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 ในปัจจุบนัการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมีเพิ4มมากขึ (น ทําให้ต้องมีการระเบิดภูเขา
หินปนูเพื4อนํามาผลิตปนูซีเมนต์ ส่งผลกระทบต่อคณุภาพอากาศและสิ4งแวดล้อมในระยะยาว จึง
เป็นที4มาของการวิจัยนี ( โดยมีวัตถุประสงค์เพื4อศึกษาการนํากากปูนขาวจากโรงงานผลิตเยื4อ
กระดาษมาแทนที4ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลลู่าร์ 
ในอตัราส่วนร้อยละ 0, 20, 40, 60 และ 80 โดยนํ (าหนกัปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และทําการหล่อ
ก้อนทดสอบ ที4ระยะบม่ 28 วนั โดยทําการทดสอบคณุสมบตัทิางกายภาพและเชิงกล ในด้านความ
ต้านแรงอดั การรับแรงดดั อตัราดดูกลืนนํ (า คา่สมัประสิทธิAการนําความร้อน และความสามารถใน
การลดความร้อน 
 ผลการวิจยัพบวา่การนํากากปนูขาวมาแทนที4ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ร้อยละ 
40 โดยนํ (าหนัก สามารถผลิตเป็นคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ที4มีความหนาแน่นเฉลี4ย 
1,141.13 กก./ลบ.ซม. มีความต้านแรงอดัเฉลี4ยที4 32.21 กก./ตร.ซม. การรับแรงดดัเฉลี4ยที4 4.11 
กก./ตร.ซม. และมีอตัราดดูกลืนนํ (าเฉลี4ยที4 24.37% ซึ4งทั (งหมดผ่านมาตรฐาน มอก.1505 - 2541 
ชั (นคณุภาพ 2 มีเพียงอตัราดดูกลืนนํ (าที4ยงัเกินคา่มาตรฐาน ASTM C796 - 04 คา่สมัประสิทธิAการ
นําความร้อน (k) ผา่นเกณฑ์กระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ที4 0.292 วตัต์ตอ่เมตร - เคลวิน และผล
การทดสอบความสามารถในการลดความร้อน เปรียบเทียบกบัคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ที4
ขายในท้องตลาดและคอนกรีตบล็อก พบว่าสามารถลดความร้อนได้ดีกว่าคอนกรีตมวลเบาระบบ
เซลลูล่าร์ที4ขายในท้องตลาด โดยมีต้นทุนการผลิตที4ถูกกว่า เนื4องจากสามารถลดปริมาณ
ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ได้ถึงร้อยละ 40 โดยนํ (าหนกั 
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 The booming in architectural construction requires an increase in limestone 

mountain blasting for cement production, which impacts air quality and the environment in 

the long run. The goal of this research is to study the use of lime mud from a pulp factory 

instead of ordinary Portland cement type I in the production of cellular lightweight 

concrete in the ratios of 0, 20, 40, 60, and 80 by the weight of the cement. The specimens 

are casted at 28 days of curing period and examined for physical and mechanical 

properties in compressive strength, water absorption, and thermal conductivity. 

 The examination reveals that the lime mud replacement of ordinary Portland 

cement type I at the ratio of 40% by cement weight can be used to produce cellular 

lightweight concrete. It has an average compressive strength of 32.21 kg/m
2
, average 

flexural strength of 4.11 kg/m
2
, and average water absorption of 24.37%, which all meet 

the requirement of Thailand Industrial Standard TIS 1505-2541 class 2, however, the 

ratio of water absorption is over the limit of ASTM C796 - 04 standard. The thermal 

conductivity of 0.292 W/m·K passes the standard of Ministry of Energy B.E.2552. The 

thermal reduction of specimens is compared to cellular light weight concrete sold in the 

market and concrete block. The result indicates that the specimens are more efficient 

than cellular light weight concrete but less than concrete block in reducing heat transfer. 

The light weight concrete developed in this study has lower production cost due to 

Portland cement type I is 40% reduced by weight. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันี �สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อ.ดร. สทัธา 
ปัญญาแก้ว และ อ.ดร. โยธิน อึ)งกลู ที)ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที)ให้ความช่วยเหลือ และให้คําแนะนําที)
เป็นประโยชน์อย่างยิ)งต่อผู้ วิจัย รวมทั �ง ผศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ �มประยรู ที)กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะที)
เป็นประโยชน์แก่ผู้ วิจยั สง่ผลให้วิทยานิพนธ์เลม่นี �ถกูต้อง และสมบรูณ์ยิ)งขึ �น ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ
ในความกรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 

 ขอขอบคณุ คณุพิสิทธิ6 จนัทรเสรีรักษ์ และ คณุวรัชนนัท์ มีถาวร รวมถึงบริษัท ฟินิคซ 
พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั (มหาชน) ที)ชว่ยดําเนินการ และให้ความอนเุคราะห์กากปนูขาว เพื)อใช้
ในการทําวิจยั  

 ขอขอบคณุ คณุพศวีร์ ศรีวฒันาปิยงักูร ที)ตรวจสอบเครื)องมือในการทดสอบวสัด ุให้มี
ความสมบรูณ์ยิ)งขึ �น รวมไปถึงสถานที)ในการผลิตก้อนทดสอบ 

 ขอขอบคณุ คณุอาทร มายา ที)กรุณาชว่ยทํากลอ่งทดลองจนสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
 ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม เอกวิชาอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร

ทกุทา่น ที)ให้ความรู้ คําแนะนํา คําสั)งสอน และมอบประสบการณ์ชีวิตอนัมีคา่ยิ)งแก่ผู้ วิจยั 
 ขอขอบคุณ ผู้ ที)มีส่วนช่วยทุกท่านที)ไม่ได้เอ่ยนาม รวมทั �งพี)ๆ และเพื)อนๆ สายวิชา

อนรัุกษ์พลงังานในอาคาร ทกุคน ที)ให้คําแนะนํา และกําลงัใจในการทําวิทยานิพนธ์ตลอดมา 
 สุดท้ายนี �ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติ พี)  น้อง ที)คอยอบรม สั)งสอน 

สนบัสนนุ และให้กําลงัใจที)ดียิ)งเสมอมา 
 




