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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาสมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกมวล
เบาท่ีผสมเส้นใยกล้วย เพื่อเป็นการน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กรณี คือ ใช้เส้นใยกล้วย
เป็นวัสดุผสมทดแทนปูนซีเมนต์ และทดแทนทราย ในระยะเวลาการบ่มน้ า 28 วัน พบว่า 
อิฐบล็อกท่ีผสมเส้นใยกล้วยแทนปูนซีเมนต์ในร้อยละ 2.5 มีค่าความหนาแน่นและค่าการ
ต้านทานแรงอัดสูงสุด คือ 1,376 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และ 65.25 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ ผลค่าการดูดซึมน้ า และการเปลี่ยนแปลงความยาวมีค่าสูงสุด
ท่ีปริมาณเส้นใยกล้วยร้อยละ 7.5 มีค่าเท่ากับร้อยละ 32.86 และร้อยละ 0.12 ตามล าดับ 
ดังนั้นอิฐบล็อกมวลเบาผสมเส้นใยกล้วยซึ่งมีอัตราส่วนร้อยละระหว่าง ทราย : ปูนซีเมนต์ : 
ปูนขาว : ยิปซั่ม : ผงอะลูมิเนียม : เส้นใยกล้วย คือ 50 : 27.5 : 9 : 9 : 2 : 2.5 จึงมีสมบัติ
ท่ีต้านทานแรงอัดได้ดี เมื่อน าผลการทดสอบไปเทียบกับมาตรฐาน มอก.1505 - 2541 
พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงท่ี มอก.ก าหนดไว้ การน าเส้นใยกล้วยจึงเป็นอีกแนวทางท่ีมีความ
น่าสนใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง แทนการใช้วัสดุผสมท่ีต้องน ามาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง 
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Abstract 

 

In this study, we investigated on the mechanical properties and physical 
properties of light weight block mixed with banana fibers. For the cost effective 
purpose and environmental friendly product, banana fibers, which is rich in fiber, was 
used as a precursor in producing light weight block. In this framework, a series of 
blocks were fabricated using banana fibers for instead different raw material involve 
cement and sand for 28 days incubation. The result show that the block with mix 
banana fiber was replaced cement in 2.5 %wt has the density value and compressive 
strength is 1,376 kg/m3 and 62.25 kg/cm3, respectively. While water absorption and 
the maximum shrinkage limit value are 32.86 % and 0.12 %, respectively were obtain 
from the samples mixing 7.5% of banana fibers. After examination of of Thai 
Industrial Standard (TIS 1505- 2541), the result illustrated the value are standard. It 
can be concluded that the light weight block mixed banana fibers in ratio of sand: 
cement: lime: gypsum: aluminum powder: banana fibers are 50: 27.5 : 9 : 9 : 2 : 2.5 
will also be used as an alternative precursor materials for producing the light weight 
block by natural raw materials for cost effective purpose.  
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