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การพฒันาอฐิบลอ็กประสานผสมเถ้าชีวมวลเพ่ือใช้เป็นวสัดุฉนวนกนัความร้อน 
DEVELOPMENT OF INTERLOCKING BLOCK BLENDED WITH BIOMASS ASH FOR USING AS A 

INSULATING MATERIAL 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีศึ้กษาสมบัติทางกลและสมบัติด้านการน าความร้อนของอิฐบลอ็กประสานผสมเถ้าชีวมวล โดยใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อ
ดินทรายต่อดินลูกรังเท่ากับ 1:5.8:1.6 ท าการแทนท่ีดินทรายด้วยเถ้าชีวมวลในอัตราส่วนร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดยน า้หนักของ
ดินทราย ท าการทดสอบก าลังรับแรงอัด หน่วยน า้หนัก การดูดกลืนน า้ และการน าความร้อนของอิฐบลอ็กประสานผสมเถ้าชีวมวล 
ท่ีอาย ุ28 วนั จากผลการทดสอบพบว่าการเพ่ิมปริมาณของเถ้าชีวมวลจะท าให้อิฐบลอ็กประสานมค่ีาก าลงัรับแรงอัด หน่วยน า้หนัก
และค่าการน าความร้อนลดลง ส่วนค่าการดูดกลืนน า้จะมีค่าเพ่ิมขึน้ อิฐบลอ็กประสานผสมเถ้าชีวมวลทุกอัตราส่วนผสมสามารถ
น าไปใช้งานได้เช่นเดียวกับอิฐบลอ็กประสานทางการค้าโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับ
น า้หนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบลอ็กประสาน 602/2547 นอกจากนี ้อิฐบลอ็กประสานท่ีสังเคราะห์ขึน้มค่ีาการน าความ
ร้อนต า่ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้เป็นผนังกันความร้อนในตัวอาคารได้ 
ค าส าคญั:  อิฐบลอ็กประสาน, เถา้ชีวมวล, สมบติัทางกล, การน าความร้อน 
 

ABSTRACT 
This research studied the mechanical properties and thermal conductivity of the interlocking block containing biomass ash . 
Portland cement to sandy soil and to laterite soil ratio of 1: 5.8: 1.6 with the replacement levels of sandy soil with biomass ash of 
0, 20, 40 and 60 % by weight of sandy soil were used in this study. The specimens at the age of 28 days were tested for compressive 
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strength, unit weight, water absorption and thermal conductivity.  The test results showed that the increasing of biomass ash 
resulted in the decreasing of compressive strength, unit weight, and thermal conductivity and the increasing of water absorption. 
All of these specimens passed the standard requirement as per Thai Industrial Standard 602/2547 for non- load bearing type of 
interlocking block and thus can be used as the commercial interlocking block. Moreover, these interlocking blocks had low thermal 
conductivity values which are suitable for use as the internal wall for the building insulation. 
KEYWORDS: Interlocking block, Biomass ash, Mechanical properties, Thermal conductivity 
 
1.      บทน า 

จากสถิติการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2560 ประชาชนมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงถึง 185,130 ลา้น
กิโลวตัตช์ัว่โมง (Gwh) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 ท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าอยูท่ี่ 139,455 ลา้นกิโลวตัตช์ัว่โมง (Gwh) คิดเป็นร้อยละ 32.75 
[1] ผลพวงจากความตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหโ้รงไฟฟ้าชีวมวลเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากและขยายวงกวา้ง
ทัว่ทั้งประเทศ วสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรไดแ้ก่ แกลบ ฟางขา้ว ไม ้ชานออ้ย เหงา้มนัส าปะหลงั กากใยปาลม์น ้ ามนั กะลามะพร้าว 
และซงัขา้วโพด เป็นตน้ ถูกน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อใหเ้กิดเถา้ชีวมวลซ่ึงเป็นของเสียเหลือท้ิงท่ีไม่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ในพ้ืนท่ีบางแห่งไดมี้การน าเถา้ชีวมวลไปกองท้ิงตามพ้ืนท่ีวา่งในชุมชน ก่อให้เกิดเป็น
ภาพท่ีไม่สวยงามและเป็นท่ีน่ารังเกียจของผูพ้บเห็น นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเถา้ชีวมวลจะเกิดการ
ฟุ้งกระจายในอากาศ และเม่ือถูกน ้ าฝนชะลา้งจะท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในแหล่งน ้ าได ้[2]  

สาเหตุหลกัของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน ท าให้อาคาร
บา้นเรือนส่วนใหญ่นิยมติดเคร่ืองปรับอากาศเป็นจ านวนมาก แนวทางหน่ึงในการช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าคือการป้องกนัความ
ร้อนเขา้สู่ตวัอาคารและบา้นพกัอาศยั โดยผนงัอาคารเป็นโครงสร้างส าคญัท่ีน าความร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร ซ่ึงอิฐบล็อกประสานเป็น
วสัดุก่อสร้างชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใชเ้ป็นผนงัอาคาร เน่ืองจากมีสีสวยงามตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งทาสี ไม่ตอ้ง
ฉาบปูน นอกจากน้ีในอิฐบลอ็กประสานมีรูร่องและเดือยท าใหเ้กิดระบบท่ีลอ็กกนัในตวัอิฐบลอ็กประสาน ท าใหง่้ายในการก่อสร้าง 
ทั้งน้ีการพฒันาให้วสัดุท่ีใชก่้อผนังมีค่าการน าความร้อนต ่าเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก
อาคารเขา้สู่ภายในตวัอาคารได ้ส่งผลใหค้่าไฟฟ้าจากการเปิดเคร่ืองปรับอากาศลดลง 

จากการศึกษาวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่เส้นใยจากวสัดุธรรมชาติและเถา้ชนิดต่างๆ ถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมเพ่ือลดค่าการน าความ
ร้อนของผนังอาคาร โดยงานวิจยัของ Khedari และคณะ [3] ไดศึ้กษาการน าเส้นใยมะพร้าวมาผสมในอิฐบล็อกประสานท าให้
สามารถลดค่าการน าความร้อนของอิฐบล็อกประสานได ้ในงานวิจยัของ Nankongnab และคณะ [4] ไดใ้ชฟ้างขา้วมาเป็นส่วนผสม
ในอิฐบล็อกดินซีเมนต์ พบว่าค่าการน าความร้อนของอิฐบล็อกดินซีเมนต์จะลดลงตามปริมาณส่วนผสมของฟางขา้วท่ีเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากฟางขา้วมีเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนท่ีดี ในงานวิจยัของ Chatveera และคณะ 
[5] พบวา่เม่ือใชเ้ถา้ชานออ้ยแทนท่ีหินฝุ่ นผสมในคอนกรีตบล็อกจะท าให้ค่าการน าความร้อนของคอนกรีตบล็อกลดลง เน่ืองจาก
คอนกรีตบลอ็กมีค่าความพรุนเพ่ิมข้ึนจากการผสมเถา้ชานออ้ย ในงานวจิยัของ Kroehong และคณะ [6] ไดมี้การน าเถา้ลอยมาแทนท่ี
ปูนซีเมนตบ์างส่วนเพ่ือผลิตเป็นคอนกรีตบลอ็ก พบวา่ค่าการน าความร้อนของคอนกรีตบลอ็กลดลง เน่ืองจากการน าเถา้ลอยมาผสม
ในคอนกรีตบล็อกจะท าให้คอนกรีตบล็อกมีความพรุนเพ่ิมข้ึน และจากงานวิจัยของ Deepanya และคณะ [7] พบว่าการใช้เถา้
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กะลามะพร้าวมาแทนท่ีหินฝุ่ นในคอนกรีตบล็อกจะท าให้วสัดุมีค่าการน าความร้อนลดลง เน่ืองจากเถา้กะลามะพร้าวเป็นวสัดุท่ีมี
ความพรุนสูง จึงสามารถกนัความร้อนไดดี้ 

ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเถา้ชีวมวลเหลือท้ิงจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมาเป็นวสัดุแทนท่ีดินทรายบางส่วนใน
ส่วนผสมของอิฐบลอ็กประสาน และน าวสัดุมาทดสอบสมบติัทางกลและค่าการน าความร้อนเปรียบเทียบกบัอิฐบลอ็กประสานทาง
การคา้ท่ีผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน 602/2547 [8] ผลท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจยัน้ีนอกจากจะสามารถลด
ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดแ้ลว้ยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัวสัดุเหลือท้ิงท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ลดปัญหาดา้นมลภาวะทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากเถา้ชีวมวลเหลือท้ิง ท าให้อิฐบล็อกประสานมีน ้ าหนกัเบาข้ึน และช่วยเพ่ิมคุณสมบติัดา้นการเป็นฉนวนกนั
ความร้อนของอิฐบลอ็กประสาน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัอิฐบล็อกประสานท าใหส้ามารถแข่งขนักบัอิฐก่อผนงัประเภทอ่ืนไดดี้
ยิง่ข้ึน 
 
2.     วสัดุและวธีิการวจิยั 
2.1   วสัดุทีใ่ช้ในการวจิยั 
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก.15-2547 มีความถ่วงจ าเพาะ 3.15 ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดมี์ปริมาณขององคป์ระกอบทางเคมีหลกัคือ CaO ร้อยละ 66.73 และ SiO2 ร้อยละ 20.12 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
2.1.2 เถ้าชีวมวล จากโรงไฟฟ้าไชโยปราสาท อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ของบริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จ ากดั 
ท่ีใชไ้มก้ระถิน ไมย้าง แกลบ ฟางขา้ว และใบออ้ย เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจะน าเถา้ชีวมวลมาร่อนผ่านตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 30 ดงัแสดงในรูปท่ี 1 เถา้ชีวมวลมีความถ่วงจ าเพาะ 2.19 เถา้ชีวมวลมีปริมาณขององคป์ระกอบทางเคมีหลกัคือ CaO 
ร้อยละ 50.12  และ SiO2 ร้อยละ 12.37 มีผลรวมของปริมาณ SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ร้อยละ 25.69 ซ่ึงไม่อยูใ่นเกณฑว์สัดุปอซโซลาน
ตามมาตรฐาน ASTM C 618 Class N [9] แต่เถา้ชีวมวลมีปริมาณของ CaO สูง จึงท าใหมี้ศกัยภาพเป็นวสัดุประสานได ้[10] ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 การกระจายขนาดคละของอนุภาคเถา้ชีวมวลมีค่ามธัยฐาน (d50) เท่ากบั 82 µm ดงัแสดงในรูปท่ี 2 เถา้ชีวมวลมีลกัษณะ
รูปร่างอนุภาคไม่แน่นอน ผิวขรุขระ และมีรูพรุน ดงัแสดงในรูปท่ี 3(ก) 
2.1.3 ดินทราย จากอ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ น ามาร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 ดงัแสดงในรูปท่ี 1 มีความถ่วงจ าเพาะ 
2.63 เป็นดินท่ีไม่มีความเหนียว (Non-Plastic) ดินทรายมีปริมาณขององคป์ระกอบทางเคมีหลกัคือ SiO2 ร้อยละ 90.14 และ Fe2O3 
ร้อยละ 5.89 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 การกระจายขนาดคละของอนุภาคดินทรายมีค่ามธัยฐาน (d50) เท่ากบั 160.11 µm ดงัแสดงในรูป
ท่ี 2 ดินทรายมีลกัษณะรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอน ผิวค่อนขา้งเรียบ ดงัแสดงในรูปท่ี 3(ข) 
2.1.4 ดินลูกรัง จากจงัหวดัระยอง น ามาร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 ดงัแสดงในรูปท่ี 1 มีความถ่วงจ าเพาะ 2.70 มีค่าพิกดั
เหลว (Liquid Limit) ร้อยละ 30.07 พิกดัพลาสติก (Plastic Limit) ร้อยละ 19.72 ดชันีสภาพพลาสติก (Plasticity Index) ร้อยละ 10.35 
ดินลูกรังมีปริมาณขององคป์ระกอบทางเคมีหลกัคือ Fe2O3 ร้อยละ 44.85 และ SiO2 ร้อยละ 32.31 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 การกระจาย
ขนาดคละของอนุภาคดินลูกรังมีค่ามธัยฐาน (d50) เท่ากบั 106 µm ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ดินลูกรังมีลกัษณะรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอน 
ผิวค่อนขา้งเรียบ ดงัแสดงในรูปท่ี 3(ค) 
2.1.5 น า้ประปา จากจงัหวดัสุรินทร์ 
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ตารางที ่1         องคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนต ์เถา้ชีวมวล ดินทรายและดินลูกรังดว้ยเคร่ือง X-ray Fluorescence  
องค์ประกอบทางเคม ี ปูนซีเมนต์ เถ้าชีวมวล ดนิทราย ดนิลูกรัง 

SiO2 (%) 20.12 12.37 90.14 32.31 
Al2O3 (%) 5.22 1.34 Not detected 16.12 
Fe2O3 (%) 3.26 11.98 5.89 44.85 
CaO (%) 66.73                  50.12 1.09 0.36 
TiO2 (%) 0.23 1.01 1.34 5.08 

MnO2 (%) 0.01 5.07 Not detected 0.38 
K2O (%) 0.44 9.72 Not detected 0.34 
SO3 (%) 2.30 1.92 Not detected Not detected 
LOI (%) 2.10 1.09 0.08 0.86 

 

 
 

 

รูปที ่1     เถา้ชีวมวล ดินทรายและดินลูกรัง 
 

 
 

รูปที ่2     การกระจายขนาดคละของอนุภาคเถา้ชีวมวล ดินทราย และดินลูกรังดว้ยเคร่ือง Laser Diffraction Particle Size Analyzer 

เถา้ชีวมวล ดินทราย ดินลูกรัง 
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                            (ก) เถา้ชีวมวล                                          (ข) ดินทราย                                              (ค) ดินลูกรัง 
 

รูปที ่3     ลกัษณะรูปร่างอนุภาคของเถา้ชีวมวล ดินทราย และดินลูกรังจากการถ่ายภาพดว้ยเคร่ือง Scanning Electron Microscope 
 
2.2    อตัราส่วนผสม 

ใช้อตัราส่วนปูนซีเมนต์ต่อดินทรายต่อดินลูกรังเท่ากับ 1:5.8:1.6 โดยน ้ าหนัก (เป็นอตัราส่วนผสมของโรงงานในอ าเภอ
ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีท าใหอิ้ฐบลอ็กประสานมีสีสวยงามและมีก าลงัรับแรงอดัผ่านเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอิฐบล็อก
ประสาน) จากนั้นแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวลในอตัราส่วนร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดยน ้ าหนกัของดินทราย โดยปริมาณน ้ าท่ี
ใชผ้สมจะเปล่ียนไปตามปริมาณการใชเ้ถา้ชีวมวลเพื่อให้อิฐบล็อกประสานสามารถข้ึนรูปได ้โดยอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนตมี์ค่า
เท่ากับ 0.54-0.69 โดยตวัอย่างควบคุม (ไม่มีเถา้ชีวมวล) แทนด้วยสัญลกัษณ์ CSB00 ส่วนตวัอย่างท่ีมีการแทนท่ีดินทรายดว้ย          
เถา้ชีวมวลในอตัราส่วนร้อยละ 20, 40 และ 60 โดยน ้ าหนกัของดินทราย แทนดว้ยสญัลกัษณ์ CSB20, CSB40 และ CSB60 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2        อตัราส่วนผสมของอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล (โดยน ้ าหนกั) 

ส่วนผสม อตัราส่วนร้อยละ
การแทนท่ี 

อตัราส่วนผสม  (โดยน ้ าหนกั) 
ปูนซีเมนต ์ ดินทราย เถา้ชีวมวล ดินลูกรัง น ้า 

CSB00 (ควบคุม) 0 1.00 5.80 0.00 1.60 0.54 
CSB20 20 1.00 4.64 1.16 1.60 0.58 
CSB40 40 1.00 3.48 2.32 1.60 0.63 
CSB60 60 1.00 2.32 3.48 1.60 0.69 

 
2.3    การผสมตวัอย่าง 

ผสมปูนซีเมนต์ ดินทราย ดินลูกรัง และเถา้ชีวมวลให้เขา้กันในเคร่ืองผสมแบบกระทะตามอตัราส่วนผสมในตารางท่ี 2 
จากนั้นค่อยๆเติมน ้ าลงในเคร่ืองผสม เม่ือส่วนผสมเขา้กนัดีจากนั้นจะน าวสัดุส่วนผสมเทลงในเคร่ืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบ 
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ไฮดรอลิค ดงัแสดงในรูปท่ี 4 เม่ืออดัอิฐบล็อกประสานเสร็จแลว้ น าอิฐบล็อกประสานมาไวใ้นท่ีร่มเป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง แลว้
บ่มอิฐบลอ็กประสานโดยรดน ้ าวนัละ 1 คร้ัง จนอายคุรบ 28 วนั 

 

    
 

 

รูปที ่4     การผลิตอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล 
 
2.4    การทดสอบก าลงัรับแรงอดั หน่วยน า้หนัก และการดูดกลืนน า้ของอฐิบลอ็กประสาน 

การทดสอบน้ีใชอิ้ฐบล็อกประสานขนาด 12.5 x 25 x 10 ซม. (กวา้งxยาวxสูง)  ดงัแสดงในรูปท่ี 5 ท าการทดสอบอิฐบล็อก
ประสานท่ีอาย ุ28 วนั การทดสอบหน่วยน ้ าหนกัของอิฐบลอ็กประสาน น าอิฐบลอ็กประสานเขา้ตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน ามาชัง่น ้ าหนกัและวดัขนาดเพื่อหาหน่วยน ้ าหนกัของอิฐบล็อกประสาน ส่วนการทดสอบก าลงั
รับแรงอดัและการดูดกลืนน ้ าของอิฐบลอ็กประสานทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 109-2517 [11]  

 

 
 

 

รูปที ่5     อิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล 
 

2.5    การทดสอบค่าการน าความร้อน (Thermal conductivity) ของอฐิบลอ็กประสาน 
การทดสอบน้ีใชอิ้ฐบล็อกประสานขนาด 12.5 x 25 x 10 ซม. (กวา้งxยาวxสูง) ท าการทดสอบอิฐบล็อกประสานท่ีอาย ุ28 วนั 

โดยใชเ้คร่ืองวดัค่าการน าความร้อนรุ่น ISOMET 2114 (Applied Precision Ltd.) ดงัแสดงในรูปท่ี 6 โดยวางหวัวดัของเคร่ืองทดสอบ
บนผิวบล็อกประสานใชร้ะยะเวลาทดสอบคร้ังละประมาณ 30-40 นาที เคร่ืองจะแสดงค่าการน าความร้อนในหน่วยวตัตต์่อเมตร-
เคลวนิ (W/m.K) 

CSB00 

CSB20 CSB60 

CSB40 
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รูปที ่6     การทดสอบค่าการน าความร้อน (Thermal conductivity) ของอิฐบลอ็กประสาน 
 
3.      ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
3.1    ผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดั 

ผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 7 พบวา่ก าลงัรับแรงอดัของอิฐบลอ็กประสานควบคุม (CSB00) มีค่าเท่ากบั 
58 กก./ตร.ซม. เม่ือแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวลในอตัราร้อยละ 20, 40 และ 60 โดยน ้ าหนกัของดินทราย ท าให้ก าลงัรับแรงอดั
ของอิฐบล็อกประสานมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนท่ีเป็น 50, 44 และ 39 กก./ตร.ซม. ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 86, 76 และ 67 
ของอิฐบล็อกประสานควบคุม ตามล าดบั เน่ืองจากเถา้ชีวมวลมีความพรุนสูงเม่ือเทียบกบัดินทรายดงัแสดงในรูปท่ี 3 ท าให้ความ
แข็งแรงของเถา้ชีวมวลน้อยกว่าดินทราย [7] จึงส่งผลให้ค่าก าลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกประสานลดลง สอดคลอ้งกบังานวิจัย 
Takumwan และคณะ [10] ท่ีพบว่าก าลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกประสานมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนท่ีมวลรวมด้วยเถ้า
กะลามะพร้าว และสอดคลอ้งกบังานวจิยั Dasaesamoh และคณะ [12] ท่ีพบวา่เม่ือเพ่ิมอตัราส่วนเถา้ไมย้างพาราโดยแทนท่ีดินส่งผล
ให้ก าลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกประสานมีค่าลดลง เม่ือน าค่าก าลงัรับแรงอดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอิฐ
บล็อกประสาน 602/2547 [8] พบวา่ อิฐบล็อกประสานผสมเถา้ชีวมวลทุกอตัราส่วนผสมผ่านเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอิฐ
บลอ็กประสานชนิดไม่รับน ้ าหนกั ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่าเฉล่ียก าลงัรับแรงอดัไม่นอ้ยกวา่ 2.5 เมกะพาสคลั (25.48 กก./ตร.ซม.) 

 

 
 

รูปที ่7     ก าลงัรับแรงอดัของอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล 
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3.2    ผลการทดสอบหน่วยน า้หนกั 
ผลการทดสอบหน่วยน ้ าหนกัดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 8 พบวา่หน่วยน ้ าหนกัของอิฐบล็อกประสานควบคุม (CSB00) มีค่าเท่ากบั 

1998 กก./ลบ.ม. เม่ือแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวลในอตัราร้อยละ 20 , 40 และ 60 โดยน ้ าหนักของดินทราย ส่งผลท าให้หน่วย
น ้ าหนกัของอิฐบลอ็กประสานมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนท่ีเป็น 1920, 1806 และ 1713 กก./ลบ.ม. ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 96, 
90 และ 86 ของอิฐบลอ็กประสานควบคุม ตามล าดบั เน่ืองจากความถ่วงจ าเพาะของเถา้ชีวมวลมีค่านอ้ยกวา่ดินทราย จึงท าใหห้น่วย
น ้ าหนักของอิฐบล็อกประสานมีค่าลดลง และเม่ือน าอิฐบล็อกประสานผสมเถา้ชีวมวลไปใชใ้นงานก่อสร้างผนงัอาคาร จะท าให้
น ้ าหนกัของผนงัอิฐบลอ็กประสานมีค่าลดลง ส่งผลท าใหน้ ้ าหนกัของโครงสร้างอาคารลดลงได ้

 

 
 

รูปที ่8     หน่วยน ้ าหนกัของอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล 
 

3.3    ผลการทดสอบการดูดกลืนน า้ 
ผลการทดสอบการดูดกลืนน ้ าดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 9 พบวา่การดูดกลืนน ้ าของอิฐบล็อกประสานควบคุม (CSB00) มีค่าเท่ากบั 

174 กก./ลบ.ม. เม่ือแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวลในอตัราร้อยละ 20, 40 และ 60 โดยน ้ าหนกัของดินทราย ส่งผลท าใหก้ารดูดกลืน
น ้ าของอิฐบล็อกประสานมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการแทนท่ีเป็น 190, 207 และ 227 กก./ลบ.ม. ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 109, 119 
และ 130 ของอิฐบล็อกประสานควบคุม ตามล าดบั เน่ืองจากลกัษณะอนุภาคของเถา้ชีวมวลมีรูพรุนดงัแสดงในรูปท่ี 3 เม่ือผสม     
เถา้ชีวมวลลงในอิฐบล็อกประสานจึงท าใหอิ้ฐบล็อกประสานมีความพรุนเพ่ิมข้ึนส่งผลท าใหเ้กิดการดูดกลืนน ้ าเขา้ไปในอิฐบลอ็ก
ประสานเพ่ิมข้ึน เม่ือน าค่าการดูดกลืนน ้ าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอิฐบล็อกประสาน 602/2547 [8] พบวา่
อิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวลทุกอตัราส่วนผสมผา่นเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอิฐบลอ็กประสาน ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่าเฉล่ีย
การดูดกลืนน ้ าไม่มากกวา่ 208-288 กก./ลบ.ม. (ข้ึนอยูก่บัหน่วยน ้ าหนกัของอิฐบลอ็กประสาน) 
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รูปที ่9     การดูดกลืนน ้ าของอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล 
 

3.4    ผลการทดสอบการน าความร้อน 
ผลการทดสอบการน าความร้อนดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 10 พบวา่การน าความร้อนของอิฐบล็อกประสานควบคุม (CSB00) มีค่า

เท่ากบั 1.753 วตัตต์่อเมตร-เคลวนิ เม่ือแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวลในอตัราร้อยละ 20, 40 และ 60 โดยน ้ าหนกัของดินทราย ท าให้
การน าความร้อนของอิฐบล็อกประสานมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนท่ีเป็น 1.552, 1.348 และ 1.109 วตัต์ต่อเมตร-เคลวิน 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 89, 77 และ 63 ของอิฐบลอ็กประสานควบคุม ตามล าดบั เน่ืองจากเถา้ชีวมวลมีค่าการน าความร้อนต ่าและ
มีรูพรุนท่ีผิวเป็นจ านวนมากดังแสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงเป็นลกัษณะของวสัดุในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนท่ีดี [7] เม่ือผสม           
เถา้ชีวมวลลงในอิฐบล็อกประสานจึงท าให้อิฐบล็อกประสานมีค่าการน าความร้อนลดลง ส่งผลให้อิฐบล็อกประสานมีคุณสมบติั
เป็นฉนวนป้องกนัความร้อนไดดี้ข้ึน สามารถน าไปใชเ้ป็นวสัดุก่อผนงัในอาคารเพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ
ได้ และจากรูปท่ี 11 ยงัพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการน าความร้อนกับหน่วยน ้ าหนักของอิฐบล็อกประสาน มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น
ลกัษณะแนวโนม้เชิงเสน้ โดยท่ีค่าการน าความร้อนเพ่ิมข้ึนแปรผนัตรงตามค่าหน่วยน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Posi และคณะ [13] และงานวิจยัของ Zaetang และคณะ [14] โดยสามารถเขียนความสัมพนัธ์ระหว่างการน าความร้อนกบัหน่วย
น ้ าหนักของอิฐบล็อกประสานไดส้มการ y = 0.0022x – 2.6466  เม่ือ y คือค่าการน าความร้อน (วตัต์ต่อเมตร-เคลวิน) และ x คือ 
หน่วยน ้ าหนกัของอิฐบลอ็กประสาน (กก./ลบ.ม.) ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของหน่วยน ้ าหนกัในอิฐบลอ็กประสานจะท าให้อิฐบลอ็กประสาน
มีความแน่นตวัข้ึนและมีรูพรุนลดลง ส่งผลท าให้อิฐบล็อกประสานมีค่าการน าความร้อนสูงข้ึน แต่ถา้หน่วยน ้ าหนกัในอิฐบล็อก
ประสานมีค่าลดลงจะท าใหอิ้ฐบลอ็กประสานมีความแน่นตวันอ้ยลงและมีรูพรุนมากข้ึน ส่งผลท าให้อิฐบล็อกประสานมีค่าการน า
ความร้อนต ่าลง 
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รูปที ่10     การน าความร้อนของอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล 
 

 
 

รูปที ่11     ความสมัพนัธ์ระหวา่งการน าความร้อนกบัหน่วยน ้ าหนกัของอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล 
 
4.      สรุป 

จากผลการวจิยัสมบติัทางกลและการน าความร้อนของอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ชีวมวล การแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวลใน
อตัราร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดยน ้ าหนกัของดินทราย พบวา่ 

4.1 ก าลงัรับแรงอดัของอิฐบลอ็กประสานมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวล เม่ือน าค่าก าลงัรับแรงอดัท่ี
ไดม้าเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน 602/2547 พบวา่ค่าก าลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกประสานผสม 
เถา้ชีวมวลทุกอตัราส่วนผสมผา่นเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับน ้ าหนกั 

4.2 หน่วยน ้ าหนกัของอิฐบลอ็กประสานมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวล 
4.3 การดูดกลืนน ้ าของอิฐบลอ็กประสานมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวล เม่ือน าค่าการดูดกลืนน ้ าท่ี

ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน 602/2547 พบว่าอิฐบล็อกประสานผสมเถา้ชีวมวลทุกอตัรา
ส่วนผสมผา่นเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอิฐบลอ็กประสาน 
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4.4 การน าความร้อนของอิฐบล็อกประสานมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนท่ีดินทรายดว้ยเถา้ชีวมวล ส่งผลท าให้อิฐบล็อก
ประสานผสมเถา้ชีวมวลมีความสามารถตา้นทานความร้อนได้มากข้ึน ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นวสัดุก่อผนังเพ่ือการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศในอาคารได ้
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