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 บทความวิจัยนี้กลาวถึง  การศึกษาพัฒนาคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม  มอก.58-2533  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการลดการนําความรอนเขาสูตัวอาคาร  

โดยการนําผักตบชวาบดละเอียดมาผสมกับสวนผสมของคอนกรีตบล็อกในสัดสวนตางๆ  โดยแบง

สวนผสมออกเปน 16 สูตร และกําหนดใหสวนผสมตนแบบคือ ปูน:ทราย:หินฝุน 1:3:5 โดยน้ําหนัก 

ทําการอัดข้ึนรูปในเบื้องตนเปนรูปทรงลูกบาศกขนาด 10x10x10 ซม. เพื่อเปรียบเทียบหาสูตรที่มี

ความตานแรงอัดผาน มอก.58-2533 และคัดเลือกนําไปผลิตรูปทรงจริงขนาด 70x190x390 มม. 

12 สูตร  ทําการทดสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบหาสูตรที่มีคุณสมบัติคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน

ตํ่าที่สุดและมีคุณสมบัติในดานความตานแรงอัดและปริมาณความชื้นผานมาตรฐาน มอก.         

58-2533 พบวา คอนกรีตบล็อกสูตร D3 โดยมีอัตราสวนผสมระหวาง ปูน : ทราย : หิน : ผักตบ 

= 1 : 3 : 4.925 : 0.075  ใหผลคาสัมประสิทธิการนําความรอน (k Value) ตํ่าที่สุด 0.111 W/m·K    

ผลการทดสอบความตานแรงอัดและปริมาณความช้ืนพบวามีคาความตานแรงอัด 3.06 เมกะ 

 พาสคัลมีคาปริมาณความชื้นโดยการหดตัวทางยาวรอยละ 0.05 และการดูดกลืนน้ํา

รอยละ 11.3 ผานมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 ทั้งในดานความตานแรงอัดและปริมาณ

ความชื้นจัดอยูในคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทที่ 1 คือ ประเภทควบคุมความชื้น มีคาน้ําหนัก

ตอกอน  6.04 กิโลกรัม   
 ผลการทดสอบการปองกันความรอนเมื่อนําคอนกรีตบล็อกสูตร D3 ไปกอผนังกลอง

ทดลองเพื่อทดสอบความสามารถในการลดความรอนเขาสูอาคารเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่

มีขายในเชิงพาณิชย พบวา อุณหภูมิอากาศภายในกลองทดลองเฉลี่ย 31.74  ํC ตํ่ากวาคอนกรีตบล็อก

ยี่หอที่ 1 และ 2 ซึ่งมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองทดลองเฉล่ีย 35.09  ํC และ 32.47  ํC ตามลําดับ  

และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาราคาจําหนายตามทองตลาดทั่วไป 
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 This research article described the development of non-load bearing concrete 

masonry units (CMU) based on Thai Industrial Standard (TIS) 58-2533 in order to increase 

the efficiency in reducing heat gain into building by using water hyacinth. It was mixed with 

concrete in different ratios, divided into 16 formulas. The test cubes of CMU with various 

ratios of water hyacinth were compared to the typical CMU formula, having cement: sand: 

gravel = 1:3:5 by weight. Then only 12 formulas of test cubes that passed the compressive 

strength criterion of (TIS) 58-2533 were selected, and being used for producing actual sized 

CMU. The concrete layers of all selected CMU were tested for thermal conductivity (k value) in 

order to find out the best formula having the lowest k-value as well as passing the 

compressive strength and moisture content criteria of TIS 58-2533. It was found that the 

CMU with D3 formula, with the ratio of cement: sand: stone : water hyacinth = 1: 3 : 4.925 : 

0.75, gave the best result, k-value =0.111 W/m·K. The test result also indicated that the 

CMU of D3 formula had the compressive strength 3.06 MPa. The moisture content by linear 

drying shrinkage was 0.05% and water absorption 11.3%. The water-hyacinth CMU can 

meet TIS 58-2533 in terms of compressive strength and moisture content, when being 

classified as non-load bearing CMU Type 1 - moisture content control. The weight of one 

CMU was 6.04 kg. 

 The result of the experiment compared among using CMU with D3 formula, the 

CMU brand 1, and brand 2 indicated that the CMU with D3 formula reduced heat the best. 

The average inside air temperature when using water hyacinth CMU was 31.74   ํC lower than 

that of brand 1 and brand 2 that the average inside air temperatures were  35.9   ํC and 32.47   ํC 

respectively and decrease capital produce lower than trade marketing. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวย  เนื่องดวยการไดรับคําแนะนําและแนวทาง  

ในการดําเนินงานจากอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 2 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน 

และอาจารย ดร. โยธิน อ่ึงกูล ขอขอบคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณ บริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) สําหรับคําแนะนําในการดําเนินงาน

วิจัย และสถานที่รวมทั้งเคร่ืองมือในการทดสอบคุณสมบัติในเร่ืองความตานแรงอัด 

ขอขอบคุณ กรมวิทยาศาสตรบริการ สําหรับการบริการทดสอบคุณสมบัติตาม มอก.

58-2533  และคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน รวมทั้งคําแนะนําตางๆที่ไดชวยกรุณาใหความ

กระจางในการทดสอบคุณสมบัติในงานวิจัยนี้ 

ขอขอบคุณ รานชาติอมรคาวัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ ที่รับบริการผลิตคอนกรีตบล็อก

ที่ใชในงานวิจัยนี้ 

ขอขอบคุณ ผูที่มีสวนชวยเหลือทุกทานที่ไมไดเอยนาม รวมทั้งเพื่อนๆ ที่คอยใหกําลังใจ

เสมอมา 

สุดทายขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ไดใหกําเนิด และใหความรัก ความหวงใยเสมอมา  

  
 

 

 

 

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


