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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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในอดีตนั้นการสรางบานเรือนนิยมนําไมมาเปนวัสดุกอสรางเพราะหาไดงายและราคา

ไมแพง แตในปจจุบันทรัพยากรปาไมเหลานั้นเร่ิมลดนอยลงไปและเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด

ปญหาสภาวะโลกรอน จึงทําใหไมนั้นเปนวัสดุที่หาไดยากและมีราคาแพง การกอสรางอาคาร

บานเรือนในปจจุบันจึงนิยมหันมาใชวัสดุประเภทอิฐและคอนกรีตซึ่งมีราคาถูกกวาและหาได

งายกวาไม  สามารถทดแทนการใชไมในการกอสรางไดเปนอยางดี   

 คอนกรีตบล็อกเปนวัสดุประเภทหนึ่งที่ใชสําหรับการกอสรางทําผนังและใชเปนที่

แพรหลายมาเปนเวลาชานาน เนื่องจากเปนวัสดุที่ผลิตไดงาย  มีผูผลิตจํานวนมากและครอบคลุม

ในทุกพื้นที่จึงทําใหมีราคาถูก การกอสรางยังทําไดเร็วกวาอิฐมอญเนื่องจากมีขนาดกอนทีใ่หญกวา  

และมีคาการนําความรอนที่ตํ่ากวาอิฐมอญแตก็ยังสูงกวาคอนกรีตมวลเบา แตเนื่องดวยคอนกรีต

บล็อกมีราคา 4.75 บาท/กอน0

1 ซึ่งยังถูกกวาคอนกรีตมวลเบาที่มีราคา 19.20 บาท/กอน 1

2 อยูหลาย

เทา จึงทําใหคอนกรีตบล็อกยังเปนที่นิยมใชงานอยูในปจจุบัน  โดยลักษณะของคอนกรีตบล็อกนั้น

จะเปนบล็อกที่มีรูกลวงเปนชองอากาศภายในซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีของการเปนฉนวน แตดวยวัสดุ

ผสมของคอนกรีตบล็อกนั้นเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งซึ่งสงผลใหการนําความรอนมีคาสูง  

ดังนั้นการพัฒนาคอนกรีตบล็อกโดยใชวัสดุผสมที่มีคาการนําความรอนตํ่าจะสามารถชวยลด

การนําความรอนใหกับคอนกรีตบล็อกได 

 ผักตบชวาเปนวัสดุทางธรรมชาติที่หาไดงายและมีอยูทั่วไปตามแมน้ําลําคลอง อีกทั้ง

การขยายพันธุยังทําไดงายจนทําใหมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและกลายเปนขยะวัชพืช เกิดเปน

อุปสรรคกีดขวางการระบายนํ้าอยูตามแมน้ําลําคลองในที่สุด จนในปจจุบันมีผูเล็งเห็นคุณคาและ

                                                            

 1  กระทรวงพาณิชย,  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา, ราคาวัสดุกอสราง, เขาถึงเมื่อ 

15 มกราคม 2555, เขาถงึไดจาก  http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/Tablecsi 

_month_region.asp?DDMonth=08&DDYear=2554&DDProvince=10&B1=%B5%A1%C5%A7 

 2 เร่ืองเดียวกนั. 
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นําผักตบชวามาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การทําเคร่ืองจักรสาน เฟอรนิเจอร ตลอดจนไดมี

การทําการวิจัย  ทดสอบคุณสมบัติในดานตาง ๆ  ซึ่งผลทดสอบพบวาผักตบชวามีคุณสมบัติการ

เปนฉนวนที่ดีโดยมีคาการนําความรอนที่ตํ่า 2

3  0.0142 W/m.K จึงมีแนวโนมที่จะนํามาเปนวัสดุ

ผสมคอนกรีตบล็อกได เนื่องจากขนาดของเสนใยของผักตบชวามีขนาดเล็ก มีลักษณะออนนิ่ม

และละเอียด  ประสานตัวกับวัสดุประสานไดดี  ทําใหสามารถกันความรอนไมใหผานออกมาอีก

ดานไดดี  

 งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาการพัฒนาคอนกรีตบล็อกเพื่อการลดการนําความรอน โดย

ใชวัสดุทางธรรมชาติซึ่งไดแก ผักตบชวา เปนสวนผสม  และทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการนํา

ความรอนกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาดโดยทั่วไป เพื่อเปนการพัฒนาคุณสมบัติของ

คอนกรีตบล็อกใหมีประสิทธิภาพในการลดการนําความรอนเขาสูตัวอาคาร  

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาหาวิธีการผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก.58-2533 

 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อก ที่เกิดการ

เปล่ียนแปลงเมื่อผสมผักตบชวา 

 3. เพื่อพัฒนาคุณสมบัติในเร่ืองการลดการนําความรอนของคอนกรีตบล็อกจากวัสดุ

ธรรมชาติซึ่งไดแกผักตบชวา  เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป 

 4. เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. คอนกรีตบล็อกที่ทําการศึกษา คือ ชนิดไมรับน้ําหนัก (Hollow non-load-bearing 

concrete  masonary unit) ขนาด 70 x 190 x 390 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

58-2533 

 2. ศึกษาการถายเทความรอนของคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาเปรียบเทียบกับ

คอนกรีตบล็อกที่มีขายทั่วไปตามทองตลาด 2 ยี่หอ   

                                                            

 3 ขวัญเรือน  กนัทวัง, พงศพนัธ  ต้ังไพบูลยวรรณ และสุชาติ  บุญดํารงธรรม,  “ฉนวน

ใยเซลลูโลสทีอั่ดโดยเคร่ืองอัดแผนแบบไฮดรอลิกส”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิา

วิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ, 2545). 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของ จากหนังสือ งานวิจัย การคนควา

อิสระและส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 

 2. เตรียมวัตถุดิบโดยเก็บผักตบชวาจากแหลงน้ํา นํามาตากแหงและบดละเอียด 

ในสวนของปูน หิน และทราย ซื้อจากรานขายวัสดุกอสราง 

 3. ทําการทดลองหาสวนผสมของคอนกรีตบล็อกกับผักตบชวาบดละเอียด โดยนํา

สวนผสมของคอนกรีตบล็อกมาผลิตเปนกอนขนาด 10x10x10 ซม. เพื่อทดสอบการรับแรงอัดเมื่อ

ครบ 28 วัน 

 4. เลือกสูตรสวนผสมที่ผานการทดสอบแรงอัด มาผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา

ขนาด 70x190x390 มิลลิเมตร โดยใชเครื่องจักรในการผลิตใหไดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก.58-2533 

 5. ทดสอบผลการลดความรอนของคอนกรีตบล็อกที่ผสมผักตบชวา โดยใชกลอง

ทดลอง และนําไปวางในทิศทางที่ไดรับแสงแดด 

 6. ติดต้ังเครื่องมือบันทึกขอมูล (Datalogger) และสายวัดอุณหภูมิ (Thermocuple 

Type-T) เขากับกลองทดลอง ทําการทดลองและเก็บขอมูลนําผลการทดลองมาวิเคราะห 

 7. สรุปผลการทดลองคุณสมบัติในดานตาง ๆ ของคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา   

 8. จัดทํารายงานการศึกษาและนําเสนอวิทยานิพนธ 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติในเร่ืองการนําความรอนของคอนกรีตบล็อก

โดยใชผักตบชวาใหมีคาตํ่าลง   

 2. เปนแนวทางในการนําผักตบชวาซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชที่มีอยูตามแมน้ําลําคลอง

ทั่วไป  มาใชใหเกิดประโยชน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
ผักตบชวา 
 ชื่อทางวิทยาศาสตร  Eichhornia crassipes (Mart.) Solm1 

 ชื่อวงศ  Pontederiaceae 

 สกุล  Eichhornia   

 ชื่อสามัญ water hyacinth 

 ชื่อไทย   ผักตบชวา 
 ลักษณะของผักตบชวา 
 ผักตบชวามีชื่อสามัญวา Water Hyacinth

  
เปนพืชที่เจริญอยูบนผิวน้ํา จัดเปนประเภท

ลอยน้ํา (floating plant) โดยปกติรากจะไมยึดติดกับพื้นดิน จึงถูกกระแสลมหรือน้ําพัดพาไปได

ไกล ๆ แตถาน้ําต้ืนแลวรากจะหยั่งยึดติดกับพื้นดินได ลักษณะทรงตน ประกอบดวย กลุมของใบ

เรียงกันเปนกระจุก ในตนหนึ่ง ๆ จะมีใบต้ังแตสองใบข้ึนไป ที่โคนกานใบจะมีกาบใบ (sheath) 

ลักษณะเปนเยื่อบาง ๆ สีขาวแกมเขียวออน ๆ แตเมื่อมีอายุมากข้ึนก็จะเปล่ียนเปนสีน้ําตาล 

บริเวณของกาบใบ เปนสีน้ําตาลแกมมวง จะเชื่อมติดตอกันโดยมีไหล (stolon) ซึ่งเปนลําตนที่

ทอดไปตามผิวน้ําชวยในการขยายตัวของผักตบชวาใหเพิ่มข้ึน ตนหนึ่ง ๆ ของผักตบชวาจะมีไหลแตก

ออกไปไดหลายอัน เม่ือไหลแตกออกไปแลว ก็จะเจริญข้ึนเปนตนใหม แตยังติดกับตนเดิมอยูและ

เกิดเปนกอขึ้น พรอมทั้งมีรากเกิดข้ึน รากของผักตบชวาเปนแบบรากฝอย (fibrous root) คือ มีราก

ยอย ๆ เปนกระจุก รากที่แทงออก จะมีลักษณะอวบ สีขาว เม่ือมีอายุมาข้ึนจึงจะมีรากขนออน 

(root hair) ที่มีสีน้ําตาลออน และเม่ือแก รากขนออนนี้จะเปนสีน้ําตาลแกจนถึงสีดํา ความยาวของ

รากจะแตกตางกันไป บางเสนก็ยาวเกือบถึงหนึ่งเมตร (60-90 ซม.)2 

                                                            

 1 อมรรัตน  สีสุกอง และคณะ,  “การสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากวัชพืชทองถิ่นใน

จังหวัดนนทบุรี”  (เอกสารประกอบการวิจัยโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551), 8. 

 2 เร่ืองเดียวกัน, 9. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ใบ เปนแบบใบเด่ียว (simple leaf) ประกอบดวย แผนใบ (blade) และกานใบ 

(petiole) แผนใบมีลักษณะคลายรูปไต (reniform) หรือคลายรูปหัวใจ (cordate) มักมีความกวาง

มากกวายาว หรือเกือบจะเทา ๆ กัน เม่ือยังออน ปลายใบมักจะมน แตเม่ือมีอายุมากข้ึน ปลายใบ

จะแหลม มีสีเขมข้ึน ขอบใบเรียบ ระบบเสนใบ (venation) ซึ่งทําหนาที่ลําเลียงน้ําและอาหาร เปน

แบบเสนใบขนาน กานใบมีลักษณะกลม เรียบ อวบน้ําถาตนผักตบชวาเจริญอยูหาง ๆ กัน ลําตน

จะเล็กและกานใบมักจะพองออกเปนทุนลอยน้ํา (ลักษณะเชนนี้เรียกวา buoyancy leaf) แตถา

ผักตบชวาเจริญอยูในที่เบียดชิดกันมากโดยเฉพาะในน้ํานิ่ง กานใบจะไมพอง นอกจากนั้น กานใบ

ยังยาวมาก บางแหงพบวายาวถึงหนึ่งเมตรก็มีการเกิดใบออน จะเกิดตรงกลางกอ โดยแผนใบของ

ใบออนจะมวนหุมรอบโคนกานใบใกลเคียง และมีกาบใบบาง ปลายกาบใบน้ี จะมีลักษณะคอด

แลวบาน ขอบหยักเล็กนอย เปนเยื่อบาง ๆ เมื่อใบออนโตข้ึนกานใบก็จะขยายข้ึน ดันกาบใบที่

หอหุมนั้นออก แผนใบก็จะคอยคล่ีเปนอิสระจากโคนกานใบเดิมในระยะแรกใบจะมีสีเขียวออน 

ตอไปจะมีสีเขียวเขมข้ึน กาบใบนั้นก็จะคงติดอยูตรงโคนกานใบ ดังภาพที่ 1 

 

   
 

ภาพที่  1 แสดงลักษณะทั่วไปของผักตบชวา 

 
 องคประกอบทางเคมีของผักตบชวา 
 ตนผักตบชวา 100 กิโลกรัม หลังจากตากใหแหงจะมีน้ําหนักเหลือประมาณ 5 กิโลกรัม 

คิดเปนน้ําหนักของกากแหงเฉล่ียรอยละ 5 ของนํ้าหนักทั้งหมด จากการวิเคราะหองคประกอบ

ผักตบชวา พบวา ผักตบชวาประกอบดวย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน และแรธาตุอ่ืน 2ๆ

3  

ดังแสดงในตารางที่ 1 
                                                            

 3 อมรรัตน  สีสุกอง และคณะ,  “การสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากวัชพืชทองถิ่นใน

จังหวัดนนทบุรี”, 10. 



6 

 

ตารางที่  1 แสดงองคประกอบทางเคมีของผักตบชวาแหง 

 

องคประกอบทางเคม ี รอยละโดยน้าํหนัก 

ลิกนนิ 12-13 

เซลลูโลส 43-44 

เพนแซน 14-15 

เถา 20-21 

คารบอน 32-35 

ไฮโดรเจน 5.4-5.8 

ไนโตเจน 2.8-3.5 

โซเดียม 1.5-2.5 

โปแตสเซียม 2.0-3.5 

แคลเซียม 0.6-1.3 

 

ที่มา : อมรรัตน  สีสุกอง และคณะ, “การสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากวัชพืชทองถิ่นในจังหวัด

นนทบุรี” (เอกสารประกอบการวิจัยโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551), 10. 

 

 ผักตบชวาสามารถอยูไดทุกสภาพน้ํา ทั้งในน้ําสกปรกและน้ําสะอาด เจริญเติบโตไดดี

ที่ pH4-10 และอุณหภูมิของน้ําไมสูงกวา 34  ํC และในตนพืชจะมีน้ําเฉลี่ยประมาณรอยละ 95 

ในใบรอยละ 89 และในกานใบรอยละ 96.7 ผักตบชวาชวยในการบําบัดน้ําเสีย โดยอาศัยคุณสมบัติ

ทําหนาที่เปนตัวกรอง ผักตบชวาที่ข้ึนอยูอยางหนาแนน เปรียบไดกับการบรรจุวัสดุพรุน ซึ่งกรองน้าํ

ที่ไหลผานกอผักตบชวาอยางชา ๆ จึงทําใหของแข็งแขวนลอยตาง ๆ ที่ปนอยูในน้ําถูกสกัดกั้นนอก 

 จากนั้น ระบบรากที่มีจํานวนมาก ชวยกรองสารอินทรียที่ละเอียด และจุลินทรียที่อาศัย

เกาะอยูที่รากชวยดูดสารอินทรียไวดวยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยูในน้ําลําเลียง

ไปยังใบเพื่อสังเคราะหแสงไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจึงถูกกําจัดไปอยางไรก็ตามไนโตรเจน

ในน้ําเสียนั้น สวนมากจะอยูในรูปสารประกอบทางเคมี เชน สารอินทรียไนโตรเจน แอมโมเนีย

ไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน พบวา ผักตบชวาสามารถดูด ไนโตรเจนไดทั้ง 3 ชนิด แตในปริมาณ
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ที่แตกตางกัน คือ ผักตบชวาสามารถดูดอินทรียไนโตรเจนไดสูงกวาไนโตรเจนในรูปอื่น ๆ คือ 

ประมาณรอยละ 95 ขณะที่ไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจนจะลดลงประมาณรอยละ 80 

และรอยละ 77 ตามลําดับ แตการใชผักตบชวาบําบัดน้ําเสียที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

สูง จะสงผลใหผักตบชวาเจริญเร็วข้ึนและปกคลุมพื้นที่ผิวน้ํามากข้ึน จึงควรมีการดูแลระบบเก็บต

นที่เจริญเต็มที่ขึ้นจากน้ําอยางสม่ําเสมอ ไมเชนนั้น เมื่อผักตบชวาตาย จะเนาอยูในน้ํา ทําใหน้ํา

เสียนั้นมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้รากของผักตบชวามีแบคทีเรียที่ใช

ออกซิเจนแกรมลบ คือ Azospirillum spp. และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถตรึงไนโตรเจนได

ประมาณ 2.5 กิโลกรัม/เอเคอร/วัน การที่ผักตบชวาเปนพืชที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและเกิดขึ้น

อยางเดียวลวน ๆ ทําใหลูทางในการนําไปใชประโยชนมีมากขึ้น เพราะมีปริมาณมาก และเกิด

ทดแทนสวนที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางรวดเร็ว การลอยน้ําไดของผักตบชวา  ชวยใหการเก็บเกี่ยวง

ายขึ้นโดยเฉพาะถามีลม หรือกระแสน้ํา ชวยพัดพามายังสถานที่ที่ตั้งอุปกรณการเก็บเกี่ยว หาก

เปนในแมน้ําลําคลอง การขึงลวดสลิงติดทุนลอยขวางลําน้ําใหเปนมุมลูมาทางที่ต้ังเคร่ืองเก็บเกี่ยว 

ก็จะชวยประหยัดคาใชจายในการเก็บเกี่ยวไปไดมาก อีกทั้งยังเปนการปองกันมิใหผักตบชวา

ลอยตอไปยังอางเก็บน้ําหรือแหลงอ่ืน แลวไปขยายพันธุในที่ซึ่งกวางขวางยากแกการกําจัด 

 
คอนกรีตบล็อก 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก ไดแก นิยาม ประเภทและสัญลักษณ 

ขนาดและความคลาดเคล่ือน วัสดุ คุณลักษณะที่ตองการ เคร่ืองหมายและฉลาก ตัวอยางและ

เกณฑตัดสิน และการทดสอบคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก มอก.58-2533 ซึ่งเปนฉบับแกไขจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก.58-2530 

 นิยามของคอนกรีตบล็อก3

4 

 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักมี

ดังตอไปนี้ 

 คอนกรีตบล็อก (Hollow Concrete Block or Hollow Concrete Masonry Unit) 

หมายถึง กอนคอนกรีตทําจากปูนซีเมนตปอรตแลนด น้ํา และวัสดุผสมที่เหมาะสมชนิดตาง ๆ และ

                                                            

 4 “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก.58-2533,” 

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 1-2. 
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จะมีสารอื่นผสมอยูดวยหรือไมก็ได สําหรับกอผนังหรือกําแพง มีรูหรือโพรงขนาดใหญทะลุตลอดกอน

และมีพื้นที่หนาตัดสุทธิที่ระนาบขนานกับผิวธาร (ผิวหนาตัดที่รับแรงกด) นอยกวารอยละ 75 ของ

พื้นที่หนาตัดรวมที่ระนาบเดียวกัน 

 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก (Hollow Non–load–bearing Concrete Masonry Unit) 

หมายถึง กอนคอนกรีตบล็อกใชสําหรับรับผนังที่ออกแบบไมรับน้ําหนักบรรทุกใด ๆ นอกจาก

น้ําหนักตัวเอง 

 เปลือก (Face-shell) หมายถึง ผนังของคอนกรีตบล็อกซึ่งเชื่อมตอดวยผนังกั้นโพรง 

ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่  2 แสดงลักษณะของคอนกรีตบล็อก 

ที่มา : “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 2. 

 
 ประเภทของคอนกรีตบล็อกไมรับนํ้าหนัก4

5 
 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักตามมาตรฐานนี้  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 

คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักที่ควบคุมความชื้น  และประเภทท่ี 2 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักที่ไม

ควบคุมความช้ืน 

                                                            

 5 “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก.58-2533,” 

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 2. 
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 ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน5

6 
 ความหนาของเปลือกตองไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร ขนาดของคอนกรีตบล็อกไมรับ

น้ําหนักใหมีขนาดดังแสดงในตารางที่ 2 โดยจะคลาดเคลื่อนไดไมเกิน ± 2 มิลลิเมตร 

 

ตารางที่ 2 แสดงขนาดมาตรฐานของคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก 

 

ขนาดที่ทาํ  หนาxสูงxยาว (มิลลิเมตร) 

70 x 190 x 140 

90 x 190 x 140 

140 x 190 x 140 

190 x 190 x 140 

70 x 190 x 190 

90 x 190 x 190 

140 x 190 x 190 

190 x 190 x 190 

70 x 190 x 290 

90 x 190 x 290 

140 x 190 x 290 

190 x 190 x 290 

70 x 190 x 390 

90 x 190 x 390 

140 x 190 x 390 

190 x 190 x 390 

 

ที่มา :  “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 9. 

 
                                                            

 6 “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 9. 
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 วัสดุ6

7 
 1. ปูนซีเมนตใหใชอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดควรเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต

ปอรตแลนดประเภทที่ 1 ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานเลขที่ มอก.15 เลมที่ 1 

  1.2 ปูนซีเมนตผสม ควรเปนไปตามมาตฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตผสม

มาตรฐานเลขที่ มอก.80 

 2. มวลผสมคอนกรีต ควรเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มวลผสมคอนกรีต

มาตรฐานเลขที่ มอก.566 ยกเวนเกณฑกําหนดการคัดขนาดของมวลผสมคอนกรีต 

 3. สวนผสมอื่น ๆ ตัวทําฟองอากาศ สี สารกันน้ํา ฯลฯ ที่นํามาใช ควรเปนสารที่

เหมาะสมสําหรับใชกับคอนกรีตและควรเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
 คุณลักษณะที่ตองการ7

8 
 1. ลักษณะทั่วไป 

  1.1 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักทุกกอนตองแข็งแรง  ปราศจากรอยแตกราวหรือ

สวนเสียอ่ืนใดอันเปนอุปสรรคตอการกอคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักอยางถูกตองหรือทําให

ส่ิงกอสรางเสียกําลังหรือความคงทนถาวร รอยราวเล็กนอยที่มักเกิดข้ึนในกรรมวิธีการผลิต

ตามปกติหรือรอยปริเล็กนอยเนื่องจากวิธีการเคล่ือนยายหรือขนสงอยางธรรมดา จะตองไมเปน

สาเหตุอางในการไมยอมรับ 

  1.2 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก ซึ่งตองการฉาบปูนหรือแตงปูนตองมีผิวหยาบ

พอควรแกการจับยึดของปูนฉาบหรือปูนแตงไดเปนอยางดี 

  1.3 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก ซึ่งตองการกอแบบผิวเผย ดานผิวเผยจะตองไม

มีรอยบ่ิน รอยราว หรือตําหนิอ่ืน ๆ ถาในการส่ังคราวหนึ่งมีกอนซึ่งมีรอยบ่ินเล็กนอยที่ยาวมากกวา 

25 มิลลิเมตร เปนจํานวนไมมากกวารอยละ 5 จะตองไมถือเปนสาเหตุในการไมยอมรับ การทดสอบ

ใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 2. ความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  ทั้งคาเฉลี่ยและคาแตละกอน 

ตองเปนไปตามตารางที่ 3 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม วิธีชักตัวอยางและ

การทดสอบวัสดุงานกอซ่ึงทําดวยคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.109 

                                                            

 7“มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 10. 

 8 เร่ืองเดียวกัน, 11. 
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ตารางที่ 3 แสดงขอกําหนดความตานแรงอัดตํ่าสุด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

ความตานแรงอัดตํ่าสุด  เมกะพาสคัล 
(เฉลี่ยจากพ้ืนที่รวม) 

คาเฉลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 กอน คอนกรีตบล็อกแตละกอน 

2.5 2.0 

 

ที่มา :  “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 12. 

 

  จากตารางที่ 3 คาความตานแรงอัดจะตองมีคาเฉล่ีย 5 กอน ไมตํ่ากวา 2.5  

เมกะพาสคัล  และแตละกอนจะตองมีคาความตานแรงอัดไมตํ่ากวา 2.0 เมกะพาสคัล 

 3. ปริมาณความช้ืน (เฉพาะคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทที่ 1 ควบคุม

ความชื้น) ความช้ืนของคอนกรีตบล็อกจะตองเปนไปตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงขอกําหนดปริมาณความช้ืน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

ความชื้นสูงสุดรอยละของการดูดกลืนนํ้าท้ังหมด 

(เฉล่ียจากคอนกรีตบล็อก 5 กอน) 

ความชื้นสัมพัทธรายปเฉล่ีย (รอยละ)2) 

การหดตัวทางยาว1) 

(รอยละ) 

นอยกวา 50 50-75 มากกวา 75 

นอยกวาหรือเทากับ 0.03 35 40 45 

มากกวา 0.03-0.045 30 35 40 

มากกวา 0.045 25 30 35 

หมายเหตุ 1) ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม วิธีการทดสอบการหดแหงของคอนกรีตบล็อก   

  (ในกรณีท่ียังไมไดประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตาม ASTM C 426) 

 2) อาศัยสถิติการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา  สําหรับสถานีท่ีใกลแหลงผลิตมากท่ีสุด 
 

ที่มา : “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117,  ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 13. 
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 จากตารางที่ 4 คาปริมาณความชื้นใหใชการพิจารณารอยละของการดูดกลืนน้ํา

เฉล่ียของคอนกรีตบล็อก 5 กอน เปรียบเทียบกับรอยละของการหดตัวทางยาว และใหพิจารณา

ความชื้นสัมพัทธรายปเฉลี่ยของสถานีที่ใกลแหลงผลิตมากที่สุดควบคูไปดวย โดยมีขอกําหนด

ดังตอไปนี้ 

 1. ถาการหดตัวทางยาวนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.03 การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน

รอยละ 35  ในกรณีที่หองทดสอบมีความชื้นสัมพัทธนอยกวารอยละ 50 การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน

รอยละ 40 ในกรณีที่หองทดสอบมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 50-75 การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน   

รอยละ 45 ในกรณีที่หองทดสอบมีความชื้นสัมพัทธมากกวารอยละ 75 

 2. ถาการหดตัวทางยาวมากกวารอยละ 0.03-0.045 การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน

รอยละ 30 ในกรณีที่หองทดสอบมีความช้ืนสัมพัทธนอยกวารอยละ 50 การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน

รอยละ 35 ในกรณีที่หองทดสอบมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 50-75 การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน

รอยละ 40 ในกรณีที่หองทดสอบมีความชื้นสัมพัทธมากกวารอยละ 75 

 3. ถาการหดตัวทางยาวมากกวารอยละ 0.045 การดูดกลืนน้ําตองไมเกินรอยละ 25  

ในกรณีที่หองทดสอบมีความชื้นสัมพัทธนอยกวารอยละ 50 การดูดกลืนน้ําตองไมเกินรอยละ 30   

ในกรณีที่หองทดสอบมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 50-75 การดูดกลืนน้ําตองไมเกินรอยละ 35 ใน

กรณีที่หองทดสอบมีความช้ืนสัมพัทธมากกวารอยละ 75 

 

ปูนซีเมนต89 

 ปูนซีเมนตเปนวัสดุประสานที่ใหกําลังแกคอนกรีตที่ใชกันมากที่สุดในปจจุบัน คือ

ปูนซีเมนตปอรตแลนดซึ่งแบงออกเปนหลายประเภทตามความเหมาะสมกับงานที่นําไปใช 

นอกจากนี้ยังมีปูนซีเมนตอ่ืนที่ไดพัฒนาข้ึนมาเพื่อใหเหมาะกับงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะดาน

ความแข็งแรง ความทนทาน ความสวยงามและการใชงานเฉพาะดาน  คุณสมบัติของปูนซเีมนตจะ

ข้ึนอยูกับสวนประกอบที่เปนวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต สารประกอบเหลานี้จะทําปฏิกิริยากันใน

ข้ันตอนการเผาเพ่ือใหไดปูนซีเมนต การปรับสวนประกอบของวัตถุดิบจะทําใหไดปูนซีเมนตที่มี

คุณสมบัติแตกตางกันไป กรรมวิธีผลิตปูนซีเมนตจะมีข้ันตอนตาง ๆ ประกอบดวย การบดวัตถุดิบ

ตาง ๆ ใหละเอียด แลวนํามาผสมในอัตราสวนที่พอเหมาะ หลังจากนั้นปอนเขาเตาเผา วัตถุดิบเมื่อ

                                                            

 9 ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษกุล, ปูนซีเมนตปอซโซลานและ 

คอนกรีต, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ :ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐาน, 2549), 9-10. 
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ถูกความรอนที่สูงพอจะหลอมตัวเปนปูนเม็ด (Clinker) ปูนเม็ดจะถูกลดอุณหภูมิ และนําไป

บดละเอียดรวมกับยิปซ่ัม (Gypsum) ผลที่ไดคือปอรตแลนดซีเมนต ซึ่งปูนซีเมนตที่ใชในการทํา

คอนกรีตบล็อกที่กําหนดไวในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 ไดแก ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภทที่ 1 และปูนซีเมนตผสม 

 

 
 

ภาพที่  3 แสดงปูนซีเมนตปอรตแลนด 

 
 ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland Cement)9

10 
 1. ประเภทของปูนซีเมนตปอรตแลนด  สามารถแบงออกเปน 5 ประเภทใหญ ๆ 

ไดดังตอไปนี้  

  ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา (Ordinary Portland Cement) ปูนซีเมนต

ประเภทนี้ใชกันมากในงานคอนกรีตประมาณไดวารอยละ 90 ของปูนซีเมนตที่ผลิตในสหรัฐ 

อเมริกาเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทนี้ สําหรับใชในการทําคอนกรีตหรือผลิตภัณฑ 

  อุตสาหกรรมใดที่ไมตองการคุณภาพพิเศษกวาธรรมดาและใชในการกอสราง

ตามปกติทั่วไป เชน เสา คาน ฐานรากของอาคาร ถนน เปนตน ปูนซีเมนตประเภทนี้ใหกําลังสูงใน

ระยะเวลาไมรวดเร็วมากนักและใหความรอนปานกลาง  ปูนซีเมนตชนิดนี้ เชน ปูนซีเมนตตราชาง  

ปูนซีเมนตตราทีพีไอ สีแดง ปูนซีเมนตตราภูเขา ปูนซีเมนตตราอินทรีย เปนตนซึ่ง ในมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.58-2533 กําหนดใหใชปูนประเภทน้ีในการทําคอนกรีตบล็อก 

                                                            

 10 ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษกุล, ปูนซีเมนตปอซโซลานและ 

คอนกรีต, 18-20. 
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  ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนตชนิดนี้เปนปูนซีเมนตดัดแปลง (Modified Portland Cement) 

เปนปูนซีเมนตที่ใหความรอนไมสูงมากนัก ความรอนที่เกิดข้ึนมีคานอยกวาของปูนซีเมนตปอรต

แลนดประเภทที่ 1 แตสูงกวาของปูนซีเมนตปอรตแลนดความรอนตํ่า (ประเภทที่ 4) และใหกําลัง

ใกลเคียงกับปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 เหมาะสําหรับใชในการทําคอนกรีตหรือ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดที่เกิดความรอนและทนทานตอการกัดกรอนของสารละลายซัลเฟตได

ปานกลาง 

  ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนตปอรตแลนดแข็งตัวเร็ว (Rapid Hardening Portland 

Cement) เปนปูนซีเมนตที่ใหกําลังสูงในระยะแรก ใหความรอนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันสูงเพราะมี

ปริมาณ C3S (ไตรแคลเซียมซิลิเกต) สูงและความละเอียดสูงกวาปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 

1 มาก เหมาะสําหรับงานที่ตองการใชงานเร็ว เชน งานซอมแซม หรืองานที่ตองการถอดแบบเร็ว 

เชน เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟาคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Concrete) 

ปูนซีเมนตชนิดนี้ เชนปูนซีเมนตตราชางรับกําลังอัดเร็ว เปนตน 

  ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนตปอรตแลนดความรอนตํ่า (Low Heat Portland Cement) 

ปูนซีเมนตชนิดนี้ใหความรอนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันที่ตํ่ามากเพราะมีปริมาณของ C3S (ไตรแคลเซียม 

ซิลิเกต) ตํ่า คือโดยเฉล่ียมีคาประมาณรอยละ 25 ถึง 30 แตจะมี C2S (ไดแคลเซียมซิลิเกต) ที่

คอนขางสูง คือ โดยเฉล่ียประมาณรอยละ 50 ถึง 60 ปูนซีเมนตชนิดนี้จึงเหมาะสําหรับใชในงาน

กอสรางคอนกรีตหลา เชน เข่ือนคอนกรีตหรือตอมอขนาดใหญ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการให

อุณหภูมิคอนกรีตตํ่า ปูนซีเมนตชนิดนี้ไมมีจําหนายในทองตลาดในประเทศไทยตองส่ังโดยตรงจาก

ผูผลิต 

  ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนตปอรตแลนดทนซัลเฟต (Sulfate Resisting Portland 

Cement) เปนปูนซีเมนตที่ตานทานซัลเฟตไดสูง ปูนซีเมนตประเภทนี้จะมีปริมาณของ C3A ตํ่ามาก

โดยทั่วไปไมเกินรอยละ 5 เพราะ C3A (ไตรแคลเซียมอลูมิเนต) จะทําใหเกิดการรวมตัวกับซัลเฟตได

งายดังนั้นเมื่อ C3A (ไตรแคลเซียมอลูมิเนต) มีปริมาณนอยจึงมีการทําปฏิกิริยากับซัลเฟตไดนอย

หรือไมไดเลย ทําใหการกัดกรอนเนื่องจากสารละลายซัลเฟตลดลง ปูนซีเมนตชนิดนี้จึงเหมาะ

สําหรับงานคอนกรีตที่สรางอยูในที่มีเกลือหรือสารละลายซัลเฟต เชน โครงสรางในทะเล ริมทะเล 

ทาเรือ หรือบริเวณที่มีดินเค็ม  ปูนซีเมนตชนิดนี้  เชน  ปูนซีเมนตตราชางทนซัลเฟตสูง ปูนซีเมนต

ตราทีพีไอ สีฟา  เปนตน 
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 2. องคประกอบของปูนซีเมนตปอรตแลนด1011 
  องคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตเปนส่ิงสําคัญที่ควรศึกษาเพื่อใหสามารถ

เขาใจถึงคุณสมบัติตาง ๆ ของปูนซีเมนตและเลือกใชปูนซีเมนตไดอยางถูกตองเหมาะสมกับงาน  

ซึ่งออกไซดหลัก (Major Oxides) ไดแก แคลเซียมออกไซด (CaO) ซิลิกา (SiO2) อลูมินา (Al2O3) 

และเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) ออกไซดทั้ง 4 ชนิดนี้ รวมกันไดรอยละกวา 90 ของปูนซีเมนต  สวนที่

เหลือเปนออกไซดรอง (Minor Oxides) ไดแก แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ออกไซดอัลคาไล 

(Na2O และ K2O) และซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) นอกจากนี้ยังมีส่ิงแปลกปลอมและสวนประกอบ

อ่ืนซึงจะจัดรวมอยูในรูปของการสูญเสียน้ําหนักเนื่องจากการเผา (Loss on Ignition) และกากที่ไม

ละลายในกรดและดาง (Insoluble Residue) 

 

ตารางที่ 5 แสดงองคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตปอรตแลนด 

 

องคประกอบทางเคม ี รอยละโดยน้าํหนัก 

CaO 60.0-67.0 

SiO2 17.0-25.0 

Al2O3 3.0-8.0 

Fe2O3 0.5-6.0 

MgO 0.1-4.0 

Na2O 0.1-1.8 

K2O 0.1-1.8 

SO3 0.5-3.0 

สารประกอบอ่ืน ๆ 0.5-3.0 

การสูญเสียน้าํหนักจากการเผา (LOI) 0.1-3.0 

กากที่ไมละลายในกรดและดาง 0.20-0.75 

 

ที่มา : ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษกุล, ปูนซีเมนตปอซโซลานและคอนกรีต, 

พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐาน, 2549), 13. 

                                                            

 11 ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษกุล, ปูนซีเมนตปอซโซลานและ 

คอนกรีต, 12-13. 
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 ปูนซีเมนตผสม11

12  
 ปูนซีเมนตผสมหรือปูนซีเมนตซิลิกา (Mixed Cement หรือ Silica Cement) ไดจาก

การบดปูนเม็ดกับวัสดุเฉ่ือยจําพวกทราย ซึ่งประกอบดวย ซิลิกา หรือบดรวมกับหินปูนที่เฉ่ือยตอ

การทําปฏิกิริยา  ปริมาณวัสดุเฉ่ือยที่ใชประมาณรอยละ 20 ถึง 30 โดยน้ําหนักทําใหปูนซีเมนตมี

ราคาถูกลง ระยะเวลาการกอตัวนานข้ึน  การเยิ้มน้ําตํ่าและการหดตัวเมื่อแหงนอยลง จึงชวยลด

การแตกราวที่ผิว  เหมาะสําหรับใชในงานปูนกอหรือปูนฉาบเพราะจะไดมีเวลาในการทํางานนานข้ึน 

แตขอควรระวังสําหรับปูนซีเมนตประเภทนี้ คือ มีกําลังตํ่ากวาปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอายุตน ๆ จึงไมควรใชในการกอสรางองคอาคารหลัก เชน พวกเสา คาน  

พื้น  หรือฐานรากของอาคาร  นอกจากนี้อายุการใชงานของอาคารจะนอยกวาที่ควรจะเปนเพราะมี

เนื้อปูนนอยกวาปกติปูนซีเมนตประเภทนี้ที่ผลิตจําหนายในประเทศไทย เชน ปูนตราเสือ ปูนตรา  

ทีพีไอ สีเขียว เปนตน 
 
มวลผสมคอนกรีต12

13 
 หินยอย กรวด และทราย ที่ใชในงานกอสราง  รวมเรียกวา  วัสดุผสม (Aggregates) 

ซึ่งเปนพวกแรธาตุเฉ่ือย (inert materials) ที่ไมทําปฏิกิริยากับซีเมนตเพสท วัสดุผสมอาจไดจาก

ธรรมชาติ  ไดแก  หินอัคนี  หินช้ันและหินแปร  หรือทําเทียมข้ึนเชนวัสดุผสมตะกรันเตาถลุง ซึ่งเปน

กากหรือตะกรันที่ไดจากการหลอโลหะแลวนํามาบดใหไดขนาดตามที่ตองการ วัสดุผสมอาจ

เรียกวาเปนตัวแทรก (Filler Material) ในเนื้อคอนกรีตก็ไดเพราะในเนื้อคอนกรีตมีหิน ทราย ผสม

อยูเปนสวนใหญประมาณสามในส่ีสวน และโดยที่ราคาของวัสดุผสมถูกกวาของปูนซีเมนต ดังนั้น

วัสดุผสมจึงมีสวนทําใหไดคอนกรีตราคาถูก 

 มวลผสมละเอียด หมายถึง ทรายซึ่งเปนวัสดุผสมที่มีขนาดเล็กกวา 4.5 มม. หรือที่

สามารถลอดผานตะแกรงรอนมาตรฐานเบอร 4 แตทั้งนี้ตองมีขนาดไมเล็กกวา 0.07 มม. มวลผสม

ที่เล็กกวานี้ เรียกกวา ฝุน (Silt หรือ Clay) 

 ทราย  ปกติเปนหินชั้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  โดยการแปรรูปหรือกะเทาะแบงสวน

มาจากหินและกรวด เชน ถูกกระแสน้ําในลําธารแมน้ําพัดพาไหลสลับกลับไปกลับมาจนแตก

ละเอียดเปนผงและมีขนาดตางกัน แรธาตุที่ประกอบเปนทรายสวนมากเปนควอรทหรือไมกา  
                                                            

 12 ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษกุล, ปูนซีเมนตปอซโซลานและ 

คอนกรีต, 20. 

 13 วินิต ชอวิเชียร, คอนกรีตเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 32. 
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ทรายที่เกิดเองบนบกที่ขุดไดบนพื้นดิน เรียกกวา “ทรายบก” ที่เกิดจากลําธารแมน้ํา เรียกกวา 

“ทรายแมน้ํา”  ที่เกิดจากทะเลเรียกวา “ทรายน้ําเค็ม” ทรายที่ใชในงานคอนกรีตไดแก ทรายละเอียด

เม็ดเล็ก (ทรายอยุธยา) ขนาด 0.5-1.5 มม. ใชในงานปูนกอ ปูนฉาบ ทรายเม็ดกลาง (ทราย

อางทอง) ขนาด 1-2 และ 3 มม. ใชในงานเทคอนกรีต ปูนกอที่ตองรับแรง ปูนฉาบผนังใตดิน  

พื้น คานและงานคอนกรีตทั่วไป ทรายหยาบเม็ดใหญ (ทรายราชบุรี สิงหบุรี) ขนาด 2-4 มม. ใช

งานคอนกรีตเทพ้ืน ฐานราก ฯลฯ และในท่ีที่ตองการใหรับแรงอัดมาก ๆ  

 มวลผสมหยาบ เปนวัสดุที่มีขนาดต้ังแต 4.5 มม. ข้ึนไป หรือที่ไมสามารถลอดผาน

ตะแกรงรอนมาตรฐานเบอร 4  ไดแก  กรวด หินยอย หรือหินโม 

 หินยอยที่ใชในการกอสราง เชน ใชทําคอนกรีต ทําถนน สวนมากระเบิดเอามาจาก

ภูเขา หินที่ระเบิดออกมา มีขนาดใหญสุดไมเกิน 38 x 50 ซม. แลวจึงนํามายอยดวยเคร่ืองยอยหิน

อีกทีหนึ่ง แหลงผลิตหินในประเทศไทย ไดแก จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ราชบุรี ซึ่งหินยอยทีไ่ดสวนใหญ

เปนหินปูน 

 

 

 

ภาพที่  4 แสดงทรายหยาบ      

 

 

 

ภาพที่  5 แสดงหินฝุน   
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 คุณสมบัติของมวลผสม13

14 
 คุณสมบัติทางกายภาพของมวลผสมมีอิทธิพลตอคุณภาพของคอนกรีต สัดสวนผสม

ของคอนกรีตและราคาของคอนกรีต หิน ทราย ที่จะนํามาใชเปนสวนผสมของคอนกรีตตองสะอาด 

แข็งแกรง ทนทาน มีเหล่ียมคม ไมขยายตัวมาก มีสารหรือส่ิงสกปรกที่ทําใหคอนกรีตเส่ือมคุณภาพ

นอยที่สุด มีสวนขนาดคละอยูภายในพิกัดกําหนด สิ่งตาง ๆ ดังกลา วจะชวยใหไดคอนกรีตที่มี

เนื้อแนน สม่ําเสมอ คุณภาพดี และประหยัด วัสดุผสมที่ไมควรนํามาใชทําคอนกรีต ไดแก วัสดุ

ผสมที่ออน ปนงาย พรุน และแยกไดเปนช้ิน ๆ หรือพวกดินดานตาง ๆ ซึ่งไมทนทานตอดินฟาอากาศ 

 1. ความแข็งแกรง (Strength) มวลผสมตองมีความสามารถรับน้ําหนักกดอัดไดไม

นอยกวากําลังรับแรงอัดที่ตองการของคอนกรีต หินที่ใชทําคอนกรีตโดยทั่วไปถาเปนหินที่มิไดถูก

ทําใหเปล่ียนแปลงโดยสภาพดินฟาอากาศจะดีพอสําหรับผสมทําคอนกรีตเพราะกําลังรับแรงอัด

ของหินทั่วไปสูงกวากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตมาก  ความตานทานแรงอัดของหินมีคาประมาณ 

700-3,500 กก./ตร.ซม.   

 2. ความทนทานตอการสึกกรอน (Abrasion Resistance) เปนตัวชี้บอกถึงคุณภาพ

ของหินที่จะนํามาใชงาน หินที่ดีตองทนทานตอแรงกระแทกและเสียดสีมาก ๆ ได 

 3. ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เปนคุณสมบัติที่มีความสัมพันธกับ

ความพรุนและอํานาจการดูดซึมของมวลผสม มวลผสมตองมีรูพรุนพอที่จะดูดซึมน้ํา มีชองวาง

พอที่จะใหน้ําขยายตัวไดในอากาศหนาว มิฉะนั้นจะทําใหคอนกรีตแตกราวได 

 4. ความคงตัวตอปฏิกิริยาเคมี (Chemical Stability) มวลรวมจะตองไมทําปฏิกิริยา

กับเคมีกับปูนซีเมนต หรือกับส่ิงแวดลอมภายนอก ในบางพื้นที่มวลบางประเภทจะทําปฏิกิริยากับ

ดาง (Alikalis) ในปูนซีเมนต  เกิดเปนวุนและขยายตัวกอใหเกิดรอยราวโดยทั่วไปในคอนกรีต       

ซึ่งเรียกปฏิกิริยานี้วา Alikalis-Aggregate Reaction (AAR) 

 5. ลักษณะและผิว (Particle Shape and Surface Texture) มีความสําคัญตอการ

ควบคุม “ความสามารถเทได” ของคอนกรีตที่ผสมใหม ๆ มวลผสมที่ใชควรมีลักษณะเปนแงมี

เหล่ียมคม วัสดุผสมกอนกลมชวยใหทํางานงายและประหยัด เพราะตองการปูนซีเมนตและน้ํา    

ในสวนผสมนอยกวาวัสดุผสมที่มีกอนเปนแงเปนมุม แตแรงยึดเหนี่ยวระหวางกอนกับซีเมนตเพลส

ตํ่ากวา วัสดุผสมที่มีผิวหยาบหรือดานจะชวยใหมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางกอนดีข้ึน 
 

                                                            

 14 วินิต ชอวิเชียร, คอนกรีตเทคโนโลยี, 33. 
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 6. ความสะอาด (Cleanliness) มวลผสมตองสะอาดปราศจากส่ิงสกปรกหรือสารที่

จะทําใหคอนกรีตเกิดการเส่ือมคุณภาพ 

 7. ความลดหลั่นของขนาดหรือสวนขนาดคละ (Gradation) มวลผสมที่ใชผสม

ทําคอนกรีตตองมีความลดหล่ันของขนาดตามเกณฑกําหนด ซึ่งจะชวยใหมวลผสมนั้นเรียงตัวกัน

ไดแนนและมีชองวางนอย ชวยใหทํางานไดงาย ปริมาณปูนซีเมนตที่จะตองใชก็นอยลง คือ เพียง

พอที่จะเคลือบผิวมวลผสมทั้งหมด และเติมเต็มชองวางที่เหลืออยูเพื่อเช่ือมใหวัสดุยึดติดกัน ทําให

คอนกรีตมีราคาถูกลง 

 
น้ํา14

15 
 น้ําเปนสวนผสมสําคัญในการทําคอนกรีต นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่สําคัญตองาน

คอนกรีตดานอ่ืน เชน ใชน้ําในการบมคอนกรีต เพื่อใหปฏิกิริยาไฮเดรชันเกิดไดสมบูรณข้ึนและใน

กรณีที่มวลรวมมีความสกปรกจะใชน้ําลางมวลรวมใหมีความสะอาดพอสําหรับนําไปใชทํา

คอนกรีต ปญหาเร่ืองคุณภาพน้ํามักจะไมเกิดข้ึนบอยนักเนื่องจากน้ําที่ใชสวนใหญมีคุณภาพอยูใน

ชั้นดี เชน น้ําประปา เปนตน กฎทั่วไปสําหรับงานคอนกรีต คือ ควรเปนน้ําจืดที่สะอาดหรือน้ําจืดที่

ด่ืมได อยางไรก็ตามหากไมแนใจวาน้ําที่จะใชผสมคอนกรีตมีคุณภาพดีพอหรือไม ก็ตองทําการ

ทดสอบกอน 

 
การหดตัวแบบแหง (Drying Shrinkage)15

16 
 การหดตัวแบบแหงจะเกิดขึ้นในคอนกรีตที่แข็งตัวแลวและอยูในสภาวะอากาศที่มี

ความชื ้นตํ่า ทําใหคอนกรีตที ่บริเวณผิวที ่สัมผัสกับอากาศสูญเสียความชื ้นภายในชองวาง 

คาปลลารี (Capillary Pore) และเกิดการหดตัวแตกราว โดยที่การหดตัวที่เกิดข้ึนนั้นสวนใหญจะ

ไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได แมวาจะทําใหคอนกรีตเปยกช้ืนข้ึนมาใหม การหดตัวของ

คอนกรีตโดยทั่วไปเกิดข้ึนในซีเมนตเพสต 

                                                            

 15 ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษกุล, ปูนซีเมนตปอซโซลานและ 

คอนกรีต, 59. 

 16 บัณฑิต  รักษาดี, “การใชเถาแกลบไมบดในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไมรับ

น้ําหนัก” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 22. 
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 กลไกของการแตกราวเนื่องจากการหดตัวแบบแหง จะเกิดข้ึนในคอนกรีตบริเวณที่

ผิวสัมผัสกับอากาศมีความช้ืนตํ่ากวาความชื้นในชองวางคาปลลารีมาก เนื่องมาจากการสูญเสียน้ํา

อิสระ (Free Water) โดยการระเหยไปกับอากาศ ทําใหเกิดแรงดึงเกิดข้ึนในชองวางคาปลลารีสูงข้ึน 

นอกจากนี้การสูญเสียน้ําไปทําใหปริมาตรของคอนเกรีตลดลง ทําใหคอนกรีตอยูในสภาวะถูกยึดร้ัง 

หากหนวยแรงที่ยึดร้ังมีคาสูงกวากําลังแรงดึงของคอนกรีตจะเกิดรอยแตกราวข้ึน ปจจัยที่มีผลตอ

การหดตัวแบบแหง คือ การสูญเสียน้ําออกจากคอนกรีตไปสูบรรยากาศแวดลอม ดังนั้นหาก

ปองกันการสูญเสียความช้ืนออกจากคอนกรีตจะทําใหลดปญหาการแตกราวของคอนกรีตลงได 

เชน การออกแบบอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตตํ่า และการบมคอนกรีตใหถูกวิธี เปนตน 

 

การดูดซึมน้ํา (Water Absorption)17 

 การดูดซึมน้ําเปนสมบัติที่ใชบอกปริมาณชองวางในเนื้อวัสดุ หรือความพรุนของวัสดุ 

ซึ่งแสดงอยูในรูปรอยละของน้ําหนักที่ดูดซึมอยูภายในวัสดุโดยแชน้ํา 24 ชั่วโมง เพื่อใหน้ําเขาไป

เต็มภายในรูพรุน แลวนํามาช่ังน้ําหนักเปรียบเทียบกับน้ําหนักแหง ซึ่งคํานวณไดดังสมการ 
 

  WA = (
MD

MDMW − ) x 100 
 

 เมื่อ WA คือ เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ํา 

  MW คือ มวลของวัสดุที่เปยก (kg) 

  MD คือ มวลของวัสดุที่แหง (kg) 
 
ความหนาแนน (Density)18 
 ความหนาแนนเปนสมบัติที่เกี่ยวของกับวัสดุวิศวกรรมเม่ือไมมีแรงภายนอกมากระทํา

และไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาใด ๆ โดยทั่วไปความหนาแนนของสารมักจะบอกเปนความหนาแน

นมวลเชิงปริมาตร ดังสมการ 

                                                            

 17 ภรพนา บุญมา  และคณะ, “สมบัติทางฟสิกสบางประการของคอนกรีตบล็อกแบบ

กลวงที่ผสมเสนใยกากปาลมน้ํามันและผสมเสนใยชานออย” (เอกสารประกอบการประชุมเชิง

วิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยคร้ังที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิต้ี จอมเทียน 

จังหวัดชลบุรี, 11-13 พฤษภาคม 2548).  

 18 เร่ืองเดียวกัน. 



21 

 

  ρ = 
v

m
 

 

 เมื่อ  ρ คือ ความหนาแนนมวลเชิงปริมาตร (kg/m3)  

  m คือ มวลของสารหรือวัสดุ (kg)   

  v คือ ปริมาตรของสารหรือวัสดุ (m3) 

 
การนําความรอน (Conduction)19  
 กระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดการนําความรอนนั้น ไดแก การเคลื่อนที่ของโมเลกุลใน

ตัว กลางหนึ่ง ๆ การนําความรอนนั้นสามารถมองไดวา เปนการสงถายพลังงานจากอนุภาคของ

สารที่มีพลังงานสูงกวาไปยังอนุภาคที่มี พลังงานตํ่ากวา เม่ืออนุภาคทั้งสองมากระทบกัน พลังงาน

ที่ถูกสงถายนี้ก็คือ พลังงานความรอน และกระบวนการดังกลาวนี้เรียกวา “การนําความรอน”        

การถายเทความรอนนี้จะเกิดข้ึนในทิศทางเดียวกับทิศทางที่อุณหภูมิลดลง ตัวอยางของการนํา

ความรอนนี้เห็นไดชัดเจนเมื่อเราจุมชอนโลหะลงกาแฟที่รอนจัด ซึ่งในที่สุดจะพบวา สวนของชอนที่

ไมไดจมอยูในกาแฟจะรอนข้ึน ปรากฏการณนี้เปนผลเนื่องจากการนําความรอนในชอนโลหะ 
 1. คาการนําความรอน (Thermal Conductance, C)20 
  คาการนําความรอนของวัสดุใด ๆ คือ อัตราสวนระหวางคาสัมประสิทธิ์การนํา

ความรอนกับความหนาของวัสดุ ซึ่งสามารถคํานวณไดดังสมการดังตอไปนี้ 

 

  C = 
XΔ

k
 

 

  C คือ คาความนําความรอน โดยมีหนวยเปน  W/m2K 

  k คือ คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน  W/m·K 

  XΔ  คือ ความหนาของวัสดุ โดยมีหนวยเปน m. 
 

                                                            

 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร, 

การถายเทความรอนและมวลสาร, เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://cw.rmuti.ac.th/ 

lo/index.php?option=com_content&task=view&id=93&catid=38 

 20 “กฏกระทรวงวิทยาศาสตร 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535,” ราชกิจจานุเบกษา  เลม 112, ตอนที่ 46 (15 พฤศจิกายน 2538): 3.  
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ภาพที่  6 แสดงการนําความรอนผานผนังราบ 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร, การถายเท

ความรอนและมวลสาร, เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก 0http://cw.rmuti.ac.th/ lo/index. 

php?option=com_content&task=view&id=93&catid=38 
 
 2. คาการตานทานความรอน (Resistance, R)21 
  คาความตานทานความรอนของวัสดุใด ๆ คือ สวนกลับของคาความนําความ

รอนซ่ึงคํานวณไดดังสมการตอไปนี้ 
 

  R = หรือ  
k

XΔ
 

 

 เมื่อ R คือ คาการตานทานความรอนมีหนวยเปน m2 K/ W 

  C คือ คาการนําความรอนมีหนวยเปน  W/m2K 

  XΔ  คือ ความหนาของช้ินวัสดุมีหนวยเปน m. 

  k คือ คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (Conductivity - W/m·K) 
 

                                                            

 21 “กฏกระทรวงวิทยาศาสตร 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535,” ราชกิจจานุเบกษา  เลม 112, ตอนที่ 46 (15 พฤศจิกายน 2538): 3.  
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 3. คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (Thermal Conductivity : k)22 
  สัมประสิทธิ์การนําความรอน หรือ คา “k–Value” สามารถบอกถึงความสามารถ

ในการนําความรอนของวัสดุเพียงชนิดเดียว โดยวัดคาในรูปของอัตราปริมาณความรอนไหลตอ

หนวยเวลาจากจุดระยะทางหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งที่มีอุณหภูมิแตกตางกันตอหนวยหนึ่งหนวยความ

หนาในทิศทางที่ความรอนไหลผานและหนวยวัดอุณหภูมิวัดเปน W/m·K (หรือ W/m  ํC) โดยที่

คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k – Value) ของวัสดุแตละชนดิจะแตกตางกนัมาก เชน ฉนวนใยแกว

มีคา 0.03 W/m·K  ของทองแดงมีคา 384 W/m·K 

  คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของคอนกรีตบล็อก การจะหาคาสัมประสิทธิ์

การนําความรอนของคอนกรีตบล็อกนั้นควรเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลตอการนําความรอน

ของคอนกรีตบล็อก เพราะเนื่องจากคอนกรีตบล็อกนั้นเปนวัสดุเฉพาะที่ลักษณะพิเศษที่ไมเหมือน

วัสดุอ่ืน ๆ ดังนี้ 
   

 
 

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะของคอนกรีตบล็อก 

ที่มา :  “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117,  ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 2. 

 

                                                            

 22 กระทรวงพลังงาน,  แนวทางการเลือกใชวัสดุกอสรางและฉนวนเพือ่การอนรุักษ

พลังงาน (กรุงเทพฯ :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2547), 6. 
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  3.1 โพรงอากาศ คอนกรีตบล็อกเปนวัสดุที่มีรูกลวงเปนโพรงอากาศ โดยมี

ผนังกั้นโพรงเปนตัวเช่ือมเปลือกทั้ง 2 ดานเขาดวยกัน  โดยจํานวนของโพรงอากาศที่มีระบุไวใน

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 58-2533 มีตั้งแต 1-3 ชอง แตที่มีขายตามทองตลาดสวนใหญจะ

มีโพรงอากาศจํานวน 3 ชอง คอนกรีตบล็อกที่มีจํานวนโพรงอากาศนอยกวาจะทําใหไดโพรง

อากาศที่เปนตัวตานทานความรอนใหญกวาคอนกรีตบล็อกที่มีจํานวนโพรงอากาศมากกวา ซึ่ง

คอนกรีตบล็อกที ่มีจํานวนโพรงอากาศมากกวาก็จะมีเปลือกกั ้นโพรงเปนตัวนําความรอน

มากกวาตามไปดวย   

  3.2 ความหนาเปลือก ความหนาเปลือกของคอนกรีตบล็อกนั้นระบุไววาตอง

มีความหนาไมตํ่ากวา 12 มิลลิเมตร  ซึ่งที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไปจะมีความหนาเปลือกที่

แตกตางกันตามแตผูผลิต ความหนาของเปลือกนั้นนอกจากจะสงผลตอคาน้ําหนักและความ

ตานแรงอัดแลวยังจะสงผลตอการนําความรอนอีกดวย โดยคอนกรีตบล็อกที่มีความหนาเปลือก

ที ่มากกวาก็จะสงผลใหการนําความรอนไดตํ่ากวาคอนกรีตบล็อกที ่มีความหนาเปลือกที่   

นอยกวา   

  3.3 ขนาด ขนาดของคอนกรีตบล็อกที่แตกตางกันก็มีสวนทําใหการนําความรอน

มีคาตางกัน  เพราะเนื่องจากขนาดคอนกรีตบล็อกที่ใหญขึ้นก็จะสงผลใหโพรงอากาศมีขนาด

ใหญข้ึนตามลําดับ โดยขนาดของคอนกรีตบล็อกตาม มอก. 58-2533 มีขนาดความหนา 70, 90, 

140, 190 มม. สูง 190 มม. ยาว 140, 190, 290, 390 มม. แตที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไป

สวนใหญจะเปนขนาด หนา 70 มม. สูง 190 มม. ยาว 390 มม.   

  3.4 ความหนาแนน ความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกไมไดมีระบุไวใน

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 แตความความหนาแนนนั้นสงผลโดยตรงตอการนําความ

รอนของวัสดุ  เพราะวาวัสดุที่มีความหนาแนนตํ่าการนําความรอนก็จะมีคาตํ่ากวาวัสดุที่มีความ

หนาแนนสูง   

 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวนเปนปจจัยที่สงผลตอการนําความรอนของคอนกรีตบล็อก

ทั้งส้ิน  ซึ่งจากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ทั้งในและตางประเทศ พบวา มีคาที่

แตกตางกัน และบางแหลงขอมูลจะไมบงบอกคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน แตจะบอกเปนคา

การนําความรอน (C) และคาการตานทานความรอน (R) ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน, คาการนําความรอน, คาการตานทานความรอน 

และความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐาน 

 

รายการ 
Conductivity, k 

( W / m·K ) 
Conductance, C 

( W / m2K ) 
Resistance, R 

(m2K / W) 
Density 

(kg / m3 ) 

ประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการคํานวณ

ในการออกแบบอาคาร  ฯลฯ 

พ.ศ. 2552 

 - คอนกรีตบล็อกกลวง 80 มม. 

 

 

 

 

0.546 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2210 

CIBSE1) Guide A 2006 

  - block, medium  weight,  

  150 mm 

 

0.77 

 

- 

 

- 

 

1900 

MECHANICAL AND 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

FOR BUILDING  (11th) 

  -2 or 3 core, 200 mm core. 

 

 

- 

 

 

5.1-5.8 

 

 

0.20 - 0.17 

 

 

2020-2180 

MAC2) 

  - 8 in. 

 

- 

 

- 

1.9(hrft2.0F/Btu) 

= 0.33 

135(lb/ft3) 

=2162 

NCMA3) 

  - 4 in. 

 

- 

 

- 

1.6(hrft2.0F/Btu) 

= 0.28 

135(lb/ft3) 

=2162 

1) CIBSE The Chartered Institution of Building Service Engineers 

2) MAC  Masonry Adviseory Council 

3) NCMA  National Concrete Masonry Association 

 

 จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาการระบุคาการนําความรอนของคอนกรีตบล็อกใน

แตละแหลงขอมูลนั้นมีความแตกตางกัน  ดังนั้นการเปรียบเทียบการนําความรอนของคอนกรีต

บล็อกจึงทําไดยาก ซึ ่งการทดสอบคาสัมประสิทธิ ์การนําความรอนที ่ม ีในประเทศไทยใช

มาตรฐานการทดสอบ ASTM C 519 และ  ASTM C 177 ซึ่งวัสดุที่จะทําการทดสอบจะตอง
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จัดทําเปนแผน จึงทําใหไมสามารถนําคอนกรีตบล็อกทั้งกอนทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การนํา

ความรอนได ดังนั้นคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนที่ไดจึงเปนคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน

ของสวนผสมคอนกรีตบล็อกเทานั้น 

 

ตารางที่ 7 แสดงคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของสวนผสมคอนกรีตบล็อก 

 

รายการ ปูนซีเมนต ทราย หิน 

สัมประสิทธิ์การนําความรอน (W/m·K) 0.72 1.74 1.83 

 

ที่มา : The Chartered Institution of Building Services Engineers, CIBSE Guide A 

Environmental design  (London: The Chartered Institution of Building Services 

Engineers,  2006), 3-37. 

 

 จากตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของสวนผสมคอนกรีตบล็อกที่ประกอบ

ไปดวย ปูนซีเมนต, ทราย และหิน พบวา ปูนซีเมนตมีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่าสุด สวนหิน

มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนสูงสุด 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 บัณฑิต รักษาดี2 2

23 ไดศึกษาการใชเถาแกลบดําไมบดในการผลิตคอนกรีตบล็อก โดย

การนําเถาแกลบไมบดมาประยุกตใชในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไมรับน้ําหนัก (Hollow Non-

Load-Bearing Concrete Block) คุณสมบัติที่ทําการทดสอบ ประกอบดวย หนวยน้ําหนัก การดูดซึม

น้ํา กําลังอัด การหดตัวแบบแหง ความคงทนตอสภาพเปยกสลับแหง และการสูญเสียน้ําหนัก

เนื่องจากการกระทําของกรดซัลฟูริก อะซิติก ไฮโรคลอริก และไนตริก โดยใชเถาแกลบจาก 2 แหลง 

คือ เถาแกลบดําจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟาที่ใชแกลบเปนเช้ือเพลิง และเถาแกลบดําจากโรงสีขาว 

โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาคือการแทนที่ในมวลรวม (หินฝุน) ในอัตราสวนรอยละ 0,10,15 และ 

20 โดยน้ําหนัก และอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตอยูในชวงรอยละ 0.53-0.64 โดยน้ําหนัก โดยใชการ
                                                            

 23 บัณฑิต  รักษาดี, “การใชเถาแกลบไมบดในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไมรับ

น้ําหนกั”. 
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ข้ึนรูปไดของคอนกรีตบล็อกเปนเกณฑ จากการทดสอบ พบวา น้ําหนักของคอนกรีตบล็อกลดลง

เมื่อรอยละของการแทนที่เถาแกลบไมบดเพิ่มข้ึน และการเพิ่มข้ึนรอยละของการแทนที่มวลรวม

ดวยเถาแกลบดํา ไมสงผลกระทบตอกําลังอัดของคอนกรีตบล็อก และสามารถผานเกณฑ

มาตรฐาน มอก.58-2530 ในขณะที่คาของการดูดกลืนน้ํา การหดตัวแบบแหงและความคงทนตอ

การกัดกรอนจากกรดมีคาเพิ่มข้ึน โดยสามารถนําเถาแกลบดําไมบดมาแทนที่ในมวลรวม (หินฝุน) 

ไดในอัตราสวนรอยละ 20 โดยน้ําหนัก เพื่อผลิตคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักไดตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.58-2530 

 ศรัณย อนุกูลพันธ 2 3

24 ทําการศึกษาคอนกรีตบล็อกธรรมดากับคอนกรีตบล็อกผสมเถา

ปาลมน้ํามันตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2530) เปนการศึกษาเพื่อหาปริมาณเถาปาลม

น้ํามันที่เหมาะสมในการรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ํา เนื่องจากวัสดุที่ใชในการผลิตที่สําคัญคือ

ปูนซีเมนตเปนวัสดุที่มีราคาคอนขางสูงในปจจุบัน  สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ใชอัตราสวนผสมของ

คอนกรีตบล็อกโดยน้ําหนักที่ผลิตขายในจังหวัดตรัง คือ ปูนซีเมนต : ทราย : หินฝุน เทากับ 0.12 

กิโลกรัม: 0.37 กิโลกรัม : 2.8 กิโลกรัม ไดกําลังตานแรงอัด 35.36 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร   

ซึ่งมีคามากกวาที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนดไว คือ 25 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  

แลวนําเถาปาลมมาผสมแทนปูนซีเมนต โดยลดปริมาณในอัตราสวนครั้งละ 5%, 10%, 15%,  20% 

และ 25% ตามลําดับ ผลปรากฏวาคอนกรีตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันแทนปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภทที่ 1 มีตานทานแรงอัดใกลเคียงกับ มาตรฐานอุตสาหกรรมคือที่ 5% มีคาเทากับ 19.52 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  และ 10% มีคาเทากับ 20.55 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร สวน

อัตราสวนที่ใชผลการทดสอบมีกําลังคลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการ ซึ่งเกิดจากการควบคุม

กระบวนการผลิตแทงตัวอยางไมไดมาตรฐาน 

 ประชุม คําพุฒ และคณะ24

25  ไดทําการศึกษาการใชน้ํายางพารามาปรับปรุงคุณสมบัติ

ดานกําลังและการเปนฉนวนปองกันความรอนของคอนกรีตบล็อก  เพื่อพัฒนางานกอสรางและ

                                                            

 24 ศรัณย อนุกูลพันธ, “การศึกษาการรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกธรรมดากับคอนกรีต

บล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2548). 

 25 ประชุม  คําพุฒ และคณะ. “การใชน้ํายางพารามาปรับปรุงสมบัติดานกําลังและการ

เปนฉนวนปองกันความรอนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อกเพื่อพัฒนางานวัสดุกอสรางและ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550). 
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หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  โดยใชสวนผสมแบงตามชนิดของวัสดุคอนกรีตบล็อก ไดแก ปูนซีเมนต 

: ทราย : หินฝุน : สารตึงผิว เทากับ 1 : 1 : 7 : 0.04  โดยน้ําหนัก  อัตราสวนน้าํตอปูนซเีมนต (W/C) 

เทากับ 0.40 : 1  โดยผสมน้ํายางพาราเพิ่มในอัตราสวนยางพาราตอปูนซีเมนต (P/C) เทากับ 0.00, 

0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 ตามลําดับ ผลการทดสอบพบวา ยางพาราสามารถชวยปรับปรุง

สมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกและคอนกรีตมวลเบาใหดีขึ้นได อาทิเชน 

การลดสมบัติดานความหนาแนน, อัตราการดูดซึมน้ํา และคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 

ตลอดจนเพิ่มสมบัติดานกําลังอัด และกําลังดัดได (เมื่อใสในปริมาณที่เหมาะสม) ซึ่งอัตราสวน

ยางพาราตอปูนซีเมนต (P/C) ที่เหมาะสมในการผสมคือ 0.10 โดยมีความหนาแนน 1.91 กรัม/

ลบ.ซม. การดูดกลืนน้ํารอยละ 3.79 กําลังอัด 117.68 กก./ตร.ม. คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 

0.328 W/m·K  โดยคอนกรีตบล็อกที่ไดสามารถใชงานไดเชนเดียวกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายอยู

ตามทองตลาดทั่วไป  แตจะมีสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดีกวา 

 ภรพนา บุญมา, สุวิทย เพชรหวยลึก, จอมภพ แววศักด์ิ, นฤทธิ์ กลอมพงษ และศุภชัย  

สมเพ็ชร 2 5

26 สมบัติทางฟสิกสบางประการของคอนกรีตบล็อกแบบกลวงที่ผสมเสนใยกากปาลมน้ํา

มันและผสมเสนใยชานออยในอัตราสวน 5% 10% 15% 20% และ 25% โดยปริมาตรสมบัติที่

ศึกษา ไดแก สภาพการนําความรอน ความหนาแนน การดูดซึมน้ํา และความเคนอัด  

 จากการศึกษา พบวา คอนกรีตบล็อกที่ผสมเสนใยชานออยจะมีสมบัติทางความรอน

และความแข็งแรงดีกวาคอนกรีตบล็อกที่ผสมเสนใยกากปาลมน้ํามัน เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์

การนําความรอนและเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําตํ่ากวา อยางไรก็ตามเม่ืออัตราสวนผสมเพิ่มข้ึนทั้ง

สองกรณีจะทําใหคอนกรีตบล็อกมีคาสภาพนําความรอนตํ่าลง แตมีคาเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ํา

สูงข้ึน ความหนาแนนและคาความเคนอัดลดลง แสดงวาคอนกรีตบล็อกที่ไดมีสมบัติทางความรอน

ดีข้ึนเม่ือเพิ่มอัตราสวนผสมแตทําใหไดคอนกรีตที่มีความแข็งแรงตํ่าลงเนื่องจากมีความพรุนมาก

ข้ึนและทนแรงอัดไดนอยลง อัตราสวนผสมที่เหมาะสมของทั้งสองกรณีคือ 15% โดยปริมาตร 

เนื่องจากปริมาณตาง ๆ ที่วัดไดมีคาไมแตกตางกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับที่อัตราสวนผสม 5% 

และ 10% แตที่อัตราสวนผสม 20% และ 25% จะมีคาแตกตางกันอยางเห็นไดชัดกรณีที่ผสม 

                                                            

 26 ภรพนา  บุญมา, สุวิทย  เพชรหวยลึก, จอมภพ  แววศักด์ิ, นฤทธิ์  กลอมพงษ และ

ศุภชัย  สมเพ็ชร, “คอนกรีตบล็อกแบบกลวงท่ีผสมเสนใยกากปาลมน้ํามันและผสมเสนใยชานออย”  

เอกสารการประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1 ป 2548, เขาถึง 

เม่ือ 25 พฤษภาคม 2554,  เขาถึงไดจาก http://journalogy.net/Publication/11779651/some  
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เสนใยกากปาลมน้ํามันมีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 1.9411 W/m·K ความหนาแนน 

1.78x103 kg/m3 ความเคนอัด 1.24x106 N/m2 และเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําเทากับ 9.42% 

ตามลําดับ   

 สวนกรณีที่ผสมเสนใยชานออยมีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน1.9375 W/m·K  

ความหนาแนน 1.91x103 kg/m3  ความเคนอัด 1.51x106 N/m และเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําเทากับ 

28.52% ตามลําดับ  

 กิตติ เติมมธุรพจน, โสภา วิศิษฏศักด์ิ และ โจเซฟ เคดารี26

27 ไดทําการพัฒนากะลา

ปาลมบล็อกน้ําหนักเบาที่ มีประสิทธิภาพในการลดความรอนเขาสูอาคาร นําข้ีเถาปาลมน้ํามัน

และกะลาปาลมน้ํามันซ่ึงเปนวัสดุธรรมชาติที่เหลือจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

การเกษตรมาพัฒนาบล็อกคอนกรีตที่มีน้ําหนักเบาและมีประสิทธิภาพในการลดความรอนเขาสู

อาคาร โดยใชวิธีการหลอกอนตัวอยางทดสอบเพื่อหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมและเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานคอนกรีตบล็อกชนิดไมรับน้ําหนัก  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 58-2533 และ

ทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518  ผลการวิเคราะห

การทดสอบพบวา คอนกรีตบล็อกซ่ึงมีข้ีเถาปาลมน้ํามัน และกะลาปาลมน้ํามันเปนมวลรวมท่ีมี

อัตราสวนผสมของปูนซีเมนต 0.3 ตอข้ีเถาปาลมน้ํามัน 0.7 ตอกะลาปาลมน้ํามัน 1 โดยมวลและ

น้ํา 32.73% ของมวลรวมของปูนซีมนตและข้ีเถาปาลมน้ํามันใหผลการรับกําลังน้ําหนักกดอัดดี

ที่สุด คือ 48.458 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (ผานมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533) ในการ

ทดสอบคอนกรีตบล็อกที่มีอัตราสวนของปูนซีเมนตตอข้ีเถาปาลมน้ํามันตอกะลาปาลมนํ้ามันตาม

อัตราสวนดังกลาว (0.3: 0.7: 1) โดยมีการปรับเปล่ียนปริมาณน้ําระหวาง 26-38% ของมวลรวม

ระหวางปูนซีเมนตและข้ีเถาปาลมน้ํามันพบวาคอนกรีตบล็อกที่มีอัตราสวนผสมดังกลาวที่มี

ปริมาณน้ํา 30% สามารถรับกําลังนํ้าหนักกดอัดผานมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 โดยมี

คาน้ําหนักต่ําที่สุด คือ 1.412 kg และคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k Value) ต่ําที่สุด คือ 

0.221 W/m·K  ซึ่งต่ํากวาคอนกรีตบล็อกทั่วไปตามทองตลาดที่มีคาน้ําหนัก 6.43 Kg และคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.519 W/m·K ผลการศึกษาในเบ้ืองตนมีแนวโนมความเปนไปไดใน

การพัฒนาเปนคอนกรีตบล็อกน้ําหนักเบาที่มีประสิทธิภาพในการลดความรอนเขาสูอาคารตอไป 

                                                            

 27 กิตติ  เติมมธุรพจน, โสภา วิศิษฏศักด์ิ และโจเซฟ เคดารี, “การพัฒนากะลาปาลมบล็อก 

น้ําหนักเบาที่มีประสิทธิภาพในการลดความรอนเขาสูอาคาร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554). 
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 กิตติพล  เกียรติวรยศ, เกรียงศักด์ิ  หวยน้ํา, วันชัย โงวประเสริฐ และสมติร สงพริิยะกจิ27

28 

ไดทําการพัฒนาคอนกรีตบล็อกน้ําหนักเบาจากกากอุตสาหกรรม โดยใชเถาลอย กากแคลเซียม

คารไบต และตะกรันเหล็ก วัสดุผสมประกอบดวย ปูนซีเมนต : เถาถานหิน : กากแคลเซียม 

คารไบต ในอัตราสวน 0 : 70 : 30, 5 : 67.5 : 27.5 และ 10 : 65 : 25 ทําการหลอตัวอยางและ

ทดสอบกําลังอัด  การดูดกลืนน้ําตามมาตรฐาน มอก.58-2530 และคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน

ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518  จากการทดสอบพบวา อัตราสวนปูนซีเมนต : เถาถานหิน : 

กากแคลเซียมคารไบต 10 : 65 : 25 ใหคาความตานแรงอัด 89.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อายุ 

28 วัน มีคาการดูดกลืนน้ํารอยละ 4.01 และมีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.108 W/m·K 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชวัสดุธรรมชาติเพื่อเปนสวนผสมของคอนกรีต

บล็อกนั้นสามารถสรุปได  ดังนี้ 

 1. วัสดุธรรมชาตินั้นสามารถนํามาเปนสวนผสมของคอนกรีตบล็อกได โดยการใสเขา

ไปในสวนผสมในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะวัสดุทางธรรมชาติจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อก   

 2. คาน้ําหนักและความหนาแนนมีคาลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณวัสดุธรรมชาติเขาไปใน

สวนผสม   

 3. คาความตานแรงอัดนั้นแปรผกผันกับปริมาณวัสดุธรรมชาติ คือ เมื่อใสวัสดุ

ทางการเกษตรเขาไปในสวนผสมจะทําใหคาความตานแรงอัดมีคาลดลง   

 4. คาปริมาณความชื้นโดยการดูดกลืนน้ําและการหดตัวทางยาวนั้นแปรผันตรงกับ

ปริมาณวัสดุธรรมชาติ คือเมื่อใสวัสดุธรรมชาติเขาไปในสวนผสมจะทําใหคาการดูดกลืนน้ําและ

การหดตัวทางยาวนั้นมีคาสูงข้ึน  

 5. คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน พบวาวัสดุธรรมชาติที่ใสเขาไปในสวนผสมนั้นทํา

ใหคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนมีคาลดลง และเมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุทางการเกษตรเขาไปใน

สวนผสมก็จะสงผลใหคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนนั้นลดลงตามลําดับ โดยมีวิธีการทดสอบคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอน ดังนี้ 

 
                                                            

 28 กิตติพล  เกียรติวรยศ, เกรียงศักด์ิ  หวยน้ํา, วันชัย  โงวประเสริฐ และสมิตร   

สงพิริยะกิจ, “คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากกากอุตสาหกรรม” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

คอนกรีตแหงชาติคร้ังที ่2 จังหวัดเชียงใหม, ตุลาคม 2547), 7-10. 
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 วิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 

 ประชุม คําพุฒ 2 8

29  ทําการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนโดยทํากลอง

ทดลองรูปทรงลูกบาศก 0.5 x 0.5 x 0.5 ม. ทําจากโฟมโพลีสไตนลีน 5 ดาน และอีกดานหนึ่งเปน

ผนังที่ทําจากคอนกรีตบล็อก จากนั้นติดต้ังเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ (Data Logger) และตอสายวัด

อุณหภูมิ (Thermocuple) เขากับผนังคอนกรีตบล็อก และทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอนซึ่งไดผลคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.328  W/m·K 

 ภรพนา บุญมา 29

30 ทําการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนโดยนําคอนกรีต

บล็อกไปวางบนแผนกระจายความรอนของชุดใหความรอน หลังจากนั้นนําสายเทอรโมคัพเปลมา

วัดอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลง โดยวัดผิวบนและผิวลางคอนกรีตบล็อกอยางละ 4 สาย บันทึกคา แลว

วัดความหนาและพื้นที่หนาตัดของคอนกรีตบล็อกที่ไดรับความรอน จากนั้นคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอน โดยวัดคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนได 1.9411 W/m·K และ 

1.9375 W/m·K   

 กิตติ เติมมธุรพจน และคณะ 3 0

31 ทําการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตาม

มาตรฐานการทดสอบ  ASTM C518  โดยทําเปนแผนทดสอบขนาด 20 x 20 x 2.2 ซม. ทดสอบ 

ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวัดคาสัมประสิทธิ์การนําความ

รอนได 0.221 W/m·K 

 กิตติพล เกียรติวรยศ และคณะ3 1

32 ใชวิธีทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตาม

มาตรฐานการทดสอบ ASTM C518 โดยการทําแผนทดสอบขนาด 30 x 30 x 2 ซม. ทดสอบ ณ 

กรมวิทยาศาตรบริการ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยวัดคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนได 

0.108 W/m·K 

                                                            

 29 ประชุม  คําพุฒ และคณะ. “การใชน้ํายางพารามาปรับปรุงสมบัติดานกําลังและการ

เปนฉนวนปองกันความรอนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อกเพื่อพัฒนางานวัสดุกอสรางและ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ”. 

 30 ภรพนา  บุญมา, สุวิทย  เพชรหวยลึก, จอมภพ  แววศักด์ิ, นฤทธิ ์ กลอมพงษ และ

ศุภชัย  สมเพช็ร, “คอนกรีตบล็อกแบบกลวงที่ผสมเสนใยกากปาลมน้าํมันและผสมเสนใยชานออย”.  

 31 กิตติ  เติมมธรุพจน, โสภา วิศิษฏศักด์ิ และโจเซฟ เคดารี. “การพฒันากะลาปาลม

บล็อกน้ําหนักเบาทีม่ีประสิทธิภาพในการลดความรอนเขาสูอาคาร”. 

 32กิตติพล  เกียรติวรยศ, เกรียงศักด์ิ  หวยน้าํ, วันชัย  โงวประเสริฐ และสมิตร        

สงพิริยะกิจ,  “คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากกากอุตสาหกรรม”, 7-10. 
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 จากการศึกษาวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนในงานวิจัยที่ผานมา พบวา มี

วิธีการทดสอบที่แตกตางกัน  แตวิธีที่มีมาตรฐานการทดสอบรองรับ คือ วิธีของ กิตติ เติมมธุรพจน 

และกิตติพล เกียรติวรยศ เพราะใชวิธีในการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ  ASTM C518  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 
 

บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคอนกรีตบล็อกโดยใชผักตบชวา ซึ่งเปนวัสดุที่หา

ไดงายตามแหลงน้ําทั่วไป  นํามาใชใหเกิดประโยชนเพื่อเปนหนึ่งในทางเลือกของการใชประโยชน

จากผักตบชวา และเปนการลดปญหาขยะและวัชพืชตามแหลงน้ําไปในตัว ข้ันตอนแรกจะเปนการ

เตรียมวัสดุโดยการนําผักตบชวาที่เก็บจากแหลงน้ํามาผานกระบวนการผ่ึงแดดและบดใหเปนผง

ละเอียดเพื่อเปนวัสดุผสมของคอนกรีตบล็อก ซึ่งประกอบไปดวยปูนซีเมนต ทราย และหินฝุน   

หลังจากนั้นในข้ันตอนตอไปจะเปนการทดลองหาสวนผสมที่เหมาะสมเพื่อหาคาความตานแรงอัด

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) โดยการนําสวนผสมคอนกรีตบล็อกมาผลิตข้ึนรูปเปน

รูปทรงลูกบาศกขนาด 10x10x10 ซม. หลังจากไดอัตราสวนผสมระหวาง ผักตบชวา ปูนซีเมนต  

ทราย และหินฝุน ที่เหมาะสมแลวข้ันตอไปจะเปนการนําไปข้ึนรูปทรงขนาด 70x190x390 มม.  

โดยใชเคร่ืองจักร และนําคอนกรีตบล็อกที่ผลิตไปทําการทดสอบหาคาความตานแรงอัดและ

ความชื้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 58-2533) เมื่อไดคุณสมบัติที่ตองการแลวจึงนําไป

ทดสอบคุณสมบัติในการนําความรอนเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่ผลิตขายตามทองตลาด

ทั่วไป 

 
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยการพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวามีข้ันตอนการดําเนินงาน 

4 ข้ัน ดังตอไปนี้ 

 1. การเตรียมวัตถุดิบ  โดยการนําผักตบชวาจากแหลงน้ําข้ึนมาผานกระบวนการผึ่ง

แดด สับ และบดละเอียดจนเปนผง สวนปูนซีเมนตปอรตแลนประเภทที่ 1 ทรายหยาบ หินฝุน ซื้อ

จากรานวัสดุกอสราง 

 2. การทดลองหาสวนผสม โดยการหาสวนผสมในอัตราที่เหมาะสมระหวางผักตบชวา 

ปูนซีเมนต  ทราย และหิน  เพื่อทดสอบหาอัตราการรับแรงอัดของสวนผสมที่สามารถใสผักตบชวา

ไดมากที่สุดและมีอัตราการรับแรงอัดผานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) โดยกําหนดให

อัตราสวนผสมคอนกรีตบล็อกตนแบบ คือ ปูนซีเมนต : ทราย : หินฝุน = 1 : 3 : 5  โดยน้ําหนัก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และน้ํา 10% ของน้ําหนักสวนผสมรวม  โดยนําผักตบชวาบดละเอียดจากการเตรียมในข้ันที่ 1 มา

ผสมกับปูนซีเมนต  ทราย  และ หินฝุน  ในอัตราสวนตาง ๆ  โดยการใสเพิ่มเขาไปในสวนผสม

และโดยการแทนที่สวนผสม ปูนซีเมนต  ทราย และหิน จากนั้นจึงทําการผลิตบล็อกรูปทรง

ลูกบาศกขนาด 10x10x10 ซม. โดยผลิตในอัตราสวนละ 3 กอน เพื่อทําการทดสอบอัตราการรับ

แรงอัดในแตละสวนผสมและพิจารณาเลือกสวนผสมที่มีความสามารถรับแรงอัดตามที่ตองการ 

นําไปทําการทดลองในข้ันตอไป 

 3. การผลิตรูปทรงจริงและการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533)    

การข้ึนรูปใชเคร่ืองจักรในการผลิตคอนกรีตบล็อกกลวงขนาด 70x190x390 มม. เพื่อนําไปทดสอบ

หาคาความตานทานแรงอัด  ปริมาณความชื้น  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) ที่ได

กําหนดไว  จากนั้นจึงนําไปทดสอบคุณสมบัติในการนําความรอนเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การนํา

ความรอน (k) เปรียบเทียบหาสูตรที่มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่าสุด 

 4. ทําการทดสอบความสามารถในการลดความรอน  โดยการทํากลองทดลองขนาด 

0.8x0.8x0.8  ม. ซึ่งผนังขนาด 0.8x0.8 ม.  เปนขนาดที่ลงตัวกับจํานวนของคอนกรีตบล็อกขนาด 

70x190x390 มม. ที่จะนํามากอเปนผนัง จํานวน 8 กอน โดยวางซอนกัน 4 ชั้น จํานวน 2 แถว 

จากนั้นทําการตรวจวัดอุณหภูมิโดยใชสายเทอรโมคัปเปล (Thermo Couple) และเคร่ืองมือบันทึก

ขอมูล (Data Logger) เปรียบเทียบระหวางกลองทดลองที่ใชคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวากับ

กลองทดลองที่ใชคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป 

 5. สรุปผลการทดลอง โดยทําการวิเคราะหถึงคุณสมบัติในดานตาง ๆ ของคอนกรีต

บล็อกจากผักตบชวา ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) ไดกําหนดไว รวมทั้งคุณสมบัติ

ในการนําความรอน เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 8 แสดงแผนผังข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

1) เตรียมวัตถดุิบ 

ผักตบชวา 
เก็บจากแหลงนํ้า นํามาผ่ึงแดด  

สับและบดละเอียด 

ปูนซีเมนต  ทราย หินฝุน 
ซื้อจากรานขายวัสดุกอสราง 

2)ทดลองหาสวนผสม 
หาคาความตานทานแรงอัดของสวนผสมท่ีสามารถใสผักตบชวาไดมากท่ีสุดและมี

อัตราการรับแรงอัดผาน (มอก.58-2530) โดยแบงสวนผสมออกเปน 5 กลุม 

1. A สวนผสมตนแบบ  ปูนซีเมนต:ทราย:หินฝุน =1:3:5 โดยนํ้าหนัก(กก.) 

2. A1-A4 เพิ่มผักตบชวา 25,50,75,100 กรัมตามลําดับ 

3. B1-B4  แทนท่ีปูนซีเมนตดวยผักตบชวา 25,50,75,100 กรัมตามลําดับ 

4. C1-C4  แทนท่ีทรายดวยผักตบชวา 25,50,75,100 กรัมตามลําดับ 

5. D1-D4  แทนท่ีหินฝุนดวยผักตบชวา 25,50,75,100 กรัมตามลําดับ 

  

จัดทํากอนคอนกรีตลูกทรงลูกบาศกขนาด 10x10x10 ซม.ของทุกสวนผสม 

เพื่อทดสอบหาแนวโนมความตานแรงอัด 

3) การผลิตรปูทรงจริงขนาด 
70x190x390 มม. 
ทดสอบคุณสมบัติตาม มอก. 58-2533 

ทดสอบความตานทานแรงอัด  ทดสอบปริมาณความชื้น  

จัดทําเปนแผนเพื่อทดสอบคาสัมประสิทธิ ์

การนําความรอน (k) ตามมาตฐาน  

ASTM C 518 

4) การทดสอบความสามารถในการลดความรอน เปรียบเทียบสูตรท่ีมีคา k ตํ่าสุดกับ

คอนกรีตบล็อกท่ีมีขายตามทองตลาด   โดยใชกลองทดลองขนาด 0.8 x 0.8 x 0.8 ม. 

5) สรุปผลการทดลอง ดานคุณสมบัติตาง ๆ 
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 การเตรียมวัตถุดิบ 
 ผักตบชวา  ผักตบชวาที่นํามาใชในการทดสอบนํามาจากแหลงน้ําใน  ตําบลคลอง

ดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยเลือกเฉพาะสวนลําตนนํามาผานกระบวนการตาก

แหง สับใหเปนชิ้นเล็ก  และบดละเอียดโดยเคร่ืองบดสับของ Moulinex จนมีลักษณะเปนผง

ละเอียด  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 เก็บผักตบชวาจากแหลงน้ํา 

 ข้ันตอนที่ 2 นํามาผ่ึงแดดประมาณ 7 วัน หรือจนกวาน้ําหนักจะคงตัว 

 ข้ันตอนที่ 3 สับใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ประมาณไมเกิน 5 ซม. เพื่อใหงายตอการบดลดเอียด 

 ข้ันตอนที่ 4 บดละเอียดดวยเคร่ืองบดสับของ Moulinex จนเปนผง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงข้ันตอนการผลิตผักตบชวาบดละเอียด 

 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงผักตบชวาจากแหลงน้ํา 

ขั้นตอนที่ 1 เก็บผักตบชวาจากแหลงน้าํ 

ขั้นตอนที่ 2 นํามาผ่ึงแดดประมาณ 7 วนั 

ขั้นตอนที่ 3 สับใหเปนชิน้เล็ก ๆ ประมาณไมเกิน 5 ซม.

ขั้นตอนที่ 4 บดละเอียดดวยเคร่ืองบดสับของ Moulinex 
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ภาพที่ 11 แสดงกอนและหลังการนําผักตบชวามาผ่ึงแดด 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงผักตบชวาที่ผานการสับในข้ันตอนที่ 3 

 

   
 

ภาพที่ 13 แสดงเคร่ืองบดสับของ Moulinex และผงผักตบชวาที่บดละเอียดแลว ในข้ันตอนที่ 4 
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 ปูนซีเมนตปอรตแลนด ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 ซึ่งตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.58-2533 กําหนดใหใชสําหรับผลิตคอนกรีตบล็อก โดยซ้ือจากรานขายวัสดุ

กอสราง 

 

  
 

ภาพที่ 14 แสดงปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 

 

 หินฝุนและทรายหยาบ ซื้อจากรานขายวัสดุกอสราง  และลางทําความสะอาดกอน

การนํามาผสมเพื่อขจัดส่ิงเจอปนจําพวกอินทรียวัตถุซึ่งอาจสงผลทําใหความตานทานในการรับ

แรงอัดทําไดนอยลง 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงหินฝุน                                
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ภาพที่ 16 แสดงทรายหยาบ 

 
 การทดลองหาสวนผสม    
 เปนวิธีสําหรับใชในการหาสวนผสมระหวางผักตบชวากับปูนซีเมนต ทราย และหินฝุน  

โดยอาศัยผลการทดสอบทางดานความตานทานแรงอัดเปนตัววัดผลหาสวนผสมที่สามารถใส

ผักตบชวาเขาไปไดมากที่ สุดและมีความสามารถในการตานทานแรงอัดที่ผานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.58-2533) ในเร่ืองของความตานทานแรงอัดที่กําหนดไววา คาความตานทาน

แรงอัดเฉล่ีย  ตองไมนอยกวา 2.5 เมกะพาสคัล และความตานทานแรงอัดแตละกอนจะตองไม

นอยกวา 2.0 เมกะพาสคัล โดยนําสวนผสมคอนกรีตบล็อกมาผลิตเปนรูปทรงลูกบาศกขนาด 

10x10x10 ซม. สําหรับใชในการทดสอบความตานทานแรงอัดของสวนผสม โดยใชสวนผสม

ตนแบบ  ปูนซีเมนต : ทราย : หินฝุน = 1 : 3 : 5 โดยน้ําหนัก (กก.) และนําผักตบชวาบดละเอียด 

ในปริมาณ 25, 50, 75 และ 100 กรัม  มาผสมโดยการเพิ่มเขาไปและแทนท่ี ปูนซีเมนต ทราย และ

หินฝุน ในบางสวน โดยแบงสวนผสมที่ใชในการทดลองออกเปน 5 กลุม  ดังนี้ 

 1. A สวนผสมตนแบบ  ปูนซีเมนต:ทราย:หินฝุน = 1:3:5  โดยน้ําหนัก (กก.) 

 2. A1-A4 เพิ่มผักตบชวา 25, 50, 75, 100 กรัม ตามลําดับ 

 3. B1-B4  แทนที่ปูนซีเมนตดวยผักตบชวา 25, 50, 75, 100 กรัม ตามลําดับ 

 4. C1-C4  แทนที่ทรายดวยผักตบชวา 25, 50, 75, 100 กรัม ตามลําดับ 

 5. D1-D4  แทนที่หินฝุนดวยผักตบชวา 25, 50, 75, 100 กรัม ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8 แสดงอัตราสวนผสมที่ใชในการทดลองทั้ง  5 กลุม 
 

สวนผสม (กก.) 
รายการ รายละเอียด 

ปูน ทราย หิน ผักตบชวา 
A สวนผสมตนแบบ 1 3 5 0 

เพิ่มผักตบชวา 
A1 สวนผสมตนแบบเพิ่มผักตบชวา  0.025 1 3 5 0.025 
A2 สวนผสมตนแบบเพิ่มผักตบชวา  0.050 1 3 5 0.050 
A3 สวนผสมตนแบบเพิ่มผักตบชวา  0.075 1 3 5 0.075 
A4 สวนผสมตนแบบเพิ่มผักตบชวา  0.100 1 3 5 0.100 

แทนที่ปูนดวยผักตบชวา 
B1 แทนที่ปูนดวยผักตบชวา  0.025  0.975 3 5 0.025 
B2 แทนที่ปูนดวยผักตบชวา  0.050 0.950 3 5 0.050 
B3 แทนที่ปูนดวยผักตบชวา  0.075 0.925 3 5 0.075 
B4 แทนที่ปูนดวยผักตบชวา  0.100 0.900 3 5 0.100 

แทนที่ทรายดวยผักตบชวา 
C1 แทนที่ทรายดวยผักตบชวา  0.025 1 2.975 5 0.025 
C2 แทนที่ทรายดวยผักตบชวา  0.050 1 2.950 5 0.050 
C3 แทนที่ทรายดวยผักตบชวา  0.075 1 2.925 5 0.075 
C4 แทนที่ทรายดวยผักตบชวา  0.100 1 2.900 5 0.100 

แทนที่หนิดวยผักตบชวา 
D1 แทนที่หินฝุนดวยผักตบชวา  0.025 1 3 4.975 0.025 
D2 แทนที่หินฝุนดวยผักตบชวา  0.050 1 3 4.950 0.050 
D3 แทนที่หินฝุนดวยผักตบชวา  0.075 1 3 4.925 0.075 
D4 แทนที่หินฝุนดวยผักตบชวา  0.100 1 3 4.900 0.100 

 

 ข้ันตอนการดําเนินงานมีดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 เตรียมแมแบบในการหลอกอนคอนกรีตบล็อก โดยใชกระดาษแข็งในการ

ทําแมแบบเนื่องจากสะดวกในการทํา และเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวตองการนํากอนคอนกรีตออก

จากแบบจะสามารถทําการแกะแบบไดงาย 
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 ข้ันตอนที่ 2 ชั่งน้ําหนักสวนผสมตามสูตรที่ไดกําหนดไว 

 ข้ันตอนที่ 3 ผสมสวนผสมตาง ๆ ที่กําหนดไวใหเขากัน โดยเร่ิมผสมหินและทรายทํา

การผสมกันใหเขากันกอนแลวจึงนําปูนซีเมนตเขาไปผสม จากนั้นจึงใสน้ําเขาไปผสมโดยใส 10% 

ของน้ําหนักรวมทั้งหมด พอใหสวนผสมจับตัวกันเปนกอนไดและไมเหลวเกินไป 

 ข้ันตอนที่ 4 เทสวนผสมลงในแมแบบที่ไดเตรียมไว  ทําการกระทุงอัดใหแนน 

 ข้ันตอนที่ 5 ปลอยทิ้งไว 24 ชั่วโมง  รอใหคอนกรีตแข็งตัว 

 ข้ันตอนที่ 6 เมื่อครบ 24 ชั่วโมงทําการถอดกอนคอนกรีตออกจากแบบและนําไปแชน้ํา 

 3 วัน  เพื่อชวยเพิ่มความแข็งแรง 

 ข้ันตอนที่ 7 หลังจากบมแชน้ํา 3 วัน นํามาผ่ึงลมเพื่อรอนําไปทดสอบความตานแรงอัด

เมื่อครบกําหนด 28 วัน ซึ่งเปนวันที่คอนกรีตมีอัตรากําลังสูงสุด 

 ข้ันตอนที่ 8 ทดสอบความตานแรงอัดโดยเคร่ืองทดสอบแรงอัดคอนกรีตยี่หอ MRTR 

ขนาด 10 ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 17 แสดงผังการดําเนินงานทดลองสวนผสมคอนกรีตบล็อก 

ข้ันตอนที่ 2 ชัง่นํ้าหนักสวนผสม 

ข้ันตอนที่ 3 ผสมสวนผสมตาง ๆ ใหเขากัน 

ข้ันตอนที่ 4 เทสวนผสมลงในแมแบบท่ีไดเตรียมไว 

ข้ันตอนที่ 1 เตรียมแมแบบท่ีจะใชในการหลอคอนกรีต 

ข้ันตอนที่ 5 ปลอยท้ิงไว 24 ชัว่โมง  รอใหคอนกรีตแข็งตัวเตรียมไว 

ข้ันตอนที่ 6 ถอดกอนคอนกรีตออกจากแบบและ 

นําไปบมแชนํ้า 3 วัน คอนกรีตเซ็ตตัวเตรียมไว 

ข้ันตอนที่ 7 นํามาผ่ึงลมเพื่อรอนําไปทดสอบความตานแรงอัด 

เมื่อครบกําหนด 28 วัน วัน 

ข้ันตอนที่ 8 ทดสอบความตานแรงอัดโดยเคร่ืองทดสอบแรงอัด

คอนกรีตคอนกรีตเซ็ตตัวเตรียมไว 
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ภาพที่ 18 แสดงข้ันตอนที่ 1 เตรียมแมแบบที่จะใชในการหลอคอนกรีต 
   

   
 

ภาพที่ 19 แสดงข้ันตอนที่ 2 ชั่งน้ําหนักสวนผสม 

 

   
 

ภาพที่ 20 แสดงข้ันตอนที่ 3 ผสมสวนผสมตาง ๆ ใหเขากัน 
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ภาพที่ 21 แสดงข้ันตอนที่ 4 เทสวนผสมลงในแมแบบและกระทุงอัดใหแนน 

 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงข้ันตอนที่ 5 ปลอยทิ้งไว 24 ชั่วโมง รอใหคอนกรีตแข็งตัว 

 

   
 

ภาพที่ 23 แสดงข้ันตอนที่ 6 ทําการแกะกอนคอนกรีตออกจากแบบและนําไปบมแชน้ํา 3 วัน 
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ภาพที่ 24 แสดงข้ันตอนที่ 7 นํามาผ่ึงลมและนําไปทดสอบความตานแรงอัดเมื่อครบกําหนด 

 28 วัน 

 
 

   
 

ภาพที่ 25 แสดงข้ันตอนที่ 8 การทดสอบความตานแรงอัดโดยเคร่ืองทดสอบแรงอัด 
 
 การผลิตรูปทรงจริงและการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 การผลิตรูปทรงจริงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) การข้ึนรูปใช

เคร่ืองจักรในการผลิตคอนกรีตบล็อกกลวงขนาด 70x190x390 มม. เพื่อนําไปทดสอบหาคาความ

ตานทานแรงอัด ปริมาณความช้ืนโดยการดูดกลืนน้ําและหดตัวทางยาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.58-2533) ที่ไดกําหนดไว จากน้ันจึงนําไปทดสอบคุณสมบัติในการนําความรอนเพื่อหาคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) เพื่อเปรียบเทียบหาสูตรที่มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่าสุด  

โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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 ขั้นตอนการดําเนินงาน  มีดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ชั่งตวงสวนผสมตามสูตรที่ไดกําหนดไว 

 ข้ันตอนที่ 2 ผสมสวนผสมตาง ๆ ที่กําหนดไวใหเขากันในโมผสมใหเขากัน  จากนั้นจึง

ใสน้ําเขาไปผสมโดยใสประมาณไมเกิน 10 เปอรเซนตของน้ําหนักรวมทั้งหมด  หรือพอใหสวนผสม

จับตัวกันเปนกอนตามความเหมาะสม 

 ข้ันตอนที่ 3 เทสวนผสมลงในเคร่ืองอัดข้ึนรูป   แลวทําการอัดข้ึนรูป   

 ข้ันตอนที่ 4 นําคอนกรีตบล็อกออกจากเครื่อง แลวนําไปผ่ึงลมใหแหง 1 วัน จน

คอนกรีตบล็อกเร่ิมเซตตัวจึงทําการเคล่ือนยายได 

 ข้ันตอนที่ 5 ทําการบมชื้น โดยรดน้ําทุกวันเปนเวลา 3 วัน  แลวผ่ึงลมไวจนครบ 28 วัน 

 ข้ันตอนท่ี 6 เมื่อครบกําหนด 28 วัน จึงนําไปทําการทดสอบการตานแรงอัด และ

ปริมาณความช้ืน ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 แสดงผังการดําเนินงานการผลิตรูปทรงจริงและการทดสอบตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.58-2533 

ขั้นตอนที่ 2 ผสมสวนผสมตาง ๆ ใหเขากัน 

ขั้นตอนที่ 3 เทสวนผสมลงในเคร่ืองอัดข้ึนรูป  

ขั้นตอนที่ 4 นําออกจากเครื่องอัดและนําไปผ่ึงลม 1 วัน   

ขั้นตอนที่ 5 ทําการบมชืน้ 3 วัน  แลวผ่ึงลมตอจนครบ 28 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 นําไปทาํการทดสอบขนาดรูปทรงโดยการวัด 

ขั้นตอนที่ 1 ชั่งตวงสวนผสม 

ขั้นตอนที่ 7 นําไปทาํการทดสอบการตานแรงอัด  และปริมาณความช้ืน 
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ภาพที่ 27 แสดงข้ันตอนที่ 1 การชั่งตวงสวนผสม 
   

   
 

ภาพที่ 28 แสดงข้ันตอนที่ 2 การผสมใหเขากัน 

 

   
 

ภาพที่ 29 แสดงข้ันตอนที่ 3 เทสวนผสมลงในเคร่ืองอัดข้ึนรูป  แลวทําการอัดข้ึนรูป 
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ภาพที่ 30 แสดงข้ันตอนที่ 4 นําออกจากเครื่องอัดและนําไปผ่ึงลม 1 วัน   

 
 

   
 

ภาพที่ 31 แสดงข้ันตอนที่ 5 ทําการบมชื้น 3 วัน  แลวผ่ึงลมตอจนครบ 28 วัน 

 

   
 

ภาพที่ 32 แสดงการวัดขนาดความยาวและความกวาง 



48 

 

   
 

ภาพที่ 33 แสดงการวัดขนาดความหนาและความหนาของเปลือก 

 
 

   
 

ภาพที่ 34 แสดงข้ันตอนที่ 6 การทดสอบการตานแรงอัด   

 

   
 

ภาพที่ 35 แสดงข้ันตอนที่ 6 การทดสอบปริมาณความช้ืนโดยการแชน้ําและอบแหงในตูอบ 
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ภาพที่ 36 แสดงการชั่งน้ําหนักของคอนกรีตบล็อกบนเคร่ืองชั่งเพื่อใชทดสอบการดูดกลืนน้ํา 

 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงช้ินเปลือกคอนกรีตบล็อกสําหรับทดสอบการหดแหง 
 
 การทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 
 การทดสอบคุณสมบัติในดานการนําความรอน โดยการทดสอบหาคาสัมประสิทธิก์ารนาํ

ความรอน (Thermal Conductivity, k) สงทดสอบ ณ กรมวิทยาศาสตรบริการกระทรวงวิทยาศาสตร  

ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518 โดยทําการผลิตเปนแผนขนาด 30x30x1.5 เซนติเมตร   

ทดสอบทั้ง 13 สูตร สูตรละ 1 ตัวอยาง คือ  A, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 

และ D3 เพื่อเปรียบเทียบหาสูตรที่มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่าสุด    
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 ขั้นตอนการดําเนินงาน  มีดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1  เตรียมแมแบบในการหลอแผนคอนกรีตขนาด กวาง x ยาว x หนา  30 x 

30 x 1.5 เซนติเมตร  โดยใชกระดาษแข็ง  

 ข้ันตอนที่ 2 ชั่งน้ําหนักสวนผสมตามสูตรที่ไดกําหนดไว 

 ข้ันตอนที่ 3 ผสมสวนผสมตาง ๆ ที่กําหนดไวใหเขากัน โดยเร่ิมผสมหินและทรายทํา

การ ผสมกันใหเขากันกอนแลวจึงนําปูนซีเมนตเขาไปผสม จากน้ันจึงใสน้ําเขาไปผสมโดยใส

ประมาณไมเกิน 10 เปอรเซนตของน้ําหนักรวมทั้งหมด  หรือพอใหสวนผสมจับตัวกันเปนกอนได 

 ข้ันตอนที่ 4 เทสวนผสมลงในแมแบบที่ไดเตรียมไว  ทําการตบอัดใหแนนโดยใชเกรียง

ฉาบปูน 

 ข้ันตอนที่ 5 ทําการบมชื้นโดยใชพลาสติกคลุม 7 วัน 

 ข้ันตอนที่ 6 ถอดออกจากแบบ  นําไปทําการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 แสดงผังการดําเนินงานการทดสอบคุณสมบัติการนําความรอน 
 

ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้าํหนักสวนผสม 

ขั้นตอนที่ 3 ผสมสวนผสมตาง ๆ ใหเขากัน 

ขั้นตอนที่ 4 เทสวนผสมลงในแมแบบที่ไดเตรียมไว 

ขั้นตอนที่ 5 ทําการบมชืน้โดยใชพลาสติกคลุม 7 วัน

ขั้นตอนที่ 6 ถอดออกจากแบบ  นาํไปทาํการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแมแบบ 
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ภาพที่ 39 แสดงข้ันตอนที่ 4 เทสวนผสมลงในแมแบบที่ไดเตรียมไว ทําการตบอัดใหแนน 

 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงข้ันตอนที่ 5 ทําการบมชื้นโดยใชพลาสติกคลุม 7 วัน 

 

   
 

ภาพที่ 41 แสดงข้ันตอนที่ 6 ถอดออกจากแบบ เพื่อนําไปทําการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ การ

นําความรอน 
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 ทําการทดสอบความสามารถในการลดความรอน 
 การทดสอบความสามารถในการลดความรอน ของคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา  

เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป โดยทําการทดสอบดวยกลองทดลอง

รูปทรงลูกบาศก  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. เตรียมกลองทดลอง 3 กลอง  โดยทําจากโฟมโพลีสไตรีนความหนาแนน 1 ปอนด/

ลบ.ฟุต  หนา 3 นิ้ว  ทั้ง 5 ดาน  สวนอีกดานไวสําหรับผนังคอนกรีตบล็อก   

 2. การยึดติดโฟมแตละดานใชไมตะเกียบเสียบและอุดรอยตอดวยซิลิโคน แลวปด

รอยตอภายนอกดวยเทปกาวอีกคร้ัง  

 3. ดานที่เปนผนังคอนกรีตบล็อกกอฉาบตามรูป โดยใหผนังคอนกรีตบล็อกจาก

ผักตบชวาเปนกลองที่ 1 และคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาดเปนกลองที่ 2 และกลองที่ 3 

 4. แทนรองกลองทําจากเหล็กฉากเจาะรูขนาด 1 ½” x 1 ½” หนา 2 มม. 

 5. กลองทดลองวางหางกัน 2.50 เมตร หันผนังดานที่เปนคอนกรีตบล็อกไปทางทิศใต 

 6. ติดต้ังเคร่ืองบันทึกขอมูล (Data Logger ยี่หอ Testo รุน 177-T4) จํานวน 3 เคร่ือง

และติดสายเทอรโมคัปเปล (Themocouple Type-T) จํานวน 10 สาย เพื่อวัดอุณหภูมิที่จุดตาง ๆ 

จํานวน 4 จุด ดังนี้ 

  จุดที่ 1  วัดอุณหภูมิผิวภายนอกกลองดานผนังคอนกรีตบล็อก กลองที่ 1, กลองที่  

2 และกลองที่ 3 จํานวนกลองละ 1 จุด 

  จุดที่ 2  วัดอุณหภูมิผิวภายในกลองดานผนังคอนกรีตบล็อก กลองที่ 1, กลองที่ 2  

และกลองที่ 3 จํานวนกลองละ 1 จุด 

  จุดที่ 3  วัดอุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง จํานวน 1 จุด 

  จุดที่ 4  วัดอุณหภูมิอากาศภายในกลองที่ 1, กลองที่ 2 และกลองที่ 3  จํานวน 

กลองละ 1 จุด 

 7. เก็บขอมูลการวัดอุณหภูมิตามจุดตาง ๆ ทั้ง 10 จุด  ทุก ๆ 10 นาที 

 8. วิเคราะหเปรียบเทียบอุณหภูมิทั้ง 3 กลอง 
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ภาพที่ 42 แสดงลักษณะกลองทดลองและวัสดุในการทํากลองทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 43 แสดงจุดที่ใชวัดอุณหภูมิ 
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ภาพที่ 44 แสดงตําแหนงการวางกลองทดลอง 
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ภาพที่ 45 แสดงกลองทดลองทั้ง 3 กลอง 

 

     
1. วัดอุณหภูมิผิวภายนอกกลอง 2. วัดอุณหภูมิผิวภายในกลอง 

  
3. วัดอุณหภูมอิากาศภายนอกกลอง 4. วัดอุณหภูมอิากาศภายในกลอง 

 

ภาพที่ 46 แสดงจุดติดเคร่ืองวัดอุณหภูมิที่กลองทดลอง 
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 การเปรียบเทียบราคา 
 การคํานวณหาราคาตนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา โดยมีสวนผสมของ

ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 (ตราชาง), ทราย, หิน และผักตบชวาบดละเอียด โดยคิดราคา

ตนทุนจากทั้ง 13 สูตร ไดแก สูตร A, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3  ราคา

ตนทุนจะคิดจากน้ําหนักวัสดุที่นํามาผลิตคอนกรีตบล็อกขนาด 70x190x390 มม. จํานวน 1 กอน  

 ราคาตนทุนการผลิต = (น้ําหนักปูนซีเมนตตอกอน x ราคาปูนซีเมนตตอ กก.) + 

(น้ําหนักทรายตอกอน x ราคาทรายตอ กก.) + (น้ําหนักหินตอกอน x ราคาหินตอ กก.)+(น้ําหนัก

ผักตบชวาตอกอน x ราคาผักตบชวาตอ กก.) 

 ราคาตนทุนการผลิตผักตบชวาบดละเอียดตอกก. = ราคาผักตบชวาตอ กก. + [(ราคา

คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรบดละเอียดตอชั่วโมง + คาไฟฟาตอช่ัวโมง + คาแรงงานตอชั่วโมง) / 

น้ําหนักผักตบชวาที่บดไดใน 1 ชั่วโมง] 
 
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 งานวิจัยนี้มีการทํางานในภาคปฏิบัติการที่ตองใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการ

ทดลอง ต้ังแตข้ันตอนการเตรียมผักตบชวาบดละเอียด ไปจนถึงการผลิตจริง และข้ันตอนการ

ทดสอบคุณสมบัติในดานตาง ๆ เพื่อใหไดคอนกรีตบล็อกที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค  

 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมวัตถุดิบ 

 1. วัสดุอุปกรณที่ใชในการเตรียมวัตถุดิบ 

  1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 

  1.2 ทรายหยาบ 

  1.3 หินฝุน 

  1.4 ผับตบชวา 

  1.5 ตะแกรงตากผักตบชวา 

  1.6 มีด 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเตรียมวัตถุดิบ 

  2.1 เคร่ืองบดสับของ Moulinex 

 ขั้นตอนที่ 2  ทดลองหาสวนผสม 

 1. วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลองหาสวนผสม 

  1.1 ผับตบชวา 

  1.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 
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  1.3 ทรายหยาบ 

  1.4 หินฝุน 

  1.5 กาละมัง 

  1.6 สวานติดใบพัดสําหรับกวนปูน 

  1.7 เกรียง 

  1.8 แบบกระดาษแข็งสําหรับทําแมแบบหลอกอนคอนกรีตที่มีขนาด 10x10x10 ซม.  

จํานวน 48 กอน 

  1.9 น้ําสะอาด 

  1.10 ตราช่ังดิจิตอล SCA-301 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองหาสวนผสม 

  2.1 สวานติดใบพัดสําหรับกวนปูน 

  2.2 เคร่ืองทดสอบแรงอัดกอนคอนกรีตยี่หอ MRTR ขนาด 10 ตัน 

 ขั้นตอนที่ 3  การผลิตรูปทรงจริงตาม มอก.58-2533 และทดสอบคุณสมบัติ 

 1. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตรูปทรงจริงและทดสอบคุณสมบัติ 

  1.1 ผับตบชวา 

  1.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 

  1.3 ทรายหยาบ 

  1.4 หินฝุน 

  1.5 น้ําสะอาด 

  1.6 ตราช่ัง 

  1.7 กาละมัง 

  1.8 สวานติดใบพัดสําหรับกวนปูน 

  1.9 เกรียง 

  1.10 แบบกระดาษแข็งสําหรับทําแมแบบหลอแผนคอนกรีตเพื่อทดสอบคา   

สัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) โดยแผนทดสอบมีขนาด 30x30x1.5 ซม. จํานวน 12 แผน 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการผลิตรูปทรงจริงและทดสอบคุณสมบัติ 

  2.1 โมผสมปูน 

  2.2 เคร่ืองอัดกอนคอนกรีตบล็อก 

  2.3 เคร่ืองทดสอบแรงอัดยี่หอ AVERY ขนาด 272 ตัน 
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  2.4 เตาอบไฟฟายี่หอ CONTHERM 

  2.5 เวอรเนียรคาลิเปอร (Vernier Calipers) ยี่หอ MITUTOYO 

 ขั้นตอนที่ 4  การทดสอบความสามารถในการลดความรอน 

 1. วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดสอบความสามารถในการลดความรอน 

  1.1 โฟมโพลีสไตรีน ความหนาแนน 1 ปอนด/ลูกบาศกฟุต  หนา 3 นิ้ว 

  1.2 ซิลิโคน 

  1.3 เทปกาว 

  1.4 เหล็กฉากเจาะรู 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการทดสอบความสามารถในการลดความรอน 

  ในชวงทดสอบความสามารถในการลดความรอนนี้  จะตองใชเคร่ืองมือวัด

อุณหภูมิที่สามารถบันทึกขอมูลได โดยใชเคร่ืองมือบันทึกขอมูล (Data Logger) ยี่หอ Testo รุน

177-T4 โดยเก็บขอมูลจากสายวัดอุณหภูมิเทอรโมคัปเปล (Thermocuple Type-T) ปลายสาย

ติดต้ังที่กลองทดสอบความสามารถในการลดความรอน  ปลายสายอีกดานตอเขาเคร่ืองบันทึก

ขอมูลแลวเก็บขอมูลดวยการตอเชื่อมสัญญาณเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรทุก 10 นาที จากนั้นใช

โปรแกรม Testo Comfort และ  Microsoft Excel  การในวิเคราะห 
 
สถานที่ในการทําวิจัย 
 1. สถานที่เตรียมวัตถุดิบและทดลองสวนผสม บานเลขที่ 122 หมู 5 ต.คลองดาน   

อ.บางบอ  จ.สมุทรปราการ  ทําการเตรียมวัตถุดิบและทดลองสวนผสมเดือน พฤศจิกายน 2553 - 

พฤษภาคม 2554 

 2. สถานที่ทดสอบความตานแรงอัดกอนคอนกรีตขนาด 10x10x10 ซม. บริษัท 

ซุปเปอรบล็อก จํากัด (มหาชน) 9/1 ม.11 ถ.สิงหบุรี-ปากดง ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี  

ทําการทดสอบเดือนมิถุนายน 2554 

 3. สถานที่ผลิตข้ึนรูปจริงขนาด 70x190x390 มิลลิเมตร ทําการผลิตข้ึนรูปคอนกรีต

บล็อกที่รานชาติอมรคาวัสดุ ต.คลองดาน  อ.บางบอ  จ.สมุทรปราการ ทําการผลิตวันที่ 18  

กรกฏาคม 2554  

 4. สถานที่ทดสอบคุณสมบัติความตานแรงอัดและปริมาณความชื้นตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.58-2533 และคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ตามมาตรฐาน ASTM C518 

ทําการทดสอบวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ทําการทดสอบคุณสมบัติความตานแรงอัดและปริมาณ

ความชื้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58 และคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ตาม
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มาตรฐาน ASTM C518 ที่กรมวิทยาศาสตรบริการ  ถ.พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทําการ

ทดสอบวันที่ 12-16 ธันวาคม 2554 

 5. สถานที่ทดสอบความสามารถในการลดความรอน ทําการทดสอบที่ชั้นดาดฟา  

อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  31 ถนนหนาพระลาน แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ทําการทดสอบวันที่ 7-10 มกราคม 2555 
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บทที่ 4 
 

ผลการทดสอบ วิเคราะห และอภิปราย 
 
 การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาเพื่อชวยลดการนําความรอนนั้น มีข้ันตอน

การทํางาน 5 ข้ันตอน 1) การเตรียมวัตถุดิบ 2) การทดลองสวนผสม 3) การผลิตข้ึนรูปจริงและ

ทดสอบคุณสมบัติ 4) การทดสอบความสามารถในการลดความรอน 5) การสรุปผลการดําเนินงาน

แตละข้ันตอนสามารถสรุปได ดังนี้ 

 
ผลการเตรียมวัตถุดิบ 
 การเตรียมผักตบชวาโดยเก็บผักตบชวาเฉพาะสวนลําตนจากแหลงน้ําในจังหวัด

สมุทรปราการ นําไปลางทําความสะอาด ผ่ึงแดดใหแหง จากน้ันนําไปบดเปนชิ้นเล็ก ๆ โดยวัด

ขนาดผักตบชวาที่บดไดประมาณ ≤ 0.5 มิลลิเมตร วัดขนาดโดยการใชตะแกรงขนาด 0.50 มม., 

0.25 มม., 0.090 มม., 0.063 มม. และถาด ในการคัดแยก 

 

 
 

ภาพที่ 47 แสดงผักตบชวาบดละเอียด 

 

 
 

ภาพที่ 48 แสดงตะแกรงที่ใชวัดขนาด 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวัดขนาดผักตบชวาบดละเอียด 

 

ขนาดความยาวผักตบชวา 

(มม.) 
≥0.500 <0.500-0.250 <0.250-0.090 <0.090-0.063 <0.063 

น้ําหนักผักตบชวา 

(%) 
45.13 30.32 19.86 1.44 2.17 

 
ผลการทดลองสวนผสม 
 เปนวิธีสําหรับใชในการหาสวนผสมระหวางผักตบชวา กับ ปูนซีเมนต ทราย และหินฝุน 

โดยอาศัยผลการทดสอบทางดานความตานทานแรงอัดเพื่อหาสวนผสมที่สามารถใสผักตบชวา

เขาไปไดมากท่ีสุดและมีความสามารถในการตานทานแรงอัดที่ผานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 

58-2533) ในเร่ืองของความตานทานแรงอัดที่กําหนดไววา คาความตานทานแรงอัดเฉล่ียตองไม

นอยกวา 2.5 เมกะพาสคัล และความตานทานแรงอัดแตละกอนจะตองไมนอยกวา 2.0 เมกะพาสคลั 

โดยนําสวนผสมคอนกรีตบล็อกมาผลิตข้ึนรูปทรงลูกบาศกขนาด 10x10x10 ซม. สําหรับใชในการ

ทดสอบความตานทานแรงอัดของสวนผสม โดยใชสวนผสมตนแบบ A ปูนซีเมนต : ทราย : หินฝุน 

= 1 : 3 : 5 โดยน้ําหนัก (กก.) โดยใชน้ํา 8-10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักรวม และนําผักตบชวา

บดละเอียดในปริมาณ 25, 50, 75 และ 100 กรัม มาผสมโดยการเพิ่มเขาไปและแทนท่ีปูนซีเมนต 

ทราย และหินฝุน กําหนดใหสวนผสมในการทดลองทั้งหมดมี 16 สูตร ไดแก A1, A2, A3, A4, B1, 

B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 และ D4 

 

  
 

ภาพที่ 49 แสดงกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อกขนาด 10x10x10 ซม. 
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 การทดสอบความตานแรงอัดของกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อกขนาด 
10x10x10 ซม. 
 การทดสอบความตานแรงอัดของกอนสวนผสมคอนกรีตขนาด 10x10x10 ซม. ของทั้ง 

16 สูตร ไดแก A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 และ D4 

เปรียบเทียบกับสูตร A ทดสอบโดยเคร่ืองทดสอบความตานแรงอัดเมื่อครบกําหนด 28 วัน มีคา

ความตานแรงอัด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 10 แสดงคาความตานแรงอัดกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อกขนาด 10x10x10 ซม. 

 

สูตร 
แรงอัดแตละกอน 

(เมกะพาสคัล) 
แรงอัดเฉลี่ย 3กอน 

(เมกะพาสคัล) 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

A 7.88 7.77 7.74 7.8 0.07 

A1 7.70 7.65 7.45 7.5 0.13 

A2 6.18 5.57 5.17 5.6 0.51 

A3 4.62 4.44 4.04 4.4 0.30 

A4 4.22 3.85 3.75 3.9 0.25 

B1 5.94 5.89 5.09 5.6 0.48 

B2 4.65 4.36 4.24 4.4 0.21 

B3 3.60 3.39 3.15 3.4 0.23 

B4 1.29 1.11 1.12 1.2 0.10 

C1 7.80 7.58 6.66 7.3 0.60 

C2 6.36 6.25 5.92 6.2 0.23 

C3 5.54 5.38 5.11 5.3 0.22 

C4 2.93 2.73 2.72 2.8 0.12 

D1 5.30 5.09 4.95 5.1 0.18 

D2 4.60 4.51 3.92 4.3 0.37 

D3 3.23 3.19 3.19 3.2 0.02 

D4 2.39 2.10 2.09 2.2 0.17 

มอก.58 2.00 2.5  
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แผนภูมิที่ 1 แสดงคาความตานแรงอัดกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อกสูตรตางๆ ขนาด10x10x10 ซม. 

 

 เนื่องจากคอนกรีตบล็อกขนาดทดลองจะเปนรูปทรงลูกบาศก 10x10x10 ซม.แบบทบึตัน 

แตรูปทรงจริงจะเปนแบบบล็อกกลวงและมีพื้นที่หนาตัดในการรับแรงนอยกวารอยละ 75 ของ

พื้นที่หนาตัดรวม  ดังนั้นเมื่อผลิตเปนบล็อกกลวงตาม มอก.58-2533 ความตานทานแรงอัดจาก  

ทรงลูกบาศกแบบทึบตันจะลดลงเหลือ 75 เปอรเซ็นต  การคํานวณหาความตานแรงอัดจะคิดแค 

75 เปอรเซ็นตของแรงอัดที่ไดตามการทดลองจากแผนภูมิดานบน  

 สูตร X  =  
100
75F  

 สูตร X = F 

 เมื่อ X = ความตานแรงอัดบล็อกกลวง มอก.58-2533 

  F = ความตานแรงอัดบล็อกขนาด 10x10x10 ซม. 
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ตารางที่ 11 แสดงคาความตานแรงอัดกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อกขนาด 10x10x10 ซม. ที่คํานวณ

ความตานแรงอัดที่ลดลงแลว 

 

สูตร แรงอัดเฉลี่ย 3 กอน 
(เมกะพาสคัล) 

สูตร แรงอัดเฉลี่ย 3 กอน 
(เมกะพาสคัล) 

A 5.85 C1 5.48 

A1 5.63 C2 4.65 

A2 4.20 C3 3.98 

A3 3.30 C4 2.10 

A4 2.93 D1 3.83 

B1 4.20 D2 3.23 

B2 3.30 D3 2.40 

B3 2.55 D4 1.65 

B4 0.90 มอก.58 2.50 

 
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงความตานแรงอัดกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อกขนาด 10x10x10 ซม. ที่คํานวณ

ความตาน แรงอัดที่ลดลงแลว 
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 จากกแผนภูมิไดทําการเลือกสูตรเพื่อนําไปทําการทดลองในข้ันตอไป โดยเลือกจากกลุม

สูตร A, B, C และ D กลุมละ 3 สูตร รวม 12 สูตร โดยพิจารณาเลือกจากสูตรที่ใสผักตบไดมากที่สุด

และผานความตานแรงอัด 2.5 เมกะพาสคัล ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 สูตรที่เลือกทั้ง 12 สูตร 

ประกอบไปดวย A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 แตเนื่องจากสูตร D3 มี

คาความตานแรงอัดเฉลี่ยตํ่ากวาเกณฑเล็กนอยแตมีความเปนไปไดที่จะมีคาความตานแรงอัด

ผานเกณฑที่กําหนดเมื่อผลิตข้ึนรูปจริงและจะทําใหการเปรียบเทียบครบกลุมละ 3 สูตร รวมสูตรที่

เลือกไปทั้งหมด 12 สูตร นําไปผลิตรูปทรงจริงและทําการทดสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบตอไป  

 การทดลองในข้ันตอไปจะทําการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน พรอมทั้ง

การอัดข้ึนรูปจริงซ่ึงเปนบล็อกกลวงขนาด 70x190x390 มม. เพื่อทดสอบคาตามมาตรฐาน มอก.

58-2533 ในเร่ืองความตานแรงอัดและความช้ืน และจะพิจารณาเลือกสูตรที่มีคาการนําความรอน

ตํ่าสุดและผานมาตรฐาน มอก.58-2533 ทั้งเร่ืองความตานแรงอัดและปริมาณความชื้น เพื่อนําไป

ทํากลองทดลองทดสอบอุณหภูมิเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด 

 
ผลการผลิตรูปทรงจริงและการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 การผลิตข้ึนรูปจริงโดยใชเคร่ืองอัดข้ึนรูปคอนกรีตบล็อก ซึ่งผลการผลิตข้ึนรูปจริง

คอนกรีตบล็อกกลวงทั้ง 12 สูตร ไดแก A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 

สามารถผลิตข้ึนรูปไดจริงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 โดยวัดขนาดและความ

คลาดเคล่ือนไดตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด โดยความหนาของเปลือกตองไมนอยกวา 12 

มิลลิเมตร ขนาดของคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักจะคาดเคล่ือนไดไมเกิน ±2 มิลลิเมตร โดยใน

งานวิจัยนี้ทําการผลิตคอนกรีตบล็อกขนาด หนาxสูงxยาว 70x190x390 มิลลิเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 50 แสดงคอนกรีตบล็อกที่ผลิตได 
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 คอนกรีตบล็อกที่ผลิตไดมีลักษณะตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 โดย

ปราศจากรอยแตกราวหรือสวนเสียอ่ืนใดอันเปนอุปสรรคตอการกอคอนกรีตบล็อกหรือทําให

ส่ิงกอสรางเสียกําลังหรือความคงทนถาวร  และมีผิวหยาบพอควรแกการจับยึดของปูนฉาบหรือ

ปูนแตงได 

 

ตารางที่ 12 แสดงขนาดของคอนกรีตบล็อกสูตร A2, A3, A4, B1, B2, และ B3  

 

สูตร A2 A3 A4 B1 B2 B3 
มาตรฐาน 

(มม.) 

ความยาว (มม.) 392.00 389.98 391.15 392.63 392.63 391.43 390 ± 2 

ความสูง (มม.) 191.84 191.56 191.81 188.90 188.83 188.27 190 ± 2 

ความหนา (มม.) 71.19 68.70 70.10 70.31 70.07 69.93 70 ± 2 

ความหนาเปลือก (มม.) 15.15 14.84 14.58 15.62 14.91 15.03 ≥ 12 

 

ตารางที่ 13 แสดงขนาดของคอนกรีตบล็อกสูตร C1, C2, C3, D1, D2, และ D3  

 

สูตร C1 C2 C3 D1 D2 D3 
มาตรฐาน 

(มม.) 

ความยาว (มม.) 390.76 392.33 391.99 390.34 391.61 391.39 390 ± 2 

ความสูง (มม.) 191.84 189.32 190.81 188.45 191.06 192.43 190 ± 2 

ความหนา (มม.) 69.68 69.33 70.98 69.99 70.84 69.05 70 ± 2 

ความหนาเปลือก (มม.) 15.41 15.06 190.81 15.55 15.00 14.60 ≥ 12 

 

 จากตารางแสดงขนาดของคอนกรีตบล็อกที่ผลิตไดทั้ง 12 สูตร พบวา คอนกรีตบล็อก

ที่ผลิตไดทั้ง 12 สูตร ไดแก A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 มีขนาดและ

เกณฑความคลาดเคล่ือนตรงตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 กําหนดไว พื้นที่หนาตัด

สุทธิของคอนกรีตบล็อกในนิยามตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 ระบุเอาไววามี

พื้นที่หนาตัดสุทธินอยกวารอยละ 75 ของพื้นที่หนาตัดรวม ดังนั้นการหารอยละของพ้ืนทีห่นาตัดสทุธิ

จึงคํานวณไดจากวิธีตอไปนี้  
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 พื้นที่หนาตัดสุทธิ = พื้นที่หนาตัดรวม-พื้นที่โพรงอากาศ 

 

 รอยละของพ้ืนที่หนาตัดสุทธิ     =                              100×  

 

 

 
 

ภาพที่ 51 แสดงพื้นที่หนาตัดสุทธิ 

 

 
 

ภาพที่ 52 แสดงพื้นที่หนาตัดรวม 

 

ตารางที่ 14 แสดงพื้นที่หนาตัดของคอนกรีตบล็อกสูตร A2, A3, A4, B1, B2, และ B3  

 
สูตร A2 A3 A4 B1 B2 B3 มาตรฐาน 

พท.หนาตัดรวม  

(ตร.มม.) 
27906.48 26791.63 27419.62 27605.82 27511.58 27372.7 - 

พท.โพรงอากาศ  

(ตร.มม.) 
10978.55 10404.39 10736.16 10825.69 10747.37 10850.84 - 

พท.หนาตัดสุทธิ  

(ตร.มม.) 
16927.93 16387.24 16683.46 16780.13 16764.21 16521.86 - 

พท.หนาตัดสุทธิ  

(%) 
60.66 61.17 60.84 60.78 60.94 60.36 < 75 % 

 

พื้นที่หนาตัดสุทธิ

พื้นที่หนาตัดรวม 
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ตารางที่ 15 แสดงพื้นที่หนาตัดของคอนกรีตบล็อกสูตร C1, C2, C3, D1, D2, และ D3  

 
สูตร C1 C2 C3 D1 D2 D3 มาตรฐาน 

พท.หนาตัดรวม 

(ตร.มม.) 
27228.16 27200.24 27823.45 27319.9 27741.65 27025.48 - 

พท.โพรอากาศ 

(ตร.มม.) 
10927.08 10783.31 10933.73 10820.03 10925.78 10898.18 - 

พท.หนาตัดสุทธิ 

(ตร.มม.) 
16301.08 16416.93 16889.72 16499.87 16815.87 16127.3 - 

พท.หนาตัดสุทธิ 

(%) 
59.87 60.36 60.70 60.40 60.62 59.67 < 75 % 

 

 พื้นที่หนาตัดสุทธิของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตรที่ผลิตได มีคานอยกวารอยละ 75 

ของพื้นหนาตัดรวม ซึ่งตรงตามนิยามของคอนกรีตบล็อกที่ระบุไวในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

58-2533 วามีพื้นที่หนาตัดสุทธินอยกวารอยละ 75 ของพื้นที่หนาตัดรวม 

 น้ําหนักคอนกรีตบล็อกที่ผลิตไดนั้นสามารถวัดไดจากการชั่งดวยตราช่ังดิจิตอลเพื่อ

นํามาประกอบการคํานวณหาความหนาแนน (Density) โดยที่ความหนาแนนสามารถคํานวณหา

ไดจากสูตรดังตอไปนี้ 

 

 ความหนาแนน (กก./ลบ.ม.)  =  

 

 

ตารางที่ 16 แสดงน้ําหนักและความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกสูตร A2, A3, A4, B1, B2, และ 

B3  

 
สูตร A2 A3 A4 B1 B2 B3 

น้ําหนัก (กก.) 6.33 6.11 5.99 6.72 6.37 6.24 

ปริมาตร (ลบ.ม.) 0.003247 0.003156 0.0032 0.00317 0.003166 0.003111 

ความหนาแนน (กก./ลบ.ม.) 1949.22 1936.29 1871.84 2120.03 2012.27 2006.06 

 

น้ําหนกั (กก.) 

ปริมาตร (ลบ.ม.) 
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ตารางที่ 17 แสดงน้ําหนักและความหนาแนของคอนกรีตบล็อกสูตร C1, C2, C3, D1, D2, และ

D3 

 
สูตร C1 C2 C3 D1 D2 D3 

น้ําหนัก (กก.) 6.57 6.50 6.40 6.85 6.60 6.04 

ปริมาตร (ลบ.ม.) 0.003127 0.003108 0.003223 0.003109 0.003213 0.003103 

ความหนาแนน (กก./ลบ.ม.) 2100.92 2091.34 1985.90 2203.00 2054.26 1946.27 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงคาความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

 

 จากตารางแสดงน้ําหนักและความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร พบวา 

น้ําหนักและความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกแปรผกผันกับปริมาณผักตบชวาที่ใส คือ เม่ือใส

ผักตบชวาเพิ่มข้ึน จะทําใหน้ําหนักและความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกลดลงตามลําดับ โดยที่

คอนกรีตบล็อกสูตร D3 มีคาความหนาแนนมากท่ีสุด 2203 กก./ลบ.ม. สวนคอนกรีตบล็อกสูตร 

A4 มีคาความหนาแนนนอยที่สุด 1871.84 กก./ลบ.ม. 
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 การทดสอบความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก 
 ผลการทดสอบความตานแรงอัดตามมาตรฐาน มอก.58-25330 ซึ่งระบุคาความตาน

แรงอัดของคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักของแตละกอนไมนอยกวา 2.0 เมกะพาสคัล และเฉล่ียจาก

คอนกรีตบล็อก 5 กอนไมนอยกวา 2.5 เมกะพาสคัล ทดสอบ ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งจาก

การทดสอบความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร ไดแก A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, 

C2, C3, D1, D2 และ D3 ผานมาตรฐานคาความตานแรงอัดทั้ง 12 สูตร ซึ่งมีผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 18   แสดงคาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

 

ความตานแรงอัด (เมกะพาสคัล) 
แตละกอน (≥ 2.0 เมกะพาสคัล) 

สูตร 

1 2 3 4 5 
เฉลี่ย 5 กอน 

(≥ 2.5 เมกะพาสคัล) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

A2 3.43 4.06 4.12 3.72 3.94 3.85 0.28 

A3 3.32 3.33 3.23 3.25 4.10 3.45 0.37 

A4 3.30 3.26 2.94 3.00 3.24 3.15 0.17 

B1 5.17 4.82 5.46 5.05 4.85 5.07 0.26 

B2 4.05 5.18 4.20 4.22 4.00 4.33 0.48 

B3 3.24 3.14 4.20 4.69 4.00 3.85 0.66 

C1 5.94 5.00 5.76 5.41 6.23 5.67 0.48 

C2 5.20 4.43 4.25 3.84 3.99 4.34 0.53 

C3 3.57 3.57 3.95 3.70 3.63 3.68 0.16 

D1 5.34 5.80 5.37 4.85 4.73 5.22 0.43 

D2 4.86 4.37 5.51 5.20 4.88 4.96 0.43 

D3 2.94 2.93 2.92 3.25 3.25 3.06 0.18 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงคาความตานแรงอัดคอนกรีตบล็อกสูตร A2, A3 และ A4 แตละกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงคาความตานแรงอัดเฉล่ียคอนกรีตบล็อกสูตร A2, A3 และ A4 

 

  คาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกของสูตร A2, A3 และ A4 ผานมาตรฐาน

คาความตานแรงอัดเฉลี่ย 5 กอน  และความตานแรงอัดแตละกอน ตามมอก.58 -2533 โดย 

A2 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 4.12 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 3.43 เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 

มาตรฐาน

สูงกวามาตรฐาน

ตํ่ากวามาตรฐาน

มาตรฐาน 

สูงกวามาตรฐาน 

ตํ่ากวามาตรฐาน 
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3.85 เมกะพาสคัล A3 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 4.1 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 3.23 เมกะพาสคัล 

และเฉล่ีย 5 กอน 3.45 เมกะพาสคัล A4 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 3.3 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 2.94 

เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 3.15 เมกะพาสคัล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงคาความตานแรงอัดคอนกรีตบล็อกสูตร B1 แตละกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงคาความตานแรงอัดเฉล่ียคอนกรีตบล็อกสูตร B1, B2 และ B3 

มาตรฐาน 

สูงกวามาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน

มาตรฐาน

สูงกวามาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน
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  คาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกของสูตร B1, B2 และ B3 ผานมาตรฐาน

คาความตานแรงอัดเฉล่ีย 5 กอน และความตานแรงอัดแตละกอน ตามมอก.58-2533 โดย B1  

มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 5.46 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 4.82 เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 5.07 

เมกะพาสคัล B2 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 5.18 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 4.00 เมกะพาสคัล และ

เฉล่ีย 5 กอน 4.33 เมกะพาสคัล B3 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 4.69 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 3.14 

เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 3.85 เมกะพาสคัล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงคาความตานแรงอัดคอนกรีตบล็อกสูตร C1, C2 และ C3 แตละกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 9 แสดงคาความตานแรงอัดเฉล่ียคอนกรีตบล็อกสูตร C1, C2 และ C3 

มาตรฐาน

สูงกวามาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน

มาตรฐาน 

สูงกวามาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน
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 คาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกของสูตร C1, C2 และ C3 ผานมาตรฐาน 

คาความตานแรงอัดเฉล่ีย 5 กอน และความตานแรงอัดแตละกอน ตาม มอก.58-2530 โดย C1 มี

คาความตานแรงอัดสูงสุด 6.23 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 5.00 เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 5.67  

เมกะพาสคัล C2 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 5.20 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 3.84 เมกะพาสคัล และ

เฉล่ีย 5 กอน 4.34 เมกะพาสคัล C3 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 3.95 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 3.57 

เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 3.68 เมกะพาสคัล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 10 แสดงคาความตานแรงอัดคอนกรีตบล็อก D1, D2 และ D3 แตละกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11 แสดงคาความตานแรงอัดเฉล่ียคอนกรีตบล็อก D1, D2 และ D3 

มาตรฐาน 

สูงกวามาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน

มาตรฐาน

สูงกวามาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน
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  คาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกของสูตร D1, D2 และ D3 ผานมาตรฐาน

คาความตานแรงอัดเฉล่ีย 5 กอน และความตานแรงอัดแตละกอน ตามมอก.58 -2530  โดย D1 มี

คาความตานแรงอัดสูงสุด 5.80 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 4.73 เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 5.22    

เมกะพาสคัล D2 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 5.11 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 4.37 เมกะพาสคัล และ

เฉล่ีย 5 กอน 4.96 เมกะพาสคัล D3 มีคาความตานแรงอัดสูงสุด 3.25 เมกะพาสคัล ตํ่าสุด 2.92 

เมกะพาสคัล และเฉล่ีย 5 กอน 3.06 เมกะพาสคัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 12 แสดงคาความตานแรงอัดเฉล่ียคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

 

  จากแผนภูมิแสดงคาความตานแรงอัดเฉล่ียของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร พบวา  

คาความตานแรงอัดนั้นแปรผันตรงกับคาความหนาแนน สวนการใสผักตบชวาเขาไปในสวนผสม

คอนกรีตบล็อกจะแปรผกผันกับคาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก โดยการใสผักตบชวา

เพิ่มข้ึนจะทําใหคาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกนั้นลดลงตามลําดับทั้ง 4 กลมสูตร แตทุก

สูตรนั้นผานคามาตรฐานการรับแรงอัดตาม มอก.58-2533 ทั้งความตานแรงอัดเฉล่ีย 5 กอน และ

ความตานแรงอัดแตละกอน สามารถนําไปผลิตขายไดทั้ง 12 สูตร แตจะตองพิจารณาควบคูไปกับ

การทดสอบปริมาณความช้ืน ซึ่งถาผานเกณฑการทดสอบปริมาณความช้ืนก็จะจัดอยูในประเภทที่ 

1 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทควบคุมความชื้น แตถาไมผานเกณฑการทดสอบปริมาณ

ความชื้นก็จะจัดอยูในประเภทที่ 2 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทไมควบคุมความช้ืน  

มาตรฐาน

สูงกวามาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน
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 การทดสอบปริมาณความชื้นของคอนกรีตบล็อก 
 ผลการทดสอบปริมาณความช้ืนตามมาตรฐาน มอก.58-2533 ของทั้ง 12 สูตร ปรากฎ

วาผานเกณฑมาตรฐานปริมาณความชื้นทั้ง 12 สูตร โดย มอก.58-2533 ระบุคาปริมาณความช้ืนโดย

ใชการพิจารณารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อก 5 กอน เปรียบเทียบกับรอยละ

การหดตัวทางยาว และใหพิจารณาความช้ืนสัมพัทธรายปเฉล่ียของสถานีที่ใกลแหลงผลิตมาก

ที่สุดควบคูไปดวย ดังตารางตอไปนี้  

 

ตารางที่ 19 แสดงปริมาณความช้ืนของคอกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทควบคุมความชื้นตาม

มาตรฐานอุตสากหรรม มอก.58-2533 

 
ความชื้นสูงสดุ รอยละของการดูดกลืนน้ําทั้งหมด 

(เฉลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 กอน) 
ความชื้นสัมพัทธรายปเฉลี่ย (รอยละ) 

การหดตัวทางยาว 
(รอยละ) 

นอยกวา 50 50-75 มากกวา 75 
นอยกวาหรือเทากับ 0.03 35 40 45 

มากกวา 0.03-0.045 30 35 40 

มากกวา 0.045 25 30 35 

 

ที่มา :  “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก  มอก. 58-2533,”  

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 117, ตอนที่ 119 (10 กรกฎาคม 2533): 13. 

 

  ในงานวิจัยนี้ไดผลิตคอนกรีตบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีความช้ืนสัมพัทธ

รายป 2554 เฉล่ียรอยละ 66.91 0

1   ซึ่งอยูในชองความช้ืนสัมพัทธรายปเฉล่ียรอยละ 50-75 จาก

ตารางที่ 17  โดยจะตองพิจารณาควบคูไปกับการหดตัวทางยาว ดังตอไปนี้ 

  1. ถาการหดตัวทางยาวนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.03 รอยละของการดูดกลืนน้ํา

เฉล่ียจะตองไมเกิน 40  

  2. ถาการหดตัวทางยาวมากกวารอยละ 0.03 ถึง 0.045 รอยละของการดูดกลืนน้ํา

เฉล่ียจะตองไมเกิน 35 
                                                            

 1 กรมอุตุนิยมวทิยา, รายงานความชืน้สมัพัทธรายป 2554 เฉลี่ย, เขาถึงเมื่อ 14 

พฤษภาคม 2555,  เขาถงึไดจาก www.tmd.go.th 
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  3. ถาการหดตัวทางยาวมากกวารอยละ 0.045 รอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย

จะตองไมเกิน 30 

  จากการทดสอบปริมาณความชื้นของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร ไดแก A2, A3, 

A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3  ผานมาตรฐานคาปริมาณความชื้นทั้ง 12 สูตร มี

ผลดังตอไปนี้ 
  2.1 การทดสอบการหดตัวทางยาว  
   ทําการทดสอบการหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร ตาม

มาตรฐาน มอก.58-2533 ทดสอบ  ณ  กรมวิทยาศาสตรบริการ  ถนนพระราม 6  กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 20 แสดงการหดตัวทางยาวรอยละของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

 

สูตร การหดตัวทางยาวรอยละ รอยละการดูดกลืนน้าํ (มอก.58-2533) 
A2 0.03 ≤ 40 

A3 0.04 ≤ 35 

A4 0.06 ≤ 30 

B1 0.04 ≤ 35 

B2 0.05 ≤ 30 

B3 0.06 ≤ 30 

C1 0.03 ≤ 40 

C2 0.04 ≤ 35 

C3 0.06 ≤ 30 

D1 0.03 ≤ 40 

D2 0.04 ≤ 35 

D3 0.05 ≤ 30 

 

   จากตารางผลการทดสอบการหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

เพื่อประกอบการพิจารณาการดูดกลืนน้ํารอยละในตารางท่ี 20 สรุปไดวา ปริมาณผักตบชวาที่ใส

แปรผันตรงกับการหดตัวทางยาว คือ เมื่อเพิ่มปริมาณผักตบชวาในสวนผสม จะทําใหการหดตัว

ทางยาวเพิ่มข้ึนเชนกัน 
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  2.2 การทดสอบการดูดกลืนน้ํา  
   ผลการทดสอบการดูดกลืนน้ําตามมาตรฐาน มอก.58-2533 (อางอิงวิธีการ

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.109) ซึ่งจากการทดสอบการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

ไดแก A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 ผานการทดสอบการดูดกลืนน้ํา 

ไดผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 21 แสดงคาการดูดกลืนน้ํารอยละของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

 

รอยละของการดูดกลนืน้ํา 
แตละกอน 

 
สูตร 

1 2 3 4 5 
เฉลี่ย 5 กอน 

มอก.58-2533 
เฉลี่ย 5 กอน 

A2 9.85 10.58 9.51 10.82 9.91 10.13 ≤ 40 

A3 10.97 11.62 10.74 10.97 10.72 11.00 ≤ 35 

A4 12.84 9.26 12.26 11.36 10.00 11.15 ≤ 30 

 

B1 8.54 8.40 10.18 8.24 8.15 8.70 ≤ 35 

B2 10.92 9.54 9.27 9.43 10.16 9.86 ≤ 30 

B3 10.54 10.56 11.11 10.44 11.59 10.85 ≤ 30 

 

C1 8.74 8.71 8.64 8.61 8.45 8.63 ≤ 40 

C2 8.88 9.30 8.79 8.68 8.75 8.88 ≤ 35 

C3 9.09 8.58 8.98 9.83 9.59 9.21 ≤ 30 

  

D1 8.11 8.04 8.38 8.15 8.18 8.17 ≤ 40 

D2 9.13 8.63 8.70 9.33 9.18 8.99 ≤ 35 

D3 11.28 10.98 10.90 10.83 12.53 11.30 ≤ 40 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้าํของคอนกรีตบล็อกสูตร  A2, A3 และ A4       

แตละกอน 

 

 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้าํเฉลี่ย 5 กอน ของคอนกรีตบล็อกสูตร A2, A3 

และ A4 
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   คาการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกสูตร A2, A3 และ A4 ผานมาตรฐาน

การดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 5 กอน ตามมอก.58-2533 โดยปริมาณผักตบชวาที่ใสลงไปแปรผันตรงกับ

คาการดูดกลืนน้ํา คือ เม่ือเพิ่มปริมาณผักตบชวาลงไปในสวนผสมจะทําใหคาการดูดกลืนน้ําของ

คอนกรีตบล็อกเพิ่มข้ึนเชนกัน 

   คอนกรีตบล็อกสูตร A2 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 10.13 ซึ่ง 

นอยกวาคามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละนอยกวาหรือเทากับ 0.03 รอยละ

ของการดูดกลืนน้ําตองไมเกิน 40  

   คอนกรีตบล็อกสูตร A3 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 11.00 ซึ่ง 

นอยกวาคามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.03-0.045 รอยละของ

การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน 35  

   คอนกรีตบล็อกสูตร A4 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 11.15 ซึ่ง 

นอยกวาคามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.045 รอยละของการ

ดูดกลืนน้ําตองไมเกิน 30  

 

 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกสูตร B1, B2 และ B3 แตละ

กอน 
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แผนภูมิที่ 16 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 5 กอน ของคอนกรีตบล็อกสูตร B1, B2 

และ B3 

 

   คาการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกสูตร B1, B2 และ B3  ผานมาตรฐาน

การดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 5 กอน ตาม มอก.58 -2530 โดยปริมาณผักตบชวาที่ใสลงไปแปรผันตรงกับ

คาการดูดกลืนน้ํา คือเมื่อเพิ่มปริมาณผักตบชวาลงไปในสวนผสมจะทําใหคาการดูดกลืนน้ําของ

คอนกรีตบล็อกเพิ่มข้ึนเชนกัน 

   คอนกรีตบล็อกสูตร B1 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 8.70 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.03-0.045 รอยละของการดูดกลืน

น้ําตองไมเกิน 35 

   คอนกรีตบล็อกสูตร B2 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 9.86 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.045 รอยละของการดูดกลืนน้ํา

ตองไมเกิน 30  

   คอนกรีตบล็อกสูตร B3 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 10.85 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.045 รอยละของการดูดกลืนน้ํา

ตองไมเกิน 30  
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แผนภูมิที่ 17 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกสุตร C1, C2 และ C3 แตละ

กอน 

 

 
 

แผนภูมิที่ 18 แสดงคารอยละการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 5 กอน ของคอนกรีตบล็อกสูตร C1, C2 และ 

C3 
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   คาการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกสูตร C1, C2 และ C3 ผานมาตรฐาน

การดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 5 กอน ตามมอก.58 -2530 โดยปริมาณผักตบชวาที่ใสลงไปแปรผันตรงกับ  

คาการดูดกลืนน้ํา คือเมื่อเพิ่มปริมาณผักตบชวาลงไปในสวนผสมจะทําใหคาการดูดกลืนน้ําของ

คอนกรีตบล็อกเพิ่มข้ึนเชนกัน 

   คอนกรีตบล็อกสูตร C1 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 8.63 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละนอยกวาหรือเทากับ 0.03 รอยละของการ

ดูดกลืนน้ําตองไมเกิน 40  

   คอนกรีตบล็อกสูตร C2 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 8.88 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.03-0.045 รอยละของการ

ดูดกลืนน้ําตองไมเกิน 35  

   คอนกรีตบล็อกสูตร C3 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 9.21 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.045 รอยละของการดูดกลืนน้ํา

ตองไมเกิน 30  

 

 
 

แผนภูมิที่ 19 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกสูตร D1, D2 และ D3 แตละ

กอน 
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แผนภูมิที่ 20 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 5 กอน ของคอนกรีตบล็อกสูตร D1, D2 

และD3 

 

   คาการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกสูตร D1, D2 และ D3 ผานมาตรฐาน

การดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 5 กอน ตาม มอก.58 -2530 โดยปริมาณผักตบชวาที่ใสลงไปแปรผันตรงกับ  

คาการดูดกลืนน้ํา คือเมื่อเพิ่มปริมาณผักตบชวาลงไปในสวนผสมจะทําใหคาการดูดกลืนน้ําของ

คอนกรีตบล็อกเพิ่มข้ึนเชนกัน 

   คอนกรีตบล็อกสูตร D1 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 8.17 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทงยาวรอยละนอยกวาหรือเทากับ 0.03 รอยละของ

การดูดกลืนน้ําตองไมเกิน 40  

   คอนกรีตบล็อกสูตร D2 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ีย 8.99 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.03-0.045 รอยละของการ

ดูดกลืนน้ําตองไมเกิน 35  

   คอนกรีตบล็อกสูตร D3 มีคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 11.30 ซึ่งนอยกวา

คามาตรฐานที่ระบุไววา ถาคาการหดตัวทางยาวรอยละมากกวา 0.045 รอยละของการดูดกลืนน้ํา

ตองไมเกิน 30 
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แผนภูมิที่ 21 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉลี่ย 5 กอน ของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร 

 

  จากแผนภูมิที่ 21 แสดงคารอยละของการดูดกลืนน้ําเฉล่ียของคอนกรีตบล็อกทั้ง 

12 สูตร พบวา การใสผักตบชวาเขาไปในสวนผสมคอนกรีตบล็อกจะแปรผันตรงกับคาการดูดกลืนน้ํา

และการหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อกแตจะแปรผกผันกับคาความหนาแนน โดยการใส

ผักตบชวาในปริมาณเพิ่มข้ึนจะทําใหคาการดูดกลืนน้ําและการหดตัวทางยาของคอนกรตีบล็อกนัน้

เพิ่มข้ึนตามลําดับ คาการดูดกลืนน้ําและการหดตัวทางยาวของทั้ง 4 กลุมสูตร จะเพ่ิมข้ึนเมื่อใส

ผักตบชวาเพิ่มข้ึนเหมือนกัน แตทุกสูตรนั้นผานคามาตรฐานปริมาณความช้ืนตาม มอก.58-2533 

ซึ่งจัดอยูในประเภทที่ 1 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทควบคุมความช้ืน  

 

ตารางที่ 22 แสดงคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกที่สูตร D3 เปรียบเทียบกับมอก.58-2533 

 

รายการเปรยีบเทียบ คอนกรีตบลอ็ก D3 มอก.58-2533 สรุป 

ขนาด ยาว x หนา x สูง  

(มม.) 
391.39 x 192.43 x 69.05 

390 x 190 x 70 

(± 2) 

ผานมาตรฐาน 

ความหนาเปลือก 

(มม.) 
14.60 ≥ 12 

ผานมาตรฐาน 
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ตารางที่ 22 แสดงคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกที่สูตร D3 เปรียบเทียบกับมอก.58-2533 (ตอ) 

 

รายการเปรยีบเทียบ คอนกรีตบลอ็ก D3 มอก.58-2533 สรุป 

น้ําหนัก  

(กก.) 
6.05 - 

ไมมีระบุใน

มาตรฐาน 

ความหนาแนน 

 (กก./ลบ.ม.) 
1946.27 - 

ไมมีระบุ 

ในมาตรฐาน 

ความตานแรงอัดเฉล่ีย 

(เมกะพาสคัล) 
3.06 ≥ 2.5 

ผานมาตรฐาน 

ความตานแรงอัดแตละกอน 

(เมกะพาสคัล) 

2.93, 2.94, 2.95,  

3.25, 3.25 
≥ 2.0 

ผานมาตรฐาน 

รอยละการดูดกลืนน้ํา 

(รอยละการหดตัวทางยาว 0.05) 
8.17 < 30 

ผานมาตรฐาน 

 
การทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 
 การทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน สงทดสอบ ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518  

 

ตารางที่ 23 แสดงคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ของคอนกรีตบล็อกที่ไดจากการทดลอง 

 

รายการ 
สัมประสิทธิก์ารนําความรอน 

(k) W/m·K 

A (สวนผสมตนแบบไมใสผักตบชวา) 0.186 

A2 (สวนผสมตนแบบใสผักตบชวา 0.050) 0.134 

A3 (สวนผสมตนแบบใสผักตบชวา 0.075) 0.128 

A4 (สวนผสมตนแบบใสผักตบชวา 0.100) 0.124 

B1 (แทนที่ปูนดวยผักตบชวา 0.025) 0.130 

B2 (แทนที่ปูนดวยผักตบชวา 0.050) 0.126 
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ตารางที่ 23 แสดงคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ของคอนกรีตบล็อกที่ไดจากการทดลอง 

(ตอ) 

 

รายการ 
สัมประสิทธิก์ารนําความรอน 

(k) W/m·K 

B3 (แทนที่ปูนดวยผักตบชวา 0.075) 0.120 

C1 (แทนที่ทรายดวยผักตบชวา 0.025) 0.155 

C2 (แทนที่ทรายดวยผักตบชวา 0.050) 0.142 

C3 (แทนที่ทรายดวยผักตบชวา 0.075) 0.135 

D1 (แทนที่หินดวยผักตบชวา 0.025) 0.139 

D2 (แทนที่หินดวยผักตบชวา 0.050) 0.123 

D3 (แทนที่หินดวยผักตบชวา 0.075) 0.111 

 

 
 

แผนภูมิที่ 22 แสดงคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ของคอนกรีตบล็อกที่ไดจากการทดลอง 

 

 จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของคอนกรีตบล็อกสูตรตาง ๆ ที่ได

ผานการทดสอบในเรื่องความตานทานแรงอัดและปริมาณความชื้นมาแลวพบวา สวนผสมที่ใส

ผักตบชวาลงไปนั้นมีคาในการนําความรอนลดลงจากสวนผสมที่ไมไดใสผักตบชวาสูตร A และมี
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คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนลดลงตามลําดับเมื่อใสผักตบชวาในปริมาณเพิ่มข้ึนซึ่งแปรผันตรง

กับคาความหนาแนนที่ลดลงดวยเชนกัน โดยที่สวนผสม D3 (แทนที่หินดวยผักตบชวา 0.075) มคีา

สัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่าสุดที่ 0.111 W/m·K ซึ่งตํ่ากวาสูตร A ที่ไมใสผักตบชวา ซึ่งมีคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.186 W/m·K ตํ่ากวาคามาตรฐานตามประกาศของกระทรวง

พลังงาน ซึ่งระบุคาการนําความรอนคอนกรีตบล็อกกลวง 80 มม. เทากับ 0.546 W/m·K และ 

ตํ่ากวา CIBSE Guide A:2006 ซึ่งระบุคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของคอนกรีตบล็อก  

0.77 W/m·K 

 

ตารางที่ 24 แสดงคุณสมบัติเชิงความรอนของคอนกรีตบล็อกสูตร D3 

 

รายการเปรยีบเทียบ 
คอนกรีตบลอ็ก 

สูตร D3 
คอนกรีตบลอ็ก 

สูตร A 
กระทรวงพลงังาน

2552 
CIBSE 
2006 

ความหนาแนน (กก./ลบ.ม.) 1946.27 - 2210 1900 

ความหนา (มม.) 69.05 - 80 150 

สัมประสิทธิ์การนํา 

ความรอน (W/m·K) 
0.111 0.186 0.546 0.77 

 
ผลการทดสอบความสามารถในการลดความรอน 
 การทดสอบความสามารถในการลดความรอนของคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร 

D3 เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป 2 ยี่หอ ทําการทดสอบโดยใชกลอง

ทดลองที่ทําจากโฟมโพลีสไตรีนและกําหนดใหผนังดานทิศใตของกลองทําจากคอนกรีตบล็อก 

จํานวน 3 กลอง โดยกลองที่ 1 ผนังดานทิศใตทําจากคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 

กลองที่ 2 ผนังดานทิศใตทําจากคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด ยี่หอที่ 1 (จากรานไทวัสดุ) 

และกลองที่ 3 ผนังทําจากคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด ยี่หอที่ 2 (NEC) กําหนดจุดวัด

อุณหภูมิ (ดูภาพที่ 53) ทั้งหมด 4 จุด  คือ จุดที่ 1 อุณหภูมิผิวหนังภายนอกกลอง จุดที่ 2 อุณหภูมิ

ผิวหนังภายในกลอง จุดที่ 3 อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง จุดที่ 4 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

ทําการทดลองและเก็บขอมูลวันที่ 7-10 มกราคม 2555  
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ตารางที่ 25 แสดงขนาดและความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกทั้ง 3 กลองทดลอง 

 

รายการ 
ขนาด 

หนาxสูงxยาว (มม.) 
ความหนาเปลือก

(มม.) 
นํ้าหนัก 
(กก.) 

ความหนาแนน 
(กก./ลบ.ม.) 

คอนกรีตบล็อก D3 69.93 x 188.27 x 391.43 15.03 6.04 1946.27 

คอนกรีตบล็อก 

รานไทวัสดุ 
65.13 x 186.21 x 389.15 14.15 5.38 1940.57 

คอนกรีตบล็อก NEC 71.08 x 185.35 x 391.02 19.12 7.5 2064.98 

มอก.58-2533 70 x 190 x 390 (±2) ≥ 12 - - 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 53 แสดงจุดที่ใชวัดอุณหภูมิ 

 

 จากภาพแสดงจุดที่ใชวัดอุณหภูมิ จุดที่ 1 อุณหภูมิผิวหนังภายนอกกลอง จุดที่ 2 

อุณหภูมิผิวหนังภายในกลอง จุดที่ 3 อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง จุดที่ 4 อุณหภูมิอากาศ

ภายในกลอง 
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ภาพที่ 54 แสดงตําแหนง ทิศทาง การวางกลอง วัสดุและตําแหนงวัดอุณหภูมิอากาศภายใน 
 

 การวิเคราะหผลการทดสอบความสามารถในการลดความรอน แบงเปน 2 กรณี คือ 

ผลของอุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิเฉล่ีย ทั้ง 3 กลอง ของวันที่ 7-10 มกราคม 2555  

 

 
 

แผนภูมิที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย ทั้ง 3 วัน ของทั้ง 4 ตําแหนงวัดอุณหภูมิ

ระหวางกลองที่ 1 คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 กลองที่ 2 คอนกรีตบล็อก 

ยี่หอที่ 1 กลองที่ 3 คอนกรีตบล็อก ยี่หอที่ 2 
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แผนภูมิที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉล่ีย ทั้ง 3 วัน ในชวงเวลา 06.00-18.00 น. ของทั้ง 

4 ตําแหนงวัดอุณหภูมิ ระหวางกลองที่ 1 คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 

กลองที่ 2 คอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 1 กลองที่ 3 คอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 2 

 

 จากแผนภูมิที่ 25 เปนการวิเคราะหอุณหภูมิภายในตําแหนงวัดอุณหภูมิที่ 4 ของทั้ง 3 

กลองทดลองในชวงเวลา 06.00-18.00 น. พบวาทั้ง 3 กลองมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุด

กลองที่ 1 อยูที่ 40.9  ํC กลองที่ 2 46.2  ํC และกลองที่ 3 42  ํC ในชวงเวลา 15.30-16.10 น. โดยมี

อุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุดเฉล่ียทั้ง 3 วัน อยูที่ 40.13  ํC, 44.73  ํC และ 40.83  ํC ตามลําดับ 

(ดูแผนภูมิที่ 23) ซึ่งคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวามีอุณหภูมิอากาศภายในสูงสุดและสูงสุดเฉล่ียตํ่า

กวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ  

 กลางวัน อุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียทั้ง 3 วัน ในชวงเวลา 06.00 -18.00 น. 

พบวาทั้ง 3 วันที่ทําการทดลองคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอากาศภายใน

กลองเฉล่ียตํ่ากวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ โดยอุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียทั้ง 3 วัน ของ

คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 อยูที่ 31.74  ํC และคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอที่มีอุณหภูมิ

อากาศภายในเฉล่ียทั้ง 3 วัน อยูที่ 35.09  ํC และ 32.47  ํC (ดูแผนภูมิที่ 24) ซึ่งคอนกรีตบล็อกจาก

ผักตบชวามีอุณหภูมิเฉล่ียนอยกวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ อยูที่ 3.35  ํC และ 0.73  ํC ตามลําดับ 

เม่ือทําการวิเคราะหอุณหภูมิเฉล่ียรายวันพบวาวันที่ทําการทดลองวันที่ 1 กลองที่ 1, 2 และ 3 มี

อุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 32.61  ํC, 36.24  ํC และ 33.33  ํC เฉล่ียตํ่ากวาทั้ง 2 ยี่หออยูที่ 
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3.63  ํC และ 0.72  ํC วันที่ 2 กลองที่ 1, 2 และ 3 มีอุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 32.05  ํC, 

34.96  ํC และ 32.76  ํC เฉล่ียตํ่ากวาทั้ง 2 ยี่หออยูที่ 2.91  ํC และ 0.71  ํC และวันที่ 3 กลองที่ 1, 2 

และ 3 มีอุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 30.57  ํC, 34.06  ํC และ 31.33  ํC เฉล่ียตํ่ากวาทั้ง 2 

ยี่หออยูที่ 3.49  ํC และ 0.76  ํC  

 กลางคืน อุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉลี่ยทั้ง 3 วัน ในชวงเวลา 18.01-05.59 น. 

พบวาคอนกรีตบล็อกจากผับตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียอยูที่ 33.91  ํC 

และคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียอยู 36.24  ํC และ 34.47  ํC ซึ่ง

คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียตํ่ากวาอยูที่ 2.33  ํC 

และ 0.56  ํC ตามลําดับ 

 

 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

 

 
 

แผนภูมิที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับอุณหภูมิ

อากาศภายนอกกลอง วันที่ 7-10 มกราคม 2555 สภาพอากาศทองฟาโปรง มแีดด

มาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 26  แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับอุณหภูมิ

อากาศภายนอกกลอง วันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (ชวงกลางวัน) 

สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 7-8 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน)  
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 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น.(ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 8-9 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน)  
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 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิอากาศภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 9-10 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน)  
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การวิเคราะหผลจุดที่ 2 อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดลองวันที่ 7-10 มกราคม 2555 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 55 แสดงตําแหนง ทิศทาง การวางกลอง วัสดุและตําแหนงวัดอุณหภูมิผนังภายในกลอง 

 

 จากแผนภูมิที่ 32 เปนการวิเคราะหอุณหภูมิภายในตําแหนงวัดอุณหภูมิที่ 2 ของทั้ง 3 

กลองทดลองในชวงเวลา 06.00-18.00 น. พบวา ทั้ง 3 กลองมีอุณหภูมิผิวผนังภายในกลองสูงสุด 

คือ กลองที่ 1 อยูที่ 45.1  ํC กลองที่ 2 50.7  ํC และกลองที่ 3 47.3  ํC ในชวงเวลา 15.00-16.000 น. 

โดยมีอุณหภูมิผิวผนังภายในกลองสูงสุดเฉล่ียทั้ง 3 วัน อยูที่ 44.4  ํC, 48.97  ํC และ 46.73  ํC

ตามลําดับ (ดูแผนภูมิที่ 23) ซึ่งคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวามีอุณหภูมิอากาศภายในสูงสุดและ

สูงสุดเฉล่ียตํ่ากวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ  

 กลางวัน อุณหภูมิผิวผนังภายในกลองเฉล่ียทั้ง 3 วัน ในชวงเวลา 06.00 -18.00 น. 

พบวาทั้ง 3 วันที่ทําการทดลองคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอากาศภายใน

กลองเฉล่ียตํ่ากวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ โดยอุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียทั้ง 3 วัน ของ

คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 อยูที่ 34.74  ํC และคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอที่มีอุณหภูมิ

อากาศภายในเฉล่ียทั้ง 3 วัน อยูที่ 37.45  ํC และ 35.53  ํC (ดูแผนภูมิที่ 24) ซึ่งคอนกรีตบล็อกจาก

ผักตบชวามีอุณหภูมิเฉล่ียนอยกวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ อยูที่ 2.71  ํC และ 0.79  ํC ตามลําดับ 

เม่ือทําการวิเคราะหอุณหภูมิเฉล่ียรายวันพบวาวันที่ทําการทดลองวันที่ 1 กลองที่ 1, 2 และ 3 มี

อุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 35.05  ํC, 38.72  ํC และ 36.05  ํC เฉล่ียตํ่ากวาทั้ง 2 ยี่หออยูที่ 

3.67  ํC และ 1  ํC วันที่ 2 กลองที่ 1, 2 และ 3 มีอุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 35.04  ํC, 37.76  ํC 

และ 35.46   ํC เฉล่ียตํ่ากวาทั้ง 2 ยี่หออยูที่ 2.72  ํC และ 0.42  ํC และวันที่ 3 กลองที่ 1, 2 และ 3 มี
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อุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 34.12  ํC, 35.82  ํC และ 34.59  ํC เฉล่ียตํ่ากวาทั้ง 2 ยี่หออยูที่ 

1.70  ํC และ 0.47  ํC  

 กลางคืน อุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียทั้ง 3 วัน  ในชวงเวลา 18.01-05.59 น. 

พบวาคอนกรีตบล็อกจากผับตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียอยูที่ 26.80  ํC 

และคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ มีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียอยู 27.07  ํC และ 27.67  ํC ซึ่ง

คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉล่ียตํ่ากวาอยูที่ 0.27  ํC 

และ 0.87  ํC ตามลําดับ 

 

 อุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง 

 

 
 

แผนภูมิที่ 32  แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลองกับอุณหภูมิ

อากาศภายนอกกลอง วันที่ 7-10 มกราคม 2555 สภาพอากาศทองฟาโปรงมีแดดมาก 

อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น.(ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 7-8 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน)  
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 อุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 7-8 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน) 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 9-10 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน) 
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การวิเคราะหผลจุดที่ 1 อุณหภูมิผิวผนังดานนอกกลองทดลองวันที่ 7-10 มกราคม 2555 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 56 แสดงตําแหนง ทิศทาง การวางกลอง วัสดุและตําแหนงวัดอุณหภูมิผนังภายนอกกลอง 
 
 จากแผนภูมิที่ 39 เปนการวิเคราะหอุณหภูมิภายในตําแหนงวัดอุณหภูมิจุดที่ 1 ของ

ทั้ง 3 กลองทดลองในชวงเวลา 06.00-18.00 น. พบวา ทั้ง 3 กลองมีอุณหภูมิผิวผนังภายในกลอง

สูงสุดคือ กลองที่ 1 อยูที่ 47.0  ํC กลองที่ 2 51.7  ํC และกลองที่ 3 46.9  ํC ในชวงเวลา 14.20-

15.30 น. โดยมีอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลองสูงสุดเฉล่ียทั้ง 3 วัน อยูที่ 46.67  ํC, 50.5  ํC และ 

46.33  ํC ตามลําดับ (ดูแผนภูมิที่ 23) ซึ่งคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวามีอุณหภูมิอากาศภายใน

สูงสุดและสูงสุดเฉล่ียตํ่ากวาคอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 1 แตสูงกวายี่หอที่ 2 เล็กนอย  

 กลางวัน อุณหภูมิผิวผนังภายในกลองเฉล่ียทั้ง 3 วัน ในชวงเวลา 06.00-18.00 น. 

พบวา ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลองคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิผิวผนังภายนอก

กลองเฉล่ียตํ่ากวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ โดยอุณหภูมิผิวผนังภายนอกเฉล่ียทั้ง 3 วัน ของ

คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 อยูที่ 36.55  ํC และคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอที่มีอุณหภูมิ

อากาศภายในเฉล่ียทั้ง 3 วัน อยูที่ 38.64  ํC และ 36.09  ํC (ดูแผนภูมิที่ 24) ซึ่งคอนกรีตบล็อกจาก

ผักตบชวามีอุณหภูมิผิวผนังภายนอกเฉลี่ยนอยกวาคอนกรีตบล็อกยี่หอที่1 อยูที่ 2.09  ํC แตสูงกวา

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 2 อยูที่ 0.46  ํC ตามลําดับ เมื่อทําการ

วิเคราะหอุณหภูมิเฉล่ียรายวันพบวาวันที่ทําการทดลองวันที่ 1 กลองที่ 1, 2 และ 3 มีอุณหภูมิ

อากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 36.43  ํC, 39.04  ํC และ 36.66  ํC เฉล่ียตํ่ากวาทั้ง 2 ยี่หออยูที่ 2.6  ํC และ 

0.23  ํC วันที่ 2 กลองที่ 1, 2 และ 3 มีอุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 37.00  ํC, 39.35  ํC และ

36.30  ํC เฉล่ียตํ่ากวา ยี่หอที่ 1 อยูที่ 2.35  ํC และสูงกวายี่หอที่ 2 อยุที่ 0.70  ํC และวันที่ 3 กลองที่ 
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1, 2 และ 3 มีอุณหภูมิอากาศภายในเฉล่ียอยูที่ 36.20  ํC, 37.53  ํC และ 35.30  ํC เฉล่ียตํ่ากวายี่หอ

ที่ 1 อยูที่ 1.33  ํC และ 0.9  ํC  

 กลางคืน อุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉลี่ยทั้ง 3 วัน ในชวงเวลา 18.01-05.59 น. 

พบวาคอนกรีตบล็อกจากผับตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลองเฉล่ียอยูที่ 

35.48   ํC และคอนกรีตบล็อกทั้ง 2 ยี่หอ มีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉลี่ยอยู 37.51  ํC และ 

35.03  ํC ซึ่งคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลองเฉล่ียตํ่ากวา

ยี่หอที่ 1 อยูที่ 2.03  ํC และสูงกวายี่หอที่ 2 อยุที่ 0.45  ํC ตามลําดับ 

 
 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง 
 

 
 

แผนภูมิที่ 39 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 7-10 มกราคม 2555 สภาพอากาศทองฟาโปรง 

มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 7-8 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน) 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 43 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 8-9 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน) 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (ชวง

กลางวัน) สภาพอากาศทองฟาโปรง มีแดดมาก อากาศรอน 
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 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 45 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกกลอง ทั้ง 3 กลองทดลอง กับ

อุณหภูมิอากาศภายนอกกลอง วันที่ 9-10 มกราคม 2555 เวลา 18.00-06.00 น.

(ชวงกลางคืน) 

 
ผลการคํานวณตนทุนการผลิต 
 การคํานวณหาราคาตนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา โดยมีสวนผสมของ

ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 (ตราชาง), ทราย, หิน และผักตบชวาบดละเอียด โดยคิดราคา

ตนทุนจากสูตรที่ทําการทดลองทั้ง 12 สูตร เพื่อเปรียบเทียบราคากับสูตรที่ไมไดใสผักตบชวา และ

ราคาตนทุนจะคิดจากน้ําหนักวัสดุที่นํามาผลิตกอนคอนกรีตบล็อกขนาด 70x190x390 มม. 

จํานวน 1 กอน 
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 ราคาตนทุนการผลิต  =  (น้ําหนักปูนซีเมนตตอกอน x ราคาปูนซีเมนตตอ กก.) +  

    (น้ําหนักทรายตอกอน x ราคาทรายตอ กก.) + (น้ําหนักหิน 

    ตอกอน x ราคาหินตอ กก.)+(น้ําหนักผักตบชวาตอกอน x  

    ราคาผักตบชวาตอ กก.) 

 
 การคิดคาใชจายผักตบชวาบดละเอียด 1 กิโลกรัม 
 1. ราคาเคร่ืองจักรในการบดสับผักตบชวายี่หอ SNH รุน Blender ราคา 35, 000 

บาท โดยคิดคาเส่ือมราคาภายในระยะเวลา 5 ป (43, 800 ชั่วโมง) 

 2. เคร่ืองจักรใชมอเตอรไฟฟา 3 แรงมา คิดเปนคาไฟฟา 8.00 บาท/ชั่วโมง 

 3. เคร่ืองจักรสามารถบดละเอียดผักตบชวาไดชั่วโมงละ 1000 กิโลกรัม 

 4. คาแรงงานตอวันข้ันตํ่าในจังหวัดสมุทรปราการ ป 2554=215 บาท คิดเปนช่ัวโมงละ 

27 บาท (ทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน) 

 ราคาตนทุนการผลิตผักตบชวาบดละเอียดตอ กก. = ราคาผักตบชวาตากแหงตอ

กก.+[คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร

บดละเ อียดตอ ช่ัว โมง+คา

ไฟฟาตอช่ัวโมง+ คาแรงงาน

ตอ ชั่วโมง]/น้ําหนักผักตบชวา

ที่บดไดใน 1 ชม.  

    = 
1,000

2780.802 +++   

 ราคาตนทุนการผลิตผักตบชวาบดละเอียดตอ กก. =  2.04 บาท 

 ราคาปูนซีเมนตปอรตแลนด 1 ถุง 130 บาท  คิดเปนกิโลกรัมละ 2.6 บาท 

 ราคาทรายหยาบ 1 ตัน  320 บาท  คิดเปนกิโลกรัมละ 0.32 บาท 

 ราคาหินฝุน 1 ตัน  270 บาท  คิดเปนกิโลกรัมละ 0.27 บาท 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 แสดงราคาตนทุนคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก A ที่ไมใส

ผักตบชวา 

 

สูตร น้ําหนัก/กอน 
ราคาปูน/
กอน (บาท) 

ราคาทราย/
กอน (บาท) 

ราคาหิน/
กอน (บาท) 

ราคาผักตบ/
กอน (บาท) 

ราคารวม/
กอน (บาท) 

A 7.50 2.16 0.80 1.13 - 4.08 

A2 6.33 1.82 0.67 0.94 0.06 3.50 

A3 6.11 1.74 0.65 0.91 0.10 3.40 

A4 5.99 1.72 0.63 0.89 0.14 3.38 

B1 6.72 1.90 0.72 1.01 0.04 3.66 

B2 6.37 1.74 0.68 0.96 0.08 3.46 

B3 6.24 1.66 0.67 0.94 0.10 3.37 

C1 6.57 1.90 0.69 0.99 0.04 3.62 

C2 6.50 1.87 0.68 0.97 0.08 3.61 

C3 6.40 1.85 0.67 0.96 0.10 3.57 

D1 6.85 1.98 0.73 1.02 0.04 3.77 

D2 6.60 1.90 0.70 0.98 0.08 3.66 

D3 6.04 1.74 0.64 0.89 0.10 3.38 

 

 จากการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร ทําใหไดสูตรที่มีคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่าสุด คือ สูตร D3 ซึ่งมีราคาตนทุนการผลิตอยูที่ 3.38 บาท และเมื่อ

นํามาเปรียบเทียบราคาตนทุนกับคอนกรีตบล็อกที่ไมใสผักตบชวาสูตร A ซึ่งมีราคาตนทุนการผลิต

อยูที่ 4.08 บาท ดังนั้นราคาของคอนกรีตบล็อกสูตร D3 ถูกกวาคอนกรีตบล็อกที่ไมใสผักตบชวา 

0.70 บาท คิดเปน 17.15 เปอรเซ็นต 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 แสดงราคาคอนกรีตบล็อก D3 เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด 

 

รายการ ราคาตนทุน
วัสดุ 

คาแรงงาน/
กอน 

คาดําเนินการ 
10% 

กําไร 
15% 

ราคารวม/กอน 
(บาท) 

คอนกรีบล็อก 

สูตร D3 
3.38 0.18 0.35 0.59 

4.50 

(ราคาหนาโรงงาน) 

คอนกรีบล็อก 

ของ NEC 
- - - - 

5.00 

(ราคาหนาโรงงาน) 

คอนกรีบล็อก 

ของไทวัสดุ 
- - - - 

6.75 

(ราคาหนาราน) 

 

 การเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 ซึ่งมีราคา

ตนทุนคาวัสดุตอกอน 3.38 บาท เมื่อรวมกับคาแรงงานตอกอน 0.18 บาท (คิดจากคาแรงงาน

ขั้นตํ่าตอวันในจังหวัดสมุทรปราการป 2554 = 215 บาท และการผลิตคอนกรีตบล็อกทําไดวันละ 

1,200 กอน) จะทําใหมีตนทุนการผลิตอยูที่ 3.56 บาท เมื่อรวมกับคาดําเนินการ 10% และกําไร 

15% จะทําใหมีราคาตอกอน 4.50 บาท ซึ่งถูกกวาราคาขายคอนกรีตบล็อกของ NEC ซึ่งมีราคา

กอนละ 5.00 บาท และถูกกวาคอนกรีตบล็อกจากรานไทยวัสดุซึ่งมีราคาขายกอนละ 6.75 บาท 

จากการเปรียบเทียบราคาทําใหพบวาคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวามีราคาถูกกวาราคาขาย

คอนกรีตบล็อกในทองตลาดทั่วไปแสดงถึงแนวโนมความเปนไปไดในการผลิตเพื่อจําหนาย ซึ่งเปน

การนําผักตบชวาที่เปนวัชพืชสรางปญหาอยูในแมน้ําลําคลองมาใชใหเกิดประโยชน เปนแนวทาง

ในการกําจัดขยะจากวัชพืชและเปนการนําขยะวัชพืชมาใชใหเกิดประโยชนอีกทางหนึ่ง 

 

การอภิปรายผล 

 การทดลองหาสวนผสม ในข้ันตอนนี้ทางผูวิจัยไดทําการทดลองเองที่บาน ดังนั้น

เคร่ืองมือบางชนิดจึงมีคุณสมบัติไมเทียบเทาที่ใชในโรงงานผลิต เชน ในการผสมสวนผสม 

เนื่องจากผูวิจัยไมมีโมสําหรับผสมวัสดุ จึงไดทําการผสมสวนผสมในกาละมังและใชสวานติดใบพดั

สําหรับกวนปูนคลุกเคลาสวนผสมใหเขากันแทนการทําใหสวนผสมเปนเนื้อเดียวกัน จึงทําไดไมดี

เทาการใชโมผสม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การทดสอบคุณสมบัติการนําความรอน เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 

(Thermal Conductivity, k) ตามประกาศของกระทรวงพลังงานที่ระบุไววาคอนกรีตบล็อกกลวง 

80 มม.เทากับ 0.546 W/(m.°C) นั้น ไมบงบอกถึงวิธีในการทดสอบและมาตรฐานในการทดสอบ

อีกทั้งความหนา 80 มม. ที่ระบุนั้นไมปรากฏตามขนาดความหนาในมาตรฐาน มอก.58-2533 ซึ่ง

ระบุความหนา 70, 90, 140 และ 190 มม. ±2 มม. ซึ่งไมมีการผลิตความหนา 80 มม.ขายใน

ประเทศไทย อีกทั้งมาตรฐานตางประเทศ CIBSE Guide:2006 ที่ระบุวาคอนกรีตบล็อกกลวงที่มี

ความหนานอยที่สุดคือ 150 มม. มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.77 W/m·k ซึ่งในความหนา

ดังกลาวก็ไมมีระบุไวในมาตรฐาน มอก.58-2533 เชนกัน ดังนั้นในการนําคาสัมประสิทธิ์การนํา

ความรอนตามประกาศกระทรวงพลังงานและ CIBSE Guide:2006 มาเปรียบเทยีบกบัคาสัมประสิทธิ์

การนําความรอนที่ทางผูวิจัยไดทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 518 จึงทําไดยาก 

 การทดสอบความสามารถในการลดความรอน พบวาคอนกรีตบล็อกในเชิงพาณิชย

ทั้ง 2 ยี่หอ ที่นํามาทํากลองทดลองเพื่อทดสอบความสามารถในการลดความรอนเปรียบเทียบกับ

คอนกรีตบล็อกของทางผูวิจัยผลิตนั้น มีความหนาของเปลือกที่ไมเทากันในแตละยี่หอ ซึ่งข้ึนอยูกับ

แมแบบในการผลิต โดยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 ระบุความหนาของเปลือกไม

นอยกวา 12 มม. ซึ่งคอนกรีตบล็อกของทาง NEC มีความหนาของเปลือก 19.12 มม. มากกวา

คอนกรีตบล็อกของทางผูวิจัยผลิตซ่ึงมีความหนาของเปลือก 15.03 มม. เพราะเนื่องจากเปน

คอนกรีตบล็อกที่ผลิตไดมาตรฐานตาม มอก.58-2533 ในเร่ืองความตานแรงอัด จึงทําใหความ

แข็งแรงมากและมีน้ําหนักมากตามไปดวย ซึ่งแตกตางกับคอนกรีตบล็อกจากรานไทวัสดุที่มีความ

หนาของเปลือก 14.15 มม. นอยกวาคอนกรีตบล็อกของทางผูวิจัยผลิตเพราะเปนคอนกรีตบล็อกที่

ไมมีเอกสาร มอก.58-2533 กํากับ จึงทําใหคอนกรีตบล็อกนั้นมีน้ําหนักเบาและแตกหักไดงาย ซึ่ง

ความหนาของเปลือกที่ตางกันนั้นอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคอนกรีตบล็อกที่มีความหนา

มากกวาสามารถลดความรอนเขาสูอาคารไดมากกวาตามไปดวย อีกทั้งขนาดของโพรงอากาศที่

ตางกันก็อาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการนําความรอนของคอนกรีตบล็อกเชนกัน 

 การเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผานมา พบวาจากงานวิจัยที่ผานมาเมื่อมีการใส

วัสดุทางธรรมชาติเขาไปในสวนผสมจะมีผลทําใหความตานแรงอัดและความหนาแนนลดลง ซึ่ง

สอดคลองกับคอนกรีตบล็อกที่ผลิตไดในงานวิจัยนี้ที่เมื่อใสผักตบชวาเขาไปจะทําใหคาความตาน

แรงอัดลดลงเชนกัน ในสวนของเร่ืองปริมาณความชื้นโดยการทดสอบการดูดกลืนน้ําและการหดตัว

ทางยาวนั้นพบวาในงานวิจัยสวนใหญจะมีคาการดูดน้ําและการหดตัวทางยาวมากข้ึนเมื่อใสวัสดุ

ทางการเกษตรในปริมาณเพิ่มข้ึนซึ่งสอดคลองกับคอนกรีตบล็อกที่ผลิตไดในงานวิจัยนี้เชนกัน และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนที่ไดในงานวิจัยนี้มีคาลดลงจาก 1.89 W/m·K เหลือ 

1.11 W/m·K  เมื่อใสผักตบชวาเขาไปในสวนผสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ เติมมธุรพจน 

และงานวิจัยของกิตติพล เกียรติวรยศ ที่ไดศึกษามา คือ เมื่อใสวัสดุธรรมชาติเพิ่มเขาไปจะทํา

ใหคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนลดลง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.58-2533 ในดานของเพิ่มประสิทธิภาพการลดการนําความรอนเขาสูตัวอาคาร  

โดยการใชผักตบชวาบดละเอียดเปนสวนผสม และทําการศึกษาคุณสมบัติในการความตานแรงอัด  

ปริมาณความช้ืน และสมบัติเชิงความรอนของคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา มีผลสรุปของงานวิจัย

ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533  
 การผลิตขึ้นรูปทรงจริงเปนคอนกรีตบล็อกกลวงขนาด หนาxสูงxยาว 70x190x390 

มิลลิเมตร โดยใชเคร่ืองอัดข้ึนรูปคอนกรีตบล็อกระบบไฮดรอลิก ซึ่งผลการผลิตข้ึนรูปจริง พบวา

คอนกรีตบล็อกกลวงทั้ง 12 สูตร ไดแก A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 

สามารถผลิตข้ึนรูปไดจริงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 โดยวัดขนาดและความ

คลาดเคล่ือนไดตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด โดยความหนาของเปลือกตองไมนอยกวา   

12 มิลลิเมตร  ขนาดของคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักจะคาดเคล่ือนไดไมเกิน ± 2 มิลลิเมตร   
 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อก 
 1. น้ําหนักและความหนาแนน พบวา มีคาลดลงเมื่อใสผักตบชวาเขาไปในสวนผสม  

และเมื่อเพิ่มปริมาณผักตบชวาเขาไปจะทําใหคาน้ําหนักและความหนาแนนของคอนกรีตบล็อก

ลดลงไปดวยตามลําดับ  เนื่องมาจากผักตบชวาบดละเอียดเปนวัสดุที่มีความหนาแนนตํ่า โดยสูตร

ที่มีคาน้ําหนักและความหนาแนนนอยที่สุดไดแกสูตร A4 มีคาน้ําหนัก 5.99 กิโลกรัม และมีคา

ความหนาแนน 1871.84 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 

 2. ความตานแรงอัด พบวา การใสผักตบชวาบดละเอียดเขาไปในสวนผสมคอนกรีต

บล็อกจะแปรผกผันกับคาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก โดยการใสผักตบชวาในปริมาณที่

เพิ่มข้ึนจะทําใหคาความตานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกนั้นลดลงตามลําดับ และคาความตานแรงอัด

ของทั้ง 4 กลุมสูตรนั้นจะลดลงเหมือนกันเมื่อใสผักตบชวาเพิ่มข้ึน แตทุกสูตรนั้นผานคามาตรฐาน
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การรับแรงอัดตาม มอก.58-2533 ทั้งความตานแรงอัดเฉล่ีย 5 กอน และความตานแรงอัดแตละกอน 

โดยสูตรที่มีคาความตานแรงอัดเฉล่ียมากที่สุด ไดแก สูตร C1 มีคา 5.67 เมกะพาสคัล มากกวา

คามาตรฐาน 3.17 เมกะพาสคัล และสูตรที่มีคาความตานแรงอัดเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก สูตร D3 มี

คา 3.06 เมกะพาสคัล มากกวาคามาตรฐาน 0.56 เมกะพาสคัล จากผลการทดสอบสามารถนําไป

ผลิตขายไดทั้ง 12 สูตร แตจะตองพิจารณาควบคูไปกับการทดสอบปริมาณความชื้น ซึ่งถาผาน

เกณฑการทดสอบปริมาณความช้ืนก็จะจัดอยูในประเภทที่ 1 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภท

ควบคุมความช้ืน แตถาไมผานเกณฑการทดสอบปริมาณความชื้นก็จะจัดอยูในประเภทที่ 2 

คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทไมควบคุมความช้ืน  

 3. ปริมาณความช้ืน พบวา การใสผักตบชวาเขาไปในสวนผสมคอนกรีตบล็อกจะ

แปรผันตรงกับคาการดูดกลืนน้ําและการหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อก โดยเมื่อใสผักตบชวาใน

ปริมาณที่เพิ่มข้ึนจะทําใหคาการดูดกลืนน้ําและการหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อกนั้นเพิ่มข้ึนไป

ดวยตามลําดับ คาการดูดกลืนน้ําและการหดตัวทางยาวของทั้ง 4 กลุม สูตรจะเพิ่มข้ึนเมื่อใส

ผักตบชวาเพิ่มข้ึนเหมือนกัน แตทุกสูตรนั้นผานคามาตรฐานปริมาณความช้ืนตาม มอก.58-2533 

ซึ่งจัดอยูในประเภทที่ 1 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักประเภทควบคุมความช้ืน  
 การทดสอบคุณสมบัติดานการนําความรอน 
 1. คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน พบวาคอนกรีตบล็อกที่ใสผักตบชวาลงไปนั้นมี

คาในการนําความรอนลดลงจากสวนผสมที่ไมไดใสผักตบชวาสูตร A และมีคาสัมประสิทธิ์การนํา

ความรอนลดลงตามลําดับเมื่อใสผักตบชวาในปริมาณที่เพิ่มข้ึน ซึ่งสวนผสม D3 มีคาสัมประสิทธิ์

การนําความรอนตํ่าสุดที่ 0.111 W/m·K ซึ่งตํ่ากวาสวนผสมที่ไมใสผักตบชวาสูตร A ซึ่งมีคาการนํา

ความรอน 0.189 W/m·K และตํ่ากวาคามาตรฐานตามประกาศขอกระทรวงพลังงาน ซึง่ระบุคาการ

นําความรอน เทากับ 0.546 W/m·K 

 2. ความสามารถในการลดความรอน จากการทดสอบคุณสมบัติในดานตาง ๆ ทํา

ใหไดคอนกรีตบล็อกสูตร D3 ที่ผานการคัดเลือกนํามาทําการทดสอบความสามารถในการลด

ความรอนของคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด

ทั่วไป พบวากลองทดลองที่ 1 คอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาสูตร D3 มีอุณหภูมิอากาศภายใน

เฉลี่ยทั้ง 3 วัน ในชวงเวลา 06.00-18.00 น. 31.74  ํC ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ากวาคอนกรีตบล็อกในเชิง

พาณิชยในกลองทดลองท่ี 2 ซึ่งมีอุณหภูมิอากาศภายใน 35.09  ํC และกลองทดลองท่ี 3 ซึ่งมี

อุณหภูมิอากาศภายใน 32.47  ํC อยูที่ 3.35  ํC และ 0.73  ํC ตามลําดับ ดังตารางที่ 8 และภาพที่ 14 

และเมื่อพิจาณาถึงอุณหภูมิผิวภายในของผนังคอนกรีตบล็อกภายในกลองทดลอง พบวา กลอง
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ทดลองที่ 1 มีอุณหภูมิผิวภายในเฉลี่ย 34.74  ํC ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ากวากลองทดลองที่ 2 ซึ่งมีอุณหภูมิ

ผิวภายใน 37.45  ํC และกลองทดลองที่ 3 ซึ่งมีอุณหภูมิผิวภายใน 35.37  ํC  
 ตนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อก  
 การคํานวณหาราคาตนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา โดยมีสวนผสมของ

ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1, ทราย, หินฝุน และผักตบชวาบดละเอียด โดยคิดราคาตนทุน

จากสูตรที่ทําการทดลองท้ัง 12 สูตร เพื่อเปรียบเทียบราคากับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตาม

ทองตลาด พบวาคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตรนั้นมีตนทุนการผลิตรวมคาดําเนินการและกําไรถูก

กวาคอนกรีตบล็อกที่มีขายอยูตามทองตลาด ซึ่งแสดงวาอาจจะมีความเปนไปไดในการผลิต

เพื่อจําหนาย โดยจากการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร ทําใหไดสูตรที่มี

คุณสมบัติผานมาตรฐาน-อุตสาหกรรม มอก.58-2533 และมีคุณสมบัติในดานการนําความรอน

ตํ่าที่สุด คือสูตร D3 ซึ่งมีราคาตนทุนการผลิตอยูที่ 3.56 บาท เม่ือรวมคาดําเนินการและกําไรแลว

จะมีราคาอยูที่ 4.50 บาท ซึ่งถูกกวาคอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 1 (จากรานไทวัสดุ) ซึ่งมีราคาขายกอนละ 

6.75 บาท อยูที่ 2.25 บาท และถูกกวาคอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 2 (ยี่หอ NEC) ซึ่งมีราคาขายกอนละ 

5.00 บาท อยูที่ 0.50 บาท (ดูตารางท่ี 28) จากการเปรียบเทียบราคาทําใหพบวาคอนกรีตบล็อก

จากผักตบชวามีราคาตนทุนถูกกวาราคาขายของคอนกรีตบล็อกตามทองตลาดทั่วไป  

 

ตารางที่ 28 แสดงราคาตนทุนการผลิตรวมคาดําเนินการและกําไรของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร

เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด 

 

รายการ 
ราคาตนทุน/กอน 

(บาท) 
ราคารวมคาดําเนินการ 10% 
และกําไร 15%/กอน (บาท) 

คอนกรีตบล็อกสูตร A2 3.68 4.66 

คอนกรีตบล็อกสูตร A3 3.59 4.54 

คอนกรีตบล็อกสูตร A4 3.54 4.48 

คอนกรีตบล็อกสูตร B1 3.83 4.84 

คอนกรีตบล็อกสูตร B2 3.63 4.59 

คอนกรีตบล็อกสูตร B3 3.55 4.49 
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ตารางที่ 28 แสดงราคาตนทุนการผลิตรวมคาดําเนินการและกําไรของคอนกรีตบล็อกทั้ง 12 สูตร

เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกที่มีขายตามทองตลาด (ตอ) 

 

รายการ 
ราคาตนทุน/กอน 

(บาท) 
ราคารวมคาดําเนินการ 10% 
และกําไร 15%/กอน (บาท) 

คอนกรีตบล็อกสูตร C1 3.81 4.82 

คอนกรีตบล็อกสูตร C2 3.79 4.79 

คอนกรีตบล็อกสูตร C3 3.76 4.76 

คอนกรีตบล็อกสูตร D1 3.95 4.99 

คอนกรีตบล็อกสูตร D2 3.84 4.86 

คอนกรีตบล็อกสูตร D3 3.56 4.50 (ราคาหนาโรงงาน) 

คอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 1 (จากรานไทวัสดุ) - 6.75 (ราคาหนาราน) 

คอนกรีตบล็อกยี่หอที่ 2(ยีห่อ NEC) - 5.00 (ราคาหนาโรงงาน) 

 
ปญหาท่ีพบในงานวิจัย 
 1. ปญหาในการเตรียมวัตถุดิบซ่ึงไดแกผักตบชวาที่มีความเหนียวของเสนใย

พอสมควร  ประกอบกับในงานวิจัยนี้ใชเคร่ืองบดละเอียดขนาดเล็กเนื่องจากมีราคาไมแพง ดังนั้น

ในข้ันตอนการบดละเอียดตองใชความระมัดระวังพอสมควร เพราะความเหนียวของผักตบชวาอาจ

ทําใหเคร่ืองบดละเอียดเสียได และการบดละเอียดอาจตองใชเวลานานพอสมควร   

 2. การผสมวัตถุดิบตองอาศัยความชํานาญในการทําใหสวนผสมนั้นเขากันเปน

เนื้อเดียว เพื่อไมใหเกิดปญหากับผลการทดลองที่คลาดเคล่ือน 

 3. การใสน้ําลงในสวนผสมเพื่อใหปูนซีเมนตทําปฏิกิริยาในการยึดเกาะกับสวนผสม

อ่ืน ๆ โดยจะใชน้ําไมเกิน 10% ของน้ําหนักรวม การใสน้ําตองอาศัยความชํานาญและการสังเกตที่ดี 

ควรใสน้ําใหสวนผสมจับตัวกันในปริมาณที่พอเหมาะไมเหลวจนเกินไป ทดสอบโดยการกํา

สวนผสมแลวแบมือออกถาสวนผสมนั้นจับตัวกันเปนกอนก็สามารถนําไปอัดข้ึนรูปได 

 4. น้ําหนักของคอนกรีตบล็อกทําใหการขนยายเพื่อนําไปทดสอบนั้นทําไดยากลําบาก  

ถึงแมวางานวิจัยนี้จะทําใหน้ําหนักของคอนกรีตบล็อกนั้นเบาลงแลวก็ตาม แตดวยน้ําหนักเฉลี่ย

กอนละ 5.99-6.78 กิโลกรัม สงผลใหข้ันตอนการสงทดสอบและการทดสอบนั้นยากลําบาก 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรพัฒนาในเรื่องของน้ําหนักคอนกรีตบล็อกใหมีน้ําหนักที่เบาลง จะทําใหการ

ขนยาย หรือการสงทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ทําไดงาย และเปนการชวยลดภาระการรับน้ําหนักของ

โครงสรางอาคารเมื่อใชงานจริง 

 2. ควรใชเคร่ืองโมผสมปูนแทนการผสมในกระบะผสมปูนเมื่อตองการผสมสวนผสม  

เพราะจะทําใหสวนผสมเขากันเปนเนื้อเดียวไดดีกวา ซึ่งจะสงผลใหคาการทดสอบคลาดเคลื่อนนอย 

 3. ควรทําการศึกษาขนาดของผักตบชวาบดละเอียดที่แตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบ

หาขนาดของผักตบชวาบดละเอียดที่จะทําใหคอนกรีตบล็อกมีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่า

ที่สุด 

 4. ควรควบคุมประมาณน้ําที่ใชผสมโดยการช่ังน้ําหนักใหเทากันทุกสูตร และถาตอง

อัดข้ึนรูปกอนคอนกรีตดวยมือโดยการกระทุงอัด ควรออกแรงกระทุงใหสม่ําเสมอและนับจํานวน

คร้ังที่ทําการกระทุงอัดตอกอนใหเทากันทุกกอน 

 5. ควรทําการทดลองความสามารถในการลดความรอนเปรียบเทียบกับสูตร A ซึ่งไมได

ใสผักตบชวาดวย เพื่อเปนการเปรียบเทียบใหเห็นผลของการลดความรอนไดอยางชัดเจนโดยไมมี

ปจจัยอ่ืน ๆ มาเกียวของ 

 6. ควรศึกษาถึงวิธีการปองกันการยอยสลายและการเกิดเช้ือราของผักตบชา เพื่อเปน

การปองกันไมใหความสามารถทางกายภาพและทางกล ตลอดจนความสามารถในการลดความรอน

ของคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวาดอยลงไป 
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 มอก.58-2530 
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ภาคผนวก ค 
ผลการทดสอบความตานแรงอัดของกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อก 

ขนาด 10x10x10 ซม. 
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 ผลการทดสอบความตานแรงอัดของกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อก ขนาด10x10x10 ซม.  

ทําการทดสอบ ณ บริษทั ซปุเปอรบล็อก จํากัดมหาชน  จังหวัดสิงหบรีุ 

 

ตารางท่ี 29 ผลการทดสอบความตานแรงอัดของกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อก ขนาด 10x10x10 ซม. 
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ตารางท่ี 29 ผลการทดสอบความตานแรงอัดของกอนสวนผสมคอนกรีตบล็อก ขนาด 10x10x10 ซม. 

 (ตอ) 
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ภาคผนวก ง 
ผลการทดสอบคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.58-2533 
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ผลการทดสอบคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.58-2533 
 

ทําการทดสอบ ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ ถ.พระราม 6 กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก จ 

ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิก์ารนําความรอน 
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ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิก์ารนําความรอน 
 

ทําการทดสอบ ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ ถ.พระราม 6 กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ฉ 
มาตฐานคาสมัประสิทธิ์การนําความรอน, คาการนําความรอน, คาการตานทาน 

ความรอน และความหนาแนน ของคอนกรีตบล็อก 
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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแตละระบบการใชพลังงานโดยรวม 

ของอาคาร และการใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ ของอาคาร พ.ศ.2552 
 

ตารางที่ 30 คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ความหนาแนน (ρ) และคาความรอนจําเพาะ  

 (cp) ของวัสดุชนิดตาง ๆ 
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CIBSE (The Chartered Institution of Building Services Engineers)  
CIBSE Guide A Environmental design 2006 

 

ตารางที่ 31 Thermal conductivity, density and specific heat capacity: inorganic, porous  

 materials  
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Mechanical  and Electrical  Equipment for Buildings 11th 
Thermal Properties of Materials and Assemblies 

 

ตารางที่ 32 Thermal conductivity, density and specific heat capacity: inorganic, porous  
 materials  
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MAC (Masonry Advisory Council) 
Density Related Properties of Concrete Masonry 

 

ตารางที่  33   R- Value of 8” CMU (Ref. 6) 

 

Density 

(PCF) 

Cores 

Empty 

Cores Insulated 

With Perlite 

Cores Insulated 

With Fram 

85 2.5 7.1 8. 

105 2.2 5.2 5.6 

135 1.9 3.3 3.4 
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NCMA (National Concrete Masonry Association) 
 

ตารางที่ 34   R-Values and U-Factors of Single Wythe Concrete Masonry Walls 
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