ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1618 ( พ.ศ. 2533 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก (แกไขครั้งที่ 1)
โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติมมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 57–2530
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อก
รับน้ําหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก. 57–2530 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1294 (พ.ศ. 2530) ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ดังตอไปนี้
1. ใหแกหมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 57–2530” เปน “มอก. 57–2533”
2. ใหยกเลิกความในขอ 1.1 และใหใชความตอไปนี้แทน
“1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ าํ หนด ประเภท ชัน้ คุณภาพและสัญลักษณ ขนาดและเกณฑ
ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณลักษณะที่ตองการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและ
เกณฑตดั สิน และการทดสอบคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก”
3. ใหยกเลิกความในขอ 2.2 ขอ 2.3 และขอ 2.4 และใหใชความตอไปนี้แทน
“2.2 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก หมายถึง คอนกรีตบล็อกที่ใชสําหรับกอสรางผนังที่ออกแบบให
รับน้ําหนักบรรทุกและน้ําหนักตัวเอง ประกอบดวยเปลือก (face–shell) และผนังกั้นโพรง
(web) ดังรูปที่ 1
2.3 เปลือก หมายถึง ผนังของคอนกรีตบล็อก ซึ่งเชื่อมตอดวยผนังกั้นโพรง ดังแสดงในรูปที่ 1
2.4 ผนังกั้นโพรง หมายถึง ผนังซึ่งเชื่อมตอเปลือกทั้ง 2 ขางของคอนกรีตบล็อก ดังแสดงในรูป
ที่ 1”
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4. ใหเพิ่มรูปตอไปนีเ้ ปนรูปที่ 1
ผนังกั้นโพรง
เปลือก

เปลือก

ผนังกั้นโพรง

รูปที่ 1 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
(ขอ 2.2 ขอ 2.3 และขอ 2.4)
5. ใหยกเลิกความในขอ 3. และใหใชความตอไปนี้แทน
“3. ประเภท ชัน้ คุณภาพและสัญลักษณ
3.1 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภท 1 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักที่ควบคุมความชื้น ใชสัญลักษณ 1
3.1.2 ประเภท 2 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักที่ไมควบคุมความชื้น ใชสัญลักษณ 2”
3.2 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักแตละประเภท แบงออกเปน 3 ชั้นคุณภาพ คือ
3.1.1 ชั้นคุณภาพ ก ใชสําหรับกําแพงภายนอกทั้งต่ํากวาและเหนือระดับดิน โดยไมตองมีการ
ปองกันผิวแตอยางใด ใชสัญลักษณ ก.
3.1.2 ชั้นคุณภาพ ข ใชสําหรับกําแพงภายนอกทั้งต่ํากวาและเหนือระดับดิน โดยตองมีการ
ปองกันผิว ใชสัญลักษณ ข
3.2.3 ชัน้ คุณภาพ ค ใชสาํ หรับกําแพงภายนอกเหนือระดับดิน โดยตองมีการปองกันความเสียหาย
เนือ่ งจากลมฟาอากาศและใชทวั่ ไปสําหรับกําแพงภายใน ใชสัญลักษณ ค”
6. ใหแกความจาก “รูปที่ 1” เปน “รูปที่ 2” ทุกแหง
7. ใหยกเลิกความในขอ 6.2 และขอ 6.3 และใหใชความตอไปนี้แทน
“6.2 ความตานแรงอัดและการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกรับน้าํ หนัก
ตองเปนไปตามตารางที่ 3
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 109
6.3 ปริมาณความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภท 1)
ตองเปนไปตามตารางที่ 4”
8. ใหยกเลิกชื่อตารางที่ 4 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ตารางที่ 4 ความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภท 1)”
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9. ใหยกเลิกความในหมายเหตุ 1) ทายตารางที่ 4 และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมายเหตุ

1)

ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม วิธที ดสอบการหดแหงของคอนกรีตบล็อก
(ในกรณีทยี่ งั ไมมกี ารประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตาม ASTM C 426)”

10. ใหยกเลิกความในขอ 7.1 และใหใชความตอไปนี้แทน
“7.1 ทีค่ อนกรีตบล็อกน้ําหนักทุกกอน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) สัญลักษณแสดงประเภทและชัน้ คุณภาพ
ตัวอยาง คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภท 1 ชั้นคุณภาพ ก ใชสัญลักษณเปน 1–ก
(2) ชื่อผูท ําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน”
11. ใหยกเลิกความในขอ 8.2 และใหใชความตอไปนี้แทน
“8.2 การชักตัวอยางเพือ่ การทดสอบ ใหกระทํา ณ สถานที่ผลิต และตองใหเวลาสําหรับการทดสอบ
จนครบทุกรายการอยางนอย 10 วัน”
12. ใหยกเลิกความในขอ 8.3.1 และขอ 8.3.2 และใหใชความตอไปนี้แทน
“8.3.1 การชักตัวอยาง
ใหเปนไปตาม มอก. 109 โดยคัดตัวอยางที่บกพรองเนื่องจากการขนสงออกเสียกอน
แลวจึงชักตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกันมาทําเปนตัวอยางทดสอบ
8.3.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักตองเปนไปตามขอ 4. และขอ 6. ทุกขอ จึงจะถือวา
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ในกรณีทมี่ ี
ตัวอยางใดไมเปนไปตามขอ 4. ขอ 6.1 ขอ 6.2 หรือขอ 6.3 รายการใดรายการหนึง่ ใหชกั ตัวอยาง
จากรุน เดียวกันจํานวน 2 เทาของชุดตัวอยาง มาทดสอบซ้ําในรายการนั้นผลการทดสอบซ้ํา
ตัวอยางทุกชุดตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 6.1 ข อ 6.2 หรือข อ 6.3 แลวแตกรณี
จึงจะถือวาคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
ยกเวนรายการความตานแรงอัด ตัวอยางตองมีความตานแรงอัดไมต่ํากวารอยละ 85
ของเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 3 จึงจะยอมใหทดสอบซ้ําในรายการ ความตานแรงอัดได”
ทั้งนี้ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด 270 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2533
พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนที่ 119
วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533
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คอนกรีตบลอกรับน้ําหนัก
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MASONRY UNITS

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คอนกรีตบลอกรับน้ําหนัก

มอก. 57 2530

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 105 ตอนที่ 8
วันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2531

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 55
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวัสดุกอ สราง
ประธานกรรมการ
นายวรรณะ มณี

ผูแ ทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองประธานกรรมการ
นายพงศพัน วรสุนทโรสถ

ผูแ ทนสถาบันวิจยั วิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

กรรมการ
พลตรีทวี วิเชียรโรจน
นายปราโมทย วสึกชาติ
นายธีระพันธ ทองประวัติ
นายกิตติรัตน สรอยคีรี
นายอารีย วงศบุญมี
นายชวลิต นิตยะ
นายวิเชียร เต็งอํานวย
นายวิศาล เชาวนชูเวชช
นางเรืองศักดิ์ กันตะบุตร
นายพูนศักดิ์ จารุจินดา
นายวิชัย สุวรรณสุขโรจน
ม.ร.ว. ศุภนิวัทธ เกษมสันต
นายวิชัย ภูษิตวิทย

ผูแ ทนกระทรวงกลาโหม
ผูแ ทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผูแ ทนกรมโยธาธิการ
ผูแ ทนกรมวิทยาศาสตรบริการ
ผูแ ทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูแ ทนคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูแ ทนกรุงเทพมหานคร
ผูแ ทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูแ ทนสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย
ผูแ ทนสมาคมอุตสาหกรรมไทย
ผูแทนบริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด
ผูแทนบริษัท ไมอัดไทย จํากัด

กรรมการและเลขานุ การ
นายกิตติ อยูสินธุ

ผูแ ทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

(2)

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก นี้ ไดประกาศใชเปนครั้งแรกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม คอนกรีตบลอกรับน้ําหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก. 57–2516 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 91
ตอนที่ 12 วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2517 ตอมาสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเห็นควรแกไข
มาตรฐาน เนื่องจากมาตรฐานเดิมไมกําหนดขนาด แตกําหนดเฉพาะเกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด ทําใหเปน
ปญหาทางปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เนื่องจาก
โรงงานผูผ ลิตทําแบบหลอทีม่ ขี นาดตางๆ กันจํานวนมาก และทําใหเกิดการแกไขขนาดในคําขออนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน เพือ่ ปรับขนาดดังกลาวใหสามารถผานเกณฑความคลาดเคลือ่ นทีก่ าํ หนดในมาตรฐาน ซึง่ การขอแกไขดังกลาว
จะทําเมือ่ ทราบผลการทดสอบจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แลว
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ กําหนดขึน้ โดยอาศัยเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
ASTM C 90–81
Standard specification for hollow load–bearing concrete masonry units

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

(3)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1294 ( พ.ศ. 2530 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คอนกรีตบลอกรับน้ําหนัก
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม คอนกรีตบลอกรับน้ําหนัก มาตรฐานเลขที่
มอก. 57–2516
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม คอนกรีตบลอกรับน้าํ หนัก ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก. 57–2530 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530
ประมวล สภาวสุ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีก้ ําหนด ประเภทและชัน้ คุณภาพ ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น วัสดุ
คุณลักษณะทีต่ อ งการ เครือ่ งหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน และการทดสอบคอนกรีตบล็อก
รับน้ําหนัก

2. บทนิยาม
2.1

2.2
2.3
2.4

ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
คอนกรีตบล็อก (hollow concrete block or hollow concrete masonry unit) หมายถึง กอนคอนกรีตทําจาก
ปูนซีเมนตปอรตแลนด น้าํ และวัสดุผสมทีเ่ หมาะสมชนิดตางๆ และจะมีสารอืน่ ผสมอยูด ว ยหรือไมกไ็ ด สําหรับ
กอผนังหรือกําแพง มีรูหรือโพรงขนาดใหญทะลุตลอดกอน และมีพื้นที่หนาตัดสุทธิที่ระนาบขนานกับผิวธาร
นอยกวารอยละ 75 ของพืน้ ทีห่ นาตัดรวมทีร่ ะนาบเดียวกัน
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก (hollow load–bearing concrete masonry unit) หมายถึง คอนกรีตบล็อกใชสําหรับ
ผนังทีอ่ อกแบบใหรบั น้ําหนักบรรทุกและน้ําหนักตัวเอง
เปลือก (face–shell) หมายถึง ผนังดานนอกของคอนกรีตบล็อก
ผนังกัน้ โพรง (web) หมายถึง ผนังภายในซึง่ แบงโพรงในคอนกรีตบล็อก

3. ประเภทและชั้นคุณภาพ
3.1 ประเภท
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก ซึง่ ทําขึน้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทควบคุมความชืน้
3.1.2 ประเภทไมควบคุมความชืน้
3.2 ชัน้ คุณภาพ
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักแตละประเภท แบงออกเปน 3 ชัน้ คุณภาพ คือ
3.2.1 ชัน้ คุณภาพ ก ใชสําหรับกําแพงภายนอกทัง้ ต่ํากวาและเหนือระดับดิน โดยไมมีการปองกันผิวแตอยางใด
เชน ใชในกรณีซงึ่ การรัว่ ซึมจากน้ําใตดินหรือฝน ไมทําความเสียหายตองานนัน้
3.2.2 ชัน้ คุณภาพ ข ใชสําหรับกําแพงภายนอกทัง้ ต่ํากวาและเหนือระดับดิน แตมีการปองกันผิว
3.2.3 ชัน้ คุณภาพ ค ใชทวั่ ไปสําหรับกําแพงภายใน และกําแพงภายนอกเหนือระดับดิน ทีม่ กี ารปองกันความเสียหาย
เนือ่ งจากดินฟาอากาศ
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 ความหนาของเปลือกและผนังกัน้ โพรงตองเปนไปตามตารางที่ 1
หมายเหตุ คอนกรี ตบล็อกรั บน้ําหนัก ที่ ออกแบบพิ เศษใหมี โลหะทนต อการกั ดกร อ นเพื่ อยึ ดระหว างเปลื อก
ของกอน อาจอนุญาตใหทําได ในเมื่อการทดสอบแสดงวาโลหะยึดนั้นมีสภาพโครงสรางเทียบเทากับ
ผนังกั้นโพรงคอนกรีตในทางความยึดตัวแข็งกําลังและการยึดกับผนังกั้นโพรง

4.2 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
ใหมีขนาดดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2 โดยจะมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  2 มิลลิเมตร
ตารางที่ 1 ความหนาของเปลือกและผนังกัน้ โพรง
(ขอ 4.1)

ความหนา
ระบุ
ของกอน

ความหนา
ของเปลือก
ต่ําสุด 1)

90
140
190

19
25
31

หมายเหตุ

1)

2)

หนวยเปนมิลลิเมตร
2)
ความหนาของผนังกั้นโพรง
ผนังกั้นโพรง ความหนาของผนัง
กั้นโพรงเทียบเทา
ต่ําสุด 1)
ต่ําสุด
ตอความยาว 1 เมตร
19
135
25
185
25
185

เฉลี่ยจากการวัด 5 กอน โดยวัดจากสวนที่บางที่สุดเมื่อวัดตามวิธี
ที่ กําหนด ในมาตรฐานผลิตภั ณฑอุ ตสาหกรรม วิ ธีชักตั วอย าง
และการทดสอบวัสดุงานกอ ซึ่งทําดวยคอนกรีต มาตรฐานเลขที่
มอก. 109
ผลรวมจากการวั ดความหนาของผนั งกั้ นโพรงทั้ งหมดในก อน
คูณดวย 1 000 หารดวยความยาวของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
เปนมิลลิเมตร
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มิติพิกัด 1 ด 2 ด 11/2
ขนาดที่ทํา 90 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 140 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 11/2 ด 2 ด 11/2
ขนาดที่ทํา 140 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 140 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 2 ด 2 ด 11/2
ขนาดที่ทํา 190 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 140 มิลลิเมตร
รูปที่ 1 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
(ขอ 4.2)
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มิติพิกัด 1 ด 2 ด 2
ขนาดที่ทํา 90 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 11/2 ด 2 ด 2
ขนาดที่ทํา 140 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 2 ด 2 ด 2
ขนาดที่ทํา 190 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร
รูปที่ 1 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก (ตอ)
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มิติพิกัด 1 ด 2 ด 3
ขนาดที่ทํา 90 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 290 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 11/2 ด 2 ด 3
ขนาดที่ทํา 140 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 290 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 2 ด 2 ด 3
ขนาดที่ทํา 190 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 290 มิลลิเมตร
รูปที่ 1 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก (ตอ)
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มิติพิกัด 1 ด 2 ด 4
ขนาดที่ทํา 90 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 390 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 11/2 ด 2 ด 4
ขนาดที่ทํา 140 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 390 มิลลิเมตร

มิติพิกัด 2 ด 2 ด 4
ขนาดที่ทํา 190 มิลลิเมตร ด 190 มิลลิเมตร ด 390 มิลลิเมตร
รูปที่ 1 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก (ตอ)
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ตารางที่ 2 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
(ขอ 4.2)
มิติพิกัด

ขนาดที่ทํา

หนา ด สูง ด ยาว

หนา ด สูง ด ยาว

พ
1 ด 2 ด 11/2
1

มิลลิเมตร ด มิลลิเมตร ด มิลลิเมตร
90 ด 190 ด 140

1

1 /2 ด 2 ด 1 /2

140 ด 190 ด 140

2 ด 2 ด 11/2

190 ด 190 ด 140

1ด2ด2
1 /2 ด 2 ด 2

90 ด 190 ด 190
140 ด 190 ด 190

2ด2ด2

190 ด 190 ด 190

1ด2ด3
1 /2 ด 2 ด 3

90 ด 190 ด 290
140 ด 190 ด 290

2ด2ด3

190 ด 190 ด 290

1ด2ด4
1 /2 ด 2 ด 4

90 ด 190 ด 390
140 ด 190 ด 390

2ด2ด4

190 ด 190 ด 390

1

1

1

หมายเหตุ

ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักที่กําหนดนี้ เปนขนาดที่ออกแบบเพื่อใหเปนไป
ตามระบบการประสานงานทางพิกัด ในการกอสรางอาคาร ซึ่งไดกําหนดหนวยพิกัด
มูลฐาน พ ใหเทากับ 100 มิลลิเมตร และกําหนดความหนาของปูนกอในรอยตอ
มาตรฐาน เทากับ 10 มิลลิเมตร

5. วัสดุ
5.1 ปูนซีเมนต ใหใชอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
5.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ควรเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 15 เลม 1
5.1.2 ปูนซีเมนตผสม
ควรเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ปูนซีเมนตผสม มาตรฐานเลขที่ มอก. 80
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5.2 มวลผสมคอนกรีต
ควรเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มวลผสมคอนกรีตมาตรฐานเลขที่ มอก. 566 ยกเวนเกณฑ
กําหนดการคัดขนาดมวลผสมคอนกรีต
5.3 สวนผสมอืน่ ๆ
ตัวทําฟองอากาศ สี สารกันน้ํา ฯลฯ ทีน่ ํามาใช ควรเปนสารที่เหมาะสมสําหรับใชกับคอนกรีต และควรเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ

6. คุณลักษณะที่ตองการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
6.1.1 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักทุกกอน ตองแข็งแรง ปราศจากรอยแตกราวหรือสวนเสียอืน่ ใดอันเปนอุปสรรค
ตอการกอคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักอยางถูกตอง หรือทําใหสิ่งกอสรางเสียกําลังหรือความคงทนถาวร
รอยราวเล็กนอยที่มักเกิดขึ้นในกรรมวิธีผลิตตามปกติ หรือรอยปริเล็กนอยเนื่องจากวิธีการเคลื่อนยาย
หรือขนสงอยางธรรมดา จะตองไมเปนสาเหตุอางในการไมยอมรับ
6.1.2 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก ซึ่งตองการฉาบปูนหรือแตงปูน ตองมีผิวหนาหยาบพอควรแกการจับยึดของ
ปูนฉาบ หรือปูนแตงไดอยางดี
6.1.3 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก ซึง่ ตองการกอแบบผิวเผย ดานผิวเผยจะตองไมมรี อยบิน่ รอยราว หรือตําหนิ
อืน่ ๆ ถาในการสัง่ คราวหนึง่ มีกอ นซึง่ มีรอยบิน่ เล็กนอยทีย่ าวมากกวา 25 มิลลิเมตร เปนจํานวนไมมากกวา
รอยละ 5 จะตองไมถือเปนสาเหตุในการไมยอมรับ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
6.2 ความตานแรงอัดและการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักเมือ่ สงถึงทีก่ อสราง ตองเปนไปตามตาราง
ที่ 3
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 109
6.3 ปริมาณความชืน้ (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภทควบคุมความชืน้ )
เมื่อสงถึงที่กอสราง ตองเปนไปตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ความตานแรงอัดและการดูดกลืนน้ํา
(ขอ 6.2)
ความตานแรงอัด ต่ําสุด
ชั้น
คุณภาพ 1)

การดูดกลืนน้ํา สูงสุด เฉลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 กอน

เมกะพาสคัล
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
เฉลี่ยจากพื้นที่รวม เฉลี่ยจากพื้นที่สุทธิ
น้ําหนักคอนกรีตเมื่ออบแหง กิโลกรัมคอลูกบาศกเมตร
เฉลี่ยจาก คอนกรีต เฉลี่ยจาก คอนกรีต 1 680 1 681 1 761 1 841 1 921 มากกวา
คอนกรีต บล็อก คอนกรีต บล็อก และ
ถึง
บล็อก แตละ บล็อก แตละ นอยกวา 1 760
5 กอน กอน 5 กอน กอน

ก
ข
ค
หมายเหตุ

7
7
5
1)

5.5
5.5
4

14
-

11
-

240
288
-

224
272
-

ถึง
1 840

ถึง
1 920

ถึง
2 000

2 000

208
256
-

192
240
-

176
224
-

160
208
-

ดูวัตถุประสงคในการใชคอนกรีตบล็อกชั้นคุณภาพตางๆ ตามภาคผนวก ก.

ตารางที่ 4 ความชืน้ (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภทควบคุมความชืน้ )
(ขอ 6.3)

การหดตัวทางยาว

1)

รอยละ
0.03 และนอยกวา
มากกวา 0.03 ถึง 0.045
มากกวา 0.045
หมายเหตุ

1)

2)

ความชื้น สูงสุด
รอยละของการดูดกลืนน้ําทั้งหมด
(เฉลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 กอน)
2)
ความชื้นสัมพัทธรายปเฉลี่ย รอยละ
นอยกวา
50 ถึง
มากกวา
50
75
75
35
40
45
30
35
40
20
30
35

ทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม วิ ธี ท ดสอบการหดแห งของ
คอนกรีตบล็อก (ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปน
ไปตาม ASTM C 426) และทดสอบกอนกําหนดจําหนายไมเกิน 12 เดือน
อาศั ย สถิ ติ ตามประกาศของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา สําหรั บสถานี ที่ ใกล แ หล งผลิ ต
มากที่ สุด
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7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ทีค่ อนกรีตบล็อกรับน้าํ หนักทุกกอน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงาย ชัดเจน
(1) ประเภท
(2) ชัน้ คุณภาพ
(3) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคา
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน
7.2 ผูท ําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
นัน้ ได ตอเมือ่ ไดรบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลว

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภท ชั้นคุณภาพและขนาดเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือ
ซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
8.2 การชักตัวอยางเพื่อการทดสอบ ใหกระทํา ณ สถานที่ผลิต และตองใหเวลาอยางนอย 10 วัน เพื่อทดสอบ
ใหเสร็จ
8.3 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
8.3.1 การชักตัวอยาง
ใหเปนไปตาม มอก. 109
8.3.2 เกณฑตดั สิน
ในกรณีทที่ ดสอบแลวไมผาน อาจคัดบางสวนออก แลวเลือกชักตัวอยางใหมจากสวนทีเ่ หลือเพือ่ ทดสอบ
ใหม ถาตัวอยางจากชุดที่สองนีท้ ดสอบแลวไมผา นอีก ใหถือวาคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักทั้งรุน ไมเปนไป
ตามมาตรฐานนี้
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ภาคผนวก ก.
วัตถุประสงคในการใชคอนกรีตบล็อกชัน้ คุณภาพตางๆ
ลักษณะของกําแพง
กําแพงฐานราก และ

ปองกันผิว
ชั้นคุณภาพ ก และ

กําแพงขั้นฐาน

ชั้นคุณภาพ ข

กําแพงภายนอก
(เหนือระดับดิน)

ทุกชั้นคุณภาพ

ชั้นคุณภาพ ก 1)

กําแพงภายใน

ทุกชั้นคุณภาพ

ทุกชั้นคุณภาพ

หมายเหตุ

1)

ควรทาผิวดานนอกของกําแพงด วยน้ํายากันซึม
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ไมปองกันผิว
1)
ชั้นคุณภาพ ก

