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บทคัดยอ
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคอนกรีตบล็อกที่มีคุณสมบัติในการอนุรักษพลังงาน โดยนําคอนกรีตเบาชนิด
ไรทราย มาผลิตเปนคอนกรีตบล็อกพรุน ซึ่งมีน้ําหนักนอยกวาคอนกรีตบล็อกทั่วไป มีคาการนําความรอนต่ํา เพื่อชวยลดความรอน
จากภายนอกที่เขาสูตัวอาคาร และมีราคาใกลเคียงกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถนําไปสรางบาน
ราคาประหยัด การวิจัยนี้เปนการศึกษาสวนผสมที่มีอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต ระหวาง 0.25 - 0.45 และอัตราสวนวัสดุผสมตอ
ปูนซีเมนตระหวาง 6.0 – 12.0 มวลรวมที่ใชเปนหินปูนที่มีขนาดเดี่ยว โดยมีขนาด 3/8 นิ้ว (10 มิลลิเมตร) จากผลการวิจัยพบวา เมื่อ
พิจารณาจากคุณสมบัติดานกําลังอัด หนวยน้ําหนัก และราคาของคอนกรีตบล็อกพรุน สวนผสมที่เหมาะสําหรับนํามาผลิตเปน
คอนกรีตบล็อกพรุน ไดแกสวนผสมที่มีอัตราสวน ปูนซีเมนต : มวลรวม เทากับ 1 : 9.33 โดยน้ําหนัก (1 : 11 โดยปริมาตร) และมี
อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต เทากับ 0.367 คอนกรีตบล็อกพรุนที่ได มีกําลังอัดที่อายุ 28 วัน เทากับ 52.22 กก./ตร.ซม. และมีหนวย
น้ําหนัก 1,629 กก./ลบ.ม. ซึ่งมีน้ําหนักและคาการนําความรอนนอยกวาคอนกรีตบล็อกทั่วไปประมาณ 20% และ 45% ตามลําดับ
ตนทุนการผลิตประมาณ 2.12 บาทตอกอน (ไมรวมคาแรง) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป ดังนั้นจากคุณสมบัติตาง ๆ ที่
ไดกลาวมาแลวจึงสามารถสรุปไดวา คอนกรีตบล็อกพรุนที่ไดจากงานวิจัยนี้เปนคอนกรีตบล็อกที่มีคุณสมบัติในการอนุรักษพลังงาน
ทั้งสามารถลดน้ําหนักของโครงสราง และชวยลดความรอนที่เขาสูอาคาร เมื่อเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป
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Development of Porous Lightweight Concrete Block for Green Building
Sontaya Tongaroonsri 1 , Sarayoot Lekauwsay1, Vilaiwan Nunpakde1 and Orawan Punyanak2
Abstract
The research developed concrete block having property for saving energy. The no-fine concrete is used to produce
porous concrete block which lighter weight than typical concrete block, and have lower thermal conductivity resulted in heat
transfer reduction from outside into the building. The porous concrete block has similar cost with typical concrete block so the
person who has low revenue can use to build their house. In this study, the water to cement ratio is used in the range between 0.25
to 0.45 and the total weight of mixture to cement ratio in the range between 6.0 and 12.0. Crushed limestone with single size of
3/8” (10 mm.) is used as coarse aggregate. By considering the compressive strength, unit weight and production cost, the
optimum proportion to produce porous concrete block is 1 : 9.33 by weight (cement : aggregate) or 1 : 11 by volume and water to
cement ratio is 0.367. The compressive strength at day 28of curing of porous concrete block is 52.22 kg/cm3 and unit weight is
1,629 kg/m3. The porous concrete block have lower unit weight and thermal conductivity than typical concrete block about 20%
and 45%, respectively. The production cost without wage is about 2.12 baht per unit which is similar to the typical concrete
block. Thus, it suggested that the porous concrete block can conserved energy by reduced weight of structure and heat transfer to
the building.

Keywords: concrete block, porous concrete, no-fine concrete, thermal conductivity
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1. บทนํา

กําลังอยูระหวาง 143-408 กก./ตร.ซม. [5] ซึ่งมีกําลังอัดเพียง
พอที่จะนํามาผลิตเปนคอนกรีตบล็อก
จากคุณสมบัติดานการนําความรอนต่ํา น้ําหนักเบา ดูดซับ
เสียงไดดี มีวิธีการผสมไมยุงยาก รวมถึงการฉาบปูนที่ผิวของ
คอนกรีตพรุนทําไดงายเนื่องจากมีผิวหยาบ จึงทําใหคอนกรีต
พรุนมีความเปนไปไดที่จะนํามาผลิตเปนคอนกรีตบล็อกมวล
เบา สําหรับอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งให
ผูบริโภคมีวัสดุสําหรับกอสรางบานประหยัดพลังงานที่มีราคา
ถูก ดังนั้นในบทความนี้จึงไดนําเสนอผลการศึกษาการพัฒนา
คอนกรีตบล็อกที่มีน้ําหนักเบากวาคอนกรีตบล็อกทั่วไปจาก
คอนกรี ต พรุ น ซึ่ ง จะเรี ย กคอนกรี ต บล็ อ กที่ ไ ด ว า “คอนกรี ต
บล็อกพรุน (porous concrete block)” โดยเปนการหาสวนผสม
ของคอนกรีตบล็อกพรุนที่มีตนทุนการผลิตต่ํา มีคุณสมบัติดาน
การอนุรักษพลังงาน และมีคุณสมบัติผานตามมาตรฐาน มอก.
58-2533 (คอนกรีตบล็อกชนิดไมรับน้ําหนัก) [10]

คอนกรี ต บล็ อ กเป น วั ส ดุ ก อ สร า งที่ มี ก ารใช กั น อย า ง
แพรหลาย โดยใชในการกอผนังหรือกําแพงเนื่องจากเปนวัสดุที่
งายและสะดวกตอการกอสราง มีราคาถูก น้ําหนักเบา มีความ
แข็งแรง และคงทนตอสภาพอากาศ ใชเวลากอสรางนอย จึงทํา
ใหตนทุนการกอสรางต่ํากวาการใชอิฐมอญ นอกจากนี้สามารถ
ควบคุมขนาดและคุณภาพไดอยางสม่ําเสมอ มีคาการยืดหดตัว
ซึ่งเกิดจากความชื้น และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ํา จึงทําให
เกิดการแตกราวนอยกวาผนังแบบอื่น [1-3]
จากกระแสอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ป จ จุ บั น มี ก ารผลิ ต คอนกรี ต บล็ อ กมวลเบาออกจํ า หน า ย
เนื่องจากมีขอดีหลายประการคือ น้ําหนักเบา ทําใหโครงสราง
อาคารรับน้ําหนักนอยลง และคอนกรีตบล็อกมวลเบากันความ
รอนไดดีทําใหประหยัดพลังงานจากการใชเครื่องปรับอากาศ
กันเสียงไดดีเนื่องจากมีความพรุนทําใหสามารถลดเสียงรบกวน
จากภายนอกอาคารและทนไฟไดดี การผลิตคอนกรีตบล็อกมวล
เบาที่ นิ ย มใช ใ นป จ จุ บั น คื อ คอนกรี ต บล็ อ กมวลเบาแบบมี
ฟองอากาศอบไอน้ํา ซึ่งวิธีการผลิตจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี
ขั้นสูง เงินลงทุนจํานวนมาก และในกระบวนการผลิตยังตองใช
วัตถุดิบและพลังงานจํานวนมหาศาล เนื่องจากตองมีการอบไอ
น้ําในหองที่มีความดันสูง จึงทําใหราคาคอนกรีตบล็อกมวลเบา
ที่ผลิตดวยวิธีนี้มีราคาแพง บานพักอาศัยของชาวบานในทองถิ่น
ทั่วไปยังไมสามารถเขาถึงคอนกรีตบล็อกชนิดนี้ได ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาที่มีตนทุนการผลิตต่ํา
มีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอน โรงงานผลิตคอนกรีตบล็อก
ทั่วไปสามารถผลิตได ผูวิจัยจึงพัฒนาคอนกรีตบล็อกที่ผลิตจาก
คอนกรีตมวลเบาชนิดไรทราย (no-fine concrete) หรือคอนกรีต
พรุน (porous concrete) เนื่องจากคอนกรีตพรุนมีวิธีการผลิตไม
ซับซอน สามารถดูดซับเสียงได [4] มีการหดตัวและมีคา
สัมประสิทธิ์การนําความรอนต่ํา จึงถูกนํามาใชในงานคอนกรีต
ที่ตองการคุณสมบัติความเปนฉนวน [5,6] งานวิจัยที่ผานมา
พบวา ปจ จัย ที่มีผ ลตอ คุณ สมบั ติดานกําลัง ของคอนกรี ตพรุ น
ไดแก อัตราสวนชองวาง ลักษณะของซีเมนตเพสต ปริมาตร
และขนาดของมวลรวมหยาบ [7-9] โดยทั่วไปคอนกรีตพรุนมี

2. ขอบเขตของการศึกษา
คอนกรีตบล็อกพรุนที่ทําการศึกษา เปนคอนกรีตบล็อกชนิด
ไมรับน้ําหนัก ขนาด 39×19×7 ซม. ผลิตจากเครื่องอัดแบบเทา
เหยียบ ดังรูปที่ 1 อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตที่ทําการศึกษาอยู
ระหว า ง 0.25 – 0.45 และอั ต ราส ว นระหว า งวั ส ดุ ผ สมต อ
ปู น ซี เ มนต อ ยู ร ะหว า ง 6-12 มาตรฐานที่ ใ ช ใ นการทดสอบ
คอนกรีตบล็อกไดแก มอก.109-2517 (วิธีชักตัวอยางและการ
ทดสอบวัสดุงานกอซึ่งทําดวยคอนกรีต) [11] คุณสมบัติของ
คอนกรีตบล็อกพรุนที่ทําการศึกษาไดแก
1) กําลังอัดของคอนกรีตบล็อก ที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน
2) หนวยน้ําหนักของคอนกรีตบล็อก ที่อายุ 28 วัน
3) การดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อก ที่อายุ 28 วัน
4) คาการนําความรอน (thermal conductivity) ของคอนกรีต
ปกติ คอนกรีตบล็อกพรุน และคอนกรี ตบล็อกทั่ วไปที่ มี
อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตเทากัน
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คอนกรีตบล็อก ไดแก Hot Disk Thermal Constant Analyzer
TPS2500 ซึ่งทําการทดสอบตาม มาตรฐาน ISO/DIS 22007-2.2
ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3

3. วิธีการศึกษา
3.1 วัสดุ
งานวิจัย นี้ศึกษาคอนกรี ตบล็อกพรุนที่ผลิตจากคอนกรีต
พรุน ซึ่งเปนคอนกรีตที่ไมมีสวนผสมของมวลละเอียด ดังนั้น
สวนผสมจึงมีเพียง ปูนซีเมนต มวลรวมหยาบและน้ํา วัสดุที่ใช
ในการศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
1) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 มีคาความถวงจําเพาะ
3.15
2) มวลรวมหยาบ ที่ใชเปนหินปูนที่มีขนาดเดี่ยว โดยมี
ขนาด 3/8 นิ้ว มีคาโมดูลัสความละเอียดเทากับ 5.79 ความ
ถวงจําเพาะเทากับ 2.67 รอยละการดูดกลืนน้ําเทากับ 0.33 และ
มีหนวยน้ําหนักเทากับ 1,613 กก./ลบ.ม.

รูปที่ 1 เครื่องอัดบล็อกแบบเทาเหยียบ

3.2 การเตรียมตัวอยาง
การออกแบบสวนผสมสําหรับผลิตคอนกรีตบล็อกพรุนใน
งานวิจัยนี้จะใชหลักการ การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
(experiment design) จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอนกรีตพรุนและคอนกรีตบล็อกทั่วไปสามารถกําหนดตัวแปร
และคาที่ใชในการออกแบบการทดลองไดคือ อัตราสวนน้ําตอ
ปูน ซีเ มนต 0.25 – 0.45 และอั ต ราส ว นระหว า งวั ส ดุ ผ สมต อ
ปูนซีเมนต 6-12 จากการออกแบบการทดลอง ไดชุดทดสอบ
ทั้งหมด 9 ชุด แสดงดังตารางที่ 1 โดยแตละสวนผสมมีปริมาณ
เพสตที่แตกตางกัน โดยมีคาอยูในชวง 11.59-25.62 เปอรเซ็นต
โดยปริมาตร วิธีการเตรีย มตัวอย างคอนกรีตบล็อ กพรุนจะมี
ขั้นตอนเชนเดียวกับการอัดขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกทั่วไป

รูปที่ 2 Hot Disk Thermal Constant Analyzer TPS2500

3.3 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อก
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรีต บล็ อ กในงานวิ จั ย นี้
ไดแก การทดสอบกําลังอัด การทดสอบหนวยน้ําหนักและการ
ทดสอบการดู ด กลื น น้ํ า ของคอนกรี ต บล็ อ ก ซึ่ ง ทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก.109-2517 สวนการทดสอบคาการนําความรอน
ของคอนกรีตปกติ คอนกรีตบล็อกพรุน และคอนกรีตบล็อก
ทั่ ว ไป ทดสอบโดยศู น ย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห ง ชาติ
(MTEC) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ท ดสอบค า การนํ า ความร อ นของ

รูปที่ 3 การติดตั้งตัวอยางที่พรอมทดสอบคาการนําความรอน
25
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ตารางที่ 1 สวนผสมสําหรับคอนกรีตบล็อกพรุน
Paste
Mix proportions (kg/m3)
content
Cement
Water
Rock
(% V/V)
178.25
65.46 1,663.44
16.22
257.82
63.11 1,508.74
20.88
181.39
52.96 1,713.73
11.59
264.43
57.91 1,578.10
19.70
209.34
56.14 1,581.12
17.00
216.69
43.86 1,678.71
14.87
162.77
45.58 1,718.84
12.59
307.87
75.43 1,459.29
25.62
212.95
74.53 1,629.07
19.22

รูปที่ 4 ลักษณะของคอนกรีตบล็อกพรุน ชุดทดสอบที่ 1

4. ผลการทดลองและการวิเคราะหผล
ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกพรุน แสดงดัง
ตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาลักษณะของคอนกรีต
บล็อกพรุนพบวามีลักษณะไมตางกันมากนัก ยกเวนสวนผสมที่
มี ป ริ ม าณเพสต ต า งกั น มากๆ เช น ชุ ด ทดสอบที่ 1 และชุ ด
ทดสอบที่ 8 ซึ่ ง มี ป ริ ม าณเพสต เ ท า กั บ 16.22 และ 25.62%
ลักษณะของคอนกรีตบล็อกพรุนแสดงดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5
ตามลําดับ โดยชุดทดสอบที่ 1 จะมองเห็นชองวางระหวางมวล
รวมไดอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไปดัง
แสดงในรูปที่ 6 จะพบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน ทั้งนี้
เนื่ อ งจากส ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเพสต ม าก จะไปอุ ด ประสาน
ชองวางระหวางมวลรวมไดมากกวาสวนผสมที่มีปริมาณเพสต
นอ ย จึงทําใหเกิดชอ งวางนอยกวา ในขณะที่คอนกรีตบล็อ ก
ทั่วไปมีทรายและหินฝุนเปนสวนผสมผิวของคอนกรีตบล็อกที่
ไดจึงมีความเรียบและพบชองวางเพียงเล็กนอย

รูปที่ 5 ลักษณะของคอนกรีตบล็อกพรุน ชุดทดสอบที่ 8

รูปที่ 6 ลักษณะของคอนกรีตบล็อกทั่วไป
4.1 ปจจัยที่มีผลตอกําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุน
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาคอนกรีตบล็อกพรุนในทุก
สวนผสมมีกําลังอัดที่อายุ 14 วัน ผานมาตรฐาน มอก. 58-2533
และในชุดทดสอบที่ 1, 2, 4, 5, 8 และ 9 มีกําลังอัด มากกวา
50.97 กก./ตร.ซม. ซึ่งผานมาตรฐาน มอก.57-2530 (คอนกรีต
บล็อกรับน้ําหนัก) ชั้นคุณภาพ ค. [12] แสดงใหเห็นวาสวนผสม
ของคอนกรีตพรุนที่ไดจากงานวิจัย นี้ส ามารถนําไปผลิตเปน
คอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ําหนักได อยางไรก็ตามแมวากําลังอัด
ของคอนกรีตบล็อกทั้ง 9 ชุดทดสอบ มีคาผานมาตรฐาน มอก.
26
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แตเ มื่ อ พิจ ารณาลั ก ษณะของคอนกรี ตบล็อ ก พบว าคอนกรี ต
บล็ อ กในชุ ด ทดสอบที่ 3, 6 และ 7 (มี ป ริ ม าณเพสต เ ท า กั บ
11.59, 14.87 และ 12.58% ตามลําดับ) มีการหลุดรอนของเม็ด
หินที่มุมของบล็อก เมื่อมีน้ําหนักกระทําเพียงเล็กนอย แสดงให
เห็นวาปริมาณเพสตที่ใชนอยเกินไป ทําใหเกิดการหลุดรอ น
ของเม็ ด หิ น ดั ง นั้ น ปริ ม าณเพสต ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ผลิ ต
คอนกรีตบล็อกจึงควรมีคามากกวา 14.87%
จากรูปที่ 7 แสดงใหเห็นวากําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุน
มีคาเพิ่มขึ้นตามหนวยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กําลังอัดของ
คอนกรี ต บล็ อ กพรุ น มี ค า ลดลงตามปริ ม าณมวลรวมหยาบที่
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากกํ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต พรุ น ขึ้ น อยู กั บ
ประสิทธิภาพและปริมาณของเพสตในการยึดมวลรวมหยาบเขา
ไวดวยกัน ดังนั้นเมื่อปริมาณเพสตเพิ่มขึ้นกําลังอัดจึงเพิ่มขึ้น
[13] ในขณะที่เมื่อปริมาณมวลรวมหยาบเพิ่มขึ้นจะทําให
ปริ ม าณเพสต ล ดลง ทํ า ให กํ า ลั ง อั ด ลดลงตามไปด ว ย เมื่ อ
พิจารณาความแตกตางของกําลังอัดที่อายุการบม 14 และ 28 วัน
แสดงใหเห็นวากําลังของเพสตมีผลอยางมากตอกําลังอัดของ
คอนกรีตบล็อกพรุน ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนกวาคอนกรีตบล็อก
ทั่วไป

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุน ที่
อายุ 7, 14 และ 28 วัน
Paste content Compressive strength (kg/cm2)
Mix
(% V/V)
7 days 14 days 28 days
1
16.22
39.38
41.20
52.22
2
20.88
45.97
48.14
56.73
3*
11.59
24.07
31.72
36.52
4
19.70
31.77
34.67
60.89
5
17.00
29.84
42.07
60.63
6*
14.87
21.03
28.54
34.78
7*
12.58
17.35
31.23
39.03
8
25.62
44.58
48.14
65.05
9
19.22
86.30
88.91
89.77
Note : TIS. 58-2533 (Compressive strength ≥ 25.48 kg/cm2)
* Some of rock splitting off from the concrete block
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคอนกรีตบล็อกพรุน
Compressive
Mix strength at 28 days
(kg/cm2)

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางกําลังอัดที่อายุ 28 วันกับหนวย
น้ําหนักของคอนกรีตบล็อก
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Unit
weight
(kg/m3)

1
2
3
4
5
6
7
8

52.22
56.73
36.52
60.89
60.63
34.78
39.03
65.05

1,629
1,645
1,620
1,645
1,650
1,605
1,611
1,625

9

89.77

1,656

Absorption
(%)
5.19
5.76
6.07
3.52
5.74
6.01
5.27
6.76
4.74
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคาการนําความรอนของคอนกรีต
Sample

Thermal conductivity
(W/m·K)

Porous concrete block (Mix 1)
Porous concrete block (Mix 9)
Typical concrete block
Concrete

0.7254
1.0260
1.3090
2.2397

4.4 ปจจัยดานการนําความรอนของคอนกรีตบล็อกพรุน
จากรูปที่ 8 พบวาคาการนําความรอนของคอนกรีตบล็อก
พรุ น มี ค า น อ ยกว า คอนกรี ต ปกติ และคอนกรี ตบล็ อ กทั่ ว ไป
เนื่องจากคาการนําความรอนจะสัมพันธกับความพรุนของวัสดุ
โดยวัสดุที่มีความพรุนหรือมีชองวางในเนื้อของวัสดุมากจะมีคา
การนําความรอนต่ํา คอนกรีตบล็อกพรุนในชุดทดสอบที่ 1 มี
หน ว ยน้ํ า หนั ก น อ ยกว า ในชุ ด ทดสอบที่ 9 แสดงให เ ห็ น ว า มี
ชองวางมากกวาจึงทําใหมีคาการนําความรอนต่ํากวา คอนกรีต
บล็อกพรุนในชุดทดสอบที่ 9
เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติดานกําลังอัด หนวยน้ําหนัก และ
ราคาของคอนกรีตบล็อกพรุน สามารถสรุปไดวา สวนผสมที่
เหมาะสมสํ า หรั บ นํ า มาผลิ ต เป น คอนกรี ต บล็ อ กพรุ น ได แ ก
สวนผสมในชุดทดสอบที่ 1 ซึ่งมีอัตราสวน ปูนซีเมนต : มวล
รวม เทากับ 1 : 9.33 โดยน้ําหนัก (1 : 11 โดยปริมาตร) และมี
อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต เทากับ 0.367 โดยคอนกรีตบล็อก
พรุนที่ไดมีกําลังอัดที่อายุ 28 วัน เทากับ 52.22 กก./ตร.ซม. และ
มีลักษณะของคอนกรีตบล็อกที่สวยงาม ขอบของบล็อกมีความ
แข็งแรง มีตนทุนการผลิต 2.12 บาทตอกอน (ไมรวมคาแรง)
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อก
ทั่วไปที่อยูประมาณ 1.80 บาท (ไมรวมคาแรง) พบวามีราคา
ตางกัน 15% แตเมื่อพิจารณาราคาขายของคอนกรีตบล็อกใน
ปจจุบันที่อยูระหวาง 4 – 6 บาท/กอน สวนตางนี้จึงถือวานอย
มาก อยางไรก็ตามเมื่อคํานึงถึงการจัดการเกี่ยวกับสวนผสม ซึ่ง
คอนกรีตบล็อกพรุนใชเพียงหินเกล็ด ในขณะที่คอนกรีตบล็อก
ทั่วไปมีสวนผสมคือ ทรายหยาบ หินฝุนและหินเกล็ด ก็จะทําให
ตนทุนการผลิตตางกันเพียงเล็กน อ ย เมื่อ เปรียบเทีย บกับ
คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบอบไอน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 5
คอนกรีตบล็อกพรุนมีราคารวมตอตารางเมตร ต่ํากวาคอนกรีต
มวลเบาแบบอบไอน้ําถึง 45% แตมีน้ําหนักรวมปูนฉาบสูงกวา
เพียง 15% และคาการนําความรอนสูงกวาคอนกรีตบล็อกมวล
เบาแบบอบไอน้ํ า แต ต่ํ า กว า คอนกรี ต บล็ อ กทั่ ว ไป ดั ง นั้ น
คอนกรีตบล็อกพรุนจึงถือเปนวัสดุมวลเบาที่มีตนทุนการผลิต
ต่ํา ชาวบานทั่วไปสามารถนําไปใชในการกอสรางได

4.2 ปจจัยที่มีผลตอการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกพรุน
จากตารางที่ 3 พบวาคาการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกมี
คาอยูระหวาง 3.52 - 6.76% ซึ่งมีคาอยูในเกณฑที่ มอก.58-2533
กําหนดคือ มีคาไมเกิน 25 % ดังนั้นคอนกรีตบล็อกพรุนที่ไดนี้
ถือวาอยูในเกณฑ คอนกรีตบล็อกชนิดควบคุมความชื้น และ
พบว า การดู ด กลื น น้ํ า มี แ นวโน ม ลดลงตามหน ว ยน้ํ า หนั ก ที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกพรุนยังมี
ค า น อ ยกว า คอนกรี ต บล็ อ กทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ค า อยู ร ะหว า ง 7.99 12.79% [14] เนื่องจากคอนกรีตบล็อกพรุนประกอบดวยเพสต
และมวลรวมหยาบ ไมมีมวลรวมละเอียด ทําใหมีชองวางขนาด
ใหญน้ําจึงสามารถไหลออกจากชองวางเหลานี้ไดงาย ทําใหมี
การกักเก็บอยูในเนื้อของคอนกรีตไดนอยกวาคอนกรีตบล็อก
ทั่วไป
4.3 ปจจัยดานหนวยน้ําหนักของคอนกรีตบล็อกพรุน
หน ว ยน้ํ า หนั ก ของคอนกรี ต บล็ อ กพรุ น จากงานวิ จั ย นี้ มี
คาเฉลี่ยประมาณ 1,632 กก./ลบ.ม. ซึ่งถือวามีน้ําหนักนอยกวา
คอนกรีตบล็อกทั่วไป ซึ่งมีหนวยน้ําหนักประมาณ 2,039 กก./
ลบ.ม. [14] ดั ง นั้ น น้ํ า หนั ก ของผนั งที่ ก อ ด ว ยคอนกรี ต บล็ อ ก
พรุ น จึ ง มี ค า น อ ยกว า กํ า แพงที่ ก อ ด ว ยคอนกรี ต บล็ อ กทั่ ว ไป
ประมาณ 20% น้ํ า หนั ก ของคอนกรี ต บล็ อ กที่ ล ดลงไปนี้
เนื่องจากในคอนกรีตบล็อกพรุนมีปริมาณชองวางขนาดใหญอยู
เปนจํานวนมาก
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รูปที่ 8 คาการนําความรอนของวัสดุตางๆ
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกชนิดตางๆ
Properties

Typical concrete
block 1

Size (cm)
7 × 19 × 39
Cost per sq.m. (Baht)
200
2
Total weight with mortar per sq.m. (kg/cm )
130
Thermal conductivity (mW/m·K)
1,309
Absorption (%)
10
Note : 1 water to cement ratio = 0.367 (same as Mix 1)

Porous concrete
block (Mix 1)

Autoclaved aerated
concrete block [15]

7 × 19 × 39
200
112
725.4
5

7.5 × 20 × 60
363.5
95
110
30

กําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุนที่ไดอยูในชวง 34.78 - 89.77
กก./ตร.ซม. โดยกําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุนมีคาเพิ่มขึ้น
ตามหนวยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น สวนคารอยละการดูดกลืนน้ําของ
คอนกรีตบล็อกพรุนมีคาอยูระหวาง 3.52 - 6.76% ซึ่งมีคานอย
กวาคอนกรีตบล็อกทั่วไป ดังนั้นคอนกรีตบล็อกพรุนในทุกชุด
ทดสอบจึ ง ผ า นมาตรฐาน มอก.58-2533 หน ว ยน้ํ า หนั ก ของ
คอนกรี ต บล็ อ กพรุ น น อ ยกว า คอนกรี ต บล็ อ กทั่ ว ไป ดั ง นั้ น
น้ํ า หนั ก ของกํ า แพงคอนกรี ต บล็ อ กพรุ น จึ ง น อ ยกว า กํ า แพง
คอนกรีตบล็อกทั่วไปประมาณ 20% ทําใหลดคาใชจายดานงาน
โครงสรางลงได สวนคาการนําความรอนของคอนกรีตบล็อก
พรุน (ชุดทดสอบที่ 1) มีคานอยกวาคอนกรีตบล็อกทั่วไป ถึง

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองที่ไดในโครงการวิจัยสามารถสรุปไดวา
สวนผสมที่เหมาะสมสําหรับนํามาผลิตเปนคอนกรีตบล็อกพรุน
ไดแกสวนผสมในชุดทดสอบที่ 1 ซึ่งมีอัตราสวน ปูนซีเมนต :
มวลรวม เทากับ 1 : 9.33 โดยน้ําหนัก (1 : 11 โดยปริมาตร) และ
มีอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต เทากับ 0.367 โดยคอนกรีตบล็อก
พรุนที่ไดมีกําลังอัดที่อายุ 28 วัน เทากับ 52.22 กก./ตร.ซม. และ
มีลักษณะของคอนกรีตบล็อกที่สวยงาม ขอบของบล็อกมีความ
แข็งแรง มีตนทุนการผลิต 2.12 บาทตอกอน (ไมรวมคาแรง)
สวนคุ ณ สมบั ติทั่ วไปของคอนกรี ตบล็อ กพรุน จากการวิจัย นี้
พบวาเมื่อปริมาณเพสตอยูในชวง 11.59 - 25.62% โดยปริมาตร
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45% เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบอบไอน้ํา
พบว าคอนกรี ตบล็อ กพรุ น มีร าคารวมตอ ตารางเมตร ต่ํา กว า
คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ําถึง 45% แตมีน้ําหนักรวมปูน
ฉาบสูงกวาเพียง 15% และคาการนําความรอนสูงกวาคอนกรีต
บล็อกมวลเบาแบบอบไอน้ํา แตต่ํากวาคอนกรีตบล็อกทั่วไป
ดังนั้นจากคุณสมบัติตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวจึงสามารถสรุปได
วา คอนกรีตบล็อกพรุนที่ไดจากงานวิจัยนี้เปนคอนกรีตบล็อกที่
มีคุณสมบัติในการอนุรักษพลังงาน ทั้งสามารถลดน้ําหนักของ
โครงสร า ง และช ว ยลดความร อ นที่ เ ข า สู อ าคารลงได เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป

[6]

[7]

[8]

[9]

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และไดรับความอนุเคราะหในการ
ทดสอบค า การนํ า ความร อ นของคอนกรี ต บล็ อ กจาก ศู น ย
เทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห ง ชาติ (MTEC) และความ
อนุเคราะหขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณ
โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

[10]

[11]
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