
กรมวทิยาศาสตรบ์ริการพัร�อมแล�วสำาห้รบัการให้�บริการ 
ทด้สอบอฐิคอนกร้ต และคอนกร้ตบลอ็กตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์์อุตสาห้กรรมอฐิคอนกร้ตและคอนกร้ตบล็อก 
ฉบับให้ม่

ปัีจัจ่ับัันกระที่รวงอ่ตสาหุ่กรรมได�ออกปีระกาศกระที่รวงอ่ตสาหุ่กรรม ยกเลิิกมาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมอิฐคอนกร่ต 
แลิะคอนกร่ตบัลิ็อกฉบัับัเก�าพร�อมทัี่�งปีระกาศใช�มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมฉบัับัใหุ่ม� จัำานวน 4 ฉบัับัด�วยกัน 
ดังรายลิะเอ่ยดด�านลิ�างน่� แลิะได�ปีระกาศใช�มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรม เพิ�มเติมอ่ก 1 ฉบัับั ค้อ มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์ 
อ่ตสาหุ่กรรมคอนกร่ตบัล็ิอกเชิงตันไม�รับันำ�าหุ่นัก (มอก. 2895-2561) ซึ่�งท่ี่กมาตรฐานท่ี่กฉบัับัม่ผู้ลิใช�แลิ�วในปัีจัจ่ับััน    

ทัำ�งน่� มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อก ทัำ�ง 5 ฉบับดัืงกลุ่�าว ได้ืกำาหนดืขอบข�ายของวัสด่ืท่ำ�เป็น 
ส�วนผ่สมสำาหรับทำำาอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อก คื์อ ทำำาจัากปูนซ่เมนต์ นำ�า แลุ่ะวัสด่ืผ่สมท่ำ�เหมาะสมชนิดืต�างๆ แลุ่ะจัะม่สารอื�น 
ผ่สมอยู�ดื้วยหรือไม�ก็ไดื้ ดืังนั�น ตามขอบข�ายทำ่�กำาหนดืในมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมดืังกลุ่�าวจัึงยอมให้สามารถใส�วัสดื่ผ่สมทำ่� 
เหมาะสมชนิดืต�างๆ ได้ื ไม�ว�าจัะเป็นวัสด่ืเหลืุ่อทิำ�งจัากกระบวนการผ่ลิุ่ต วัสด่ืเหลืุ่อจัากการเกษตร หรือขยะท่ำ�ไม�เป็นอันตราย เป็นต้น 
จึังเป็นการเป่ดืกว้างให้ม่การพััฒนาอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกท่ำ�หลุ่ากหลุ่ายมากขึ�น แต�ยังอยู�ในขอบข�ายท่ำ�สามารถนำาผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
ดัืงกลุ่�าวมาขอการรับรองตามมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมได้ื 

ค์วามแตกต�างระหว�างอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อก ได้ืถูกกำาหนดืตามบทำนิยามในมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ต  
(มอก. 59-2561) ท่ำ�กำาหนดืว�า “อิฐค์อนกร่ต (concrete building brick) หมายถึง อิฐท่ำ�ทำำาด้ืวยค์อนกร่ตม่ค์วามหนาไม�มากกว�า 
100 มิลุ่ลิุ่เมตร สามารถยกวางได้ืด้ืวยมือเด่ืยว ผ่ลิุ่ตสำาหรับการใช้งานทัำ�วไป อาจัม่ร�อง รู หรือไม�ก็ได้ื” ดัืงนั�น หากม่ค์วามหนาเกิน 
100 มิลุ่ลุ่ิเมตร ก็เข้าข�ายเป็นค์อนกร่ตบลุ่็อก หรือผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อื �นๆ ตามขอบข�ายในมาตรฐานนั�นๆ ตัวอย�าง อิฐค์อนกร่ต 
แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกเป็นไปตามภิาพัท่ำ� 1 แลุ่ะภิาพัท่ำ� 2 ตามลุ่ำาดัืบ

 ช้�อมาตรฐาน เลิขท่ี่� มอก. ฉบัับัเก�า เลิขท่ี่� มอก. ฉบัับัใหุ่ม�

• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกรับนำ�าหนัก มอก. 57-2533 มอก. 57-2560
• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกไม�รับนำ�าหนัก มอก. 58-2530 มอก. 58-2560
• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ต มอก. 59-2516 มอก. 59-2561
• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันรับนำ�าหนัก มอก. 60-2516    มอก. 2895-2561

ภาพท่ี่� 1 อิฐคอนกร่ต  ภาพท่ี่� 2 คอนกร่ตบล็ิอก วา
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สรรสาระกฤษฎา ส่ที่ธิิพันธิ์ นักวิที่ยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ กองวัสด่วิศวกรรม



ตามมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะ 
ค์อนกร่ตบลุ่็อกฉบับใหม� ไดื้แบ�งค์อนกร่ตบลุ่็อกออกเป็น  
2 รูปทำรง ค์ือ ค์อนกร่ตบลุ่็อกกลุ่วงแลุ่ะค์อนกร่ตบลุ่็อกเชิงตัน  
โดืยในมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบลุ่็อกกลุ่วง 
รับนำ�าหนัก (มอก. 57-2560)  แลุ่ะมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม 
ค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วงไม�รับนำ�าหนัก (มอก. 58-2560) ได้ืกำาหนดื
บทำนิยามทำางด้ืานรูปทำรงของค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วงโดืยพิัจัารณา 
จัากพัื�นทำ่�หน้าตัดืส่ทำธ์ิ ซึ�งค์อนกร่ตบลุ่็อกกลุ่วงจัะต้องม่พัื�นทำ่� 
หน้าตัดืส่ทำธิ์น้อยกว�าร้อยลุ่ะ 75 ของพืั�นท่ำ�หน้าตัดืรวมท่ำ�ระนาบ
เด่ืยวกัน ดัืงนั�น หากค์อนกร่ตบล็ุ่อกม่พืั�นท่ำ�หน้าตัดืส่ทำธิ์ไม�น้อย 
กว�าร้อยลุ่ะ 75 ของพืั�นท่ำ�หน้าตัดืรวมท่ำ�ระนาบเด่ืยวกัน ก็อยู�ใน 
ขอบข�ายของค์อนกร่ตบลุ่็อกเชิงตัน ตามมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ 
อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันรับนำ�าหนัก (มอก. 60-2560) 
แลุ่ะมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบลุ่็อกเชิงตัน 
ไม�รับนำ�าหนัก (มอก. 2895-2561) แลุ้่วแต�ลุ่ะกรณ่

การแบ�งค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วง แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันตาม 
มาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑอ์่ตสาหกรรมฉบับใหม� ในแง�ของการนำาไป 
ใช้งานท่ำ�ต้องการค์วามแข็งแรงท่ำ�แตกต�างกัน แบ�งออกเป็น 2 ชนิดื  
ค์ือ ชนิดืรับนำ�าหนักแลุ่ะชนิดืไม�รับนำ�าหนัก โดืยกำาหนดืตามค์�า 
ค์วามต้านแรงอัดืส่ทำธิ์ ซึ�งค์อนกร่ตบล็ุ่อกรับนำ�าหนักต้องม่ค์วาม 

ต้านแรงอัดืส่ทำธิ์แต�ลุ่ะก้อน ไม�น้อยกว�า 12.4 เมกะพัาสคั์ลุ่ (MPa)  
แลุ่ะค์วามต้านแรงอัดืส่ทำธิ์เฉลุ่่�ย ต้องไม�น้อยกว�า 13.8 เมกะพัาสคั์ลุ่  
(MPa) ส�วนค์อนกร่ตบล็ุ่อกไม�รับนำ�าหนักต้องม่ค์วามต้านแรงอัดื 
ส่ทำธิ์แต�ลุ่ะก้อน ไม�น้อยกว�า 3.45 เมกะพัาสคั์ลุ่ (MPa) แลุ่ะค์วาม 
ต้านแรงอัดืส่ทำธิ์เฉลุ่่�ย ต้องไม�น้อยกว�า 4.14 เมกะพัาสคั์ลุ่ (MPa)

รายการทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑอ์ิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกรต่บลุ่็อก 
ตามมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม แสดืงดัืงตารางท่ำ� 1 

ป ัจัจั ่บ ัน กลุ่ ่ �มว ัสดื ่ก �อสร ้าง กองว ัสดื ่ว ิศวกรรม 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ ม่ค์วามพัร้อมให้บริการวิเค์ราะห์ 
ทำดืสอบอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ตบลุ่็อกในทำ่กผ่ลุ่ิตภิัณฑ์แลุ่ะ 
ทำ่กรายการทำดืสอบ ตามมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐ 
ค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกฉบับใหม� กรมวิทำยาศาสตร์บริการ 
ยังไดื้รับการแต�งตั�งเป็นผู่้ตรวจัสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม 
ตามค์วามในมาตรา 5 แห�งพัระราชบัญญัติมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์
อ่ตสาหกรรม พั.ศ. 2511 แลุ่ะท่ำ�แก้ไขเพิั�มเติม สำาหรับผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
ตามมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ต 
บลุ่็อกฉบับใหม� ทำั�งน่�ผู่้สนใจัสามารถส�งตัวอย�างทำดืสอบไดื้ทำ่� 
กลุ่่�มวัสดื่ก�อสร้าง กองวัสดื่วิศวกรรม กรมวทิำยาศาสตร์บริการ 
โทำรศัพัท์ำ 0 2201 7352

มาตรฐานเลิขท่ี่�   รายการที่ดสอบั
 ขนาด ลัิกษณะทัี่�วไปี ความต�านแรงอัดส่ที่ธิิ ความหุ่นาแน�น การด้ดซึ่มนำ�า
มอก. 57-2560    
มอก. 58-2560     -
มอก. 59-2561 
มอก. 60-2560 
มอก. 2895-2561     -

หมายเหต่  1. “   ” หมายถึง มาตรฐานกำาหนดืให้ต้องทำดืสอบ
              2. “ - ”  หมายถึง มาตรฐานไม�กำาหนดืให้ต้องทำดืสอบ

ตารางที่่� 1 รายการที่ดสอบัผู้ลิิตภัณฑ์์อิฐคอนกร่ต แลิะคอนกร่ตบัลิ็อก
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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