
การใชดินขาวผสม กากมะพราว เสนใยจากตนขาวโพด และเสนใยจากเปลือกทุเรียน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันความรอนและลดน้ําหนักในผนังคอนกรีตบล็อก
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชดินขาวผสม กากมะพราว เสนใยจากตนขาวโพด และเสนใยจาก

เปลือกทุเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันความรอนและลดนํ้าหนักในผนังคอนกรีตบล็อก โดยใชอัตราสวนปูนซีเมนต
ประเภทท่ี 1: ดินขาว เทากับ 1: 60 โดยนํ้าหนัก แทนท่ีดินขาวดวยเสนใย ไดแก กากมะพราว, ตนขาวโพด, และเปลือก
ทุเรียน รอยละ 1.67, 3.33, และ 5 โดยนํ้าหนัก ทําการข้ึนรูปตัวอยางขนาด 6.9 x 39 x 19 เซนติเมตร ดวยเครื่องอัด
ไฮโดรลิก ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่องคอนกรีตบล็อกไมรับ
นํ้าหนัก พบวา การใสเสนใยลงในคอนกรีตบล็อกดินขาว ทําใหความหนาแนน สัมประสิทธ์ิการนําความรอน และกําลัง
อัดของคอนกรีตบล็อกมีคานอยลง แตการเปลี่ยนแปลงความยาวและการดูดซึมนํ้ามีคาเพ่ิมมากข้ึน โดยคอนกรีตบล็อก
ดินขาวท่ีไมผสมเสนใยมีกําลังอัดสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การผสมเสนใยตนขาวโพด, เสนใยกากมะพราว, และเสนใย
เปลือกทุเรียน มีกําลังอัดต่ําท่ีสุด ตามลําดับ อยางไรก็ตามก็มีความเปนไปไดท่ีจะใชเสนใยดังกลาวมาเปนวัสดุผสมเพ่ิม
เพ่ือลดนํ้าหนักของคอนกรีตบล็อกดินขาวใหนอยลงได

Abstract
This research aims to study the application of kaolin with coconut fiber, corncobs fiber and

durian peel in concrete masonry unit wall for increasing effective heat protection and lightweight. The
ratio of cement type 1: kaolin is equal to 1: 60 by weight. The kaolin is replaced by fiber include
coconut fiber, corncob fiber, durian peel fiber with 1.67%, 3.33% and 5% by weight of kaolin. The
kaolin concrete block mixed with fiber sample size is formed to 6.9 x 39 x 19 centimeter with the
hydraulic compactor. The samples tested in physical and mechanical properties follow the TIS 58-
2533 standard. Resulting, their fibers can reduce the density, thermal conductivity, and compressive
strength and increase the changing length and water absorption of kaolin concrete blocks. The kaolin
concrete block without fiber has highest compressive strength, followed by the kaolin concrete block
mixed with corn cob fiber, the kaolin concrete block mixed with coconut meal fiber, and the kaolin
concrete block mixed with durian peel fiber has lowest compressive strength, respectively. However,
their fibers have possibility to be composite materials to reduce weight of kaolin concrete blocks
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1. บทนํา
จากปญหาวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรของชุมชนทองถ่ินท่ีผานการใชประโยชนแลว ไมวาจะเปนกากมะพราว

เสนใยจากตนขาวโพด และเสนใยจากเปลือกทุเรียน (Odozi et al., 1986.) รวมท้ังปญหาการขาดแคลนทรายสําหรับ
นํามาผลิตเปนวัสดุกอสรางในหลายๆ พ้ืนท่ี เหลาน้ีเปนท่ีมาของคอนกรีตมวลบล็อกแบบไมรับนํ้าหนักผสมดินขาว กาก
มะพราว เสนใยจากตนขาวโพด และเสนใยจากเปลือกทุเรียน ซึ่งเปนการบูรณาการวัสดุเหลือท้ิงใหสามารถนํามาใช
ประโยชน เปนการชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม (ลดมลพิษจาการเผาทําลาย และการดูดทรายในบริเวณตางๆ) ท้ังยังเปน
การสงเสริมชุมชนและบริษัทขนาดเลก็ใหสามารถผลิตผลิตภัณฑจากทรัพยากรท่ีมีอยูมากมายในทองถ่ินได โดยงานวิจัย
น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของคอนกรีตบล็อกไมรับนํ้าหนักท่ีใชดินขาว กาก
มะพราว เสนใยจากตนขาวโพดและ/หรือเสนใยจากเปลือกทุเรียนเปนวัสดุผสม และสมบัติการเปนฉนวนความรอนอัน
จะนําไปสูการมีวัสดุกอสรางสําหรับบานพักอาศัยท่ีชวยอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพและราคาถูกได

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุและอุปกรณ ประกอบดวย ดินขาวจากจังหวัดอุตรดิตถ (ขนาดผานตะแกรงเบอร100 และคาง

ตะแกรงเบอร 200), กากมะพราว, เสนใยตนขาวโพด, เสนใยเปลือกทุเรียน, ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1 (สมอ.,
2547), แบบหลอขนาด 70 x 190 x 390 มม., เหล็กกระทุงโมผสมคอนกรีต, ตะแกรง (Sieve) สําหรับรอนวัสดุผสม,
เครื่องช่ังนํ้าหนัก, ถังบมและท่ีจัดเก็บตัวอยางคอนกรีตบล็อก, เครื่องทดสอบกําลังอัด (Universal testing Machine),
เครื่องช่ังนํ้าหนักดิจิตอล, เครื่องผสมคอนกรีตบล็อก, เครื่องอัดคอนกรีตบล็อก, และกลองจุลทรรศน SEM

2.2 อัตราสวนผสม จากผลการทดสอบเบื้องตน ทําใหสรปุอัตราสวนสําหรับใชงานได ดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 อัตราสวนผสมของคอนกรีตบล็อก

อัตราสวนผสม ปูนซีเมนต ดินขาว นํ้าประปา กากมะพราว เสนใยขาวโพด เสนใยทุเรียน
CB0 1 6.0 0.8 - - -
CC1 1 5.9 0.8 0.1 - -
CC2 1 5.8 0.8 0.2 - -
CC3 1 5.7 0.8 0.3 - -
CN1 1 5.9 0.8 - 0.1 -
CN2 1 5.8 0.8 - 0.2 -
CN3 1 5.7 0.8 - 0.3 -
DR1 1 5.9 0.8 - - 0.1
DR2 1 5.8 0.8 - - 0.2
DR3 1 5.7 0.8 - - 0.3

2.3 การข้ึนรูป เริ่มจาก ตดัเสนใยธรรมชาติใหมีความยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร, นําสวนผสมตามตารางท่ี 1
มาผสมคลุกเคลาใหเขากันภายในเครื่องผสม, ใสนํ้าลงไปทีละนอยจนครบ จากน้ันหมุนเครื่องผสมเปนเวลา 10-15 นาที
นําสวนผสมท่ีผสมจนเขากันดีแลวไปอัดดวยเครื่องอัดบล็อก, และบมคอนกรีตบล็อกท่ีไดในอากาศตามกําหนด
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รูปท่ี 1 การผสมสวนผสมตางๆ ดวยเครื่องผสม

รูปท่ี 2 คอนกรีตบล็อกกากดินขาวผสมเสนใย
2.4 การทดสอบสมบัติตางๆ ประกอบดวย ทดสอบหาความหนาแนน ท่ีอายุ 28 วัน (สมอ., 2517ก), ทดสอบ

การดูดซึมนํ้า ท่ีอายุ 28 วัน (สมอ., 2517ก), ทดสอบการหดตัวแหง ท่ีอายุ 28 วัน (สมอ., 2517ข), ทดสอบกําลังอัดท่ี
อายุ 14, 21, และ 28 วัน (สมอ., 2517ก; สมอ., 2533), ทดสอบสัมประสิทธ์ิการนําความรอน ท่ีอายุ 28 วัน (ASTM,
2001) (ท้ังหมดทดสอบอัตราสวนละ 10 ตัวอยาง), และทดสอบการใชงานจริงมากอเปนผนังของอาคารจําลองและฉาบ
ดวยปูนฉาบท่ัวไป แลววัดอุณหภูมิภายในอาคารดวยเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงเทียบกับอาคารจําลองท่ีกอดวย
คอนกรีตบล็อกและปูนฉาบท่ัวไป ทําการวัดอุณหภูมิภายใน ทุกๆ 2 ช่ัวโมง รวม 36 ช่ัวโมง

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ความหนาแนน พบวา การใชเสนใยตางๆ เปนสวนผสมในคอนกรีตบล็อกกากดินขาวปริมาณมากจะ

แปรผกผันกับความหนาแนน (ดังรูปท่ี 3) กลาวคือ เมื่อเพ่ิมปริมาณเสนใยมากข้ึนจะทําใหคอนกรีตบล็อกกากดินขาวมี
ความหนาแนนลดนอยลง สังเกตไดจากคอนกรีตบล็อกดินขาวปกติท่ีไมผสมเสนใยจะมีความหนาแนนสูงสุด เทากับ
1,114 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร รองลงไปเปนคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีผสมกากมะพราว เทากับ 723 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร (ลดลงรอยละ 33.10 จากคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย), เสนใยตนขาวโพด เทากับ 701
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (ลดลงรอยละ 37.07 จากคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย), และเสนใยทุเรียน เทากับ
671 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (ลดลงรอยละ 39.77 จากคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย) ซึ่งมีคาความหนาแนน
นอยลง ตามลําดับ เน่ืองจากเสนใยตางๆท่ีผสมในคอนกรีตบล็อกดินขาว มีความถวงจําเพาะนอยกวาดินขาว และเมื่อใส
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เสนใยปริมาณมากข้ึน จะทําใหเน้ือคอนกรีตบล็อกไมสม่ําเสมอเกิดชองวางภายในเน้ือคอนกรีตบล็อกมากข้ึน (Odozi
et al., 1986.) ดังรูปท่ี 4 ถึง 6 จึงสงผลใหความหนาแนนลดนอยลง

รูปท่ี 3 ความหนาแนนของคอนกรีตบล็อก

รูปท่ี 4 คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยกากมะพราว ดวยกลอง SEM กําลังขยาย 50 เทา

รูปท่ี 5 คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยตนขาวโพด ดวยกลอง SEM กําลังขยาย 50 เทา
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รูปท่ี 6 คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยเปลือกทุเรียน ดวยกลอง SEM กําลังขยาย 50 เทา
3.2 การดดูซึมนํ้า คอนกรีตมวลบล็อกแบบไมรับนํ้าหนักผสมดินขาว กากมะพราว เสนใยจากตนขาวโพด

และเสนใยจากเปลือกทุเรยีน สามารถสรปุผลการทดสอบการดูดซมึนํ้าได ดังน้ี

รูปท่ี 7 การดูดซมึนํ้าของคอนกรีตบล็อก
จากรูปท่ี 7 พบวา การใชเสนใยตางๆเปนสวนผสมในคอนกรีตบล็อกปริมาณมาก จะแปรผันตามรอยละการ

ดูดซึมนํ้า เมื่อเพ่ิมปริมาณเสนใยมากข้ึนจะทําใหคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีผสมเสนใยตางๆ ดูดซึมนํ้าเพ่ิมมากข้ึน สังเกต
ไดจาก คอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีผสมเสนใยทุเรียน จะมีคาการดูดซึมนํ้าสูงสุด เทากับ รอยละ 21.41 (สูงกวาคอนกรีต
บล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใยถึงรอยละ 36.54), รองลงมาคือ เสนใยตนขาวโพด เทากับ รอยละ 27.81 (สูงกวาคอนกรีต
บล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย รอยละ 27.81), เสนใยกากมะพราว เทากับ รอยละ 19.70 (สูงกวาคอนกรีตบล็อกดินขาว
ท่ีไมผสมเสนใย รอยละ 25.64) และคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใยจะมีคารอยละการดูดซึมนํ้าลดนอยลง
เทากับ รอยละ15.68 เน่ืองจากเสนใยตางๆ เปนเสนใยธรรมชาติซึ่งมีหลอดลําเลียงอาหารอยูปริมาณมาก จึงมีจึงคาการ
ดูดซึมนํ้าสูง (ชุตาภรณ, 2553) ซึ่งจากการทดสอบพบวาทุกอัตราสวนมีคาการดูดซึมนํ้าไมเกินมาตรฐาน มอก.58-2533
กําหนดไว คือไมเกินรอยละ 25 (สมอ., 2533) ท้ังผลการทดสอบยังแสดงใหเห็นวา การดูดซึมนํ้าจะแปรผกผันกับความ
หนาแนน

3.3 การหดตัวแหง สําหรับการหดตัวแหงหรือการเปลี่ยนแปลงความยาวของคอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสน
ใยตางๆ เมื่อเพ่ิมเสนใยตางๆ ในปริมาณมากข้ึนจะแปรผันตามการหดตัวแหง ดังรูปท่ี 8 เมื่อใสเสนใยมากข้ึนทําให
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คอนกรีตบล็อกดินขาวมีการหดตัวแหงมากข้ึน โดยเฉพาะเสนใยทุเรียนท่ีมีการหดตัวแหงเพ่ิมข้ึนกวา รอยละ 311.76
หรือประมาณ 3 เทา ของคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย เน่ืองจากเสนใยตางๆ มีรูปรางไมแนนอน เวลาแชนํ้า
แลวเสนใยท่ีอยูในคอนกรีตบล็อกดินขาวจะขยายตัว ทําใหมีผลตอการหดตัวแหงเพ่ิมมากข้ึนดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม
ทุกอัตราสวนผสมมีคาการหดตัวแหงอยูในเกณฑท่ีมาตรฐาน มอก.58-2533 กําหนดไววา สามารถมากกวา 0.045 ได
ในท่ีมีคาการดูดกลืนนํ้า นอยกวารอยละ 25 ซึ่งพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนสัมพัทธรายปเฉลี่ยนอยกวารอยละ 50 (สมอ., 2533)
ซึ่งเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงความยาวแปรผันตรงกับรอยละการดูดซึมนํ้า แตแปรผกผันกับความหนาแนน

รูปท่ี 8 การหดตัวแหงของคอนกรีตบล็อก
3.4 กําลังอัด ความตานทานแรงอัดของคอนกรีตมวลบล็อกแบบไมรับนํ้าหนักผสมดินขาว กากมะพราว

เสนใยจากตนขาวโพด และเสนใยจากเปลือกทุเรียน สามารถสรุปผลได ดังน้ี

รูปท่ี 9 กําลังอัดของคอนกรีตบล็อก
จากรูปท่ี 9 พบวา ความตานทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกสูงข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน โดยคอนกรีตบล็อกดิน

ขาวท่ีไมผสมเสนใย มีคาความตานทานแรงอัดสูงท่ีสุด ท่ีอายุ 28 วัน เทากับ 20.30 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ผาน
มาตรฐาน มอก.58-2533 ท่ีกําหนดคาความตานทานแรงอัดตอกอนไมนอยกวา 20 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (สมอ.
, 2533) รองลงมาคือ คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยตนขาวโพด คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยกากมะพราว และ
คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยทุเรียน มีความตานทานแรงอัดต่ําท่ีสุด ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากการผสมเสนใยทําให
ความหนาแนนและพ้ืนท่ีในการรับแรงตางๆ ของคอนกรีตบล็อกลดลง จึงสงผลใหความตานทานแรงอัดลดลงดังท่ีกลาว
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มาแลว เปนท่ีนาสังเกตวา คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยตนขาวโพดมีคาความหนาแนนนอยกวาคอนกรีตบล็อกดิน
ขาวผสมกากมะพราว แตคาความตานทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยตนขาวโพดมีมากกวา เพราะ
กากมะพราวเปนขุยเล็กๆ ทําใหมีความหนาแนนมากกวา แตเสนใยตนขาวโพดมีลักษณะขรุขระเปนเสนๆ จึงทําใหเกิด
ชองวางภายในคอนกรีตบล็อกทําใหความหนาแนนนอยกวา แตสามารถรับกําลังอัดไดมากกวา เพราะวาเสนใยตน
ขาวโพดมีความแข็งแรงมากกวากากมะพราวและยึดเกาะกับปูนซีเมนตไดดีกวา

3.5 สัมประสิทธ์ิการนําความรอน สําหรับผลการทดสอบสมัประสิทธ์ิการนําความรอน สรุปไดดังตารางท่ี 10

รูปท่ี 10 สปส.การนําความรอนของคอนกรีตบล็อก
จากรูปท่ี 10 พบวา การผสมเสนใยชนิดตางๆ สามารถชวยในเรื่องความเปนฉนวนปองกันความรอนใหกับ

คอนกรีตบล็อกดินขาวไดเปนอยางดี สังเกตไดจากคาสัมประสิทธ์ิการนําความนําท่ีต่ําจะมีความเปนฉนวนปองกันความ
รอนท่ีดี แตถาคาสัมประสิทธ์ิการนําความนําท่ีสูงจะมีความเปนฉนวนปองกันความรอนท่ีไมดี (ASTM, 2001)
โดยคอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยเปลือกทุเรียนมีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนต่ําท่ีสุด (ต่ํากวาคอนกรีตบล็อกดิน
ขาวท่ีไมผสมเสนใยถึงรอยละ 33.16) รองลงมาคือ คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยตนขาวโพด (ต่ํากวาคอนกรีต
บล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย รอยละ29.95),คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยกากมะพราว(ต่ํากวาคอนกรีตบล็อกดิน
ขาวท่ีไมผสมเสนใย รอยละ 26.74),  และคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย มีคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนสูง
ท่ีสุด ตามลําดับ ท้ังน้ีเปนผลมาจากคอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยมีชองวางหรือฟองอากาศภายในเน้ือท่ีสูงกวา
คอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีไมผสมเสนใย ซึ่งชองวางหรือฟองอากาศดังกลาวทําหนาท่ีเปนฉนวนปองกันความรอน ทําให
การนําความรอนของคอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยลดลงได

3.6 อุณหภูมิการใชงานจริง เมื่อทดสอบการใชงานจริง โดยการกอเปนผนังของอาคารจําลองและฉาบดวยปูน
ฉาบท่ัวไป แลววัดอุณหภูมิภายในอาคารดวยเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงเทียบกับอาคารจําลองท่ีกอดวยคอนกรีต
บล็อกและปูนฉาบท่ัวไป ทําการวัดอุณหภูมิภายใน ทุกๆ 2 ช่ัวโมง รวม 36 ช่ัวโมง น้ัน สามารถสรุปได ดังรูปท่ี 11
พบวา อุณหภูมิภายในอาคารจําลองท่ีกอผนังดวยคอนกรีตบล็อกดินขาวท่ีผสมเสนใยในอัตราสวน CN3 และอาคาร
จําลองท่ีกอผนังดวยคอนกรีตบล็อกท่ัวไปมีคาแตกตางกัน ท้ังน้ีอุณหภูมิภายในอาคารจําลองท่ีกอผนังดวยคอนกรีต
บล็อกดินขาวท่ีผสมเสนใยมีอุณหภูมิต่ํากวาอาคารจําลองท่ีกอดวยคอนกรีตบล็อกท่ัวไปมากพอสมควร เปนผลจากคา
สัมประสิทธ์ิการนําความรอนท่ีต่ํามากของคอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใย
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รูปท่ี 11 อุณหภูมเิฉลี่ย 36 ช่ัวโมง ภายในหองจําลอง
4. สรุป

จากผลการทดสอบท้ังหมด สรุปไดวา คอนกรีตบล็อกดินขาวผสมเสนใยตนขาวโพด, เสนใยกากมะพราว,
และเสนใยเปลือกทุเรียน สามารถนําไปใชงาน โดยการกอเปนผนังไดดี เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ มอก.
58-2533 เรื่อง คอนกรีตบล็อกไมรับนํ้าหนัก (สมอ., 2533) พบวา คาการหดตัวแหง และการดูดซึมนํ้า ผานเกณฑ
มาตรฐานท้ังหมด มีจุดเดนอยูท่ีความหนาแนนต่ํากวาคอนกรีตบล็อกท่ัวไป สวนจุดดอย คือ กําลังอัดของคอนกรีต
บล็อกผสมเสนใยบางอัตราสวนมีคาต่ํากวามาตรฐานเล็กนอย ซึ่งปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการลดปริมาณของ
เสนใยใหนอยลง หรืออาจเลือกใชเสนใยชนิดอ่ืนท่ีมีความหนาแนนมากข้ึน ตลอดจนการเปลี่ยนชนิดของกากดินขาวจาก
ท่ีละเอียดเปนหยาบผสมกัน เพ่ือชวยใหคอนกรีตบล็อกมีความแข็งแรงมากข้ึนได นอกจากน้ีการอบเสนใยใหแหงกอน
นํามาผสมก็อาจชวยลดการดูดซึมนํ้าและหดตัวแหงได
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