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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการรับกาลังอัดของปริซึมบล็อกประสาน วว. ที่ก่อ
สลับทิศคือก่อในลักษณะการก่อแบบคว่า และหงาย แท่งปริซึมผลิตจากบล็อกประสาน วว. ที่ผลิตจากโรงงานใน
จังหวัดราชบุรี การทดสอบกาลังอัดทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 1314 – 02a และ ASTM C 67 – 02c ควบคุมการ
ผลิตแท่งปริซึมบล็อกประสานให้เหมือนการก่อสร้างจริง โดยใช้ปูนเกร้าท์ อัตราส่วนปูนปอร์ตแลนด์ต่อทรายหยาบ
เท่ากับ 1:2 ผสมน้าที่ w/c 0.7, 0.75 และ 0.8 ทดสอบกาลังอัดที่อายุ 3,7,14 และ 28 วัน พร้อมทดสอบกาลังอัดปูนเก
ร้าท์ และกาลังอัดต่อก้อนของบล็อกประสาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแท่งปริซึมบล็อกประสาน วว.ที่ก่อด้วยการก่อ
บล็อกประสานในลักษณะวางคว่า มีความสามารถในการรับกาลังอัดสูงกว่าการวางบล็อกประสานแบบหงาย การ
เชื่อมประสานในแท่งปริซึมบล็อกประสานด้วยปูนเกร้าท์อัตราส่วน w/c 0.75 มีความสามารถในการเชื่อมประสาน
สูงสุด ทาให้ความสามารถในการรับกาลังอัดของแท่งปริซึมสูงสุดด้วย
คำสำคัญ: บล็อกประสาน, กาลังอัด, กาลังอัดบล็อกประสาน
Abstract: This research have objective to test compressive strength of Blockprasan prism build at switch
direction in face up and face down. Blockprasan in prism process from industrial in Ratchburi Province. The
apparatus follow to ASTM C 1314 – 02a and ASTM C 67 – 02c standard. The prism control to build same real
construction by grout mortar at the ratio of Portland cement per course sand 1:2 mixed at w/c 0.7, 0.75 and 0.8
test compressive strength after curing time at 3, 7, 14 and 28 days and test the compressive strength of grout
mortar and Blockprasan unit. The results show that the prisms in face up direction have higher compressive
strength than the prism in face down direction. The connections in prism grout by grout mortar at w/c 0.75 are
best connector and highest prism compressive strength.
Keywords: Blockprasan, Compressive strength, Interlocking Block, Interlocking Block Compressive Strength
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1. บทนำ
บล็อกประสาน วว. คือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง ผลิต
ได้จากการนาดินเม็ดหยาบผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
และน้ า น ามาอั ด ขึ้ น รู ป ด้ ว ยเครื่อ งก าลั ง สู ง บ่ ม ด้ ว ย
ความชื้น จะได้ก้อนบล็อกประสานที่มีความแข็งแรงสูง
มาก สามารถใช้ก่อสร้างอาคารในระบบผนังรับน้าหนัก
ได้ดี ปัจจุบันบ้านบล็อกประสาน กาลังได้รับความนิยม
เป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นวัสดุที่มีค วามเป็น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสูง ผลิตจากวัสดุที่หาได้งา่ ยในท้องถิ่นต่างๆ
สามารถผลิตก้อนวัสดุ รวมถึงนาไปใช้ในงานก่อสร้างได้
ด้ ว ยตั ว เองโดยไม่ ต้ อ งจ้ า งแรงงาน และช่า งฝี มื อ ใน
ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารบล็อกประสานจะใช้ไม้แบบ
เหล็กเสริม รวมถึงปูนซีเมนต์ที่นอ้ ยกว่า และก่อสร้างได้
รวดเร็ ว กว่ า ท าให้ ก ารก่ อ สร้ า งอาคารด้ ว ยบล็ อ ก
ประสาน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า อาคาร
ก่ออิฐฉาบปูนทั่วๆไปได้มากกว่า 20% จากลักษณะของ
ก้อนบล็อกประสานที่มีความแตกต่างกันของเดือยล็อก
ด้านบน และด้านล่าง เมื่อมีการนาไปใช้ในการก่อสร้าง
จะพบว่ า แต่ ล ะสถานที่ ผู้ น าไปใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งมี
ขั้น ตอนการก่อ สร้างที่ แตกต่างกั น ทิศ ทางในการวาง
บล็อกที่แตกต่าง ดังนัน้ เพื่อสร้างมาตรฐานการก่อสร้าง
อ า ค า รด้ ว ย บ ล็ อ ก ป ระ ส า น ท า งส ถ า บั น วิจั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้เห็น
พ้ อ งกั น ว่า ควรท าการทดสอบถึ งพฤติ ก รรมการรั บ
กาลังอัดของบล็อกประสานที่ วางในทิศทางที่แตกต่าง
กันภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อ
นาข้อมูลมาสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการก่อสร้าง
อาคารบล็อกประสานต่อไป

รูปที1่ การก่อบล็อกแบบวางคว่า

รูปที2่ การก่อบล็อกแบบวางหงาย
แท่งปริซึมในการวิจัยผลิตจากบล็อกประสาน วว. ที่
ผลิตจากโรงงานในจังหวัดราชบุรี การทดสอบกาลังอัด
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 1314 – 02a และ
ASTM C 67 – 02c โด ยก่ อ แท่ งป ริ ซึ ม จ าก บ ล็ อ ก
ประสาน วว. ในลักษณะการก่อเรียงสลับก้อนครึ่งสูง 4
ก้อน (สูง 40.0 ซม. หนา 12.5 ซม.)อัตราส่วนความสูง
ต่อความหนาเท่ากับ 3.2 ตามมาตรฐาน ASTM C 1314
– 02a ค่าความสูงต่อความหนาเท่ากับ 3.2 ใช้ค่าปรับ
แก้ เท่ า กั บ 1.08 การก่ อ ปริ ซึ ม ควบคุ ม การผลิ ต แท่ ง
ปริซึมบล็อกประสานให้เหมือนการก่อสร้างจริง โดยใช้
ปู น เกร้ า ท์ อั ต ราส่ ว นปู น ปอร์ ต แลนด์ ต่ อ ทรายหยาบ
เท่ากับ 1:2 ผสมน้าที่ w/c 0.7, 0.75 และ 0.8 ทดสอบ
กาลังอัดที่อายุ 3,7,14 และ 28 วัน พร้อมทดสอบกาลัง
อัดปูนเกร้าท์ และกาลังอัดต่อก้อนของบล็อกประสาน

2. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ทดสอบความสามารถในการรับกาลังอัด
ของปริซึมบล็อกประสาน วว. ที่ก่อในลักษณะการก่อ
แบบวางคว่า และวางหงายดังแสดงในรูปที่1และ2
2
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ผสมด้วยสัดส่วนผสมต่างกัน

3. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
3.1 ความสามารถในการรับกาลังอัดของปูนเกร้าท์
ในงานบล็อกประสานปูนเกร้าท์มหี น้าที่เป็นตัวเชื่อม
ประสานก้อนบล็อกประสานแต่ละก้อนให้ยึดเหนี่ยวกัน
เป็ น ผนังได้ ดั งนั้น ปู น เกร้าท์ ที่ใช้ในงานบล็อ กประสาน
ต้อ งมีค่ าความสามารถในการรับ ก าลั งที่ สู งกว่า ก้ อ น
บล็ อ กประสาน เพื่ อ ให้ เกิ ด การยึด เหนี่ ย วก้ อ นบล็ อ ก
ประสานที่ ดี และต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรงมากกว่า ก้ อ น
บล็อกประสาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเชื่อมประสานเกิด
การพังทลายก่อนที่ก้อนบล็อกประสานจะแตกร้าว ที่
สาคัญปูนเกร้าท์จะต้องมีความสามารถในการไหลได้ดี
จึ ง จะท าให้ ก ารเชื่ อ มประสานเกิ ด ขึ้ น เต็ ม ที่ ทั่ ว ทั้ ง
หน้าสัมผัสซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถในการรับกาลัง
ของผนังบล็อกประสานด้วย
ผลการวิจัยพบว่ากาลังอัดของปูนเกร้าท์สูตรต่างๆ
จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่ม โดยในช่วง 14 วัน
แรก ก าลั ง อั ด ของปู น เกร้ า ท์ จ ะเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว
หลังจากอายุการบ่มผ่าน 14 วันไปแล้ว อัตราการเพิ่ม
กาลังอัด จะลดลงและมีอั ตราการเพิ่ม กาลั งอั ดที่ น้อ ย
มากเมื่ออายุการบ่มผ่านไปถึง 28 วัน โดยกาลังอัดของ
ปู น เกร้ า ท์ แ ต่ ล ะสู ต รจะมี ค่ า แตกต่า งกั น ไป ดั งนั้น ค่ า
กาลังอัดเฉลี่ยจะพิจารณาจากค่ากาลังอัดที่อายุการบ่ม
ปูนเกร้าท์เท่ากับ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3

ค่าความสามารถในการรับกาลังอัดของปูนเกร้าท์ที่
ผสมด้วยอัตราส่วน ปูนต่อทรายหยาบ เท่ากับ 1:2 มีค่า
ความสามารถในการรรับกาลังอัดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กั บ ปริ ม าณน้าที่ เติ ม ลงในส่ ว นผสม และอายุ ก ารบ่ ม
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 กาลังอัดเฉลี่ยของปูนเกร้าท์ที่ผสมด้วย
สัดส่วนผสมต่างกัน
อำยุ
กำลังอัด
กำลังอัด
กำลังอัด
กำร เฉลี่ยที่ w/c เฉลี่ยที่ w/c เฉลี่ยที่ w/c
บ่ม
0.7
0.75
0.8
3 วัน
7 วัน
14 วัน
28 วัน

89 ksc.
181 ksc.
250 ksc.
269 ksc.

86 ksc.
163 ksc.
220 ksc.
237 ksc.

80 ksc.
132 ksc.
193 ksc.
215 ksc.

ค่ากาลังอัดเฉลี่ยของปูนเกร้าท์ที่อายุการบ่ม 28 วัน
จะมีค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณน้า(w/c) ที่ผสม
ลงในส่วนผสม โดยปูนเกร้าท์ที่ผสมด้วย w/c 0.7 จะมี
ค่ากาลังอั ดเฉลี่ยสูงสุด คือ มีค่าเท่ากับ 269 ksc. เมื่อ
ผสมด้วย w/c 0.75 มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 237 ksc. และ
เมื่อผสมด้วย w/c 0.8 จะมีค่าเท่ากับ215 ksc. ดังแสดง
ในรูปที่ 4

รูปที3่ ความสามารถในการรับกาลังอัดของปูนเกร้าท์ที่
3
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เกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์ทีส่ ัดส่วนผสมปูนเกร้าท์ตา่ งกัน
อำยุ
กำลังอัด
กำลังอัด
กำลังอัด
กำร เฉลี่ยที่ w/c เฉลี่ยที่ w/c เฉลี่ยที่ w/c
บ่ม
0.7
0.75
0.8

รูปที่4 ความสามารถในการรับกาลังอัดเฉลี่ยของ
ปูน
เกร้าท์สูตรต่างๆที่อายุการบ่ม 28 วัน

3 วัน
7 วัน
14 วัน
28 วัน

3.2
ความสามารถในการรับกาลังอัดของก้อน
บล็อกประสาน
ก้อนบล็ อกประสานที่เกร้าท์ด้ วยปู นเกร้าท์จนเป็ น
แท่งตัน เมื่อนามาทดสอบกาลังอัดพบว่า กาลังอัดของ
ก้อนบล็อกประสานที่เกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์แต่ละสูตรจะ
มีค่าความสามารถในการรับกาลังอัดเพิ่มขึ้นตามอายุ
การบ่มจนถึงที่อายุการบ่มประมาณ 14 วัน หลังจากนั้น
กาลังอัดจะเพิ่มขึน้ ไม่มากนัก ส่วนที่อายุการบ่มเดียวกัน
ค่ากาลังอัดของก้อนบล็อกประสานที่เกร้าท์ด้วยปู นเก
ร้าท์แต่ละสูตรจะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนักดังแสดงใน
รูปที่ 5

112 ksc.
132 ksc.
146 ksc.
165 ksc.

108 ksc.
128 ksc.
141 ksc.
159 ksc.

94 ksc.
117 ksc.
138 ksc.
156 ksc.

จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อเลยช่วงเวลาการบ่มที่ 14
วันไปแล้ว ค่ากาลังอัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยมากไม่วา่ เกร้าท์
ด้วยปูนเกร้าท์สูตรใด แสดงว่าผลจากกาลังอัด ของปูน
เกร้าท์ ไม่ค่อยมีผลเมื่ออายุการบ่มมากกว่า 14 วัน เมื่อ
พิจารณาเที ยบกั บผลกาลังอัดของปู นเกร้าท์ พ บว่า ที่
อายุก ารบ่ม 14 วัน กาลั งอั ด ของปูน เกร้าท์ จะมีค่าอยู่
ในช่วงประมาณ 200 ksc. ขึ้นไป ซึ่ งกาลังอัดดั งกล่ าว
ถื อ ได้ ว่ า สู ง กว่ า ค่ า ก าลั ง อั ด โดยเฉลี่ ย ของตั ว บล็ อ ก
ประสาน ววดังนั้นเมื่อกดทดสอบการวิบัตขิ องตัวก้อน .
บล็อกประสานจะเกิดขึ้นที่เนื้อบล็อกประสานก่อนที่ตัว
ปูนเกร้าท์จะวิบัติ ดังนั้นไม่ว่าปูนเกร้าท์จะมีกาลังอัดสูง
ารถในการรั บมากขึ้ น เท่ า ไรจึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ ความสาม
กาลังอัดโดยเฉลี่ยของก้อนบล็อกประสาน
ในการทดสอบกาลังอัดของก้อนบล็อกประสาน จะ
ใช้ก้อนบล็อกประสานที่บ่มจนครบอายุแล้ว
นามา
หยอดปูนเกร้าท์ ดังนัน้ ไม่วา่ อายุการบ่มหลังจากหยอด
ปูนเกร้าท์ลงไปจะนานเท่าใด กาลังอัดในส่วนของเนื้อ
บล็อกประสานเองก็จะไม่เพิ่มขึน้ แต่กาลังอัดที่เพิ่มขึ้น
จะเป็นผลมาจากกาลังอัดของปูนเกร้าท์
ดังนัน้ ใน
ช่วงแรกของการบ่มคืออายุการบ่มน้อยกว่า 14 วัน
กาลังอัดของปูนเกร้าท์จะยังไม่สงู กว่ากาลังอัดของเนื้อ
บล็อกประสาน ดังนัน้ การวิบัตใิ นช่วงแรกนีจ้ ึงยังมีความ
แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ ับผลจากความแข็งแรงของปูนเก
ร้าท์ดว้ ย แต่การทดสอบที่อายุการบ่มหลังจาก 14 วัน
กาลังอัดของปูนเกร้าท์จะสูงกว่ากาลังอัดของเนื้อบล็อก
ประสาน ดังนัน้ เมื่อกาลังอัดของเนื้อบล็อกประสานไม่มี

รูปที่5 ความสามารถในการรับกาลังอัดเฉลี่ยของ
ก้อนบล็อกประสาน ที่เกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์สัดส่วนผสม
ต่างกัน
โดยค่ากาลังอัดเฉลี่ยของก้อนบล็อกประสาน ที่เก
ร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์จากแต่ละสูตร ที่อายุการบ่มต่างๆมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 กาลังอัดเฉลี่ยของก้อนบล็อกประสาน
4
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ความแตกต่างกัน ดังนัน้ ไม่วา่ จะเกร้าท์ดว้ ยปูนกร้าท์ที่มี
กาลังสูงเท่าใด จึงไม่ค่อยมีผลเนื่องจากการวิบัตเิ กิดขึ้น
ที่เนื้อบล็อกประสาน
เมื่อพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการไหล
ได้ จะพบว่าในกรณีการเกร้าท์กอ้ นเดี่ยว ความสามารถ
ในการไหลได้ของปูนเกร้าท์ไม่คอ่ ยมีผลนักเนื่องจากการ
ไหลไม่จาเป็นต้องไหลได้ทั่วถึงเต็มทั้งหน้าตัดของก้อน
บล็อกประสาน แต่เพียงแค่ไหลได้เต็มช่องว่างก็เพียงพอ
ดังนัน้ ความสามารถในการไหลได้ของปูนเกร้าท์ทั้งสาม
สูตรเพียงพอที่จะไหลได้เต็มช่องว่างทัง้ หมดอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ ในกรณีก้อนเดี่ยว
ความสามารถในการไหลที่
อัตราส่วนปูนเกร้าท์ทั้งสามจึงไม่มผี ล

สูตรต่างๆมีค่ากาลังอัดเฉลี่ยแตกต่างกันไป โดยปริซึมที่
เชื่อมประสานด้วยปูนเกร้าท์ที่ผสมด้วย w/c 0.75 มีค่า
กาลังอัดที่สูงที่สุดรองมาคือปริซึมที่เชื่อมประสานด้วย
ปูนเกร้าท์สูตร w/c 0.7 ส่วนปริซึมที่เชื่อมประสานด้วย
ปูนกร้าท์สูตร w/c 0.8 มีค่ากาลังอัดต่าที่สุด
เมื่ อ พิ จ า รณ า อ ย่ า งล ะ เอี ย ด พ บ ว่ า ผ ล จ า ก
ความสามารถในการไหลได้ จ ะมีผ ลน้ อ ยกว่า ผลจาก
ความสามารถในการยึดเหนี่ยวของปูนเกร้าท์เนื่องจาก
รูปแบบของบล็อกประสานได้ออกแบบมาให้ปูนเกร้าท์
สามารถไหลได้ดีจนถึงบริเวณหน้าสัมผัสของผิวบล็อก
ประสานซึ่ ง ถ้ า พิ จ ารณาจากแท่ ง ปริ ซึ ม หลั ง การกด
พบว่าการเชื่อมประสานเป็นไปได้โดยเต็มช่องว่างที่ทุกๆ
แท่งปริซึมที่ทดสอบดังแสดงในรูปที่ 6 a, b, c และ d

3.3 ความสามารถในการรับกาลังอัดของปริซึม
บล็อกประสานที่ก่อในลักษณะวางคว่า
ผลการวิจัยกาลังอัดของแท่งปริซึมบล็อกประสาน
พบว่าความสามารถในการรับกาลังอัดของแท่งปริซึม
บล็อกประสานก่อในลักษณะวางคว่าที่เชื่อมประสาน
ด้วยปูนเกร้าท์สูตรต่างๆมีค่าแตกต่างกันไปดังแสดงใน
ตารางที3่

(a)

ตำรำงที่ 3 กาลังอัดเฉลี่ยของปริซึมบล็อกประสาน
เกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์ทีส่ ัดส่วนผสมปูนเกร้าท์
ต่างกัน
อำยุ
กำร
บ่ม

กำลังอัด
เฉลี่ยที่ w/c
0.7

กำลังอัด
เฉลี่ยที่ w/c
0.75

กำลังอัด
เฉลี่ยที่ w/c
0.8

3 วัน
7 วัน
14 วัน
28 วัน

41 ksc.
50 ksc.
62 ksc.
70 ksc.

42 ksc.
53 ksc.
64 ksc.
72 ksc.

35 ksc.
45 ksc.
53 ksc.
60 ksc.

(b)

ความสามารถในการรับกาลังอัดของปริซึมบล็อก
ประสานก่ อ ในลั ก ษณะวางคว่ าที่ เชื่อมด้ วยปู น เกร้า ท์
5
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(c)

ความสามารถในการยึดเหนี่ยวมีสูงกว่า ดังนั้นเมื่อพื้นที่
ในการยึดเหนี่ยวที่นอ้ ยกว่าเพียงเล็กน้อยจึงไม่ทาให้การ
ส่งถ่ายกาลังไม่ต่างกันมาก ในกรณี การก่อด้วยปูนเก
ร้าท์ w/c 0.75 ปูนเกร้าท์จะไหลได้ทั่วถึงกว่าแต่พ้ืนที่ใน
การยึดเหนี่ยวโดยรวมที่เพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่มีกาลังของ
ปูนเกร้าท์ต่ากว่า ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลจากกาลัง
และผลจากพื้ น ที่ ในการยึด แหนี่ย วกั น แล้ ว ผลการรั บ
กาลังจึงไม่ต่างกันมาก แต่กรณีเชื่อมประสานด้วยปูนเก
ร้าท์ w/c 0.8 ถึงแม้การไหลของปูนเกร้าท์จะดี แต่การ
ไหลจะถู ก จ ากั ด อยู่ในช่องว่างก่อ นถึ งหน้าสั ม ผัส ของ
บล็อก เมื่อกาลังของปูนเกร้าท์ต่า การเชื่อมประสานจึง
เกิดขึ้นไม่ดีตามไปด้วย

รูปที่6 การไหลของปูนเกร้าท์ในแท่งปริซึมแบบคว่า
ที่ใช้ทดสอบ
แท่งปริซึม ที่เชื่อมประสานด้วยปู นเกร้าท์สู ตร w/c
0.7 และ0.75 มีค่ากาลังอัดที่ใกล้เคียงกันมากไม่ว่าจะมี
อายุการบ่มกี่วัน ถึงแม้ว่ากาลังอัด และอัตราส่วน w/c
ของปูนเกร้าท์ที่ใช้เชื่อมประสานจะมีค่าต่างกันแสดงให้
เห็นว่าการใช้ปูนเกร้าท์ที่อัตราส่วนผสม น้าต่อซีเมนต์
(w/c) ที่ 0.7 และ0.75 ไม่ ค่ อ ยมี ค วามแตกต่ า งกั น ใน
ด้านความสามารถในการรับกาลังมากนักดังแสดงในรูป
ที่ 7

3.4
ความสามารถในการรับกาลังอัดของปริซึม
บล็อกประสานที่ก่อในลักษณะวางคว่า
ความสามารถในการรับกาลังอัดของปริซึมบล็อก
ประสานที่ ก่ อ ในลั ก ษณะวางคว่ า จะมี ค่ า ก าลั งอั ด ที่
แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่4

ตำรำงที่ 4 กาลังอัดเฉลี่ยของปริซึมบล็อกประสาน
ที่
ก่อด้วยปูนเกร้าท์สัดส่วนต่างกันเมื่อก่อในลักษณะ
วางหงาย
อำยุกำร
บ่ม

กำลังอัดเฉลี่ย
ที่ w/c 0.7

กำลังอัดเฉลี่ย
ที่ w/c 0.75

กำลังอัดเฉลี่ย
ที่ w/c 0.8

3 วัน
7 วัน

38 ksc.
44 ksc.

37 ksc.
48 ksc.

36 ksc.
45 ksc.

รูปที่7 ความสามารถในการรับกาลังอัดเฉลี่ยของ
ปริซึมบล็อกประสาน ที่กอ่ ในลักษณะวางคว่า

14 วัน

48 ksc.

54 ksc.

52 ksc.

28 วัน

52 ksc.

58 ksc.

58 ksc.

จากรู ป ที่ 7 พบว่ า ที่ w/c 0.7 ถึ ง แม้ ว่ า ปู น เกร้ า ท์ มี
ความสามารถในการไหลได้ น้อ ยกว่า ที่ w/c 0.75 แต่

เมื่อพิจารณาความสามารถในการไหลได้ของปูนเก
ร้ า ท์ พ บว่ า การไหลของปู น เกร้ า ท์ จ ะถู ก จ ากั ด อยู่ ใ น
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ช่อ งว่า งระหว่า งก่ อ นก่ อ นถึ งหน้ า สั ม ผั ส ด้ า นข้ า ง ดั ง
แสดงในรูปที่ 8

จากรูปแบบของก้อนบล็อกประสานทาให้การไหล
ของปู น เกร้ า ท์ ไ ม่ ส ามารถไหลออกทางด้ า นข้ า งได้
เนื่องจากเป็นการไหลต้านแรงโน้มถ่วงของโลก ดังนั้น
ปูนเกร้าท์จะเชื่อมประสานได้ในแนวกลางของก้อนจึง
ทาให้พ้ืนที่ในการเชื่อมประสานมีน้อยกว่าการก่อบล็อก
ประสานแบบคว่า ส่งผลให้อัดของปริซึมบล็อกประสาน
ที่ก่อแบบหงายมีกาลังอัดต่ากว่าปริซึมบล็อกประสานที่
ก่อแบบคว่า
ผลการวิจัยพบว่าค่าความสามารถในการรับกาลัง
อัดของปริซึมบล็อกประสานที่ก่อในลักษณะวางหงาย
จะมีค่าแตกต่างกันไป เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า
ผลจากความสามารถในการไหลได้ของปูนเกร้าท์มีผล
มากกว่าความสามารถในการยึดเหนี่ยวของปูนเกร้าท์
ดังแสดงในรูปที่ 9

(a)

(b)

(c)
รูปที9่ ความสามารถในการรับกาลังอัดเฉลี่ยของ
ปริซึมบล็อกประสาน ที่กอ่ ในลักษณะวางหงาย
จากรูปที่ 9 เห็นได้ว่าค่ากาลังอัดของปริซึมที่เชื่อม
ประสานด้วยปูนเกร้าท์ที่ w/c 0.7 มีค่ากาลังอัดต่าที่สุด
ทั้ ง ที่ ค่ า ก าลั ง อั ด ของปู น เกร้ า ท์ สู ง ที่ สุ ด แต่ เมื่ อ เชื่อ ม
ประสานด้ ว ยปู น เกร้ า ท์ ที่ w/c 0.75 และ0.8 จะมี ค่ า
ใกล้เคียงกันมากจนถือได้ว่ามีค่าเท่าๆกัน แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อเชื่อมประสานด้วยปูนเกร้าท์ ที่ w/c 0.75 ถึงแม้
ความสามารถในการไหลต่ากว่าแต่ปูนเกร้าท์สูตร w/c
0.8 แต่กาลังของปูนเกร้าท์สูงกว่า จึงมีความสามารถ

(d)
รูปที8่ การไหลของปูนเกร้าท์ในแท่งปริซึมแบบ
หงายที่ใช้ทดสอบ
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ในการยึดเหนี่ยวที่ดีเทียบเท่ากับการเชื่อมประสานด้วย
ปูนเกร้าท์สูตร w/c 0.8 ที่การไหลดีกว่าแต่กาลังต่ากว่า
3.5
เปรียบเทียบผลการรับกาลังอัดของปริซึม
บล็อกประสานที่ก่อในลักษณะคว่าและหงาย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า ก าลั ง อั ด ของปริ ซึ ม บล็ อ ก
ประสานที่ ก่ อ ในลั ก ษณ ะคว่ าและหงายจะมี ค่ า ที่
แตกต่างกันโดยค่ากาลังอัดของปริซึมบล็อกประสานที่
ก่ อ แบบคว่ าจะมี ค่ า การรั บ ก าลั ง อั ด ที่ สู งกว่า ในทุ ก ๆ
อัตราส่วนผสมของปูนเกร้าท์ที่ใช้เชื่อมประสานดังแสดง
ในตารางที5่

รูปที่ 10 เปรียบเทียบกาลังอัดเฉลี่ยของปริซึม
บล็อกประสาน ที่กอ่ ในลักษณะคว่าและหงาย

ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบกาลังอัดเฉลี่ยของปริซึม
บล็อกประสานที่ก่อด้วยปูนเกร้าท์สัดส่วนต่างกันเมื่อก่อ
ในลักษณะวางคว่า
w/c

กำลังอัด
กำรก่อ
แบบคว่ำ

กำลังอัด
กำรก่อ
แบบหงำย

% ควำม
แตกต่ำง

0.7

70 ksc.

52 ksc.

26%

0.75

72 ksc.

58 ksc.

20%

0.8

60 ksc.

58 ksc.

3%

จากผลการวิจัยพบว่าการก่อปริซึมบล็อกประสาน
ในลักษณะการวางแบบคว่าจะมีค่ากาลังอัดเฉลี่ยที่สูง
กว่าการก่ อ ปริซึ ม บล็ อ กประสานในลั ก ษณะการวาง
แบบหงายโดยเฉพาะเมื่ออัตราส่วน w/c ต่า (w/c 0.70.75) แสดงให้เห็นว่าการวางบล็อกประสานแบบคว่า
ทาให้การไหลของปูนเกร้าท์เกิดขึ้นดีและต่อเนื่องกว่า
การวางบล็อกประสานแบบหงาย แต่ เมื่อใช้ปูนเกร้าท์ที่
ผสมน้ามาก (w/c 0.8) การไหลของปูนเกร้าท์จะเกิดได้
ดีมาก ดังนัน้ ไม่วา่ จะวางบล็อกในลักษณะใดจึงไม่คอ่ ยมี
ผลต่อการไหล และกาลังอัดของแท่งปริซึม
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของก้อนบล็อกประสาน
พบว่า การวางแบบคว่า การไหลของปูนเกร้าท์ จะไหล
ลงไปตามลักษณะของดอกบล็อกประสานซึ่งเป็นการ
ไหลที่เกิดขึน้ ตามแรงโน้มถ่วงของโลกและเมื่อปูนเกร้าท์
จากด้านบนไหลดันลงมาทาให้การไหลของปูนเกร้าท์ที่
อยู่ด้านล่างถูกดันออกไปด้านข้างทาให้การไหลของปูน
เกร้าท์ไปได้ไกลกว่าพื้นที่หน้าสัมผัสของก้อนจึงทั่วถึง
กว่าด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่ปูนเกร้าท์มีความสามารถ
ไนการไหลได้ต่ากว่า(w/c 0.7-0.75)
กรณีการก่อแบบวางหงายลักษณะของดอกบล็อก
ทางด้ า นบนจะยื่ น ลงไปในดอกบล็ อ กประสานทาง
ด้านล่างจึงเหมือนกับมีถ้วยมารองรับไว้ ดังนั้นการไหล
ของปูนเกร้าท์จึงถูกจากัดอยู่ในถ้วยที่รองรับด้านล่างที่

เมื่ อ เปรีย บเที ย บก าลั งอั ด ปริ ซึ ม บล็ อ กประสานที่
เชื่อ มประสานด้ วยปู น เกร้าท์ สู ต ร w/c 0.7, 0.75 และ
0.8 การก่อแบบคว่าจะมีค่ากาลังอัดสูงกว่าการก่อแบบ
หงาย 26%, 20% และ 3% ตามล าดั บ จากแนวโน้ ม
ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่าถ้ าปู นเกร้าท์มีค วามสามารถ
ไหลดีมาก แนวโน้มของกาลังอัดของแท่งปริซึมที่วางใน
ลักษณะที่แตกต่างกันจะมีค่าแตกต่างกันน้อยลง เมื่อนา
ผลการวิจัยมาเขียนกราฟเปรียบเทียบกาลังอัดที่เชื่อม
ประสานด้วยปูนเกร้าท์อัตราส่วน w/c ต่างกันจะได้ดัง
แสดงในรูปที่ 10
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มีขอบสู งขึ้นมา ดังนั้นถ้าปูน เกร้าท์จะไหลออกไปทาง
ด้านข้างจะเหมือนกับการไหลย้อนแรงโน้มถ่วงของโลก
ปู น เกร้ า ท์ ที่ มี ค วามเหนี ย วมากจึ ง ไม่ ส ามารถไหลได้
ดั ง นั้ น การไหลของปู น เกร้ า ท์ จึ ง ถู ก จ ากั ด อยู่ ใ นถ้ ว ย
ด้านล่างที่รองรับ ดังนั้นพื้นที่ผิวสัมผัสที่เชื่อมประสาน
ระหว่างก้อนบล็อกประสานจึงมีพ้ืนที่น้อยกว่าการก่อ
แบบคว่า เนื่องจากปูนเกร้าท์ไม่สามารถไหลออกไปทาง
ด้ า นข้ า งได้ จึ ง ท าให้ ผ ลของการรั บ ก าลั ง อั ด ต่ ากว่ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ปูนเกร้าท์ที่การไหลได้ต่ากว่า
(w/c 0.7-0.75) แต่ เมื่ อ ใช้ปู น เกร้ า ท์ ที่ ผ สมน้ ามากขึ้ น
(w/c 0.8) กาลังอัดจะไม่ค่อยแตกต่างกันเนื่องจากปูนเก
ร้าท์ไหลได้ดีมาก แต่การผสมน้ามากมีผลเสียคือกาลัง
อัดของปูนเกร้าท์เองต่า ทาให้การเชื่อมประสานเกิดขึ้น
ได้ไม่ดี แสดงว่ารูปแบบบล็อกประสานในปัจจุบันเมื่อ
นาไปก่อสร้างควรวางคว่ามากกว่าวางหงาย เพราะจะ
ทาให้การเชื่อมประสานของปูนเกร้าท์กับบล็อกประสาน
แต่ละก้อนเป็นไปได้ทั่วถึงกว่า ทาให้ผนังมีความแข็งแรง
มากว่าการวางบล็อกประสานแบบหงาย

ประสานด้วยสูตร w/c 0.7 และ0.75 มีค่าใกล้เคียงกัน
และมีคา่ สูงที่สุดในการทดสอบ ส่วนสูตร w/c 0.8 มีค่า
กาลังอัดต่าที่สุด
4.4
กาลังอัดของปริซึมบล็อกประสานที่ก่อใน
ลักษณะหงาย ค่ากาลังอัดจะขึน้ อยูก่ ับความสามารถใน
การไหลมากว่าผลจากกาลังอัดของปูนเกร้าท์ โดยค่า
กาลังอัดของปริซึมที่เชื่อมประสานด้วยปูนเกร้าท์สูตร
w/c 0.75 และ0.8 จะมีค่ากาลังอัดที่ใกล้เคียงกันมาก
ส่วนค่ากาลังอัดของปริซึมที่ใช้ปนู เกร้าท์สูตร w/c 0.7 มี
ค่ากาลังอัดต่าที่สุด และมีคา่ ต่าที่สุดในการทดสอบด้วย
4.5 แท่ งปริซึมบล็อ กประสานที่ ก่อ ในลัก ษณะวาง
คว่า มีค่าการรับก าลั งอั ดที่ สู งกว่าการก่ อ ในลั ก ษณะ
หงายในทุกอัตราส่วนปูนเกร้าท์ โดยที่อัตราส่วนปูนเก
ร้าท์ที่ w/c 0.7 ค่ากาลังอัดในการก่อแบบคว่าสูงกว่าใน
การก่ อ แบบหงาย 26 % ที่ อั ต ราส่ ว นปู น เกร้ า ท์ w/c
0.75 ค่ากาลังอัดในการก่อแบบคว่าสูงกว่าการก่อแบบ
หงาย 20% และที่ อั ต ราส่ ว นปู น เกร้ า ท์ w/c 0.8 ค่ า
กาลังอัดทีก่อแบบคว่าสูงกว่าการก่อแบบหงาย 3%
4.6 การก่อผนังบล็อกประสานในงานก่อสร้างจริง
ควรใช้ ปู น เกร้ า ท์ ที่ อั ต ราส่ ว นน้ าต่ อ ซี เมนต์ ( w/c ratio)
ในช่ ว ง0.7-0.75ไม่ ค วรใช้ อั ต ราส่ ว นน้ าต่ อ ซี เมนต์ ที่
มากกว่า 0.75 ดังนั้นรูปแบบการก่อที่เหมาะสมจึงควร
วางบล็อกประสานในลักษณะการก่อแบบคว่า ซึ่งจะทา
ให้ผนังที่ก่อมีค่าความสามารถในการรับกกาลังอัดสูง
กว่า มีความแข็งแรงมากกว่า

4. สรุปผลกำรวิจัย
4.1 ปูนเกร้าท์ที่ใช้เชื่อมประสานก้อนบล็อกประสาน
จะมีค่าการรับกาลังที่แตกต่างกันขึน้ อยูก่ ับอัตราส่วนน้า
ต่อซีเมนต์ (w/c ratio) โดยที่อัตราส่วน w/c 0.7 จะมีค่า
กาลังอัดเฉลี่ยสูงที่สุดรองมาคือที่อัตราส่วน w/c 0.75
และที่ w/c 0.8 มีค่ากาลังอัดต่าที่สุด
4.2 กาลังอัดต่อก้อนของบล็อกประสานเมื่อเกร้าท์
ด้วยปูนเกร้าท์แต่ละสูตรจะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก
เนื่องจากการวิบัตจิ ะเกิดที่ตัวเนื้อของบล็อกประสาน
ก่อน ดังนัน้ เมื่อเกร้าท์ก้อนบล็อกประสานด้วยปูนเกร้าท์
ที่สัดส่วนผสมต่างกัน จึงมีค่าทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก
4.3
กาลังอัดของปริซึมบล็อกประสานที่ก่อใน
ลักษณะคว่า ค่ากาลังอัดจะขึน้ อยูก่ ับผลของกาลังอัด
ของปูนเกร้าท์มากกว่าความสามารถในการไหลได้ของ
ปูนเกร้าท์
โดยค่าการรับกาลังอัดของปริซึมที่เชื่อม
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ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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