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การศึกษาการขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาทอคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชรีไซเคิล
คอนกรีตทดแทนมวลรวมหยาบ 

The Study Permits Industry Standard A case study of Pipes Concrete Recycled 
Renewable Aggregate 
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Thanya Wanjai1* , Seree Tuprakay2 

 

บทคัดยอ 
 ในปจจุบันแหลงมวลรวมธรรมชาติท่ีมีคุณภาพดีปริมาณลดลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากความตองการใชงาน

คอนกรีตท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน จึงไดมีงานวิจัยท่ีจะนําคอนกรีตท่ีใชแลวกลับมาใชใหมโดยศึกษาจากตัวอยางทดสอบท่ีผลิต
จากมวลรวมรีไซเคิลเมื่อนําไปทดสอบความตานทานแรงอัดมีคาเทากับ 395.3 และ 379 กก/ซม2 ซึ่งเปนคาท่ีสูงกวาคาท่ี
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไดกําหนดไวในการขอมาตรฐานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ดังน้ัน ทอคอนกรีตเสริมเหล็กรีไซเคิลสามารถขอมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมได มีข้ันตอนไมซับซอนในการขอ
อนุญาติ และสัมภาษณความคิดเห็นจากผูใชทอคอนกรีตเสริเหล็ก ผูเช่ียวชาญ และเจาหนาท่ีจากสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมมีความเห็นวาควรมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับทอคอนกรีตเสริมเหล็กรีไซเคิล 
คําสําคัญ: มาตรฐานทอคอนกรีต คอนกรีตรีไซเคิล การขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 
Abstract 

Currently source of natural aggregates decreased sharply because higher demand. So there 
Research of concrete Recycle for study about compression test. Result of compression test equal 
395.3 and 379 kg/cm2 better Industry standard value for permits Industry standard of pipes concrete. 

Thus, pipes concrete recycle can permit Industry Standard. Procedure about permits Industry 
Standard not complicated and interview form users pipes Concrete, an expert and officials of 
industry standard institute considers that have permits Industry Standard for Pipes Concrete Recycle. 
Keywords: Standard of concrete pipe, Concrete recycling, Permits Industry Standard 
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บทนํา 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหเกิดสิ่งกอสรางจากพวกอาคารถนนและโครงสรางพ้ืนฐานอยางรวดเร็ว

คอนกรีตเปนวัสดุโครงสรางท่ีนิยมใชกันอยางมาก เชน ท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐาน เปรียบเทียบกับวัสดุกอสรางอ่ืนเชน
อิฐไมและเหล็กเมื่อถึงเวลาท่ีสิ่งกอสรางชํารุดหรือสิ้นสุดอายุการใชงานหรือตองการเปลี่ยนลักษณะการใชงานก็จะมีการ
รื้อถอนเพ่ือสรางสิ่งกอสรางใหมทดแทนเศษวัสดุกอสรางจากการทําลายสิ่งกอสรางไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจและถูกขนยาย
ไปกําจัด คอนกรีตประกอบดวยปูนซีเมนตมวลรวมหยาบมวลรวมละเอียดและนํ้าพบวาไมต่ํากวาสามในสี่สวนของ
ปริมาตรคอนกรีตท้ังหมดดั้งน้ันคุณภาพของมวลรวมจึงมีผลโดยตรงตอสมบัตขิองคอนกรีตท้ังสภาพท่ีเปนคอนกรีตสดและ
สภาพท่ีเปนคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลวตลอดจนคุณสมบัติของคอนกรีตดวยในปจจุบันแหลงมวลรวมธรรมชาติท่ีมีคุณภาพดี
ปริมาณลดลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากความตองการใชงานคอนกรีตท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนสูงตามอัตราการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมกอสรางเมื่อโครงสรางคอนกรีต ถูกรื้อทําลายโดยอาจเกิดจาก อายุ โดนภัยธรรมชาติ ทําให
เกิดขยะจากคอนกรีต และจากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ คอนกรีตรีไซเคิล (เทอดศักดิ์ สายสุทธ์ิ, 2555) พบวากําลังอัด
ประลัยท่ีออกแบบไวเทากับ 350 กิโลกรัมตอลูบากศเซนติเมตร (กก/ซม2) โดยใช คอนกรีตรีไซเคิลแทนท่ีมวลรวมหยาบ
ธรรมชาติในอัตราสวนรอยละ 100 เมื่ออายุการบม 28 วัน จะมีคาความตานทานแรงอัดท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาคาความ
ตานทานแรงอัดท่ีออกแบบไวรอยละ 12.94 ดังน้ันจะมีคาเทากับ 395.3 กก/ซม2  โดยหลอเปนรูปลูกบาศกเทาน้ัน (ชุติ
พงศ เอ้ือฐิตาภรณ, 2555) ศึกษาการใชมวลรวมหยาบท่ีไดจากการยอยเศษคอนกรีต เมื่อปริมาณนํ้าตอซีเมนต 0.4, 0.5 
และ 0.6 มีคาความตานทานแรงอัดเทากับ 350, 314 และ 379 กก/ซม2 ตามลําดับ ดังน้ัน คาท่ีดีท่ีสุดเมื่อเมื่อปริมาณนํ้า
ตอซีเมนต 0.6 คาความตานทานแรงอัดเทากับ 379 กก/ซม2 โดยหลอเปนรูปลูกบาศกเทาน้ัน  

ดังน้ัน การนําคอนกรีตรีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใชใหมมีความนาเปนไปไดสูงข้ึน เมื่อสมบัติทางกายภาพและทางกล
ของคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิลมีคาใกลเคียงกับคอนกรีตจากมวลรวมจากธรรมชาติ แตในปจจุบันไมเปนท่ีนิยมอาจจะมี
สาเหตุมาจากความเช่ือถือเก่ียวกับความแข็งแรงทนทาน มีขนาดของผลิตภัณฑตามมาตรฐานท่ีจะใชงานจริง การขอ
มาตรฐานจะการชวยใหคอนกรีตรีไซเคิลถูกนํามาใชมากข้ึน  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษามาตรฐานตามท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) กําหนด 
 2. เพ่ือศึกษาข้ันตอนในการขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑทอคอนกรีตเสริมเหล็กงานระบายนํ้า 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางและความเปนไปไดในการขอมาตรฐานผลิตภณัฑทอคอนกรีตเสริมเหล็กงานระบายนํ้า 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษางานวิจัยท่ีผานมาแลวนําคาผลการทดสอบตัวอยางไปเปรียบเทียบกับคาการทดสอบตัวอยางมาตรฐาน
ตามท่ีสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด 
 2. ศึกษาข้ันตอนในการขออนุญาตมาตรฐานศึกษาเก่ียวกับข้ันตอน เอกสาร ระเบียบวิธีและขอกําหนดตาง ๆ 
เพ่ือความพรอมในการขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 3. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเก่ียวทางกายภาพและมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการขออนุญาตมาตรฐาน
อุตสาหกรรมทอคอนกรีต เพ่ือนํามาใชออกแบบวิเคราะหหาแนวทางในการสรางแบบตรวจสอบทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายนํ้า เพ่ือนําขอมูลดังกลาวท่ีได รวบรวมเพ่ือใชในการขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรมทอเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายนํ้าคอนกรีตรีไซเคิล สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความเช่ือมั่นของการใชงานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายนํ้ารีไซเคิล เพ่ือสอบถามไปยงัผูประการกอบการเก่ียวกับความเช่ือมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมของทอ
คอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายนํ้ารีไซเคิลและรวบรวมแบบสอบถามแลวสรุปผลการสัมภาษณ 
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ผลการศึกษา 
 1. ผลการทดสอบตัวอยางจากงานวิจัยไปเปรียบเทียบกับคาการทดสอบตัวอยางมาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด 
 จากการเปรียบผลการทดสอบตัวอยางจากงานวิจัยของเทอดศักดิ์ สายสุทธ์ิและอภิรักษ มาตรนอก กับ คาการ
ทดสอบตัวอยางจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ) ท่ีอายุ 28 วัน โดยคาทดสอบตัวอยางตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแบงมาตรฐานของทอเปน 4 กลุม คือ คสล. 1, คสล. 2, คสล. 3 และ คสล.4 เน่ืองจากการวิจัยน้ี
ตองการศึกษาการขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของทอคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดังตารางท่ี 1  

ตาราง 1 เปรียบผลการทดสอบตวัอยางคอนกรีตทรงลูกบาศกตัวอยางตามมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกําหนดและจากงานวิจัยของเทอดศักดิ์ สายสุทธ์ิและชุติพงศ เอ้ือฐิตาภรณ 

ผลการทดสอบคอนกรีต 
คาความตานทานแรงอัด (กก/ซม2) 

คสล  .1  คสล  .2  คสล  .3  คสล  .4  
สํานักงานมาตรฐานอุสาหกรรม 509.7 356.7 356.7 356.7 
เทอดศักด์ิ สายสุทธิ,์ 2555 395.3 395.3 395.3 395.3 
ชุติพงศ เอ้ือฐิตาภรณ, 2555 379 379 379 379 

 
 2. ศึกษาขั้นตอนในการขออนุญาตมาตรฐาน 

2.1 เอกสารในการขออนุญาตมาตรฐาน มีดังน้ี 
 - คําขอตามแบบท่ีกําหนด ซึ่งกรอกขอมูลตาง ๆ ครบถวนและลงนามโดยผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
 - สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 - สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
(กรณีนิติบุคคล) กรณีมอบอํานาจตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
 - หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป  
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
 - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
 - เอกสารแสดงรายละเอียดกรรมวิธีการผลิตและวิธีการควบคุมคุณภาพ 

2.2 ขั้นตอนการขออนุญาต 
 - ยื่นคํารองพรอมกับเอกสารในการขออนุญาต 
 -การประเมินเพ่ือขออนุญาต 
 - เอกสารระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานผูทําผลิตภัณฑโดยเปนเอกสารประกอบคําขอรายละเอียดตาม
ขอกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ เพ่ือการอนุญาต 
 - แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต กรณีเอกสารไมครบถวนสมบูรณ: สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หนวย
ตรวจทําหนังสือแจงผูยื่นคําขอเพ่ือจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมในระยะเวลาท่ีกําหนดหากยังไมไดเอกสารครบถวนโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีหนังสือแจงผูยื่นคําขอเพ่ือยกเลิกคําขอตอไป 
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2.3 การเตรียมการรับการตรวจประเมิน 
 - สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหนวยตรวจมีหนังสือแจงกําหนดนัดหมายการตรวจประเมินเพ่ือใหผูยื่นคํา

ขอเตรียมความพรอมในการรับการตรวจประเมิน 
 - ผูยื่นคําขอเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินตามกําหนดนัดหมาย 
 - การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ 
3. การสัมภาษณ 
3.1 การสัมภาษณผูใชงานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 การสัมภาษณผูใชงานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 คน มีความเห็นวา ควรนํามาใชจริงซึ่งจะชวยลดตนทุน 

ชวยลดสภาวะโลกรอน และประหยัดทรัพยากร ธรรมชาต ิและควรมีมาตรฐานทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบาย
นํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิล เพราะไดมีมาตรฐานความปลอดภัยใหกับผลิตภัณฑทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงาน
ระบายนํ้ารีไซเคิล มีมาตรฐานในการออกแบบ  

3.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 การสัมภาษณผูเช่ียวชาญทอคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 คน เก่ียวกับผลิตภัณฑคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับ

งานระบายนํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิล พบวาผูเช่ียวชาญ สวนใหญยังไมพบเห็นการใชงานผลิตภัณฑทอคอนกรีตเสริม
เหล็กสําหรับงานระบายนํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิลในปจจุบัน เห็นสมควรใหใชทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงาน
ระบายนํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิลเพราะจะชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม แตควรมีมาตรฐานทอคอนกรีตเสริมเหล็กหรับงาน
ระบายนํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิลและตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

3.3 การสัมภาษณสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ) 
 จากการสัมภาษณสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม จํานวน 3 ทาน เก่ียวกับผลิตภัณฑทอคอนกรีต

เสริมเหล็กสําหรับงานระบายนํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิล พบวา เห็นดวยในการใชทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงาน
ระบายนํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิลแตควรทําใหถูกตองตามมาตรฐานและควรศึกษามาตรฐานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายนํ้า ในการขออนุญาตตุมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมก็สามารถเขาไปทําตามข้ันตอนปกติ แตตอง
ศึกษามาตรฐานกอน 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การทดสอบตัวอยางจากงานวิจัยไปเปรียบเทียบกับคาการทดสอบตัวอยางมาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด 
  จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับผลการทดสอบคาความตานทานแรงอัดของตัวอยางคอนกรีตรีไซเคิล จาก
ผูวิจัยท้ังสองมีคาผานท่ีสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนดคือมีคา เทอดศักดิ์ สายสุทธ์ิ มีคาความตานทานแรงอัด 
395.3 กก/ซม2 และ อภิรักษ มาตรนอก มีคาความตานทานแรงอัด 379 กก/ซม2 ซึ่งผานมาตรฐานทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก 3 มาตรฐาน คือ สคล 2 3 และ 4 

2. ขั้นตอนในการขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 จากผลการศึกษาข้ันตอนในการขออนุญาตฐานอุตสาหกรรม  สามารถสรุปเปนแผนภาพแสดงการขอ

อนุญาตฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังภาพท่ี 1 
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ภาพ1 สรุปกระบวนการและเวลาในการขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 
 3. การสัมภาษณ 
  ควรมีมาตรฐานทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายนํ้าท่ีผลิตจากคอนกรีตรีไซเคิล เพราะไดมี
มาตรฐานความปลอดภัยใหกับผลิตภัณฑทอคอนกรีตเสริมเหล็กสาํหรบังานระบายนํ้ารีไซเคิล มีมาตรฐานในการออกแบบ 
ชวยลดตนทุน ชวยลดสภาวะโลกรอนแลวมีความเห็นสมควรท่ีจะนําผลิตภัณฑทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบาย
นํ้ารีไซเคิลเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอาจจะทําใหมีราคาท่ีต่ําลงแตตองมีการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑและข้ันตอนการขอมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ันยังสามารถดําเนินการข้ันตอนตามปกต ิ
จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมาทําใหทราบวาผลการทดสอบตัวอยางคอนกรีตท่ีผลิตจากมวลรวมรีไซเคิลจากคอนกรีต
มีคาความตานทานแรงอัดใกลเคียงกับเกณฑสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนดไว จากการศึกษาข้ันตอนการขอ
อนุญาตก็สามารถดําเนินการไดโดยไมซับซอนใชเวลาไมนานและจากการสัมภาษณผูใช ผูเช่ียวชาญ และเจาหนาท่ีจาก
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ก็มีความเห็นใหผลิตภัณฑทอคอนกรีตเสริมเหล็กรีไซเคิลควรมีมาตรฐานอุตสาหกรรม
เพ่ือความมั่นใจและความปลอดภัยในผลิตภัณฑท่ีจะถูกนําไปใชจริง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมาทําใหทราบวาผลการทดสอบตัวอยางคอนกรีตท่ีผลิตจากมวลรวมรีไซเคิล
จากคอนกรีตมีคาการตานทานแรงอัดสูงกวาเกณฑข้ันต่ําท่ีสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนดไว  จากการศึกษา
ข้ันตอนการขออนุญาตก็สามารถดําเนินการไดโดยไมซับซอนใชเวลาไมนานและจากการสัมภาษณผูใช ผูเช่ียวชาญ และ
เจาหนาท่ีจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ก็มีความเห็นใหผลิตภัณฑทอคอนกรีตเสริมเหล็กรีไซเคิลควรมีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเพ่ือความมั่นใจและความปลอดภัยในผลิตภัณฑท่ีจะถูกนําไปใชจริง  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากการศึกษาการขอมาตรฐานน้ันในมาตรฐานอุตสาหกรรม ยังมีขอกําหนดบางขอ (ASTM C33. 2007) ท่ียัง
ขัดแยงกับการขออนุญาติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑจากมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลซึ่งอาจจะตองมี
การแกไข เพ่ือสามารถขอมาตรฐานและถูกใชจริงในอนาคต นอกจากจะเปนการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและยังเปน
การลดการลงทุนในการผลิตไดอีกทางดวย 
 นอกจากน้ีการวิจัยในครั้งน้ียังเปนแนวทางในการปฏิบัติของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรีไซเคิลอ่ืนท่ีจะเกิดข้ึนได
ดําเนินการขอมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอีกดวย  
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