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บทคัดยอ 

งานวิจัยในครั้งนีท้ําการเปรียบเทยีบคุณสมบัติการกาํบงัรังสีของอิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาแกลบขี้ เถาลอยและ
เปลือกหอยโดยเครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร ซึ่งใชแหลงกําเนดิรงัสี Ba-133 Cs-137 Na-22 และ Co-60 ที่คาพลังงานตั้งแต 
0.365 - 1.332 MeV ผลพบวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมของขี้เถาแกลบ มีคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล เทากับ  0 .098174 
cm2/g ที่พลังงาน 0.365 MeV และลดลงเปน 0.054671 cm2/g เม่ือพลังงานเพ่ิมขึน้จนถึง 1.332 MeV อิฐมอญที่มีสวนผสม
ของขี้ เถาลอย มีคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลเทากับ 0.098278 cm2/g ที่พลังงาน 0.365 MeV และลดลงเปน 
0.053406 cm2/g เม่ือพลังงานเพ่ิมขึน้จนถึง 1.332 MeV อิฐมอญที่มีสวนผสมของเปลอืกหอย มีคาสมัประสทิธิ์การลดทอน
เชิงมวล เทากับ 0.097982 cm2/g ที่พลังงาน 0.365 MeV และลดลงเปน 0.054221 cm2/g เม่ือพลงังานเพ่ิมขึน้จนถงึ 1.332 
MeV จึงสามารถสรุปไดวา อิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาลอยมีคุณสมบตัิการกําบังรงัสีไดดีกวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมของขี้ เถา
แกลบและเปลือกหอย 
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Abstract 

This research compares the radiation shielding properties of clay bricks containing rice husk ash, 

fly ash and shells by gamma spectrometer. Which uses the Ba-133 Cs-137 Na-22 and Co-60 radiation 

source at the energy values from 0.365 - 1.332 MeV. The results showed that the brick has the content 

of rice husk ash The coefficient of attenuation is equal to 0.098174 cm2/g at energy 0.365 MeV and 

decreases to 0.054671 cm2/g when the energy increases to 1.332 MeV. Mon brick with fly ash. The 

coefficient of attenuation is equal to 0.098278 cm2/g at energy 0.365 MeV and decreases to 0 .053406 

cm2/g when the energy is increased to 1.332 MeV. It has a coefficient of mass attenuation equal to 

0.097982 cm2/g at energy 0.365 MeV and decreases to 0.054221 cm2/g. When the energy increases to 

1.332 MeV. Therefore, it can be concluded that Clay bricks that contain fly ash have better radiation 

barrier properties than clay bricks containing rice husk ash and shells. 

Keywords: Clay brick, Rice husk , Fly ask ,  shell , Mass attenuation coefficient 
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1. บทนํา  
 

เนื่องจากปจจุบนัไดมีการศึกษาคนควาในหลายดานมากขึน้จงึทําใหเกดิความเจรญิกาวหนา  ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และตอนนีว้ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวติของมนุษยเปนอยางมาก ทั้งในดาน
เกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรมและดานการแพทย ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยนีีย้ังรวมไปถึงการนาํรังสี
ไปใชประโยชนในหลายๆดาน เชนดานการถนอมอาหาร ดานพลังงานและดานการศึกษา เปนตน จากทีก่ลาวมาการทีจ่ะนาํรงัสี
ไปใชประโยชนนั้นตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง เพราะรังสีสามารถทําใหเกิดประโยชนและเกิดโทษตอผูที่ ใชงานและ
สาธารณะได ยกตัวอยาง เชนหนวยงานความปลอดภัยนิวเคลียรในฝรั่งเศสเผยวา ตรวจพบกัมมันตภาพรังสีระดับสูงในชั้น
บรรยากาศปกคลุมหลายประเทศในยุโรป เชื่อเกิดอบุัติเหตุนวิเคลียรขึ้นในรสัเซยีหรือคาซัคสถานสํานกัขาวตางประเทศรายงาน
วา ‘ไออารเอสเอ็น ’ สถาบันความปลอดภัยนิวเคลียรของฝรั่งเศสเปดเผยวา ในชวงไมกี่สัปดาหที่ผานมา เกิดเมฆหมอก
กัมมันตภาพรังสีลอยปกคลุมหลายพ้ืนที่ในทวีปยุโรป ซึ่งนี่อาจเปนขอบงชี้วา อาจเกิดอุบตัิเหตุบางอยางขึ้นที่โรงงานนวิเคลียรใน
ประเทศรัสเซียหรือที่คาซัคสถานในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน ฌอง-มารค เปเรส ผูอํานวยการไออารเอสเอ็น ระบุ
ในแถลงการณวา ในชวงไมกี่สัปดาหที่ผานมา หนวยงานความปลอดภัยนิวเคลยีรอกีหลายแหงในยุโรป ตรวจพบธาตุ รูที เนียม 
106 ในระดับสูงในชั้นบรรยากาศครอบคลมุหลายประเทศในยุโรปเริม่ตั้งแตตนเดอืนตลุาคม และคอยๆ ลดลงตั้งแต 6 ตุลาคม
เปนตนไป โดยธาตุดังกลาวไมสามารถเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตเกิดจากการแยกอะตอมในเตาปฏิกรณนิวเคลียร  เพ่ือความ
ปลอดภัยของมนุษยและผูที่เก่ียวของกับรังสีจงึจําเปนตองหาวิธีการการปองกันที่ปลอดภยัทีสุ่ดจงึมีผูที่ศึกษาอุปกรณกําบังรังสี
ขึ้นมา โดยอาศัยหลักการขององคกรปองกันอนัตรายจากรังสนีานาชาติ คือ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

ดวยการใชเวลาในการปฏบิัตงิานนอยที่สดุใชระยะทางไกลทีสุ่ด และใชอุปกรณกําบังรังสเีพ่ือปองกันไมใหรางกายไดรับรังสีเกิน
มาตรฐานที่กําหนดไว โดยวัสดุที่ใชในการกอสรางหองปฏิบตัิการเพ่ือกําบงัรังสีมีความสําคัญอยางมาก วัสดุที่ใชสวนมากคืออิฐ
มอญ ซึ่งการผลิตอิฐมอญจําเปนตองอาศัยวัตถดุิบในการผลิต คือ ดิน เปนสวนประกอบหลกั 

จากงานวิจัยนี ้จึงทดลองเพ่ิมสวนประกอบในการผลิตอฐิมอญเปน 3 ตัวอยาง คือ ขี้เถาแกลบ ขี้เถาลอย และเปลอืก
หอย ในการศึกษา เพ่ือทาํการเปรยีบเทียบคุณสมบตัิการกําบังรังสขีองอิฐมอญที่มีสวนผสมระหวาง ขี้เถาแกลบ ขี้เถาลอย และ
เปลือกหอย 

การพัฒนาวัสดุกําบงัรังสีแกมมาระดับพลงังานตํ่าทีมี่ความยดืหยุนที่ประกอบดวย ยางพาราธรรมชาติยางสังเคราะห  
เอสบีอารและบิสมัท ผลการวิจัยพบวาสวนผสมที่ประกอบดวยน้ํายางพรีวัลคาไนซ และน้ํายางสังเคราะหเอสบีอาร ใน 

อัตราสวนในอัตราสวน 50:50 สามารถลดทอนรงัสีแกมมาไดดีเม่ือเทยีบกบัสดัสวน ทั้งหมด เม่ือนาํมารวมกับบิสมัทชนิดผง 
100 phr มีคาการ ลดทอนรังสีแกมมา จากตนกําเนิดรงัสี ซีเซียม -137(662 kev) ที่ 27.7 % และไอโอดีน –131(364 kev) ที่ 
48.9 % และน้ําายางพรวีัลคาไนซและน้าํยางสังเคราะหเอสบีอารฺ อัตราสวน 50:50 รวมกับบสิมัท ชนิดสารละลาย 20 phr มี 

คาการลดทอน รังสีแกมมาจากตนกําเนิดรงัสี ซีเซียม -137 (662 kev) ที่ 26.6 % และไอโอดีน–131(364 kev) ที่ 39 .4 %

และจากการ ถายภาพดวยรงัสีแกมมาพบวา มีการกระจายตวัของวัสดุกําบังรังสีสมํ่าเสมอทัว่ทั้งชิน้งานและสามารถกําบังรังสี  
แกมมาจาก ตนกําเนิดรงัสีพลังงานต่ําไดดี ( นิพัฒน เขาทอง และดุลยพงศทองสุข, 2556) 

อิฐกันรังสี ผลการทดสอบการกนัรังสี พบวา อิฐมอญที่มีสวนผสม BaSO4 ในสัดสวน 5-20% เม่ือนําไปสรางกําแพง
ใหมีความหนา 12 เซนติเมตร แลวสามารถกันรังสีให อัตรารังสีเอ็กซหลังกําแพงไมเกินคาระดับความปลอดภัย ที่กําหนด
(ICRP60) คือไมเกิน 2 mR/hr. ไดทั้งสิ้น ดังนั้นการวิจัยครัง้นี้สามารถสรปุไดวาอิฐมอญ ที่มีสวนผสมBaSO4 ตั้งแต 5 -20 %
เม่ือนําไปใชงานกอกําแพงหองเอกซเรยแลวสามารถ กันรังสีเอ็กซทัง้รังสีปฐมภมิูและรังสีทตุิยภมิูที่ระดับคาพารามิเตอรการ
ใหปริมาณรังสีไมเกิน 100 kV 30 mAS. วารสารเทคนคิการแพทยเชียงใหม (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2548) 
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐมอญดวยมือของกลุม ชาวบานในทองถิ่น  จาก  

ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนผสมทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสาํหรับการผลิตอิฐมอญดวยมือโดย ใชขี้เลือ่ยเปนสวนผสม คือ ดินเหนียวตอ 

ขี้เลื่อย เทากับ 5:2 โดยปริมาตร อิฐที่ไดจากการวิจัยมี กําลังอัด 37.60 กก. / ซม.2 เม่ือเผาดวยฟน การเผาอิฐโดยใชฟนหรือ 

แกลบใหคากําลังอดัใกลเคียงกัน แตการเผาดวยแกลบอิฐมีการดดูซึมน้าํนอยกวา อิฐที่ไดถือวามีกาํลังอัดตามมาตรฐาน  มอก .  
77-2545 โดยมีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตในสวนของการทําอิฐดิบและวิธีการเผาเพียงเล็กนอยเทานัน้ (ชัยวัฒน ธีรวรากุล ,  

2545) 
การพัฒนาสวนผสมผลิตภัณฑอิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จากผลการวิจัยพบวา เม่ือเพ่ิม 

ปริมาณของแกลบจะทาํใหชิน้งานอฐิดินเผามีความสามารถใน การรับแรงอัดและความหนาแนนลดลง โดยชิ้นงานอิฐดินเผาจะ 

มีสมบัติดีที่สุดเม่ือเติมเถาแกลบลงไป รอยละ 2 โดยน้ําหนักมีความสามารถในการรับแรงอัด 6.20 เมกะพาสคัล ความ 

หนาแนน 1.68 กรัมลูกบาศกเซนติเมตรและรอยละของการดูดซมึน้ําเทากบั 15.20 ( สุทัศน อันบัวลา, 2555 ) 
 

2. วัตถุประสงคของงานวิจยั 
 

1. เพ่ือศึกษาคุณสมบตัิการกําบงัรังสีของอิฐมอญ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคาคุณสมบัติการกําบงัรังสีของอิฐมอญ 

 
3. วิธีการดําเนินงานวจิัย 
 

 งานวิจัยในครั้งนีไ้ดทําการทดลอง เพ่ือศึกษาการกําบังรังสีของอิฐมอญ โดยนาํอิฐมอญที่มีสวนผสมระหวางขี้เถาลอย
และขี้เถาแกลบมาศึกษาสมบัติกาํบงัรังสี จากนัน้นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกบัคาทฤษฎี โดยวิธีการดาํเนนิงานวิจัยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

3.1 ตัวอยางอิฐ 
ตัวอยางอิฐมอญที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ปนอฐิมอญที่มีสวนผสมระหวาง ขี้เถาลอย ขี้เถาแกลบ และเปลือก

หอย โดยลักษณะของอิฐมอญ  
3.2 วัสดุที่ใชในการผลิต 

  1.ดินเหนียว 
  2.ทราย 

  3.ขี้เถาลอย 
  4.ขี้เถาแกลบ 

  5.เปลือกหอย 
3.3 การเตรียมทําอิฐมอญ 

การเลือกดินทีม่าทาํอิฐมอญตองเปนดินรวนและมีทรายปนไดบาง แตหามทรายเยอะเพราะจะทําใหอิฐ
เปราะงายซึ่งการทดลองนี้จะทําการเปรียบเทยีบสวนผสมระหวางดินกบัตัวกลางที่ใชในการผสานอิฐทัง้ 3 ตัวกลางใน
การทดลอง 

 

3.4 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การเตรียมทําอฐิมอญ การนาํดินตัวอยางโดยจะตองเปนดินเหนียวปนดินรวนและมีดินทรายไดบาง แตหาม

ปนดินทรายเยอะเพราะจะทาํใหอฐิเปราะงาย  
การทดลองครั้งที่ 1 
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ตัวอยางที่ 1 อัตราสวนของ ขี้เถาแกลบ คือ 40 เปอรเซน็ต  และเผาดวยอุณหภูมิ 500 กับ 700 องศา 
ตัวอยางที่ 2 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 40 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 500 กับ 700 องศา 
ตัวอยางที่ 3 อัตราสวนของ เปลือกหอย คือ 40 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 500 กับ 700 องศา  

จากนั้นนําไปวัดคาความหนาแนน , คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวล , คาดูดซึมน้าํ , คาแรงที่กดทับ เพ่ือ
หาอิฐมอญที่มีคุณสมบัติในการกําบังรังสทีี่ดีทีสุ่ดและมีความสมบูรณทีสุ่ดไปทาํการทดลองตอในรอบทีส่อง 
 

การทดลองครั้งที่ 2 

เลือกตัวอยางที่ดีทีสุ่ดมาทําการทดลองตอโดยเปลีย่นอัตราสวนของสวนประกอบ คือ อิฐที่มีสวนประกอบ
เปนขี้เถาลอยทีเ่ผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 

ตัวอยางที่ 1 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 30 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา  

ตัวอยางที่ 2 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 35 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 
ตัวอยางที่ 3 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 40 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 
ตัวอยางที่ 4 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 45 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา  

ตัวอยางที่ 5 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 50 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 
จากนั้นนําไปวัดคาความหนาแนน , คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวล , คาดูดซึมน้าํ , คาแรงที่กดทับ เพ่ือ

หาอิฐมอญที่มีคุณสมบัติในการกําบังรังสไีดดีที่สุด 
 

3.5 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย 

1. เครื่องตีดิน 

  2. แมแบบที่ใชในการทําตัวอยางอิฐ  
  3. เครื่องมือวัดขนาด Vernier Caliper 

4. เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรมิเตอร 
5. เครื่องรังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอรแบบกระเจงิพลังงาน  

 

4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ความหนาแนน 
จากการวัดคาความหนาแนนของอิฐใชหลักการของ อารคีมีดิส (Archimedes’s principie) โดยใชเครื่องชั่ง ไดผล

ความหนาแนนของอิฐรอบที่ 1 คือ อิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอยทีอุ่ณหภมิู 500 กับ 700 องศาเซลเซยีสมีคาความหนาแนนเทา กับ  
1.847 g/cm3 , 1.834 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมขี้เถาแกลบที่อณุหภูมิ 500 กับ700 องศาเซลเซียสมีคาความหนาแนน เทากับ 
1.739 g/cm3 , 1.556 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมเปลอืกหอยทีอุ่ณหภมิู 500 กับ 700 องศาเซลเซยีสมีคาความหนาแนนเทากับ  
1.814 g/cm3 , 1.724 g/cm3  ผลของความหนาแนนของอิฐรอบที ่2 คืออิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย30%คาความหนาแนนเทากบั 
1.682 g/cm3  อิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย 35% คาความหนาแนนเทากับ 1.660 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมขีเ้ถาลอย 45% คาความ
หนาแนนเทากับ 1.627 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย 50% คาความหนาแนนเทากับ 1.643 g/cm3 

 

4.2 คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 
จากการไดวัดคาจากเครื่องรังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนาํมาคํานวณเพ่ือหาคาสมัประสทิธิ์ในการทดลอง แลว

เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎทีีไ่ดจากโปรแกรม winxcom พบวาคาสัมประสิทธิ์ลดทอนรงัสีเชงิมวลของอิฐอยูในชวงพลังงาน 
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356 ,511, 662 , 1173 และ 1332 ตามลําดับ โดยการทดลองรอบที่ 1 พบวาอิฐมอญทีผ่สมเปลอืกหอย  มีคุณสมบัติในการ
กําบังรังสีไดดีกวาอิฐมอญที่ผสมขี้เถาแกลบและอิฐมอญทีผ่สมขีเ้ถาลอย แตอิฐมอญทีผ่สมดวยเปลือกหอยนัน้ไมสามารถขึ้นรูป
ใหเปนอิฐที่สมบูรณไดเนื่องจากสวนประกอบไมเกาะตัวทาํใหหลังจากการเผาอิฐเกิดการแตก จึงไดมีการคัดเลอืกอิฐที่เหลือที่มี
คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่ดีทีสุ่ดรองลงมาไดแก อิฐมอญที่ผสมขี้เถาแกลบที่เผาดวยอุณหภมิู 700 องศาเซลเซียส สวน
การทดลองรอบที ่2 อิฐมอญที่ผสมขีเ้ถาลอย 50% มีคุณสมบตัิในการกําบงัรังสีไดดีกวาอิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย 30% , 35% , 
40% และ 45% 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทฤษฎีและทดลองของอิฐมอญตามรานคา ( A )  

ที่ผสมขี้เถาแกลบ ( C500 – C700 )  ขี้เถาลอย ( A500 – A700 )  และเปลือกหอย ( B500 – B700 ) 

 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทฤษฎีและทดลองของอิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย  

30 , 35 , 40 , 45 และ 50 เปอรเซ็นต 
 

4.3 คาการดูดซึมน้ํา 
อิฐที่ดีจะตองดูดน้ําประมาณ 10-17% ของน้าํหนักของอิฐซึง่จากการทดสอบคาการดูดซมึน้ําที่เวลาครึ่งชั่วโมง และ

การดูดซึมน้ําที่เวลา 24 ชั่วโมงแลวพบวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมขีเ้ถาลอย 30% มีคาการดูดซึมน้าํไดดีกวาอิฐชนิดอืน่ที ่15.920%
และ 17.193% ตามลําดับ 
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4.4 คาแรงที่กดทับ 
จากการทดสอบคาแรงทีก่ดทบัจากเครื่องทดสอบความแขง็แรงในการรับแรงอัดของคอนกรตีแบบตั้งพ้ืนเปนระบบไฮ

ดรอลิกแบบมอเตอรไฟฟาพบวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมขี้เถาลอย 30% มีคาความทนทานตอแรงกดทบัไดดีกวาสวนผสมของอิฐ
ชนิดอื่นเทากบั 48,300N 

4.5 ขอเสนอแนะ 
- ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือที่ ใชในการวัดหาคาการกําบังรังสี เพ่ือปองกันการเกิดอันตรายจาก

เครื่องมือ 

- ควรศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดมวลและปริมาตร (เวอรเนี ยร) เ พ่ือทําการทดลองให ไดผลการทดลองที่ไม
คลาดเคลื่อนและถูกตองมากยิ่งขึน้ 

- ควรศึกษาการวัดปริมาตรใหดีในการตวงสัดสวนของสวนผสมตาง ๆ  ใหแมนยําเพ่ือลดการคลาดเคลื่อนของคาตางๆ  
ที่นําไปใชในการทดลอง 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบตัิการกําบังรังสีของอิฐมอญทีมี่สวนประกอบระหวาง  ขี้ เถาแกลบ 
ขี้เถาลอย และเปลอืกหอย วาอิฐมอญชนดิใดจะมีคุณสมบัตใินการกําบังรงัสีไดดีกวา โดยตัวอยางของอิฐมอญจะแบงการทําเปน
สองรอบซึ่งรอบที่หนึ่งจะมีอิฐ 3 ชนิด คือ อิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาลอยที่เผาดวยอุณหภมิู 500 กับ 700 องศาเซลเซียส อิฐ
มอญที่มีสวนผสมของขี้เถาแกลบทีเ่ผาดวยอุณหภูมิ 500 กับ 700 องศาเซลเซียส และอิฐมอญทีมี่สวนผสมของเปลือกหอยที่เผา
ดวยอุณหภูมิ 500 กับ 700 องศาเซลเซยีส  

จากนั้นเลือกอิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาลอยที่เผาดวยอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอิฐมอญที่ มีคา
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวลดีทีสุ่ด มาทดลองรอบที่ 2 แลวทาํการศึกษาตอโดยใชอัตราสวนของขีเ้ถาลอยเปน 30% , 35% 
, 40% , 45% และ 50% จากผลการทดลองจึงสามารถสรปุไดวาอิฐมอญทีมี่สวนประกอบของขี้เถาลอยในอัตราสวน 50% มีคา
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวลดีทีสุ่ด 

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  เนื่องจากไดรับความกรุณา  และความชวยเหลือจาก ผศ .ดร . กิตติพงษ 
เสียงเสนาะ อาจารยทีป่รกึษางานวิจยัที่กรุณาใหคําแนะนําปรกึษาตลอดจนปรบัปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่งผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ผูวิจัยหวังวา งานวิจยัฉบบันีจ้ะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี ทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารย ที่ไดประสิทธิ
ประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แด บิดา มารดา และผู มี
พระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียง ผูเดียว และยินดีทีจ่ะรับฟงคําแนะนาํ
จากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจยัตอไป 
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