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บทคัดย7อ 
 

      งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหาอัตราสGวนท่ีเหมาะสมของวัสดุผสมท่ีมีสGวนผสมของหินฝุ_น เพ่ือ
นํามาผลิตคอนกรีตบล็อกรูปแบบประยกุต และเปรยีบเทียบสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตบล็อกท่ีผลิตข้ึนกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม และศึกษาขKอมูลเชิงเศรษฐศาสตร ของราคาคอนกรีตบล็อกโดยคิดตKนทุนการผลิตตGอ
หนGวย ผลการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของหินฝุ_นในจังหวัดสุรินทร พบวGาหินฝุ_นท้ังหมดมีลักษณะ
การกระจายตัวคลKายกันจึงกําหนดอัตราสGวนของหินฝุ_นคือ หินขนาด 9.53-4.75 มิลลิเมตร ใชK 1 
เปอร เซ็นต  หินขนาด 4.75-2.36 มิลลิเมตร ใชK 25 เปอร เซ็นต  หินขนาด 2.36-1.19 มิลลิเมตร ใชK 29 
เปอร เซ็นต  หินขนาดนKอยกวGา 1.19 มิลลิเมตร ใชK 45 เปอร เซ็นต  ผลการศึกษาสGวนผสมของปูนซีเมนต  : 
ฝุ_นหิน : อัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต  (w/c) โดยปูนซีเมนต  ใชKสัดสGวน 0.8, 1.0 และ 1.2 หินฝุ_น ใชKสัดสGวน 6, 
8 และ 10 และอัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต  ใชKสัดสGวน 0.4, 0.6 และ 0.8 พบวGาอัตราสGวนท่ีสามารถรับความ
เคKนอัดประลัยมากท่ีสุดคืออัตราสGวน 1 : 6 : 0.8  
     ผลการศึกษาจากการนําอัตราสGวน 1 : 6 : 0.8 มาข้ึนรูปคอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต รูปแบบ คือ 
ชนิดท่ีไมGรับนํ้าหนัก ขนาด 100x200x 400 มิลลิเมตร โดยวิธีการหลGอกับท่ีทดสอบสมบัติทางกายภาพ
ของคอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต  พบวGามีคGาความเคKนอัดประลัย 6.951 เมกะพาสคัล มีคGาการดูดซึม
นํ้ารKอยละ 8.281 และมีคGาความหนาแนGน 2,080 กิโลกรัมตGอลูกบาศก เมตร คGาท่ีไดKมีคุณสมบัติผGาน
เกณฑ มาตรฐานอุตสาหกรรมผลการศึกษาตKนทุนการผลิตตGอหนGวย พบวGาราคาตKนทุนการผลิตตGอกKอน 
4.97 บาท 
 
คําสําคัญ : คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต , หินฝุ_น, ความเคKนอัดประลัย, ตKนทุนการผลิตตGอหนGวย 
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Abstract 
 
     The research purposes are to study suitable proportions of dust rocks mixture 
materials for producing modified concrete blocks, in order to meet industry standards 
and to study economic comparison of concrete block costs by calculating from the 
cost of production per unit. Results of the study of the distribution of rock dust in 
Surin. That stone dust dispersed all look similar. The proportion of dust rocks in this 
research is mixed from four sizes of rocks as 1% of 9.53-4.75 mm size, 25% of 4.75-2.36 
mm size, 29% of 2.36-1.19 mm size and 45% of less than 1.19 mm size. The study of 
general information of the quarry industry is found that there are seven quarries in 
Surin. All of the dust rock samples are similarly distributed textures by classifying from 
percentage of rock sizes which remained on sieves. The proportion of dust rocks in this 
research is mixed from four sizes of rocks as 1% of 9.53-4.75 mm, 25% of 4.75-2.36 
mm, 29% of 2.36-1.19 mm and 45% of less than 1.19 mm.  
     The result from studying the proportion of 1 : 6 : 0.8 (concretes: dust rocks: w/c) 
used form the concrete blocks–the kind of Hollow Non-Load-Bearing Concrete 
Masonry Unit is 100x200x400 mm size by casting. The physical properties tests of the 
concrete blocks have the ultimate strength at 6.951 Mp, water absorption value is 
8.281 % and density of blocks is 2,080 kg/m3. The result showed that concrete block 
quality is higher than industry standards. The result from the economic comparison of 
concrete block costs by calculating from the cost of production per unit showed that, 
the cost of production per unit is 4.97 baths. 
 

Keyword : modified concrete blocks, dust rocks, ultimate strength, cost of production 
per unit 
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1.บทนํา 
     คอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อกเป}นวัสดุ
กGอสรKางท่ีไดKจากการนําปูนซีเมนต  และนํ้าผสม
เขKากับวัสดุผสมละเอียด เชGน หินฝุ_นและทราย 
ในอัตราสGวนผสมตGาง ๆ และถูกผลิตใหKมีขนาด
และรูปรGางท่ีตKองการโดยใชKเครื่องอัดคอนกรีต
บล็อกคอนกรีตบล็อกเป}นวัสดุกGอสรKางท่ีไดKรับ
ความนิยมอยGางแพรGหลายในประเทศไทย 
เน่ืองจากคอนกรีตบล็อกมีราคาถูก กGอสรKางงGาย 
คGาบํารุงรักษาต่ํา หาซ้ือไดKงGาย อีกท้ังโครงสรKาง
ท่ีทําดKวยคอนกรีตบล็อกเป}นโครงสรKางท่ีแข็งแรง 
คงทน ทึบเสียงรักษาอุณหภูมิภายในโครงสรKาง
ไดKดี มีความสวยงาม ในประเทศไทยคอนกรีต
บล็อกท่ีถูกผลิตข้ึนโดยสGวนใหญGจะมีความหนา 
70 มิลลิเมตร เทGาน้ัน ซ่ึงทําใหKไมGสามารถใชK
คอนกรีตบล็อกดังกลGาวเป}นผนังรับแรง (Load-
Bearing Wall) ไดKโดยตรง เน่ืองจากมาตรฐาน
การออกแบบวัสดุกGอของวิศวกรรมสถานแหGง
ประเทศไทย กําหนดใหKอัตราสGวนความชะลูด 
(Slenderness Ratio) ของผนังจะมีคGาไดKไมGเกิน 
20 ดังน้ันคอนกรีตบล็อกขนาดความหนาดังกลGาว
จึงถูกนําไปใชKเป}นวัสดุในการกGอสรKางโครงสรKาง
รอง (Secondary Structure) เชGน ผนังไมGรับ
นํ้าหนัก (Nonload-Bearing Wall) เป}นตKน
เทGาน้ัน ซ่ึงทําใหKศักยภาพในการใชKงานของ
คอนกรีตบล็อกดังกลGาวลดลงอยGางมาก ขKอดKอย
ท่ีสํา คัญอีกขKอหน่ึงของคอนกรีตบล็อกคือ 
คุณภาพของคอนกรีตบล็อกท่ีผลิตโดยโรงงานใน
เขตพ้ืนท่ีตGางจังหวัดมีความแตกตGางกันคGอนขKาง

สูง เน่ืองจากอัตราสGวนผสม มาตรฐานการผลิต 
และการบGมมีความแตกตG าง กัน (สิท ธิ ชัย 
แสงอาทิตย , 2556) 
     หินกGอสรKาง กรวด และทราย เป}นวัสดุผสม 
ท่ีใชKในการผสมคอนกรีต ท้ังน้ี ในสGวนของหิน
กGอสรKางน้ันจะเป}นผลผลิตท่ีไดKจากโรงโมGหิน ซ่ึง
จะผลิตหินกGอสรKางชนิดตGาง ๆ ไดKแกG หิน 1 น้ิว 
หิน ¾น้ิว หินเกล็ด (หรือหิน 3/8 น้ิว) และหิน
ฝุ_น (หรือ หิน 3/16 น้ิว) อยGางไรก็ตาม หินฝุ_น
มักจะเป}นผลผลิตของโรงโมGท่ีมียอดจําหนGาย
นKอย (สGวนใหญGใชKเฉพาะเป}นวัสดุผสมในอิฐ
บล็อก) เทียบกับปริมาณผลผลิตท่ีเกิดข้ึน หลาย
ครั้งเป}นภาระแกGผูKประกอบการ ในการหาพ้ืนท่ี
เก็บกอง สิ้นเปลืองคGาใชKจGายในการขนยKาย 
(สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ, 2556) แตGในกรรมวิธี
การผลิตหินจะมีฝุ_นละอองเกิดข้ึนเป}นจํานวน
มากและฝุ_นละอองเหลGาน้ี กGอใหKเกิดป�ญหา
มลพิษของอากาศท่ีเป}นอันตรายตGอผูKปฏิบัติงาน
ในโรงงานโมG หินและประชาชนท่ีอาศัยอยูG
ใกลKเคียงกับโรงโมGหินตามปกติแลKวอากาศในโรง
โมGหินและบริเวณใกลKเคียงจะมีฝุ_นละอองจาก
โ ร ง โ มG หิ น ป น เ ป�� อ น อ ยูG เ ป} น จํ า น ว น ม า ก 
ผูKประกอบการในหลายพ้ืนท่ีจึงถือวGา หินฝุ_น 
เป}นวัสดุเหลือใชKท่ีสรKางภาระและคGาใชKจGาย  
     การศึกษาวิจัยครั้งน้ีจึงเป}นการหาอัตราสGวน
ท่ีเหมาะสมของหินฝุ_นในการผลิตคอนกรีต
บล็อกซ่ึงจะเป}นแนวทางในการสรKางมูลคGาเพ่ิม
ใหKกับท้ังตัวหินฝุ_นและตัวผลิตภัณฑ คอนกรีต
การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ในการใชK
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ประโยชน อยGางคุKมคGา การลดผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกับสิ่งแวดลKอมจากอุตสาหกรรมโรงงานโมG
หินและเป}นแนวทางในการศึกษาวิจัยดKานวัสดุท่ี
เหมาะสมในงานกGอสรKางตGอไป 

 
2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 

     1) เพ่ือศึกษาหาอัตราสGวนท่ีเหมาะสมใน
การผลิตคอนกรีตบล็อกท่ีมีสG วนผสมของ 
ซีเมนต  : หินฝุ_น : อัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต  (w/c) 
     2) เพ่ือประยุกต รูปแบบ และเปรียบเทียบ
สมบัติทางกายภาพของคอนกรีตบล็อกท่ีผลิต
ข้ึนกับมาตรฐานคอนกรีตบล็อก 
     3) เพ่ือศึกษาตKนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อก
รูปแบบประยุกต จากหินฝุ_น 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

     วิธีการดําเนินงานของโครงการวิจัยมี
ข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 
 

3.1 การเก็บตัวอย�างหินฝุ#น 
 

       ตัวอยGางหินฝุ_นเก็บจากอุตสาหกรรมโมGหิน
ในเขตจังหวัดสุรินทร เพ่ือหาขนาดมวลคละของ
หินฝุ_น 
     1) เก็บตัวอยGางหินฝุ_นจากโรงโมGหินท้ังหมด
ในจังหวัดสุรินทร  โดยวิธีการสุGมการแบGงตัว
อยGางแบบมีมาตรฐาน โดยการแบGงใหKเป}นสี่สGวน 

(Quartering) เพ่ือ ใหKไดKตัวอยGางท่ีเป}นตัวแทน
จากกองวัสดุ 
     2) การทดลองหาขนาดมวลคละของหินฝุ_น 
โดยวิธี Sieve Analysis มาตรฐานท่ีใชKในการ
ทดสอบคือ ASTM D-422 Standard Test 
Method of Particle Size Analysis of Soils 
     3) กําหนดสัดสGวนขนาดหินท่ีเป}นตัวแทน
ของหินฝุ_น 

 
3.2 การศึกษาอัตราส�วนของปูนซีเมนต. ฝุ#น
หิน และอัตราส�วนน้ํา-ซีเมนต. (w/c) ท่ีเหมาะสม
ในการผลิตคอนกรีตบล็อก 
 
     1) ศึกษาอัตราสGวนระหวGางปูนซีเมนต  หิน
ฝุ_นและอัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต  (w/c) โดยมวล
ทดสอบคุณสมบัติในการรับความเคKนอัดประลัย
สุGมเลือกกลุGมตัวอยGางตัวแปรโดยใชKทฤษฎี
สามเหลี่ยมดKานเทGา ดังแสดงในภาพท่ี 1 ดังน้ี 
        - ปูนซีเมนต ใชKสดัสGวน 0.8, 1.0 และ 1.2 
        - หินฝุ_นใชKสัดสGวน 6, 8 และ 10 
        - อัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต  (w/c) ใชKสัดสGวน 
0.8, 1.2 และ 1.6 
     2) ผสมคอนกรีตตามอัตราสGวนในแบบหลGอ
ทรงลูกบาศก ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 
     3) บGมคอนกรีตทรงลูกบาศก 28 วัน 
     4) ทดสอบคุณสมบัติในการรบัความเคKนอัด
ประลัยดKวยเครื่อง Universal Testing Machine 
     5) เปรียบเทียบศึกษาคGาความเคKนอัดประลยั 
โดยการวิเคราะห ความแปรปรวนแบบ One-
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way ANOVA และการทดสอบเปรียบ เทียบ
คGาเฉลี่ยโดยวิธีของดันแคน (Duncan’s New 
Multiple Range Test) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ทฤษฎีสามเหล่ียมดKานเทGาของตัวแปรตKน 

 
3.3 ประยุกต.รูปแบบ และผลิตคอนกรีต
บล็อก 
 

     1) ประยุกต รูปแบบคอนกรีตบล็อก ขนาด 
100x200x400 มิลลิเมตร ดังภาพท่ี 2    
     2) เลือกอัตราสGวนคอนกรีตท่ีถูกทดสอบ
คุณสมบัติในการรับความเคKนอัดประลัยท่ีดี
ท่ีสุด เพ่ือเป}นอัตราสGวนในการผลิตคอนกรีต
บล็อกรูปแบบประยุกต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2 คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต  
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3.4 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของ
คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต.  
 

     โดยการทดสอบความเคKนอัดประลัย ความ
หนาแนGน และรKอยละของการดูดซึมนํ้า ตาม
มาตรฐาน มอก. 109-2517 วิธีชักตัวอยGางและ
การทดสอบวัสดุงานกGอซ่ึงทําดKวยคอนกรีต 
และ มอก. 58-2533 คอนกรีตบล็อกไมGรับ
นํ้าหนัก 
 

3.5 ศึกษาต@นทุนการผลิตต�อหน�วยของ
คอนกรีต บล็อกรูปแบบประยุกต.ท่ีมีส�วนผสม
ของหินฝุ#น 
        
     ราคาตKนทุนจะคิดจากนํ้าหนักวัสดุท่ีนํามา
ผลิตและคGาแรงการผลิต จํานวน 1 กKอน (สุวัฒ
ชัย ปลื้มฤทัย, 2555) ดังสมการ 

ราคาต�นทุนการผลิต = (น้ําหนักปูนซีเมนต�ต�อก�อน x ราคา
ปูนซีเมนต�ต�อกิโลกรัม) + (น้ําหนัก
หินฝุ#นคละต�อก�อน x ราคาหินฝุ#น
คละต�อกิโลกรัม) + ค�าแรงต�อก�อน 

 

4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ทดลองหาค�าขนาดมวลคละของหินฝุ#น 
 
     หินฝุ_นในจังหวัดสุรินทร ท่ีแสดงสGวนขนาด
คละมีลักษณะคลKายกันโดยแยกตามขนาดของ
เปอร เซ็นต ผGานตระแกรงกราฟมีลักษณะเป}น 
S-curve ดังแสดงในภาพท่ี 3 การกระจายของ
หินฝุ_นขนาดตGางๆซ่ึงเปอร เซ็นต ผGานตะแกรง
ขนาดตGางๆ มีผลแสดงเป}นชGวงต่ําสุด–สงูสุด ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 
 
 

 
 

ภาพที ่3 แสดงสGวนขนาดคละของหินฝุ_น 
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ตารางที่ 1  
ชGวงตํ่าสุด–สูงสุด เปอร เซ็นต คKางตระแกรงของหินฝุ_นแยกตามเบอร ตระแกรง 

ตะแกรงเบอร� 
ขนาดของหิน 
(มิลลิเมตร) 

ช7วงต่าํสุด – สูงสุด 
เปอร�เซ็นต�คPางตะแกรงของหินฝุ�น 

เบอร  4 4.75-9.50 0.02-3.37 

เบอร  8 2.36-4.75 12.58-34.15 

เบอร  16 1.19-2.36 16.31-33.51 

เบอร  40 0.0165-1.19 13.80-31.80 

เบอร  60 0.00980-0.0165 2.91-10.73 

เบอร  100 0.006-0.00980 2.28-10.53 

เบอร  200 0.003-0.006 3.51-12.94 

ถาดรอง 0.000-0.003 0.57-9.94 
 

       
    หินฝุ_นจากการทดสอบการหาสดัสGวนมวล
คละกําหนดอัตราสGวนของหินฝุ_นพบวGา 
     1) หินขนาด 9.53-4.75 มม. (ผGานตะแกรง
เบอร  3/8 คKางตะแกรงขนาดเบอร  4) ใชK 1
เปอร เซ็นต  
     2) หินขนาด 4.75-2.36 มม. (คKางตะแกรง
เบอร  8) ใชK 25 เปอร เซ็นต  
     3) หินขนาด 2.36-1.19 มม. (คKางตะแกรง
เบอร  16) ใชK 29 เปอร เซ็นต  
     4) หินขนาดนKอยกวGา 1.19 มม. (ผGานตะแกรง
เบอร  16 คKางถาดรอง) ใชK 45 เปอร เซ็นต  
 
 
 
 
 
 

4.2 ผลการทดสอบความเค@นอัดประลัยของ
ตัวอย�างทดสอบท่ีมีส�วนผสมของหินฝุ#นใน
อัตราส�วนต�าง ๆ 
 

     จากการกําหนดสGวนผสมของปูนซีเมนต  : 
ฝุ_นหิน : อัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต (w/c) ท่ีเป}นตัว
แปรตKนโดยใชKทฤษฎีสามเหลี่ยมดKานเทGาน้ัน ไดK
กลุGมตัวอยGางท่ีใชK ในการทดลองท้ังหมด 9 
ตัวอยGาง และไดKผลการทดสอบความเคKนอัด
ประลัยดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่  2   
ผลการทดสอบความเคKนอัดประลัยของตัวอยGาง
ทดสอบท่ีมีสGวนผสมของฝุ_นหินในอัตราสGวนตGาง ๆ ท่ี
อาย ุ28 วัน 

อัตราส7วนผสม 
( ปูนซีเมนต� : หิน : 

อัตราส7วนนํ้า-ซีเมนต�(w/c)) 

ความเคPนอัด
ประลัย 

(เมกะพาสคัล) 

0.8 : 10 : 0.8 2.085±0.148a 
0.8 : 8 : 1.2 7.429±0.951c 
0.8 : 6 : 1.6 3.645±0.599b 
1 : 10 : 1.2 4.329±0.812b 
1 : 8 : 1.6 2.296±0.334a 
1 : 6 : 0.8 13.652±1.372e 

1.2 : 10 : 1.6 6.481±0.504c 
1.2 : 8 : 0.8 6.402±0.732c 
1.2 : 6 : 1.2 11.134±1.419d 

หมายเหต–ุมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม มอก.58 
-2533 คอนกรีตบล็อกจะตKองสามารถรับแรงอัด
ประลัยเฉล่ียไดKไมGนKอยกวGา  2.5 เมกะพาสคัล a b c d 
e ตัวเลขท่ีมีอักษรกาํกับความแตกตGางกนัในแนวต้ังมี
ความแตกตGางกันทางสถิติ (P≤0.05 ) 
 

     อัตราสGวนท่ีมีความเคKนอัดประลัยท่ีมาก
ท่ีสุด คือ อัตราสGวน 1 : 6 : 0.8 ท่ีมีความเคKน
อัดประลัยเทGากับ 13.652±1.372 เมกะพาส
คัล จากอัตราสGวนดังกลGาวพบวGาปริมาณ ปูน : 
หิน มาก และปริมาณนํ้านKอย มีผลทําใหKความ
เคKนอัดประลัยเน่ืองจาก ปูน : หิน มีคGามาก
ตามไปดKวย สGวนอัตราสGวนทีมีความเคKนอัด
ประลัยนKอยท่ีสุด คือ 0.8 : 10 : 0.8 ท่ีมีความ
เคKนอัดประลัยเทGากับ 2.085±0.148 เมกะพาส
คัล จากอัตราสGวนดังกลGาวพบวGาปริมาณ ปูน : 

หิน นKอยมีผลทําใหKความเคKนอัดประลัยลดลง
ไปดKวย 
 

4.3 สมบัติทางกายภาพของคอนกรีตบล็อก
รูปแบบประยุกต. 
 

     จากการทดสอบความเคKนอัดประลัยของ
ตัวอยGางทดสอบท่ีมีสGวนผสมของฝุ_นหิน ใน
อัตราสGวนตGาง ๆ ท่ีอายุ 28 วันพบวGา อัตรา 
สGวนท่ีสามารถรับความเคKนอัดประลัยท่ีมีคGา
มากท่ีสุดคือ อัตราสGวน 1 : 6 : 0.8 จึงนํา
อัตราสGวนดังกลGาวมาข้ึนรูปคอนกรีตบล็อก
รูปแบบประยุกต โดยวิธีการหลGอกับท่ีทําการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพซ่ึงไดKผลการทดลอง
ดังแสดงในตารางท่ี 3 
     จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพของ
คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต พบวGาคGาความ
เคKนอัดประลัย 6.951 เมกะพาสคัลมากวGา 2.5 
เมกะพาสคัลตามมาตรฐาน มอก. 58-2533 
คอนกรีตบล็อกไมGรับนํ้าหนักคอนกรีตบล็อก
รูปแบบประยุกต ในอัตราสGวนทดสอบมีคGาการ
ดูดซึมนํ้ารKอยละ 8.281 ท่ีต่ํากวGารKอยละ 25 ซ่ึง
เป}นคGาสูงสุดของมาตรฐาน มอก. 58-2533 
ดังน้ัน จึงกลGาวไดKวGาคอนกรีตบล็อกรูปแบบ
ประยุกต  อัตราสGวน คอนกรีต : หินฝุ_น : 
อัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต (w/c) ท่ี 1 : 6 : 0.8 มี
คุณ สมบัติผGานเกณฑ มาตรฐาน มอก.58-2533 
และมีคGาความหนาแนGน 2,080 กิโลกรัมตGอ
ลูกบาศก เมตร 
 



98  วารสารวิทยาศาสตร  คชสาส น ปY ท่ี  37 ฉบับท่ี 2 

ตารางที่ 3   
สมบัติทางกายภาพของคอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต  

สมบัตทิางกายภาพ 
ตัวอย7างที ่

ค7าเฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

ความเคKนอัดประลัย 
(เมกะพาสคัล) 

6.842 7.073 6.705 7.186 6.948 6.951±0.189 

รKอยละการดูดซึมนํ้า 8.923 7.541 8.863 7.904 8.172 8.281±0.603 
ความหนาแนGน  
(กิโลกรัมตGอลูกบาศก 
เมตร) 

2,143 1,982 2,040 2,109 2,125 2,080 ± 67.15 

 
4.4 ศึกษาต@นทุนการผลิตต�อหน�วยของ
คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต. 
 

     การคํานวณหาตKนทุนการผลิตคอนกรีต
บล็อกรูปแบบประยุกต โดยมีสGวนผสมของหิน
ฝุ_น ปูนซีเมนต ปอร ตแลนด ประเภท1, หินฝุ_น
และนํ้าโดยคิดราคาตKนทุนการผลิตจากอัตรา
สGวนผสมท่ีทําการศึกษา 1 : 6 : 0.8 ราคา

ตKนทุนจะคิดจากมวลวัสดุ ท่ีนํามาผลิตกKอน
คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต ขนาดกวKางx
ยาวxสูง คือ 100x400x200 มิลลิเมตรจํานวน 
1 กKอนสามารถคํานวณหาตKนทุนการผลิต
คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต ตGอ1กKอนดัง
แสดงรายการในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  
การคํานวณหาตKนทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกรูปแบบประยกุต ตGอ1กKอน 

รายการ จํานวน 
(กิโลกรัม) 

ราคาวัสด ุ
(บาท) 

ราคาต7อหน7วย 
(บาทต7อกิโลกรัม) 

มวลที่ใชPต7อหน7วย
(กิโลกรัม) 

ราคา 
(บาท) 

     ปูนซีเมนต  50.00 120.00 2.40 1.22 2.92   
     หินฝุ_น 1,000.00 120.00 0.12 7.35 0.88   

     นํ้า 1,000.00 15.00 0.015 0.98 0.015   
รวมราคาวัสดุ 3.82     

คิดคGาดําเนินการ + คGาแรง+ กําไร30 เปอร เซ็นต  1.15   

รวมราคาตKนทุนตGอกKอน  4.97 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 

     จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดKดังน้ี 
     1) ลักษณะการกระจายตัวของหินฝุ_นใน
จังหวัดสุรินทร  มีลักษณะคลKายกันโดยแยกตาม
ขนาดของเปอร เซ็นต คKางตระแกรง แบGงออกไดK
เป}น 3 ชGวงคือ ชGวงท่ี 1 อยูGระหวGางเบอร  4 
เบอร  8 ชGวงท่ี 2 อยูGระหวGางเบอร  16 ชGวงท่ี 3 
อยูGระหวGางเบอร  40 เบอร  60 เบอร  80 เบอร  
100 เบอร  200 และถาดรองซ่ึงเปอร เซ็นต คKาง
ตระแกรงมากท่ีสุดอยูGในขนาดชGองผGานตระแก
รง เบอร  16 
     2) อัตราสGวนผสมของปูนซีเมนต  : หินฝุ_น : 
อัตราสGวนนํ้า-ซีเมนต  (w/c) อัตราสGวนท่ี
สามารถรับความเคKนอัดไดKสูงสุดคืออัตราสGวน 
1 : 6 : 0.8 เป}นอัตราสGวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
เน่ืองจากอัตราสGวนดังกลGาวพบวGาปริมาณ 
ปูนซีเมนต  : หินมาก และปริมาณนํ้านKอย มีผล
ทําใหKความเคKนอัดประลัยมีคGามากตามไปดKวย 
     3) เมื่อนําอัตราสGวน 1 : 6 : 0.8 มาข้ึนรูป
คอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต รูปแบบ คือ
ชนิดท่ีไมGรับนํ้าหนัก การทดสอบสมบัติทาง
กายภาพดKานความเคKนอัดประลัยไดK 6.951 เม
กะพาสคัลมากกวGา 2.5 เมกะพาสคัลและการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพดKานการดูดซึมนํ้า
รKอยละ 8.281 มีคGานKอยกวGา รKอยละ25 ซ่ึงเป}น
คGาต่ําสุดท่ียอมใหKจึงกลGาวไดKวGาคอนกรีตบล็อก
รูปแบบประยุกต ท่ีอัตราสGวน 1 : 6 : 0.8  มี

คุณสมบัติผGานเกณฑ มาตรฐาน มอก.58-2533
คอนกรีตบล็อกไมGรับนํ้าหนัก 
     4) จากการศึกษาตKนทุนการผลิตไดKราคา
ตGอกKอน 4.97 บาท จะเห็นวGามีราคาถูกกวGา
ราคาขายคอนกรีตบล็อกท่ีผGานมาตรฐาน มอก. 
58-2533 จากทKองตลาดท่ัวไป เน่ืองจากราคา
ของวัตถุดิบท่ีเป}นหินฝุ_นถูกมาก เพราะหินฝุ_น
จากโรงโมGหินในจังหวัดสุรินทร เป}นผลิตภัณฑ ท่ี
เหลือใชK จึงทําใหKราคาถูกสGงผลตGอตKนทุนการ
ผลิตใหKถูก 
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