราคาค;าก;อสร6าง ในข้ันตอนขบวนการผลิตอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไม;ส;งผลกระทบต;อสภาวะโลกร6อน
และเปSนผลดีต;อส่ิงแวดล6อมเน่ืองจากไม;ได6ใช6การเผาให6

ความร6อนในช้ันตอนการผลิตเหมือนกับอิฐมอญแบบเดิม
ซึ่งเปSนนวัตกรรมใหม;ของวงการวัสดุก;อสร6าง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
     1) สามารถประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ในการก;อสร6างท่ีพักอาศัยแทนอิฐมอญแบบเดิมได6จริง 
     2) ทราบถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่พักอาศัย  
     3) ได6นวัตกรรมอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบแบบ
ใหม;และสามารถเปรียบเทียบราคาต6นทุนในการก;อสร6าง
ที่พักอาศัยด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบแบบใหม;ที่
จะผลิตข้ึนกับอิฐมอญแบบเดิมที่ มี ขายทั่ ว ไปตาม
ท6องตลาด 
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