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บทท ี1 

คอนกรีต  

1. กล่าวทวัไป 

 คอนกรีตได้จดัให้เป็นวสัดทุีใช้สําหรับงานก่อสร้างอย่างแพร่หลายกันมานานหลายสิบปีแล้วอนัเป็น

ผลมาจากคณุลกัษณะทีเดน่ ๆ คือ คอนกรีตสามารถออกแบบหล่อหลอมเป็นโครงสร้าง หรือเป็นสิงก่อสร้าง

ได้ทกุรูปลกัษณะตามต้องการ     คอนกรีตมีคณุสมบตัิในการรับแรงอัดได้ดี และมีความทนทานสูง ทงัยัง

สามารถเลือกใช้ส่วนผสมให้ได้คอนกรีตทีมีคณุสมบตัติา่ง ๆ กนั  เพือให้เหมาะกบังานก่อสร้างแตล่ะชนิดได้       

นอกจากนีคอนกรีตยงัสามารถนํามาใช้ร่วมกบัวสัดอืุน เชน่ เหล็กจะสามารถเพิมขีดความสามารถในการรับ

แรงตา่ง ๆ ได้ดียงิขนึกว่าเดมิ 

 คอนกรีต   เป็นวสัดกุ่อสร้างทีได้จากการผสม ปนูซีเมนต์ หิน ทราย และนํา เข้าด้วยกนั     ในขณะที

คอนกรีตยงัเหลวอยู ่จะถกูเทลงในแบบหล่อเพือให้ได้รูปทรงตามทีต้องการ   เชน่  เสา คาน พืน ผนงั เป็นต้น 

เมือคอนกรีตเริมก่อตวั ซีเมนต์จะทําปฏิกิริยากบันําทําให้คอนกรีตจะแข็งตวัขนึเรือยๆ  

 สําหรับขนัตอนการผสมคอนกรีต จะมีแสดงอยูใ่นรูปที 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 1.1 การผสมส่วนผสมคอนกรีต 

2. ประเภทของคอนกรีต 

        คอนกรีตทีใช้ในงานโครงสร้าง สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

 2.1 คอนกรีตล้วน  

  เป็นคอนกรีตอย่างเดียวล้วนๆ ไมมี่วสัดอืุนมาเสริม จะใช้กบัโครงสร้างรับแรงอดั 

 2.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก  

  เป็นคอนกรีตทีมีเหล็กเสริมร่วมกบัคอนกรีต  โดยหล่ออยู่ในเนือคอนกรีต  ใช้กบัโครงสร้างทีรับ

แรงดงึ และแรงอดั 

 

ปนูซีเมนต์ 

 
นํา และ/หรือ

สารผสมเพิม 

 

หินหรือกรวด 

 

ทราย 

 

ซีเมนต์เพสต์ 

 
มอร์ต้า 

 
คอนกรีต 
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      2.3 คอนกรีตอัดแรง  

     เป็นคอนกรีตทีอดัแรงก่อนไว้ก่อนใช้งาน โดยการดงึเหล็กทีทนแรงดงึสงูให้ยืดออก และตดัเหล็ก

ปล่อยให้เหล็กพยายามหดตวักลบัจากจุดทียึดเป็นการอดัแรงให้กับคอนกรีต  คอนกรีตอดัแรงสามารถรับ

แรงได้ดีกว่าเพราะใช้ประโยชน์จากหน้าตดัคอนกรีต ได้ดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. องค์ประกอบของคอนกรีต 

 คอนกรีต  คือ  วสัดทุีได้จากผสมกนัของปนูซีเมนต์ ทราย หิน นํา และสารผสมเพิม ในอตัราส่วนที

เหมาะสม   เพือให้ได้คอนกรีตทีมีคณุลกัษณะตามทีต้องการ      หากจะพิจารณาคอนกรีตตามลกัษณะเนือ

คอนกรีต จะสามารถแบง่คอนกรีตออกได้เป็น 2 ส่วน  คือ  ซีเมนต์เพสต์ (Cement paste) และวสัดมุวลรวม

(Aggregate) 

 3.1 ซีเมนต์เพสต์ (Cement paste) 

 3.1.1 ส่วนประกอบ และหน้าทขีองซีเมนต์เพสต์ 

            ซีเมนต์เพสต์ จะประกอบด้วย ปนูซีเมนต์ นํา และอากาศ   โดยทวัไปในเนือคอนกรีต 

จะมีปริมาณของซีเมนต์เพสตป์ระมาณ 23 - 40 % โดยปริมาตร ในซีเมนต์เพสต์จะมีปริมาตรของปนูซีเมนต์  

3 - 15 % นํา 14 - 21 % และปริมาตรของอากาศทีแทรกอยูใ่นชอ่งวา่งประมาณ 8 %  

   หน้าทีหลกัๆ ของซีเมนต์เพสต์ คือ เป็นตวัยดึวสัดมุวลรวมเข้าด้วยกนั 

  3.1.2 คุณภาพของซีเมนต์เพสต์  

   คณุภาพของซีเมนต์ส่วนใหญ่ดทีูกําลงั (Strength) เป็นหลกั  กําลงัของซีเมนต์เพสต์จะ

ขึนอยู่กบัอตัราส่วนของนําตอ่ซีเมนต์ (Water/Cement ratio)   โดยถ้าอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์มาก (นํามาก

ปนูน้อย) กําลงัของซีเมนต์เพสต์ก็จะน้อย ในทางกลบักันถ้าอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์น้อย (นําน้อย ปนูมาก) 

กําลงัของซีเมนต์เพสต์จะมากตาม ฉะนนั การควบคมุปริมาณนําทีใช้ในการผสมคอนกรีตจงึเป็นเรืองสําคั

ทีสดุ การเพมินําเพือให้คอนกรีตเหลวขึน ทํางานได้ง่ายขนึ โดยไมเ่พมิปนูซีเมนต์ด้วยจะทําให้คอนกรีตทีได้มี

คณุภาพตํากว่าทีต้องการ 

  3.1.3 ปฏิกิริยาระหว่างนาํและปนซีเมนต์ ู  

เมือนํานํามาผสมกบัปนูซีเมนต์      จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  ทีเรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชนั  

(Hydration) ซงึจะทําให้ปนูซีเมนต์แปรสภาพจากเม็ดเล็กละเอียด เป็นวสัดทีุมีลกัษณะคล้ายเจลาติน (หรือ

วุ้น) ซงึจะคอ่ย ๆ แข็งตวัขนึตามลําดบั ตราบเท่าทียงัมีนําเข้าทําปฏิกิริยาอยู ่นนัคือปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง

ปนูซีเมนต์กบันําจะเกิดขนึอย่างรวดเร็วในระยะเริมต้นตอนแรก  และจะช้าลงตามลําดบัในตอนหลงั ดงันนั 

ปฏิกิริยาไฮเดรชนัจะเกิดขนึมากหรือน้อยเพียงใด ขึนกบัปริมาณนําทีมีอยูใ่นคอนกรีตนีเอง ทีหลงัจากทีเท

คอนกรีตและถอดแบบแล้ว ต้องทําการบ่มคอนกรีตทนัที   จุดประสงค์ก็คือ เพือให้มีนําเข้าทําปฏิกิริยากั

ปนูซีเมนต์ตลอดไมข่าดตอน  
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   ผลลพัธ์ของปฏิกิริยาไฮเดรชนั นอกจากจะทําให้ซีเมนต์เพสต์แข็งตวัแล้ว ยงัมีความร้อน

ทีถูกปล่อยออกมาด้วย  ความร้อนทีเกิดขึนจากปฏิกิริยาไฮเดรชนั (Heat of Hydration) จะระบายผ่าน

ออกมาทางเนือคอนกรีต แตถ้่าหากมีความร้อนมาก ๆ จะทําให้คอนกรีตเสียกําลงัไปและอาจทําให้คอนกรีต

แตกร้าวได้ เนืองจากแรงดนัภายในคอนกรีต   ฉะนนั ในการเทคอนกรีตขนาดใหญ่หนา ๆ (เช่น ฐานราก

ขนาดใหญ่)  ความร้อนจะระบายออกไม่ทนั    ซึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้สารผสมเพิม เพือลดปริมาณ

ความร้อนทีจะเกิดขึน 

 3.2 วัสดุมวลรวม (Aggregates) 

  วสัดมุวลรวม คือ ส่วนผสมคอนกรีตทียดึเข้าไว้ด้วยกนัด้วยซีเมนต์เพสต์    วสัดมุวลรวมนีจะได้ 

จากธรรมชาติ เป็นแร่ธาตเุฉือยไม่มีปฏิกิริยา       ทีใช้กนัทวัไป  ได้แก่  หินอ่อน หินกรวด และทรายหยาบ  

การเลือกใช้วสัดมุวลรวมมีส่วนสําคญัทีชว่ยให้คอนกรีตมีคณุภาพดี  

  3.2.1 ประเภทของวัสดุมวลรวม 

   วสัดมุวลรวม สามารถแบง่ตามลกัษณะขนาดได้เป็น 2 ชนิด คือ 

3.2.1.1 วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine aggregate)  

    หมายถึงวสัดมุวลรวมทีมีขนาดเล็กกว่า 4.5 มม.หรือเป็นเม็ดทีสามารถลอดผ่าน

ตระแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4 แตท่งันีจะต้องมีขนาดไมเ่ล็กกว่า 0.07 มม.วสัดมุวลรวมทีเล็กกว่า 0.07 มม. 

เรียกว่า ฝุ่ น (Silt หรือ Clay) วสัดมุวลรวมละเอียดทีใช้กนัทวัไป คือ ทรายหยาบ 

3.2.1.2 วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse aggregate)  

    หมายถึง  วสัดมุวลรวมทีมีขนาดตงัแต ่4.5 มม.ขนึไป หรือทีไมส่ามารถลอดผ่าน

ตระแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4  ซงึได้แก่ หินยอ่ย, กรวด   การเลือกใช้วสัดมุวลรวมหยาบ อาจกําหนดขนาด 

เพือให้เหมาะสมกบัโครงสร้างนนั ๆ      เชน่   ขนาดใหญ่ทีสดุของมวลรวมหยาบ อาจเป็น 1 ใน 5 ของความ

หนาคาน หรือ 1 ใน 3 ของความหนาของแผงพืน  

  3.2.2 คุณสมบัติทสีาํคัญของวัสดุมวลรวม 

   วสัดมุวลรวมเป็นองค์ประกอบหลกัของคอนกรีต  ดงันนั คณุสมบตัขิองวสัดมุวลรวม จึง

มีผลกระทบตอ่คณุภาพของคอนกรีตโดยตรง คณุสมบตัิทีสําคญัของวสัดมุวลรวมจะมีดงัตอ่ไปนี  

3.2.2.1 กาํลัง (Strength)  

    วสัดมุวลรวม ต้องมีความสามารถรับนําหนกักดได้ไม่น้อยกวา่กําลงัทีต้องกา

ของคอนกรีต  โดยทวัไปหินจะมีกําลงัรับแรงอดัสูงกว่าคอนกรีตมาก  กําลงัรับแรงอดัของหิน มีคา่ประมาณ 

700 ถึง 3,500 กก./ซม.2   

   3.2.2.2 ความทนทานต่อการสึกหรอ (Abrasive resistance) 

    หินทีนํามาผสมคอนกรีตในงาน   ต้องทนทานตอ่แรงกระแทกและเสียดสีมาก ๆ 

ได้  โดยเฉพาะคอนกรีตทีใช้ทําพืนหรือถนน ซงึต้องเผชิญการเสียดสีอยูต่ลอดเวลา  
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   3.2.2.3 ความทนต่อการเปลียนแปลงอุณหภมิ ู (Temperature resistance) 

        การเปลียนแปลงอณุหภูมิ จะทําให้คอนกรีตเกิดการขยายตวัและหดตวั หากมี

การเปลียนแปลงอุณหภูมิบ่อย ๆ ซํา ๆ ตลอดเวลา จะทําให้เกิดหน่วยแรงมากพอทีจะทําให้คอนกรีต

แตกร้าวได้    วสัดผุสมจึงควรทนต่อการเปลียนแปลงอุณหภูมิได้ดี  คือ ไม่ขยาย หรือหดตวัมาก และทนตอ่

การเปลียนแปลงอณุหภมูบิอ่ย ๆ ซํา ๆ ได้ดี  

3.2.2.4 ความคงตัวต่อปฏิกิริยาเคมี  

 วสัดมุวลรวมต้องไม่ทําปฏิกิริยา  ทางเคมีกบัปนูซีเมนต์  

3.2.2.5 รปร่าง และผิว ู (Particle shape and Surface texture)  

    มีความสําคญัต่อการยึดเกาะกบัซีเมนต์เพสต์    และ ” ความสามารถเทได้ ” 

ของคอนกรีต  ดงันนั วสัดทีุใช้ควรมีลกัษณะเป็นแง่เหลียมคม และผิวหยาบเพือช่วยในการยึดเกาะ และไม่

ควรมีรูปทรงเป็นแผน่แบนๆ หรือเป็นชินยาวๆ เพราะจะทําให้เทได้ยาก ควรมีรูปทรงก้อนกลม หรือลกูบาศก์  

3.2.2.6 ความสะอาด (Cleanliness)  

    วสัดมุวลรวม  ต้องสะอาดมีสารทีจะทําให้เกิดการเสือมคณุภาพต่อคอนกรีต

น้อยทีสดุ สารเหลา่นี ได้แก่ เปลือกหอย ชานอ้อย ถ่านหิน ถ่าน เศษไม้ เศษกระดาษ ก้อนหิน โคลนเลน ฝุ่ น 

หรือผงละเอียด (Silt) ถุงพลาสติก ใบไม้  เป็นต้น         สิงดงักล่าวนีทําให้ความทนทาน และแรงยึดเหนียว

ลดลง บางครังทําให้คอนกรีตร้าว, มีกําลงัตํา, แข็งตวัช้า  ปริมาณสิงเจือปนทีจะเป็นอนัตรายตอ่คอนกรีต 

จะต้องมีไมม่ากกว่าทีกําหนดไว้ในตารางที 1.1 

ตารางท ี1.1  ปริมาณของสงิเจือปนทียอมให้ในวัสดุมวลรวม 

ในวัสดุผสมละเอียด ในวัสดุผสมหยาบ

 . ดินเหนียว 1 1

 . ฝุ่ นหรือผงละเอียดทผีา่นตระแกรงมาตรฐาน เบอร์ 

     .  คอนกรีตทรีับแรงเสียดสี 5 5

     .  คอนกรีตทวัไป 5 5

 . ถ่านหินหรือลิกไนท์

     .  สําหรับงานทีอวดผิวหน้า 0.5 0.5

     .  คอนกรีตทวัไป 1 1

 . วสัดุอ่อน (เชน่ รากไม้, เศษไม้) - -

สงิเจือปนในวสัดุผสม
เปอร์เซน็ต์ทียอมให้สูงสุดโดยนาํหนัก
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   3.2.2.7 ความลดหลันของขนาด หรืออัตราส่วนขนาดคละ (Gradation) 

    วสัดมุวลรวมทีใช้ผสมทําคอนกรีต  จะต้องมีความลดหลนัของขนาดทีเหมาะสม 

ซงึจะชว่ยให้เรียงตวักนัได้แนน่ และมีชอ่งวา่งน้อย  ทําให้คอนกรีตมีกําลงัมากขนึ ทงัยงัช่วยให้ทํางานได้ง่าย 

เกณฑ์กําหนดส่วนคละของขนาดวสัดมุวลรวม มีแสดงไว้ในตารางที 1.2 

ตารางท ี1.2  เกณฑ์กาํหนดอัตราส่วนขนาดคละของวัสดุผสม 

 นิว 0 0 0 - 5

.  นิว 0 0 - 5 -

 นิว 0 0 - 5 - 30 - 65

.  นิว 0 - 10 - 30 - 65 -

.  นิว - 40 - 75 - 70 - 90

.  นิว 0 45 - 80 - 70 - 90 -

เบอร์ 0 - 5 90 - 100 90 - 100 95 - 100 95 - 100

เบอร์ 0 - 20 95 - 100 95 - 100

เบอร์ 15 - 50

เบอร์ 40 - 75

เบอร์ 70 - 90

เบอร์ 90 - 98

ขนาดตะแกรง
ทราย

เปอร์เซ็นต์สะสมทค้ีางอยู่บนตะแกรงขนาดต่าง ๆ

ตังแต่ เบอร์  

ถึง / "

ตังแต่ เบอร์  

ถึง "

ตังแต่ เบอร์  

ถึง  / "

ตังแต่ เบอร์  

ถึง "

 

   3.2.2.8 ความชนิและการดดซึม ู (Moisture and Absorption) 

    ภายในก้อนของวสัดมุวลรวม จะประกอบไปด้วย เนือ และช่องว่าง  ช่องว่าง 

และเนือเหล่านีจะเก็บดดูความชืนในอากาศเข้าไว้ ทําให้วสัดอุยูใ่นสภาวะใดสภาวะหนงึ ในสีสภาวะตอ่ไปนี 

    ก) แห้งด้วยเตาอบ    คือ แห้งสนิทโดยตลอด    ทําให้วสัดสุามารถดดูความชืน

ได้เตม็ที 

    ข) แห้งด้วยอากาศ  คือ แห้งทีผิวแตมี่ความชืนอยูภ่ายในชอ่งว่างข้างใน ทําให้

วสัดสุามารถดดูความชืนได้บ้าง 

    ค) อิมตัวผิวแห้ง   คือ มีความชืนทวัถึงตลอด    สภาวะนีถือว่าดีทีสดุสําหรับใช้

ผสมคอนกรีต เพราะจะไมด่ดู หรือคายความชืน 

    จ) ชืนหรือเปียก  คือ มีนําอยู่รอบผิววสัด ุ

      สภาพความชืน และการดดูซึมของวสัด ุ    จะมีผลตอ่ปริมาณนําทีใช้ผส

คอนกรีต หากวสัดสุามารถดดูความชืนได้นําในคอนกรีตจะถกูดดูไป ทําให้มีปริมาณนําทีเข้าท ําปฏิกิริยาก
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ปนูซีเมนต์น้อยลง   หรือถ้าวสัดมีุความชืนมากเกินไป ปริมาณนําในคอนกรีตจะเพิมขนึ เทา่กบัอตัราส่วนนํ

ตอ่ซีเมนต์เพมิมากขนึ  

 

 

 

 

 
  

รปท ีู 1.2 สภาวะของของวัสดุมวลรวม 

   3.2.2.9 การพองตัว (Particle shape and Surface texture)  

    ดงัได้กล่าวแล้วว่า ความชืนทีวสัดุมวลรวมเป็นตวัการสําคญั ทําให้ต้องควบคมุ

ส่วนผสม และอตัราสว่นปริมาณนํา นอกจากนนัแล้ว ความชืนทีผิวจะเข้าไปแทรกอยู่ระหวา่งเม็ดทรายทําให

เม็ดทรายแยกตวัห่างออกจากกันปริมาตรจึงเพิมขึนหรือทีเรียกว่าทรายพองตวั (Bulking of Sand) ปริ

มาตรการพองตวัขึนอยู่กบัเปอร์เซ็นต์ของความชืนและขนาดของวสัดมุวลรวม วสัดมุวลรวมทีละเอียดกว่า

จะพองตวัมากกว่าเมือความชืนเทา่กนั  สําหรับทรายละเอียดจะมีปริมาตรเพิมขนึถึง 40 % ทรายหยาบอาจ

เพิมขนึถึง 25 %  ซึงทําให้หน่วยนําหนกัของทรายละเอียดลดลง 25 % ทรายหยาบลดลง 15 % ตามลําดบั  

แตเ่มอืทรายอมิตวัปริมาตรจะคงที  

   3.2.2.10 โมดลัสความละเอียด ู (Fineness Modulus) 

       คา่โมดลูสัความละเอียด (คา่ FM) นี   เป็นเลขดชันีทีเป็นปฏิภาคโดยประมาณ

กบัขนาดเฉลียของก้อนวสัดใุนวสัดมุวลรวมทีกําหนด นนัคือวสัดมุวลรวมยิงหยาบ คา่ FM ยงิสงูขนึ  สําหรับ

ทรายทีใช้ทําคอนกรีต ควรมีคา่ FM ระหว่าง 2.25-3.25 หินทีใช้ผสมคอนกรีต ควรมีคา่ FM ระหว่าง 5.5-7.5  

3.2.2.11 ขนาดโตสุดของวัสดุมวลรวม (Maximum size of Aggregate) 

      ขนาดโตสดุของวสัดมุวลรวม   ต้องอยู่ในเกณฑ์กําหนดมาตรฐาน  และต้องไม่

โต กว่า 1/5  ของด้านทีแคบสดุของแบบหล่อ  หรือไมโ่ตกว่า 3/4  ของระยะหา่งระหว่างเหล็กเสริมแตล่ะเส้น

หรือแตล่ะมดั ทงัทางดงิและทางระดบั ขนาดของหินเบอร์ตา่ง ๆ มีแสดงในตารางที 1.3 

ตารางท ี1.3 ขนาดของหนิเบอร์ต่างๆ 

หนิเบอร์ ขนาด (มม.) หนิเบอร์ ขนาด (มม.)

0 หินฝุ่ น,เศษหินย่อย 3 50 - 75

1 20 – 25 4 75 - 100

2 25 – 50 หินใหญ่พิเศษ   ขนึไป
 

 

 

แห้งด้วยเตาอบ แห้งด้วยอากาศ อิมตัวผิวแห้ง ชืน 



1-7 

4. คุณสมบัตทิสีําคัญของคอนกรีต 

 สําหรับการพิจารณาถึงคณุสมบตัขิองคอนกรีตทีสําคญั ๆ       ในทีนีจะแยกพิจารณาคณุสมบตัขิอง

คอนกรีตใน 2 ลกัษณะ คือ คอนกรีตในสภาพทียงัเหลว และคอนกรีตในสภาพทีแข็งตวัแล้ว 

 4.1 คอนกรีตในสภาพทยีังเหลว  

 มีคณุสมบตัิอยู่ 2 ประการทีควรพิจารณา คือ 

 4.1.1  ความสามารถเทได้ (Workability) 

   ความสามารถเทได้หรือความคล่องตวัในการเท คือ ผลรวมของพลงังานทีต้องใช้เพือ

เอาชนะแรงเสียดทานระหว่างอนภุาคสว่นผสมในคอนกรีต และแรงเสียดทานระหว่างคอนกรีต กบัแบบหล่อ 

และเหล็กเสริมคอนกรีต หากคอนกรีตมีความสามารถเทได้ดี คอนกรีตจะไหลได้เต็มแบบ และหุ้มเหล็กเสริม

ได้ดี ทงัยงัสามารถทําให้แน่นได้โดยปราศจากการแยกตวั  ปัจจยัทีสําคญัทีมีผลตอ่ความสามารถเทได้ของ

คอนกรีต ได้แก่ 

   4.1.1.1 ปริมาณนําในสว่นผสม        นํามากจะชว่ยเพิมการหลอ่ลืนให้คอนกรีต  แตเ่มือ

คอนกรีตแข็งตวัแล้ว จะมีช่องวา่งในคอนกรีตมาก ทําให้กําลงัของคอนกรีตลดลง 

   4.1.1.2 คณุสมบตัิของปนูซีเมนต์ และวสัดมุวลรวม 

   4.1.1.3 ส่วนผสมของคอนกรีต    ถ้าใช้ทรายมากจะมีความสามารถการเทได้มากขนึ แต่

กําลงัจะลดลง 

   4.1.1.4 สารผสมเพิม  

  การทดสอบความสามารถเทได้ของคอนกรีตทีใช้กันแพร่หลาย    คือ การทดสอบหาคา่ยบุตวั 

(Slump Test) ตวัอยา่งคา่ยบุตวัทีเหมาะสมกบังานก่อสร้างทวั ๆ ไปในประเทศไทยมีแสดงไว้ในตารางที 1.4 

ตารางท ี1.4 ค่ายุบตัวสาํหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่ายบุตวั (ซม.)

 ฐานราก   7.5 +/- 2.5

 แผน่พืน คาน ผนงั ค.ส.ล. 10.0 +/- 2.5

 เสา 10.0 +/- 2.5

 ครีบ ค.ส.ล.และผนงับางๆ 10.0 +/- 2.5

 ถนน สนามบนิ   5.0 +/- 2.5

 งานทใีช้คอนกรีตปัม 10.0 +/- 2.5

 เสาเขม็เจาะระบบแห้ง หรือเสาเขม็ขนาดเลก็ 10.0 +/- 2.5

 งานเทคอนกรีตใต้นาํ (Trimie) มากกวา่ 

 เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ มากกวา่ 

 งานคอนกรีตทมีีเหลก็เสริมหนาแนน่ มากกวา่ 
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4.1.2 การอย่ตัู ว (Soundness) 

   การอยู่ตวัหรือความข้นเหลวหมายถึง การทีคอนกรีตคงความสมําเสมอของเนือคอนกรี

ตลอดช่วงเวลาทีเท หรือขนย้าย   คอนกรีตทีมีการอยู่ตวัดี จะสามารถอดัแน่นในแบบหล่อได้ดี โดยไม่เกิด

การแยกตวั (Segregation) และไม่เกิดการเยิม (Bleeding)   ในปัจจุบนัยงัไม่มีเครืองมือวดัค่าการอยู่ตวัจะ

อาศยัการสงัเกตเป็นหลกั 

 4.2 คอนกรีตในสภาพทแีข็งตัวแล้ว  

   คณุสมบตัิของคอนกรีตทีแข็งตวัแล้วมีหลายประการ แตใ่นทีนีจะขอกล่าวถึงคณุสมบตัิทีสําคญั

ทีสดุคือ กําลงัของคอนกรีต (Strength) กําลงัของคอนกรีตขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ปัจจยัทีสําคญัมาก

อย่างหนึงคือ อตัราส่วนนํา-ซีเมนต์ (water-cement ratio [w/c]) ถ้าใช้นําผสมคอนกรีตมากกําลงัขอ

คอนกรีตจะน้อย การทีกําลงัของคอนกรีตทีเพิมขนึเรือย ๆ นนั เป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างนํากบัซีเมนต์  

นําจงึมีความจําเป็นอย่างมากตอ่กําลงัของคอนกรีต  ดงันัน ในงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เมือผส

คอนกรีตจะต้องควบคมุปริมาณนําทีใช้ผสมคอนกรีตให้ได้ตามทีออกแบบสว่นผสม และเมือคอนกรีตเริมก่

ตวัจะต้องคอยควบคมุให้คอนกรีตสูญเสียนําน้อยทีสดุ   โดยปกตแิล้วถือเอากําลงัของคอนกรีตเมืออายคุร

 28 วัน เป็นมาตรฐานในการบอกกําลงัของคอนกรีต  และกําลงัของคอนกรีตจะหาจากแท่งคอนกรีตรูป

ทรงกระบอก หรือแทง่คอนกรีตรูปทรงลกูบาศก์ 

5. ปนซีเมนต์ู  

 5.1 ลักษณะของปนซีเมนต์ู  

  คําว่าปนูซีเมนต์ เป็นคําเรียกสนัๆ ของปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ปนูซีเมนต์

เป็นผลิตภณัฑ์ทีได้จากการบดปนูเม็ด ซึงเป็นผลึกทีเกิดจากเผาส่วนผสมตา่ง ๆ แล้วผสมกันเป็นเนือเดียว 

ส่วนประกอบทางเคมีทีสําคญัของปนูซีเมนต์ คือ แคลเซียม และอลูมิเนียมซิลิเกต ปนูซีเมนต์เมือผสมกบันํา

จะเกิดปฏิกิริยาเคมี  ทีเรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชนั (HYDRATION)  ซงึจะทําให้ปนูแข็งตวั มีคณุสมบตัิในการ

เป็นตวัประสานวสัดมุวลรวมเข้าด้วยกนั 

 5.2 ประเภทของปนซีเมนต์ู  แบ่งตาม มาตรฐาน มอก. 

  สมาคมทดสอบวสัดอุเมริกนั (ASTM)  และสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ของ

ประเทศไทย ได้แบง่ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 

  5.2.1 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึง ู  

    คือ  ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) สําหรับใช้ในการทํา

คอนกรีตทีไม่ต้องการคณุภาพพิเศษกว่าธรรมดา และใช้ในงานคอนกรีตตามปกติทวัไป ทีไม่อยู่ในสภาวะ

อากาศรุนแรง ปนูซีเมนต์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราช้าง ตราทีพีไอสีแดง ตราพญานาคสีเขียว และตรา

เพชรเม็ดเดียว 
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   5.2.2 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทสอง  

   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดดัแปลง (Modified Portland Cement) สําหรับใช้ในการทํา

คอนกรีตทีเกิดความร้อนตําและทนซลัเฟตได้ปานกลาง เชน่ งานสร้างเขือนคอนกรีต กําแพงกนัดนิหนาๆ

หล่อท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ตอม่อสะพาน เป็นต้น   ปนูซีเมนต์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราพญานาค

เจ็ดเศียร  

  5.2.3 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทสาม  

   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตวัเร็ว (High-Early Strength Portland Cement) หรือที

เรียกว่าซูเปอร์ซีเมนต์   ปนูซีเมนต์ประเภทนีให้กําลงัสงูในระยะแรก  เนือปนูมีลกัษณะเป็นผงละเอียดกว่า

ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา  ผลิตได้โดยการเปลียนสดัส่วนส่วนผสม โดยการเติมสารอืนและโดยการบด

ให้ละเอียดยิงขนึหรือโดยการเผาให้ดีขึน ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตวัเร็วมีประโยชน์สําหรับทําคอนกรีตที

ต้องการความเร่งด่วนหรือในกรณีทีต้องการรือแบบหล่อเร็ว ๆ เช่น เสาเข็มคอนกรีต ถนน พืนและคานที

ต้องการจะใช้เร็ว เป็นต้น     ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราเอราวณั ตรา

พญานาคสีแดง ตราสามเพชร 

  5.2.4 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทสี  

   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนตํา (Low-Heat Portland Cement) 

เป็นปนูซีเมนต์ทีให้ความร้อนตําสดุ     ปนูซีเมนต์ชนิดนี ใช้กนัมากในการก่อสร้างคอนกรีตหลา เช่น เขือน 

เป็นต้น เนืองจากให้อณุหภมูขิองคอนกรีตตํากว่าปนูซีเมนต์ชนิดอืน  

  5.2.5 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทห้า  

   คือ   ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซลัเฟตได้สูง (Sulfate-Resistant Portland Cement) 

เป็นปนูซีเมนต์สําหรับใช้กบัโครงสร้าง ทีอยูภ่ายใต้สภาพทีมีการกระทําของซลัเฟตรุนแรง   เช่น  ในนํา  หรือ

ในดินทีมีดา่ง (Alkaline) สงู   ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี  มีระยะเวลาการแข็งตวัช้ากว่าประเภทหนึง 

ตวัอยา่งปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราปลาฉลาม     

 5.3 ประเภทของปนซีเมนต์ู  ทไีม่แบ่งตามมาตรฐาน มอก. 

  นอกจากปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนดต์ามมาตรฐาน มอก.ทงั 5 ประเภทข้างต้นแล้ว   ยงัมีปนูซีเมนต์

ประเภทอนืทีสําคญัอีก คือ  

  5.3.1 ปนซีเมนต์ซัลเฟตสง ู ู (Super-Sulfated Cement) 

   คือ ปูนซีเมนต์ทีได้จากการบดส่วนผสมของเม็ดตะกรันเตาถลุง,คลัเซียมซัลเฟต และ

ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาเข้าด้วยกนั มีคณุสมบตัิทนทานตอ่การกดักร่อนของนําทะเล และพวกซลัเฟต

ได้ดี ทงัยงัทนทานตอ่ กรด และนํามนั  
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  5.3.2 ปนซีเมนต์ซิลิก้า ู (Cilica)  

   ปนูซีเมนต์ประเภทนีทาง ม.อ.ก. เรียก “ ปนูผสม ” ปนูซีเมนต์ประเภทนี คือ ปนูซีเมนต์ที

ได้จากการบดเม็ดปนูของ ปนูซีเมนต์ปอร์แลนด์ธรรมดากบัทรายประมาณ 25 - 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเนือ

ซีเมนต์จึงมากขนึและมีราคาถกูลง มีลกัษณะแข็งตวัช้าไมยื่ดหรือหดตวัมาก     เหมาะกบังานก่อ งานถือปนู 

หรืองานทีไมต้่องการกําลงัของคอนกรีตมาก ๆ  ปนูซีเมนต์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราเสือ ตรางูเห่า และ

ตรานกอินทรีย์ เป็นต้น 

 5.4 การเกบ็ปนซีเมนต์ู  

  การเก็บปนูซีเมนต์ไว้ใช้งาน เป็นเรืองทีต้องให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก  เนืองจากปนูซีเมนต์

เป็นวตัถทีุดดูความชืนจากอากาศ หรือของทีอยู่ใกล้เคียงได้ง่าย  เมือปนูซีเมนต์ได้สมัผสักับความชืน จะเกิด

เป็นเม็ดและก้อนแข็ง ถ้าหากความชืนมีเพียง 1 - 2 % ก็ไมถื่อวา่เกิดความเสียหายแตอ่ย่างใด  แต่ถ้ามากไป

กว่านี จะให้ปนูซีเมนต์แข็งตวัช้าลง และกําลงัก็จะลดลงด้วย     และถ้าดดูความชืนเข้าไว้มากกว่า 5 % แล้ว

ปนูซีเมนต์นนัจะเป็นก้อนแข็งใช้งานไมไ่ด้  

  วิธีเก็บปนูซีเมนต์อย่างดีทีสดุ คือ เก็บไว้ในสถานทีแห้งมีหลงัคาและผนงัปกคลุมมิดชิด โดยการ

เก็บควรเก็บไว้เป็นปริมาณมาก ๆ ในทีเก็บแห่งเดียว  การกองเก็บปนูซีเมนต์ ควรกองเก็บให้มีอากาศผ่าน

เข้าภายในกองได้น้อยทีสดุและต้องระมดัระวงัอย่าให้ความชืนหรือนําเข้าทางพืนได้ ถ้าพืนเป็นไม้ต้องยกพื

ไม้ให้อยูพ้่นระดบัดนิขนึไปไมตํ่ากว่า 30 ซม.  

  การวางถงุปนูซีเมนต์ ควรวางเรียงเป็นชนั ๆ ทีนิยมทํากนัคือ วางตามยาวของถงุ 5 ถุง แล้ววาง

ตามขวาง 5 ถุง สลบักัน  การวางซ้อนกนัไม่ควรให้สงูมากเกินไปกว่าทีจะหยิบมาใช้งานได้สะดวก แต่อย่า

วางให้ชิดตดิผนงัหรือฝา เพราะปนูซีเมนต์อาจถกูความชืนจากข้างนอกเข้ามาข้างในได้ 

  ในกรณีจําเป็น  ต้องวางกองปนูซีเมนต์ไว้กลางแจ้ง ควรหาไม้มาทําเป็นพืน (ยกพืน) และต้อง

เตรียมผ้าใบ(ทีกนันําได้) เพือใช้คลมุกนัความชืนหรือเวลาฝนตก และในกรณีเช่นนีไม่ควรกองเก็บปนูซีเมนต์

ไว้นานๆ ควรสงัมาแตน้่อย แล้วรีบใช้ให้หมดจะดีกว่า 
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6. นาํทใีช้ผสมคอนกรีต (MIXING WATER) 

 6.1 ลักษณะของนาํทีใช้ผสมคอนกรีต          

  นําทีใช้ผสมคอนกรีต ควรต้องสะอาดปราศจากสิงเจือปน เชน่ กรด ดา่ง นํามนั และสารอินทรี

อืน ๆ มากจนเกินไป จนทําให้เป็นอนัตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม   ตามปกติแล้วนําประปา นําจืดต

ธรรมชาติส่วนใหญ่ ซึงไม่มีส่วนผสมของนําทิงจากอาคารบ้านเรือน หรือจาก โรงงานอตุสาหกรรม จดัได้ว่า

เป็นนําทีมีคณุภาพดีพอทีจะใช้ผสมคอนกรีตได้ดี  

  นําทะเลซึงมีเกลือของโซเดียม (NaCl) ละลายอยู่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ (35,000 PPM.)  แม้

สามารถใช้ผสมเทคอนกรีตได้   แตจ่ะทําให้กําลงัต้านทานแรงอดัของคอนกรีตลดลง 10 – 20 %  แต่ถ้านํามี

เกลือของโซเดียม เกิน 5.0% จะทําให้กําลงัคอนกรีตลดลง 3 % ดงันนัไม่ควรนํานําทะเลมาผสมคอนกรีต ถ้

สามารถหานําจืดใช้แทนได้     นอกจากนียงัไมค่วรใช้นําทะเลในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทงันีเพราะจะทําให

เหล็กเสริมเป็นสนิม และผุกร่อนเร็ว      สําหรับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในนําทะเลควรมีคอนกรีตหุ้

เหล็กเสริมอยา่งน้อย 7 ซม. 

 6.2 หน้าทีของนาํทีใช้ผสมคอนกรีต  

 นําทําหน้าทีหลายประการในการผสมคอนกรีต หน้าทีทีสําคญั ได้แก ่

 6.2.1 เคลือบวัสดุมวลรวม  

นําทําให้วสัดมุวลรวมเปียก เพือให้ปนูซีเมนต์เข้าเกาะได้โดยรอบและจบัยดึตวักนัได้  

  6.2.2 หล่อลืนวัสดุมวลรวมทาํให้เกิดความเหลว  

             เมือคอนกรีตมีความเหลวสามารถเทได้ กระทุ้ง เขยา่เข้ารูปแบบหล่อเป็นรูปตา่ง ๆ ได้  

  6.2.3 ทาํปฏิกริยาทางเคมีกับปนซีเมนต์ู  

   นําเมือทําปฏิกิริยาเคมี(ปฎิกิริยาไฮเดรชนั) จะทําให้ผงซีเมนต์ติดอยู่กับวัสดุมวลรวม

กลายเป็นวุ้นช่วยประสานผิวระหว่างวสัดผุสมให้เกาะยึดตวัแน่นเมือแข็งตวั     สารทีเจือปนอยู่ในนําซงึมีผ

ทําให้คณุภาพคอนกรีตเสียไป        ได้แก่ พวกฝุ่ น หรือผง (Silt) นํามนั กรด ดา่ง เกลือตา่ง ๆ และนําทิงจา

โรงงานอตุสาหกรรม หรือบ้านเรือนตา่งๆ เป็นต้น  

7. สารผสมเพมิ (ADMIXTURES)  

 สารผสมเพิมหมายถึง สารเคมีอืนๆ นอกเหนือไปจาก ปนูซีเมนต์ วสัดมุวลรวม และนําทีใช้เตมิลงใ

ส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยจดุประสงค์เพือ ปรับเปลียนคณุสมบตับิางประการของคอนกรีต  

 สารผสมเพิมจะให้ผลแตกตา่งกนั    ขนึอยู่กบั คณุสมบตัิของปนูซีเมนต์ทีใช้, ขนาด รูปร่าง และส่วน

ขนาดคละของวสัดมุวลรวม, นํา และอณุหภูม ิดงันนั การใช้สารผสมเพิม จึงควรได้ทราบถึงข้อมูล ตลอดจน

ข้อแนะนําในการใช้ของบริษัทผู้ผลิตโดยละเอียด   นอกจากนี สารผสมเพิมจะให้ผลดี ตอ่เมือใช้ในปริมาณที

เหมาะสม สารผสมเพิมทีนิยมใช้กนัทวัไป ได้แก่ 
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 7.1 สารเร่งการก่อตัว (Accelerators)  

  สารเร่งการก่อตวัจะทําให้คอนกรีตก่อตวัและแข็งตวัเร็วขนึกว่าปกติ นอกจากนีผลพลอยได้ของ

การใช้สารเร่งการก่อตวั คือ จะทําให้คอนกรีตมีกําลงัในระยะแรกสงูกว่าคอนกรีตธรรมดา  โดยทวัไปแล้ว

สารเร่งการก่อตวัจะใช้เมือต้องการเร่งเวลาการถอดแบบหล่อ   หรือเมือต้องการให้คอนกรีตรับแรงได้เร็วกว่า

ปกต ิเชน่ การทําเสาเข็มธรรมดา และเสาคอนกรีตอดัแรง ใช้อดุรูรัวในเนือคอนกรีต  

 สารทีนิยมใช้เป็นตวัเร่งการก่อตวัคือ แคลเซียมคลอไรด์ และโซเดียมซิลิเกต เป็นต้น  

 7.2 สารหน่วงการก่อตัว (Retarders)  

  สารหน่วงการก่อตวั มีคณุสมบตัิช่วยให้คอนกรีตก่อตวัช้ากว่าธรรมดา (เกินกว่า 1 ½ ชวัโมง) 

ซงึส่วนใหญ่จะใช้ ในกรณีทีต้องเสียเวลาเคลือนย้ายคอนกรีตทีผสมแล้วไปยงัจดุเททีอยู่ไกล ๆ หรือในกรณีที

ต้องใช้เวลาในการเคลือนย้าย และการเทนาน ๆ      ข้อเสียของการใช้สารหนว่งการก่อตวั คือ จะทําให้กําลงั

คอนกรีตลดตําไปในชว่ง 3 วนัแรก     แตผ่ลพลอยได้คือ ช่วยลดปริมาณนําได้ประมาณ 5 – 15% ซงึเป็นผล

ทําให้คอนกรีตมีกําลงัสงูในระยะเวลาหลงั และมีกําลงัเท่ากบัหรือสงูกวา่คอนกรีตธรรมดาเมือ อาย ุ28 วนั  

  สารชนิดนี  ได้แก่ แคลเซียม หรือยิบซมั ซงึบริษัทผู้ผลิตปนูซีเมนต์ทงัหลาย ก็ได้ใช้ปนอยู่แล้วใน

ปนูซีเมนต์ทีผลิต 

 7.3 สารลดปริมาณนาํ (Water Reducing Admixture)  

  สารลดปริมาณนํา   จะชว่ยลดปริมาณนําทีต้องใช้ในส่วนผสมคอนกรีต  แตย่งัได้ความข้นเห

เทียบเทา่กบัคอนกรีตธรรมดา   เมือใช้นําในส่วนผสมคอนกรีตน้อยลง (อตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์น้อยลง) จะมี

ผลในการเพมิกําลงัของคอนกรีต  

        สารชนิดนีเป็นสารอินทรีย์     ส่วนใหญ่ทํามาจากเกลือลิกโนซลัโพนิค (Lignosulfonic Acid)  

หรือเกลือ     และสารประกอบของกรดไฮดรอกซีคาร์บอซีลิค (Hydroxycarboxylic Acid)  หรือสารประกอบ

โพลีเมอร์บางชนิด เชน่ โพลิเมอร์ ไฮดรอกซีเลต (Hydroxylated Polymers) 

 7.4 สารป้องกันนาํ (Waterproofing) 

  สารปอ้งกนันําจะทําให้คอนกรีตทบึนํากนันํ าไม่ใหนํ้าซมึผ่านได้ สารป้องก ันนําจะเข้าไปแทรก

เล็ก ๆ ในคอนกรีตทําให้คอนกรีตทึบนํา      ถ้าสามารถออกแบบสว่นผสมคอนกรีตให้พอดี และสามารถผส

คอนกรีตได้ตามทีออกแบบ เมือนําคอนกรีตไปหล่อแล้วคอนกรีตจะแน่นทึบกันนํา   แตก่รณีไม่สามารถทํ

ได้ก็จําเป็นต้องใช้สารชนิดนีช่วย      สารป้องกันนํามกัจะใช้กบัคอนกรีตทีต้องการไมใ่ห้นําซึมผ่านได้ เช่

โครงสร้างทีกนันําห้องใต้ดิน อโุมงค์ สระนํา หลงัคา พืนห้องนํา เป็นต้น นอกจากนีสารปอ้งกนันํายงันํามาใช

กบัมอร์ต้า (ปนู ทราย นํา) ทีใช้โบกกําแพง หรือเทพืนเพือกนัมิให้ความชืนซมึเข้าไปได้ และปอ้งกนัราชืน  

  สารชนิดนีเป็นพวก อลัคาไลน์ซิลิเกต (Alkaline Silicates) เช่น โซเดียมซิลิเกตหรืออลมูิเนียม 

และสงักะสีซลัเฟต (Zinc Sulphates)  
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 7.5 สารกระจายกักฟองอากาศ (Air-Entraining Admixture)  

  สารกระจายกกัฟองอากาศ จะช่วยทําให้เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แผ่ปน

อยู่ทวัเนือคอนกรีต     โดยฟองเหล่านีจะไม่ทะลถุึงกันได้    ในคอนกรีต 1 ลบ.ม. อาจมีฟองอากาศเล็ก ๆ นี 

ประมาณ 3 - 6 % ของเนือคอนกรีตทงัหมดโดยปริมาตร       การทีในเนือคอนกรีตมีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ 

เหล่านี  จะช่วยทําให้คอนกรีตมีความสามารถในการเทได้มากขึน  แม้ว่าจะมีปริมาณนําน้อยก็ตาม  เพราะ

ฟองอากาศเหล่านีจะช่วยทําหน้าทีเป็นตวัหล่อลืนแทนนํา นอกจากนีช่วยมิให้นําในคอนกรีตแข็งเป็นนําแข็

ก่อนทีคอนกรีตจะก่อตวั ซงึเป็นประโยชน์ในการหล่อคอนกรีตในฤดหูนาว หรือในทีทีมีอากาศหนาวเย็นมาก  

  สารกระจายกักฟองอากาศยงัช่วยลดการแยกตวั, การสญูเสียนํา, ไม่รัวซึมรวมทงัเพิมความ

ต้านทานซลัเฟตด้วย ข้อเสียของการใช้สารนีก็คือทําให้คอนกรีตมีกําลงัตําลง เนืองจากคอนกรีตมีรูพรุนมาก

และในการใช้เครืองเขยา่คอนกรีต  เพือทําให้คอนกรีตแนน่ตวั   ต้องระวงัให้มากกว่าเดิม เพราะถ้าเขย่ามาก

แล้วจะทําให้จํานวนฟองอากาศลดน้อยลงไปเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์  

  สารกระจายกกัฟองอากาศมีหลายชนิด อาจทํามาจาก ยางไม้  ไขมนั นํามนัสตัว์–พืช นอกจาก

การใช้สารเคมีกระจายกกัฟอกอากาศมาผสมในคอนกรีตแล้ว ปัจจบุนัยงัมีคอนกรีตกระจายกกัฟองอากาศ 

ซงึผลิตขนึโดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดกระจายกกัฟองอากาศ (Air-Enrraining Cement) ซึงให้คณุสมบตัิ

เชน่เดียวกนักบัการเติมสารดงัได้กลา่วมาแล้ว  

_________________________ 
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บทท ี2   

เครืองมืองานคอนกรีต 

1. กล่าวทวัไป 

 ความจําเป็นอนัหนงึทีจะต้องคํานงึถึงก่อนเริมปฏิบตักิารคือ เครืองมือ ถึงแม้ว่าช่างฝีมือดีสกัปานใด

ก็ตาม   แตห่ากเครืองมือไมพ่ร้อมทีจะทํางานได้ ก็ยากทีจะผลิตผลงานขึนมาให้ดีได้    สําหรับเครืองมือทีจะ

กล่าวถึงในทีนี  จะเป็นเครืองมือทีจําเป็นต้องใช้ในงานคอนกรีต   ซงึอาจจะเป็นเครืองมือทีมีอยู่ในอตัราการ

จดัยทุโธปกรณ์  

2. เครืองมือทใีช้ในการผสมคอนกรีต 

 2.1 กระบะตวงวัดส่วนผสม 

  ดงัทีทราบแล้วว่า  อตัราส่วนผสมของคอนกรีต มีส่วนสําคญัต่อคณุภาพของคอนกรีต ดงันนั

การตวงมวลรวมหยาบ (หิน) มวลรวมละเอียด (ทราย) และนํา ให้ถกูต้องจึงเป็นสิงสําคญัทีมกัถกูมองข้าม

การใช้ถงัในการตวง วดั ยอ่มดีกว่าการใช้ปุง้กี และจะยงิดียงิขนึหากใช้กระบะตวงมาตรฐาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 2.1 ลักษณะของถังตวง 

 กระบะตวงมาตรฐาน  เป็นกระบะทีทําจากไม้กระดาน เลือยตดั และตีติดกันด้วยตะปเูป็นรูป

กล่องเหลียม มีมือจบัเพือให้ง่ายตอ่การเท    ขนาดกระบะจะใหญ่ขนาดใช้สองคนยกได้ ส่วนใหญ่จะไม่ใหญ่

เกิน 0.057 ลบ.ม. เพราะจะมีนําหนกัมากเกินไป การวดัขนาดความกว้าง ยาว และลกึของกระบะจะวดัจา

ขอบในของกระบะ  

0.25 
0.25 

เหล็กแผ่นงอ 

ฉากประกบั 

4 มมุ ยดึด้วย

ตะปคูวง 

ลบมมุให้จบั

ถนดั 

อาจใช้ไม้อดั หรือ

ไม้แผ่น    ยดึด้วย

ตะปคูวง 1 ½ นวิ 

ไม้ปิดก้นถงั 

หรือสร้างเป็น

ชนิดก้นถงัก็ได้ 
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  ในการตวงจะใส่ หิน หรือทราย ลงในกระบะ แล้วใช้ไม้ตรงปาดหน้าให้เรียบเสมอกบัขอบ แต่

อย่างไรก็ตามความแตกตา่งของเนือหิน และทรายยงัมีอยู ่      ซึงอาจจะส่งผลให้การตวงวดัคลาดเคลือนได้ 

โดยเฉพาะทรายทีชืน อาจจะได้ผลทีตา่งกนัได้ถึง 30 % 

 2.2 กระบะผสมคอนกรีต 

   สําหรับการผสมคอนกรีตด้วยมือจะผสมในกระบะผสมปนู ซึงมกัจะทําด้วยไม้หนาไม่น้อยกว่า 

1 นวิ เพลาะเข้าด้วยกนัให้มีขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 2.00 ม. มีขอบ 3 ด้าน ด้านทีไม่มีขอบจะเป็นด้านหน้า 

เพือปอ้งกนันําปนูรัว  อาจจะเข้าลินให้สนิท หรือตีชน แล้วใช้แผน่โลหะ หรือแผน่สงักะสีกรุ ซงึยงัชว่ยปอ้งกั

ไม่ให้เศษไม้หลุดติดในคอนกรีตด้วย    โดยปกติเพือช่วยปอ้งกนัไม่ให้นําปนูไหลออกนอกกระบะ อาจจะใช

ไม้เคร่าหนนุด้านหน้ากระบะให้สงูขนึเล็กน้อย  ในกรณีทีไมต้่องเคลือนย้ายกระบะสามารถตอกหลกัยึดเคร่า

รองกระบะให้แนน่ได้  

 ข้อสําคญัในการใช้กระบะผสมคอนกรีต คือเมอืเสร็จงานต้องล้าง หรือจดัการเก็บรักษาให้อยู่

ในสภาพทีจะใช้ได้ดีตอ่ไป ถ้าชํารุดก็ซอ่มแซมเสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 2.2 ลักษณะของกระบะผสมปนู  

 

 2.3 จอบ  

  จอบทีใช้สําหรับงานคอนกรีต  ก็คือ จอบขุดดินนีเอง   แตน่อกจากจะใช้  ฟันดิน กรุยดิน และ

ปรับพืนทีแล้ว   ยังใช้เป็นเครืองมือโกยวสัดตุ่างๆ ทีใช้งานคอนกรีต  โดยเฉพาะอย่างยิงใช้เป็นเครืองมือ

คลกุเคล้าวสัดตุา่ง ๆ ให้เข้าเป็นเนือเดียวกนั โดยอาศยัแรงคน ตลอดจนตกัวสัด ุหรือส่วนผสมนนัลงกระป๋อง

อีกทีหนงึด้วย  จอบอาจแบง่โดยทวัไปได้ 2 ชนิด ดงันี  

 

พืน 

แผงกนั 

เคร่านอน 

คํายนั 
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  2.3.1 จอบหน้าเหลียมด้ามยาว   

 มีสว่นทีจะต้องสนใจอยู่ 3 ส่วน ดงันี 

   2.3.1.1 หน้าจอบ จะต้องอยูใ่นลกัษณะทีเรียบคมสามารถจะถางและตดัได้ นอกจากนี

ยงัมีความหนาของตวัจอบ จะต้องใช้เหล็กทีเหนียวและมีนําหนกัพอสมควร จอบทีชา่งปนูใช้จะสงัเกตเห็นมุ

ของหน้าจอบทงัสองมุมมนเป็นวงรีจะเป็นด้วยการเจตนาให้เป็น     หรือจอบได้รับการใช้มากทําให้มุมสึก 

หรือทงัสองอย่าง  ซึงลกัษณะดงักล่าวมีประโยชน์  ใช้โกยวสัดตุา่ง ๆ เช่น หิน ทราย ได้ดี ตลอดจนใช้ผสม

ปนูก่อ ปนูถือ และคอนกรีตได้สะดวกอีกด้วย  

   2.3.1.2 ปลอกใส่ด้าม  จะต้องมีสภาพปกติดี มีด้ามใส่ได้สนิท มีการจีมด้วยไม้ เพือให้

จอบติดด้ามแนน่ไมห่ลดุง่าย    จอบทีใช้ผสมปนูจะเห็นว่าส่วนปลอกนี มีปนูติดอดุตามซอกต่าง ๆ เต็ม จอบ

จะไม่หลดุง่าย แต่ทีน่าสงัเกตอนัหนงึ คือ ถ้าปล่อยให้เศษปนูพอกมากก็ทําให้มีนําหนกัมาก หนกัแรงในกา

ใช้ผสม  

   2.3.1.3 ด้ามจอบ   ได้แก่ ด้ามไม้ทีใส่ในปลอก แต่มีบางแห่งใช้ท่อเหล็กเชือมติดกับ

ปลอกตดิด้ามเลย  เพือแก้ปัญหาการหลดุของตวัจอบบอ่ย ๆ นําหนกัมากสกัหนอ่ย  ทีดีควรใช้ไม้เนือแข็ง เชน่

ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ตะแบก ส่วนด้ามจะมีลกัษณะกลม มีความยาว 1.20 - 1.50 ม.   ถ้ายาวมากก็จะจบัไม่

ถนดั และเวลาฟันจอบหน้าจะแกว่งได้ ถ้าสนัไปก็จะไม่ได้นําหนกัในการฟัน   ปัจจบุนัมีทําด้ามสําเร็จรูปทํา

ด้วยไม้จําหนา่ยในท้องตลาด 

  2.3.2 จอบสามง่าม  

   ใช้ในการโกยหินได้ง่ายและรวดเร็ว  ถ้าใช้จอบและพลวัโกยหินจะหนกัแรงและโกยไม่

คอ่ยติด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 2.3 จอบแบบต่างๆ  

 

จอบหน้าเหลยีมด้ามยาว จอบสามง่าม 



2-4 

 

 2.4  พลัว (Shovels) 

 พลวัทีมีใช้ในงานคอนกรีต มีอยู ่2 ชนิด คือ  

  2.4.1 พลัวหน้าเหลียม  

   มีหน้ากว้างประมาณ 25 ซม. เป็นตะพุ้งลึกเข้าไปทางด้าม  เพือเวลาตกัจะได้ไม่หล่น

ทางด้าม ชว่งยาวประมาณ 30 ซม. หน้าเรียบเสมอบางพอทีจะตกัหรือครูดเศษผงได้    อีกส่วนหนึงเป็นด้าม

ยาวประมาณ 1 เมตร เป็นไม้กลมเส้นผา่นศนูย์กลาง 1 ½  นวิ ส่วนมากใช้ไม้เบาเป็นพวกไม้เนืออ่อน ปลาย

ด้ามมีปลอกเหล็กกึงโค้งเป็นชอ่งยดึไม้กลมตงัฉากกบัด้าม เพือให้จบัได้ถนดัและมีกําลงัในการยกด้วย  พลวั

หน้าเหลียมควรนําไปใช้ตกัวสัดทีุเหลว  เชน่ ปนูก่อ ปนูถือ หรือคอนกรีต   หรือวสัดทีุละเอียด  เช่น  ตกัทราย 

โกยทรายได้ดี 

  2.4.2 พลัวหน้ามนหรือหน้าแหลม  

   ส่วนอืนมีลักษณะเดียวกับพลวัหน้าเหลียม     แต่ทีปลายของหน้าพลวัจะค่อย ๆ มน

ตามมมุทงัสองเข้าไปแหลมทีศนูย์กลางของหน้า   สําหรับพลวัหน้ามนนนั มกัจะใช้เวลาผสมคอนกรีตทีมีหิน

และวสัดผุสานอืนผสมกองรวมกนัอยูส่ามารถใช้พลวัชนิดนีคลกุส่วนผสมได้ด้วยแรงคน โดยไม่หนกัแรงมาก 

เพราะความแหลมของปลาย สามารถแหวกวสัดตุา่ง ๆ ได้ ให้สามารถตกัได้รวดเร็ว  

   เมือได้ใช้เสร็จแล้วต้องล้างให้สะอาด   เช็ดด้วยผ้าให้แห้ง ชะโลมนํามนัไว้บาง ๆ เก็บไว

ให้เป็นทีจะเป็นแขวนเป็นแถวไป หรือทําช่องใส่เป็นสดัสว่นสํารวจได้ง่ายด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 2.4 พลัวแบบต่างๆ  

 

 

พลวัหน้าเหลยีม พลวัหน้ามน 
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 2.5  เครืองผสมคอนกรีตชนิด โม่ผสมเอียง  

  เครืองผสมคอนกรีตมีอยู่มากมายหลายแบบ แต่ในทีนีจะกล่าวถึงเครืองผสมชนิดโม่ผสมเอียง 

(Tilting Drum Mixer) เครืองชนิดนีจะมีรูปร่างโม่เป็นถังรูปกรวย ทีมีปลายบนใช้รับวสัดเุข้า และเทคอนกรีต

ออก  เครืองจะผสมคอนกรีตในลกัษณะเอียงโม่หมุน  ขนาดของโม่จะอยู่ระหว่าง 3.5 ลบ.ฟ. ถึง 6 ลบ.หลา  

ถ้าเครืองมีขนาดใหญ่จะมีถาดรับวสัด ุ(Hopper)ประกอบตดิอยู่ด้วยซงึถาดรับวสัดนีุจะใช้รอกในการยกถาด

เพือเทวสัดลุงในโม่  

  เครืองยนต์ส่งกําลงัไปทําให้โม่หมุน อาจจะเป็นเครืองยนต์ หรือเครืองมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้ โดย

โมห่มนุเอียง ได้โดยเฟืองทีส่งกําลงัขบกบัเฟืองรอบโม่ จดุศนูย์ถ่วงจะอยูท่ีฐานโครงเครือง   การผสมเอียงจะ

ผสมได้ดีสําหรับการผสมคอนกรีตทีข้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 2.5 เครืองผสมคอนกรีต ชนิดโม่ผสมเอียง  

3. เครืองมือทใีช้ในการลาํเลียงคอนกรีต 

 ตอ่จากการผสมคอนกรีต จะเป็นการลําเลียงคอนกรีตทีผสมแล้วไปยงัจดุทีจะเท ซงึเครืองมือทีใช้ใน

การลําเลียงคอนกรีตทีสําคญั ๆ มีดงันี 

 3.1 กระป๋องปน และรถเข็นปน ู ู  

  เครืองมือทงัสองจดัว่าเป็นเครืองมือพืนฐานทีสดุทีต้องจดัเตรียมไว้สําหรับการลําเลียงคอนกรีต

ด้วยมือ สิงทีต้องคํานึงถึง คือจํานวนทีจะต้องใช้ เพือไม่ให้งานสะดดุ และทางสําหรับเข็นรถปนูผ่าน เพือให้

สามารถเข็นรถได้สะดวก ไม่กีดขวางกนัเอง  

  เช่นเดียวกบัเครืองมืออืน ๆ ทุกชนิด ถ้าได้มีการทําความสะอาดหลงัการใช้และเก็บรักษาให้ดี 

เครืองมือนีจะมีอายกุารใช้งานทีนาน 

ใสว่สัด ุ เทคอนกรีตออก ผสมคอนกรีต 
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 3.2 รางปนู  

  รางปูนในทีนี หมายถึง รางทีสร้างขึนเองเพือช่วยในการเคลือนย้ายคอนกรีตสดจากจดุทีผสม 

หรือจากรถขนส่งคอนกรีต ซึงอยู่ทีสงูกว่าไปยงัจดุทีจะเทซงึอยู่ตํากวา่ รางปนูประกอบด้วย สว่นขาหยงั แล

ส่วนราง   ขาหยงั จะต้องมนัคง แข็งแรง สามารถรันนําหนกัคอนกรีตสดได้ (นําหนกัคอนกรีตทีแข็งตวัเท่ากั

 2,400 กก. ตอ่ ลบ.ม.) ส่วนราง ทีให้คอนกรีตไหลไปตามรางไปยงัจดุทีจะเท ควรทําจากวสัดทีุเรียบ ไม่มี

รอยรัว เข่น ไม้อดั หรือสงักะสี เป็นต้น สิงทีต้องคํานึงถึงในการใช้รางปนูคือ  

  3.2.1 ส่วนผสมของคอนกรีต จะต้องไม่ข้นหรือเหลวเกินไป   เพราะหากข้นเกินคอนกรีตจะไหล

ไมส่ะดวก แตถ้่าหากเหลวเกินจะเกิดการแยกตวั โดยส่วนทีเป็นของเหลวจะไหลลงก่อน  

 3.2.2 ความยาว และความลาดเอียงของราง ซงึจะต้องทําให้คอนกรีตสดไหลได้สะดวก หรือ

อาจจะให้คนใช้จอบชว่ยโกย  

  3.2.3 การเคลือนย้ายราง  ควรจะทําได้สะดวก   เพราะส่วนใหญ่การเทคอนกรีตควรทีสามารถ

ขยบัย้ายตําแหนง่ให้เทได้ทวัถึงจะดีกว่า  

 3.3 เครืองส่งคอนกรีต (คอนกรีตปัม) 

  ปัจจบุนัมีเครืองส่งคอนกรีต หรือคอนกรีตปัม  ทีสามารถสบูคอนกรีตสดเข้าท่อและส่งคอนกรีต

ไปตามท่อได้ เครืองมือนีมกัจะใช้กบัการก่อสร้างขนาดใหญ่ทีต้องเทคอนกรีตในปริมาณมาก ๆ เช่นการเท

ตอม่อสะพานขนาดใหญ่ เป็นต้น   ข้อควรระวังคือ เนืองจากแรงดนัทีใช้ส่งคอนกรีตสดผ่านท่อจะมีมาก 

คอนกรีตทีปลอ่ยออกจากทอ่จงึมีแรงดนัสงู ทําให้มีโอกาสทีคอนกรีตจะแยกตวัจงึมีสงู  และแบบหล่อจะต้อง

แข็งแรงมากกวา่ปกติเพือรับแรงดนัจากการปล่อยคอนกรีตสดลงในแบบ 

  นอกจากนีการทําความสะอาดหลังการใช้  ก็เป็นสิงทีสําคญัทีสดุ       เพือต้องป้องกันไม่ให้มี

คอนกรีตตกค้างอยูใ่นทอ่ ซงึอาจจะสะสมทีละน้อยจนทอ่ตนัในทีสดุ 

 3.4 รถส่งคอนกรีต 

  ในกรณีทีจดุทีผสมอยู่ห่างจากจดุทีจะเทมาก ๆ ต้องใช้รถส่งคอนกรีตในการเคลือนย้าย รถส่ง

คอนกรีตนีเป็นเครืองมือทีมีคนจํานวนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถผสมคอนกรีต ทังนีเนืองจากบนรถมีโม่บรรจุ

คอนกรีตทีหมุนเพือป้องกันไม่ให้คอนกรีตสดก่อตัวได้  หากใช้โม่บนรถ ในการผสมคอนกรีตจะทําให้มี

คอนกรีตบางส่วนไม่ได้รับการผสมอย่างเหมาะสม และอาจจะมีคอนกรีตบางส่วนตกค้างอยู่ในโม่ได้ รถส่ง

คอนกรีตจะมีอยู่หลายขนาด ส่วนใหญ่จะดขูนาดความจุของโม่เป็นหลกัซงึจะมีตงัแต ่1 - 6 ลบ.ม.แตใ่นการ

บรรทุกจริง อาจจะต้องบรรทุกตํากวา่ขนาดความจเุตม็  เพือปอ้งกนัคอนกรีตหกออกนอกโมข่ณะรถวิง

โดยเฉพาะเวลาวิงขนึลงสะพาน 
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4. เครืองมือทใีช้ในการเทคอนกรีต และแต่งหน้าคอนกรีต 

 เมือคอนกรีตถกูลําเลียงมาถึงจดุทีจะเทแล้ว   ขนัตอนตอ่ไปจะเป็นการเท  ซึงในระหว่างการเท จะมี

กิจกรรมอืนเกิดขึนควบคูไ่ปด้วย  ได้แก่  การทําให้คอนกรีตแน่น การปาด และแตง่หน้าคอนกรีต  เครืองมือ

สําคญั ๆ ทีเกียวข้องกบังานเทคอนกรีต ได้แก่ 

 4.1 ไม้สามเหลียม 

  เป็นเครืองมือช่วยทําให้ได้ผิวคอนกรีตทีเรียบ ได้ระดบัสมําเสมอกนัตลอด    ไม้สามเหลียม 

อาจทําจากไม้ หรือโลหะก็ได้      แตต้่องเป็นวสัดทีุมีความยืดหดตวัน้อยทีสดุ เพือให้หน้าไม้เรียบ ตรงตลอด 

นอกจากนี จะต้องมีนําหนกัเบาเพือสะดวกตอ่การใช้งาน    และไมจ่มลงในเนือคอนกรีตสดด้วยนําหนกัข

ไม้เอง ขนาดความยาวของไม้สามเหลียมมีตงัแต ่0.50 - 2.00 ม.  

  เนืองจากไม้สามเหลียมจะต้องมีหน้าไม้ทีเรียบตรงตลอดความยาว จงึต้องระมดัระวงัในการใช้ 

และการเก็บรักษาเป็นพิเศษ อย่าให้ไม้บิดงอ มีรอยตําหนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 2.6 ไม้สามเหลียม  

 4.2 เกรียงไม้ หรือเกรียงพลาสติก 

  กรียงมีอยู่มากมายหลายชนิด ทงันีขึนอยู่กบัการใช้งาน     สําหรับงานคอนกรีต เกรียงทีจะใช้ 

ได้แก่ เกรียงไม้ หรือเกรียงพลาสติก        สําหรับเกรียงเหล็กจะใช้ในงานแตง่ผิวหน้าให้เรียบมนั (ขดัมนั) แต่

เกรียงไม้ และเกรียงพลาสติก จะใช้ในงานแตง่ผิวหยาบ (ชดัหยาบ) 

  ลกัษณะทวัไปของเกรียงไม้   คือ เป็นไม้เนืออ่อนทีมีความหดตวัน้อยทีสดุ ทีดีทีสดุ เพราะเบา  

และเหนียว ไมแ่ตกหกัง่าย   ขนาดของเกรียงไม้ เป็นสีเหลียมผืนผ้ากว้างประมาณ 10 - 12 ซม.ยาว 20 - 30 

ซม. หนา ½ - 1 ซม.  มีด้ามตดิตอนบนให้ถือได้ถนดั เยืองมาด้านหลงัเล็กน้อย มีบางแห่งตอนหวัของเกรียง

แคบลงเล็กน้อย  
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  ในการใช้งานมกัจะใช้ร่วมกบัไม้สามเหลียม     ในการทําผิวหน้า ในเวลาเทคอนกรีตพืนเรียบ

ตา่ง ๆ นอกจากจะเป็นเครืองมือทีตบและกระทุ้งปนูได้แล้ว ยงัสามารถใช้หวัเกรียงตกัคอนกรีตเข้าเสริมส่วน

ทีบุม๋ให้เสมอเรียบได้อีก และใช้ไล้ผิวหน้าให้ได้ที สําหรับเกรียงพลาสตกิ จะมีลกัษณะเหมือนกบัเกรียงไม้ทุก

ประการเพียงแตทํ่าจากพลาสติก การใช้งานก็ใช้ในลกัษณะเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 2.7 เกรียง แบบต่างๆ  

 4.3 เครืองสันคอนกรีต 

  ถือวา่เป็นเครืองมือทีสําคญัมาก   เพราะจะชว่ยปรับปรุงคณุสมบตัิตา่ง ๆ ของคอนกรีตให้ดีขึน 

เข่นกําลงัอดั ความคงทน การยึดเหนียวกบัเหล็กเสริม     นอกจากนี เครืองสนัยงัช่วยไล่ฟองอากาศ ช่วยให้

วสัดุมวลรวมหยาบอยู่ใต้ผิวหน้าคอนกรีต และเพิมปริมาณมอร์ต้าในส่วนผิวหน้าของคอนกรีต เครืองสนั

คอนกรีตสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ชนิด คือ 

  4.3.1 ชนิดหวัจุ่ม หรือเขย่าภายใน  

     เครืองแบบนีเหมาะสําหรับงานหล่อคอนกรีตในที และมีความหนาของคอนกรีตไม่เกิน 

60 ซม. ส่วนประกอบของเครืองสนัแบบหวัจุม่ มีอยู่ 3 ส่วน คือ 

   4.3.1.1 หัวจุ่ม    ประกอบด้วยท่อ ขนาดยาว 25 - 70 ซม. ภายในมีมวลเป็นตวัทําให้

สนัสะเทือนเนืองจากการหมนุทีมีจดุศนูย์กลางเบียว  

   4.3.1.2 สายหัวจุ่ม     เป็นสายยางทีให้ตวัได้ดี (Flexible shaft) เชือมตอ่ระหว่างหวัจุ่ม 

กบัตวัเครืองยนต์ ความยาวของสายจะมีความยาวตามต้องการ แตท่ียาวทีสดุไมเ่กิน 9 เมตร 

   4.3.1.3 เครืองยนต์    เป็นเครืองยนต์ขนาดกําลงัม้า 1.5 - 5 แรงม้า หรือมอเตอร์ไฟฟ้า

ขนาด 0.75 - 3 แรงม้า      การเลือกใช้ควรเลือกขนาดเครืองทีเหมาะกบังาน เพราะเครืองทีมีขนาดใหญ่ จะ

เคลือนย้ายได้ยากกว่า 

เกรียงไม้ เกรียงเหล็ก 
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รปท ีู 2.8 รปตัดภายในหัวจุ่ม เครืองสันแบบหวัจุ่ม ู  

  4.3.2 ชนิดเขย่าแบบ หรือเขย่าภายนอก 

         เครืองสนัแบบนี ใช้กับงานคอนกรีตทีมีความหนาน้อย  หรืองานทีมีเหล็กเสริมคอนกรีต

แนน่จนแหยห่วัจุม่ได้ลําบาก หรือแหยไ่มถ่ึง    ในการใช้สิงทีต้องคํานึง คือ แบบหล่อคอนกรีตจะต้องมีความ

แข็งแรงเป็นพิเศษ รอยตอ่แบบจะต้องยึดกนัแนน่ ไม้คํา ตลอดจนนงัร้านจะต้องแข็งแรงมนัคง      ด้วยเหตนีุ

เครืองสนัชนิดเขยา่แบบ สว่นใหญ่จะใช้กบังานหล่อคอนกรีตประกอบก่อน   เช่น  เสาไฟฟ้า เสาเข็ม เป็นต้น 

นอกจากนียงัต้องพิจารณาถึงจํานวนเครืองทีใช้ ซึงจะขนึอยู่กบัขนาดของงาน โดยปกติจะต้องติดเครืองเข้า

กบัแบบหลอ่ให้แตล่ะเครืองหา่งกนัไม่น้อยกวา่ 1 เมตร 

  4.3.3 ชนิดสันผิวหน้า และเกาะอุปกรณ์ปาดหน้า 

   เครืองแบบนีเหมาะสําหรับงานทางระดบั  เช่น งานถนนคอนกรีต หรือพืนอาคาร ทีมี

ความหนาไมเ่กิน 20 ซม. ตวัเครืองสนัจะติดกบัไม้ หรือเหล็กปาดหน้าคอนกรีต     บางครังจะเรียกรวมกนัว่า

เป็นเครืองปาดหน้าคอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รปท ีู 2.9 เครืองปาดหน้าคอนกรีต พร้อมเครืองสันผิวหน้า 

  

สปริงติดอยูก่บั 

เหล็กรูปพรรณ 

เครืองสนัคอนกรีตทเีกาะ 

อยูบ่นอปุกรณ์ปาดหน้า 

เหล็กรูปพรรณ 

คานไม้ 
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  4.3.4 ชนิดโต๊ะสนั 

   เครืองสนัแบบนีจะอยู่กบัที แล้วยกแบบหล่อไปตงับนโต๊ะ เครืองนีจะเหมาะกบังาน

ผลิตภณัฑ์คอนกรีตประกอบ สว่นมากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

5. เครืองมือทใีช้กบัคอนกรีตทแีข็งตัวแล้ว (เครืองตัดคอนกรีต) 

 หลงัจากทีคอนกรีตแข็งตวัแล้ว ส่วนใหญ่จะยากทีจะปรับแก้ งานทีต้องทําหลงัจากคอนกรีตแข็งตวั

แล้ว ซงึมกัจอกนับอ่ย ๆ คือ งานตดัรอยตอ่คอนกรีต สําหรับพืนถนนคอนกรีต โดยใช้เครืองตดัคอนกรีต  

 เครืองตดัคอนกรีต จะใช้เครืองยนต์หมุนใบตัดคอนกรีต  ซึงทําจากเหล็กด้วยความเร็วมากกว่า 

1,600 รอบ/นาที       ขนาดความกว้าง และความลึกของรอยตดั ขึนอยู่กบัขนาดของใบตดั และกําลงัของ

เครืองยนต์ ปกติจะตดัคอนกรีตลึกประมาณ 0.5 ซม. ในระหว่างการตดัต้องมีนําหล่อเพือระบายความร้อน

และลดปริมาณฝุ่ น 

 ข้อสําคญัทีสดุสําหรับการใช้เครืองตดัคอนกรีต คือ ความปลอดภยั เนืองจากเครืองมีกําลงัแรงมาก 

ในกรณีทีใบตดัชํารุด แตกหกั      เศษชินส่วนทีแตกหลดุออกมา จะถกูเครืองเหวียงออกมาด้วยความเร็วสงู 

ดงันนั ทุกครังทีใช้เครืองต้องแน่ใจว่ามีแผ่นป้องกันใบตดัติดอยู่กับเครือง ผู้ ใช้เองก็ต้องแต่งการให้รัดกุม 

สวมแวน่ตานิรภยักนัเศษผงเข้าตามีผ้าปิดปาก และจมกู และสิงสําคญัทีมกัมองข้ามคือ เครืองอดุหูกนัเสียง 

นอกจากนี ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบสภาพเครืองว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และใบตดัต้องอยู่ใน

สภาพดี ไมม่ีรอยตําหนิ หรือสึกจนเข้าขา่ยทีอาจเกิดเป็นอนัตราย  

 

___________________________ 



 3-1 

บทท ี3 

ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต (MIX DESIGN) 

1. กล่าวทวัไป 

 การหาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design)     เป็นการหาอตัราส่วนผสมทีเหมาะสม ระหว่าง

ปริมาณของส่วนประกอบแตล่ะอย่างของคอนกรีตใช้สําหรับงานหนึง ๆ เพือให้ได้คอนกรีตทีมีความข้นเหลว

พอเหมาะ และสะดวกในการทํางาน และเมือคอนกรีตแข็งตวัแล้ว มีกําลงั และความทนทาน ตามทีต้องการ

ในราคาทีประหยดัทีสดุ 

 ปฏิภาคสว่นผสมของคอนกรีตสําหรับในงานเล็ก ๆ ทีถือว่าไม่สําคญัมากนกั อาจกําหนดได้เลยโดย

อาศยัข้อมลูหรือสถิติตา่ง ๆ ทีได้ปฏิบตัมิาแล้วเป็นเกณฑ์   เช่น   ใช้คอนกรีต 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร หรือโดย

นําหนกั ซงึหมายถึง ใช้ปนูซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน และหิน 4 ส่วน เป็นต้น แตใ่นงานก่อสร้างขนาดใหญ่

ทีสําคญั ควรออกแบบหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตทีจะใช้ตามสภาพของงาน  ทงันีเพือให้ได้กําลงัของ

คอนกรีตทีต้องการ และในราคาประหยดั 

 การหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต  อาจทําได้โดยใช้วิธีทดลองผสม หรือใช้วิธีของ ACI ซึงเป็นวิธี

ทีนิยมมาก      แตใ่นการผสมคอนกรีตตามอตัราส่วนทีคํานวณได้นนั จะให้ได้ผลตามความต้องการย่อม

เป็นไปไม่ได้  ทงันีเพราะ วสัดทีุใช้อาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม และคณุสมบตัิอาจไม่ตรง

ตามทีคํานวณ      การหาสดัส่วนส่วนผสมทีดีทีสุด นอกจากการคํานวณอย่างเดียวแล้ว จะต้องทําการ

ทดลองผสมจริงดดู้วย เพือตรวจสอบและคอยปรับสดัส่วน จนกว่าจะได้ผลเป็นทีน่าพอใจ  นอกจากนี การ

ทดลองในห้องปฏิบตักิาร  ก็อาจให้ผลไม่ตรงกบัการนําไปผสมใช้งานตา่ง ๆ  เหตผุลเนืองจากเครืองผสมใน

ห้องปฏิบตักิารโดยทวัไป มีขนาดและลกัษณะแตกตา่งจากทีทําเพือใช้งานจริง ๆ  

 อนงึ ในการปฏิบตังิานจริง ๆ ยงัมีผลเนืองจากการลําเลียง การเท และสภาวะอากาศ สิงเหล่านีล้วน

มีอิทธิพลต่อคณุสมบตัิของคอนกรีตทงัสิน   ดงันนั การหาสดัส่วนผสมต้องใช้ทงัความรู้เกียวกบัคณุสมบตัิ

ของคอนกรีต รวมไปถึงข้อมลูจากการทดลองด้วย 

2. องค์ประกอบในการพิจารณาหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต 

 การหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต ควรคํานงึถึงองค์ประกอบตา่ง ๆ ตอ่ไปนี  

 2.1 กาํลัง (Strength)  

  กําลงั  เป็นคณุสมบตัิทีสําคญัทีสดุของคอนกรีต     กําลงัของคอนกรีตมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน 

เชน่ กําลงัรับแรงดงึ กําลงัรับแรงอดั กําลงัรับแรงเฉือน เป็นต้น แตที่ต้องการและสําคญัทีสดุเพือใช้พิจารณา

เลือกสดัสว่นการผสมคอนกรีตก็คือ กําลงัรับแรงอดั    เพราะกําลงัรับแรงอย่างอืนของคอนกรีต (ทีกล่าวแล้ว

ข้างต้น) เป็นสดัสว่นกบักําลงัรับแรงอดั       

 โดยทวัไปจะกําหนดคา่เฉลียของกําลงัรับแรงอดัทีระยะเวลาหนึง   เช่น เมือคอนกรีตมีอาย ุ28 วนั 

เป็นต้น คา่เฉลียนีควรให้มีคา่สงูกวา่ทีใช้ในการคํานวณออกแบบโครงสร้างประมาณ 15 - 25 %  
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 ปริมาณอตัราส่วนระหว่างนําตอ่ซีเมนต์  หรือทีเรียกว่า water - cement ratio   มีผลตอ่คา่กําลงัรับ

แรงอดัของคอนกรีตมาก   ถ้าอตัราส่วนของนําตอ่ซีเมนต์มาก กําลงัรับแรงอดัของคอนกรีตก็จะตํา  แตถ้่า

อตัราส่วนของนําตอ่ซีเมนต์น้อยลง คา่กําลงัรับแรงอดัก็จะสงูขึน     ในการผสมคอนกรีตหากสามารถรักษ

อตัราส่วนนีไว้คงทีแล้ว แม้ส่วนผสมอืน ๆ จะเปลียนไปบ้าง  กําลงัของคอนกรีตจะไม่เปลียนแปลงไปมากนกั 

ฉะนนั จงึอาจกําหนดกําลงัของคอนกรีตได้จากอตัราส่วนระหว่างนําและซีเมนต์ทีใช้ 

 2.2 ความทนทาน (Durability) 

  โดยทวัไป คอนกรีตทีมีกําลงัพอสมควรในภาวะปกติ จะมีความทนทานเป็นทีน่าพอใจ   แตถ้่า

คอนกรีตอยู่ในภาวะทีเปิดเผยรุนแรงต่าง ๆ  เช่น โครงอาคารในนําทะเล ความทนทานจะน้อยลง อตัร

ส่วนผสมระหว่างนําตอ่ซีเมนต์ก็มีผลตอ่ความทนทานของคอนกรีต      สถาบนัคอนกรีตของอเมริกนัได้ให้

ตารางอตัราส่วนระหว่างนําตอ่ซีเมนต์ทีเหมาะสมสําหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยตา่ง ๆ ดงัแสดงในตารา

ที 3.1 และ 3.2  

 2.3 ความสามารถเทได้ (Workability) 

  คอนกรีตทีผสมเสร็จใหม ่ๆ ควรมีความข้นเหลวพอเหมาะทีจะเทเข้าแบบได้สะดวก หรือเรียกว่า 

มีความสามารถเทได้นนัเอง สดัส่วนผสมทีทําให้คอนกรีตเหลวเกินไป มีผลให้เกิดการแยกตวัในขณะลําเลียง

และเท อีกทงัทําให้กําลงัของคอนกรีตตําลง ไมค่งทนถาวรและมีโอกาสแตกร้าวได้ง่าย 

  ความสามารถเทได้    ขนึอยู่กบัขนาดของหน้าตดัทีจะเทคอนกรีต และระยะห่างของเหล็กเสริม 

ถ้าหน้าตดัแคบและมีเหลียมมมุมาก คอนกรีตจะต้องมีความสามารถเทได้สงูเพือความสะดวกในการทํางาน 

ความข้นเหลวทีพอเหมาะนี ใช้คา่ความยบุตวัของคอนกรีตเป็นเครืองกําหนดแนวทาง  ทีใช้เป็นมาตรการหา

ความข้นเหลวหรือเทียบว่ามีนํามากน้อยแคไ่หนนนั ดไูด้จากระยะการยบุตวัของคอนกรีตขณะทียงัเหลวอยู่

การวดัระยะการยุบตวัสําหรับคอนกรีตทีใช้ในงานต่าง ๆ นนั  ควรทําเป็นประจํา  เพือจะได้เนือคอนกรีตทีมี

คณุภาพดีสมําเสมอกนัตลอด 

 2.4 ขนาดโตของวัสดุผสม (Maximum Size of Aggregate) 

  ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างของหน้าตดัทีจะเทคอนกรีตและระยะห่างของเหล็กเสริม

จะเป็นตวักําหนดขนาดโตสดุของวสัดผุสมทีจะใช้     โดยทวัไปพยายามใช้วสัดผุสมทีมีขนาดโตทีสดุเท่าทีจะ

ยอมให้ได้  ทงันีเพราะการใช้วสัดผุสมทีมีขนาดคอ่นข้างใหญ่ จะทําให้ผิวทีสมัผสักบัซีเมนต์ตอ่หนงึหน่วยลด

น้อยลง  นนัคือปริมาณปนูซีเมนต์ทีจะใช้ก็น้อยลงด้วยทําให้ลดปริมาณนําทีใช้ในการผสมลงด้วย เป็นเหตใุห

กําลงัของคอนกรีตสงูขึนและได้คอนกรีตราคาประหยดั    อย่างไรก็ดี ขนาดโตสุดของวสัดผุสมไม่ควรโตกว่า

สามในสีส่วนของระยะหา่งของชอ่งว่างระหว่างเหล็กเสริม     และต้องไมเ่กินกว่า 1/5 เท่า ของด้านทีแคบสุด

ของโครงอาคารทีจะเท 

  นอกจากนี  การเลือกขนาดโตสดุของวสัดผุสม ยงัจะต้องพิจารณารวมไปถึง ความสะดวก และ

ความสามารถในการขนส่งวสัดมุายงัสถานทีผสมและเท  ตลอดจนต้องคํานงึถึงราคาด้วย     วสัดผุสมขนาด
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โต ๆ  จะทําให้ต้องใช้บริเวณเก็บหินกว้างมาก  ตลอดจนการจดับริเวณเพือทําการผสมก็จะยุ่งยากขึน ซึงไม่

เป็นการประหยดัสําหรับงานขนาดเล็ก ๆ 

 2.5 ส่วนขนาดคละและลักษณะของวัสดุผสม (Gradation) 

  ส่วนขนาดคละของหินและทราย มีผลตอ่สดัส่วนผสม  ส่วนผสมทีมีทรายหยาบอยู่มากจะทําให้

ทํางานยาก     แตถ้่ามีทรายละเอียดอยูม่ากก็จะทําให้ไมป่ระหยดั      ถ้าสว่นคละของหินไม่ดีจะต้องใช้ทราย

มากขึนเพือชว่ยให้ได้งานได้ง่ายขนึ     ถ้าทรายขาดขนาดใดขนาดหนงึไป จะทําให้แตง่หน้ายาก เพราะทราย

ละเอียดจะต้องไปอดุตามชอ่งวา่ง  การกระจายขนาดควรอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดมาตรฐาน เพือจะไดคอนกรีต

เหลวทีมีความสามารถเทได้โดยใช้ปริมาณนําผสมน้อยลงและได้กําลงัตามต้องการ 

  ลกัษณะและคณุสมบตัิของวสัดผุสม เช่น ลักษณะผิว รูปร่าง ความละเอียดความชืน ความ

ถ่วงจําเพาะ หน่วยนําหนกัตลอดจนสิงทีเจือปนมากบัวสัด ุมีผลโดยตรงกบัอตัราส่วนระหวา่งวสัดผุสมต่

ซีเมนต์ ในการคํานวณหาสดัสว่นผสมจําเป็นอยา่งยิงทีจะต้องรู้ถึงชนิดชนิดและประเภทของวสัดผุสม  

  ทรายทีเหมาะสมสําหรับทําคอนกรีต ต้องมีเมด็คมและสะอาด ขนาดของทรายมีผลตอ่ปริมาณ

ฟองอากาศในคอนกรีต     ถ้าทรายมีขนาดทีผ่านตะแกรงเบอร์ 16 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 50 มากเกินไป 

(เกินกว่า 45 %) จะทําให้เกิดฟองอากาศเพมิมากขนึ  แตถ้่าทรายมีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 100 มากเกินไป 

ปริมาณฟองอากาศจะลดลง  ทรายทีค้างบนตะแกรง เบอร์ 100 จะเป็นตวัเพิมความยึดเหนียวของคอนกรีต 

และช่วยไมใ่ห้ฟองอากาศต้องสญูเสียไปในระหวา่งการผสม  เท และแตง่หน้า 

  หินทีมีลกัษณะเป็นแผ่นแบนบาง  ไมเ่หมาะทีใช้ทําคอนกรีต    หินทีมีผิวขรุขระจะต้องการนําใ

ส่วนผสมมากขนึ 

 2.6 ปริมาณของวัสดุผสมในคอนกรีต 

  ในการทําคอนกรีตมกัเลือกใช้ปริมาณของวสัดผุสมให้สงู แตอ่ยูใ่นเกณฑ์ทีจะเทและทํางานง่าย

โดยใช้ปริมาณนําผสมให้ตํา และให้ได้ก ําลงัคอนกรีตออกมาตามต้องการ      หินและทรายทีใช้ในหนงึหน่

ปริมาตรของคอนกรีต ขนึอยู่กบัขนาดโตสดุของวสัดผุสมนนั และคา่ความละเอียดของทราย 

  อตัราส่วนระหวา่งทรายตอ่หิน เป็นสิงหนงึทีต้องคํานึงถึง      ส่วนผสมผสมทีมีทรายมากเกินไป 

(หินน้อย) จะช่วยให้ทํางานง่าย แตจ่ะทําให้คอนกรีตแตกร้าวง่าย ไม่ทนทานและไม่ประหยดั    ส่วนผสมทีมี

หินมากเกินไป (ทรายน้อย) จะทําให้คอนกรีตเป็นรูโพรง เนือไม่แนน่และทํางานยาก อตัราส่วนระหว่างทราย

ตอ่หินควรอยูร่ะหว่าง 33 - 45 %   สําหรับส่วนผสมทีใช้ปนูซีเมนต์มากเกินไป จะทําให้คอนกรีตแตกร้าวง่าย

ไมท่นทานและไมป่ระหยดั 

3. วิธีการปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต  

3.1 วิธีทดลองผสม 

 การหาปฏิภาคส่วนผสม  อาจทําได้โดยวิธีทดลองส่วนผสม (Trial Mix Method) ซงึเป็นการหา 

อตัราส่วนผสมโดยตรง เพือรักษาอตัราสว่นนําตอ่ซีเมนต์ หรือให้ได้กําลงัตามต้องการ ขนาดรูปร่าง ลกัษณะ 
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ผิวและสดัสว่นขนาดคละของวสัด ุ เป็นตวัประกอบสําคยัในการหาสดัส่วนทีจะให้การทํางานทีต้องการและ

คา่ใช้จ่ายตํา 

 วิธีทําของวิธีทดลองผสม คือ เลือกอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์ทีต้องใช้ เพือให้ได้กําลงัอดัของ

คอนกรีตตําทีสดุต้องการ (จากตารางที 3.2) เลือกชนิด และขนาดโตสดุของวสัดผุสม และคา่การยุบตวัที

ต้องการสําหรับประเภทของงานนนั ๆ คา่ตา่ง ๆ ทีเลือกใช้นี กําหนดให้เป็นตวัคงที เทปนูซีเมนต์ตามปริมาณ

ทีชงัไว้ลงในถาดผสมและเติมปริมาณนําทีเตรียมไว้ผสมด้วยมือ จะได้ซีเมนต์เพสต์ซึงมีอตัราสว่นนําต

ซีเมนต์ตามต้องการ ชงัหินและทรายซึงอยู่ในสภาวะผิวแห้งและอิมตวัจํานวนหนึง เติมหินและทรายลงสู่

ซีเมนต์เพสต์ ผสมคลกุเคล้าให้เข้ากนั และวดัคา่การยุบตวั ถ้าค่าการยบุตวัมากเกินไปให้เติมหินและทราย

ลงไปอีก แตถ้่าคา่ยบุตวัน้อยไป ให้เติมนําและซีเมนต์เพิมขนึ  โดยยงัคงรักษาอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์ไว้คงที  

เมือได้ความข้นเหลวตามทีต้องการแล้ว ก็วดัหาปริมาณของหินและทรายทีใช้ไปหาอตัราสว่นระหว่างซีเมนต์ 

ตอ่ทรายตอ่หิน ซงึอาจจะเปรียบเทียบโดยนําหนกัหรือปริมาตรก็ได้ 

 หลงัทีคํานวณได้สดัส่วนทีให้ความข้นเหลวตามทีต้องการแล้ว   ก็หาอตัราส่วนของทรายตอ่หิน

ด้วยการทดลองผสมอีก (โดยยงัคงรักษาอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์และความข้นเหลวไว้คงที) จนกระทงัได้

ส่วนผสมทีดีทีสุด คือ ส่วนผสมทีใช้ปริมาณของซีเมนต์เพสต์น้อยทีสุด ส่วนผสมคอนกรีตทีมีซีเมนต์เพสต์

และทรายไมเ่พียงพอสําหรับไปอุดในระหว่างช่องว่างระหว่างหินจะทํางานได้ยาก และเป็นผลให้มีผิวหยาบ

และเป็นรังผงึ        แตถ้่ามีซีเมนต์เพสต์และทรายมากเกินไป จะได้ปริมาณคอนกรีตน้อยและคอนกรีตมกัจะ

พรุน ต้องพยายามใช้หินมากทีสดุเทา่ทีจะมากได้  โดยมีทรายในปริมาณทีพอเหมาะเพือให้ได้ความข้นเหลว

ตามต้องการ    เมือได้ส่วนผสมทีดีทีสุดแล้ว จึงปรับอตัราส่วนผสมตามปริมาณความชืนในวสัดผุสมเพือ

นําไปใช้ในงาน 

3.2 วิธีของ ACI 

      การคํานวณหาปฏิภาคส่วนผสมสําหรับงานคอนกรีตทวัไป อาจจะดําเนินเป็นขนั ๆ ตามวิธีการ

ซงึเสนอโดยสถาบนัคอนกรีตของอเมริกา (ACI 211.1 - 70) ซงึให้ผลคอ่นข้างแนน่อนไมเ่ปลียนแปลง และ

ถกูต้อง ทงันี จะต้องทราบคณุสมบตัิตา่ง ๆ ของวสัดทีุใช้ทําคอนกรีตเสียก่อน  เชน่  ความถ่วงจําเพาะ หนว่ย

นําหนกั โมดลูสัความละเอียด และเปอร์เซ็นต์การดดูซมึ  เป็นต้น  อีกทงัวสัดผุสม ต้องมีสว่นขนาดคละอยูใ่น

พิกดักําหนดด้วย  ดงัตอ่ไปนี 
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  3.2.1 เลือกค่าความยุบตัวทเีหมาะสมกับประเภทของงาน 

            คา่ความยบุตวัต้องอยู่ในช่วงทีเหมาะสม และให้ได้ความข้นเหลวพอทํางานได้สะดวกใน

กรณีทีมิได้กําหนดคา่ความยบุตวัให้      คา่ความยบุตวัทีเหมาะสมกบัประเภทของงานเลือกใช้ได้จากตาราง 

ที 3.1 

ตารางท ี3.1 ค่าความยุบตัวของคอนกรีตทใีช้สําหรับการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ 

ค่าตาํสดุ ค่าสงูสดุ*

 งานฐานราก กําแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.0 8.0

 งานฐานรากคอนกรีตไมเ่สริมเหล็ก งานก่อสร้างใต้นํา 2.0 8.0

 งานพืน คาน และผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.0 10.0

 งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.0 10.0

 งานพืนถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก 2.0 8.0

 งานคอนกรีตขนาดใหญ่ 2.0 5.0

ประเภทของงาน
ค่าความยุบตวั (ซม.)

 

      * อาจเพิมไดอี้ก 2 ซม. สําหรบัคอนกรีตใหแ้น่นตวัโดยวิธีการอืน ทีนอกเหนือไปจากการใช้เครืองสนั (Vibrator)   

  3.2.2 เลือกขนาดโตสุดของวัสดุผสม 

            ขนาดโตสดุของวสัดผุสม ไม่ควรเกินกว่า 1/5 ของส่วนทีแคบทีสดุของแบบ หรือ 1/3 ของ

ความหนาของแผ่นพืน  หรือ 3/4 ของขนาดความหา่งของเหล็กเสริมทีน้อยทีสดุ     ขนาดโตสดุของวสัดผุสม

หยาบทีเหมาะสมกบัประเภทการใช้งาน อาจเลือกได้จากตารางที 3.2 

ตารางท ี3.2 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสาํหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ 

นิว มม. นวิ มม. นวิ มม. นวิ มม.

 5.0 - 15.0 1/2 - 3/4 12.5 -20  3/4 20  3/4 - 1 20 - 25 3/4 - 1 1/2 20-40

 15.0 - 30.0 3/4 - 1 1/2 20 - 40 1 1/2 40 1 1/2 40  11/2 - 3 40-75

 30.0 - 75.0  1 1/2 - 3 40 - 75 3 75  1 1/2 - 3 40 - 75 3 75

มากกว่า .  1 1/2 - 3 40 - 75 6 150  1 1/2 - 3 40  - 75  3 - 6 75 - 150

ขนาดความหนา      

ของโครงสร้าง        

(ซม.)

ขนาดโตสุดของวัสดุผสม

คาน ผนัง และ          

เสา คสล.

ผนังคอนกรีต            

ไม่เสริมเหล็ก

พืนถนน คสล.          

รับนําหนักมาก

พืนคอนกรีต             

รับนําหนักน้อย
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  3.2.3 ประมาณปริมาณนาํทีผสมและปริมาณฟองอากาศทเีกิดขึน 

         ในส่วนผสมคอนกรีตทีตารางที 3.3  ให้ปริมาณนําทีต้องการในหนึงหนว่ยปริมาตรขอ

คอนกรีตเพือให้ได้ค่าการยุบตวัตามทีกําหนด ซงึขึนอยู่กับขนาดโตสดุ และส่วนขนาดคละของวสัดผุสมใน

ตารางดงักล่าว ยงัให้คา่ปริมาณฟองอากาศทีเกิดไม่มีสารทําให้เกิดฟองอากาศ และปริมาณฟองอากาศที

ควรจะมีในส่วนผสมคอนกรีตเมือใส่สารทําให้เกิดฟองอากาศ 

ตารางท ี3.3 ปริมาณนาํทีต้องการสาํหรับค่าความยุบตัวและวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ 

 3 - 5 205 200 185 180 160 160 145 125

 8 - 10 225 215 200 195 175 175 160 140

 15 - 18 240 230 210 205 185 180 170 -

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.2

 3 - 5 180 175 165 160 145 140 135 120

 8 - 10 200 190 180 175 160 155 150 135

 15 - 18 215 205 190 185 170 165 160 -

8 7 6 5 4.5 4 3.5 3

ปริมาณฟอง      

อากาศ (%)         

โดยปริมาตร

ปริมาณฟอง      

อากาศ (%)         

โดยปริมาตร

คอนกรีตทีไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

คอนกรีตทีมีสารกระจายกักฟองอากาศ

ค่าความยุบ

ตัว (ซม.) 3/8"      

(  มม.)

1/2"   

( .  มม.)

3/4"      

(  มม.)

ปริมาณนาํเป็นลิตร ต่อคอนกรีต  ม.
3
สาํหรับวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ

6"        

(  มม.)

1"         

(  มม.)

1 1/2"          

(  มม.)

2"          

(  มม.)

3"         

(  มม.)

 
หมายเหตุ   ปริมาณนําทีแสดงนี เป็นปริมาณสงสดุสําหรบัหินทีมีรปร่างดี ช่วยใหทํ้างานง่ายและลดหลนัดีตามข้อกําหนู ู

      - ถา้จําเป็นตอ้งเพิมนําใส่ส่วนผสม จะต้องเพิมปนซีเมนต์ เพือใหอ้ตัราส่วนระหว่างนํากบัซีเมนต์คงทู

นอกจาก 

            ผลการทดลองแสดงว่าคอนกรีตมีกําลงัสงเกินตอ้งการู  

- ถา้ส่วนผสมตอ้งการนํานอ้ยกว่ากําหนด     ยงัไม่ควรลดปริมาณปนซีเมนต์นอกจากผลการทดลอง แสดงว่า  ู  

  คอนกรีตใหกํ้าลงัสงกว่าตอ้งการู  

 

 

 

  3.2.4 เลือกอัตราส่วนระหว่างนาํต่อซีเมนต์  
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          อตัราส่วนระหว่างนําตอ่ซีเมนต์ทีเหมาะสม ขึนอยู่กบัลกัษณะทีคอนกรีตนนัถกูนําออกไ

ใช้งาน และกับกําลงัอดัประลัยของคอนกรีตทีต้องการ ในกรณีทีไม่มีข้อมูลเกียวกับความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนผสมนําตอ่ซีเมนต์กบักําลงัอดัประลยัของคอนกรีต   สําหรับวสัดผุสมทีจะใช้ผสมทําคอนกรีต ก็ให

เลือกใช้คา่อตัราสว่นระหวา่งนําตอ่ซีเมนต์จากตารางที 3.4 และ 3.5      

  ตารางที 3.4   ให้คา่อตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์โดยนําหนกัทีมากทีสดุ       

  ตารางที 3.5   ให้คา่อตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์โดยนําหนกัทีมากทีสดุส ําหรับประเภทงาน และ 

สภาวะแวดล้อมตา่ง ๆ  

  สําหรับคา่เฉลียของกําลงัประลยัคอนกรีตทีต้องการ  ให้เลือกใช้คา่อตัราส่วนดงักล่าวทีตําทีสุ

ซงึหาได้จาก 2 ตารางนี  

 ตารางท ี3.4 อัตราส่วนนาํต่อซีเมนต์สงสุู ดโดยนาํหนักทยีอมให้ใช้ได้ 

                                         สาํหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยรุนแรง 

 ) โครงสร้างบาง ๆ ทีมีเหล็กหุ้ม

     บางกว่า  ซม. 0.45 0.40 *

 ) โครงสร้างอืน ๆ ทงัหมด 0.50 0.45 *

โครงสร้างทีเปียกตลอดเวลาหรือมีการเยือกแข็ง       

และการละลายของนาํสลบักนับ่อย ๆ                  

(เฉพาะคอนกรีตกระจายกกัฟองอากาศเทา่นนั)

ชนิดของโครงสร้าง
โครงสร้างในนําเค็ม

หรือถกูกบัซลัเฟต

   

 * ถา้ใช้ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซลัเฟต ู (ประเภทสองหรือประเภทห้า) อาจเพิมค่าอตัราส่วนนําต่อซีเมนต์ นีได้อีก 0.05 

ตารางท ี3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนนาํต่อซีเมนต์กับกําลังอัดประลัยของคอนกรีต 

คอนกรีตไมก่ระจายกักฟองอากาศ คอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ

450 0.38 -

400 0.43 -

350 0.48 0.4

300 0.55 0.46

250 0.62 0.53

กําลงัอัดประลยัของคอนกรีต           

ที  วนั(กก./ซม. )

คอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ

 

     หมายเหตุ   ค่าทีได้จากตารางนี ทําการทดลองจากแท่งตวัอย่างรปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน ู  15 x 30 ซม.  

                     ถา้แท่งตวัอย่างเป็นแบบลกบาศก์ ค่ากําลงัู อดัประลยัจะสงกว่าค่าในตารางประมาณ ู 20% 

 

 

  3.2.5 คาํนวณปริมาณซีเมนต์ทต้ีองการใช้ 
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         เมือทราบปริมาณนําทีใช้ตอ่หนึงหนว่ยปริมาตรของคอนกรีต และทราบอตัราสว่นระหว่า

นําตอ่ซีเมนต์โดยนําหนกัแล้ว      ปริมาณซีเมนต์ทีต้องใช้ในคอนกรีตตอ่หนงึหนว่ยปริมาตรยอ่มได้หาได้ ซึ

เทา่กบั ปริมาณนําจากขนัที 3 หารด้วยอตัราส่วนจากขนัที 4   อย่างไรก็ดี ถ้ากําหนดปริมาณซีเมนต์ในหนงึ

หนว่ยปริมาตรของคอนกรีตมาให้ก็ให้เลือกใช้คา่ทีมากทีสดุจากทีคํานวณได้หรือทีกําหนดให้ 

  3.2.6 คาํนวณปริมาณวัสดุผสมหยาบ 

        จากตารางที 3.6    แสดงปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้ง และอัดแน่น (dry 

rodded) ในส่วนผสมตอ่คอนกรีตหนงึหนว่ยปริมาตร ซงึแตกตา่งตามคา่โมดลูสัความละเอียดของทรายทีใช้ 

และขนาดโตทีสุดของหินทีใช้ ปริมาณของวัสดผุสมหยาบคิดเป็นนําหนกัมีคา่เทา่กบัปริมาตรของวสัดผุส

หยาบคณูด้วยหนว่ยนําหนกัของวสัดผุสมหยาบนนั 

ตารางท ี3.6 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึงหน่วยปริมาตรของคอนกรีต 

2.4 2.6 2.8 3

 3/8”     (10 มม.) 0.5 0.48 0.46 0.44

 1/2”     (12.5 มม.) 0.59 0.57 0.55 0.53

 3/4”     (20 มม.) 0.66 0.64 0.62 0.6

 1”        (25 มม.) 0.71 0.69 0.67 0.65

 1 1/2”  (40 มม.) 0.76 0.74 0.72 0.7

 2”        (50 มม.) 0.78 0.76 0.74 0.72

 3”        (75 มม.) 0.81 0.79 0.77 0.75

 6”        (150 มม.) 0.87 0.85 0.83 0.81

ขนาดโตสุดของหนิ

ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหน่วย

ปริมาตร            ของคอนกรีต สาํหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของ

 
 

   หมายเหตุ      ค่าทีกําหนดใหนี้ เป็นค่าสําหรบังานคอนกรีตเสริมเหล็กทวั ๆ ไป สําหรบังานคอนกรีตทีทําได้ง่ายกว่า  

            เช่น ถนน พืน เป็นตน้ อาจเพิมค่าเหล่านีขึนไดอี้ก 10 เปอร์เซ็นต์ 

  3.2.7 ประมาณปริมาณวัสดุผสมละเอียด 

      เมือได้คา่ต่าง ๆ ของส่วนผสมจนถึงลําดบัที 6 แล้ว ปริมาณของวสัดผุสมละเอียดจะหา

ได้ดงันี 

 

 

 

 

 โดยที ปริมาตรเนือแท้ (ซงึเป็นปริมาตรทีไมมี่ชอ่งวา่งในเนือ) ของวสัด ุ คํานวณได้จาก 

ปริมาตรเนอืแท้ของวสัดผุสมละเอียด =  ปริมาตรของคอนกรีต - ปริมาตรเนอืแท้ของสว่นผสมตา่ง ๆ 

                                                                                                                    (ยกเว้นทราย) 
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 ความถ่วงจําเพาะ และนําหนกัของวสัด ุกล่าวคือ 

  

   ปริมาตรเนือแท้    =      

  

  3.2.8 ปรับส่วนผสมเนืองจากความชืนของวัสดุผสม 

          ตามปกติ  วสัดผุสมทีใช้งานจริงจะมีความชืนสูงกว่าในสภาวะอิมตวัและผิวแห้ง  ฉะนนั

จึงต้องแก้ส่วนผสมให้เข้ากบัสภาพจริงโดยเพิมนําหนกัของวสัดผุสมขนึเทา่กบันําหนกันําทีตดิมา และลดนํ

ส่วนผสมออกในจํานวนเท่ากัน    ในกรณีทีวสัดผุสมแห้งกว่าสภาวะอิมตวัและผิวแห้ง จะต้องแก้ส่วนผสม

เชน่เดียวกนัในทางตรงกนัข้าม 

  3.2.9 การปรับส่วนผสมด้วยการทดลองผสม 

          สดัส่วนของผสมตา่ง ๆ ทีคํานวณแล้วเป็นเกณฑ์โดยประมาณทงัสิน ซึงจะต้องตรวจสอบ

ดดู้วย ถึงผลทีได้   ทงัในด้านกําลงัของคอนกรีต  และความยากง่ายในการทํางานโดยการทดลองผสมจริง  

จากนนัจงึตรวจสอบดหูนว่ยนําหนกัของคอนกรีต ปริมาตรทีใช้ และปริมาณอากาศ  แล้วจึงปรับสว่นผสมตา่ง

ๆ ให้เหมาะสมอีกครังหนงึ 

          ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีคา่การยบุตวัเพมิขนึหรือลดลง 1 ซม. จะต้องเพิมหรือลดปริมาณ

นําในสว่นผสม 2 ลิตร/คอนกรีต 1 ลกูบาศก์เมตร  ซึงจะมีผลให้กําลงัของคอนกรีตน้อยลง หรือมากขนึตาม

ไปด้วย ฉะนนัถ้าต้องการให้คอนกรีตมีกําลงัคงเดิม จะต้องปรับปริมาณปนูซีเมนต์หรือหินและทรายร่วมไป

ด้วย และถ้าต้องการให้คอนกรีตทีมีสารกระจายกกัฟองอากาศมีปริมาณฟองอากาศเพิมขนึหรือลดลง 1% 

จะต้องลดหรือเพิมปริมาณนําในส่วนผสม 3 ลิตร/คอนกรีต 1 ลกูบาศก์เมตร 

ตัวอย่างท ี3.1   จงหาปฏิภาคส่วนผสมของงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กซงึไมส่มัผสักบันําเค็ม หรือถกู 

   กบัซลัเฟต   โดยต้องการกําลงัอดัประลยัเฉลียของคอนกรีตรูปทรงกระบอกทีอาย ุ28 วนั     

                            เทา่กบั 250 กก./ซม.2     กําหนดให้ใช้ ปนูซีเมนต์ประเภททีหนงึมีความถ่วงจําเพาะ 3.15  

   วสัดผุสมหยาบขนาดโตสดุ 40 มม.(11/2”)  ความถ่วงจําเพาะ 2.68  คา่การดดูซมึ 0.5 %  

   และมีหนว่ยนําหนกั(แห้งและอดัแนน่) เป็น 1,600 กก./ลกูบาศก์เมตร วสัดผุสมละเอียดมี 

   ความถ่วงจําเพาะ 2.64  คา่การดดูซมึ 0.7%  และมีโมดลูสัความละเอียดเทา่กบั 2.80 ถ้า 

   พบว่าปริมาณความชืนทงัหมดในวสัดผุสมหยาบและละเอียดเป็น 2 และ 6 % ตามลําดบั 

วิธีทาํ   ทาํตามลาํดับขันตอนดังนี 

 1. จากข้อมลูในตารางที 3.1 ประกอบกบัความชํานาญ เห็นวา่ควรใช้คา่ความยบุตวั 8 - 10 ซม. 

2. โจทย์กําหนดให้ขนาดโตสดุของวสัดผุสมหยาบเป็น 40 มม. (1 1/2 นวิ) 

 

3.  เนืองจากคอนกรีตไมถ่กูกบัสภาวะเปิดเผยรุนแรง    ดงันนั ใช้คอนกรีตทีไมมี่สารกระจายกกัฟอง    

     อากาศ จากตารางที 3.3 เมือขนาดโตของวสัดผุสมหยาบเป็น 40 มม.คา่ความยบุตวั 8 - 10 ซม.   

นําหนกัของวสัด ุ

ความถ่วงจําเพาะ x หนว่ยนําหนกัของนํา 
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     จะได้ปริมาณนําทีต้องใช้  = 175 ลิตร/ลบ.ม.ของคอนกรีต 

 4.  จากตารางที 3.5  สําหรับคอนกรีตทีต้องการกําลงัอดัเฉลีย 250 กก./ซม.2  จะได้อตัราส่วนนําตอ่ 

                 ซีเมนต์โดยนําหนกัทีต้องใช้  = 0.62 

 5. ปริมาณซีเมนต์ทีต้องการ  = 175/0.62 = 282 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

 6. หาปริมาณของวสัดผุสมหยาบ         จากตารางที 3.6 เมือคา่โมดลูสัความละเอียดของวสัดผุสม 

  ละเอียดเทา่กบั 2.80      และขนาดโตสดุของวสัดผุสมหยาบเป็น 40 มม. จะได้ปริมาตรของวสัด ุ

  ผสมหยาบในสภาพแห้งและอดัแนน่ = 0.72 ลบ./ลบ.ม.ของคอนกรีต แตโ่จทย์ของหนว่ยนําหนกั 

               ของหิน = 1,600  กก./ลบ.ม.  

                  - ดงันนันําหนกัของวสัดผุสมหยาบทีใช้  =  0.72 x 1600  = 1152 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต  

7. หาปริมาณของวสัดผุสมละเอียด ดงันี.-  

            จากสตูร        ปริมาตรเนือแท้     =      
 

  - ปริมาตรของนํา = 175 / 1000  = 0.175  ม.3 

  - ปริมาตรของซีเมนต์ = 282 / 3.15 x 1000 = 0.090  ม.3 

  - ปริมาตรของวสัดผุสมหยาบ = 1152 / 2.68 x 1000 = 0.430  ม.3 

  - ปริมาตรของฟองอากาศ = 0.01 x 1.0  = 0.010  ม.3 

  ดงันนั ปริมาตรของส่วนผสมทงัหมด (ยกเว้นทราย) = 0.705  ม.3 

  สตูร    ปริมาตรเนอืแท้ของวสัดผุสมละเอียด =  ปริมาตรของคอนกรีต - ปริมาตรเนอืแท้ของสว่นผสมตา่ง ๆ 

                                                                                                                                                                     (ยกเว้น

ทราย) 

  ปริมาตรของทรายทีต้องใช้   = 1 - 0.705  = 0.295  ม.3 

  สตูร  นําหนกัของทรายแห้ง    = ปริมาณทราย x ถพ. x หนว่ยนําหนกัของนํา   

  - นําหนกัของทรายแห้ง = 0.295 x 2.64 x 1,000 =    779  กก. 

 8. ปรับส่วนผสมเนืองจากความชืน 

  - นน.วสัดผุสมหยาบ (เปียก)  = 1,152 x 1.02 = 1,175  กก. 

  - นน.วสัดผุสมละเอียด (เปียก) = 779 x 1.06  = 826   กก. 

  - นําทีผิวของวสัดผุสมหยาบ = 2.0 - 0.5  = 1.5 % 

  - นําทีผิวของวสัดผุสมละเอียด = 6.0 - 0.7  = 5.3 % 

  ปริมาณนําทีต้องใช้จริง = 175 - 1152 (0.015) - 779 (0.053)    = 117 กก. 

 

 

 

  ฉะนนั คอนกรีต 1 ลบ.ม. ต้องใช้.- 

นําหนกัของวสัด ุ

ความถ่วงจําเพาะ x หนว่ยนําหนกัของนํา 
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            - นํา   117 กก. 

   - ซีเมนต์   282 กก. หรือ 282 / 50  = 5.64  ถงุ 

   - วสัดผุสมหยาบ (เปียก)  1,175 กก. 

   - วสัดผุสมละเอียด (เปียก)   826 กก. 

            - รวมนําหนกัทงัหมด  2,400 กก. 

 9. ปรับส่วนผสมจากการทดลองผสม 

  สมมตุิทําการทดลองผสมคอนกรีตในห้องปฏิบตัิการ   จํานวน 0.02 ลบ.ม.  ซึงจะต้องใช้ปริมาณ

วสัดใุนสภาพชืนดงันี นํา 2.34 ลิตร ปนูซีเมนต์ 5.64 กก. หิน (เปียก) 23.50 กก. ทราย (เปียก) 16.52 กก. 

แตป่รากฎว่าต้องใช้นําผสมถึง 2.70 ลิตร ซงึมากกว่าทีคาดไว้เพือให้เกิดความสามารถเทได้ อย่างไรก็ตาม

วดัค่าความยบุตวัได้เท่ากบั 5 ซม. และชงัหาหน่วยนําหนกัของคอนกรีตได้เท่ากบั 2,390 กก./ลบ.ม. ฉะนนั 

จงึจําเป็นต้องปรับสว่นผสมใหม ่ซงึทําได้ตามขนัลําดบัตอ่ไปนี 

9.1 หาปริมาณคอนกรีตทีได้จริง 

     จาก ปริมาณคอนกรีตทีได้          =  
 

     ดงันนั ปริมาณคอนกรีตทีได้จริง  =  2.70 + 5.64 + 23.50 + 16.52 / 2,390   

      = 0.0202  ม.3 

  9.2 ปรับปริมาณนําทีต้องใช้ 

     ปริมาณนําทีใช้ผสมจริง  =  2.70 + (1,152 x 0.015 + 779 x 0.053) (0.02) / 0.0202   

      = 3.87/0.0202 

            =  192  กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

     แตเ่พอืให้คา่ความยบุตวัเพิมขนึจาก 5 ซม. เป็น 8 - 10 ซม. 

     ดงันนั ต้องเพมิปริมาณนําอีก  = 8 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

     รวมปริมาณนําทีต้องใช้             =  192 + 8        = 200 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

  9.3  ปรับปริมาณปนูซีเมนต์ 

     เพือให้อตัราส่วนระหว่างนํากบัซีเมนต์คงที คือ 0.62 

     ดงันนัปริมาณปนูซีเมนต์ทีต้องใช้  =  200 / 0.62   = 323 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

  9.4  ปรับปริมาณวสัดผุสมหยาบ 

     - วสัดผุสมหยาบ (เปียก) ทีต้องใช้   = 23.50 / 0.0202  = 1,163 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

     - วสัดผุสมหยาบ (แห้ง) ทีต้องใช้  = 1163 / 1.02   = 1,140 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

9.5 หาปริมาตรของฟองอากาศเมือทดลองผสมเพือใช้ในการหาปริมาณวสัดผุสมละเอียด 

   ทีต้องการในขนัที 9.4 

 

     - ปริมาตรของนํา = 3.87 / 1,000 = 0.0039 ม3 

นําหนกัรวมทงัหมดของวสัดทีุใช้ผสมทําคอนกรีต 

หนว่ยนําหนกัของคอนกรีต 
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     - ปริมาตรของซีเมนต์ = 5.64 / 3.15 x 1,000     = 0.0018 ม3 

     - ปริมาตรของวสัดผุสมหยาบ (แห้ง) = 23.04 / 2.68 x 1,000   = 0.0086 ม3 

     - ปริมาตรวสัดผุสมละเอียด (แห้ง) = 15.58 / 2.64 x 1,000   = 0.0059 ม3 

     - รวม   = 0.0202 ม3 

 แตป่ริมาตรคอนกรีตทีหาได้จาตอนต้นเท่ากบั 0.0202 ลบ. เมตร ดงันนัปริมาตรฟองอากาศในขณะ

ทดลองผสมจงึไม่มี (แตค่วามเป็นจริงจะต้องมีปริมาตรฟองอากาศด้วย ทงันี ขึนอยู่กบัความละเอียดในการ

ชงัวดัหสหนว่ยนําหนกัของคอนกรีตเมือทําการทดลองผสม) 

  9.6  ปริมาณของวสัดผุสมละเอียด 

           ปริมาตรเนือแท้ของส่วนผสมในคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

           - ปริมาตรของนํา   = 200 / 1000 = 0.200 ม3 

           - ปริมาตรของซีเมนต์ = 323 / 3.15 x 1000  = 0.103 ม3 

     ปริมาตรของวสัดผุสมหยาบ =1440 / 2.68 x 1000  = 0.425 ม3 

     ปริมาตรของฟองอากาศ  =  0.000  ม3 

     รวมปริมาตรของส่วนผสมทงัหมด (ยกเว้นทราย) =  0.7.28 ม3 

     ดงันนัปริมาตรของทรายทีต้องใช้  = 1 - 0.272  =  0.272  ม3 

     คิดเป็นนําหนกัของทราย (แห้ง)    = 0.272 x 2.64 x 1,000  = 718  กก. 

  9.7 ปรับส่วนผสมเนืองจากความชืนในวสัดผุสม 

     นําหนกัของหิน (เปียก) = 1140 (1.02) = 1163 กก. 

     นําหนกัของทราย (เปียก) = 718 (1.06)    =   761 กก. 

     ปริมาณนําทีต้องใช้ = 200 - 1140 (0.015)  =   145 กก. 

 ฉะนนั  ปริมาณวสัดทีุต้องใช้ในคอนกรีต  1  ลบ.ม.เมือทําการปรับส่วนผสมหลงัจากทําการทดลอง 

 ผสมแล้วคือ 

     - นํา   145   กก. 

     - ปนูซีเมนต์   323   กก. 

     - วสัดผุสมหยาบ (เปียก)    1,163   กก. 

     - วสัดผุสมละเอียด (เปียก)    761   กก. 

 ส่วนผสมของวสัดทีุได้นี จะต้องนําไปทดลองผสมอีกครังหนงึ     ซึงอาจจําเป็นต้องปรับส่วนผสมอีก

ถ้าคอนกรีตไมมี่ความสามารถเทได้  และคา่ความยบุตวัของคอนกรีตยงัไม่เหมาะสม       หากได้ส่วนผสมที

พอเหมาะแล้ว  ขนัตอนต่อไปก็ทําการหล่อแท่งทดสอบเพือตรวจสอบกับคา่กําลงัอดัประลยัของคอนกรีตได้

ออกแบบไว้ 
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4. การหาอัตราส่วนผสมจากการกาํหนดส่วน (ขนาดเล็ก) 
 สําหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กทีไม่จําเป็นต้องหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตดงักล่าวแล้วข้างต้น 

สถาบนัคอนกรีตของอเมริกาได้เสนอแนะปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต ตามตารางที 3.7 ซึงจะได้คอนกรีต

ทีมีความแข็งแรงและความทนทานเพียงพอ ถ้าไมไ่ด้ใช้ปริมาณนํามากจนเกินไป      ในตารางดงักลา่วได้ให

ปฏิภาคสว่นผสมคอนกรีตไว้ 3 แบบสําหรับขนาดโตสดุของหินแต่ละขนาด    และได้ให้คําแนะนําว่าเมือเริม

งานใหม่ ๆ ให้ใช้ปฏิภาคส่วนผสมแบบ B ก่อน ซงึถ้าทําการผสมแล้วปรากฏว่ามีทรายมากเกินไป ใช้ปฏิภาค

ส่วนผสมแบบ C หรือ ถ้ามีทรายน้อยเกินไปก็ให้ใช้ปฏิภาคส่วนผสมแบบ A ปฏิภาคสว่นผสมทีให้ไว้นีสําหรับ

ทรายทีอยู่ในสภาพทีอมิตวัและผิวแห้ง ซงึจําเป็นต้องปรับสว่นผสมหากทรายอยูใ่นสภาพเปียกชือ  ทงันีหาก

ทรายชืนให้เพมิคา่ในตารางอีก 1 กก. และถ้าทรายเปียกให้เพมิคา่ในตารางอีก 2 กก. 

ตารางท ี3.7 ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตสําหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก 

ปนูซีเมนต์ ทรายแห้ง หินย่อยหรือกรวด

 1/2 A 400 817 865

B 400 785 897

C 400 753 929

 3/4 A 370 785 993

B 370 753 1,025

C 370 721 1,057

1 A 355 721 1,121

B 355 689 1,153

C 355 657 1,185

1 1/2 A 320 721 1,201

B 320 689 1,234

C 320 657 1,266

2 A 305 721 1,266

B 305 689 1,298

C 305 657 1,330

ขนาดโตสดุของหิน

(นิว)

ปฏิภาคสว่นผสม  

แบบ

นาํหนกัของวสัดทีุใช้ผสมทําคอนกรีตหนึงลกูบาศก์เมตร (กก.)
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5. การหาปริมาณวัสดุทใีช้ผสมแต่ละครัง 

 บางครังสดัส่วนการผสมของคอนกรีต อาจบอกเป็น อตัราส่วนของซีเมนต์ตอ่ทราย ตอ่หินเป็นต้นว่า

อตัราส่วนผสม 1 : 2 : 3     ซงึหมายถึง คอนกรีตมีสว่นผสมประกอบด้วย  ซีเมนต์ 1 ส่วน แตก่ารจดัส่วนตาม

ปริมาตรจะให้ความแตกตา่งของปริมาณวสัด ุ    ทงันี ขนึอยู่กบัปริมาณความชืนทีมีในวสัดผุสม เพือปอ้งกนั

ความสบัสน ควรบง่ด้วยว่าอตัราสว่นดงักล่าวนนัเป็นอตัราสว่นโดยนําหนกัหรือปริมาตร  

 อย่างไรก็ตาม  ควรบ่งถึงปริมาณนําทีจะต้องใช้ส่วนผสมด้วย   โดยบอกเป็นอตัราสว่นนําตอ่ซีเมน

 (water-cement ratio) ซงึมีผลตอ่คา่กําลงัต้านทานแรงอดัของคอนกรีตมากดงักลา่วแล้ว 

 การหาปริมาณวสัดทีุจะใช้ในการผสมคอนกรีตแตล่ะครัง เป็นการประมาณวสัดทีุใช้ตอ่ซีเมนต์ 1 ถุง 

(หนกั 50 กก.) หรือตอ่หนว่ยปริมาตรของคอนกรีต สําหรับอตัราส่วนผสมอนัหนงึ เนืองจากปริมาตรทงัหมด

ของวสัดยุอ่มเปลียนไปตามส่วนขนาดคละและอตัราความแนน่ของวสัดนุนั และปริมาณแท้จริงของเนือวสัดุ

ในนําหนกัทีกําหนดให้คา่หนึงของวสัดจุะเปลียนแปลงไปตามความถ่วงจําเพาะ          ดงันนั เพือขจดัควา

ไมแ่นน่อนเหล่านี ในการคํานวณหาปริมาณวสัดจุงึใช้ปริมาตรเนือแท้ของวสัด ุโดยทีปริมาตรเนือแท้วสัดกุาร

ด้วยผลคณูของความถ่วงจําเพาะของวัสดุและหน่วยนําหนกัของนํา  ส ําหรับปริมาตรของคอนกรีตหาได้โ

การรวมปริมาตรเนือแท้ ซีเมนต์ วสัดผุสม (ทีอมิตวัและผิวแห้ง) นํา และฟองอากาศ (ปกติมีประมาณ 1 %) 

 สําหรับส่วนผสมคอนกรีตเลือกใช้ตามความต้องการของงานแตล่ะประเภท ตามตารางที 3.8 

ตารางท ี3.8 สัดส่วนการผสมคอนกรีตสําหรับงานประเภทต่าง ๆ 

 1 : 1 1/2 :3  สําหรับเสาและสว่นโครงสร้างทีต้องการความทึบนําหรือทีอยู่ในสภาวะอากาศรุนแรง

 1 : 2 : 4  สําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทวัไป ได้แก่ พืน คาน เสา

 1 : 2 1/2 : 4  สําหรับงานพืนถนน เขือนกันดิน ตอมอ่ ผนงัตึก ฐานราก ทางเท้า

 1 : 3 : 5  สําหรับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ผนงัหนกั ฐานรากใหญ่

สัดส่วนการผสม        

โดยปริมาตร
ประเภทของงาน
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ตัวอย่างท ี3.2   จงหาปริมาณวสัดทีุใช้ในการผสมคอนกรีตหนงึลกูบาศก์เมตร ถ้าอตัราการผสมของวสัด ุ

        แห้ง เป็น 1 :1.6 : 3.5 โดยนําหนกัใช้นํา 30 ลิตรตอ่ปนูซีเมนต์ 1 ถงุ (50 กก.)  

        กําหนดให้   ความถ่วงจําเพาะของ ซีเมนต์ ทราย และหินเป็น 3.15, 2.65 และ 2.71  

                         ตามลําดบั 

วิธีทาํ   จากอตัราสว่นผสมของซีเมนต์:ทราย:หินเป็น 1 : 1.6 :3.5 โดยนําหนกัแสดงวา่ถ้าใช้ซีเมนต์  

             1 ถงุ ซงึหนกั 50 กก.จะใช้ทราย 1.6 x 50 = 80 กก. หิน 3.54 x 50 = 175 กก.และนํา 30 ลิตร 
 

  จาก ปริมาตรเนือแท้ของวสัด ุ =   
 
  ดงันนั  ปริมาตรเนือแท้ทีใช้    

            - ปนูซีเมนต์   = 50 / 3.15 x 1,000      = 0.0159  ม3 

             - ทราย = 80 /2.65 x 1,000        = 0.0302  ม3 

             - หิน = 175 / 2.71 x 1,000    = 0.0646  ม3 

                   - นํา = 30 / 1 x 1,000 = 0.0300 ม3 

  รวมปริมาตรเนือแท้ของวสัด ุ  = 0.1407  ม3 

  สมมตุิปริมาตรฟองอากาศ 1 % = 0.01 x 0.1,407  = 0.0014  ม3 

  รวมปริมาตรเนือแท้ของคอนกรีต   = 0.1421  ม3 

  ซงึแสดงวา่ ปนูซีเมนต์ 1ถงุ จะได้คอนกรีต  0.1421 ม3 

  นนัคือ  ปริมาณคอนกรีตทีได้ (Yield)  

    = 0.1421 ลบ.ม.ตอ่ซีเมนต์ 1 ถงุ 

  และปริมาณซีเมนต์ทีใช้ (Cement Factor)  

    = 1 / 0.1421     = 7.04  ถงุใน 1 ลบ.ม.ของคอนกรีต 

  สําหรับอตัราสว่นผสม 1 : 1.6 : 3.5 โดยนําหนกัและมีอตัราส่วนของนําตอ่ซีเมนต์  
    
    =  30 / 50 = 0.60  
  ถ้าต้องการคอนกรีต 1 ลกูบาศก์เมตรจะต้องใช้ปริมาณวสัดตุา่งๆคิดเป็นนําหนกั  ดงันี 

   - ปนูซีเมนต์ = 7.04x50   =   352   กก. 

      - ทราย   = 1.6 x 352 =   563   กก. 

   - หิน = 3.5 x 352     = 1,232  กก. 

   - นํา = 0.6 x 352     =    211  กก. 

 นอกจากการคํานวณหาปริมาณวสัดโุดยใช้วิธีปริมาตรเนือแท้แล้ว ยงัสามารถคํานวณหาได้วิธี

หนว่ยนําหนกั กลา่วคือ 
   

 ปริมาณคอนกรีตทีได้   = 

 

นําหนกัของวสัด ุ

ความถ่วงจําเพาะของวสัด ุx หนว่ยนําหนกัของนํา 

นําหนกัทงัหมดของวสัดสํุาหรับซีเมนต์ 1 ถงุ(กก.) 

หนว่ยนําหนกัของคอนกรีตเป็น กก. ตอ่ ลบ.ม. 
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ตัวอย่างท ี3.3   จงหาจํานวนถงุของซีเมนต์ตอ่ ลบ.ม.ของคอนกรีตสําหรับผสม 1 : 2.5 : 3.5 โดยนําหนกั  

        ใช้นํา 30 ลิตร ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 ถงุ และนําหนกัของคอนกรีตเป็น 2,400 กก./ลบ.ม. 

วิธีทาํ   คํานวณหาปริมาณวสัดตุา่ง ๆ เป็น กก.ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 ถงุ 

  - ปนูซีเมนต์ 1 ถงุหนกั = 50 กก. 

  - ทรายอมิตวัผิวแห้ง = 2.5 x 50 = 125  กก. 

  - หนิอมิตวัผิวแห้ง = 3.5 x 50  = 175  กก.   

  - นํา 30 ลิตร  =   30  กก. 

                     รวม  =  380  กก. 

  ปริมาณคอนกรีตทีได้     =  380 / 2,400       = 0.158 ลบ.ม.ตอ่ซีเมนต์ 1 ถงุ 

   

  ปริมาณซีเมนต์ทีใช้ =                             = 6.25 ถงุ ใน 1 ลบ.ม.ของคอนกรีต  

 

1 

0.158 
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6. มาตรฐานการออกแบบคอนกรีต 

 6.1 การผสมคอนกรีต ในการผสมคอนกรีตแตล่ะครังนนั บางครังอาจจะไมไ่ด้กําลงัตามทีต้องการ 

ดงันนั จงึต้องมีการออกแบบเผือไว้โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี คือ 

              fcr = fc’ + ks 

   fcr   =  กําลงัอดัเฉลียทีผู้ผลิตต้องทําการผลิต 
   fc’   =  กําลงัอดัทีกําหนดไว้ในแบบ 
   k   =  คา่คงที 
   s   =  คา่เบียงเบนมาตรฐานของกําลงัอดัจากก้อนตวัอย่าง  

                             (โดยทวัไปสําหรับการผลิตคอนกรีตนนัจะมีคา่เบียงเบนมาตรฐาน 

                             ประมาณ 40 กก./ ซม.2 )  

 6.2 ค่า k ทใีช้ในการคาํนวณ 

  6.2.1 เมือมีก้อนทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 30 คา่เป็นไปตามตารางที 3.8 

ตารางท ี3.9 ค่า k เมือมีก้อนตัวอย่างทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ค่า 

ค่าร้อยละของกําลงัทตีาํกว่า fc’ K

20 0.842

10 1.282

5 1.645

2.5 1.960

2 2.054

1 2.326

0 3,000
 

  6.2.2 หากจาํนวนก้อนตัวอย่างสาํหรับการทดสอบกําลังอัดมีไม่ถึง 30 ตัวอย่าง 
   ให้ใช้คา่ k ในการคํานวณตามตารางที 3.9 

ตารางท ี3.10 ค่า k ทใีช้ในการคาํนวณเมือจาํนวนตัวอย่างน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 

จํานวนตวัอย่าง ตวัคณูสําหรับค่าเบยีงเบนมาตรฐาน

น้อยกว่า ใช้ค่าจากตารางท ี

15 1.16

20 1.08

25 1.03

มากกว่าหรือเท่ากบั 1.00
 



3 - 18 

  6.2.3 ในกรณีทไีม่มีผลการทดสอบกาํลังอัดหรือมีผลน้อยกว่า 15 ค่า        

   ให้เพมิกําลงัอดัตามตารางที 3.10 

ตารางท ี3.11 กาํลังอัดทต้ีองเพมิเมือไม่มีการทดสอบ 

ค่ากําลงัอดัทีกําหนด fc’ กําลงัอดัทีต้องเพิม

น้อยกว่า 70

210 – 350 85

มากกว่าหรือเท่ากบั 100
 

 6.3 ตัวอย่างการนําไปใช้  

  ในรายละเอียดของการก่อสร้างกําหนดให้ใช้คอนกรีตทีมีกําลงัอดัประลยั (fc’) 240 กก./ซม.2 

โดยคอนกรีตมีคา่ความเบียงเบนมาตรฐาน 40 กก./ซม.2 ผู้ผลิตจะต้องทําการผลิตคอนกรีต ดงันี 

20 0.842 * 40 = 34 240  + 34 = 274

10 1.282 * 40 = 51 240  + 51 = 291

5 1.645 * 40 = 66 240  + 66 = 306

2.5 1.960 * 40 = 78 240  + 78 = 318

2 2.054 * 40 = 82 240  + 82 = 322

1 2.326 * 40 = 93 240  + 93 = 333

0 3.000 * 40 = 120 240  + 120 = 360

ร้อยละของกําลงัอดัของ        

ก้อนตวัอย่างทตํีากว่า fc’

กําลงัอดัเฉลียทีต้องผลิต      

( กก./ซม.  )

สว่นเผือ ( กก./ซม.  )        

ks

 

 จะเห็นวา่หากต้องการให้ค่าร้อยละของกําลงัอดัของก้อนตวัอย่างนนัตํากว่า fc’ น้อยลงนนั  จะต้อง

ออกแบบให้มีสว่นเผือเพิมขนึเรือย ๆ ตามมาตรฐานทวัไปนนัจะต้องออกแบบให้กําลงัอดัเฉลียตํากว่ากําลงัอั

ทีต้องการไมเ่กิน 5 %  

    ข้อมลูสําหรับออกแบบสว่นผสมทีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

ตารางท ี3.12 ค่ามาตรฐานทใีช้ออกแบบส่วนผสม 

วตัถุดิบ ความถ่วงจําเพาะ ค่าการดูดซมึ

 ปูนซีเมนต์ 3.15 -

 หินย่อย 2.7 0.5

 ทรายแมนํ่า 2.65 0.7
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ตารางท ี3.13 ปริมาณนาํเพือให้ได้ค่าการยุบตัวตามต้องการ 

หิน 1” - # 4 หิน 3/4” - # 4

7.5 +/- 2.5  ลิตร  ลิตร

10 +/- 2.5  ลิตร  ลิตร

12.5 +/- 2.5  ลิตร  ลิตร

ค่ายุบตัว ( ซม. )
ปริมาณนาํ/  ลบ.ม.ของคอนกรีต

 

ตารางท ี3.14 ปริมาณปนซีเมนต์และทรายในการผู สม 

ขนาดหิน ปริมาตรปูนซีเมนต์ + ปริมาตรทราย

หิน 1” - # 4  % โดยปริมาตร , (  ลิตร )

หิน 3/4” - # 4  % โดยปริมาตร , (  ลิตร )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปท ีู 3.1 อัตราส่วนนาํต่อซีเมนต์และค่ากําลังอัดรปทรงลกบาศก์ของคอนกรีตู ู  

 

กก./ซม.2 

อตัราสว่นนําตอ่ซีเมนต์ 



3 - 20 

 6.4 ขันตอนการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตทเีหมาะสมกับประเทศไทย 

 6.4.1 กําหนด fc’, คา่การยบุตวั, ขนาดใหญ่สดุของส่วนผสม, สารผสมเพมิ (ถ้ามี) 

  6.4.2 หาปริมาณนํา เพือให้ได้คา่การยบุตวัทีต้องการ (ข้อมลูจากตารางที 3.12) 

  6.4.3 จากคา่กําลงัอดัทีต้องผลิตของคอนกรีต เปิดกราฟ ได้คา่อตัราสว่นของนําตอ่ซีเมนต์  

                 (W/C ratio) 

  6.4.4 นําหนกัของซีเมนต์ = ปริมาณนํา / คา่อตัราส่วนของนําตอ่ซีเมนต์ 

  6.4.5 ปริมาตรซีเมนต์  = นําหนกัซีเมนต์ /ถ.พ.ซีเมนต์ 

  6.4.6 ปริมาตรทราย = ( 380 หรือ 400 ) – ปริมาตรซีเมนต์   (ข้อมลูจากตารางที 3.13) 

  6.4.7 ปริมาตรหิน = 1000 – ปริมาตรซีเมนต์ – ปริมาตรนํา – ปริมาตรทราย 

  6.4.8 นําหนกัทราย =  ปริมาตรทราย x ถ.พ.ทราย 

  6.4.9 นําหนกัหิน =  ปริมาตรหิน x ถ.พ.หิน 

       6.4.10 ปริมาตรของสารผสมเพิมในคอนกรีต ( ถ้ามี ) 

 หมายเหตุ  ในการชงันําหนกัหรือตวงส่วนผสมทีใช้ ให้มีความละเอียดถึง 5 ก.ก.หรือ 5 ลิตร 

ตัวอย่างท ี3.4   หนว่ยงานหนงึ ต้องการคอนกรีตซงึมีกําลงัอดัคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 240 กก./ซม.2 โดย

ต้อง ออกแบบมีส่วนเผืออีก 60 กก./ ซม.2 นอกจากนีมีข้อกําหนดอืน ๆ คือ คา่การยบุตวั 

7.5 +/- 2.5 ซม. และใช้หินขนาด 1” - # 4 

วิธีทาํ   ทําการออกแบบตามขนัตอนได้ดงันี 

  1.  คา่กําลงัอดัทีต้องการคือ 240 + 60 = 300 กก./ซม.2 

   คา่การยบุตวั 7.5 +/- 2.5 ซม. 

   ใช้หินขนาด 1” - # 4 

2. จากข้อมลูตารางที 3.12 ต้องใช้ปริมาณนํา 180 ลิตร 

3. จากการอา่นกราฟทีกําลงัอดัของคอนกรีตทีต้องการ 300 กก. / ซม.2  

 ได้คา่อตัราสว่นนําตอ่ซีเมนต์ 0.61 

4.  นําหนกัของซีเมนต์   = ปริมาณนํา / คา่อตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์ 

                  = 180 / 0.61 

                  = 295 กก. 

  5. ปริมาตรซีเมนต์ = นําหนกัซีเมนต์ / ถ.พ.ซีเมนต์  

                                  = 295 / 3.15 

                                  = 93.65 ลิตร (ประมาณ 94 ลิตร) 

  6. ปริมาตรทราย = 380 - ปริมาตรซีเมนต์ 

     = 380 - 94 

     = 286 ลิตร 
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  7. ปริมาตรหิน = 1,000 -ปริมาตร ซีเมนต์ - ปริมาตรนํา - ปริมาตรทราย  

     = 1000 - 94 - 180 - 286 

     = 440 ลิตร 

  8. นําหนกัทราย = ปริมาตรทราย x ถ.พ.ทราย 

     = 286 x 2.65 

     = 757.6 กก. 

  9. นําหนกัหิน = ปริมาตรหิน x ถ.พ.หิน 

     = 440 x 2.7 

     = 1,188 กก. 

                10. สรุปอตัราส่วนของการผสมในครังนี 

  - ปนูซีเมนต์ 295 กก. 

  - นํา 180 ลิตร 

  - ทราย 760 กก. 

  - หิน                      1,190 กก. 

 6.5 การปรับส่วนผสมคอนกรีตเนืองจากสภาพของหิน-ทรายไม่อยู่ในสภาพทอีอกแบบ 

  หมายเหตุ ในขณะออกแบบนนัวสัดหิุน , ทราย ต้องอย่ในสภาพอิมตวัผิวแห้งู  

  จากตวัอย่างที 3.4  หากทรายทีใช้ผสมคอนกรีตทีหน้างานนนัมีความชืน 5 % ส่วนหินยงัอยูใ่น

สภาพออกแบบคือในสภาพอมิตวัผิวแห้ง       จงทําการปรับสว่นผสมจากส่วนผสมเดมิทีได้ออกแบบมาแล้ว 

มีวิธีการปรับอตัราส่วนผสม ดงันี.- 

  จากส่วนผสมเดิม ทีได้คํานวณไว้คือ 

  - ปนูซีเมนต์ 295 กก. 

  - นํา 180 ลิตร 

  - ทราย 760 กก. 

  - หิน                      1,190 กก. 

  พิจารณาทรายทีใช้ผสมคอนกรีต (ปกติมีคา่การดดูซมึ 0.7 %) 

  ปัจจบุนัทรายมีความชืน 5 % 

  ความชืนของทรายทีเกินจากจดุทีใช้ออกแบบ (อมิตวัผิวแห้ง) = 5 - 0.7  = 4.3 % 

  สรุปได้คือ ทราย 100 ก.ก. มีนําเนืองจากความชืนเกินมา 4.3 ก.ก. 

  ทราย 760 ก.ก. มีนํา เนืองจากความชืนเกินมา  = 4.3 x 760 / 100 ก.ก. 

                        = 32.68 ก.ก. 
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  ดงันนั จะต้องชงัทรายเพมิขึนอีก 32.68 ก.ก.  

    และจะต้องลดนําลง = 180 – 32.68 ( เนืองจากมีนําติดมากับทรายอยูแ่ล้ว ) 

       = 147.32 ลิตร 

 หินอยูใ่นสภาพอมิตวัผิวแห้งอยูแ่ล้วจึงไม่จําเป็นต้องทําการปรับคา่อีก  

 

___________________________ 
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บทท ี4 

งานคอนกรีต 
 

1. กล่าวทวัไป  

 งานทีเกียวข้องกบัคอนกรีต  สามารถกลา่วเรียงตามลําดบัได้  คือ การเตรียมงานสําหรับเทคอนกรีต 

การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต และการบม่คอนกรีต        ในทีนีจะกล่าวถึงสิงทีต้องพิจารณา และสิงต้อง

กระทําในงานคอนกรีตแตล่ะขนัตอน 

2. การเตรียมงานสาํหรับเทคอนกรีต 

 สําหรับงานเตรียมการเทคอนกรีตสามารถแบง่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ การเตรียมเครืองมือ และ

การเตรียมพืนที หรือจดุทีจะเทคอนกรีต  

 2.1 การเตรียมเครืองมือ และคน 

  เนืองจากการเทคอนกรีตให้ได้ผลงานทีดีนนั      จะต้องกระทําในขณะทีคอนกรีตยงัไม่ก่อตวั 

(setting) และต้องเทตอ่เนืองให้เสร็จภายในระยะเวลาทีสนัทีสดุ   ดงันนั ก่อนทีจะเทคอนกรีต ควรจดัเตรียม

เครืองมือทีต้องใช้ไว้ให้พร้อมใช้งาน  ตงัแตก่ระป๋องปนู  ไม้สามเหลียม  เกรียง  เครืองสนัคอนกรีต  เชือเพลิง

สําหรับเครืองสนัคอนกรีต ตลอดจนเครืองมือชา่งไม้      ในกรณีทีต้องซอ่มแซมแบบหล่อไม้  เครืองมือทุกชิน

จะต้องอยู่ในสภาพทีสะอาด  และก่อนทีจะสมัผสัถูกคอนกรีต ควรจะพรมนําให้เปียกหมาด ๆ ก่อน   สําหรั

คนงานให้จดัเตรียมกําลงัคนให้เหมาะสมกบังาน และแบง่มอบหน้าทีให้ทกุคน ในกรณีทีมีจดุทีต้องให้ความ

สนใจเป็นพิเศษ  เชน่  การเสียบเหล็กสําหรับเทเสาเอ็น หรือคานทบัหลงั เป็นต้น   ควรจะมอบหมายให้เป็น

ความรับผิดขอบของคนใดคนหนงึเฉพาะ แล้วให้หวัหน้าชดุงาน (หรือนายงาน) คอยตรวจสอบซํา 

 2.2 การเตรียมพืนทหีรือจุดทจีะเท 

  พืนทีหรือจดุทีจะเทคอนกรีต สามารถแบง่แยกออกได้เป็น 4 ลกัษณะ ดงันี 

  2.2.1 ผิวดนิ  

   ก่อนทีจะเทคอนกรีตลงบนผิวดิน เช่น ฐานราก โครงสร้างใต้ดินหรือแผ่นพืนคอนกรีต 

เป็นต้น  สิงทีต้องคํานึงถึงคือ ความชืนทีผิวดิน ควรให้มีความชืนลึกลงไปในชนัดิน 15 ซม. เพือปอ้งกนัไม่ให้

นําในคอนกรีตถกูดดูซมึไปโดยดนิแตท่งันีจะต้องไม่เปียกถึงขนาดมีนําขงั หากมีนําขงัอยูต้่องสบูออกให้หม

เสียก่อน นอกจากนีผิวดินจะต้องมีความแน่น โดยการกระทุ้ง หรือบดอดั ห้ามเทคอนกรีตลงบนผิวดินทีเป็น

โคลนโดยเด็ดชาด      หากผิวดินเป็นโคลนให้ขดุออก แล้วใสท่รายหยาบบดอดัแน่นลงแทน    ในกรณีต้องเท

คอนกรีตทบัฐานหินแข็งควรสกดัหินให้เป็นแง่ แล้วทําความสะอาดผิวหินโดยการใช้ลมเป่า และใช้นําราดผิ

หินให้เปียก 
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  2.2.2 รอยต่อคอนกรีต 

   ผิวคอนกรีตทีเทไปแล้วก่อนหน้า   จะสงัเกตเห็นมีฝา้นําปนู ซึงจะต้องกําจดัออกก่อนด้ว

การใช้แปรงเหล็กขดัออก   หรือสกดัผิวออกประมาณ 1/8 นิว  แล้วใช้ลมเป่าหรือนําล้างให้สะอาด  ผิว

คอนกรีตทีแห้งแล้ว ควรทําให้เปียกนําประมาณ 1 - 2 ซ.ม. ก่อน แล้วเทมอร์ต้า (ปนู + ทราย + นํา) ให้หนา

ประมาณ 1/2 นิว ตรงบริเวณรอยต่อ   โดยมอร์ต้าทีเท ให้ใช้อตัราส่วนเดียวกับอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์ขอ

คอนกรีตทีจะเท   สําหรับค่ายบุตวัของมอร์ต้าให้ผสมทรายให้ได้ค่ายบุตวั 6 - 8 นิว  จดุประสงค์ของการเท

มอร์ต้า เพือเพิมกําลงัยดึเหนียวระหว่างคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่   นอกจากนียงัทําหน้าทีเป็นฐานรอง

วสัดมุวลรวมหยาบ และยงัช่วยไล่ฟองอากาศ และอุดรู หรือหลมุทีมีอยู่บนผิวคอนกรีตเก่า ในการทําให้ผิว

คอนกรีตแห้ง หากฉีดนําทิงไว้นาน ๆ ผิวรอยตอ่คอนกรีตอาจจะแห้งก่อนทีจะเทจงึควรตรวจสอบซําดอีูกครั

ก่อนทีจะเท วา่ผิวคอนกรีตยงัเปียกดีอยู่ ถ้าจดุทีจะเทมีนําขงัอยู ่(โดยเฉพาะรอยตอ่ในแนวระดบั) ต้องเอานํ

ออกให้หมดก่อน  

  2.2.3 สงิทฝัีงตดิแน่นในคอนกรีต  

   ในงานโครงสร้างคอนกรีตมักจะมีสิงทีฝังติดแน่นในคอนกรีต เช่น ท่อร้อยสายไฟ ท่อ

ระบายเหล็กเสริมหรือแผ่นโลหะสําหรับรอยตอ่เขือม เป็นต้น  สิงฝังแน่นเหล่านีควรจะยึดให้แน่นก่อนทีจะเท

คอนกรีต และไมค่วรสง่ผลกระทบกระเทือนตอ่ตําแหนง่ของเหล็กเสริมคอนกรีต   นอกเสียจากว่าจะมีระบไุว้

ในแบบก่อสร้าง  นอกจากนียงัไมค่วรอยูใ่นตําแหนง่ทีทําให้ความแข็งแรงของโครงสร้างลดลง การฝังท่อนําที

มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางเล็กกว่า 2.5 ซม. (1”) ไมถื่อว่าทําให้ความแข็งแรงของคอนกรีตลดลง   สําหรับท่อ 

หรือชอ่งทีใหญ่กว่านี จะต้องพิจารณาใส่เหล็กเสริม ในกรณีทีต้องฝังไม้ไว้ในคอนกรีต (ส่วนใหญ่สําหรับการ

ติดตงัวงกบ) ต้องทําให้ไม้ทีฝังชุ่มนําเสียก่อน มิฉะนนัไม้จะพองตวัเมือสมัผสักบันําในคอนกรีต ทาให้พองตัํ

และทําให้คอนกรีตแตกร้าวได้ 

  2.2.4 แบบหล่อ และเหล็กเสริม 

   ก่อนทีจะเท   จะต้องตรวจสอบตําแหนง่ ขนาด และการใช้วสัดใุนการทําแบบ และเหล็ก

เสริมคอนกรีตให้ละเอียดก่อน สําหรับแบบหล่อและคํายนั จะต้องตรวจสอบดกูารรับนําหนกัทงันําหนกั

คอนกรีต ผู้ ทีทํางาน อปุกรณ์ และแรงสนัจากเครืองสนัคอนกรีต เป็นต้น แบบหล่อ และคํายนั จะต้องไมท่รุด

แอน่ ป่องออก หรือแตก   ผิวของแบบจะต้องเรียบ ไมมี่รู หรือรอยตอ่ทีทําให้ซีเมนต์เพสต์ไหลออกได้ และทา

แบบด้วยนํามนั หรือนํายาทาแบบ    แตใ่นกรณีทีใช้นํามนั ต้องระมดัระวงัอยา่ทาให้มากเกินไป จนมีนํ

ส่วนเกินไหลปนมาในคอนกรีตสด   สิงทีช่างส่วนมากเข้าใจผิดในเรืองของการตงัแบบคาน คือ การตงัแบบ

คานแบบ ” ยกนนู ”  ซึงเป็นการตงัแบบหล่อคานให้สงูขึนประมาณ 1 - 2 ซม. เพราะเมือคานแข็งตวัแล้ว

คานจะโก่งลงเล็กน้อย    หากยกนนูไว้ จะทําให้คานโก่งลงเป็นแนวเส้นตรงพอดี จะได้ไม่ต้องมีงานฉาบคาน

ให้ได้แนวตรง แตต่ามหลกัวิชาการแล้ว การโก่งลงของคานถือเป็นเรืองปกติทีผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาถึง

อยู่แล้ว  โดยผู้ออกแบบจะต้องออกแบบให้คานมีระยะโก่งไม่เกินมาตรฐานทีกําหนดไว้  
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   ฉะนนั การก่อสร้างทีถกู คือ ตงัแบบหลอ่คานตามปกติ และถอดแบบ โดยแบบท้องคาน

ต้องทิงไว้อยา่งน้อย 7 วนั (โดยปกติจะทิงแบบท้องคานไว้ 14 วนั) และคาํกลางไว้จนครบ 28 วนั  

   สําหรับเหล็กเสริมคอนกรีต ต้องตรวจสอบขนาด การดัดงอ ตําแหน่งเหล็กเสริม 

ระยะห่างเหล็ก ระยะทาบเหล็ก และการผูกเหล็ก ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง   ผิวของเหล็กเสริม จะต้อง

สะอาด ไม่เป็นสนิม หากมีสนิมต้องใช้แปรงลวดขัดออกให้หมด  หากเป็นสนิมมากขนาดทีทําให้เหล็กผุ

กร่อน หลดุร่อน (สนิมขมุ) ห้ามใช้        ลูกปนูทีใช้หนนุเหล็กเสริมให้อยู่ในตําแหน่ง จะต้องเป็นลกูปนูทีหล่อ

จากมอร์ต้า ไม่ใช่ใช้เศษอิฐ หรือเศษปูน หรือก้อนหิน และลูกปูนจะต้องมีลวดผูกยึดกับเหล็กให้แน่นไม่

เคลือน 

3. การผสมคอนกรีต 

 หลกัการทีต้องยดึถือในการผสมคอนกรีต   คือ  ต้องผสมส่วนผสมทงัหมดให้เข้ากนัเป็นเนือเดียวกนั

ตลอด  การผสมคอนกรีตทกุครัง จะต้องผสมโดยใช้อตัราสว่นผสมตามทีระบไุว้ในแบบ วสัดมุวลรวมจะต้อง

สะอาด  และมีลกัษณะอิมตวัผิวแห้ง (มีความชืนทวัถึงตลอด แต่ไม่มีนําเกาะอยูร่อบ)   หินไม่ควรมีฝุ่ นเกาะ 

หากมีต้องล้างออกด้วยนํา ทรายควรผา่นการร่อนตะแกรงเพือกําจดัเศษวสัดทีุไมต้่องการออก นําทีใช้ต้องเป

นําสะอาดไมม่ีสารอืนเจือปน  หากใช้นําบาดาลในการผสมคอนกรีตต้องแนใ่จไม่มีแร่ธาตทุีเป็นอนัตรายต

คอนกรีตเจือปนอยูเ่กินระดบัทียอมรับได้    ในการตวงวสัด ุควรใช้กระบะตวงมาตรฐาน ไม่ควรตวงวสัดดุ้วย

ปุง้กี ก่อนการผสมหากมีคอนกรีตเหลือค้างอยูต้่องเทออกให้หมดก่อนผสมครังใหมต่อ่ไป 

 วิธีการผสมคอนกรีตมีอยู ่2 วิธี คือ ผสมด้วยมือ และผสมด้วยเครือง 

 3.1 การผสมคอนกรีตด้วยมือ 

  คอนกรีตทีได้จากการผสมด้วยวิธีนี จะมีคณุภาพด้อยทีสดุ เพราะประสิทธิภาพของผู้ผสมไม่

คงที และผู้ผสมอาจทําไมถ่กูต้อง ดงันนัเพือเป็นการปลอดภยัควรปรับอตัราส่วนผสมให้ดีขึน ส่วนใหญ่จะใช้

การผสมด้วยมือในกรณีทีต้องการใช้คอนกรีตในปริมาณน้อย ๆ  

  วิธีการผสมทีถูกต้องให้ปฏิบตัิดงันี คือ เกลียมวลรวมละเอียด (ทราย) ลงไปก่อน แล้วจึงเกลีย

ปนูซีเมนต์ทบั แล้วจึงผสมให้เข้ากนัเป็นสีเดียวกนัตลอด     จากนนัจงึเกลียส่วนผสมออก แล้วเกลียมวลรวม

หยาบ (หิน) ทับแล้วผสมให้เข้ากันอีกที โดยค่อย ๆ ผสมนําลงไปด้วย  การใสนํ่าควรต้องตวงนําให้มีปริ

เทา่กบัทีต้องใช้ตามอตัราส่วนผสม 

  การผสมด้วยมือนี   ไม่มีข้อกําหนดว่าต้องพลิกกบัส่วนผสมกีครัง      ต้องอาศยัประสบการณ์

พิจารณาดวูา่คอนกรีตเป็นเนือเดียวกนัหรือยงั  หากใช้เวลาผสมนานเกินไป คอนกรีตอาจก่อตวัก่อนเท หาก

ใช้เวลาน้อยเกินไปอาจจะได้คอนกรีตคณุภาพตํา 
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 3.2 การผสมคอนกรีตด้วยเครือง 

  การผสมคอนกรีตด้วยเครืองผสม จะช่วยให้สามารถผสมคอนกรีตได้ทวัและสมําเสมอ ปัจจั

หลกั ๆ ทีต้องพิจารณาในการผสมคอนกรีต ได้แก่ เวลาทีใช้ในการผสม และความเร็วรอบในการหมุนของโม ่

นอกจากนีปัญหาทีมกัพบในการผสมคอนกรีตด้วยเครือง คือปนูซีเมนต์จบัตวัเป็นก้อนในเครืองผสม 

  3.2.1 เวลาทใีช้ในการผสมคอนกรีต 

   ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.กําหนดไว้ว่า    การผสมคอนกรีตด้วยเครืองผสม เครืองผสม

ต้องเป็นแบบทีได้รับการรับรองวา่ได้มาตรฐาน    เวลาใช้เครืองต้องหมนุด้วยความเร็วทีกําหนดไว้โดยผู้ผลิต 

หลงัจากทีใส่วสัดทุงัหมดลงในเครืองแล้ว และต้องผสมตอ่เนืองกนัอยา่งน้อย 1 1/2 นาที  

   สําหรับเวลาทีใช้ในการผสมคอนกรีต   จะสัมพันธ์กับขนาด และชนิดของเครืองผสม 

ปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 1/2 - 5 นาที ซงึจากการทดลองพบวา่ ถ้าใช้เวลาเพิมมากขึน จะได้ความแข็งแรง

ของคอนกรีตเพมิมากขนึ แตถ้่าใช้เวลานานเกินไป กลบัจะเป็นผลเสียตอ่คณุภาพของคอนกรีต เพราะหินจะ

เกิดการบดตวักนัเอง ทําให้มีวสัดมุวลละเอียดเพมิมากขนึ และเกิดความร้อนเพิมมากขึน ซึงผลทงัสองทําให้

คา่ยบุตวัของคอนกรีตลดลง ทําให้ต้องเพิมปริมาณนําในสว่นผสม ฉะนนัเพือให้ได้คอนกรีตทีมีคณุภาพ คว

จะจบัเวลาการผสมคอนกรีต     โดยเวลาทีใช้ในการผสม ให้คิดถึงระยะเวลาทีต้องใช้ในการเทคอนกรีตออก

จากเครืองผสมด้วย    สิงทีควรจําไว้คือ วสัดมุวลรวมทีมีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาในการผสมคอนกรีตน้อยกว่า

วสัดมุวลรวมทีมีขนาดเล็กกว่า และการผสมคอนกรีตในปริมาณทีมากกว่า จะใช้เวลามากกว่า 

  3.2.2 ความเร็วรอบในการหมุนของโม่ 

   จากการทดลองพบว่า  ความเร็วรอบของโม่ผสม มีผลตอ่ความแข็งแรงของคอนกรีต ถ้า

ผสมโดยโมห่มนุเร็ว ความแข็งแรงจะมากกว่าโมที่หมนุช้ากว่า  ในการผสมคอนกรีตแตล่ะครัง ความเร็วรอบ

ในการหมนุของโม่จะแตกตา่งกนัไปตามประสิทธิภาพของเครืองผสม     ปกติแล้วเครืองผสมคอนกรีตชนิด

โมผ่สมเอียงจะมีรอบการหมนุ ประมาณ 30 รอบ/นาที  

   ในการผสมคอนกรีตแตล่ะครัง ควรพิจารณาถึงปริมาณของคอนกรีตทีจะต้องใช้แล้วจึง

พิจารณาเลือกความเร็วรอบ ในการหมุนหากต้องผสมคอนกรีตปริมาณมากๆ อาจจะต้องใช้ความเร็วรอบที

ช้าลงเพือไม่ให้เครืองทํางานหนกัเกินประสิทธิภาพ  

  3.2.3 ปัญหาปนซีเมนต์จับเป็นก้อนในเครืองผสมู  

   ปัญหานีสามารถเกิดได้จากสาเหตตุอ่ไปนี 

   3.2.3.1 การใสท่รายเปียก และปนูซีเมนต์ลงในเครืองผสมก่อนทีจะใสนํ่า และหิน 

   3.2.3.2 แผ่นเหล็กกนัในเครืองผสมสึกหรอ 

   3.2.3.3 วสัดมุวลรวม หรือปนูซีเมนต์ หรือนําผสมคอนกรีต มีอณุหภมูสิงูเกินไป 

   3.2.3.4 การใสว่สัดลุงในเครืองเร็วเกินไป หรือเกินกําลงัของเครืองผสม  
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4. การขนส่งคอนกรีต 

 การขนส่งคอนกรีตจากจดุทีผสมคอนกรีต ไปยงัจดุทีจะเท    ต้องกระทําในลกัษณะทีทําให้คอนกรีต

ยงัคงสภาพสมําเสมอ และเสียคา่ยบุตวัน้อยทีสดุ  

 4.1 ข้อกาํหนดของ ว.ส.ท.ในเรืองของการขนส่งคอนกรีต  

  4.1.1 คอนกรีตทีขนส่งจากเครืองผสมไปยงัจดุทีจะเท   ต้องขนส่งด้วยวิธีทีมีการป้องกันมิให้

คอนกรีตแยกตวั หรือหกรัว  

  4.1.2 เครืองมือทีใช้ขนส่งคอนกรีตต้องมีประสิทธิภาพดี   โดยไม่ทําให้ส่วนผสมของคอนกรีต

แยกตวั และเสียจงัหวะในการเท จนกระทงัคอนกรีตสญูเสียแรงเกาะกนัระหวา่งคอนกรีตทีเทตอ่เนืองกนั 

 4.2 วิธีการขนส่งคอนกรีต 

  วิธีการขนส่งคอนกรีตขึนอยู่กบัลกัษณะงาน และพืนทีทํางาน  วิธีทีใช้กนัส่วนใหญ่ ได้แก่ 

  4.2.1 การใช้ถังหรือรถเข็นปน ู  

   การใช้ถงัจะสามารถใช้ได้กบังานทีมีจดุเท และจุดผสมอยู่ตา่งระดบักนั   สําหรับการใช้

รถเข็นปูน จะใช้ได้กับงานในแนวระดบั วิธีทังสองจะต้องสินเปลืองแรงงานมาก และไม่ควรใช้ในกรณีที

ระยะทางขนสง่ไกล ๆ เพราะคอนกรีตจะมีโอกาสเกิดการแยกตวัได้สงู  

  4.2.2 การใช้รางปนู  

   วิธีนีเหมาะสําหรับงานทีมีจดุเทอยู่ตํากว่าจดุผสมมาก ๆ  คอนกรีตทีใช้จะต้องไม่แห้งจ

ไหลไมส่ะดวก หรือเปียกจะนําแยกตวัออกจากสว่นทีเป็นของแข็ง   หากรางมีความยาวมาก ๆ อาจทําชนัพั

เป็นชนั ๆ ให้คอนกรีตคงสภาพสมําเสมอได้   และควรมีสิงปกคลมุ เพือปอ้งกนัการระเหยของนําในคอนกร

ระหว่างการขนสง่ 

  4.2.3 การใช้สายพานส่ง 

   วิธีนีจะใช้กบังานในทุกสภาพ    สิงทีต้องระวงัคือการระเหยของนําในคอนกรีต และกา

แยกตวัของคอนกรีตอาจเกิดขนึ ณ จดุเปลียนของสายพานได้ 

  4.2.4 การใช้ท่ออัดส่ง หรือฉีด  

   วิธีนีเหมาะกบังานขนาดใหญ่  สิงทีต้องระวงั  คือ  วิธีนีจะทําให้มีการสญูเสียนําขณะฉีด

หรือพ่นมาก อตัราส่วนผสมคอนกรีตจึงต้องมีส่วนผสมของปนูซีเมนต์ และนํามากกว่าปกต ิทําให้สินเปลือ

มากกว่า 
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5. การเทคอนกรีต 

 การเทคอนกรีต  อนัทีจริงแล้วจะหมายถึง “ การวางลงในที ” (Placing) มากกว่าการเท   เพราะเป็น

การเททีทําให้คอนกรีตไหลในแบบ และเกิดการรวมตวักนัเป็นเนือเดียว การเทคอนกรีต มีจดุมุ่งหมายเพือให้

คอนกรีตไหลให้เตม็แบบ และหุ้มเหล็กเสริมคอนกรีต (ถ้ามี) โดยทวัถึงตลอด โดยทีคอนกรีตจะต้องคงสภาพ

สมําเสมอ ไม่เกิดการแยกตวั ในขณะเดียวกนัจะต้องทําให้คอนกรีตแน่นตวั ไมม่ีช ่องวา่งหรือรูพรุน

นอกจากนีการเทจะต้องไม่ทําให้แบบหลอ่ และเหล็กเสริมเคลือนออกจากตําแหนง่  

 5.1 ข้อกาํหนดของ ว.ส.ท. ในเรืองของเทคอนกรีต  

  5.1.1 ต้องเทคอนกรีตให้ใกล้จดุหมายมากทีสดุเทา่ทีจะทําได้   เพือปอ้งกนัการแยกตวัจากการ

ขนส่ง หรือการไหลของคอนกรีต 

  5.1.2 การเทต้องกระทําในขณะทีคอนกรีตยงัไม่ก่อตวั  

  5.1.3 คอนกรีตทีเทต้องสามารถไหลไปตามชอ่งว่างระหว่างเหล็กเสริมได้ 

  5.1.4 การเทคอนกรีตโครงสร้าง  ห้ามใช้คอนกรีตทีแข็งตวัแล้วแม้เพียงบางส่วน หรือคอนกรีต

ทีมีวสัดอืุนปะปน หรือคอนกรีตทีทําให้เหลวใหม ่หรือคอนกรีตทีผสมซําหลงัจากผ่านการก่อตวัครังแรกแล้ว  

  5.1.5 เมือเริมเทคอนกรีตแล้ว ต้องเทตดิตอ่กนัไปเรือยๆ จนหมดชว่งหนงึ หรือตอนหนงึ 

  5.1.6 จะต้องทําให้คอนกรีตแน่นตวัด้วยวิธีทีเหมาะสม    โดยให้คอนกรีตไหลเข้าไปทกุซอก 

ทกุมมุ และหุ้มเหล็กเสริมได้ตลอด 

  5.1.7 ในกรณีทีการทําให้แนน่ตวัของคอนกรีตเป็นไปได้ยาก (เช่นเหล็กเสริมมีระยะชิดกนัมาก) 

จะต้องเทมอร์ต้า (ปนูซีเมนต์ ทราย และนํา) ทีมีอตัราส่วนผสมเดียวกบัคอนกรีตลงในแบบก่อน   โดยให้มี

ความหนาอยา่งน้อย 3 ซม. 

 5.2 ลักษณะการเทคอนกรีต 

  การเทคอนกรีต สามารถแบง่ตามสภาพการเทได้ ดงัตอ่ไปนี 

  5.2.1 การเทคอนกรีตลงในแบบหล่อคอนกรีต 

   ควร “วาง” คอนกรีตให้ใกล้จดุหมายปลายทางมากทีสดุ และปล่อยคอนกรีตให้เตียทีสดุ       

หากเป็นไปได้ให้เทลงตรง ๆ และการปล่อยคอนกรีตควรระวงัอย่าให้คอนกรีตกระทบกับส่วนทีเป็นแบบหล่อ

หรือเหล็กเสริม การเทต้องกระทําอย่างตอ่เนืองและรวดเร็ว ควรเทจากส่วนทีเป็นมมุ หรือซอกก่อนแล้วค่อย

ถอยร่นออกมา 

   สําหรับการเทคอนกรีตลงแบบทีลึก  เช่น แบบหล่อฐานราก คาน หรือเสาของอาคาร 

ควรเทเป็นชนั ๆ โดยเทหนาไมเ่กิน 45 ซม.ในแตล่ะชนั การเทให้เริมเทจากลา่งสดุ หรือมมุของแบบก่อน แล้ว

เทเข้าหาศนูย์กลาง  ในแตล่ะชนัทีเทต้องระวงัอย่าให้ชนัล่างแข็งตวัก่อน  คอนกรีตทีใช้เทในชนับน ๆ ควรข้น

ขนึเป็นลําดบั เพือชว่ยแก้ปัญหานําปนูลอยบนหน้าคอนกรีต 
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  5.2.2 การเทคอนกรีตในแนวระดับ 

   การเทคอนกรีตลกัษณะนี  ได้แก่ การเทพืนคอนกรีต  หลกัการเทจะเหมือนกบัการเทลง

แบบหล่อ คือ เทให้ใกล้จุดหมายมากทีสุด และเทให้เตียทีสุด แตเ่นืองจากพืนทีทีเทจะกว้าง จึงควรเตรียม

เครืองมือทีจะช่วยให้สามารถส่งคอนกรีตให้ใกล้จดุหมายมากทีสดุเชน่รางปนู เป็นต้น  ปัญหาทีจะพบตลอด

คือ คนงานจะต้องเข้าไปยืนในจดุทีจะเท  ซงึจะส่งผลกระทบกระเทือนตอ่เหล็กเสริมทีดีทีสดุ  คือ ก่อนการเท

ควรวางแผนเตรียมทําทียืนแบบทีเคลือนย้ายได้  เพือให้คนงานมีทียืนทํางาน  โดยไม่ต้องเหยียบเหล็กเสริม 

และต้องกําหนดจดุทีจะวางทียืนนี โดยจดุทีรองรับนีจะต้องแข็งแรงไมย่บุตวั 

  5.2.3 การเทคอนกรีตในทลีาด 

   การเท   ต้องเริมจากจดุทีตําสดุของลาดก่อน    แล้วทําให้คอนกรีตยบุตวัด้วยการสนั หรื

เขยา่ และคอ่ย ๆ เทไล่ขึนไปเรือย ๆ เป็นชนั    สิงทีต้องระวงัคือ อย่ารอให้คอนกรีตชนัล่างแข็งตวัก่อนเทชนั

ตอ่ไป ในกรณีทีลาดชนัมาก ๆ อาจจะต้องพิจารณาใช้คอนกรีตทีมีคา่ยบุตวัน้อยลง 

  5.2.4 การเทคอนกรีตในขณะฝนตก 

   ไมค่วรทีจะเทคอนกรีตระหว่างฝนตก  แต่ในกรณีทีฝนตกระหว่างทีกําลงัเทคอนกรีตอยู ่

ให้เทคอนกรีตตอ่ไปให้หมดชว่งนนัๆ โดยปฏิบตั ิดงันี 

   5.2.4.1 ใช้คอนกรีตทีมีคา่ยบุตวัตาํกว่าเดมิ 

   5.2.4.2 ระบายนําออกจากหน้าคอนกรีต อยา่ให้มีนําขงัในส่วนทีเท 

   5.2.4.3 หาวสัดมุาปกคลมุคอนกรีตทีเพงิเท จนกวา่ผิวคอนกรีตทีเทจะก่อตวั 

   5.2.4.4 หากสามารถทําได้  ให้เทคอนกรีตให้หน้าคอนกรีตลาดตําลงไปด้านใดด้านหนงึ

เพือระบายนํา 

   5.2.4.5 หลีกเลียงการแตง่ผิวคอนกรีตทีเทใหม่ ควรรอจะฝนหยุดและเทราดด้วยมอร์ต้า 

เคลือบผิวหน้าคอนกรีตเพือใช้แตง่หน้าคอนกรีต 

   5.2.4.6 หากฝนตกหนกัมาก วิศวกรผู้ควบคมุงานอาจสงัระงบัการเท  ในกรณีนีให้เสียบ

เหล็ก (Dowel) โผลเ่อาไว้ หรือทํารอยหยาบเอาไว้ และในระหวา่งรอให้หาวสัดมุาปกคลมุไว้เป็นการชวัคราว  

 5.3 การทาํให้คอนกรีตแน่น (Compaction) 

  คอนกรีตทีเทใหม่นนัจะมีส่วนประกอบของฟองอากาศหรือเป็นช่องว่าง ซึงช่องว่างนี ยิงมีมาก 

กําลงัของคอนกรีตก็จะลดลงมากตาม     ดงันนั จงึต้องมีการไล ่หรือลดฟองอากาศเหล่านีลง นีคือการทําให้

คอนกรีตแนน่ สําหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก การทําให้คอนกรีตแนน่ยงัช่วยให้คอนกรีตยึดกับผิวเหล็กเสริมได้ดี

ขนึ นอกจากนีผิวหน้าของคอนกรีตในชนัทีเทลงก่อน จะประสานกบัคอนกรีตทีเทลงไปในชนัถดัไปได้ดียิงขนึ

อีกด้วย วิธีการทําให้คอนกรีตแน่นกระทําได้หลายวิธี แตใ่นทีนีจะขอกล่าวถึงวิธีทีมกัใช้กนัในงานก่อสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 วิธี คือ 
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  5.3.1 การสันด้วยเครืองสันคอนกรีต  

   เป็นวิธีทีใช้กนัอย่างกว้างขวาง     ผลของการสนั คือ สามารถกําจดัฟองอากาศได้ถึง

ครึงหนงึ ซงึจะชว่ยเพิมความแข็งแรงให้คอนกรีต  แตจ่ะทําให้เกิดรูพรุนทีผิวของคอนกรีต จึงจําเป็นต้องแตง่

ผิวคอนกรีต     นอกจากนี การใช้เครืองสนัคอนกรีตช่วยให้สามารถใช้คอนกรีตทีมี อตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์ที

ตําได้ โดยทีกําลงัของคอนกรีตยงัคงเท่าเดมิ  

   อย่างไรก็ตาม   การใช้เครืองสนั  จะมีผลทําให้อตัราส่วนผสมของคอนกรีตเปลียนไป 

ดงันนัการกําหนดสว่นผสมจะต้องคํานงึถึงการใช้ เครืองสนัด้วย     โดยจะต้องไม่มีนํามากเกินไป และต้องม

มอร์ต้ามากพอเหมาะ หากมีมากเกินไป มอร์ต้าจะลอยขนึข้างบน และหินจะตกลงข้างล่างทําให้เกิดช่องว่าง 

หรือถ้ามีมอร์ต้าน้อยเกินไป หินส่วนบนจะไม่มีมอร์ต้ามาขว่ยทําให้หินยึดติดกนั 

             ข้อควรระวงัในการใช้เครืองสนัคอนกรีต คืออย่าสนันานเกินควร หากใช้เครืองสนันาน

เกินควร จะทําให้คอนกรีตเกิดการแยกตวัได้    จากการทดลองพบว่า คอนกรีตทีมีอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์ตํ

จะมีกําลงัสูงขนึเมือใช้เครืองสนัทีมีความถีตํา และใช้เวลาการสนัสนัลง และระวงัอยา่ให้หวัเครืองสนักระท

ถกูแบบหลอ่และเหล็กเสริม เพราะอาจทําให้ แบบหลอ่ หรือเหล็กเสริมหลดุออกจากตําแหนง่ก็ได้ 

  5.3.2 การกระทุ้งด้วยเหล็ก 

   เป็นวิธีทีใช้กันทวัไป กับการเทเสา หรือคาน    ปกติจะใช้วิธีนี ในกรณีทีไม่สามารถใช้

เครืองสนัได้       ข้อควรระวงัในการกระทุ้ง  คือ ต้องระวงัอย่ากระทุ้งถูกแบบหล่อ หรือเหล็กเสริม เพราะอาจ

ทําให้ แบบหลอ่ หรือเหล็กเสริมหลดุออกจากตําแหนง่ก็ได้ และควรควบคมุให้กระทุ้งคอนกรีตให้ได้ทวัถึงกนั

โดยตลอด 

6. การบ่มคอนกรีต 

 การบ่มคอนกรีต   เป็นการควบคมุ  และปอ้งกันมิให้นําในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตทีแข็งตั

แล้วเร็วเกินไป  เนืองจากนําเป็นองค์ประกอบสําคญัทีสดุสําหรับปฏิกิริยาไฮเดรชนั ซึงจะสง่ผลตอ่กําลงัขอ

คอนกรีตโดยตรง    ดงันนั หลงัจากทีผิวหน้าคอนกรีตแข็งตวัแล้ว  จะต้องบม่คอนกรีต ให้มีความชืนอยู่เสมอ

เป็นเวลาอยา่งน้อย 7 วนั  กําลงัของคอนกรีตจะคอ่ย ๆ เพมิขนึเรือย ๆ ตราบเท่าทียงัมีความชืนให้ปนูซีเมนต์

ได้ทําปฏิกิริยากบันํา 

 6.1 วิธีการบ่มคอนกรีต 

  วิธีการบ่ม  จะขึนอยู่กบัสภาพของงานคอนกรีตนนั ๆ เป็นหลกั  ลกัษณะของการบม่คอนกรีต

สามารถแบง่ได้ 3 ลกัษณะ คือ  การเพิมความชืนให้คอนกรีต  การปอ้งกนัการเสียนําของคอนกรีต  และกา

เร่งกําลงั 

  6.1.1 การบ่มโดยการเพมิความชืนให้คอนกรีต 

   การบ่มลกัษณะนี  จะเพิมความชืนให้กับผิวคอนกรีตโดยตรง เพือทดแทนการระเหย

ของนําออกจากคอนกรีต การบม่ลกัษณะนีสามารทําได้หลายวิธี ดงัตอ่ไปนี 



4-9 

 

   6.1.1.1 การขัง หรือหล่อนาํ  

         เป็นการทํานบกนันําไม้ให้นําไหลออก   มกัจะใช้กบังานทางระดบั เช่น พืน หร

ถนน เป็นต้น   วสัดทีุใช้ทําทํานบอาจจะเป็นดินเหนียว หรืออิฐก็ได้  ข้อควรระวงัสําหรับวิธีนี คือ ต้องระวัง

อย่าให้ทํานบกนันําพงั และหลงัจากบม่เสร็จแล้ว อาจจะต้องทําความสะอาดผิวหน้าคอนกรีต 

   6.1.1.2 การฉีดนาํ หรือรดนํา 

        เป็นการฉีดนําให้ผิวคอนกรีตเปียกอยูเ่สมอ     วิธีนีใช้ได้กบังานคอนกรีต  ทงัใ

แนวดิง แนวระดบั หรือแนวเอียง  ข้อควรระวงั คือต้องฉีดนําให้ทวัถึงทกุสว่นของคอนกรีต และแรงดนันําต้

ไมแ่รงเกินไปจนชะเอาผิวหน้าคอนกรีตทียงัไม่แข็งตีวดีออก  วิธีนีต้องสินเปลืองนํามาก และต้องอาศยัทีทีม

แรงดนันํามากพอ 

   6.1.1.3 การคลุมด้วยวัสดุเปียกชนื  

         เป็นวิธีทีใช้กนัมาก   เพราะสะดวก ประหยดั และสามารถใช้ได้กบังานทงัแนว

ระดบั แนวดิง และแนวเอียง    วสัดทีุใช้คลมุอาจจะใช้ ผ้าใบ กระสอบ หรือวสัดอืุนทีอมนํา   ข้อควรระวงั คือ

วสัดทีุคลมุต้องเปียกชุม่อยูเ่สมอ การคลมุต้องคลมุให้วสัดคุลมุเหลือมกนั  วสัดทีุใช้คลมุต้องปราศจากสารที

เป็นอนัตรายตอ่คอนกรีต หรือทําให้คอนกรีตดา่ง    สําหรับการคลมุงานคอนกรีตในแนวดิง ต้องยึดวสัดคุลุม

ให้แนน่หนา ไม่เลือนหล่นลงมาได้ โดยเฉพาะเวลาทีราดนํา ซงึจะต้องทําเป็นประจํา 

  6.1.2 การบ่มโดยการป้องกันการเสียนาํจากเนือคอนกรีต 

   วิธีการนีใช้การผนกึผิวของคอนกรีต    เพือปอ้งกนัมิให้ความชืนจากคอนกรีตระเหยออก

จากเนือคอนกรีต การบม่ลกัษณะนีสามารถกระทําได้หลายวิธีดงันี 

   6.1.2.1 การบ่มในแบบหล่อ 

         แบบหล่อไม้ทีเปียก และแบบหล่อเหล็ก  สามารถปอ้งกันการสูญเสียความชืน

ได้ดี วิธีนีจดัได้ว่าง่ายทีสุด เพียงแค่ทิงแบบหล่อให้อยู่กับคอนกรีตทีหล่อไว้ให้นานทีสุดเท่าทีจะทําได้ และ

คอยดแูลให้ผิวด้านบนคอนกรีตมีนําอยู ่โดยนํานนัสามารถไหลซึมลงมาระหวา่งแบบหล่อกบัคอนกรีตได้ 

   6.1.2.2 การใช้กระดาษกันนําซึม 

        เป็นการใช้กระดาษกนันําซึม ปิดทบัผิวคอนกรีตให้สนิท  เป็นเวลาอยา่งน้อย 3 

วนั วิธีนีมกันิยมใช้กับงานคอนกรีตแนวระดบั กระดาษกนันําซึมนี เป็นกระดาษเหนียวสองชนั ยดึตดิกนัด้ว

ยางมะตอย และเสริมความเหนียวด้วยใยแก้ว  มีคณุสมบตัิในการยึดหดตวัไม่มากนกัเวลาทีเปียก และแห้ง 

ข้อควรระวงัในการใช้กระดาษ   คือ  บริเวณรอยตอ่ระหว่างแผ่น  จะต้องผนึกให้แน่นด้วยกาว หรือเทป และ

กระดาษต้องไมมี่ร่อยรอยฉีกชาด หรือชํารุด 
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   6.1.2.3 การใช้แผ่นผ้าพลาสตกิคลุม 

         วิธีการนีจะเหมือนกับการใช้กระดาษกนันํา แตแ่ผ่นผ้าพลาสติกจะเบากวา่มาก

จงึสะดวกในการใช้มากกว่า   สามารถใช้กบังานโครงสร้างทุกชนิด ข้อควรระวงัก็เช่นเดียวกบักระดาษกนันํา

คือ รอยต่อ และการชํารุดฉีกขาด    และเนืองจากมีนําหนกัเบา จึงต้องระวงัเรืองการผกูยดึ ปอ้งกนัลมพั

ปลิวด้วย 

   6.1.2.4 การใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 

         เป็นการพน่สารเคมีลงบนผิวคอนกรีต  ซงึสารเคมีทีพ่นนีจะกลายเป็นเยือบาง ๆ 

คลมุผิวคอนกรีตป้องกนัการระเหยออกของนําในคอนกรีตได้ การบม่วิธีนีทงัสะดวกและรวดเร็วแตค่า่ใช้จ่า

จะสงู จึงมกัใช้กบังานทีบม่ด้วยวิธีอืนได้ลําบาก  การพ่นสารเคมีนีต้องกระทําในขณะทีผิวคอนกรีตยงัชืนอยู ่

และต้องพน่ให้ทวัถึง    ข้อทีควรทราบ คือ สารเคมีประเภทนีจะทําให้การยึดเหนียวระหว่างคอนกรีตเดิมกบั

คอนกรีตทีจะเทใหมเ่สียไป   จึงไม่ควรใช้กบังานคอนกรีตทีต้องตอ่เตมิ หรือฉาบปนูในภายหลงั   และหากใช้

สารเคมีฉีดพ่นแล้ว      ไม่ควรฉีดนําซํา เพราะนําจะไปชะล้างสารเคมีออก ควรชีแจงให้คนทีท ํางานทราบ

ประเดน็นี เพือจะได้ไม่ฉีดชะล้างสารเคมีออกโดยรู้เท่าไมถ่ึงการณ์ 

  6.1.3 การบ่มด้วยการเร่งกาํลัง 

   เป็นการบม่คอนกรีตด้วยไอนํา    โดยให้ความชืน  และความร้อน  กบัคอนกรีตทีหล่อเสร็

ใหม่ ๆ วิธีนีจะทําให้คอนกรีตมีกําลงัสงูขนึโดยรวดเร็ว ช่วยลดการหดตวั และเพิมความต้านทานตอ่สารเคมี

ทีเป็นอนัตรายตอ่คอนกรีต  การบม่คอนกรีตด้วยวิธีนีสามารถทําได้สองวิธี คือ การบม่ด้วยไอนําทีมีความดั

ตํา และการบม่ด้วยไอนําทีมีความดนัสงู  

   การบม่ด้วยการเร่งกําลงั นิยมใช้กนัในงานอตุสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป ฉะนนัจะไม่

ขอกล่าวถึงในรายละเอียด ณ ทีนี 
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บทท ี5 

เหล็กเสริมคอนกรีต 

1. เหล็กเสริมคอนกรีต 

 เนืองจากความต้านทานของคอนกรีตตอ่แรงดงึ มีเพียง 10 % ของความต้านทานตอ่แรงอดั เทา่นนั 

ลําพงัคอนกรีตเองจงึไม่สามารถรับแรงดงึได้สงู แตโ่ดยเหตทีุเหล็กเป็นวสัดทีุต้านทานตอ่แรงดงึได้ดี อีกทงัมี

สมัประสิทธิการยดึหดตวัเท่า ๆ กบัคอนกรีต ดงันนั การใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กท่อนร่วมกับคอนกรีต โดยหล่อ

อยู่ในเนือคอนกรีตในลักษณะทีให้คอนกรีตรับแรงอดั และเหล็กรับแรงดึง จึงได้ผลดี  การทีใช้เหล็กเสริม

ร่วมกับคอนกรีตในลกัษณะดงักล่าว เรียกว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้คอนกรีตห่อหุ้มเหล็กนี  จะทําให้

เหล็กทนทานต่อความร้อน และป้องกนัการเป็นสนิมผกุร่อนได้ดี  ช่วยให้เหล็กมีความต้านทานต่อแรงดงึได้

เต็มที  ดงันนั คอนกรีตเสริมเหล็กจงึมีความต้านทานตอ่แรงตา่ง ๆ ทีกระทําได้ดีกว่าคอนกรีตล้วนเพียงอย่าง

เดียว 

 เหล็กเสริมคอนกรีตทีใช้กนัอยู่ตามธรรมดาทวัไปเป็นเหล็กกล้าละมนุ (mild steel) รีดร้อน มีหน้าตดั

กลมเรียบ และเป็นเส้นตรง มีความยาวมาตรฐาน 10 และ 12 เมตร     สําหรับความยาวอืนทีไมไ่ด้มาตรฐาน 

(7, 8, 9 เมตร) อาจสงัโรงงานทําได้ หากต้องการเป็นจํานวนมาก  การซือขายคิดเป็นกิโลกรัมหรือตนั ไมค่วร 

ใช้เหล็กเสริมทีมีขนาดตํากว่า 8 มม. เว้นแตเ่หล็กปลอก หรือเหล็กลกูตงั    ทงันีเพราะ เหล็กขนาดเล็กมีราคา 

แพงกว่าเมือคดิตามนําหนกั 

เพือให้เหล็กเสริมมีกําลงัรับแรงดงึได้ดีจําเป็นต้องมีการยดึเหนียวทีดีระหว่างคอนกรีตกบัเหล็กเสริม

ในสมยัก่อนเหล็กทอ่น หรือเหล็กเส้นมีหน้าตดักลมเรียบหรือสีเหลียม ซงึมีแรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรีตกบั

เหล็กไมดี่เท่าทีควร  ทําให้เหล็กเสริมไม่สามารถรับแรงดงึได้ดีเท่าทีคาดหมายไว้  ในปัจจุบนัจึงได้มีการผลิต

เหล็กข้ออ้อยซงึมีปล้องหรือครีบเกลียวทีผิวตามความยาว ซึงช่วยให้แรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรีตกบัเหล็ก

ดีขนึมากถึงสองเท่าของเหล็กเส้นกลม เหล็กเสริมทีใช้จะลําเลียงมายงัทีก่อสร้างเป็นมดั ๆ และผกูปา้ยแสดง

เครืองหมาย จึงควรเก็บเหล็กเสริมเป็นชนั ๆ ตามขนาดต่าง ๆ กัน โดยมีทีรองรับ และปกคลมุมิให้เปือนดิน

โคลน และฝน   เหล็กเสริมต้องไม่ชํารุด ไม่ดุ้ ง ไม่งอ หรือไม่เป็นสนิมมาก ในระหว่างทีเก็บ หรือในขณะที

ลําเลียงมา   เหล็กทีเป็นสนิมบาง ๆ สีแดง ๆ นบัว่าไม่เสียหาย ความขรุขระทีผิวจะทําให้การยึดเหนียวดีขึน  

แตถ้่าเป็นสนิมมากจนหนาเป็นเกล็ด ซึงจะหลดุโดยง่ายเมือถดู้วยกระสอบ หรือแปรงด้วยแปรงลวด หรือวิธี

อืน ๆ ก็ควรขจดัออกเสียให้หมด  สิงทีมกัจะพบเคลือบอยู่ตามส่วนตา่ง ๆ ของเหล็กเสริมก็คือ สี นํามนั ไขมนั

โคลนแห้ง ๆ มอร์ต้าบาง ๆ ทีกระเด็นมาแห้งติดกรังอยู่บนเหล็กเสริมก่อนทีจะเทคอนกรีต ถ้ามอร์ต้าทีแห้งติด

อยู่นนัมีกําลังน้อยหรือไม่มีเลยก็ควรจะแปรงออกจากเหล็กนนัและเอาออกจากแบบให้หมด    แต่ถ้าแกะ

ออกยากแม้ปลอ่ยไว้เชน่นนั ก็อาจจะไมเ่ป็นภยัก็ได้ 

 

 



5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 5.1 เหล็กข้ออ้อย 

2. คุณสมบัตทิสีําคัญของเหล็กเสริมคอนกรีต 

 คณุสมบตัิทีสําคญัของเหล็กเสริมคอนกรีตทีควรทราบ    เพือใช้ในการคํานวณออกแบบ  หรือการ

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่  

  2.1  โมดลูสัยืดหยุน่  

  2.2  กําลงัรับแรงดงึ  

  2.3  กําลงัจดุคลาก หรือจดุยืด ตลอดจนความยืดตวั 

  2.4  ชนิดของเหล็ก 

  2.5  ขนาดของเหล็ก 

  ก่อนนําเหล็กเสริมมาใช้งานและแต่ละครัง   ควรทําการทดสอบเหล็กเสริมนนั ๆ ทุก ๆ ขนาด 

เพือตรวจสอบคณุสมบตั ิว่าถกูต้องตรงตามทีกําหนดไว้ในการออกแบบหรือไม่   จํานวนตวัอย่างทีใช้ในการ

ทดสอบอยา่งน้อยขนาดละ 3 ทอ่น ยาวท่อนละ 90 เซนติเมตร      เมือทําการทดสอบหากําลงัรับแรงดงึของ

เหล็กเสริมตามวิธีมาตรฐาน (ตามรูปที 5.2)  จะได้เส้นสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงดงึกบัหน่วยการยึดตวัของ

เหล็ก  ซงึคา่ของคณุสมบตัติา่ง ๆ จาก 2.1 ถึง 2.3 จะหาได้จากเส้นสมัพนัธ์นี    คา่โมดลูสัยืดหยุ่นของเหล็ก

โดยปกติใช้  Es = 2.04  106 กก./ซม.2  
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รปท ีู 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดงึและหน่วยการยืดตัวของเหล็ก 

  เหล็กกล้า  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ เหล็กชนิดทีใช้สําหรับก่อสร้าง เหล็กชนิดแข็งปานกลาง 

และเหล็กชนิดแข็ง   เหล็กชนิดแข็งจะมีจดุคลากสงูสดุ แต่หกัง่ายกว่าเหล็กชนิดอืนเมือดดัทําขอ ส่วนเหล็ก

ชนิดทีใช้สําหรับการก่อสร้างมีกําลงัจดุคลากตําสดุ   ขนาดของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มีตงัแตข่นาดเส้นผา่

ศนูย์กลาง 6 มม.ถึง 34 มม. ส่วนขนาดของเหล็กข้ออ้อยมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางตงัแต ่10 มม.ถึง 32 มม. 

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.20 - 2525 และ มอก.24 – 2516 ได้กําหนดกําลงัจดุคลากและกําลงั

ดงึประลยัของเหล็กเสริมคอนกรีตตามชนัคณุภาพ  ซงึต้องไมน้่อยกว่าคา่ทีแสดงในตารางที 5.1 

ตารางท ี5.1 กาํลังจุดคลาก และกาํลังดึงประลัยของเหล็กเสริมคอนกรีต 

 เหล็กกลมเรียบ SR 24 2,400 3,900

SD 24 2,400 3,900

SD30 3,000 4,900

SD35 3,500 5,000

SD40 4,000 5,700

SD50 5,000 6,300

กาํลังดึงประลัย           

(กก./ซม.
2
)

 เหล็กข้ออ้อย

ชนิดของเหล็กเสริม ชนัคุณภาพ
กาํลังจุดคลาก          

(กก./ซม.
2
)

 

 ควรจดัวางเหล็กเสริมให้มีระยะเรียงพอเหมาะ ดดังอเหล็กให้ถกูต้อง ตอ่ทาบและผกูมดั เหล็กให้ตอ่

และยดึกนัดี ต้องฝังไว้ใต้ผิวอย่างน้อยทีสดุตามทีกําหนดไว้ และต้องวางให้ตรง ยดึอยา่งแข็งแรง 
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3. การดัดงอเหล็กเสริม 

        เหล็กเสริมจะถกูดดังอให้เป็นรูปตา่ง ๆ แล้วแตจ่ดุประสงค์ทีจะนําไปใช้   เป็นต้นว่า เพือใช้เป็นเหล็ก 

ลกูตงัในคานคอนกรีต เหล็กปลอกในเสาคอนกรีต ปลอกเกลียวและปลอกเดียว หรือเหล็กคอม้าในคอนกรีต   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 5.3 การดัดงอเหล็กเสริม 

 เหล็กปลอกในเสา  ใช้เพือชว่ยยดึเหล็กเสริมเอกให้ยืนได้ในแนวตรง   และชว่ยต้านทานการขยายตวั

ทางข้างของเสาเมือถกูแรงอดั ทําให้รับแรงอดัได้ดีขนึ     เหล็กลกูตงัหรือเหล็กคอม้า จะพบเสมอในคานและ

แผ่นพืนใช้ยดึเหล็กเสริมให้ตรงตําแหนง่ทีต้องการในแบบ แตเ่หตผุลทีสําคญั คือใช้เหล็กเส้นคอม้าหรือเหล็ก

ลกูตงัเพือให้รับแรงเฉือนและแรงดงึทแยงทีจะเกิดขึน 

 โดยปกติทีปลายของเหล็กเสริมจะถกูดดังอด้วยวิธีดดัเย็นเป็นรูปตาขอ  เรียกว่า ของอ  ซึงจะช่วยให้

การยดึเหนียวระหว่างคอนกรีตกบัเหล็กเสริมดียิงขนึ    เส้นผ่านศนูย์กลางของการงอเหล็ก  และส่วนทียืนถึง

ปลายขอจะบอกเป็นจํานวนเทา่ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของเหล็กเสริมทีจะดดังอ 

 ข้อกาํหนดเกียวกับของอมาตรฐาน 

 3.1 ส่วนทีงอเป็นครึงวงกลม  ให้มีส่วนทียืนต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า ของขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลางของเหล็กนนั  แตร่ะยะทียืนนีต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. 

 3.2 ส่วนทงีอเป็นมุมฉาก    ให้มีส่วนยืนตอ่ออกไปถึงปลายสดุของเหล็ก  อยา่งน้อย 12 เทา่ ของ

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางนนั ๆ 

 3.3 สาํหรับเหล็กลกตังและเหล็กปลอกู   ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยส่วนทียืนถึงปลาย

ขออีกอยา่งน้อย 6 เทา่ ของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็ก   แตต้่องไมน้่อยกว่า 6 ซม. และต้องมีรัศมีวดั

ด้านในของเหล็กไมส่นักว่าหนงึเท่าของเส้นผา่นศนูย์กลางของเหล็กนนั 

 

ก) เหล็กคอม้า

“ ของอ ”

ค) เหล็กลูกตังข) เหล็กปลอก
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รปท ีู 5.4 ของอมาตรฐาน 

       นอกจากนี     ยงัมีข้อกําหนดของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางทีเล็กทีสดุสําหรับของอด้วย  กลา่วคือ 

เส้นผ่านศนูย์กลางของการงอเหล็กจะวดัด้านในของเหล็กทีงอ      สําหรับเหล็กโครงสร้างและเหล็กชนิดแข็ง

ปานกลางขนาด 6 มม. ถึง 25 มม.ให้ใช้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของของอเท่ากบั 5 เทา่ของเส้นผ่าศนูย์กลาง

ของเหล็ก ส่วนเหล็กชนิดอืนให้ใช้ตามตารางที 5.2 

ตารางท ี5.2 ขนาดของเหล็กและขนาดเส้นผ่าศนย์กลางของของอู  

ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทเีล็กทสุีด (D)

 ถึง  มม.  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนนั

 ถึง  มม.  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนนั
 

 

 

4. การจัดวางเหล็กเสริม 

 การวางเหล็กเสริม ต้องวางในตําแหน่งทีถูกต้อง และอย่างน้อยจะต้องมีเหล็กเสริมส่วนทีคอนกรีต

ต้องรับแรงดงึ  และมีทีหนนุรองรับแข็งแรงพอ เพือให้คอนกรีตหุ้มถกูต้องตามแบบ  ซึงอาจเป็นแท่งคอนกรีต 

ขาตงั โลหะ เหล็กปลอก หรือเหล็กยึดระยะเรียงก็ได้    และยึดไว้แน่นหนาพอ ซึงอาจผกูยึดด้วยลวดเหล็ก 

เบอร์ 18  

12 d

d d

D

ของอเหลก็ลกูตงัและเหลก็ปลอก

 ของอ “ครึงวงกลม”

d

  ของอ “มมุฉาก”

D

แนวกลางคาน
d

D

แนวกลางคาน
D

4d หรือ  ซม.

D

 

6d หรือ 6 ซม. 
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 ระยะคลาดเคลือนทียอมให้สําหรับการวางเหล็กเสริมในโครงสร้างทีรับแรงดดัในผนงัและเสา มีดงันี 

 - ความลึกประสิทธิผล d ไมเ่กิน 50 ซม. ยอมให้คลาดเคลือนได้  + 0.50 ซม. 

  - ความลึกประสิทธิผล d ไมเ่กิน 50 ซม. ยอมให้คลาดเคลือนได้  + 0 1.0 ซม. 

 สําหรับตําแหน่งดดัเหล็กคอม้า และตําแหน่งปลายสุดของเหล็กเสริม   วดัตามยาวของโครงสร้าง 

ยอมให้คลาดเคลือนได้ + 5 ซม. แตท่งันี ต้องไมทํ่าให้ความหนาของคอนกรีตทีหุ้มปลายเหล็กเสริมน้อยกว่า

คา่ทีกําหนด 

 4.1 ระยะเรียงของเหล็กเสริม 

   4.1.1 ระยะเรียงของเหล็กเสริมเอกในผนังหรือพืน   ต้องไม่เกิน 3 เท่าของความหนาของ

ผนงัหรือพืน หรือไมเ่กิน 30 ซม. 

   4.1.2 ระยะช่องว่างระหว่างผิวเหล็กตังในเสาทุกชนิด       ต้องไม่น้อยกว่า 1 1/2 เท่า ของ

เส้นผ่านศนูย์กลางเหล็ก หรือ 1 1/2 เทา่ของขนาดวสัดผุสมหยาบใหญ่สดุ 

   4.1.3 ช่องว่างระหว่างผิวทอีย่ในชันเดียวกันของเหล็กเสริมตามยาวในคานู        จะต้อง

มากกว่าเส้นผ่านศนูย์กลางเหล็ก หรือ 1.34 เท่าของขนาดโตสดุของวสัดผุสมหยาบ หรือ 2.5 ซม. และต้อง

เรียงเหล็กแตล่ะชนิให้ตรงกนัเพือเทคอนกรีตได้สะดวก 

   4.1.4 เมือเหล็กเสริมตามยาวของคานมีมากกว่าหนึงชัน   ช่องว่างระหว่างผิวเหล็กแตล่ะ

ชนัต้อง ไมน้่อยกว่า 2.5 ซม. และต้องเรียงเหล็กแตล่ะชนัให้ตรงกนั เพือเทคอนกรีตได้สะดวก 

  4.2 ความหนาของคอนกรีตทหีุ้มเหล็ก ทีวดัจากผิวเหล็ก ต้องไม่น้อยกว่า เกณฑ์ตอ่ไปนี 

  4.2.1 พืนและคานดนิทีเทลงบนดินโดยไม่มีไม้แบบท้องคาน …..……….6 ซม. 

  4.2.2 พืนและคานดนิทีใช้ไม้แบบท้องคาน 

                              สําหรับเหล็กทีมีเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. ขนึไป ……………..…4 ซม. 

  4.2.3 พืน และคานดนิทีใช้ไม้แบบท้องคาน 

   สําหรับเหล็กทีมีเส้นผ่านศนูย์กลางเล็กกว่า 15 มม. ลงมา………...3 ซม. 

  4.2.4 พืนและคานในร่มทีไมถ่กูดนิ แดด และนํา โดยตรง………..…..…..2 ซม. 

  ความหนาของคอนกรีตทีหุ้มปลอกเหล็กของเสาทกุชนิด ต้องไม่น้อยกว่า 3 ซม.หรือ 1 1/2  เท่า 

ของขนาดวสัดผุสมหยาบทีใหญ่สดุ และต้องเป็นเนือเดียวกนักบัคอนกรีตภายในแกนเสา 

 4.3 การยดึปลายเหล็กเสริมตามยาว 

  4.3.1 ปลายเหล็กเสริม        ต้องปล่อยเลยจดุทีไมต้่องรับแรงไปอีก ไม่น้อยกว่าความลึกของ

คานหรือไมน้่อยกว่า 12 เทา่ ของเส้นผ่าศนูย์กลางเหล็กเสริมปลายเหล็กเสริม อาจทําเป็นขอตามข้อกําหนด 

“ ของอมาตรฐาน ” และมีระยะทีฝังเพียงพอ 

 4.3.2 เหล็กเสริมรับโมเมนต์บวก   ต้องยืนเข้าไปในทีรองรับไม่น้อยกว่า 15 ซม.เป็นจํานวน

ไมน้่อยกวา่หนงึในสามสําหรับคานชว่งเดียว และไม่น้อยกว่าหนงึในสีสําหรับคานตอ่เนือง 
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  4.3.3 เหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบ     ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม จะต้องปล่อยเลยจุดดดักลบั

โมเมนต์เป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของคานหรือหนงึในสิบหกของชอ่งว่างของคาน 

 4.4 การต่อดามเหล็กเสริม 

  โดยปกติจะไมย่อมให้มีการตอ่เหล็กเสริม นอกจากทีแสดงไว้ในแบบหรือได้ระบไุว้ การตอ่เหล็ก

เสริมนีอาจตอ่โดยวิธีทาบ วิธีเชือม หรือการตอ่ยดึปลายแบบอืน ๆ ก็ได้ ทีให้มีการถ่ายแรงได้เต็มที     การต่อ

เหล็กเสริมโดยปกติ ต้องมีระยะเหลือมกนัไม่น้อยกว่า 50 เท่า ของเส้นผ่านศนูย์กลางสําหรับเหล็กกลม และ

ไมน้่อยกวา่ 40 เทา่ของเส้นผ่านศนูย์กลางสําหรับเหล็กข้ออ้อย  ควรหลีกเลียงการตอ่เหล็กเสริม ณ จดุทีเกิด

หนว่ยแรงสงูสดุเทา่ทีจะทําได้ และไมค่วรใช้วิธีตอ่ทาบกบัเหล็กทีมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางใหญ่กว่า 25 มม. 

   4.4.1 การต่อเหล็กเสริมรับแรงดึง         ความยาวของเหล็กข้ออ้อยทีนํามาต่อทาบกัน 

จะต้องไม่น้อยกว่า 24, 30 และ 36 เท่า ของเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็กทีมีกําลงัจุดคลาก 2,800, 3,500 

และ 4,200 กก./ซม.2ตามลําดบั หรือไม่น้อยกว่า 30 ซม.สําหรับเหล็กเส้นผิวเรียบ ระยะทาบทีใช้จะเป็น 2 

เทา่ของคา่ทีกําหนดไว้สําหรับเหล็กข้ออ้อย 

   4.4.2 การต่อเหล็กเสริมรับแรงอัด สําหรับคอนกรีตทีมีกําลงัอดั 200 กก./ซม.2 หรือสูงกว่านี

ระยะทางของเหล็กข้ออ้อยจะต้องไม่น้อยกว่า 20, 24 และ 30 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของเหล็กทีมีกําลงั

จดุคลากเทา่กบั  3500 หรือน้อยกว่า และคา่ 4200 กับ 5200 กก./ซม.2  ตามลําดบั และต้องไม่น้อยกว่า 30 

ซม. ถ้ากําลงัอดัของคอนกรีตมีคา่ตํากว่า 200 กก./ซม.2   ระยะทางจะต้องเพิมอีกหนงึในสามของคา่ข้างต้น 

สําหรับเหล็กเส้นผิวเรียบ ระยะทาบอยา่งน้อยจะต้องเป็น 2 เทา่ ของคา่ทีกําหนดไว้สําหรับ เหล็กข้ออ้อย 

  4.5 เหล็กเสริมตามขวาง 

  4.5.1 ในเสาปลอกเดยีว เหล็กยืนทกุเส้นจะต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เล็ก

กว่า 6 มม.พนัโดยรอบ   โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า 16 เท่า ของเส้นผ่านศนูย์กลางเหล็กยืน 

หรือ 48 เทา่ของเส้นผ่าศนูย์กลางเหล็กปลอก   ด้านแคบทีสดุของเสานนัจะต้องจดัให้มมุของเหล็กปลอกยึด

เหล็กยืนตามมมุทกุมมุ และเส้นอืน ๆ สลบัเส้นเว้นเส้น  โดยมมุของเหล็กปลอกนนัต้องไม่เกินกวา่ 135 องศา

เหล็กเส้นทีเว้นต้องห่างจากเส้นทีถูกยึดไว้ไม่เกิน 15 ซม.ถ้าเหล็กยืนเรียงกนัเป็นวงกลม อาจใช้เหล็กปลอก

พนัให้ครบรอบวงนนัก็ได้ 

   4.5.2 ในเสาปลอกเกลียว   ต้องพนัเหล็กปลอกเกลียวต่อเนืองกันเป็นเกลียวทีมีระยะห่าง

สมําเสมอกนั และยึดให้อยู่ตามตําแหนง่อยา่งมนัคงด้วยเหล็กยดึ    จํานวนของเหล็กยึดทีใช้ ขนึอยู่กบัขนา

เส้นผ่านศนูย์กลางของวงปลอกเกลียว     เหล็กปลอกควรมีขนาดใหญ่พอ (ไมน้่อยกวา่ 6 มม.) และประกอบ

แนน่หนาพอทีจะไมทํ่าให้ขาด ทําให้ระยะทีออกแบบไว้คลาดเคลือนเนืองจากการย้ายและติดตงั  ระยะเรียง

ศนูย์ถึงศนูย์ของเหล็กปลอกเกลียวต้องไมเ่กินหนงึในหกของเส้นผ่านศนูย์กลางแกนคอนกรีต  ระยะช่องว่าง

ระหว่างเกลียว ไม่ห่างเกินกวา่ 7 ซม.หรือแคบกวา่ 3 ซม.หรือ 1 1/2 เทา่ ของขนาดโตสดุของวสัดผุสมหยาบ  
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การใสเ่หล็กปลอกเกลียวต้องพนัตลอดตงัแตร่ะดบัพืน  หรือจากส่วนบนสดุของฐานรากขนึไป ถึงระดบัเหล็ก

เสริมเส้นลา่งสดุของชนัเหนือกวา่     ในเสาทีมีหวัเสา จะต้องพนัเหล็กปลอกเกลียวขึนไปจนถึงระดบัทีหวัเสา 

ขยายเส้นผา่ศนูย์กลางหรือความกว้างให้เป็นสองเท่าของขนาดเสา  

   4.5.3 ในคาน   เหล็กปลอกทีใช้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม.และเรียงห่างกันไม่เกิน 16 เท่า

ของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็กเสริมหรือ 48 เทา่ ของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของเหล็กปลอก ในคาน

ทีมีเหล็กเสริมรับแรงอดัจะต้องใสเ่หล็กปลอกตลอดระยะทีต้องการเสริมเหล็กเสริมรับแรงอดั 

   4.5.4 เหล็กเสริมด้านการยืดหด 

     ในพืน ค.ส.ล. ทีใช้เป็นส่วนอาคาร หรือหลงัคา  ซงึเสริมเหล็กรับแรงทางเดียว      จะต้อง

เสริมเหล็กในแนวตงัฉากกบัเหล็กเสริมอกเพือรับแรงเนืองจากการยืดหด ขนาดของเหล็กทีใช้ต้องไม่เล็กกว่า 

6 มม.และเรียงเหล็กหา่งกนัไม่เกิน 3 เทา่ ของความหนาของแผน่พืน หรือ 30 ซม.ปริมาณของเหล็กเสริมทีใช้

จะต้องมีอตัราสว่นเนือทีเหล็กตอ่หน้าตดัคอนกรีตทงัหมด ไมน้่อยกวา่คา่ทีให้ไว้ ดงันี 

   พืนซงึเสริมด้วยเหล็กเส้นผิวเรียบ…………………………………………..…….0.0025 

   พืนซงึเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อย และมีกําลงัจดุคลากน้อยกวา่ 4,200 กก./ซม.2….. 0.0020 

   พืนซงึเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อย และมีกําลงัจดุคลากเท่ากบั 4,200 กก./ซม.2 

   หรือลวดตระแกรงซงึระยะเรียงในทิศทีรับแรงห่างไมเ่กิน 30 ซม. …….……...…0.0018 

  การออกแบบควรทํารูปเหล็กทีจะต้องดดัให้ง่าย ๆ และยิงมีน้อยอย่างยิงดี เพราะทุ่นค่าแรงดดั 

การดดังดขอตา่ง ๆ ต้องทําให้ถกูต้องตามแบบทีกําหนด    มิฉะนนัเมือนําไปผกูเป็นโครงจะไม่เข้ากนั และจะ

ทําให้เนือคอนกรีตทีหุ้มเหล็กผิดไปจากทีกําหนด   ถ้าทําได้ควรผกูเป็นโครงให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงยกเข้าใส่

ในแบบ ซงึมีทีหนนุรองรับอยู่ให้สงูพ้นแบบตามทีต้องการ 

 

_________________________ 


