
อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC 
     อิฐมวลเบาดีคอนสเีทา  CLC คอืทางเลือกสําหรับท่ีอยู�อาศยั ด�วยความมัน่ใจในความแข็งแรงห�วงใยในสุขภาพ
ควบคู�ความสวยงาม ตามมิติที่เลือกสรรได�ตามใจคุณ
แข็งแรง เน่ืองจากมีส�วนผสมของปูนซ�เมนต�เป�นหลัก พร�อมคัดสรรและควบคุมคุณสมบัติวัตถุดิบท่ีใช� ในการ
ผลิตมีคุณสมบัติความเป�นฉนวนกันความร�อน กันเสียงและใช�ปูนทรายในการก�อฉาบได�
สุขภาพ  ใส�ใจในคณุภาพผู� ใช�สินค�า ด�วยกรรมว�ธ�การผลิตโดยว�ธ�การเตมิฟองอากาศ ทําให�ได�โครงสร�างแบบ
Close Cell ทําให�นํ้าซ�มผ�านได�ยาก ต�อต�านการเกิดเช�้อรา ซ�่งเป�นอันตรายต�อปอด
สวยงาม นอกเหนือจาก กนัความร�อนและประหยดัพลงังานอย�างเตม็พิกัด ยงัสร�างความสวยงามตามใจคุณ
ในรูปแบบมุมมองผนังหนามีมิติด�วยอิฐมวลเบา หน�า 20 cm. จาก DCON 
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     Cellular lightweight concrete (CLC) เป�นประเภทหนึง่ ของคอนกร�ตมวลเบา ซ�่งเกดิจากการเตมิโฟมท่ีมีเสถยีรภาพ
สูงลงไป  mix design  เพ่ือให�คอนกร�ตมีความหนาแน�นลดตํ่าลง เน่ืองจากการแทนที่ของฟองอากาศเล็กๆ  ทําให�มี
คณุสมบตัเิป�นฉนวนกันความร�อน กันเสียง และเนือ่งจากการกระจายตวัของฟองอากาศอย�างไม�เป�นระเบียบ และไม�ต�อ
เนื่องจ�งทําให�คอนกร�ตมีนํ้าหนักเบาและความช�้นซ�มผ�านได�ยาก

     การกระจายตัวของฟองอากาศที่ไม�ต�อเนื่องของ CLC  มีลักษณะเป�นเซลล�ป�ด ทําให�ได�โครงสร�างแบบ  Close Cell 
ดังนั้น จ�งสามารถต�านทานการซ�มผ�านของนํ้าได�ดีกว�าอิฐมวลเบาทั่วไปในตลาด เกือบ 2 เท�า  ลดความช�้นในฝาผนัง
ส�งผลให�ลดโอกาสการติดเช�้อราอันเป�นอันตรายต�อสุขภาพ นอกจากน้ียังหมาะกับการทํางานในส�วนของผนังห�องน้ํา
ที่ต�องมีการฝ�งท�อต�างๆที่ต�องการความแข็งแรงและป�องกันความช�้นได�ดี

การเทมอร�ต�าลงในแบบหล�อ ภาพถ�ายขยาย Microscope

โฟมเสถียรภาพสูง (High Stability) คอนกร�ตมวลเบา

Air void

Cellular lightweight concrete



     ข�อดขีองอฐิมวลเบาสีเทา CLC เทียบกับอิฐมอญ

ประหยัดพลังงาน : เหนือกว�าอิฐมอญ 6 - 8 เท�า ในด�านประสิทธ�ภาพการต�านทานความร�อน
ทํางานได�รวดเร็ว : ลดเวลาการทํางานได� 2 - 3 เท�า
ความต�านทานไฟ : เหนือกว�าอิฐมอญ 2 – 3 เท�า
การเก็บกันเสียง : ลดป�ญหาเสียงรบกวนได�ดีกว�า

     ข�อดอีฐิมวลเบาสเีทา CLC เทียบกับอฐิมวลเบาสีขาว (AAC)

     ตารางเปร�ยบเทียบคุณสมบัติ

ใช�ปูนทรายธรรมดาในการก�อฉาบได� : ลดต�นทุนวัสดุก�อฉาบในการก�อสร�าง
อัตราการดูดซ�มนํ้าตํ่า : ลดป�ญหาความช�้น ลดโอกาสความเสี่ยงต�อเช�้อราอันเป�นอันตรายต�อสุขภาพ

รายการ     อิฐมวลเบาดีคอน CLC อิฐมวลเบาดีคอน AAC  อิฐมอญ

ขนาด (ซม.)    20x30x7  20x60x7.5  7x15x6

จํานวนก�อนใน 1 ตร.ม.      16  8.33  120 – 130

ความเร็วในการก�อ (ตร.ม./คน/วัน)  15 -  25  15 – 25  6 – 12 

นํ้าหนัก (กก./ตร.ม.)   65 – 70  45 – 50  130 

นํ้าหนักรวมฉาบ 2 ด�าน (กก./ตร.ม.)  100 – 120  90 – 100  180

ความหนาของการก�อ (ซม.)   1 – 1.5   0.3 – 0.5  2.0 – 2.5 

ความหนาของการฉาบ (ซม.)    1 – 1.5   0.5 – 1.0  1.5 – 3.0

ความหนาแน�นแบบแห�ง (กก./ม.)  700 – 800  500 – 700   1800

ค�ากําลังอัด (28วัน) (กก.ตร.ซม.)  25 – 30  30 – 50   15 – 40 

ค�าการดูดซ�มนํ้า (%)   23 – 25  30   25 – 40

ค�าการนําความร�อน (วัตต�/ม.เคลว�น)  0.186  0.089 – 0.132 1.15

อัตราการทนไฟ (ชั่วโมง)   4  4  2

อัตราการกันเสียง   40   43  38



     ข�อดอีฐิมวลเบาสเีทา CLC เทียบกับอฐิมวลเบาสีขาว (AAC)

โครงการราชการอ�างอิง

ลําดับ ช�่อโครงการ   สังกัดหน�วยงาน  สถานที่ตั้ง  ประเภทโครงการ
1 โรงไฟฟ�า (LTW) เขายายเที่ยง  การไฟฟ�าฝ�ายผลิต  จ.นครราชสีมา  โรงไฟฟ�า
2 ปรับปรุงอาคารการไฟฟ�าฝ�ายผลิต  การไฟฟ�าฝ�ายผลิต  อ.บางกรวย กทม.  อาคารสํานักงาน
3 สถานีอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข  จ.นครสวรรค�  อาคาร 2 ชั้น
4 โรงพยาบาล พุทธโสธร   กระทรวงสาธารณสุข  จ.ฉะเช�งเทรา  อาคาร 6 ชั้น
5 ที่ทําการไปรษณีย�วังน�อย  ไปรษณีย�ไทย  จ.สระบุร�  อาคารสํานักงาน
6 โรงเร�ยนวัดพระยาสุเรนทร�  สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
7 โรงเร�ยนบ�านขุนประเทศ   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
8 โรงเร�ยนคงโครัดอุทิศ   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
9 โรงเร�ยนสุเหร�าบางชัน   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
10 โรงเร�ยนวัดราษฎร�บํารุง   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
11 โรงเร�ยนบํารุงกิจ   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
12 โรงเร�ยนสุเหร�าคลอง 1   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
13 โรงเร�ยนวัดเกาะสุวรรณาราม  สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
14 โรงเร�ยนลําพระองค�   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
15 โรงเร�ยนวัดตะกลํ่า   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
16 โรงเร�ยนวัดบางกระดี่   สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
17 โรงเร�ยนแย�มจาดว�ชชานุสรณ�  สํานักศึกษา  จ.กทม.  อาคารเร�ยน 5 ชั้น
18 เร�อนจําคลองเปรม   กรมราชทัณฑ�  จ.กทม.  อาคารเร�อนจํา
19 เร�อนจําบางขวาง   กรมราชทัณฑ�  จ.กทม.  อาคารเร�อนจํา
20 เร�อนจําธัญบุร�   กรมราชทัณฑ�  จ.ปทุมธานี  อาคารเร�อนจํา
21 โครงการบ�านพักสวัสดิการทหาร  กรมยุทธโยธาทหาร  จ.ลพบุร�  บ�านพักทหาร
22 อาคารเร�ยนรวม 90 ป�   ม.ราชภัฎนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  อาคารเร�ยน
23 อาคารชั้นประถมศึกษา   ม.ศร�นคร�นทร�ว�โรฒ  จ.กทม.  อาคารเร�ยน
24 มหาว�ทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ  ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ  จ.พระนครศร�อยุทยา  อาคารเร�ยน

โครงการเอกชนอ�างอิง

ลําดับ ช�่อโครงการ   สังกัดหน�วยงาน  สถานที่ตั้ง  ประเภทโครงการ
1 โครงการ Dcon Prime     บมจ.ดีคอนโปรดักส�  จ.นนทบุร�  คอนโด 38 ชั้น
2 โครงการ Thana Astorme  บ.ธนาแลนด�  จ.กทม  คอนโด 38 ชั้น
3 โรงพยาบาลสินแพทย�     บ.พงษ�พร�อมพัฒนา  จ.สมุทรปราการ  อาคารโรงพยาบาล
4 โรงพยาบาลรวมแพทย�     บ.สยามเคทีพี  จ.ฉะเช�งเทรา  อาคารโรงพยาบาล
5 โครงการเดอะไนน� คลอง9    บ.เกษมสุขนิเวศน�  จ.ปทุมธานี  โครงการจัดสรร
6 ทาวน�โฮมแคปป�ตอล ซ�ตี้2    บ.แคปป�ตอลซ�ตี้เร�ยลเอสเตท จ.ปทุมธานี  โครงการจัดสรร
7 โครงการเกศินีว�ลล�     บ.กลอร�่ คอนสตรัคชั่น  จ.กทม  โครงการจัดสรร
8 โครงการภัคภิรมย� คลอง5    บ.วงศ�กิติวัฒน�  จ.ปทุมธานี  โครงการจัดสรร
9 โครงการ TC Town     บ.แกรนด�ยูเนี่ยน  จ.ระยอง  โครงการจัดสรร
10 โรงงาน ฮะจ�บัง     บ.ไทยนากาโน�  จ.ปทุมธานี  โรงงาน
11 โรงงานโออิช�     บ.พระราม2 การโยธา  จ.ระยอง  โรงงาน
12 โบสถ� วัดศร�รัตนาราม     พรม.  จ.สมุทรปราการ  โบสถ�
13 โรงเร�ยนเต็มรัก   บ.เค.ไอ.เดีย  จ.กทม  อาคารเร�ยน5ชั้น
14 โรงงาน WHA- KPN   บ.บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จ.สมุทรปราการ  โรงงาน
15 อาคาร พูลมาร�ท   บ.พูลมาร�ท  จ.ชลบุร�  อาคารสํานักงาน
16 โครงการเทอเรสเพาร�ค   บ.ว�ลล�าพาร�ค  จ.นครปฐม  โครงการจัดสรร
17 โครงการ Rochling   บ.บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จ.ระยอง  โรงงาน
18 โครงการ GREENLATEX   บ.บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จ.ปทุมธานี  โรงงาน
19 คอนโด The CoZy Residence  บ.ศ.พัฒนายนต�  จ.กทม  คอนโด 8 ชั้น
20 อพาร�เมนท�โฮม41   บ.อีเทอร�นิตี้ คอนสตรัคชั่น จ.กทม  อพาร�เมนท�
21 โครงการมะลิวัลย�   พรม.  จ.สมุทรปราการ  โครงการจัดสรร
22 โครงการมณเทียนทิพย�   บ.มหาว�ศว�  จ.กทม  โครงการจัดสรร
23 โครงการประชาสุขเลค   โครงการประชาสุข  จ.กทม  โครงการจัดสรร
24 โครงการลักเซอร�ร�โฮม   พรม.  จ.กทม  โครงการจัดสรร
25 โครงการไพลินปาร�ค   บ.ไพลิน  จ.นนทบุร�  โครงการจัดสรร

     อฐิมวลเบาดีคอน CLC

ขนาดมาตรฐาน    ขนาดพิเศษ

20x30x7 ซม.   20x60x7, 7.5 ซม.  20x30x10 ซม.

20x30x7.5 ซม.   20x60x10 ซม.  20x30x12.5 ซม.

    20x60x12.5 ซม.  20x30x15 ซม.

    20x60x15 ซม.  20x30x17.5 ซม.

    20x60x17.5 ซม.  20x30x20 ซม.

    20x60x20 ซม.



     ว�ธ�การก�อฉาบอฐิมวลเบาดีคอน CLC อย�างมีประสิทธ�ภาพ

     ก�อนเร�่มทํางาน  เลือกความหนาก�อนที่เหมาะสมกับความต�องการโดยเผื่อความหนาปูนฉาบด�านละ  1-1.5 ซม. ควรสกัดผิวหยาบ
บร�เวณข�างเสา และพื้นที่บร�เวณที่ก�อเพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับปูนก�อ ในบางกรณีอาจทาด�วยนํ้ายาประสาน  (Bonding Agent) ควรหลีก
เลีย่งการสกัดในระหว�างการทาํงานเพราะการส่ันสะเทอืนจะทาํให�แผงทีก่�อไปแล�วเกิดการแยกเป�นรอยแตกข�างเสา-พ้ืนได� มีข้ันตอนปฏบัิติ
ดังนี้

การก�อ
 ให�รดนํ้าก�อนบล็อกให�ชุ�มเพื่อล�างเศษฝุ�น และลดป�ญหาก�อนบล็อกดึงนํ้าออกจากปูนก�อ
 ปรบัระดับแนวก�อด�วยปนูทรายก�อนก�อชัน้แรกประมาณ 2 ซม. เพ่ือป�องกนัความขรุขระหลังคานทีอ่าจเป�นจ�ดกดทําให�ก�อน
             แตกร�าว ควรก�อให�เต็มความหนาของก�อนโดยก�อหนา 1-1.5 ซม. ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
 ควรทําเสาเอ็นทุกระยะความกว�าง 2.5 ม. และควรทําทับหลังที่ความสูงไม�เกิน 2 ม.
 ควรทําเสาเอ็นทับหลังประมาณ 3 วันหลังก�อ เพื่อป�องกันแผงล�มและเป�นการกระจายนํ้าหนักที่ดี
 เสร�มเหล็กหนวดกุ�งทุกๆ ความสงู 2 ก�อน โดยใช�เหล็ก RB 6 เสียบเข�าไปในเสาอย�างน�อย 5 ชม. และให�อยู�บนก�อนอย�างน�อย
 20 ซม.
 เมื่อเทคานทับหลังจะต�องทิ้งไว�ประมาณ 2-3 วัน ก�อนก�อก�อนต�อบนคานทับหลัง ทั้งนี้เพื่อให�คานทับหลังแข็งแรงเพียงพอ
 ต�อการรับนํ้าหนักได�
 การก�อชนท�องคาน หร�อ พ้ืนระบบ Post Tension จะต�องเว�นช�องว�างไว� ไม�น�อยกว�า 2.5 ซม. และอดุด�วยวสัดยุดืหยุ�น เช�น
 โฟม หร�อแผ�นยางเพื่อป�องกันนํ้าหนักกดทับมาที่ผนัง ซ�่งจะทําให�ผนังแตกร�าวได�
 ควรเสร�มลวดตาข�ายให�คลุมรอยต�อกบัโครงสร�างทกุจ�ด รวมทัง้บร�เวณท่ีมกีารหักมุมของผนงั เช�น มุมวงกบประตหูน�าต�าง
 และมุมใต�คานเพื่อต�านแรงดึงจากการหดตัวของปูนฉาบ
 ภายหลังการก�อ 4 ชม. เมือ่ปูนก�อเซต็ตวัเสรจ็ให�ทําการบ�มด�วยการรดน้ําผนงั เพ่ือให�ปนูก�อมนํีา้เพียงพอสําหรบัการพัฒนา
 กําลังและมีความแข็งแรง มีการบ�มนํ้า 3-5 วัน
การฉาบ
 รอผนังที่ก�อเสร็จเป�นเวลาอย�างน�อย 7 วันก�อนที่จะเร�่มฉาบ
 แนะนาํให�ใช�ปนูฉาบมวลเบา หร�อปนูฉาบสําเร็จรปู ซ�่งสามารถควบคุมความสะอาดและอตัราส�วนผสมของปูนฉาบได�ง�ายและ
 มีสารหน�วงแข็งตัวเพื่อให�สามารถแต�งผิวได�ทัน
 ในกรณีที่ใช�ปูนซ�เมนต�ผสมกับทราย ควรระมัดระวังเร�่องความสะอาดของวัสดุ อัตราส�วนผสมและการระเหยของนํ้าออก
 จากปูนฉาบ ซ�่งจะทําให�เกดิการแตกลายงาได�ง�าย ผู� ใช�ควรผสมนํา้ยาหน�วงในปนูฉาบเพ่ือลดอตัราการสูญเสียนํา้ออกจาก
 ปูนฉาบเร็วเกินไป
 ให�ความช�้นก�อนและแผงที่ก�อไว�จนหมาด เพื่อลดการแย�งนํ้าจากปูนฉาบและควรฉาบหนา 1-1.5 ซม.
 ว�ธ�การและขั้นตอนในการฉาบ ให�ทําเหมือนแผงก�ออิฐมอญท่ัวไป แต�ควรระวังเร�่องความเร็วในการข�้นปูน กับการแห�งตัว
 ของปูนฉาบให�สัมพันธ�กัน
 ให�ฉาบผนังสองชั้น โดยชั้นแรกฉาบหนาประมาณ 7 มม. ให�ใช�อัตราส�วน  ปูนต�อทราย เท�ากับ 1:3 และ ชั้นท่ีสองฉาบหนา
 ประมาณ 3 มม. ให�ใช�อัตราส�วนปูนต�อทราย เท�ากับ 1:4
 ให�เตร�ยมป��มนํ้าที่มีขนาดเพียงพอสําหรับการรดบล็อกมวลเบาให�ชุ�มก�อนทําการก�อ และบ�มผนังหลังจากฉาบเสร็จ
 ภายหลังการฉาบ 4 ชม. เม่ือปูนฉาบเซ็ตตัวเสร็จให�ทําการบ�มด�วยการรดนํ้าผนัง เพ่ือให�ปูนฉาบมีน้ําเพียงพอสําหรับการ
 พัฒนากําลัง และมีความแข็งแรง

หมายเหต ุข�อมลูข�างต�นน้ีได�มาจากการทดสอบจร�ง ภายใต�การควบคมุอย�างละเอยีดทุกข้ันตอน ณ โรงงานผู�ผลิตจงัหวดัลพบุร� แต�ผล
จากการใช�งานจร�งอาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับสภาพอากาศ วัสดุก�อฉาบ และว�ธ�การทํางานของผู� ใช�เป�นสําคัญ
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