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บทคดัย่อ 

 
 โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษาอตัราส่วนผสม คุณสมบติัและการใชง้านของ
อิฐมวลเบาและวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบติัและราคาของวสัดุอิฐมวลเบาท่ีผลิตในประเทศไทย  
3 ยี่ห้อ  ไดแ้ก่ อิฐไลท์บล็อก อิฐไลท์โฟมคอนกรีต อิฐคิวคอนและผูจ้ดัท าไดศึ้กษาอตัราส่วนผสม
ของอิฐมวลเบาโดยการน า โฟมยอ่ย  น ้ ายาเพิ่มฟองอากาศในคอนกรีตและเถา้ลอยมาใชใ้นส่วนผสม
ของอิฐมวลเบา  เปรียบเทียบกบัอิฐมอญและอิฐคอนกรีตบล็อก 
 โครงการวิจยัน้ีได้ศึกษาอตัราส่วนผสมของอิฐมวลเบาโดยการก าหนดอตัราส่วนทราย
ละเอียดต่อปูนซีเมนตเ์ท่ากบั 1 : 1 และน าเถา้ลอยมาใชแ้ทนท่ีปูนซีเมนตท่ี์ 0% , 10% , 20% , 30% ,
เม็ดโฟม 10% ของปริมาตรกอ้นตวัอยา่ง  น ้ ายาเพิ่มฟองอากาศท่ี 10% ของน ้ าหนกัปูนซีเมนต ์ โดย
ใช้แบบหล่อขนาด 101010 เซนติเมตร ถอดแบบท่ี 24 ชั่วโมงและท าการทดสอบคุณสมบติั
ต่างๆไดแ้ก่ การทดสอบความหนาแน่น  การทดสอบก าลงัอดั  การทดสอบเปอร์เซ็นตก์ารดูดกลืน
น ้า  การทดสอบการน าความร้อนท่ีอาย ุ7 วนั 
 จากผลการวิจยัพบว่าการน าเถ้าลอยมาใช้แทนท่ีปูนซีเมนต์ท่ี 0%, 10%, 20%, 30% ไดผ้ล
การทดสอบดังน้ีการทดสอบความหนาแน่นมีค่าเท่ากับ 828.654, 774.580, 787.646, 778.676 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การทดสอบก าลังอัดมีค่าเท่ากับ 26.490 , 23.337, 25.824, 22.958 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรการทดสอบเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนน ้ ามีค่าเท่ากับ 14.56% ,15.12% 
,15.15% , 14.36%  การทดสอบการน าความร้อน มีค่าเท่ากบั 0.32, 0.318, 0.30, 0.313 W/m-K 
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