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อาจารย์ที่ปรึกษา
นางผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน
นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์
นางสาวภัทรภร ดวงสีดา
ผู้วิจัย
นายธนดล บุญรัตน์
นายสุทธิรักษ์ บุญศรี
นายประเสริฐ จันทะศรี

ที่มาและความส�ำคัญ
จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตผลไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตร เพื่อ
การส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และ
ลองกอง
ในฤดูที่ทุเรียนออกผลผลิต จะพบว่า เปลือกทุเรียนมี
จ�ำนวนมาก จนกลายเป็นขยะเน่าเหม็นที่สร้างปัญหาเป็นอย่าง
มาก และใช้พื้นที่ในการก�ำจัดมาก หากก�ำจัดไม่ทันจะส่งกลิ่น
เหม็นก่อความร�ำคาญต่อผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา
คณะผู้จัดท�ำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และช่วย
พัฒนาภูมิล�ำเนาของจังหวัดศรีสะเกษให้น่าอยู่ จึงต้องการแก้
ปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกทุเรียนให้กลับมา
ใช้ประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตอิฐเปลือกทุเรียน จ�ำนวน 6 อัตราส่วน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ต้ า นแรงอั ด ของอิ ฐ มาตรฐานกั บ อิ ฐ
เปลือกทุเรียนทั้ง 6 อัตราส่วน
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า การเป็ น ฉนวนกั น ความร้ อ นของอิ ฐ
มาตรฐานกับอิฐเปลือกทุเรียนที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสม
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ อิ ฐ เปลื อ ก
ทุเรียนที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เตรียมการทดลอง
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รูปที่ 1 น�ำเปลือกทุเรี ยนไปบดสับย่อย

รูปที่ 2 ทุเรี ยนที่สับย่อยแล้ว

รูปที่ 3 ร่อนดินด้วยตาข่ายร่อนดิน

รูปที่ 4 ร่อนทรายด้วยตาข่ายร่อนดิน

รูปที่ 5 ชั่งอัตราส่วนผสม
ปูน : ทราย : ดิน : เปลือกทุเรี ยน

รูปที่ 6 น�ำส่วนผสมมาเท
ลงในเครื่ องผสม

รูปที่ 7 น�ำวัสดุที่ผสมแล้ว
ใส่ ในเครื่ องอัดอิฐ

รูปที่ 8 น�ำอิฐเปลือกทุเรี ยนตากแดด

รูปที่ 9 ทดสอบค่าแรงอัด

รูปที่ 10 ทดสอบความเป็น
ฉนวนกันความร้อน
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วัสดุอุปกรณ์
1. เปลือกทุเรียนสด
2. ดินแดง
3. ปูนปอร์ตแลนด์
4. ทราย
5. น�้ำ
6. เครื่องชั่งแบบสเกล ขนาด 15 กิโลกรัม

7. เปลผสมปูน
8. เกรียงผสมปูน
9. เครื่องสับย่อย
10. เครื่องอัดก้อนอิฐ
11. เครื่องทดสอบแรงอัด
12. ตาข่ายร่อนดิน

13. หลอดไฟ ขนาด 100 วัตต์
14. ตู้กระจก ขนาด 30x120x60 เซนติเมตร
15. เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
16. ถังน�้ำ ขนาด 4 ลิตร
17. กระบอกตวง ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
18. เครื่องคิดเลข

วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน
น�ำส่วนผสมต่างๆ ที่เตรียมไว้ดังนี้ ปูน : ทราย : ดิน :
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
1. น�ำเปลือกทุเรียนมาบดด้วยเครื่องสับย่อย จ�ำนวน เปลือกทุเรียน : น�้ำ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมด แล้วน�ำเข้า
5 รอบ บดจนเปลือกทุเรียนมีอนุภาคที่เล็กที่สุด แล้วน�ำไปอบ เครื่องอัดอิฐ น�ำอิฐไปตากให้แห้ง ชั่งน�้ำหนัก บันทึกผล แล้วน�ำ
ด้วยตู้อบลมร้อนให้แห้ง โดยการชั่งน�้ำหนักทุก 24 ชั่วโมง อบไป ไปทดสอบหาค่าแรงอัด ท�ำการทดสอบอัตราส่วนของส่วนผสมที่
จนกว่าน�้ำหนักของเปลือกทุเรียนจะคงที่ แล้วเก็บในถังพลาสติก ต่างๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 1
มีฝาปิดสนิทเตรียมไว้ใช้ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผสมกับส่วนผสม ขั้นตอนการหาอัตราส่วนที่เหมาะสม
อื่นๆ เพื่อใช้ในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน
น�ำอิฐเปลือกทุเรียนทั้ง 6 อัตราส่วน และอิฐมาตรฐาน
2. การเตรียมดินแดง ทราย และปูนปอร์ตแลนด์ โดย อย่างละ 3 ก้อน ไปทดสอบหาค่าแรงอัดเพื่อเปรียบเทียบด้วย
น�ำดินแดง ทราย และปูนปอร์ตแลนด์ น�ำมาร่อนด้วยตาข่าย เครื่องทดสอบแรงอัด อัตราส่วนที่มีค่าการทดสอบแรงอัดใกล้
ร่อนดิน เพื่อแยกเศษหินหรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ต้องการออก ให้ เคียงกับอิฐมาตรฐานมากที่สุดเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม
เหลือแต่ส่วนผสมที่มีความละเอียด
ขั้นตอนการหาการเป็นฉนวนกันความร้อน
ขั้นตอนการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์
น�ำเปลือกทุเรียนแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์
(ไฮเตอร์ซักผ้าขาว) สัดส่วน โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 1 ลิตรต่อ
น�้ำ 4 ลิตร ละลายให้เข้ากัน เอาเปลือกทุเรียนที่เตรียมไว้ลงแช่
เปลือกทุเรียน 1 กิโลกรัม ต้องใช้เวลาแช่ประมาณ 24 ชั่วโมง
จากนั้นน�ำไปกรองด้วยตาข่าย บิดเอาน�้ำออกให้หมด เก็บน�้ำที่
เหลือจากการกรองไว้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

เมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของอิฐเปลือกทุเรียนแล้ว
น�ำไปทดสอบการเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยการก่ออิฐให้เป็น
ห้องปิดทั้ง 5 ด้าน ขนาด 20x100x50 เซนติเมตร ติดตั้งหลอด
ไฟ ขนาด 100 โวลต์ จ�ำนวน 4 หลอด หลอดละด้าน ภายนอก
ห้องอิฐที่ก่อไว้ภายในตู้กระจกอีกชั้นหนึ่ง ติดตั้งเทอร์มอมิเตอร์
นาน 120 นาที แล้วเปรียบเทียบอิฐมาตรฐานกับอิฐเปลือก
ทุเรียน

ตารางที่ 1 อัตราส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน
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สรุปผลการทดลอง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลอิฐเปลือกทุเรียนแต่ละอัตราส่วน
อิ ฐ มาตรฐานจะมี น�้ ำ หนั ก ค่ า เท่ า กั บ 5.07 กิ โ ลกรั ม
มากกว่าอิฐเปลือกทุเรียน ทุกอัตราส่วนมีน�้ำหนักเฉลี่ย เท่ากับ
4.97, 4.93, 4.89, 4.85, 4.81 และ 4.77 ตามล�ำดับ

1. ควรใช้เปลือกทุเรียนสดมาบด เพราะจะท�ำให้ได้เปลือก
ทุเรียนที่ละเอียดมากกว่าเปลือกแห้ง
2. ควรทาสีดว้ ยสีอะคริลกิ จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึน้
3. ควรทดลองน�ำอิฐเปลือกทุเรียนไปสร้างบ้านดิน เพราะ
จะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้ต�่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก

สรุปผลค่าแรงอัด
อิฐมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 210 กิโลนิวตัน มีค่าแรงอัด
มากกว่าอิฐเปลือกทุเรียนทุกอัตราส่วน
สรุปผลค่าฉนวนกันความร้อน
อิฐเปลือกทุเรียนมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้
ดีกว่าอิฐมาตรฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถน�ำอิฐทุเรียนไปใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ผนัง
อาคาร เสาอาคาร และก�ำแพงรั่้ว
2. สามารถน�ำไปเป็นอิฐประดับตกแต่ง เช่น งานจัดสวน ปู
พื้นทางเดิน
3. ช่วยลดความร้อนภายในอาคารได้ดี
4. ใช้แทนอิฐทนไฟในงานเชื่อมแก๊ส
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