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บทคัดยอ 

บทความนี้ เปนรายงานการศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียวและ     
เรียงสลับภายใตแรงตามแนวแกน โดยการทดสอบปริซึมคอนกรีตบล็อกและการวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนต                
จากการศึกษาพบวา กําลังอัดของปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียวมีคามากกวากําลังอัดของปริซึมคอนกรีตบล็อก    
ที่กอแบบเรียงสลับ ทั้งจากการทดสอบและจากการวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนต โดยการทดสอบมีคามากกวาประมาณ 
14 % และการวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตมีคามากกวาประมาณ 12 % การวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการแตกราวของปริซึมไดใกลเคียงกับผลการทดสอบแตกําลังอัดที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธี                 
ไฟไนทอิลลิเมนตมีคานอยกวากําลังอัดที่ไดจากการทดสอบ การกอปูนกอเฉพาะเปลือกบล็อกทําใหรูปแบบการแตกราว 
และลักษณะการวิบัติของปริซึมทั้งที่กอแบบแนวเดียวและกอแบบเรียงสลับมีรูปแบบที่เหมือนกัน 

   
ASTRACT 

 This paper is a report on the study of the difference in the behavior of stack-bonded and 
running-bonded concrete masonry prisms subjected to axial load by experiment and finite element 
analysis. The results showed that the compressive strength of stack-bonded concrete masonry prisms 
was about 14% greater than that of running-bonded concrete masonry prisms by experiment and 12% 
by analysis. The cracking behavior of concrete masonry prisms predicted by the analysis was similar 
to that obtained by the experiment but the compressive strength was less than that obtained by the 
experiment. Cracking and failure behavior of stack-bonded and running-bonded concrete masonry 
prisms were similar when they were face-shell- bedded.  
  
KEYWORDS: CONCRETE MASONRY PRISM, CONCRETE BLOCK, STACK BOND, 
RUNNING BOND, AXIAL LOAD 
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1. บทนํา 
การกอสรางอาคาร  สํานักงาน  บานพักอาศัยใน

ประเทศตะวันตกไดมีการใชระบบกําแพงกอรับน้ําหนัก 
(Load bearing masonry wall) ซึ่งโครงสรางชนิดนี้  
ยังมีขอดีอื่นๆ อีกเชน มีความทึบเสียงสูง มีความทนทาน
ตอไฟไหมสูง เก็บรักษาอุณหภูมิภายในตัวโครงสรางไดดี 
มีราคาคอนขางถูก คาบํารุงรักษาต่ํา  

ในการออกแบบกําแพงคอนกรีตบล็อกเพ่ือใหสามารถ
รับน้ําหนักหรือแรงกระทํานั้นเราจําเปนที่จะตองรูถึง
คุณสมบั ติ ก า รรั บแรงของกํ า แพงคอนกรี ตบล็ อก              
วิธีการศึกษาหนึ่งที่ใหขอมูลและคุณสมบัติของกําแพง
คอนกรีตบล็อกไดดีคือ การทดสอบกําแพงคอนกรีตบล็อก
ดวยขนาดจริง แตอยางไรก็ตามในการทดสอบดวยขนาด
จริงนั้นมีขอจํากัดหลายอยาง และในบางกรณีก็ไมสามารถ
ทดสอบได อีกทั้งยังตองเสียคาใชจายมาก ที่ผานมาการ
ทดสอบปริซึมคอนกรีตบล็อก (Prism test) ซึ่งเสมือน
เปนตัวแทนของกําแพงคอนกรีตบล็อกใหผลเปนที่นา
พอใจในเรื่องของคาใชจายและสะดวกในการทดสอบ 
Hamid and Chuckwunenye (1986) ไดทําการ
วิเคราะหปริซึมคอนกรีตบล็อกขนาด 1 กอนx 3 ช้ัน ในชวง
ยืดหยุนดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตเพื่อศึกษาผลกระทบของ
ลักษณะการกอปูนกอ คุณสมบัติของปูนกอ ขนาดของ
คอนกรีตบล็อก อัตราสวนความสูงตอความหนาของปริซึม
ตอพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อกภายใตแรงตาม
แนวแกน Ganesan and Ramamurthy (1992) ไดทํา
การวิเคราะหปริซึมคอนกรีตบล็อกขนาด 1 กอนx 3 ช้ันใน
ชวงยืดหยุน โดยใชวิธีไฟไนทอิลลิเมนต โดยศึกษาผลของ
ชนิดของกอนคอนกรีตบล็อก ลักษณะของการกอปริซึม 
ลักษณะการกอปูนกอและชนิดของปูนกอตอพฤติกรรม
ปริซึมคอนกรีตบล็อกภายใตแรงตามแนวแกน Sayed-

Ahmed and Shrive (1996) ไดทําการวิเคราะหปริซึม
คอนกรีตบล็อกขนาด 1 กอนx 3 ช้ันและกอปูนกอเฉพาะ
เปลือกบล็อกดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตโดยใชแบบจําลอง
แบบแผน (Shell) เปรียบเทียบกับแบบจําลองแบบกอน 
(Continuum)   Ramamurthy et al. (2000) ไดศึกษา

ลักษณะการจัดวางของผนังกั้นโพรงของคอนกรีตบล็อกตอ
พฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อกโดยการทดสอบ
ปริซึมคอนกรีตบล็อก ในสวนของมาตรฐานการทดสอบ
ปริซึมคอนกรีตบล็อกจะกําหนดใหกอปริซึมแบบแนวเดียว
เรียงขึ้นไป ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการทดสอบ จะเห็น
ไดวาที่ผานมาปริซึมคอนกรีตบล็อกที่ไดทําการศึกษาจะมี
ลักษณะการกอแบบแนวเดียวและกอเรียงกันขึ้นไปแตใน
ความเปนจริงคอนกรีตบล็อกแตละกอนในกําแพงจริงจะ
ถูกผลกระทบจากคอนกรีตบล็อกกอนขางเคียงรวมดวย
และมีลักษณะการกอแบบเรียงสลับ  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะ
ใชคอนกรีตบล็อกสองกอนเรียงกันในการกอปริซึมและ
เปรียบเทียบถึงพฤติกรรมของปริซึมที่กอแบบแนวเดียว
และเรียงสลับภายใตแรงตามแนวแกน 

 
2.  วิธีการวิจัย  

2.1 การทดสอบปริซึมคอนกรีตบล็อก 
คอนกรีตบล็อกที่ ใช ในการสร างปริซึมมีขนาด 

14x14x29 ซม. แสดงดังรูปที่ 1 โดยไดทําการสรางปริซึม
คอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียวและกอแบบเรียงสลับ
ขนาด 2 กอน x 5 ช้ัน อยางละ 9 ตัวอยางแสดงดังรูปที่ 2 
การสรางปริซึมไดคัดเลือกคอนกรีตบล็อกกอนที่สมบรูณ 
ไมมีรอยแตกราว รอยบิ่นหรือบิดเบี้ยวกอนการกอปริซึม
ไดปูพลาสติกรองพื้นกอนเพื่อปองกันการเปอน จากนั้นใช
ปูนกอปรับระดับพื้น ความหนาของปูนกอ 1 ซม. ลักษณะ
การกอปูนกอจะกอแบบเฉพาะที่ เปลือกบล็อก (Face-

Shell Bedding) และไมมีการเซาะรองปูนกอ (Flush 

joint) การทดสอบกระทําบนแทนทดสอบ (Reaction 

floor) หนา 0.50 ม. มีรางเหล็กคูขนานเพื่อใชยึดโครง
เหล็กใหติดกับพื้น ระยะหางระหวางรางเหล็กเทากับ 1.00 ม. 
แสดงดังรูปที่ 3 ตําแหนงของปริซึมที่ทดสอบจะอยูกึ่งกลาง
ระหวางรางเหล็ก กอนการทดสอบไดติดตั้งโครงเหล็กให
อยูกึ่งกลางความกวางของปริซึม ใชปูนพลาสเตอรปรับ
ระดับผิวบนของปริซึมใหเรียบโดยใชแผนกระจกปดหนา
ปูนพลาสเตอรขณะปูนไมแข็งตัวและปรับระดับดวยลูกน้ํา
จนอยูในแนวระดับ รอใหปูนแหงแลวเอาแผนกระจกออก 



ม.ปญญาทอง และ อ.อินทรังษี 

นําคานเหล็กขนาด 200x200x15 มม. วางบนปริซึมโดยให
ศูนยกลางของคานเหล็กตรงกับศูนยกลางของปริซึม       
ในการวัดระยะทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของปริซึมไดใช 
Linear Variable Displacement Transducer 
(LVDT) และเกจวัด (Dial Gage) ตามลําดับ 
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รูปท่ี 1 คอนกรีตบล็อกที่ใชในการวิจัย 

 

                               
 รูปท่ี 2 ลักษณะปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียว

และกอแบบเรียงสลับที่ใชในการวิจัย 
 

 
รูปท่ี 3 การติดต้ังอุปกรณการทดสอบปริซึม 

    
2.2 การวิเคราะหปริซึมดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนต 
       สมมุติฐานและขอบเขตที่ใชในการวิเคราะห 

• คอนกรีตบล็อกจะถูกจําลองใหมีรูปรางเปน
เหลี่ยมซึ่งจะตัดสวนโคง สวนเวาของคอนกรีต
บล็อกออกและจะพิจารณาการเรียวลง (Taper) 
ของคอนกรีตบล็อกดวย  

• ผิวสัมผัสระหวางคอนกรีตบล็อกกับปูนกอถือ
วายึดติดกันแบบสมบรูณ ไมสามารถลื่นไถล

ระหวางผิวสัมผัสไดเนื่องจากถูกจําลองใหยึด
ติดกันดวยโหนด (Node) 

• ทําการควบคุมใหโหนด (Node) ที่อยูผิวบน
ของปริซึมคอนกรีตบล็อกมีการทรุดตัวที่เทากัน
ในระหวางการใหน้ํ าหนักบรรทุก เพื่อให
เหมือนกับการทดสอบจริง 

อิลลิเมนตที่ใช เปนแบบจําลองของคอนกรีตเปน
แบบจําลอง 3 มิติประกอบดวยโหนด (Node) 8 โหนดโดย
แตละโหนดมีความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
เทากับ 3 แสดงดังรูปที่ 4 ซ ึ่งแบบจําลองนี้สามารถวิเคราะห
ผลของการแตกราว (Cracking) และการแตกหลุด 
(Crushing) ของเนื้อคอนกรีต ถาหากเกิดการแตกราว
เกิดขึ้น การถายโอนแรงเฉือนที่สงผานรอยแตกจะมีคา
ลดลง และจะถูกปรับคาดวย สัมประสิทธิ์การถายโอนแรง
เฉือนแบบเปดและแบบปด ( tβ , cβ ) ซึ่งในการศึกษาครั้ง
นี้ใชคาเทากับ 0.1 และ 0.8 ตามลําดับ 

 

 
รูปท่ี 4 ลักษณะของอิลลิเมนตที่ใชเปนแบบจําลอง 

 
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการวิเคราะห 
 1. คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อก 

• กํ า ลั ง อั ด ข อ ง เ นื้ อ ค อ น ก รี ต  ( Uniaxial 

Compressive Strength, ) cf ′

              เนื่องจากรูปทรงทางเรขาคณิตของกอนคอนกรีต
บล็อกมีความซับซอนหนวยแรงในสวนตางๆ  จึงมีคา
แตกตางกันไปและตางจากคาหนวยแรงอัดเฉลี่ย ซึ่งเห็นได
ชัดเจนจากผลการวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตดังนั้น
จึงตองนําคากําลังอัดของกอนคอนกรีตบล็อกจากการ
ทดสอบไปปรับคา (Calibrate) เพื่อหากําลังอัดของเนื้อ
คอนกรีตที่แทจริงแลวจึงนําไปทําการวิเคราะหปริซึมตอไป 
ในการปรับคาทําไดโดยการวิเคราะหกอนคอนกรีตบล็อก



Engng.J.CMU.[2009] 16 (1) 

และเปลี่ยนคากําลังอัดของเนื้อคอนกรีต ไปเรื่อยๆ 
จนกวาจะไดกําลังอัดของกอนคอนกรีตบล็อกจากการ
วิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตตรงกับกําลังอัดที่ไดจาก
การทดสอบ ซึ่งจากการทดสอบไดกําลังอัดเฉลี่ยของกอน
คอนกรีตบล็อกเทากับ 146 กก. /ซม. และจากการปรับคา
กําลังอัดของเนื้อคอนกรีตพบวากําลังอัดของเนื้อคอนกรีต
ที่ตองปอนใหกับโปรแกรมมีคาเทากับ 270 กก. /ซม.  

)( cf ′

2

2

• คาโมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนของเนื้อคอนกรีตบล็อก 
(Initial Modulus of Elasticity) 
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              คาโมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนที่ไดจากการทดสอบ
กอนบล็อกมีคาเฉลี่ยเทากับ 102,000 กก. /ซม. ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยที่ไดของกอนคอนกรีตบล็อกทั้งกอน จึงไมใชคา
ของโมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนของเนื้อคอนกรีต  ดังนั้นจึงตอง
นําโมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนของกอนคอนกรีตบล็อกจากการ
ทดสอบไปปรับคา (Calibrate) เชนเดียวกับกําลังอัดของ
เนื้อคอนกรีตเมื่อปรับคาโมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนของเนื้อ
คอนกรีตพบวาโมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนของเนื้อคอนกรีตมีคา
เทากับ 112,000 กก. /ซม.   

2

2

• ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
ของเนื้อคอนกรีต (Stress-Stain  Relation) 
เนื่องจากความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียดของคอนกรีตมีพฤติกรรมแบบไมเชิงเสน 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะกําหนดใหความสัมพันธระหวาง
ความเคนและความเครียดของเนื้อคอนกรีตเปนแบบ 
Multilinear แสดงดังรูปที่ 5 โดยที่จุดที่ 1 กําหนดใหมีคา
ความเคนเทากับ หรือเทากับ 81 กก. /ซม. และมีคา
ความชันเทากับโมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนของเนื้อคอนกรีตซึ่ง
มีคาเทากับ 112,000 กก. /ซม.   จุดที่ 2, 3, และ 4 คาความ
เคนและความเครียดจะกําหนดใหเปนไปตามสมการของ 
Desayi and Krishnan (1964) แสดงดังสมการที่ 1 และ 
2 สวนจุดที่ 5 คาความเคนกําหนดใหมีคาเทากับ 

cf ′3.0 2

2

cf ′หรือ
เทากับ 270 กก. /ซม.  และความเครียดมีคาเทากับ 2

oε ซึ่ง
สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 2  
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            โดยที่        =σ    ความเคน 
                              =ε    ความเครียด 
                             =cE โมดูลัสยืดหยุนเริ่มตน 
                             =oε    ความเครียดที่กําลังอัดประลัย 
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รูปท่ี 5 ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
ของเนื้อคอนกรีต 

 

• กําลังดึงของเนื้อคอนกรีต 
              ในการวิจั ยครั้ งนี้ ไดกํ าหนดใหกํ าลังดึงของ
คอนกรีตมีคา 10% ของกําลังอัด ซึ่งมีคาเทากับ 27.0 กก. /
ซม.   เมื่อคิดจากกําลังอัดของเนื้อคอนกรีตที่ปรับคาแลว 2

• อัตราสวนปวซองสของคอนกรีต 
              ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหอัตราสวนปวซองส
ของคอนกรีตมีคาเทากับ 0.20 
              รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางความเคนและความเครียดของกอนคอนกรีตบล็อก
จากการวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตกับการทดสอบ 
จ า ก รู ป แสด ง ให เ ห็ น ว า ผ ลก า ร วิ เ ค ร า ะห ด ว ย วิ ธี                 
ไฟไนทอิลลิเมนตใหผลที่สอดคลองกับผลการทดสอบไดดี 
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Stress-Strain Relation of Concrete Block
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รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
ตามแนวแกนโดยเฉลี่ยของกอนคอนกรีตบล็อกจากการ
วิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนตและจากการทดสอบ 

  
2. คุณสมบัติของปูนกอ 

• กําลังอัดของปูนกอ  
              กํ าลั งอั ดของปูนก อกํ าหนดให มี ค า เท า กั บ         
280 กก. /ซม. ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบกําลัง
อัดของตัวอยางปูนกอขนาด 5x5x5 ซม.ตามมาตรฐานการ
ทดสอบของ ASTM C 109 

2

• โมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนของปูนกอ 
               จากผลการทดสอบกําลังอัดของปูนกอพบวาคา
โมดูลัสยืดหยุนเริ่มตนมีคาเฉลี่ยเทากับ 238,000 กก. /ซม.  2

• ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
ของปูนกอ 

              ขั้นตอนการกําหนดความสัมพันธระหวางความ
เคนและความเครียดของปูนกอก็ทําเชนเดียวกับการกําหนด
ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดของเนื้อ
คอนกรีต  ซึ่ งความสัมพันธ ระหว างความ เคนและ
ความเครียดของปูนกอแสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด 
ของปูนกอ 

 

• กําลังดึงของปูนกอ 
              ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหกําลังดึงของปูนกอ
มีคา 10 % ของกําลังอัด ซึ่งมีคาเทากับ 28.0 กก. /ซม. 2    

• อัตราสวนปวซองสของปูนกอ 
              ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหอัตราสวนปวซองส
ของปูนกอมีคาเทากับ 0.20 
               เนื่องจากปริซึมคอนกรีตบล็อกมีความสมมาตร
ทั้งสองแกน ดังนั้นจะทําการวิเคราะหเพียง หนึ่งในสี่สวน
ของปริซึมแสดงดังรูปที่  8 ทั้งยังเปนการชวยในการ
ประหยัดเวลาในการคํานวณดวย 
 

 
รูปท่ี 8 เงื่อนไขขอบเขตของแบบจําลองปริซึม 

คอนกรีตบล็อกที่ทําการวิเคราะห 
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3.  ผลการวิจัย  
3.1 กําลังอัดและหนวยแรงอัดขณะเริ่มมีการแตกราวจาก
การวิจัยแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบปริซึมคอนกรีตบล็อก 

ลักษณะการกอ
ปริซึม 

กําลังอัด
เฉลี่ย 
(ksc) 

S.D. 

หนวยแรงอัด
เฉลี่ยขณะเริ่มมี
การแตกราวจาก
การสังเกต (ksc) 

S.D. 

กอแบบแนวเดียว 56.6 3.8 33.9 4.1 
กอแบบเรียงสลับ 49.6 5.4 26.4 3.9 
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หมายเหตุ กําลังที่ปรากฏคิดจากพื้นที่หนาตัดรวม 
 
   ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหปริซึมคอนกรีตบล็อก 

ตัวอยาง 
กําลังอัด 

(ksc) 
หนวยแรงอัดขณะเริ่มมีการ

แตกราว (ksc) 
St-Face-A 
St-Face-B 

Run-Face-A 

38.6 
38.6 
34.3 

15.6 
15.6 
15.1 

หมายเหตุ  กํ าลั งที่ปรากฏคิดจากพื้นที่หน าตัดรวม
ความหมายของสัญลักษณแบบจําลอง  
St  คือ ปริซึมที่กอแบบแนวเดียวหรือ Stack Bond 
Run  คือ ปริซึมที่กอแบบเรียงสลับหรือ Running 

Bond 
Face  คือการกอปูนกอเฉพาะเปลือกบล็อกหรือ Face-

Shell Bedding 
A      คือการยึดรั้งที่ฐานเฉพาะแนวดิ่ง (แกน Z) 
B            คือการยึดทั้งสามแกน (แกน X, Y, Z) 
 
3.2 รูปแบบการแตกราวและการวิบัติของปริซึม 
      จากผลการทดสอบพบวาปริซึมทั้งที่กอแบบแนวเดียว
และเรียงสลับมีรูปแบบการแตกราวและการวิบัติที่คลายกัน 
รอยราวเริ่มตนทางดานหนาของปริซึมทั้งสองขาง โดยเริ่ม
ที่คอนกรีตบล็อกกอนบนสุดบริเวณดานลางของกอนกอน
แลวจึงขยายไปดานบนและดานลางของปริซึม ซึ่งลักษณะ

การขยายรอยราวเกือบเปนเสนตรงในแนวดิ่ง สวนในดาน
กวางของปริซึมไมพบรอยราวเกิดขึ้นและไมพบการ
แตกราวของปูนกอซึ่งหลังจากที่ผนังกั้นโพรง (Web)   
เกิดการแตกราว เปนผลทําใหเปลือกบล็อก (Face-Shell) 
เกิดการโกงตัวอยางมากสงผลใหลักษณะการวิบัติสุดทาย
ของปริซึมเกิดจากความไมมีเสถียรภาพของเปลือกบล็อก 
(Face-Shell Instability) แสดงดังรูปที่ 9 

จากผลการวิเคราะหพบวาการแตกราวเริ่มตนเกิดที่
คอนกรีตบล็อกกอนบนสุดบริเวณผนังกั้นโพรงดานลาง
ของกอนบล็อก ระนาบของรอยแตกจะขนานกับระนาบ
ของปริซึม เมื่อเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ พบวาเกิดรอยแตกราว    
ที่ผนังกั้นโพรงของบล็อกทุกกอนและจะขยายไปเกือบเปน
แนวดิ่งซึ่งไมพบการแตกราวของปูนกอ การวิบัติของ
ปริซึมเกิดเนื่องจากการแตกราวของผนังกั้นโพรง 
 

 
รูปท่ี 9 ลักษณะการวิบัติของปริซึมเนื่องมาจากความไมมี

เสถียรภาพของเปลือกบล็อกจากการทดสอบ 
 

4.  วิเคราะหผลการวิจัย 
4.1 การเปรียบเทียบกําลังอัดของปริซึม 
 จากผลการทดสอบกําลังอัดโดยเฉลี่ยของปริซึม
คอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียวมีคามากกวากําลังอัด
โดยเฉลี่ยของปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบเรียงสลับ 14 
เปอรเซ็นตและจากการวิเคราะหพบวากําลังอัดของปริซึม
คอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียวมีคามากกวากําลังอัด
ของปริ ซึ มคอนกรี ตบล็ อกที่ ก อ แบบ เ รี ย งสลั บ 12 
เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกําลังอัดที่ไดจากการวิเคราะห
พบวามีคานอยกวากําลังอัดที่ไดจากการทดสอบ เนื่องจาก
โปรแกรมจะหยุดการวิเคราะหเมื่อคาไมลู เขาสูคําตอบ 
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(Non-Convergence) แตในการทดสอบแมวาปริซึมจะ
เกิดการแตกราวอยางมากแตก็ยังสามารถรับน้ําหนักเพิ่มได
อีกซึ่งเกิดเนื่องมาจากปริซึมมีการปรับตัวหรือการกระจาย
ซ้ําของความเคน (Redistribution Stress) ทําใหปริซึม
รับน้ําหนักไดมาก  
 
4.2 การเปรียบเทียบหนวยแรงอัดขณะเริ่มมีการแตกราว 

จากผลการทดสอบพบวาหนวยแรงอัดขณะเริ่มมีการ
แตกราวโดยเฉลี่ยของปริซึมที่กอแบบแนวเดียวมีคา
มากกวาปริซึมที่กอแบบเรียงสลับ 28 เปอรเซ็นตแตจากผล
การวิเคราะหพบวาหนวยแรงอัดขณะเริ่มมีการแตกราวของ
ปริซึมที่กอแบบแนวเดียวมีคาใกลเคียงกับปริซึมที่กอแบบ
เรียงสลับเนื่องมาจากการวิเคราะหสามารถตรวจพบการ
แตกราวที่อยูภายในปริซึมได ในขณะที่การทดสอบจริง  
ไมสามารถเห็นการแตกราวที่เกิดขึ้นไดในปริซึมไดหรือ
หากมีการแตกราวที่ดานนอกก็ไมสามารถมองเห็นได
เนื่องจากการแตกราวของคอนกรีตเริ่มแรกจะมีความกวาง
นอยมาก จนกวารอยแตกจะขยายใหญขึ้นแลวเทานั้นและ
จากการวิเคราะหพบวาการแตกราวเริ่มตนของปริซึมที่กอ
แบบแนวเดียวจะเกิดขึ้นที่ผนังกั้นโพรงดานนอก ในขณะที่
การแตกราวเริ่มตนของปริซึมที่กอแบบเรียงสลับเกิดขึ้นที่
ผนังกั้นโพรงภายในปริซึมทําใหหนวยแรงอัดขณะเริ่มมี
การแตกราวจากการสังเกตดวยตาจากภายนอกจะพบการ
แตกราวของปริซึมที่กอแบบแนวเดียวกอน 

 
4.3 การเปรียบเทียบการขยายรอยแตกราวและรูปแบบการ
วิบัติของปริซึม 

จากการทดสอบปริซึมทุกตัวอยางพบวามีการแตกราว
ทางดานหนากอนและเกิดบริเวณกอนบนสุดสวนลางของ
กอนแลวขยายไปทั้งดานบนและดานลางเกือบเปนแนวดิ่ง  
การแตกราวของปริซึมทั้งที่กอแบบแนวเดียวและเรียงสลับ
มีลักษณะที่เหมือนกันเพราะการวางตัวของผนังกั้นโพรงมี
ลักษณะที่เหมือนกันเนื่องมาจากการกอปูนเฉพาะเปลือก
บล็อก  จึงทําใหผนังกั้นโพรงเกิดพฤติกรรมที่ เรียกวา 
“Deep Beam Action” พฤติกรรมดังกลาวจะทําใหเกิด

หนวยแรงดึงที่สูงบริเวณดานบนและลางแสดงดังรูปที่ 10 
สงผลทําให เกิดการแตกราวของผนังกั้นโพรง  โดยที่
คุณสมบัติของปูนกอและรูปแบบของการกอปริซึมไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอพฤติกรรมนี้ หลังจากที่ผนังกั้นโพรงเกิด
การปริแยกออกจากกัน ทําใหเปลือกบล็อกทั้งสองขางเปน
อิสระตอกันและจะมีความชะลูดที่สูงจึงทําใหการวิบัติ
สุดทายของปริซึมเกิดจากความไมมีเสถียรภาพของเปลือก
บล็อก (Face-Shell Instability) 

 

 
                        (a)                       (b)                       (c) 
รูปท่ี 10 (a) แสดงลักษณะของน้ําหนักบรรทุกที่กระทําตอ

ผนังกั้นโพรง 
(b) แสดงการกระจายของความเคนในผนังกั้นโพรง 

(c) แสดงการแตกราวของผนังกั้นโพรง 
 

5.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากการทดสอบและการวิเคราะหปริซึมคอนกรีต

บล็อก พบวา 
1. กําลังอัดของปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนว

เดียวมีคามากกวากําลังอัดของปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอ
แบบเรียงสลับทั้งจากการทดสอบและจากการวิเคราะหดวย
วิธีไฟไนทอิลลิ เมนต  โดยการทดสอบมีค ามากกว า
ประมาณ 14 % และการวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนต
มีคามากกวาประมาณ 12 % จากการศึกษาพบวาปริซึม
คอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียวมีพฤติกรรมที่แตกตาง
จากปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบเรียงสลับซึ่งไมสามารถ
ที่จะเปนตัวแทนของกําแพงจริงที่กอแบบเรียงสลับไดและ
กําลังอัดที่ไดจากปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียว
ก็มีคามากกวาปริซึมที่กอแบบเรียงสลับ ดังนั้นในการ
ทดสอบปริซึมควรจะสรางปริซึมที่มีลักษณะเหมือนกับ
กําแพงที่ใชในการกอสรางจริง ทั้งลักษณะการจัดเรียง  
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ของคอนกรีตบล็อก, ลักษณะการกอปูนกอหรือแมแตฝมือ
แรงงาน เพื่อใหปริซึมที่ไดมีพฤติกรรมที่เหมือนกับกําแพง
ที่กอสรางจริงมากที่สุด 

2. การขยายรอยแตกราวและรูปแบบการวิบัติของปริซึม
ปริซึมคอนกรีตบล็อกทั้งที่กอแบบแนวเดียวและ     ที่กอ
แบบเรยีงสลับมีลักษณะที่เหมือนกันเนื่องมาจากการกอปูน
เฉพาะเปลือกบล็อก 
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