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เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดบล็อกศิลาแลง 
โครงการคลนิกิเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศนูย์กลางนครราชสีมา 
สนับสนุน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ความเป็นมาของโครงการ 
ปัจจุบันอิฐหินศิลาแลงมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายภายในประเทศ  ในด้านการก่อสร้าง ด้านธุรกิจ

การจัดแต่งสวน ตกแต่งบ้านเรือน เป็นหินปูทางเดิน ก่อกําแพง และใช้ซ่อมแซมโบราณสถานต่าง ๆ ให้มี
ลักษณะใกล้เคยีงกับของเดิม อิฐบล็อกศิลาแลงที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันมีแหล่งขุดตัดส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งถือว่าเป็นศิลาแลงทีม่ีสีเน้ือดินทรายเป็นสีส้มและมีความแข็งแรง
แตกต่างกันไม่มาก  ดังรูปที่ 1 ปัจจุบันแหล่งขุดตัดหินศิลาแลงมีสภาวะขาดแคลนและจะหมดในไม่ช้า   
เน่ืองจากความต้องการทางตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น ขนาดที่จําหน่ายทั่วไปคือ 38 x 18 x 7 เซนติเมตร  ซึ่ง
ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 10,000 ก้อนต่อเดือน ต้นทุนการผลิตประมาณ 8  บาทต่อก้อน และราคาจําหน่าย
ประมาณ 25- 30 บาทต่อก้อน แต่อิฐหินศิลาแลงจะมีขนาดรูปร่างไม่แน่นอน เพราะเกิดการการตัดซอย ทําให้
ยากต่อการนํามาใช้งาน ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาการผลิตอิฐหนิศิลาแลงให้ใกล้เคียงกับอิฐหินศิลาแลง
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่นับวันย่ิงลดลงไปทุกที โดยการอัดส่วนผสมระหว่างปูนซิ
เมนต์กับดินลูกรัง เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ด้วยเครื่องอัดและบ่มก็จะได้อิฐ
ศิลาแลงทีม่ีลักษณะและความแข็งแรงใกล้เคียงกับธรรมชาติหรือมากกว่า  1,172  นิวตัน  อีกทั้งต้นทุนที่ตํ่า
กว่าอิฐบล็อกศิลาแลงที่ตัดจากธรรมชาติ 

 
 

รูปที่  1 ลักษณะของอิฐหินศิลาแลง 
 
คณะผู้ดําเนินโครงการได้สํารวจพ้ืนที่ ร่วมกับผู้นําชุมชน ณ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา ต. ลําเพียด อ. 

ครบุรี จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกมันสําปะหลังเป็นหลัก บริเวณพ้ืนที่มีดินลูกรัง
จํานวนมาก มีวัตถุดิบที่มีราคาถกูหาได้ง่าย จึงสามารถนําดินลูกรังมาอัดแปรรูปเพ่ือจําหน่ายในชุมชน สร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนตนเอง และเป็นสร้างอาชีพและการพัฒนารายได้ในชุมชนให้สูงขึ้น 
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บทนํา 
ศิลาแลง หรือแลง (Laterite) เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณมรสุมเขตร้อน ซึ่งคนในภูมิภาคเอเชีย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักและนํามาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์รู้จักนําศิลา
แลงมาบดผสมกับยางไม้ใช้เป็นสีในการวาดภาพตามถ้ําและหน้าผาหิน นอกจากนั้นคนในภูมิภาคน้ีได้นําศิลา
แลงมาใช้ในการก่อสร้างวัดและปราสาทหินดังที่พบเห็นในประเทศไทย กัมพูชา และลาว มีอายุย้อนหลังไป
ต้ังแต่ 700 – 1,000 ปีที่ผ่านมา ดังรูปที่ 2 การนําหินศิลาแลงมาใช้สรา้งปราสาท แต่ศิลาแลงเพ่ิงเป็นที่รู้จักใน
วงการวิทยาศาสตร์ตะวันตกเมื่อประมาณสองร้อยปีที่ผ่านมาน้ีเอง โดยบุชานัน (Buchanan, F. 1807) ได้
สังเกตเห็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นศิลาแลงบริเวณภูเขาของประเทศอินเดียและคาบสมุทรมลายู แล้วนําไปเผยแพร่
ในหมู่นักวิชาการตะวันตก 

 
 

รูปที่ 2 การนําหินศิลาแลงมาใช้สร้างปราสาทหิน 
 

ในเมืองไทยจะพบตามโบราณสถานสําคัญ เช่น กําแพงเพชร สุโขทัย ฯลฯ และหลายจังหวัด
โดยเฉพาะในภาคใต้  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีอุณหภูมิและความชื้นสูงทําให้เกิดการละลายและการชะล้างของแร่ธาตุ
ต่าง ๆ ออกไปจากดินมาก ยังคงเหลือพวกสารประกอบของแร่เหล็ก แมงกานีสและอะลูมิเนียมสะสมอยู่ในดิน
มาก แร่เหล่าน้ีจะสะสมกันหนาแน่นบริเวณเหนือระดับ นํ้าใต้ดิน การจบตัวของแร่ทั้ง 3 ชนิดกับดินมีความ
แน่นมาก เรียกว่า “ดินแลง"  ลักษณะของดินแลงมีสีแดงสลับขาว เมื่อขุดดินน้ีขึ้นมาอาจใช้เครื่องมือตัดตกแต่ง
เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย ภายหลังเมื่อทิ้งก้อนดินแลงให้สัมผสักับอากาศนาน ๆ จะแข็งแกร่งเรียกว่า “ศิลา
แลง” ดินแลงซึ่งสัมผสักับอากาศโดยการสึกกร่อนของผิวดินหรืออากาศแทรกซึมเข้าไปในดินใต้ ทําให้ดินแลง
แข็งแกร่งไปเองตามธรรมชาติมีรูปร่างเป็นก้อนลักษณะต่าง ๆ ปนอยู่กับดิน เรียกก้อนที่แข็งน้ีว่า “ลูกรัง” ถ้ามี
ดินปนอยู่ด้วยเรียกว่า “ดินลกูรัง" ดังรปูที่ 3 
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รูปที่ 3 ดินลูกรัง เป็นดินผสมกับลูกรังที่เกิดการสึกกร่อนตามธรรมชาติของศิลาแลง 

 
ลักษณะทางกายภาพ 

ความแข็ง (hardness) ศิลาแลงธรรมชาติเมื่ออยู่ใต้ผิวดินจะมีความแข็งน้อย สามารถตัดให้เป็นก้อน 
เป็นบล็อกได้ โดยใช้เครื่องมือที่ทําด้วยเหล็ก ดังรูปที่ 4 แต่เมื่อสัมผสักับอากาศจะมีความแข็งเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
การสูญเสียความช้ืนในดินเหนียวที่เป็นส่วนประกอบของศิลาแลง นอกจากน้ัน การสัมผสักับอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศระหว่างฝนตกกับแดดออกทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ส่วนมากเป็นการออกซิไดส์ มีการ
เพ่ิมปริมาณของเหล็กออกไซด์แทรกซมึเข้าไปตามช่องว่างของตะกอน ดังน้ัน ศิลาแลงจึงเป็นวัสดุที่สามารถ
แข็งตัวในระดับพ้ืนที่ต่างกัน และมีศักยภาพที่จะเป็นของแข็ง 

 
รูปที่ 4 ลักษณะศิลาแลงที่ผ่านการตัดเป็นก้อน เมื่อทิ้งไว้ในอากาศจะมีความแข็งเพ่ิมขึ้น 
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สี (color) ศิลาแลงจะมีโทนสีแดง แดงปนเหลือง แดงอมส้ม นํ้าตาลแดง และสีอิฐ เป็นต้น สีของศิลา
แลงส่วนมากจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเหล็กและแมงกานีสตามระยะเวลาท่ีเกิดการผุพังทางเคมี รวมทั้งปริมาณ
ของธาตุอ่ืนที่ประกอบอยู่ในศิลาแลง เช่น อลูมิเนียม ปกติจะมีสีขาวแต่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ําเมื่อผสมกับ
เหล็ก ซิลิกาจะมีสีแดงแบบสนิมเหล็กเมื่อผสมกับไฮดรอกไซด์ของเหล็ก ดินคาโอลินเมื่อถูกเคลือบด้วยเหล็กก็
จะมีสีแดง วัสดุหลายชนิดเหล่าน้ีเมื่อรวมกันเป็นศิลาแลง จึงทําให้ศิลาแลงมีสแีดงหลากหลาย และสีของศิลา
แลงอาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นด้วย 

 
โครงสร้าง (structure) ของศิลาแลง หมายถึง รูปแบบหรือรูปร่างของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จับตัวกัน

เป็นศิลาแลง และบ่งถึงกระบวนการกําเนิดของศิลาแลง ณ บริเวณน้ัน ๆ ด้วยโครงสร้างที่เป็นเน้ือเดียวกันจับ
ตัวกันแน่นเป็นแผ่นแข็ง เป็นลักษณะของศลิาแลงที่เน้ือหินเดิมถูกแทนทีด้่วยออกไซด์ของเหล็ก อลูมิเนียม และ
แมงกานีสที่เกิดจากการผุพัง จึงเรียกว่า ออกไซด์ทุติยภูมิโครงสร้างที่ไม่ต่อเน่ืองกัน มีเศษหินหรือกรวดปะปน
อยู่ในช้ันศิลาแลง อาจจับตัวกันแน่นเป็นแผน่ หรือจับตัวกันหลวม ๆ มลีกัษณะร่วน 
 
ลักษณะทางเคมี  

โดยทั่วไปพิจารณาจากปริมาณแร่ที่มีอยู่ในเน้ือศิลาแลง ได้แก่ 
เหล็ก แร่เหล็กออกไซด์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของศิลาแลง ได้แก่ แร่ฮีมาไทต์ (Fe2O3) นอกน้ันอาจมี

แร่เหล็กชนิดอ่ืนบ้าง เช่น ฮิลเมไนต์ (FeTiO2) เกอไทต์หรือไลโมไนต์ (Fe2O3.H2O) เป็นต้น แร่เหลก็ในศิลาแลง
ส่วนมากเป็นแร่ทุติยภูมิ คือ แร่เหล็กที่เปลี่ยนสภาพมาจากแร่ต้นกําเนิด โดยอยู่ในสภาพของสารละลายเหล็ก
ออกไซด์ที่แทรกซึมเข้าไปตามรอยแตกและตามช่องว่างของเม็ดตะกอน 

อลูมิเนียม เป็นธาตุอีกชนิดหน่ึงที่เป็นส่วนประกอบหลักของศิลาแลง โดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ
อลูมิเนียมออกไซด์ ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของแร่ดินพวกอลูมิเนียมซิลิเกต ส่วนมากเป็นแร่บอกไซด์ 
(Al2O3.nH2O) และอาจมีแรกิ่บไซด์ (Al2O3.H2O) เกิดร่วมด้วย อลูมิเนียมในศิลาแลงเกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของอลูมิเนียมที่มีอยู่ในหินหรือในตะกอน แล้วถูกชะลา้งออกไปในรูปสารละลายทีต่กตะกอนสะสมตัวเป็นช้ัน
อยู่ใต้ผิวดิน 

แมงกานีสในศลิาแลงส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเม็ด เป็นแท่งสั้น ๆ เป็นสาย หรืออาจเป็นก้อนก็ได้ โดย
เป็นสารละลายที่ถูกชะล้างลงมาตกตะกอนถับถมกัน เช่นเดียวกับเหล็ก และอลูมิเนียม ในบางพ้ืนที่แมงกานีส
อาจตกผลึกเป็นช้ันหนา มีปริมาณสํารองพอเพียงในการทําเหมืองได้นอกจากแร่ทั้งสามดังกล่าวแล้ว ศิลาแลง
อาจมีแร่ออกไซด์ของทิทาเนียม เซอร์คอน โครเมียม เกิดร่วมด้วยแต่มีปริมาณน้อยมาก ส่วนแร่ควอตซ์ซึ่งเป็นซิ
ลิกาออกไซด์จะพบอยู่ในศิลาแลงเช่นกัน โดยอาจเกิดเป็นสายแร่ทีแ่สดงถึงการผุพังอยู่กับที่ของหินหรือเป็นเม็ด
กรวดของแร่ควอตซ์ปฐมภูม ิ
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ประโยชน์ของศิลาแลง 
ศิลาแลงมีประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประโยชน์ในการใช้เป็นวัสดุก่อสร้างมาอย่าง

ยาวนานในประวัติศาสตร์ของมนุษย์บริเวณอุษาคเนย์ ดังเช่น ประสาทหิน วัดและพระพุทธรูปในสมัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา และลาว จนต่อมาได้พัฒนาตามยุคสมัย นํามาใช้เป็นวัสดุตกแต่งบ้านเรือน การจัด
สวน ทางเท้า กําแพง เป็นต้น ดังรูปที่ 6 

นอกจากนั้น ได้มีการศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลงเพ่ิมขึ้น เพ่ือหาศักยภาพในการนํามาใช้
เป็นฐานรากของทางหลวง สนามบิน หรือเป็นวัสดุสําหรับเขื่อนดินรูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ีเพราะศิลาแลงมีสมบัติที่
ดี คือไม่พองตัวเมื่อโดนนํ้า จึงอาจนํามาใช้สร้างสะพานและเป็นแหล่งกักเก็บนํ้าได้ด้วย 

 

 
รูปที่ 5 ปราสาทหินทําด้วยศิลาแลง 

 
รูปที่ 6 การนําศิลาแลงมาตกแต่งบ้านเรือน 
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ดินลูกรัง 
ดินลูกรัง หรือ แม่รัง หรือดินปนกรวด หมายถึง ดินที่พบช้ันลูกรัง ช้ันกรวด ช้ันเศษหิน หรือช้ันหินพ้ืน

ในระดับต้ืนกว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินลูกรังเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าวิธีการสังเกตพ้ืนที่ดินลูกรัง
หรือ ดินปนกรวด ทําได้โดยการขุดเจาะดินในความลึก 50 ซม. พบเศษหินกรวด หินมนเล็กมากกว่า 35 % 
ของเน้ือดินโดยปริมาณ ดังรูปที่ 7 เน้ือดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย อาจพบกรวด หินมน
เล็ก หรือเศษหินปะปนพ้ืนที่ที่จะพบดินลูกรังมีอยู่เกือบทุกภาคของประเทศยกเว้นในเขตฝนตกชุกทาง ดิน
ลูกรังเป็นดินต้ืนที่มีกรวด หินมนเล็กหรือเศษหินปะปนกันอยู่มาก ทําใหดิ้นมีปริมาณเน้ือดินน้อยลงมี
ความสามารถในการอุ้มนํ้าตํ่า นอกจากนี้ลักษณะของดินเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน หน้าดินถูกชะล้าง
พังทลายได้ง่าย ดินมีความสมบูรณ์ตํ่า และการจัดระบบชลประทานมีความเป็นไปได้น้อยเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่
ไม่อํานวย 

ประเทศไทยมพ้ืีนที่ดินลูกรังประมาณ 68,765 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศ กระจายอยู่ทั่วประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญอ่ยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออก และมีเล็กน้อยในภาคกลางและภาคใต้  

 

 
 

รูปที่ 7 ดินลูกรัง ช้ันลูกรัง ช้ันกรวด ช้ันเศษหิน 
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การอัดอิฐบลอ็กศิลาแลง 
 ทางคณะผู้ดําเนินโครงการได้พัฒนาเคร่ืองอัด โดยใช้ระบบไฮดรอลิกส์ ด้วยใช้วัตถุดิบราคาถูกใน
ท้องถิ่น คือดินลูกรัง (ดินเหนียว หิน) ผสมกับปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ด้วยอัตราส่วนที่พอเหมาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพท้องที่ หรือคุณภาพของดิน อัดออกมาเป็นก้อนขนาด 38 x 18 x 7 เซนติเมตร  และทําการบ่มเป็น
ระยะเวลา 7 วัน ก็จะได้อิฐบล็อกศิลาแลงที่มีความแข็งแรง เมื่อทิ้งไว้ในสภาพใช้งานจะมีความสวยงามเพ่ิมขึ้น
ใกล้เคียงกับอิฐบล็อกศิลาแลงธรรมชาติ 

 
รูปที่ 8 อิฐบล็อกศิลาแลงที่อัดด้วยเครื่อง 

แรงในการอัด 
โดยทั่วไปในการอัดอิฐบล็อกด้วยไฮดรกลิกส์จะมีค่า 84 ถึง 105 กิโลกรมต่อตารางเซนติเมตร หรือไม่

เกิน 140 กิโลกรมต่อตารางเซนติเมตร เครื่องน้ีได้ออกแบบให้ใช้กับกระบอกสูบไฮดรอลิกสข์นาด 75 
มิลลิเมตร จะทําให้เครื่องน้ีมแีรงอัดสูงสุด 6,000 กิโลกรัม หรือ 6 ตัน 
 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

1. ปูนซีเมนต์ 
2. ดินลูกรัง 
3. นํ้าสะอาด 

ปูนซิเมนต์ 
 ปูนซิเมนต์ที่ใช้ในการอัดบล็อกศิลาแลงเป็นปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ปูนซเิมนต์งานโครงสร้าง) จะทําให้
บล็อกมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทนต่อการกัดกร่อนของน้ําได้ดี การใช้ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนซีเมนต์ก่อฉาบ) 
คุณภาพของบล็อกจะตํ่ากว่า ทําให้ต้องเพ่ิมปริมาณปูนมากขึ้น เพ่ือให้ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ทําให้
ต้นทุนวัสดุสูงขึ้น 
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ดินลูกรัง 
 ดินลูกรังที่ดีเหมาะแก่การทําบล็อกศิลาแลง จะเป็นดินที่มีดินเหนียว หินกรวด มากกว่าร้อยละ 65 ขึ้น
ไป โดยต้องมีดินฝุ่นน้อยกว่าร้อยละ 35 ปราศจากซากวัชพืช สารอินทรีย์ต่าง ๆ เพราะดินที่มีคุณภาพจะทําให้
ใช้ปูนซีเมนต์น้อยลง หากดินมีดินฝุ่นมาก อาจจะเพ่ิมหินฝุ่นมาเป็นส่วนผสมก็ได้ ลองทดสอบการอัดหลาย ๆ 
ส่วนผสม แล้วดูว่าขอบแตกร้าว ไม่หลุด ไม่ยุ่ยเมื่อโดนนํ้า แล้วนํามาทดสอบกําลังอัดว่ามาตรฐานพ้ืนทางเดิน
ซีเมนต์ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ซึ่งเท่ากับ 17.50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือไม่ ถ้าผ่านถือว่าใช้ได้ 
 
น้ําสะอาด 
 นํ้ามีหน้าที่ทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ เป็นส่วนผสมทีส่ําคัญมาก ควรจะเป็นนํ้าสะอาดหรือนํ้าด่ืม  
ปราศจากความเป็นกรดด่าง สารเจือปน สารอินทรีย์ คราบนํ้ามัน นํ้าสะอาดจะช่วยให้ลดปริมาณการใช้
ปูนซีเมนต์ได้ด้วย หากนํ้าไม่สะอาด จะทําให้การทําปฏิกิริยาไม่เต็มที่ ซึ่งสง่ผลความแข็งแรงของบล็อกลดลง 
 
ส่วนผสมของบล็อกศลิาแลงแบบอัด 
 ส่วนผสมของบล็อกศิลาแลงที่เหมาะสมท่ีได้ทดลองในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญจ่ะมีอัตราส่วนผสม
ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1 : 14 ถึง 1: 15 โดยนํ้าหนัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคุณภาพของมวลรวมเป็น
หลัก ถ้าดินมีดินฝุ่นมากจะต้องเพ่ิมปริมาณปูนซีเมนต์ อาจะทดลองใช้ส่วนผสมเดียวกันกับบล็อกประสานคือ 
อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1 : 6 ถึง 1: 8 โดยนํ้าหนัก 

 
ปริมาณน้ําทีเ่หมาะสม 
 การผสมนํ้าที่เหมาะสมจะทําให้บล็อกมีความหนาแน่นมากขึ้น ที่แรงอดัเท่าเดิม ทําให้ความแข็งแรง
ของอิฐบล็อกสงูขึ้น ต้องใช้ประสบการณ์ อาศัยการจดจําความช้ืนในส่วนผสม ควรใช้บัวรดน้ําเพ่ือให้ความช้ืน
กระจายอย่างทั่วถึง ถ้าผสมนํ้าน้อยเกินไปจะทําให้ความหนาแน่นของอิฐบล็อกน้อย ความแข็งแรงตํ่าลง ถ้า
ผสมนํ้ามากเกนิไป นํ้าจะไปแทนที่ช่องว่าง เมื่ออัดจะทําให้นํ้าไหลเย้ิมออกมา ความแข็งแรงตํ่า 
 
ขั้นตอนการผลิตอิฐศลิาแลง 

1. เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ  ทดสอบแหล่งวัตถุดิบเพ่ือหาแหล่งที่เหมาะสมท่ีสุด  และกําหนดส่วนผสมที่
เหมาะสม 

2. เตรียมวัตถุดิบ  ถ้ามีความช้ืนมากควรนําไปตากให้แห้งและกองเก็บวัตถุดิบในที่ร่มให้มากเพียงพอที่จะ
ทําการผลิตตลอดฤดูฝน  หากดินเป็นก้อนหรือมีมวลหยาบน้อย  ควรร่อนผ่านตะแกรงขนาด 4 – 6 
มม. ไม่ควรใช้ตาข่ายละเอียด  เพราะจะทําให้ได้เน้ือฝุ่นดิน  ทําให้ก้อนบล็อกไม่มีความแข็งแรง  ถ้า
เน้ือดินมีก้อนใหญ่หรือมวลหยาบมากควรใช้เครื่องบดร่อน  กองเก็บในที่ร่มเพ่ือรอผลติ 

3. ในการตวงวัตถุดิบ  สามารถตวงส่วนผสมได้  2 วิธีคือ  ตวงด้วยปริมาตร  และการตวงวัดด้วยนํ้าหนัก   
การตวงด้วยนํ้าหนักจะทําให้การผลิตสามารถควบคุมคุณภาพได้แน่นอน  แต่อาจตวงปริมาตรได้ซึ่งจะ
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สะดวกรวดเร็วกว่า  โดยการหานํ้าหนักของดินเต็มภาชนะตวง  เช่น  ถังปูน  แล้วคํานวณแปลง
อัตราส่วนโดยแปลงน้ําหนักเป็นปริมาตร   

4. ในการผสมให้คลุกเคล้าส่วนผสมแห้งหรือมวลรวมกับซีเมนต์ให้เข้ากันก่อน  ในกรณีทีดิ่นช้ืนเกาะกัน
เป็นก้อน  การผสมกับซีเมนต์จะทําให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดี  หรือซีเมนต์ไมส่ามารถแทรกตัวเข้าไปใน
ก้อนดินที่จับตัวเป็นก้อนได้  ทําให้ความแข็งแรงลดลง  เมือ่โดนฝนจะทําให้บล็อกเป็นรขูนาดเท่าก้อน
ดินที่ไม่มีปูนเขา้ไปผสม  จึงเป็นจุดที่ต้องให้ความสําคัญ 

5. ในการอัดบล็อก  ควรใช้ส่วนผสมให้หมดภายใน  30  นาที  หลังจากผสมน้ําเพ่ือป้องกันปูนเสื่อมก่อน
อัดขึ้นรูป 

6. บล็อกประสานที่อัดเป็นก้อนแล้ว  ควรผึ่งในที่ร่มอย่างน้อย  1 วัน  จึงเริ่มบ่มจนอายุครบ  7 วัน 
 
การบ่มบล็อกศิลาแลง 

การบ่มเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้นํ้าระเหยออกจากบล็อกที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป เน่ืองจากนํ้า
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดสําหรับปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน ซึ่งจะส่งผลต่อกําลังของบล็อกโดยตรง ดังน้ัน หลังจากที่
ผิวหน้าบล็อกแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มให้มีความช้ืนอยู่เสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน กําลังของบล็อกจะค่อยๆ 
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีความช้ืนให้ปูนซีเมนต์ได้ทําปฏิกิริยากับนํ้าลักษณะของการบ่มสามารถแบ่งได้ 2 
ลักษณะ คือการเพ่ิมความช้ืนให้อิฐบล็อก การป้องกันการเสียนํ้าของอิฐบล็อก 

การฉีดน้ําหรือรดน้ํา เป็นการฉีดนํ้าให้ผิวอิฐเปียกอยู่เสมอ วิธีน้ีเป็นการเพ่ิมความช้ืนให้อิฐบล็อก ข้อ
ควรระวัง คือต้องฉีดนํ้าให้ทั่วถึงทุกส่วน และแรงดันนํ้าต้อง ไม่แรงเกินไปจนชะเอาผิวหน้าอิฐบล็อก ทียั่งไม่แข็ง
ตีวดีออก วิธีน้ีต้องสิ้นเปลืองนํ้ามาก และต้องอาศัยที่ที่มีแรงดันนํ้ามากพอ 

การคลุมด้วยวัสดุเปยีกชื้น เป็นวิธีที่ใช้กันมาก เพราะสะดวก ประหยัด วัสดุที่ใช้คลุมอาจจะใช้ ผ้าใบ 
กระสอบ หรือวัสดุอ่ืนที่อมนํ้า ข้อควรระวัง คือวัสดุที่คลมุต้องเปียกชุ่มอยู่เสมอ การคลุมต้องคลุมให้วัสดุคลุม
เหลื่อมกัน วัสดุที่ใช้คลุมต้องปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่ออิฐบล็อก หรือทําให้อิฐบลอ็กด่าง 
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การคํานวณต้นทุน 
ต้นทุนแบ่งออกเป็น  2 ต้นทุนคือ ต้นทุนแปรผัน กับ ต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนแปรผนั 
ดินลูกรัง ราคารวมขนส่ง 800 บาท ต่อ 5 ลูกบาศก์เมตร หรือ 5 คิว ราคาของดินลูกรังขึ้นอยู่กับ

ระยะทางในการขนส่ง ขนาดของอิฐบล็อก 38 x 18 x 7 เซนติเมตร นํ้าหนัก 9 กิโลกรัม นํ้าหนักดินลูกรัง 
1,760 กิโลกรมัต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ดังน้ันต้นทุนดินลูกรังต่อก้อน เท่ากับ 0.82 บาทต่อก้อน  

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคา 135 บาท ต่อ 50 กิโลกรัม คํานวณที่อัตราส่วน 1 : 15 ต้องใช้ปูน 0.6 
กิโลกรัม ต่อ 1 ก้อน ดังน้ันปูน 50 กิโลกรัมผลิตอิฐบล็อกได้ 83 ก้อน คิดเป็น 1.62 บาทต่อก้อน ถ้าคํานวณที่
อัตราส่วนผสม 1 : 7 ต้องใช้ปูนซีเมนต์ 1.2 กิโลกรัม คิดเป็น 3.24 บาทต่อก้อน 

ค่าแรงงาน ประมาณค่าแรงมากกว่าค่าแรงขั้นตํ่า คือ 180 บาทต่อคนต่อวัน ใช้พนักงาน 2 คน ถา้
อัตราการผลิตอิฐบล็อก 2 นาทีต่อก้อน หรือ 240 ก้อน ต่อวัน ดังน้ันค่าแรงงาน 1.5 บาท 

ค่าไฟฟ้า เครื่องอัดใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง ค่าไฟหน่วยละ 2.5 บาท ค่า
ไฟฟ้า 30 บาทต่อวัน หรือ 0.125 บาทต่อก้อน 

ค่าน้าํ หน่วยละ 8 บาท ใช้นํ้าต่อก้อนไม่เกิน 2 ลิตร คิดเป็น 0.002 หน่วย คิดเป็น 0.016 บาทต่อ
ก้อน 

ดังน้ันต้นทุนอิฐศิลาแลง 0.82 + 1.62 + 1.5 + 0.125 + 0.016  = 4.1 บาท ต่อก้อน ที่อัตราส่วน 1 : 
15 และ 5.7 บาท ต่อก้อนที่อัตราส่วน 1 : 7 

ต้นทุนคงท่ี 
ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ จอบ เสียบ พลั่ว 350 บาท  
ตะแกรงร่อนดินขนาด 4 มม. 250 บาท 
ตะแกรงร่อนดินขนาด 6 มม. 350 บาท 
แผ่นกระเบ้ือง ใช้สําหรับวางบล็อก จํานวน 250 แผ่น  แผ่นละ 10 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 

 รวมต้นทุนคงที่ 3,450 บาท 
การคํานวณจุดคุ้มทุน 
คือการคํานวณจํานวนบล็อกที่จะผลิตได้ก่ีก้อนถึงจะคุ้มทุน ราคาจําหน่ายต่อก้อน 8 บาท ดังน้ี 
จากสูตร PX = F + VX 
 P = ราคาจําหน่ายต่อก้อน  ( 6 บาท) 
 X = จํานวนบล็อกที่ผลิตได้ 
 F = ต้นทุนคงที่ (ราคาเครื่อง + อุปกรณ์เครือ่งมือต่าง ๆ) 
 V = ต้นทุนการผลิตบล็อก 1 ก้อน (4.081 บาท) 
หรือ  X = F/(P-V) 
   = 3,450 /(6-4.081) 
   = 1,998 ก้อน ถึงจะคุ้มทุน ใช้เวลาประมาณ 9 วัน 


