
บทที่ 1 
ผลิตภัณฑบล็อกผนังคอนกรีต 

 
 งานผนัง จดัไดวา เปนสวนประกอบหลักท่ีมีความสําคัญตองานอาคาร  ซ่ึงสามารถที่จะทํา
การจําแนกออกไดเปน 2 สวน คือ งานผนังภายนอกอาคาร ไดแก งานร้ัวบาน และงานร้ัวแบงแปลง 
เปนตน งานผนังภายในอาคาร สามารถท่ีจะทําการจําแนกออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ งานผนงั
สําหรับรับน้ําหนัก และงานผนังชนิดท่ีไมรับน้ําหนัก เปนตน 
 
 งานผนังโดยท่ัวไป นยิมท่ีจะใชวัสดุจําพวกของอิฐมาใชในงานกอสราง  ซ่ึงปจจุบันไดมี
การพัฒนารูปแบบไปมากมาย และมีอยูหลายประเภท ท้ังท่ีผลิตจากดนิเปนหลัก เชน อิฐมอญ หรือ
อิฐกอสรางสามัญ หรืออิฐมาตรฐาน ,หรือใชปูนซีเมนตในการเปนวตัถุดิบ เชน อิฐบล็อก หรือ
คอนกรีตบล็อก ,คอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา หรือใชท้ังอยาง เชน อิฐประสาน หรืออิฐดนิ
ซีเมนต ซ่ึงวัสดุในการกอแตละชนิดจะมีกระบวนการในการผลิต ,การข้ึนรูป ,คุณสมบัติ และการใช
งานท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นในการเลือกใชสินคาจึงตองศึกษาและเลือกใชใหเหมาะสม 
 

นิยามและความหมายของสินคา 

  
คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก (Concrete Block) เปนวสัดุกออีกประเภทหนึ่งท่ีไดรับความ

นิยมใชกันอยางแพรหลายในประเทศ โดยมีลักษณะเปนกอนส่ีเหล่ียมขนาดโดยประมาณ 20 x 40 
ซม. หนาระหวาง 7 – 20 ซม. ซ่ึงลักษณะของการใชงานกออิฐจะกอเหมือนงานอิฐมอญ  แตจะมี
ขอดีกวา คือ สามารถท่ีจะกอไดเร็วกวา และมีขนาดท่ีมาตรฐานกวา ทําใหสามารถท่ีจะทําการ
ประมาณการจาํนวนของวัสดุไดงายกวา  และเม่ือรวมคาแรงในงานกอสรางแลวจะถูกกวาการกออิฐ
มอญ 

คอนกรีตบล็อกท่ีทําการผลิตนั้นสามารถที่จะเลือกใชไดท้ัง 2 ประเภท คือ คอนกรีตบล็อก
ชนิดท่ีรับน้ําหนัก และไมรับน้ําหนกั  ซ่ึงคอนกรีตบล็อกแบบชนดิรับน้ําหนกัจะมีลักษณะเปนแทง
ผิวเรียบ  มีรูตรงกลางในแนวต้ัง  สวนแบบท่ีไมรับน้าํหนัก หรือท่ีเรียกวา Screen Block จะเปน
บล็อกท่ีมีลักษณะเปนลวดลาย  เม่ือทําการกอแลวสามารถที่จะเกิดเปนลวดลายหรือใหแดดลมผาน
ได  นิยมเรียกเปนภาษาชาวบานท่ัวไปวา “บล็อกชองลม” 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปแสดงตัวอยางของบล็อกชนิด Screen Block ประเภทตางๆ 
 

 
รูปแสดงรายละเอียดของบล็อกชนิดรับน้ําหนัก และไมรับน้ําหนกั 



 นอกจากสินคาในกลุมของอิฐบล็อก หรือคอนกรีตบล็อกแลว ยังมีอิฐชนิดอ่ืนท่ีสามารถท่ี
จะนําไปใชในงานผนัง  ซ่ึงประกอบไปดวย 

 
1. อิฐมอญ หรืออิฐกอสรางสามัญ หรืออิฐมาตรฐาน 

เปนอิฐท่ีเกดิจากการนําวัตถุดิบหลายชนดิมาผสมเขาดวยกัน เชน ดนิเหนยีว ,ทราย และ
เช้ือเพลิงตางๆ เชน ฟน หรือแกลบ จากนั้นทําการข้ึนรูปโดยการปนเปนกอน หรือการใชเคร่ืองจักร
ในการผลิตสินคา จากนั้นทําการเผาอิฐ  ซ่ึงโดยท่ัวไปจะนิยมใชแกลบในการเผา เนื่องจากใช
ระยะเวลานอยกวา 

 
2. คอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา 

เปนวัสดกุออีกชนิดหนึ่ง  ซ่ึงกําลังเปนท่ีนยิมใชในงานกอสราง เนื่องจากมีคุณสมบัติเดนใน
เร่ืองของวัสดุท่ีสามารถท่ีจะใชงานไดดีในสภาวะสภาพอากาศท่ีรุนแรง  มีน้ําหนักเบาทําใหสามารถ
ประหยดัขนาดของโครงสราง และมีคุณสมบัติเปนฉนวนปองกนัความรอนไดดี  โดยผลิตมาจาก
ปูนซีเมนตปอรตแลนด ,ทราย ,ยิปซ่ัม ผสมกับน้ํา และผงอลูมิเนียม 

 
3. อิฐประสาน หรืออิฐดินซีเมนต 

อิฐประสานเปนอิฐท่ีมีช่ือเรียกอีกหลายช่ือ อิฐ วท. ,บล็อกประสาน ,อิฐดินซีเมนต ,อิฐคง
ทอง และอิฐดนิแดง เปนตน เนื่องจากมีผูผลิตสินคาประเภทดังกลาวอยูหลายราย และอยูในระหวาง
การพัฒนาในเร่ืองของรูปแบบ และคุณสมบัติ  จึงมีขนาดและรูปรางท่ีแตกตางกันออกไป  ซ่ึง
รูปแบบจะมีลักษณะคลายกบัอิฐกอท่ัวไป แตจะมีขนาดใหญกวามาก  เนื่องจากใชเปนระบบผนังใน
การรับน้ําหนกั (Bearing Wall) ซ่ึงมีลักษณะแตกตางตางกันกับอิฐกอโดยท่ัวไป  โดยวตัถุดิบท่ีนยิม
นํามาใชในการผลิต ไดแก ปูนซีเมนต ,หนิฝุน ,ทราย และดินลูกรัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2  
มาตรฐานของสินคาบล็อกผนัง และแนวคิดท่ีใชในการออกแบบ 

 
มาตรฐานของสินคาบล็อกผนัง 
  
 มาตรฐานท่ีใชในกาออกแบบงานบล็อกผนัง สามารถท่ีจะทําแยกออกเปน 2 สวนหลัก คือ 
เร่ืองของงานบล็อกผนังชนิดท่ีใชรับน้ําหนกั และชนิดท่ีไมรับน้ําหนกั ซ่ึงสามารถแยกรายละเอียด
ออกได ดังนี้ คือ 

 
นิยามคําศัพทท่ีเก่ียวของกับงานบล็อกผนัง 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

1. คอนกรีตบล็อก (Hollow concrete block or hollow concrete masonry unit) หมายถึง 
กอนคอนกรีตท่ีทํามาจากปูนซีเมนตปอรตแลนด  น้ํา  และวัสดุผสมที่เหมาะสมชนิด
ตางๆ และจะมีสารอ่ืนผสมอยูดวยหรือไมก็ได  สําหรับการกอผนังหรือกําแพง มีรูหรือ
โพรงขนาดใหญทะลุตลอดกอน และมีพืน้ท่ีหนาตัดสุทธิท่ีระนาบขนานกับผิวธารนอย
กวารอยละ 75 ของพื้นท่ีหนาตัดรวมท่ีระนาบเดียวกนั 

2. คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกั (Hollow load-bearing concrete masonry unit) หมายถึง 
คอนกรีตบล็อกใชสําหรับผนังท่ีออกแบบใหรับน้ําหนักบรรทุกและน้าํหนักตัวเอง 

3. เปลือก (Face-shell) หมายถึง ผนังดานนอกของคอนกรีตบล็อก 
4. ผนังกั้นโพรง (Web) หหมายถึง ผนังภายในซ่ึงแบงโพรงในคอนกรีตบล็อก 

 
ประเภทและชั้นคุณภาพ 

1. ประเภท 
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกั ซ่ึงทําข้ึนตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้ แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

 ประเภทควบคุมความช้ืน 
 ประเภทไมควบคุมความช้ืน 

2. ช้ันคุณภาพ 
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกัแตละประเภท แบงออกเปน 3ช้ันคุณภาพคือ 

 ช้ันคุณภาพ ก ใชสําหรับกําแพงภายนอกท้ังตํ่ากวาและเหนือระดับดิน โดยไมมีการปองกันผิว
แตอยางใด เชน ใชในกรณีซ่ึงการร่ัวซึมจากน้ําใตดนิหรือฝน ไมทําความเสียหายตองานนั้น 



 ช้ันคุณภาพ ข ใชสําหรับกําแพงภายนอกท้ังตํ่ากวาและเหนือระดับดนิ แตมีการปองกนัผิว 
 ช้ันคุณภาพ ค ใชท่ัวไปสําหรับกําแพงภายใน และกําแพงภายนอกเหนือระดับดิน ท่ีมีการ
ปองกันความเสียหายเนื่องจากดิน ฟา อากาศ 

 
ขนาดและเกณฑความคลาดเคล่ือน 

1. ความหนาของเปลือกและผนงักั้นโพรงตองเปนไปตามตารางท่ี 1  
หมายเหตุ  คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกัท่ีออกแบบพเิศใหมีโลหะทนตอการกัดกรอน

เพื่อยึดระหวางเปลือกของกอน อาจอนุญาตใหทําได ในเมื่อการทดสอบ
แสดงวาโลหะยึดนัน้มีสภาพโครงสรางเทียบเทากับผนังกัน้โพรง
คอนกรีตในทางความยึดตัวแข็งกําลังและการยึดกับผนังกั้นโพรง 

2. ขนาดของคอนกรีตบล็กรับน้ําหนกัใหมีขนาดดังแสดงในรูปท่ี 1 และตารางท่ี 2 โดยจะ
มีความคลาดเคล่ือนไดไมเกนิ+- 2 มิลลิเมตร 

 
ตารางท่ี 1 ความหนาของเปลือกและผนังกัน้โพรง (ขอ1) 
                                                                                           หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนาของผนังกั้นโพรง2) ความหนา
ระบุ 

ของกอน 

ความหนา
ของเปลือก
ตํ่าสุด1) 

ผนังกั้นโพรง
ตํ่าสุด1) 

ความหนาของผนัง 
กั้นโพรงเทียบเทา 

ตํ่าสุดตอความยาว1 เมตร 
90 
140 
190 

19 
25 
31 

19 
25 
25 

135 
185 
185 

 
หมายเหตุ  1) เฉล่ียจากการวัด 5 กอน โดยวัดจากสวนท่ีบางท่ีสุดเม่ือวัดตามวธีิท่ีกําหนด ใน

มาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีชักตัวอยางและการทดสอบวสัดุงานกอ ซ่ึง
ทําดวยคอนกรีต มาตราฐานเลขท่ี มอก.109  

2)  ผลรวมจากการวัดความหนาของผนังกั้นโพรงท้ังหมดในกอน คูณดวย 1000 หาร
ดวยความยาวของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักเปนมิลลิเมตร 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก(ขอ2) 
 



มิติพิกัด 
หนา x สูง x ยาว 

พ 

ขนาดท่ีทํา 
หนา x สูง x ยาว 

มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร 
1  x  2  x  11/2 

11/2   x  2  x  11/2 
2  x 2  x  11/2 

1  x  2 x  2 
11/2 x 2 x 2 
2   x   2   x  2 
1  x  2  x  3 

11/2 x 2  x  3 
2 x 2  x 3 
1  x 2  x  4 

11/2 x 2 x 4 
2  x 2  x  4 

90 x 190 x 140 
140 x 190 x 140 
190 x 190 x 140 
90 x 190 x 190 
140 x 190 x 190 
190 x 190 x 190 
90 x 190 x 290 
140 x 190 x 290 
190 x 190 x 290 
90 x 190 x 390 
140 x 190 x390 
190 x 190 x 390 

 
หมายเหตุ   ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักท่ีกาํหนดนี้ เปนขนาดท่ีออกแบบเพื่อใหเปนไป

ตามระบบการประสานทางพิกัด ในการกอสรางอาคารซ่ึงไดกําหนดหนวยพิกัดมูล
ฐาน พ ใหเทากับ 100 มิลลิเมตร และกําหนดความหนาของปูนกอในรอยตอ
มาตราฐาน เทากับ 10 มิลลิเมตร 

 
วัสดุ 

1. ปูนซีเมนต ใหใชอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 
 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 

ควรเปนไปตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด 
เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ มาตราฐานเลขท่ี มอก.15 เลม 1 

 ปูนซีเมนตผสม 
ควรเปนไปตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนตผสม 
มาตราฐานเลขท่ี มอก.80 

2. มวลผสมคอนกรีต 
ควรเปนไปตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีตมาตราฐาน
เลขท่ี มอก.566 ยกเวนเกณฑกําหนดการคัดขนาดมวลผสมคอนกรีต 



3. สวนผสมอ่ืน ๆ  
ตัวทําฟองอากาศ สี สารกันน้ํา ฯลฯ ท่ีนํามาใช ควรเปนสารท่ีเหมาะสมสําหรับ
ใชกับคอนกรีตและควรเปนไปตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวของ 

 
คุณลักษณะท่ีตองการ 

1. ลักษณะท่ัวไป 
 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกัทุกกอน ตองแข็งแรง ปราศจากรอยแตกราวหรือสวนเสียอ่ืนใดอัน
เปนอุปสรรคตอการกอคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกัอยางถูกตอง หรือทําใหส่ิงกอสรางเสียกําลังหรือ
ความคงทนถาวรรอยราวเล็กนอยท่ีมักเกิดข้ึนในกรรมวิธีผลิตตามปกติหรือรอยปริเล็กนอยเนื่องจาก
วิธีการเคล่ือนยายหรือขนสงอยางธรรมดา จะตองไมเปนสาเหตุอางในการไมยอมรับ 
 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกั ซ่ึงตองการฉาบปูนหรือแตงปูน ตองมีผิวหนาหยาบพอควรแกการ
จับยึดของปูนฉาบ หรือปูนแตงไดอยางด ี
 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกั ซ่ึงตองการกอแบบผิวเผยดานผิวเผยจะตองไมมีรอยบ่ิน รอยราว 
หรือตําหนิอ่ืน ๆ ถาในการส่ังคราวหนึ่งมีกอนซ่ึงมีรอยบ่ินเล็กนอยท่ียาวมากกวา 25 มิลลิเมตร เปน
จํานวนไมมากกวารอยละ 5 จะตองไมถือเปนสาหตุในการไมยอมรับ 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

2. ความตานแรงอัดและการดูดกลืนน้ําของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักเม่ือสงถึงท่ีกอสราง
ตองเปนไปตามตารางท่ี 3  

การทดสอบใหปฎิบัติตาม มอก.109 
3. ปริมาณความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกัประเภทควบคุมความช้ืน) 

เม่ือสงถึงท่ีกอสรางตองเปนไปตามตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ความตานแรงอัดและการดูดกลืนน้ํา(ขอ2) 
 

 ความตานแรงอัดตํ่าสุด 
เมะพาสคัล 

การดูดกลืนน้ําสูงสุดเฉล่ียจากคอนกรีตบล็อก5 กอน
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 



เฉล่ียจากพืน้ท่ีรวม เฉล่ียจากพืน้ท่ีสุทธิ น้ําหนกัคอนกรีตเม่ืออบแหง                       
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ช้ัน
คุณภาพ

1) เฉล่ียจาก
คอนกรีต
บล็อก 
5 กอน 

คอนกรีต
บล็อก
แตละ
กอน 

เฉล่ียจาก
คอนกรีต
บล็อก 
5 กอน 

คอนกรีต
บล็อก
แตละ
กอน 

1  680 
และ 

นอยกวา 

1 681
ถึง    

1 760 

1 761
ถึง    

1 840 

1 841
ถึง    

1 920 

1 921
ถึง     

2 000 

มากกวา 
         

2 000 

ก 
ข 
ค 

7 
7 
5 

5.5 
5.5 
4 

14 
- 
- 

11 
- 
- 

240 
288 

- 

224 
272 

- 

208 
256 

- 

192 
240 

- 

176 
224 

- 

160 
208 

- 
 
หมายเหตุ1) ดวูัตถุประสงคในการใชคอนกรีตบล็อกช้ันคุณภาพตาง ๆ ตามภาคผนวก ก. 
 
ตารางท่ี 4 ความช้ืน(เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภทควบคุมความช้ืน) (ขอ3) 
 

ความช้ืนสูงสุด 
รอยละของการดูดกลืนน้ําท้ังหมด 
(เฉล่ียจากคอนกรีตบล็อก5กอน) 

ความช้ืนสัมพทัธรายปเฉล่ียรอยละ2) 

การหดตัวทางยาว1) 
 
 
 

รอยละ นอยกวา 
50 

50   ถึง 
75 

มากกวา 
75 

0.03และนอยกวา 
มากกวา 0.03 ถึง0.045 

มากกวา 0.045 

35 
30 
20 

40 
35 
30 

45 
40 
35 

 
หมายเหตุ 1) ทดสอบตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบการหดแหงของคอนกรีต

บล็อก(ในกรณีท่ียังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตราฐานดังกลาวใหเปนไปตาม
ASTM C 426) และทดสอบกอนกําหนดจําหนายไมเกนิ 12 เดือน 

2) อาศัยสถิติตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสําหรับสถานีท่ีใกลแหลงผลิตมาก
ท่ีสุด 

 
เคร่ืองหมายและฉลาก 



1.      ท่ีคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกัทุกกอนอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหห็นไดงายชัดเจน 

(1) ประเภท 
(2) ช้ันคุณภาพ 
(3) ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทําหรือเคร่ืองหมายการคาในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ

ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน 
2. ผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเปนไปตามมาตราฐานน้ีจะแสดงเคร่ืองหมาย

มาตราฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมกามาตราฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว 
 
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

1. รุนในท่ีนีห้มายถึง คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภทช้ันคุณภาพและขนาดเดยีวกันท่ี
ทําหรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 

2. การชักตัวอยางเพ่ือการทดสอบใหกระทํา ณ สถานท่ีผลิตและตองใหเวลาอยางนอย 
10 วันเพื่อทดสอบใหเสร็จ 

3. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกาํหนดตอไป
นั้หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

 การชักตัวอยาง 
ใหเปนไปตาม มอก.109 

 เกณฑตัดสิน 
        ในกรณีท่ีทดสบแลวไมผานอาจคัดบางสวนออกแลวชักตัวอยางใหมจากสวนที
เหลือเพื่อทดสอบใหมถาตัวอยางจากชุดท่ีสองนี้ทดสอบแลวไมผานอีกใหถือวา
คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนกัท้ีงรุนไมเปนไปตามมาตราฐานน้ี 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
วัตถุประสงคในการใชคอนกรีตบล็อกชั้นคณุภาพตาง ๆ 

 
ลักษณะของกาํแพง ปองกันผิว ไมปองกันผิว 



กําแพงฐานรากและ 
กําแพงช้ันฐาน 

ช้ันคุณภาพ ก และ 
ช้ันคุณภาพ ข 

ช้ันคุณภาพ ก1) 

กําแพงภายนอก 
(เหนือระดับดนิ) 

ทุกช้ันคุณภาพ ช้ันคุณภาพ ก1) 

กําแพงภายใน ทุกช้ันคุณภาพ ทุกช้ันคุณภาพ 
 
หมายเหตุ 1) ควรทาผิวดานนอกของกําแพงดวยน้ํายากันซึม 
 
มาตรฐานในการออกแบบงานบล็อกผนงัคอนกรีต 
 บล็อกผนังโดยท่ัวไปมกัท่ีจะถูกออกแบบมาเพื่อท่ีใชในเรื่องของงานกอ  เพื่อท่ีจะไมตองทํา
การรับน้ําหนกั  โดยท่ัวไปจะมุงเนนในเร่ืองของกระบวนการท่ีใชในการกออิฐ และการฉาบปูนเปน
สวนใหญ  ซ่ึงจะเปนกระบวนการสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหผนังมีความแข็งแรง คงทนอยูได และยงัมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการรับน้ําหนักอ่ืนๆท่ีวางทับโดยไมเกิดการเสียหาย หรือพังทลายได 
 
 
 
 
 
 

 


