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กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรี ต สมาคมคอนกรี ตแห่งประเทศไทย
1. บทนา
คอนกรี ตบล็อกหรื ออิฐบล็อกเป็ นวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการนาปูนซี เมนต์และน้ า
ผสมเข้ากับวัสดุผสมละเอียด เช่น หินฝุ่ นและทราย เป็ นต้น ในอัตราส่ วนผสมต่างๆ และถูกผลิต
ให้มี ข นาดและรู ปร่ า งที่ ต ้อ งการโดยใช้เ ครื่ องอัด คอนกรี ต บล็อ ก คอนกรี ต บล็อ กเป็ นวัส ดุ
ก่อสร้างที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย เนื่ องจากคอนกรี ตบล็อกมีราคาถูก
ก่ อ สร้ า งง่ า ย ค่ าบารุ ง รั กษาต่ า หาซื้ อ ได้ง่ า ย อี กทั้ง โครงสร้ า งที่ ทาด้ว ยคอนกรี ต บล็อ กเป็ น
โครงสร้างที่แข็งแรง คงทน ทึบเสี ยง รักษาอุณหภูมิภายในโครงสร้างได้ดี มีความสวยงาม ใน
ประเทศไทย คอนกรี ตบล็อกที่ถูกผลิตขึ้นโดยส่ วนใหญ่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจะมี
ความหนา 70 มิลลิเมตรเท่านั้น ซึ่ งทาให้ไม่สามารถใช้คอนกรี ตบล็อกดังกล่าวเป็ นผนังรับแรง
(load-bearing wall) ได้โดยตรง เนื่ องจากมาตรฐานการออกแบบวัสดุก่อของวิศวกรรมสถาน
แห่ งประเทศไทย วสท. 1005-18 กาหนดให้อตั ราส่ วนความชลูด (slenderness ratio) ของผนัง
ดังกล่าวจะมีค่าได้ไม่เกิน 20 ดังนั้น คอนกรี ตบล็อกขนาดความหนาดังกล่าวจึงถูกนาไปใช้เป็ น
วัสดุในการก่อสร้างโครงสร้างรอง (secondary structure) เช่น ผนังไม่รับน้ าหนัก (nonloadbearing wall) เป็ นต้น เท่านั้น ซึ่งทาให้ศกั ยภาพในการใช้งานของคอนกรี ตบล็อกดังกล่าวลดลง
อย่า งมาก อย่า งไรก็ต าม จากการศึ ก ษารู ป แบบการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งคอนกรี ต บล็อ กใน
ต่างประเทศ พบว่า ข้อกาหนดดังกล่าวอาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยใช้รูปแบบการก่อสร้างผนังแบบ

composite multiwythe wall ซึ่ งเป็ นผนังสองแถวที่มีเกราท์ (grout) และตัวยึด (tie) เป็ นตัว
ประสานผนังทั้งสองแถวให้รับแรงกระทาร่ วมกันและจะทาให้อตั ราส่ วนความชลูดของผนังมี
ค่ าตามที่ มาตรฐานการออกแบบกาหนด ข้อด้อยที่ สาคัญอี ก ข้อหนึ่ งของคอนกรี ตบล็อกคื อ
คุ ณ ภาพของคอนกรี ต บล็อกที่ ผ ลิ ต โดยโรงงานในเขตพื้ น ที่ ต่ า งจัง หวัด มี ค วามแตกต่ า งกัน
ค่อนข้างสู ง เนื่องจากอัตราส่ วนผสม มาตรฐานการผลิต และการบ่มมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
เพื่อช่วยให้คอนกรี ตบล็อกมีคุณภาพสู งขึ้นและสม่าเสมอมากขึ้น จุดประสงค์หลักของบทความ
นี้กค็ ือ เพื่อเสนออัตราส่ วนผสมของคอนกรี ตบล็อกที่เหมาะสมในด้านกาลังรับแรงกดอัดและ
ราคาของคอนกรี ตบล็อก
2. ตัวอย่ างทดสอบและวิธีการทดสอบ
คอนกรี ตบล็อกที่ใช้ในการศึกษานี้มีขนาดตามมาตรฐานของคอนกรี ตบล็อกที่มีขาย
โดยทัว่ ไปในท้องตลาดคือ มีความกว้าง 190 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร และความหนา
70 มิลลิเมตร ซึ่ งจัดเป็ นคอนกรี ตบล็อกกลวงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 57-2530
ประเภทไม่ รั บ น้ า หนัก และไม่ ค วบคุ ม ความชื้ น ตัว อย่ า งคอนกรี ต บล็ อ กถู ก ผลิ ต ขึ้ นโดย
โรงงานผลิ ตคอนกรี ตบล็อกแห่ งหนึ่ งในจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งมี ขบวนการผลิ ตคอนกรี ต
บล็อกที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในส่ วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ดังที่แสดงในรู ปที่ 1 โดย
กาหนดให้มีอตั ราส่ วนผสมโดยปริ มาตรของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทหนึ่ งต่อปริ มาตร
ของหินฝุ่ นในอัตราส่ วนผสมต่างๆ คือ 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 และ 1:11 โดยใช้ปริ มาณน้ าคงที่ทุก
อัตราส่ วนผสม หลังจากนาคอนกรี ตบล็อกออกจากแบบหล่อของเครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อกแล้ว
ตัวอย่างทดสอบได้ถูกนาไปจัดเก็บในที่ร่มเป็ นเวลา 7 วัน โดยไม่มีการบ่มด้วยน้ า เพื่อให้
เหมื อนกับสภาพการผลิ ตจริ ง ก่ อนที่จะนาไปทดสอบต่อไป โดยตัวอย่างทดสอบคอนกรี ต
บล็อกจะถูกทดสอบตามมาตรฐานของสมาคมเพื่อการทดสอบและวัส ดุอเมริ กนั ASTM C140
เพื่อหากาลังรับแรงกดอัด ก้อนคอนกรี ตบล็อกอย่างน้อย 5 ตัวอย่างจากแต่ละอัตราส่ วนผสมจะ
ถูกนาทดสอบ ดังที่แสดงในรู ปที่ 2 จะถูกทดสอบจนถึงจุดวิบตั ิโดยใช้เครื่ อง Universal Testing

Machine ในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทดสอบวัส ดุ ศู น ย์เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รู ปที่ 1 การผลิตตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกในโรงงานผลิตคอนกรี ตบล็อกแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครราชสี มา

รู ปที่ 2 ลักษณะของคอนกรี ตบล็อกที่ใช้ในการทดสอบกาลังรับแรงกดอัด
3. สรุปผลการทดสอบและการนาไปใช้ ประโยชน์
จากการศึกษาพบว่า คอนกรี ตบล็อกมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดอัดและค่าการ
หดตัวที่ค่อนข้างจะเป็ นเส้นตรงจากศูนย์จนถึงค่าแรงประมาณ 50 ถึง 60% ของแรงกดอัด
ประลัย ซึ่งขึ้นอยูก่ บั กาลังของคอนกรี ตบล็อก จากนั้น เส้นกราฟดังกล่าวจะค่อยๆ มีความชันที่

ลดลงจนก้อนคอนกรี ตบล็อกเกิดการวิบตั ิ โดยมีรูปแบบการวิบตั ิเป็ นการวิบตั ิเนื่ องจากแรงดึง
ในทิศทางที่ต้ งั ฉากกับทิศทางของแรงกดอัด
จากผลการทดสอบกาลังรับแรงกดอัด ดังที่แสดงในตารางที่ 1 พบว่า คอนกรี ต
บล็อกที่ใช้ในการศึกษานี้ทุกอัตราส่ วนผสมมีค่ากาลังรับแรงกดอัดเฉลี่ยสู งกว่ากาลังรับแรงกด
อัดของคอนกรี ตบล็อกประเภทไม่รับน้ าหนักตามมาตรฐาน มอก. 58-2516 ที่กาหนดให้มีค่าไม่
น้อยกว่า 25 ksc อยูค่ ่อนข้างสู งมาก ดังนั้น อัตราส่ วนผสมที่มากกว่า 1:11 เช่น 1:12 และ 1:13
เป็ นต้น น่าจะให้กาลังรับแรงกดอัดที่สูงกว่าที่ มอก. กาหนดด้วย แต่ในที่น้ ีไม่ได้ทาการศึกษา
ต่อเนื่ องจากมีเวลาจากัด และจากการศึกษามาตรฐานสาหรับอาคารวัสดุก่อของ วสท. พบว่า
กาลังรับแรงกดอัดของคอนกรี ตบล็อกที่อตั ราส่ วนผสม 1:11 มีค่าใกล้เคียงกับค่าต่าสุ ดของกาลัง
รับแรงกดอัดของคอนกรี ตบล็อกที่แสดงในตารางที่ 3001 ซึ่งกาหนดให้มีค่า 70 ksc
ในการวิเคราะห์ทางด้านราคาและกาลังรับแรงกดอัดของคอนกรี ตบล็อก อัตราส่ วน
ของปูนซี เมนต์ต่อหิ นฝุ่ น 1:9 จะถูกใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ เนื่ องจากอัตราส่ วน
ดังกล่าวเป็ นอัตราส่ วนที่โรงงานผลิตคอนกรี ตบล็อกส่ วนใหญ่ในจังหวัดนครราชสี มาใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั จากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตและจากการคานวณราคาพบว่า คอนกรี ตบล็อกมีราคาที่อตั รา
ส่ วนผสมต่างๆ ดังที่แสดงในตารางที่ 1 จากตาราง จะเห็นได้วา่ อัตราส่ วนผสม 1:7 จะเป็ นอัตรา
ส่ วนผสมที่ดีที่สุดในแง่กาลังรับแรงกดอัดต่อราคา เมื่อเทียบกับอัตราส่ วนผสม 1:9 ที่ใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั โดยที่ราคาในการผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 8% แต่กาลังรับแรงกดอัดเพิ่มขึ้นถึง 30% อย่างไรก็
ตาม ตามมาตรฐานกาลังรับแรงกดอัด มอก. 58-2516 อัตราส่ วนผสม 1:11 จะเป็ นอัตรา
ส่ วนผสมที่ประหยัดที่สุดในแง่กาลังรับแรงกดอัดต่อราคา เนื่องจากอัตราส่ วนผสมดังกล่าวให้
ค่ากาลังรับแรงกดอัดของคอนกรี ตบล็อกเกินกว่าค่าที่มาตรฐานกาหนดแต่ราคาต่าสุ ด โดยที่
ราคาในการผลิตจะลดลงจากอัตราส่ วนผสม 1:9 เท่ากับ 5.8%

ตารางที่ 1 ราคาและกาลังรับแรงกดอัดของคอนกรี ตบล็อกที่อตั ราส่ วนผสมต่างๆ
อัตราส่ วน

1:6
1:7
1:8
1:9
1 : 10
1 : 11

ราคา
(บาท/
ก้อน)
3.50
3.30
3.15
3.04
2.94
2.86

% ที่เปลี่ยนไป
ของราคา, a
+ 15.3 %
+ 8.4 %
+ 3.7 %
- 3.2 %
- 5.8 %

กาลังรับแรงกด % ที่เปลี่ยนไป
อัดเฉลี่ย (ksc) ของกาลัง, b
116.0
112.1
95.7
86.2
78.2
76.1

+ 34.6 %
+ 30.0 %
+ 11.1 %
- 9.3 %
- 11.7 %

b/a

2.26
3.57
3.00
2.91
2.02
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