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1. บทน า 

คอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อกเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีไดจ้ากการน าปูนซีเมนต์และน ้ า
ผสมเขา้กบัวสัดุผสมละเอียด เช่น หินฝุ่ นและทราย เป็นตน้ ในอตัราส่วนผสมต่างๆ และถูกผลิต
ให้มีขนาดและรูปร่างท่ีต้องการโดยใช้เคร่ืองอัดคอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อกเป็นวสัดุ
ก่อสร้างท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เน่ืองจากคอนกรีตบล็อกมีราคาถูก 
ก่อสร้างง่าย ค่าบ ารุงรักษาต ่า หาซ้ือได้ง่าย อีกทั้ งโครงสร้างท่ีท าด้วยคอนกรีตบล็อกเป็น
โครงสร้างท่ีแขง็แรง คงทน ทึบเสียง รักษาอุณหภูมิภายในโครงสร้างไดดี้ มีความสวยงาม ใน
ประเทศไทย คอนกรีตบลอ็กท่ีถูกผลิตข้ึนโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะมี
ความหนา 70 มิลลิเมตรเท่านั้น ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถใชค้อนกรีตบลอ็กดงักล่าวเป็นผนงัรับแรง 
(load-bearing wall) ไดโ้ดยตรง เน่ืองจากมาตรฐานการออกแบบวสัดุก่อของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย วสท. 1005-18 ก าหนดใหอ้ตัราส่วนความชลูด (slenderness ratio) ของผนงั
ดงักล่าวจะมีค่าไดไ้ม่เกิน 20 ดงันั้น คอนกรีตบลอ็กขนาดความหนาดงักล่าวจึงถูกน าไปใชเ้ป็น
วสัดุในการก่อสร้างโครงสร้างรอง (secondary structure) เช่น ผนงัไม่รับน ้ าหนกั (nonload-
bearing wall) เป็นตน้ เท่านั้น ซ่ึงท าใหศ้กัยภาพในการใชง้านของคอนกรีตบลอ็กดงักล่าวลดลง
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษารูปแบบการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตบล็อกใน
ต่างประเทศ พบวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจจะหลีกเล่ียงไดโ้ดยใชรู้ปแบบการก่อสร้างผนงัแบบ  



 

 

 
composite multiwythe wall ซ่ึงเป็นผนงัสองแถวท่ีมีเกราท์ (grout) และตวัยดึ (tie) เป็นตวั
ประสานผนงัทั้งสองแถวใหรั้บแรงกระท าร่วมกนัและจะท าใหอ้ตัราส่วนความชลูดของผนงัมี 
ค่าตามท่ีมาตรฐานการออกแบบก าหนด ขอ้ด้อยท่ีส าคญัอีกขอ้หน่ึงของคอนกรีตบล็อกคือ 
คุณภาพของคอนกรีตบล็อกท่ีผลิตโดยโรงงานในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดัมีความแตกต่างกัน
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากอตัราส่วนผสม มาตรฐานการผลิต และการบ่มมีความแตกต่างกนั ดงันั้น 
เพื่อช่วยใหค้อนกรีตบลอ็กมีคุณภาพสูงข้ึนและสม ่าเสมอมากข้ึน จุดประสงคห์ลกัของบทความ
น้ีกคื็อ เพื่อเสนออตัราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกท่ีเหมาะสมในดา้นก าลงัรับแรงกดอดัและ
ราคาของคอนกรีตบลอ็ก 
 
2. ตัวอย่างทดสอบและวธิีการทดสอบ 

คอนกรีตบลอ็กท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมีขนาดตามมาตรฐานของคอนกรีตบลอ็กท่ีมีขาย
โดยทัว่ไปในทอ้งตลาดคือ มีความกวา้ง 190 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร และความหนา 
70 มิลลิเมตร ซ่ึงจดัเป็นคอนกรีตบล็อกกลวงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก . 57-2530 
ประเภทไม่รับน ้ าหนักและไม่ควบคุมความช้ืน ตัวอย่างคอนกรีตบล็อกถูกผลิตข้ึนโดย
โรงงานผลิตคอนกรีตบล็อกแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีขบวนการผลิตคอนกรีต
บลอ็กท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1 โดย
ก าหนดให้มีอตัราส่วนผสมโดยปริมาตรของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทหน่ึงต่อปริมาตร
ของหินฝุ่ นในอตัราส่วนผสมต่างๆ คือ 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 และ 1:11 โดยใชป้ริมาณน ้าคงท่ีทุก
อตัราส่วนผสม หลงัจากน าคอนกรีตบลอ็กออกจากแบบหล่อของเคร่ืองอดัคอนกรีตบลอ็กแลว้ 
ตวัอย่างทดสอบไดถู้กน าไปจดัเก็บในท่ีร่มเป็นเวลา 7 วนั โดยไม่มีการบ่มดว้ยน ้ า เพื่อให้
เหมือนกบัสภาพการผลิตจริง ก่อนท่ีจะน าไปทดสอบต่อไป โดยตวัอย่างทดสอบคอนกรีต
บลอ็กจะถูกทดสอบตามมาตรฐานของสมาคมเพื่อการทดสอบและวสัดุอเมริกนั ASTM C140 
เพื่อหาก าลงัรับแรงกดอดั กอ้นคอนกรีตบลอ็กอยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่งจากแต่ละอตัราส่วนผสมจะ
ถูกน าทดสอบ ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 2 จะถูกทดสอบจนถึงจุดวบิติัโดยใชเ้คร่ือง Universal Testing  
 



 

 

 
Machine ในห้องปฏิบัติการทดสอบวสัดุ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 

 

 
 

รูปท่ี 1 การผลิตตวัอยา่งคอนกรีตบลอ็กในโรงงานผลิตคอนกรีตบลอ็กแห่งหน่ึงในจงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 
 

รูปท่ี 2 ลกัษณะของคอนกรีตบลอ็กท่ีใชใ้นการทดสอบก าลงัรับแรงกดอดั 
 
3. สรุปผลการทดสอบและการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการศึกษาพบว่า คอนกรีตบล็อกมีความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกดอดัและค่าการ
หดตวัท่ีค่อนขา้งจะเป็นเส้นตรงจากศูนยจ์นถึงค่าแรงประมาณ 50 ถึง 60% ของแรงกดอดั
ประลยั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัก าลงัของคอนกรีตบลอ็ก  จากนั้น เส้นกราฟดงักล่าวจะค่อยๆ มีความชนัท่ี 
 



 

 

 
ลดลงจนกอ้นคอนกรีตบลอ็กเกิดการวิบติั โดยมีรูปแบบการวิบติัเป็นการวิบติัเน่ืองจากแรงดึง
ในทิศทางท่ีตั้งฉากกบัทิศทางของแรงกดอดั 
 

จากผลการทดสอบก าลงัรับแรงกดอดั ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 พบว่า คอนกรีต
บลอ็กท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีทุกอตัราส่วนผสมมีค่าก าลงัรับแรงกดอดัเฉล่ียสูงกว่าก าลงัรับแรงกด
อดัของคอนกรีตบลอ็กประเภทไม่รับน ้าหนกัตามมาตรฐาน มอก. 58-2516 ท่ีก  าหนดใหมี้ค่าไม่ 
นอ้ยกว่า 25 ksc อยูค่่อนขา้งสูงมาก ดงันั้น อตัราส่วนผสมท่ีมากกว่า 1:11 เช่น 1:12 และ 1:13 
เป็นตน้ น่าจะใหก้ าลงัรับแรงกดอดัท่ีสูงกวา่ท่ี มอก. ก าหนดดว้ย แต่ในท่ีน้ีไม่ไดท้  าการศึกษา 
ต่อเน่ืองจากมีเวลาจ ากดั และจากการศึกษามาตรฐานส าหรับอาคารวสัดุก่อของ วสท. พบว่า 
ก าลงัรับแรงกดอดัของคอนกรีตบลอ็กท่ีอตัราส่วนผสม 1:11 มีค่าใกลเ้คียงกบัค่าต ่าสุดของก าลงั
รับแรงกดอดัของคอนกรีตบลอ็กท่ีแสดงในตารางท่ี 3001 ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า 70 ksc 
 

ในการวเิคราะห์ทางดา้นราคาและก าลงัรับแรงกดอดัของคอนกรีตบลอ็ก อตัราส่วน
ของปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่ น 1:9 จะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ เน่ืองจากอตัราส่วน
ดงักล่าวเป็นอตัราส่วนท่ีโรงงานผลิตคอนกรีตบลอ็กส่วนใหญ่ในจงัหวดันครราชสีมาใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตและจากการค านวณราคาพบว่า คอนกรีตบลอ็กมีราคาท่ีอตัรา
ส่วนผสมต่างๆ ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 จากตาราง จะเห็นไดว้า่ อตัราส่วนผสม 1:7 จะเป็นอตัรา
ส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดในแง่ก าลงัรับแรงกดอดัต่อราคา เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนผสม 1:9 ท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั โดยท่ีราคาในการผลิตเพิ่มข้ึนเพียง 8% แต่ก าลงัรับแรงกดอดัเพิ่มข้ึนถึง 30% อยา่งไรก็
ตาม ตามมาตรฐานก าลงัรับแรงกดอดั มอก. 58-2516 อตัราส่วนผสม 1:11 จะเป็นอตัรา
ส่วนผสมท่ีประหยดัท่ีสุดในแง่ก าลงัรับแรงกดอดัต่อราคา เน่ืองจากอตัราส่วนผสมดงักล่าวให้
ค่าก าลงัรับแรงกดอดัของคอนกรีตบล็อกเกินกว่าค่าท่ีมาตรฐานก าหนดแต่ราคาต ่าสุด โดยท่ี
ราคาในการผลิตจะลดลงจากอตัราส่วนผสม 1:9 เท่ากบั 5.8% 

 
 



 

 

 
ตารางท่ี 1 ราคาและก าลงัรับแรงกดอดัของคอนกรีตบลอ็กท่ีอตัราส่วนผสมต่างๆ 

 
อตัราส่วน ราคา 

(บาท/
กอ้น) 

% ท่ีเปล่ียนไป
ของราคา, a 

ก าลงัรับแรงกด
อดัเฉล่ีย (ksc) 

% ท่ีเปล่ียนไป
ของก าลงั, b 

b/a 

1 : 6 
1 : 7 
1 : 8 
1 : 9 

1 : 10 
1 : 11 

3.50 
3.30 
3.15 
3.04 
2.94 
2.86 

+ 15.3 % 
+  8.4 % 
+  3.7 % 

- 
-  3.2 % 
-  5.8 % 

116.0 
112.1 
95.7 
86.2 
78.2 
76.1 

+ 34.6 % 
+ 30.0 % 
+ 11.1 % 

- 
-  9.3 % 
- 11.7 % 

2.26 
3.57 
3.00 

- 
2.91 
2.02 
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