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การทดสอบความสามารถในการรั บกาลังของบล็อกประสานประเทศไทย
The test of the compressive strength of an interlocking block of Thailand
ณฐพงศ์ จันทร์ เพ็ชร์ 1*และ วุฒนิ ัย กกกาแหง2
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานครัง้ นี ้ คื อ ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสาน จากการเก็บก้ อน
ตัวอย่าง 10 แหล่ง โดยการสุ่มจากโรงงานทัว่ ประเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยเตรี ยมตัวอย่าง 2 แบบ แบบก้ อนเดี่ยวและแบบ
แท่งปริซมึ เพื่อหาค่ากําลังรับแรงอัด ค่าการดูดกลืนนํ ้า และค่าความหนาแน่นแห้ ง ใช้ วสั ดุเชื่อมประสานที่ใช้ ปนู ซีเมนต์ 2 ประเภท
คือปูนปอร์ ตแลนด์ และปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) ในอัตราส่วน 1:2 ผสมนํา้ ที่อตั ราส่วนนํา้ ต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.75 พบว่า
กําลังรับแรงอัดต่อก้ อนของบล็อกประสาน จากทุกแหล่งผ่านมาตรฐานที่กําหนดไว้ ที่ 70 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ได้ ค่า fm’
อยูท่ ี่ 63-80 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ผลทดสอบการรับกําลังอัดแท่งปริ ซึม ได้ ค่าอัตราส่วน h/t เท่ากับ 3.2 และค่าปรับแก้ กําลัง
อัดเท่ากับ 1.12 ยังพบว่ารูปแบบของบล็อกประสานที่มีร่องเว้ ามากและมีร่องแนวยาวเชื่อมถึงกัน และชนิดปูน ปอร์ ตแลนด์ การ
ไหลที่ ดี ข องวัส ดุเ ชื่ อ มประสาน มี ผ ลทํ า ให้ กํ า ลัง อัด ของแท่ง ปริ ซึม มี กํ า ลัง อัด ที่ สูง รวมทัง้ การทดสอบค่า การดูด กลื น นํ า้ มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าความหนาแน่นเป็ นอย่างมาก จากการเขี ยนกราฟได้ ความชันกราฟเท่ากับ -25 แสดงถึงว่ายิ่งมีความหนาแน่น
มากเท่าไรค่าการดูดกลืนนํ ้ายิ่งน้ อยตามไปด้ วย แสดงให้ เห็นว่าตัวอย่างบล็อกประสานที่เลือกสุ่มมานัน้ มีการควบคุมคุณภาพที่ดี
ตังแต่
้ การคัดเลือกวัสดุมวลรวมปริมาณส่วนผสมปูนซีเมนต์ ปริมาณนํ ้าหนักต่อก้ อน และการอัดขึ ้นรูปด้ วยเครื่องอัดที่มีกําลังสูง
คาสาคัญ: อิฐบล็อกประสาน ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนนํ ้า กําลังรับแรงอัด
Abstract
The purpose of this research was to study on engineering property of interlocking blocks by selecting 10
random samples from factories around the country and check its quality. Two types of samples were prepared,
including individual blocks and prism-shaped interlocking blocks aiming to find compressive strength, water
absorption, and dry density. Binder materials were ordinary Portland cement and mixed cement in proportion of 1: 2
with water proportion of 0.75. It was found that the compressive strength of interlocking blocks from all sources
passed the standard that was set at 70 kg/cm2 with fm’ at 63-80 kg/cm2. The test result on prism-shaped interlocking
blocks was found h/t of 3.2 and compressive strength of 1.12. In addition, the shape of interlocking blocks, types of
Portland cement and liquidity of the binder materials would cause the compressive strength of prism-shaped
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interlocking blocks to be higher. The water absorption was also related to the degree of density. The slope of the
graph was equal to –25. This indicates that the higher the density, the less water absorption will be. This can explain
the fact that the selected interlocking blocks had good quality control, ranging from the selection of materials,
proportion of cement components, weight per blocks and high compressive strength.
Keywords: interlocking block, density, submission procedure, the compressive strength

บทนา
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุก่อ (masonry) ขึ ้นอยู่
กับปั จจัยหลายอย่าง เช่น รู ปร่ างและคุณสมบัติต่างๆ
ของก้ อนวัสดุก่ อของปูนก่ อและตัวอย่างวัสดุก่ อที่ ใช้
ทดสอบ (Hendry, 1998) บล็อกประสานเป็ นวัสดุก่อ
(masonry) ชนิดหนึ่งที่ถกู พัฒนามาใช้ ก่อสร้ างผนังรับ
นํ ้าหนัก (loadbearing wall) (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554) บล็อกประสาน
มีมาในประเทศไทยกว่า 40 ปี แต่จนถึงปั จจุบนั อาคาร
สิ่งปลูกสร้ างจากบล็อกประสานยังคงไม่ได้ รั บความ
นิยมมากนักเมื่อเทียบกับอาคารสิ่งปลูกสร้ างจากวัสดุ
อื่นๆ ซึง่ ประเด็นปั ญหาที่สาํ คัญเนื่องมาจากการยอมรับ
ในตัววัสดุก่อ (masonry) ขันตอนการออกแบบอาคาร
้
และการก่อสร้ าง ยังไม่มีข้อกําหนดที่ชดั เจน ข้ อดีบล็อก
ประสาน สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้ าง ลดเสียง
รบกวนได้ ประหยัดพลังงานและราคาก่ อสร้ าง แต่
ปั ญหาของบล็อกประสานก็มี วุฒินยั และคณะ (2553)
ศึกษาพบว่าคุณภาพวัสดุมวลรวม ที่นํามาผลิตบล็อก
ประสาน ได้ แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่ น ทราย ซึ่งในแต่ละแหล่ง
วัตถุดิ บ มี คุณ สมบัติ ที่ แตกต่ างกั นไป ไม่ ว่ า จะเป็ น
ขนาดส่ ว นคละของเม็ ด ดิ น เนื่ อ งจากส่ ว นคละมี
ความสํ า คั ญ ต่ อ การรั บ กํ า ลั ง อั ด ปริ มาณนํ า้ หรื อ
ความชื น้ ก็ มี ผ ลต่ อ ความหนาแน่ น ปริ ม าณนํ า้ ที่
เหมาะสมจะสามารถอัดบล็ อกประสานให้ ได้ ความ
หนาแน่นสูง ส่งผลทําให้ ก้อนบล็อกประสานมีกําลังรับ

แรงอั ด เพิ่ ม ขึ น้ ต่ อ มาคื อ คุ ณ ภาพเครื่ องอั ด ขึ น้ รู ป
บล็อกประสาน มี 2 ประเภท คือ เครื่ องอัดโดยใช้ แรงคน
และเครื่ องอัด ใช้ ระบบไฮดรอลิ ก ปั ญหาคื อ เมื่ อใช้
เครื่ องไประยะหนึ่ งจะเกิ ดสึกหรอของชิ น้ ส่วนต่ างๆ
ของเครื่ องอัด ทํ าให้ เมื่ ออัดอิ ฐแล้ วขนาดของอิ ฐไม่
เท่ากัน เกิดการบิดเบี ้ยว เมื่อนําไปก่อแล้ วจะเกิดปั ญหา
ไม่ ไ ด้ ระดั บ ของแนวก่ อ และหน้ าสัม ผั ส ของเอี ย ง
เนื่องจากขนาดที่ไม่เท่ากัน และส่วนที่สาํ คัญอีกหนึ่งสิ่ง
คื อช่ างรั บก่ อสร้ างหรื อผู้รั บเหมาที่ ไม่มี ความรู้ ไม่ มี
ความชํานาญไม่ได้ รับการอบรมเทคนิคในการก่อสร้ าง
อาคารด้ วยบล็อกประสานแล้ วมารับทํางาน ทําให้ เกิด
ปั ญหาต่างๆ จึงเป็ นสาเหตุให้ บล็อกประสานไม่เป็ นที่
นิ ยม บล็ อ กประสานจึ งเป็ นที่ นิ ยมนํ ามาใ ช้
ในงานตกแต่งสวน ทําบ่อเลี ้ยงปลา เพื่อความสวยงาม
เป็ นส่วนใหญ่
จากปั ญหาดังกล่าว ทําให้ เกิดผลกระทบต่อการ
นําบล็อกประสานมาใช้ ก่อสร้ างอาคาร เนื่องจากผู้ผลิต
บล็อกประสานผลิตมาโดยที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานหรื อ เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ชั ด เจน เช่ น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมของบล็อกประสาน
ที่ควบคุมตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการผลิตจนถึงคุณภาพที่ ผลิต
เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันการดํ
้
าเนินงานนี ้จึงเป็ นการศึกษา
คุณภาพของบล็อกประสาน โดยรวบรวมมาจากแหล่ง
ผลิตทั่วประเทศ เพื่ อให้ ทราบถึ งคุณภาพของบล็อก
ประสาน และศึ ก ษาค่ า นํ า้ หนั ก บรรทุ ก ที่ ย อมให้
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ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1005 -18 (วิศวกรรมสถานแห่ง
2.4 ทดสอบค่ า การดู ด กลื น นํ า้ ของก้ อน
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2541) เพื่อใช้ เป็ น บล็ อ กประสาน ตามมาตรฐาน มอก.109-2517
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาการออกแบบคํานวณงาน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2517)
โครงสร้ างต่อไป และศึกษาแนวทางการกํ าหนดการ แหล่งละ 5 ตัวอย่าง
ควบคุมคุณภาพของอิฐบล็อกประสาน ต่อไปในอนาคต
2.5 ก่ อ แท่ งปริ ซึ ม จากบล็ อกประสานตาม
มาตรฐาน ASTM C 1314-02a (American Society
for Testing and Materials, 2002) จํานวนแหล่งละ 3
วิธีการศึกษา
ชิ ้นงาน โดยก่อบล็อกประสานแบบตรงวางเรี ยงสูง 4 ชัน้
การเตรียมตัวอย่ าง
2.1 เก็บตัวอย่างก้ อนบล็อกประสาน 10 แหล่ง หยอดด้ วยปูนเกร้ าท์ ให้ เต็ มทุกรู โดยมี อัตราส่วนปูน
เกร้ าท์ ที่ใช้ คือ ปูนปอร์ ตแลนด์ ประเภท 1 หนึ่งส่วนต่อ
จากการสุม่ โรงงานทัว่ ประเทศแหล่งละ 40 ก้ อน
2.2 ทดสอบกําลังอัดของก้ อนบล็อกประสาน ทรายหยาบสองส่วนโดยนํ ้าหนัก ผสมนํ ้าที่อตั ราส่วนนํ ้า
ตามมาตรฐาน มอก.109-2517 (สํานักงานมาตรฐาน ต่อซีเมนต์ (w/c) 0.75
2.6 ก่ อ แท่ง ปริ ซึ ม จากบล็อ กประสานตาม
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2517) แหล่งละ 5 ตัวอย่าง
มาตรฐาน ASTM C 1314-02a (American Society
for Testing and Materials, 2002) จํานวนแหล่งละ
3 ชิน้ งาน โดยก่อบล็อกประสานแบบตรงวางเรี ยงสูง
4 ชัน้ หยอดด้ วยปูนเกร้ าท์ให้ เต็มทุกรู โดยมีอตั ราส่วน
ปูนเกร้ าท์ที่ใช้ คือ ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) หนึ่ง
ส่ว นต่อ ทรายหยาบสองส่ว นโดยนํา้ หนัก ผสมนํ า้ ที่
อัตราส่วนนํา้ ต่อซีเมนต์ (w/c) 0.75 ดังแสดงใน
(Figure 1)
Figure 1 Preparing sample of individual blocks.
2.7 ทดสอบกํ าลั งอั ดของแท่ งปริ ซึ มที่ อายุ
2.3 ทดสอบกําลังรับแรงอัดของก้ อนตัวอย่าง 28 วัน
ปูนเกราท์ที่ใช้ ปนู ซีเมนต์ 2 ชนิด คือ ปูนปอร์ ตแลนด์
2.8 คํ านวณผลการทดสอบกํ าลังอัดโดยนํ าค่ า
และปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) ส่วนผสมปูน 1 ส่วน กํ าลังอัดสูงสุดที่ เกิ ดขึน้ หารด้ วยพื น้ ที่ หน้ าตัดของแท่ ง
ต่อทรายหยาบ 2 ส่วนโดยนํ ้าหนัก ผสมนํ ้าที่อตั ราส่วน ปริ ซมึ แล้ วคูณด้ วยค่าปรับแก้ กําลังอัด (h/t) ของแท่งปริ ซมึ
นํ ้าต่อซีเมนต์ (w/c) 0.75 อย่างละ 3 ตัวอย่าง
2.9 วิเคราะห์ผลการทดสอบ
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Figure 3 Average compressive strength of
individual blocks.

Figure 2 Preparing sample of prism-shaped
interlocking blocks.

3.2 ความสามารถในการรั บ กาลัง แรงอั ดเฉลี่ ย
ของปูนเกร้ าท์ (วัดสุเชื่อมประสาน)
ค่ า การรั บ กํ า ลัง แรงอัด เฉลี่ ย ของปูน เกร้ าท์
(วัสดุเชื่อมประสาน) จากส่วนผสมปูนปอร์ ตแลนด์และ
จากปูน ซี เมนต์ ผสม พบว่ า ปูน เกร้ าท์ จ ากปูน ปอร์ ต
แลนด์ (ปูนโครงสร้ าง) และปูนเกร้ าท์ จากปูนซีเมนต์
ผสม (ปูนก่ อฉาบ) จะมี ค่าแตกต่า งกัน ดังแสดงใน
(Figure 4)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ความสามารถในการรับกาลังแรงอัดต่ อก้ อน
เดี่ยวของบล็อกประสาน
การทดสอบความสามารถในการรั บ กํ า ลัง
แรงอัดของบล็อกประสาน ทําการทดสอบตามมาตรฐาน
มอก.109–2517 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม, 2517) โดยทดสอบบล็อกประสานจาก
การสุม่ มา 10 แหล่ง จากโรงงานในจังหวัดกําแพงเพชร
ชัยภูมิ เชี ยงใหม่ บุรีรัมย์ สระบุรี ฉะเชิ งเทรา นครปฐม
สุราษฏร์ ธานี จันทบุรี และราชบุรี ผลการวิ จัยพบว่า
กําลังรับแรงอัดเฉลี่ยก้ อนเดี่ยวของบล็อกประสาน เมื่อ Figure 4 Average compressive strength of
ต่างโรงงาน จะมีค่าที่แตกต่างกันไป และมีค่ากําลังรับ
binder materials.
แรงอัดเฉลี่ยที่สงู กว่าข้ อกํ าหนดมาตรฐานวัสดุก่อ 70
กิ โลกรั มต่อตารางเซนติ เมตร ทัง้ หมดทุกโรงงาน ดัง
แสดงใน (Figure 3)
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จากผลการทดสอบจะเห็ น ได้ ว่ า วั ส ดุ เ ชื่ อ ม
ประสานจะมีคา่ กําลังอัดสูงกว่ากําลังอัดของก้ อนบล็อก
โดยสูงกว่าค่ากําลังอัดตามมาตรฐานวัสดุก่อที่กําหนดไว้
70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าสูงมากกว่า
สองเท่ า แสดงว่ า อั ต ราส่ ว นผสมดั ง กล่ า วสามารถ
นําไปใช้ งานได้ จริ ง
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ผลการทดสอบพบว่ากําลังอัดของแท่งปริ ซึมจะ
มีค่าลดลง จากค่ากําลังอัดต่อก้ อนเดี่ยว ในทุกแหล่ง
ของตัวอย่าง ไม่ว่าจะเชื่อมประสานด้ วยปูนเกร้ าท์ สูตร
ปูนปอร์ ตแลนด์ หรื อสูตรปูนซี เมนต์ ผสม และในทุก
แหล่งค่ากําลังรับแรงอัดแท่งปริ ซึมที่เชื่อมประสานด้ วย
ปู น ซี เ มนต์ ผ สม มี ค่ า กํ า ลัง อั ด ที่ ตํ่ า กว่ า การเชื่ อ ม
ประสานด้ วยปูนปอร์ ตแลนด์ ดังแสดงใน (Figure 5)
และแสดงใน (Figure 6)

3.3 ความสามารถในการรับกาลังแรงอัดของแท่ ง
ปริซึมบล็อกประสาน
การทดสอบค่ากํ าลังรั บแรงอัดของแท่งปริ ซึม
บล็อกประสานเป็ นการทดสอบความสามารถในการรับ
กําลังที่ให้ ผลการทดสอบที่ใกล้ เคียงกับสภาพความเป็ น
จริ งมากกว่ า การทดสอบกํ า ลั ง อั ด ต่ อ ก้ อนเดี่ ย ว
เนื่องจากการทดสอบแบบแท่งปริ ซึม จะมีผลจากการ
ถ่ายแรงจากก้ อนบล็อกประสานในแต่ละชัน้ รวมถึงค่า
ความสูงประสิทธิ ผลเข้ ามาเกี่ยวข้ อง กําลังแรงอัดที่ได้
จากการทดสอบแบบปริ ซึ ม นี ้ จะใช้ เป็ นค่ า ในการ Figure 5 Average compressive strength of prismคํานวณออกแบบโครงสร้ างอาคาร มาตรฐาน ว.ส.ท.
shaped interlocking blocks with Portland
cement as the binder materials.
1005-18 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ , 2541) ดังนันการก่
้
อแท่งปริ ซึมจะต้ องก่อ
เป็ นแท่งโดยควบคุมการก่อให้ เหมือนการก่อสร้ างจริ ง
โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 1314-02a

(American Society for Testing and Materials,
2002) แท่งปริ ซึมที่ใช้ ทดสอบมีขนาด กว้ าง× ยาว× สูง
เท่ า กั บ 12.5× 25.0× 40.0 เซนติ เ มตร เมื่ อ นํ า มา
คํ านวณหาอัตราส่วนความสูงต่ อความหนาจะมี ค่ า
เท่ากับ 3.2 ดังนัน้ จะมี ค่าปรั บแก้ กํ าลังเนื่ องจากผล
ของความสูงต่อความหนาเท่ากับ 1.12

Figure 6 Average compressive strength of
prism-shaped interlocking blocks with
mixed cement as the binder materials.
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จากการศึ กษาผลการทดสอบแท่ งปริ ซึ มเมื่ อ
เชื่อมประสานด้ วยปูนซีเมนต์ผสมมีกําลังอัดตํ่ากว่าการ
เชื่อมประสานด้ วยปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ แสดงให้ เห็น
ว่าปูนซีเมนต์ มีสว่ นสําคัญที่จะทําให้ การเชื่อมประสาน
ดีหรื อไม่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถในการรับกําลัง
อัดของแท่งปริ ซึมว่าสามารถรับกําลังได้ สงู หรื อตํ่า และ
สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ รู ปแบบของบล็อกประสาน
ซึ่งถ้ าพิจารณาความสามารถในการรั บกํ าลังอัดเฉลี่ย
ของปริ ซึ ม พบว่ า บล็ อ กประสานที่ ม าจากจั ง หวั ด
เชียงใหม่การทดสอบแบบปริ ซึมจะมีค่ากําลังอัดลดลง
จากค่ากํ าลังอัดต่อก้ อนเดี่ยวในอัตราส่วนที่น้ อยกว่า
บล็อกประสานที่มาจากโรงงานอื่นๆ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
รูปแบบของก้ อนบล็อกประสาน เนื่องจากบล็อกประสาน
จากจังหวัดเชี ยงใหม่ จะเป็ นบล็ อกประสานที่ มี ร่ อง
ด้ านล่างที่เว้ าขึ ้นมาสูงมาก และเป็ นแนวยาวเชื่อมต่อกัน
ระหว่างรูหยอดปูนเกร้ าท์ดงั แสดงใน (Figure 7)

จากขนาดของร่ อ งเว้ า ด้ า นล่า งที่ สูง มากว่ า
และมีร่องที่ใหญ่กว่าบล็อกประสานจากโรงงานอื่นๆ
ทําให้ การเชื่อมประสานด้ วยปูนเกร้ าท์ต้องใช้ มากกว่า
ปกติ แต่มีข้อ ดีคือปูนเกร้ าท์ จะไหลได้ ทั่วถึงมากขึน้
และไหลไปได้ ง่ า ยขึ น้ ซึ่ ง โดยปกติ ตัว ปูน เกร้ าท์ เ อง
จะมี ค วามแข็ ง แรงที่ ม ากกว่ า ก้ อนบล็ อ กประสาน
ทํ า ให้ เ กิ ด การส่ง ถ่ า ยแรงบางส่ว นในตัว ปูน เกร้ าท์
โดยตรงอยู่ แ ล้ ว ลั ก ษณะการไหลที่ ดี ดั ง แสดง
(Figure 8)
จากการผลการทดสอบค่ากําลังอัดแท่งปริ ซึม
และกําลังอัดต่อก้ อนเดี่ยว เมื่อข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบ
กัน โดยแสดงเป็ นกราฟร้ อยละ ดังแสดงใน (Figure 9)
โดยกําหนดให้ กําลังก้ อนเดี่ยวคิดเป็ นร้ อยเปอร์ เซ็นต์
พบว่า กํ า ลังอัดของแท่ง ปริ ซึม บล็อ กประสานลดลง
จากกําลังอัดก้ อนเดี่ยวทุกแหล่ง

Figure 7 Concave appearance under the
interlocking blocks from Chiang Mai,
Saraburi, and Chantaburi.

Figure 8 Liquidity characteristic of the binder
materials.
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Figure 9 Comparison of compressive strength between individual and prism-shaped interlocking blocks.
จากการศึกษาพบว่า เนื่องจากในการก่อแท่ง
ปริ ซึมบล็อกประสานนัน้ เป็ นการวางเรี ยงก้ อนบล็อก
ซ้ อนกันเป็ นชัน้ เมื่อมีแรงมากระทําต่อแท่งปริ ซึมการ
ส่งถ่ายกํ าลังแรงอัดจะเกิ ดขึน้ ที่หน้ าสัมผัสของก้ อน
บล็อกประสาน โดยมีปูนเกร้ าท์เป็ นตัวเชื่อมประสาน
ไว้ ดังนันพื
้ ้นที่ผิวที่สมั ผัสกันจะมีการส่งถ่ายแรงซึง่ กัน
และกัน ส่วนที่ไม่ได้ สมั ผัสกันก็จะไม่เกิดการส่งถ่าย
แรง จึงเป็ นเหตุทําให้ ความสามารถในการรับกําลังอัด
ลดลงอย่างมากของแท่งปริ ซึมเมื่อเทียบจากกําลังอัด
ก้ อนเดี่ยว แต่มี ข้อสัง เกตคื อถ้ าคิ ดอัตราการลดลง
ของความสามารถในการรั บ กํ า ลัง เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์
จะพบว่าอัตราการลดลงของความสามารถในการรับ
กําลังอัดของบล็อกประสานจากแต่ละโรงงานจะมีไม่
เท่า กัน และไม่ไ ด้ ขึน้ อยู่กับ ความแข็ ง แรงของก้ อ น
บล็อกประสานโดยตรง
แต่ ถ้ าพิ จ ารณาที่ ค วามสามารถในการรั บ
กํ า ลั ง ที่ เ หลื อ อยู่ พ บว่ า จะมี แ นวโน้ มเหมื อ นกั บ
ความสามารถในการรับกําลังของก้ อนเดี่ยว กล่าวคือ

ถ้ าก้ อนเดี่ยวมีกําลังอัดสูง กําลังอัดของแท่งปริ ซมึ ก็จะ
สูงตามไปด้ วย ซึ่งความแตกต่างตรงนี ้เป็ นผลมาจาก
บล็อ กประสานจากแต่ละโรงงานจะมีรู ปแบบของรู
หยอดปู น เกร้ าท์ และร่ อ งด้ านใต้ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น
โดยเฉพาะในกรณี ข องบล็อ กประสานจากจัง หวัด
เชียงใหม่ ที่ร่องด้ านใต้ มีขนาดที่ใหญ่มาก กว้ างมาก
และสูงมาก ทําให้ อัตราการลดลงของกํ าลังอัดจาก
ก้ อนเดี่ยวมีน้อยลงตามไปด้ วย
เมื่อจัดกลุ่มโรงงานที่ผลิตบล็อกประสานที่มี
ร่ องด้ านใต้ จากกลุม่ ตัวอย่างที่สมุ่ เลือกมาจะพบว่ามี
3 แหล่ง ได้ แก่ บล็อกประสานจากจังหวัด เชี ยงใหม่
สระบุรี และจันทบุรี ซึ่งจากผลการทดสอบกํ าลังอัด
แบบแท่ง ปริ ซึม พบว่า จะมีค วามสามารถในการรั บ
กําลังอัดที่สงู กว่าบล็อกประสานจากแหล่งอื่นๆ จาก
การเชื่อมประสานด้ วยปูนเกร้ าท์ที่ดีกว่า เนื่องจากมี
โพรงเชื่อมระหว่างรูหยอดปูนเกร้ าท์ที่มีขนาดใหญ่ ปูน
เกร้ าท์จึงไหลได้ ง่ายและมากกว่า แต่มีข้อเสียคือต้ อง
ใช้ ปนู เกร้ าท์ในปริ มาณที่มากกว่า
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กันมาก แสดงให้ เห็ นว่ า ในกระบวนการผลิ ต บล็ อ ก
ประสานในโรงงานต่ า งๆ ในปั จจุ บัน มี ก ารควบคุ ม
คุณ ภาพในการผลิ ต ที่ ดี ซึ่ งถื อว่ าเป็ นวัสดุ ที่ มี ความ
หนาแน่นค่อนข้ างสูง
เนื่ องจากในกระบวนการผลิตบล็อกประสาน
จะต้ องผ่านกระบวนการอัดขึ ้นรูปด้ วยเครื่ องอัดกําลังสูง
รวมถึ ง มี ก ารคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บใช้ ในการผลิ ต ที่ ดี
Figure 10 Average dry density of interlocking blocks. ทํ า ให้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กมี ข นาดคละที่
เหมาะสม เมื่ อผ่านการอัดขึน้ รู ปบล็อกประสานจึ งมี
อัตราส่วนช่องว่าง (void ratio) น้ อยมาก ทําให้ ก้อน
บล็อกประสานที่ผลิตได้ มีความหนาแน่นสูง และมีค่า
การดูดกลืนนํ ้าตํ่าตามไปด้ วย
เมื่ อนํ าผลการทดสอบที่ ได้ มาคํ านวณหาค่ า
ดูดกลืนนํ า้ เฉลี่ยของก้ อนบล็อกประสานพบว่า ส่วน
ใหญ่บล็อกประสานจะมีค่าการดูดกลืนนํ ้าที่ค่อนข้ าง
Figure 11 Average water absorption of interlocking ใกล้ เคียงกันถึงแม้ จะมาจากต่างโรงงานกัน ซึ่งน่าจะ
เป็ นผลมาจากในกระบวนการผลิ ตที่ มี ก ารควบคุ ม
blocks.
คุณภาพของปริ มาณซี เมนต์ ปริ มาณนํา้ หนักต่อก้ อน
3.4 ค่ าความหนาแน่ นแห้ งและค่ าการดูดกลืนนา้ และการอัดขึ ้นรู ปด้ วยเครื่ องอัดกําลังสูง ทําให้ ค่าความ
ของบล็อกประสาน
หนาแน่นแห้ งของก้ อนบล็อกประสานไม่แตกต่างกัน
การทดสอบค่ า ความหนาแน่ น และค่ า การ มาก และมีช่องว่างหรื อโพรงระหว่างเม็ดดินไม่มากนัก
ดูดกลืนนํ ้าของบล็อกประสาน ทดสอบตามมาตรฐาน ยกเว้ นบล็อกประสานจากจังหวัดกําแพงเพชรที่จะมีค่า
มอก.109-2517
การดูดกลืนนํ ้าที่สงู มาก ซึ่งเป็ นผลมาจากตัววัตถุดิบที่
ผลการทดสอบค่ าความหนาแน่ นแห้ ง แตกต่างกัน โดยดูจากดินที่ใช้ ผลิตบล็อกประสานของ
(dry density) ของก้ อนบล็อกประสานจากแต่ละแหล่ง จังหวัดกํ าแพงเพชรจะมี ลกั ษณะผิวที่ค่อนข้ างหยาบ
พบว่ า จะมี ค่ า ความหนาแน่ น แห้ งแตกต่ า งกั น แสดงให้ เห็ นถึ งขนาดคละที่ ไม่ ค่ อยดี และมี เม็ ดดิ น
เล็กน้ อยตามแต่ละโรงงาน โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในช่ วง ขนาดใหญ่ ป นอยู่ ม าก ซึ่ ง เมื่ อ นํ า มาอัด ก้ อนบล็ อ ก
1,800-2,000 กิ โลกรั ม /ลูกบาศก์ เมตร ดังแสดงใน ประสานจะทํ า ให้ อัด ไม่ ได้ แน่ นมาก และมี ช่ องว่ า ง
(Figure 10) และพิจารณาบล็อกประสานที่ มาจาก ระหว่างโพรงดินมากจึงทําให้ ค่าการดูดกลืนนํ ้าสูงตาม
โรงงานเดียวกันจะมีค่าความหนาแน่นแห้ งที่ ใกล้ เคียง ไปด้ วย โดยจะมีผลการทดสอบดังแสดงใน (Figure 11)
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Figure 12 Graph showing relationship between water absorption and dry density.
ผลการทดสอบค่ า ดู ด กลื น นํ า้ และความ
หนาแน่นแห้ ง เมื่อนํา ผลการทดสอบมาเขีย นกราฟ
เปรี ยบเที ย บเพื่ อ ดู ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
หนาแน่ น แห้ งต่ อ อัต ราการดู ด กลื น นํ า้ ของบล็ อ ก
ประสานจะได้ กราฟดังแสดงใน (Figure 12) จาก
รูปแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าค่าการดูดกลืนนํ ้าจะมี
ความสัมพันธ์ กนั อย่างมากกับค่าความหนาแน่นแห้ ง
ของก้ อนอิฐที่ทดสอบ โดยเมื่อนําค่าความหนาแน่น
แห้ งมาเขียนกราฟเทียบกับค่าการดูดกลืนนํา้ จะได้
กราฟที่มีค่าความชัน โดยประมาณ -0.25 แสดงให้
เห็นว่าถ้ าก้ อนบล็อกมีความหนาแน่นแห้ งสูงก็คือจะมี
อัตราส่วนช่องว่างน้ อยทําให้ มีค่าการดูดกลืนนํา้ ตํ่า
แต่กรณีกลับกันถ้ าก้ อนอิฐมีคา่ ความหนาแน่นแห้ งตํ่า
คือมีอตั ราส่วนช่องว่างมากก็จะมีคา่ การดูดกลืนนํ ้าสูง
ตามไปด้ วย ซึ่งถ้ าเทียบกันจากกระบวนการผลิตจะ
พบว่า บล็อกประสานจะผลิตจากการใช้ ดินลูกรังผสม
ปูนซีเมนต์แล้ วอัดขึ ้นรูปด้ วยเครื่ องอัดกําลังสูง ซึง่ ตาม
หลักการคือจะใช้ ซีเมนต์เป็ นตัวเชื่อมประสานระหว่าง
เม็ดดินผสมนํ ้าด้ วยอัตราส่วนของนํ ้าที่เหมาะสมที่สดุ

แล้ วอัดให้ แน่นเพื่อให้ ช่องว่างระหว่างเม็ดดินเหลือ
น้ อยที่สดุ ดังนันไม่
้ ว่าจะเป็ นบล็อกประสานที่มาจาก
แหล่ง ใดก็ จ ะยัง มี ช่ อ งว่ า งระหว่า งเม็ ด ดิ น และเป็ น
ช่องว่างให้ นํ ้าเข้ าไปแทนที่ได้ จึงเกิดการดูดซึมนํ ้าได้
ดังนัน้ ช่องว่างจะมากหรื อน้ อยก็ ขึ น้ อยู่กับแรงอัดใน
กระบวนการผลิต นํ ้าหนักต่อก้ อนและการกระจายตัว
ของเม็ด ดิน ซึ่งถ้ ามี การกระจายตัวดี มีข นาดคละที่
เหมาะสมก็จะมีช่องว่างลดลงด้ วย ซึ่งส่งผลให้ ความ
หนาแน่นแห้ งของบล็อกประสานไม่เท่ากันตามไปด้ วย
สรุ ปผล
การศึก ษาเกี่ ยวกับ คุณสมบัติท างวิศ วกรรม
ของบล็อกประสานนี ้ โดยใช้ บล็อกประสานชนิดตรง
ดอกกลมมีรูจากทัว่ ประเทศ 10 แหล่งผลิต และใช้ ปนู
เกร้ าท์อัตราส่วน 1:2 โดยนํา้ หนัก เตรี ยมตัวอย่าง
แบบก้ อนเดี่ยวและแบบแท่งปริ ซึม สามารถสรุ ปผลได้
เป็ นข้ อๆ ดังนี ้
1. ผลการทดสอบการรับกําลังอัดเฉลีย่ ต่อก้ อนมี
ค่ าสูงกว่ าค่ ามาตรฐานที่ กํ าหนดไว้ 70 กิ โลกรั มต่ อ
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ตารางเซนติเมตร ทุกโรงงาน แสดงว่าขันตอนการผลิ
้
ต
และการคัดเลือกวัตถุดิบ ปริ มาณนํ ้า ปริ มาณปูนซีเมนต์
และนํ า้ หนัก ต่อ ก้ อ นมี ก ารควบคุม คุณ ภาพที่ ดี ม าก
และนําค่ากําลังอัดไปหาค่าหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ fm’
จากค่าหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ ของ ว.ส.ท. จะได้ ช่วงค่า
อยูท่ ี่ 63-80 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. ผลการทดสอบการรั บ กํ า ลัง อัดของแท่ง ปริ ซึม มีขนาดเท่ากับ 12.5× 25.0× 40.0 เซนติเมตร
คํานวณค่า อัตราส่วนความสูง ต่อความหนาเท่ากับ
3.2 และได้ ค่ า ปรั บ แก้ กํ า ลั ง อั ด ปริ ซึ ม เนื่ อ งจาก
อัตราส่วน h/t เท่ากับ 1.12
3. ลักษณะรู ปแบบของบล็อกที่มีร่องด้ านล่าง
ที่ เ ว้ าขึ น้ มาสูง และเชื่ อ มต่ อ กั น เป็ นแนวยาวจาก
3 แหล่ ง ได้ แก่ จ ากจั ง หวัด เชี ย งใหม่ สระบุ รี และ
จันทบุรีมีผลทําให้ กําลังอัดในแท่งปริ ซึมสูงกว่าบล็อก
ประสานรูปแบบที่ไม่มีร่องเว้ า
4. ความสามารถการไหลที่ ดี เป็ นอี ก หนึ่ง ที่
สําคัญ จากผลการทดสอบพบว่าที่อตั ราส่วนผสมตาม
มาตรฐานที่ วว. กําหนด คือ ปูน: ทรายหยาบ เท่ากับ
1:2 ผสมนํ ้าที่ (w/c 0.75) เป็ นอัตราส่วนที่สามารถ
ใช้ ได้ จ ริ ง โดยกํ า ลัง อัด ของปูน เกร้ าท์ มี ค่ า เท่ า กั บ
238.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งมากกว่าสองเท่า
ของค่ามาตรฐานกําลังอัดที่ 140 กิ โลกรั มต่อตาราง
เซนติเมตร ทําให้ มแี รงยึดเหนี่ยวเพียงพอต่อการใช้ งาน
โดยดูจากการลักษณะการวิบตั ิของก้ อนตัวอย่างจะ
เกิดการวิบตั ิที่ตวั วัสดุก่อเอง จะไม่เกิดการวิบตั ิที่วสั ดุ
เชื่อมประสาน
5. ผลการทดสอบค่ า ดู ด กลื น นํ า้ และความ
หนาแน่นแห้ ง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมาก เมื่อนําผล
การทดสอบมาเขียนเปรี ยบเทียบเพื่อดูความสัมพันธ์
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กัน จะได้ ก ราฟกราฟที่ มี ค่า ความชัน โดยประมาณ
-0.25 แสดงให้ เห็นว่า ถ้ าก้ อนบล็อกมีความหนาแน่น
แห้ ง ยิ่ งสูง อัตราส่ว นช่อ งว่า งน้ อ ยยิ่ง น้ อยทําให้ มีค่า
การดูดกลืนนํ ้าตํ่าตามไปด้ วย
สรุ ปได้ ว่าตัวอย่างบล็อกประสานที่เลือกสุ่ม
มาจากทั่ว ประเทศ นัน้ มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ มี ก าร
ควบคุมคุณภาพที่ดี ตังแต่
้ การคัดเลือกวัสดุมวลรวม
ปริ มาณส่วนผสมปูนซีเมนต์ ปริ มาณนํ ้าหนักต่อก้ อน
และการอัดขึ ้นรู ปด้ วยเครื่ องอัด ที่มีกําลังสูง ทําให้ ค่า
ต่างๆ เป็ นไปตามมาตรฐาน
คาขอบคุณ
งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ฝ่ าย
นวั ต กรรมวั ส ดุ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ย าศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทยและมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้ ความร่ วมมือ
ทางวิชาการ (MOU)
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