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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ ก าหนด
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 : หินฝุ่น : เถ้ากะลามะพร้าว : น้ า  เท่ากับ 1 : 11 : 0 : 0.7, 1 : 10 : 1 : 
0.7, 1 : 9 : 2 : 0.7, 1 : 8 : 3 : 0.7, 1 : 7 : 4 : 0.7 และ 1 : 6 : 5 : 0.7 โดยปริมาตร ผสมและข้ึนรูปคอนกรีตบล็อก 
ขนาด 7 x 19 x 39 เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ท าการทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.58–2533 
เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตบล็อกผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ มีความ
หนาแน่น ความต้านทานแรงอัด และสัมประสิทธิ์การน าความร้อนที่ลดลงกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไป ส่วนปริมาณ
ความชื้น การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร และการดูดซึมน้ า มีค่าเพ่ิมขึ้น โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการวิจัยนี้ คือ 
1 : 9 : 2 : 0.7 

ค ำส ำคัญ: คอนกรีตบล็อก, เถ้ากะลามะพร้าว, ความหนาแน่น, ความต้านทานแรงอัด, มอก.58–2533 

Abstract 
This research aims to test the properties of concrete block mixed with coarse coconut shell 

ash as aggregates in products. The mix ratios of Portland cement type1 : quarry dust : coconut 
shell ash : water are 1 : 11 : 0 : 0.7, 1 : 10 : 1 : 0.7, 1 : 9 : 2 : 0.7, 1 : 8 : 3 : 0.7, 1 : 7 : 4 : 0.7 and 1 : 
6 :  5 : 0 . 7 by volume. The concrete block samples were mixed and casted in 7 x 19 x 39 
centimeter by the concrete block molding machine. The concrete block sample testing follows the 
TIS 58-2533 standard on non-load bearing concrete blocks. From the results, the density, 
compressive strength and thermal conductivity of concrete block mixed with coarse coconut shell 
ash lower than the common concrete block. In addition, the moisture content, volumetric change 
and water absorption are higher than the common concrete block. The optimal ratio in this 
research 1 : 9 : 2 : 0.7 

Keywords: Concrete Block, Coconut Shell Ash, Density, Compressive Strength, TIS 58-2533 
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1. ที่มำและควำมส ำคัญ 

 เถ้ากะลามะพร้าว เป็นขยะเหลือทิ้งของโรงงานไฟฟ้าและโรงงานแปรรูปมะพร้าว จากกระบวนการเผา
กะลามะพร้าวเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อต้มไอน้ า โดยปริมาณเถ้ากะลามะพร้าวที่เหลือทิ้ง
คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณกะลามะพร้าวก่อนเผา [1] ประกอบกับประเทศไทยมีการส่งออกมะพร้าวมากเป็น
อันดับต้น ๆ ของโลก ท าให้เถ้ากะลามะพร้าวมีปริมาณมากกว่า 222,000 ตันต่อปี เป็นขยะเหลือทิ้งที่ต้องมีแนว
ทางการก าจัดหรือการน าไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและเร่งด่วน [2] ในโรงงานแปรรูปมะพร้าวขนาดใหญ่ แบ่งเถ้า
กะลามะพร้าวออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ เถ้าแบบเม็ดละเอียดได้จากการเผากะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กภายในโรงงาน และเถ้าแบบเม็ดหยาบได้จากการเผากะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อต้มไอน้ า 
ซึ่งเถ้ากะลามะพร้าวทีเ่หลือทิ้งท้ัง 2 ประเภทนี้ ต่างก็มีอยู่เป็นจ านวนมาก (รูปที่ 1)  
 

 
 

รูปที่ 1 การน าเถ้ากะลามะพร้าวที่เหลือทิ้งในโรงงานแปรรูปมะพร้าวไปก าจัดทิ้ง 

 ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาการน าเถ้ากะลาแบบเม็ดละเอียดไปใช้เป็นวัสดุมวลรวมทดแทนหินฝุ่นบางส่วนในการ
ผลิตคอนกรีตบล็อกซึ่งพบว่าสามารถน าไปใช้งานได้ แต่มีข้อด้อยคือต้องใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่มากกว่าปกติ จึง
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งเถ้าแบบเม็ดละเอียดมีลักษณะเป็นผงละเอียดมากจึงมีความต้องการน้ าสูง 
คอนกรีตบล็อกมีการแตกร้าวได้ง่ายขณะท าการขึ้นรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกที่ได้มีน้ าหนักที่เบาลงไม่มาก [3] 
และเมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการผลิตคอนกรีตบล็อกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น การน าเถ้ากะลาแบบ
หยาบจะสามารถน าไปใช้งานได้แพร่หลายมากกว่า เนื่องจากการเผากะลามะพร้าวให้ความร้อนเป็นเชื้อเพลิงในการต้ม
น้ านั้นจะมีการใช้ประโยชน์กันแทบทุกโรงงานทั้งโรงงานแปรรูปมะพร้าวขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดย่อม ซึ่งต่างจากการ
ใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงส าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก จะมีเฉพาะแต่ในโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่เท่านั้น 
อีกทั้งลักษณะของเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบมีลักษณะคุณสมบัติที่ดีในการใช้เป็นมวลรวมส าหรับผสมคอนกรีต 
[4] ได้ดีกว่าเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดละเอียด และจากการตรวจสอบค่าความถ่วงจ าเพาะของเถ้ากะลามะพร้าว
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เปรียบเทียบกับหินฝุ่นและปูนซีเมนต์ในเบื้องต้นพบว่าค่าความถ่วงจ าเพาะของเถ้ากะลามะพร้าว มีค่าต่ าเพียงแค่ 2.3 
ในขณะที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และหินฝุ่น มีค่าความถ่วงจ าเพาะ เท่ากับ 3.15 และ 2.72 ตามล าดับ  ก็
มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบจะสามารถน าไปใช้เป็นมวลรวมทดแทนหินฝุ่นบางส่วนใน
การผลิตคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐาน มอก.58-2533 [5] โดยจะช่วยให้คอนกรีตบล็อกมีน้ าหนักที่เบาลงได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวิจัยการใช้เถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบเป็นมวลรวมทดแทนหินฝุ่นบางส่วน ในการผลิตคอนกรีตบล็อก
ไม่รับน้ าหนักให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.58-2533 และมีน้ าหนักท่ีเบาลงกว่าคอนกรีตบล็อกปกติท่ัวไป  

3. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการวิจัยนี้ ได้ใช้ทฤษฎีของคอนกรีตสด คุณสมบัติของมวลรวม ปริมาณน้ าในส่วนผสม [4] และทฤษฎีของ

คอนกรีตมวลเบาประเภทมวลรวมน้ าหนักเบา เป็นคอนกรีตที่มีหน่วยน้ าหนักระหว่าง 300–1,800 กก./ลบ.ม. ได้จาก

การใช้วัสดุผสมที่มีช่องว่างหรือรูพรุนอยู่ภายในแทนที่ส่วนผสมของมวลรวมหยาบ ท าให้คอนกรีตที่ได้มีน้ าหนักเบา มี

ก าลังไม่สูงมากนักและมีการดูดซึมน้ าที่สูง มาประยุกต์ใช้ในคอนกรีตบล็อกแบบปกติให้มีน้ าหนักที่เบาลง แล้วใช้

มาตรฐานการทดสอบคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ประเภท 2 คอนกรีตบล็อก ไม่รับน้ าหนักที่ไม่ควบคุมความชื้น [5] 

โดยงานวิจัยที่ค้นคว้าเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับ วัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เถ้า

กะลามะพร้าวเป็นมวลรวมในการผสม ทั้งการใช้ผสมเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน [6] ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก [3, 

7] ผลิตภัณฑ์แผ่นซีเมนต์บอร์ด [8] ซึ่งจากผลจากการด าเนินงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ได้

ด าเนินงานวิจัย มี เมื่ อมีการก าหนดอัตราส่วนที่ เหมาะสม สามารถมี คุณสมบัติผ่ านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทนั้น ๆ และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลามะพร้าวในปริมาณที่

สูงขึ้นก็มีแนวโน้มส่งผลให้น้ าหนักของผลิตภัณฑ์เบาลงได้  

4. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย  
4.1 วัสดุและอุปกรณ์  
 4.1.1 วัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย  
 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที ่1  
 2) หินฝุ่นหินปูน มีค่าโมดูลัสความละเอียด 3.186 และความถ่วงจ าเพาะ 2.7 (รูปที่ 2ก)  
 3) เถ้ากะลามะพร้าว ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการเผาให้ความร้อนหม้อต้มไอน้ าเป็นแบบเม็ดหยาบ 

ของโรงงานแปรรูปมะพร้าว ในจังหวัดนครปฐม ควบคุมขนาดของเถ้ากะลามะพร้าวให้มีความสม่ าเสมอด้วยวิธีใช้
ตะแกรงร่อน (Sieve) ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 มีค่าโมดูลัสความละเอียด 3.285 และความถ่วงจ าเพาะ 2.3 (รูปที่ 2ข) 

 4) น้ าประปา 
 4.1.2 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการวิจัย ประกอบด้วย  
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  1) เครื่องชั่งน้ าหนัก 
  2) เครื่องผสมคอนกรีต 
  3)  เครื่องอัดขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งแบบหล่อขนาด 7 x 19 x 39 ลบ.ซม.  
  4) แท่นพลิกคอนกรีตบล็อก 
  5) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (UTM) 
  6) ชุดทดสอบโมดูลัสความละเอียดและความถ่วงจ าเพาะ 
  7) ตู้อบ 
  8) ชุดทดสอบสัมประสิทธิ์การน าความร้อน 
 

  
ก) หินฝุ่นหินปูน ข) เถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ 

รูปที่ 2 ลักษณะของหินฝุ่นหินปูนเปรียบเทียบกับเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ 

4.2 การก าหนดอัตราส่วนผสม  
การก าหนดส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, หินฝุ่นหินปูน, เถ้า

กะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ และน้ าประปา แสดงดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 อัตรำส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก (โดยปริมำตร) 
อัตราส่วน 

(สัญลักษณ์) 
ส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก 

ปูนซีเมนต์ หินฝุ่นหินปูน เถ้ากะลามะพร้าว น้ าประปา 
Standard  1 11 0 0.7 
1 : 10 : 1 1 10 1 0.7 
1 : 9 : 2  1 9 2 0.7 
1 : 8 : 3 1 8 3 0.7 
1 : 7 : 4 1 7 4 0.7 
1 : 6 : 5 1 6 5 0.7 
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4.3 การข้ึนรูปและทดสอบสมบัติต่าง ๆ 
ท ำกำรตวงส่วนผสมตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 น าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และหินฝุ่นใส่เครื่องผสมคอนกรีต 

จากนั้นเติมน้ าประปาและผสมส่วนผสมให้เข้ากันจนใช้มือก าส่วนผสมให้ติดกันได้ ท าการขึ้นรูปตัวอย่างคอนกรีตบล็อก
ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อกระบบไฮดรอลิกของโรงงาน พี.เอ็น.บล็อก (รูปที่ 3) ดันก้อนตัวอย่างขึ้นจากแบบไปพักไว้
บนชั้นวาง รอคอนกรีตบล็อกแข็งตัวแล้วใช้รถยกเคลื่อนย้ายไปกองบ่มในสภาพอากาศปกติ (รูปที่ 4) เพ่ือรอการ
ทดสอบที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน เมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดน าก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกไปท าการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกล จ านวนอัตราส่วนละ 10 ตัวอย่าง  เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ประกอบด้วย ความ
หนาแน่นและการดูดซึมน้ า ตาม มอก.109-2517 [9] ที่อายุการบ่ม 28 วัน ความต้านทานแรงอัด (รูปที่ 5) ตาม มอก.
58-2533 [5] ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร ที่อายุการบ่ม 28 วัน และค่า
สัมประสิทธิ์การน าความร้อน ตาม ASTM C518-15 [10] ที่อายุการบ่ม 28 วัน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การขึ้นรูปตัวอย่างคอนกรีตบล็อกด้วยเครื่องอัดระบบไฮดรอลิกของโรงงาน พี.เอ็น.บล็อก 
 

   
ก) กองคอนกรีตบล็อกบนชั้นวาง ข) รถยกเคลื่อนย้ายคอนกรีตบล็อก ค) กองบ่มคอนกรีตบล็อกกลางแจ้ง 

รูปที่ 4 การขนย้ายก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกออกจากชั้นวางที่เครื่องอัดไปกองบ่มในสภาพอากาศปกติ 
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รูปที่ 5 การทดสอบความต้านทานแรงอัดของก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อก 

5. ผลและวิจำรณ์  

5.1 ลักษณะทั่วไป ความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า และการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร 
การตรวจพินิจลักษณะทั่วไป และผลการทดสอบความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า และการ

เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร ของก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบทดแทน
หินฝุ่นบางส่วน แสดงดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 ลักษณะทั่วไป ความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า และกำรเปลี่ยนแปลงเชิงปริมำตร  
อัตราส่วน ความหนา เรียบ  

ไม่ร้าว ได้ฉาก 
และขอบคม 

ความหนาแน่น  
(กก./ลบ.ม.) 

ปริมาณ
ความชื้น 
(ร้อยละ) 

การดูดซึมน้ า 
(ร้อยละ) 

กำรเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมำตร 
(ร้อยละ) 

Standard  ผ่าน 1,741.43 1.151 8.351 0.871 
1 : 10 : 1 ผ่าน 1,570.95 1.318 13.918 0.991 
1 : 9 : 2  ผ่าน 1,475.24 1.331 16.411 1.123 
1 : 8 : 3 ผ่าน 1,423.81 1.355 16.428 1.164 
1 : 7 : 4 ผ่าน 1,360.95 1.381 19.046 1.183 
1 : 6 : 5 ผ่าน 1,210.95 1.459 23.703 1.247 

 
ตารางที่ 2 จากการตรวจพินิจลักษณะทั่วไปของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบทดแทน

หินฝุ่นบางส่วนเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกปกติ (Standard) โดยคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้ากะลามะพร้าว 
ก าหนดอัตราส่วนตามตารางที่ 1 พบว่าคอนกรีตบล็อกที่อัตราส่วนปูนซีเมนต์ ต่อ หินฝุ่น ต่อ เถ้ากะลามะพร้าว ต่อ 
น้ าประปา ทุกอัตราส่วนที่ท าการทดสอบมีมิติไม่คลาดเคลื่อน มีความหนา ความเรียบ ได้ฉาก และมีขอบคม ไม่มีรอย
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แตกหรือรอยร้าว เช่นเดียวกันกับคอนกรีตบล็อกปกติที่ผสมหินฝุ่นหินปูน แต่ที่อัตราส่วน 1 : 7 : 4 : 0.7 และ 1 : 6 : 
5 : 0.7 บางก้อนอาจมีขอบบิ่นได้ง่าย หรือบางก้อนมีความคด และมีรอยร้าวเล็กน้อยที่ตรงกลางขอบด้านบน ทั้งนี้
เนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวมีความร่วนมากกว่าอัตราส่วนอ่ืนเพราะมีส่วนผสมของเถ้ากะลามะพร้าวจ านวนมาก และ
เถ้ากะลามะพร้าวได้จากการเผาไหม้จึงมีรูพรุนส่งผลให้มีความต้องการน้ ามากกว่าหินฝุ่น ปริมาณน้ าที่มาท าปฏิกิริยา
กับปูนซีเมนต์จึงน้อยลง เนื่องจากถูกเถ้ากะลามะพร้าวดูดกลืนเข้าไปในตัวเอง ซึ่งการแตกร้าวได้ง่ายนี้ ส่งผลให้การ
เคลื่อนย้ายตัวอย่างคอนกรีตบล็อกต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ จึงอาจไม่เหมาะกับการน าไปผลิตใช้งาน 
ดังนั้นการป้องกันเหตุดังกล่าวนี้ จึงควรท าให้เถ้ากะลามะพร้าวอยู่ในสภาพอ่ิมตัวผิวแห้งก่อนที่จะน ามาผสมในคอนกรีต
บล็อก และการลงทุนใช้เครื่องอัดระบบไฮดรอลิคของโรงงาน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็สามารถช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตคอนกรีตบล็อกให้มีลักษณะทั่วไปที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานได้โดยง่าย 

ผลการทดสอบความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า พบว่าเมื่อผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ
ทดแทนหินฝุ่นบางส่วนในปริมาณเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกลดลงตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
น้ าหนักต่อก้อนของคอนกรีตบล็อกที่ลดลงดังรูปที่ 6 ทั้งนี้ เนื่องมาจากเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ มีค่า
ถ่วงจ าเพาะต่ ากว่าหินฝุ่นหินปูนและปูนซีเมนต์ (ค่าความถ่วงจ าเพาะของเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบมีค่า 2.3 
ในขณะที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และหินฝุ่น มีค่าความถ่วงจ าเพาะ เท่ากับ 3.15 และ 2.7 ตามล าดับ) 
เมื่อน าเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบไปแทนที่หินฝุ่นหินปูนบางส่วนในปริมาณที่มากขึ้น จึงท าให้คอนกรีตบล็อกมี
ความหนาแน่นลดลงตามล าดับ ส่วนในด้านของปริมาณความชื้นมีค่าเพ่ิมมากขึ้นเล็กน้อยจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาตรที่มากขึ้นตามไปด้วย และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตราการดูดซึมน้ าของก้อนคอนกรีตบล็อกที่เพ่ิม
มากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบในปริมาณท่ีมากข้ึนตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อของเถ้า
กะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบมีรูพรุนเป็นจ านวนมากจากการถูกเผาไหม้ จึงมีความต้องการน้ าสูง และการที่ลักษณะ
ของเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบมีลักษณะสัณฐานที่แบนกว่าหินฝุ่นหินปูน ซึ่งเป็นลักษณะของมวลรวมที่ไม่ดี [4] 
จึงท าให้เมื่อผสมเป็นมวลรวมในคอนกรีตบล็อก จะเกิดการขัดกันในเนื้อคอนกรีตบล็อก ท าให้เนื้อของคอนกรีตบล็อก
ไม่แน่นเท่าคอนกรีตบล็อกปกติ เกิดมีฟองอากาศแทรกเข้าไปด้านในได้มาก น้ าหนักจึงเบาลง ความหนาแน่นลดลง 
และด้วยเหตุนี้ ยังส่งผลให้พ้ืนที่ส าหรับรับแรงอัดในเนื้อคอนกรีตบล็อกน้อยลง ส่งผลไปถึงคุณสมบัติด้านความ
ต้านทานแรงอัดลดต่ าลงอีกด้วย ดังรูปที่ 7  

 

   
ก) Standard หนัก 7.314 กก. ข) 1:10:1 หนัก 6.598 กก. ค) 1:9:2 หนัก 6.196 กก. 
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ง) 1:8:3 หนัก 5.980 กก. จ) 1:7:4 หนัก 5.718 กก. ฉ) 1:6:5 หนัก 5.086 กก. 

 
รูปที่ 6 น้ าหนักของคอนกรีตบล็อกท่ีอัตราส่วนผสมต่าง ๆ 

 
อย่างไรก็ตามปริมาณความชื้นที่เพ่ิมขึ้นและการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรเป็นไปในลักษณะที่ไม่มากนักจึงถือได้

ว่าไม่มีผลต่อการท างาน เมื่อน าคอนกรีตบล็อกผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบไปใช้งานก่อ-ฉาบผนัง ส่วน
ปริมาณการดูดซึมน้ ามีแนวโน้มสูงขึ้นมากตามปริมาณความชื้นที่เพ่ิมขึ้นก็ยังไม่ถึงร้อยละ 25 ที่เกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ไว้ จึงไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาการดูดน้ าของปูนฉาบแต่อย่างใด อีกทั้งสมบัติด้านปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า การ
เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร ก็ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ประเภท 
2 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักที่ไม่ควบคุมความชื้น [5] เพียงแต่งานวิจัยนี้น าเสนอสมบัติดังกล่าวเพ่ือให้เห็นแนวทาง
ในการน าผลงานวิจัยไปพัฒนาในขั้นต่อไป ดังนั้นการพิจารณาสมบัติส าคัญของคอนกรีตบล็อกประเภทนี้ นอกจาก
พิจารณาถึงลักษณะทั่วไปของก้อนคอนกรีตบล็อกแล้ว สิ่งที่เป็นตัวก าหนดว่าสามารถน าไปใช้งานได้หรือไม่นั้น คือค่า
ความต้านทานแรงอัดเฉลี่ยที่ต้องไม่ต่ ากว่า 25 กก./ตร.ซม.    

 
5.2 ความต้านทานแรงอัด 
การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบที่อัตราส่วนต่าง ๆ 

เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกปกติที่ผสมหินฝุ่นหินปูน ท าการทดสอบแรงอัดประลัยของก้อนคอนกรีตบล็อกแต่ละ
อัตราส่วน ตามจ านวนอายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน แล้วค านวณเป็นค่าความต้านทานแรงอัด โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ของก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกอัตราส่วนละ 10 ก้อน ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกแต่ละอัตราส่วนที่อายุการบ่มต่าง ๆ 

จากรูปที่ 7 ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกแต่ละอัตราส่วนที่อายุการบ่มต่าง ๆ พบว่า
ค่าความต้านทานแรงอัดเพ่ิมขึ้นตามอายุของคอนกรีตบล็อกที่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีระยะเวลาการก่อตัวของ
คอนกรีต [5] เมื่อผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบทดแทนหินฝุ่นหินปูนที่อัตราส่วน 1 : 10 : 1 : 0.7 และ 1 : 9 : 
2 : 0.7 ส่งผลให้ความต้านทานแรงอัดลดลงจาก 33.99 กก./ตร.ซม. เหลือเป็น 28.78 กก./ตร.ซม. และ 25.02 กก./
ตร.ซม. ตามล าดับ ซึ่งยังคงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดที่ก าหนดว่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย 5 ก้อน ต้องไม่ต่ า
กว่า 25 กก./ตร.ซม. และเมื่อผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นก็ท าให้ความต้านทาน
แรงอัดมีค่าน้อยลงตามล าดับ เนื่องจากเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบมีความถ่วงจ าเพาะและความหนาแน่นต่ ากว่า
หินฝุ่นหินปูน เมื่อเข้าไปแทนที่หินฝุ่นหินปูนจึงมีผลท าให้ความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อกลดลง อีกทั้งการผสมเถ้า
กะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบในปริมาณมากก็ท าให้ปริมาณน้ าต่อก้อนในการท าปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์มีปริมาณน้อยลง
ตามไปด้วย จึงอาจมีน้ าไม่เพียงพอในการท าปฏิกิริยาไฮเดรชั่น [5] ซึ่งในการทดลองครั้งต่อไปควรมีการก าหนดปริมาณ
น้ าให้มีความเหมาะสมกับแต่ละอัตราส่วน ก็จะช่วยให้คอนกรีตบล็อกมีค่าความต้านทานแรงอัดสูงขึ้นได้ 

5.3 สภาพการน าความร้อน 
การทดสอบสภาพการน าความร้อนโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของคอนกรีตบล็อกเพ่ือต้องการ

ทราบว่าการน าเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบมาเป็นส่วนผสมแทนที่หินฝุ่นหินปูนในการผลิตคอนกรีตบล็อกนั้น จะ
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกที่ได้มีความสามารถในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีขึ้นหรือไม่เพียงใด โดยส่ง
ตัวอย่างคอนกรีตขนาด 30 x 30 x 5 ลบ.ซม. ไปท าการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตาม
มาตรฐาน ASTM C518-15 [10] ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 8 พบว่าเมื่อผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบใน
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ปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของคอนกรีตมีแนวโน้มต่ าลงตามล าดับ ทั้งนี้เป็นไปตาม
แนวทางของวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนที่ต่ า ซึ่งแสดงว่า เถ้ากะลามะพร้าวแบบ
เม็ดหยาบมีส่วนช่วยท าให้คอนกรีตบล็อกมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีขึ้นได้ โดยที่อัตราส่วน 1 : 9 : 
2 : 0.7 ซึ่งเป็นเป็นอัตราส่วนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความต้านทานแรงอัด พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การน า
ความร้อน เท่ากับ 0.264 วัตต์/เมตร-องศาเคลวิน ในขณะที่คอนกรีตบล็อกปกติมีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน 
เท่ากับ 0.306 วัตต์/เมตร-องศาเคลวิน ดังนั้นเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบจึงใช้เป็นมวลรวมทดแทนหินฝุ่นหินปูน
บางส่วนในการผลิตคอนกรีตบล็อกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

 

 
รูปที่ 8 สัมประสิทธิ์การน าความร้อนของคอนกรีตบล็อกที่อายุ 28 วัน 

6. สรุปผล 

การน าเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบมาใช้แทนที่หินฝุ่นหินปูนในการผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ประเภท 2 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักที่ไม่
ควบคุมความชื้น  ได้ท าการก าหนดส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่  1 ต่อ หินฝุ่นหินปูน ต่อ เถ้า
กะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบ ต่อ น้ าประปา เท่ากับ 1 : 11 : 0 : 0.7, 1 : 10 : 1 : 0.7, 1 : 9 : 2 : 0.7, 1 : 8 : 3 : 
0.7, 1 : 7 : 4 : 0.7 และ 1 : 6 : 5 : 0.7 โดยปริมาตร ท าการผสมและขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก ขนาด 7 x 19 x 39 ลบ.
ซม. ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อกแบบไฮดรอลิค ท าการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลตามมาตรฐาน มอก.
58-2533 ผลการทดสอบพบว่า เมื่อผสมเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบในปริมาณที่มากข้ึนส่งผลให้ ปริมาณความชื้น 
การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร และการดูดซึมน้ า มีค่าเพ่ิมขึ้น ส่วนค่าความหนาแน่น และความต้านทานแรงอัด มี
แนวโน้มลดลง เมื่อท าการทดสอบสภาพการน าความร้อนตามมาตรฐาน ASTM C518-10 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การน า
ความร้อนมีแนวโน้มลดลง โดยอัตราส่วนที่คุ้มค่ามากที่สุดในการน าไปผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ คือ อัตราส่วน 
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1 : 9 : 2 : 0.7 มีค่าความต้านทานแรงอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 25.02 กก./ตร.ซม. ความหนาแน่น เท่ากับ 1,475.24 
กก./ลบ.ม. มีน้ าหนักก้อนละ 6.196 กก. ซึ่งคอนกรีตบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเถ้ากะลามะพร้าวแบบเม็ดหยาบนี้มีต้นทุน
การผลิตที่ไม่สูงกว่าคอนกรีตบล็อกปกติทั่วไป จึงเหมาะส าหรับการน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก
น้ าหนักเบาจากเถ้ากะลามะพร้าวส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได ้   
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