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1. วัสดุ ( Material )    

              ห้างหุ้นสว่นจ ากดัวงกลม เป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่ายผลติภัณฑ์คอนกรีตบลอ็กผนงั (Concrete Masonry Unit ) 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ WK – BLOCK “  โดยใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรชัน้สงูจาก BESSER ประเทศสหรัฐอเมริกา  

                WK – BLOCK เป็นวสัดกุ่อผนังคอนกรีต ที่ขึน้รูปด้วยก าลงัแรงอดัสงู (High Pressure Compression) และท า

การบ่มด้วยห้องอบ (Curing room) เนือ้วสัด ุมีความแน่น แข็งแกรง โดยจะมีรูตรงกลาง เพื่อ เสยีบเหลก็ตามมาตรฐานการ

ใช้งานต่อไป ผลติภัณฑ์ได้รับอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม เลขที่ มอก.57 – 2530 มอก.58 – 2533 

จากส านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ความหนา 7 , 9 ,14 และ 19 x19 x39 ซม. และ

ได้รับอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม เลขที่ มอก.58 – 2516, มอก.59 – 2516 ส าหรับผลิตภัณฑ์ ขนาด  

7 x15 x30 ซม. มีคณุสมบัติที่ส าคญัดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต คอนกรีตบลอ็กรับน า้หนกั มอก.57 – 2530 มีรายละเอียดส าคญั ดงันี  ้

      1. ความหนาของเปลือกและผนังกัน้โพรง (Face and web thickness) ต้องไม่น้อยกว่า 19 มม.  (อิฐ9ซม.) 

      2. ความต้านทานแรงอัดต ่าสุด (Compressive strength) ไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม/ ตารางเซนติเมตร 

      3. การดูดกลืนน า้ (Water Absorption) ไม่เกิน 15 % กิโลกรัม / ลกูบาศก์เมตร 

      4. คอนกรีตบลอ็กรับน า้หนัก ซึง่ต้องมีการฉาบปนูหรือแต่งปนู ต้องมีผิวหยาบพอควรแก่การจบัยึดของปนูฉาบ 

           หรือปนูแต่งได้ดี 

      5. อัตราการทนไฟ (Fire Rating) ไม่ต ่ากว่า 4 ชม. ( เพิ่มเติม จาก ASTM E119-95a) 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต คอนกรีตบลอ็กรับน า้หนกั มอก.58 - 2533 มีรายละเอียดส าคญั ดงันี  ้

      1. ความหนาของเปลือกและผนังกัน้โพรง (Face and web thickness ) ต้องไม่น้อยกว่า 12 มม.   

      2. ความต้านทานแรงอัดต ่าสุด (Compressive strength) ไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม/ ตารางเซนติเมตร 

      3. การดูดกลืนน า้ (Water Absorption) ไม่เกิน 15 % กิโลกรัม / ลกูบาศก์เมตร 
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต อิฐคอนกรีต มอก.59 – 2516  มีรายละเอียดส าคญั ดงันี ้

1.  ความต้านทานแรงอัดต ่าสุด (Compressive strength ) วางอิฐทางแบน ไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม/ ตาราง

เซนติเมตร 

2. การดูดกลืนน า้ ( Water Absorption ) ไม่เกิน 25 % กิโลกรัม / ลกูบาศก์เมตร 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต คอนกรีตบลอ็กเชิงตนัรับน า้หนกั มอก.60– 2516 มีรายละเอียดส าคัญ ดงันี ้

1 ความต้านทานแรงอัดต ่าสุด (Compressive strength ) ไม่น้อยกว่า 125 กิโลกรัม/ ตารางเซนติเมตร 

2 การดูดกลืนน า้ ( Water Absorption ) ไม่เกิน 15 % กิโลกรัม / ลกูบาศก์เมตร 

     2.  สัดส่วนการผสมปูน (Mortar Mixing) 

          คอนกรีตบลอ็กวงกลม สามารถใช้ปนูก่อ – ฉาบผสมเอง หรือ ส าเร็จรูปทัว่ไป 

1. ปนูซีเมนต์ที่จะน ามาผสมเอง ต้องใหม่ไม่จบัตวัเป็นก้อน ไม่ชืน้ หรือเสือ่มคณุภาพ ปนูก่อ –ฉาบส าเร็จรูป 

คณุภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลติ 

         2.  ปนูก่อ – ฉาบให้ผสมตามอตัราสว่นผสมเป็นไปตามผู้ผลิตแนะน า เมื่อผสมปนูก่อ - ฉาบไว้นานเกิน 2 ชัว่โมง   

                     ห้ามน าสว่นผสมนัน้มาใช้งาน 

 

     3.   การก่ออฐิผนังไม่รับน า้หนัก (Nonbearing wall Masonry)                

         1.  ท าความสะอาดให้พืน้ที่สะดวกต่อการท างาน ก าหนดแนวและ ระดบัก่ออิฐ ขงึแนวเส้นเอ็นเพื่อช่วยให้ง่ายขึน้ 
       
        2.  วางปนูทรายขนาดกว้าง 6 ซม.สงู 10 ซม. เป็นฐานของคอนกรีตบลอ็ก หนาประมาณ 7 ซม. เพื่อช่วยปรับระดบั 
              พืน้ให้ได้ระนาบเดียวกนัแล้วเร่ิมก่อบลอ็กก้อนแรกโดยคว ่าด้านหน้าลง หงายสว่นด้านล่างบลอ็กขึน้ ใช้ค้อนยาง 
              และระดบัน า้ช่วยจัดให้ได้แนว และระดบัที่ถกูต้อง 
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     3.  ใช้เกรียงก่ออิฐตดัปนูก่อป้ายลงด้านข้างของก้อนแรกโดยลากจากด้านลา่งขึน้จนเต็มก้อน ความหนาปนูก่อ 
           ประมาณ 0.5 - 1 ซม. และวางก้อนที่ 2 ให้ชิดกบัก้อนแรก ปรับระดบัด้วยเกรียงก่อและระดบัน า้แล้วก่อต่อไปด้วย 
            วิธีเดียวกนัจนเสร็จแนวก่อชัน้แรก 
      4.  เร่ิมก่อชัน้ที่ 2 โดยใช้เกรียงก่อเคาะบลอ็กป้ายปนูก่อลง ด้านบนของบลอ็กชัน้แรก แล้วยกบลอ็กชัน้ที่ 2 วางทบั 
            ลง ไป ใช้เกรียงก่อเคาะปรับระดบั ให้แนวรอยต่อเยือ้งสลบักนั แล้วก่อชัน้ต่อไป ด้วยวิธีเดียวกนัจนเสร็จ การก่อ 
           ควรได้ระดบัและแนวด่ิงด้วย 
      5.  บลอ็กก้อนที่ชนกบัเสาโครงสร้าง ต้องเจาะเสียบเหลก็ยดึรอยต่อผนังยดึติดกบัเสาทกุ ความสงู 60 ซม. ด้วยเหลก็  
           Ø9 มม. ยาว 40 ซม.ให้ย่ืนออกจากเสา 30 ซม. โดยใช้วสัดุEpoxy  
      6.  ผนงัก่อที่มีวงกบประต ู– หน้าต่าง ต้องหลอ่เสาเอ็นทบัหลบั ค.ส.ล ไม่เลก็กว่า 10 ซม. เสริมเหล็ก Ø9 มม. 2 เส้น  
        เหลก็ปลอก Ø6 มม. ระยะห่าง 20 ซม. ใช้สว่นผสมปนูซิเมนต์ 1 สว่น ต่อทรายหยาบ 2 สว่นต่อหินเกล็ด 4 สว่น         

โดย ปริมาตร  
      7.  ผนงัที่ก่อชนคาน ค.ส.ล หรือพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10 ซม. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั 
           จงึจะท าการก่อชนท้องคานหรือท้องพืน้ได้ หากเป็นระบบที่มีการแอ่นตวัเป็นพิเศษ เช่นแผ่นพืน้ระบบ  Post  
           Tensioned เว้นช่องว่างประมาณ 4- 5 ซม.แล้วแล้วเสริมวัสดทุี่มีความยืดหยุ่น เช่น โฟม 
      8.  การก่อบลอ็กที่ผนงัมุมก่อมาบรรจบกนั อาจก่อประสานเข้ามมุ (Interlocking) โดยเสริมเหลก็แผ่นตะแกรง  
           ขนาด 300 มม. (Metal lath over joint) ระหว่างชัน้ทุกระยะความสงู 60 ซม.  
 
 

        4.  การฉาบปูน (Render) 
      1.  ผนงัที่ก่อใหม่ ต้องไม่กระทบกระเทือน หรือรับน า้หนกัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั 
      2.  ควรทิง้ให้ผนงัก่ออิฐแห้งตัวก่อนอย่างน้อย7 วนัก่อนท าการฉาบ 
      3.  เตรียมพืน้ผิวให้สะอาด ราดน า้ให้ผนงัชุ่ม เพื่อไม่ให้ดดูน า้จากสว่นผสมปนูฉาบเร็วเกินไป 
      4.  สว่นผสมของน า้จะต้องพอเหมาะกบัการฉาบปนู ไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ควรปฏิบติั ตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
           ปนูฉาบ 
      5. พรมน า้ ให้สว่นพืน้ที่ฉาบเปียกทั่วกนัและท าการฉาบปนู 
           กรณีฉาบปนูหนา 1 ซม. ใช้อตัราสว่น ปนูซีเมนต์ 1 สว่นต่อ ทรายละเอียด 3 สว่น (1:3) 
           กรณีฉาบปนูหนามากกว่า 1.5 ซม. ให้แบ่งฉาบเป็นรองพืน้ (1:3) และฉาบแต่งใช้อตัราส่วนปนูซีเมนต์ 1 
           ต่อปนูขาว 2 สว่น ต่อทรายละเอียด 6 สว่น (1:2:6) 
      6.  บ่มผิวปนูฉาบเสร็จใหม่ให้มีความชืน้ตลอดเวลา 72 ชัว่โมง พรมน า้ และป้องกนัไม่ให้ถูกแดดโดยตรง เพื่อ 
           ป้องกนั การแตกร้าว เนื่องจากการระเหยน า้อย่างรวดเร็วของผิวปนูฉาบ 
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     5.   ข้อควรระวัง/ ข้อแนะน า 

     1.   ต าแหน่งประตหูน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็น – ทบัหลงั พืน้ที่การก่อมากกว่า 10 ตารางเมตรต้องมีเสาเอ็นและทบัหลงั 

     2.   รอยต่ออิฐด้วยปนูก่อ ควรมีความหนาแน่นใกล้เคียงกนัคือ 1 - 1.5 ซม. 

     3.   การก่ออิฐปิดใต้ท้องคานจะต้องทิง้ช่วงไว้ 3 วนั แล้วจงึก่อปิด 

   4.  กรณีที่ต้องฉาบมากกว่า 2 ซม. อาจเนื่องมาจากเสา หรือผนงัล้มนิ่ง จะต้องฉาบทีละชัน้ ความหนา 

          1 - 1.5 ซม. ต่อชัน้โดยปนูเค็มจัด เพื่อให้ปนูฉาบแห้ง และก่อตวัได้เร็ว  

     5.   ถ้าต้องการฉาบหนา ตัง้แต่ 5 ซม. จะต้องกรุตระแกรงกรงไก่ไว้เป็นชัน้ๆ ด้วย 

     6.   สเปรย์น า้ที่ผนงัปนูฉาบติดต่อกันอีก 2 - 3 วนั (โดยเฉพาะผนงัภายนอก) 

     7.   ผนงัก่อเว้นช่อง (Cavity wall masonry) โดยก่อแยกอิฐเป็นสองแถวเว้นช่องว่างตรงกลางเอาไว้ ผนงัก่อจะเชื่อมยึด               

กนัด้วยเหลก็ยึดรูปตวั Z -ขนาด Ø-3/16” ห่างจากขอบปนู ≥ 5/8” แล้วอดุด้วยปนู ผนัง มีคณุสมบัติดีเลิศในเร่ือง ผนงัเป็น      

ฉนวนกนัความร้อน ทบึเสยีง และป้องกนัน า้ซมึเข้ามาภายในอาคารได้เป็นอย่างดี 

     8.   ผนงัวัสดกุ่อรับน า้หนกั สามารถที่จะออกแบบก่อสร้างแบบไม่เสริมเหลก็ แบบเสริมเหลก็บางสว่น หรือเสริมเหล็ก

ตามรูปแบบ ซึ่งจะมีคุณสมบติัเหมือนกบัผนังคอนกรีตเสริมเหลก็ เหลก็เสริมที่เสริมให้กบัผนงัวัสดุก่อจะช่วยเพิ่มความ

แข็งแรงให้กบัผนงัในการต้านทานการโก่งเดาะ (buckling) และแรงกระท าด้านข้างจากลมหรือแผนดินไหว ความแข็งแรง

ของผนงัวัสดุก่อเสริมเหล็กจะขึน้อยู่กบัแรงยึดเหนียว (bond develop) ระหว่างเหลก็เสริมกบัปนูและอิฐคอนกรีต 

     การเสริมเหลก็ในแนวนอน 

       เสริมเหลก็ที่ขอบบนแผงกนัตก (Parapet) 

        บริเวณรอยต่อระหว่างผนงักบัพืน้หรือหลงัคา 

         บริเวณเหนือช่องเปิด, บริเวณรอยต่อผนงักบัฐานราก 

     เหลก็เสริมขนาด Ø3/8”เป็นอย่างน้อย โดยมีระยะห่างไม่

เกิน 4’ (ft) พืน้ที่หน้าตดัของเหลก็เสริมทัง้แนวตัง้และแนวนอน 

จะต้องมีพืน้ที่มากกว่า 0.002 x พืน้ที่หน้าตดัของผนงั 
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     9.  รอยต่อเผ่ือแตก ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็กจะเกิดการหดตวัหลงัจากปนูก่อแห้งตวัแล้ว ท าให้เกิดรอยแตกขึน้ตามผนงั 

ควรเสริมเหลก็เพิ่มที่รอยต่อแนวนอน และก าหนดต าแหน่งของรอยต่อเผ่ือแตกให้ถกูต้อง นอกจากนัน้บริเวณซึง่มีความ

แข็งแรงน้อย หรือบริเวณที่ผนงัมีการเปลีย่นแปลงหน้าตดั ซึง่ได้แก่ 

          1. บริเวณที่ความสงู หรือความหนาของผนงัมีการเปลี่ยนแปลง 

          2. บริเวณเสา เสาโปนและบริเวณที่ผนงัมาชนกนั 

          3. บริเวณใกล้มุมผนงั 

          4. ทัง้สองข้างช่องเปิดที่มีความกว้างมากกว่า 180 ซม. 

         5.  ถ้ากว้างน้อยกว่า 180 ซม.ให้ใสร่อยต่อด้านเดียว 

          รอยต่อเผ่ือแตก จะต้องอดุด้วยวัสดอุดุรอยต่อให้สนิท เช่น ปนูมอร์ตา โดยที่รอยต่อจะต้องมีความต้านทานต่อแรง

กระท าด้านข้าง  รอยต่อระหว่างผนังรับน า้หนักกบัโครงสร้างเหลก็ หรือ โครงสร้างคอนกรีต จะต้องเป็นรอยต่อแบบรอยต่อ

เผ่ือแตก 

    10.  รอยต่อเผ่ือขยาย ผนงัวัสดุก่อจะเกิดการหดตวัและขยายตวั เมื่อมีการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิและความชืน้ ท า

ให้ต้องแก้ไขด้วยการแยกผนังออกจากกนั ด้วยรอยต่อเผ่ือขยายทกุๆระยะ 3.75 เมตร ตามความยาวของผนัง และบริเวณ

รอยต่อระหว่างสว่นย่ืนของผนังรูปตวั U , L และ ตวั T  รอยต่อเผ่ือขยาย จะต้องอุดด้วยวสัดอุดุรอยต่อให้สนิท โดยยอมให้

ผนงัขยายตวัได้ในแนวระนาบของผนงั 

    11. ในการก่อ ผนงัเสริมเหลก็ เหล็กเสริมแนวด่ิงฝ่ังอยู่ในช่องที่กรอกคอนกรีตจนเต็ม เหลก็เสริมแนวนอน มีระยะทาบ    

ของเหลก็เสริม ไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
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