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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยัน้ีคือการพฒันาคุณสมบติัของอิฐมวลเบาเซลลูลาร์ท่ี
ผลิตไดจ้ากส่วนผสมของโฟมเหลวจากเคร่ืองสร้างโฟมตน้ทุนต ่า โดยให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้ง
ตามมาตรฐาน IS 2185 (Part4) เพื่อให้ชุมชนในชนบทสามารถผลิตอิฐมวลเบาไวไ้ดใ้ช้เองโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชชุ้ดเคร่ืองมือผลิตโฟมเหลวท่ีมีจ าหน่ายทัว่ไปซ่ึงมีราคาสูง 

โฟมเหลวท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองสร้างโฟมมีส่วนผสมคือ น ้ ายาสร้างฟอง Sika Poro-40 
1 ส่วน กับน ้ า 40 ส่วน แล้วอดัลมให้มีความดัน 5 kg/cm2 ผลการทดสอบพบว่าโฟมเหลวมี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน ASTM C869-91 และเม่ือน าโฟมเหลวไปผลิตอิฐมวลเบาเซลลูลาร์โดย
ใช้อตัราส่วนผสม ปูนซีเมนต์ 400 kg ทรายละเอียด 560 kg ค่า wcr เท่ากบั 0.45 และโฟมเหลว 
50% โดยปริมาตร  พบว่ามีหน่วยน ้ าหนักแห้งเท่ากบั 1,007 kg/m3 ก าลังอดัท่ีอายุ 28 วนัมีค่า
เท่ากบั 35.9 kg/cm2 และมีค่าการดูดซึมน ้ าเท่ากบั 10.8% ซ่ึงมีคุณสมบติัสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน IS 2185 (Part 4) เกรด G-3.5 ท่ีก าหนดให้อิฐมวลเบาท่ีมีหน่วยน ้ าหนักไม่เกิน 1,000 
kg/m3 จะตอ้งมีก าลงัอดัไม่น้อยกว่า 35 kg/cm2 และมีค่าการดูดซึมน ้ าไม่เกิน 12.5%  อิฐมวลเบา
ขนาด 7.5x20x60 cm ท่ีผลิตได ้เม่ือคิดราคาเฉพาะค่าวสัดุจะมีราคากอ้นละประมาณ 11.30 บาท 
เทียบกบัอิฐมวลเบาระบบอบไอน ้าท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดราคากอ้นละ 20-22 บาท องคค์วามรู้
ท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะสามารถน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้สามารถผลิตอิฐมวลเบาไวใ้ช้
ก่อสร้างบา้นไดเ้อง หรืออาจจะผลิตเพื่อจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมไดอี้กดว้ย   
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