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บทท ี1  

คอนกรีต 

1. ประเภทของคอนกรีต 

 คอนกรีต    ได้จดัให้เป็นวสัดทีุใช้สําหรับงานก่อสร้างอย่างแพร่หลายกนัมานานหลายสิบปีแล้ว  อนั

เป็นผลมาจากคุณลักษณะทีเด่น ๆ ได้แก่ คอนกรีตสามารถออกแบบหล่อหลอมเป็นโครงสร้าง หรือเป็น

สิงก่อสร้างได้ทกุรูปลกัษณะตามต้องการ      คอนกรีตมีคณุสมบตัิในการรับแรงอดัได้ดี  และมีความทนทาน

สงู ทงัยงัสามารถเลือกใช้ส่วนผสมให้ได้คอนกรีตทีมีคณุสมบตัติา่ง ๆ กนั เพือใช้ให้เหมาะกับงานก่อสร้างแต่

ละชนิดได้    นอกจากนีคอนกรีตยังสามารถนํามาใช้ร่วมกับวัสดุอืน เช่นเหล็ก จะสามารถเพิมขีด

ความสามารถในการรับแรงตา่งๆ ได้ดียงิขนึกว่าเดมิ 

คอนกรีต  เป็นวสัดกุ่อสร้างทีได้จากการผสม ปนูซีเมนต์ หิน ทราย และนํา เข้าด้วยกนั    ในขณะที

คอนกรีตยงัเหลวอยู่  จะถูกเทลงในแบบหล่อเพือให้ได้รูปทรงตามทีต้องการ เช่น เสา คาน พืน ผนงั เป็นต้น 

เมือคอนกรีตเริมก่อตวั ซีเมนต์จะทําปฏิกิริยากบันําทําให้คอนกรีตจะแข็งตวัขนึเรือย ๆ  

สําหรับขนัตอนการผสมคอนกรีต จะมีแสดงอยูใ่นรูปที 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 1.1 การผสมส่วนผสมคอนกรีต 

 คอนกรีตทีใช้ในงานโครงสร้าง สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

 1.1 คอนกรีตล้วน      

  เป็นคอนกรีตอย่างเดียวล้วน ๆ ไม่มีวสัดอืุนมาเสริม  จะใช้กบัโครงสร้างรับแรงอดั 

 1.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก       

  เป็นคอนกรีตทีมีเหล็กเสริมร่วมกับคอนกรีต โดยหล่ออยู่ในเนือคอนกรีต  ใช้กบัโครงสร้างทีรับ

แรงดงึ และแรงอดั  

ปนูซีเมนต์ 

นาํ และ/หรือ 

สารผสมเพมิ 

หินหรือกรวด 

ทราย 

ซีเมนต์เพสต์ 

มอร์ต้า 

คอนกรีต 
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  1.3 คอนกรีตอัดแรง  

  เป็นคอนกรีตทีอดัแรงก่อนไว้ก่อนใช้งาน โดยการดงึเหล็กทีทนแรงดงึสงูให้ยืดออก และตดัเหล็ก

ปล่อยให้เหล็กพยายามหดตวักลบัจากจุดทียึด เป็นการอดัแรงให้กับคอนกรีต คอนกรีตอดัแรงสามารถรับ

แรงได้ดีกว่าเพราะใช้ประโยชน์จากหน้าตดัคอนกรีต ได้ดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. องค์ประกอบของคอนกรีต 

 คอนกรีต คือ วสัดทีุได้จากผสมกนัของ ปนูซีเมนต์ ทราย หิน นํา และสารผสมเพิม ในอตัราส่วนที

เหมาะสม เพือให้ได้คอนกรีตทีมีคุณลักษณะตามทีต้องการ หากจะพิจารณาคอนกรีตตามลักษณะเนือ

คอนกรีต จะสามารถแบง่คอนกรีตออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) และวสัดมุวลรวม 

(Aggregate) 

 2.1 ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) 

 2.1.1 ส่วนประกอบ และหน้าทขีองซีเมนต์เพสต์ 

  ซีเมนต์เพสต์ ประกอบด้วย ปนูซีเมนต์ นํา และอากาศ โดยทวัไปในเนือคอนกรีตจะมี

ปริมาณของซีเมนต์เพสต์ประมาณ 23 – 40 % โดยปริมาตร    ในซีเมนต์เพสต์ จะมีปริมาตรของปนูซีเมนต์ 

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

  หน้าทีหลกัๆ ของซีเมนต์เพสต์ คือ เป็นตวัยึดวสัดมุวลรวมเข้าด้วยกนั 

  2.1.2 คุณภาพของซีเมนต์เพสต์  

   คณุภาพของซีเมนต์ ส่วนใหญ่ดทีูกําลงั (Strength) เป็นหลกั กําลงัของซีเมนต์เพสต์จะ

ขึนอยู่กบัอตัราส่วนของนําตอ่ซีเมนต์ (Water/Cement Ratio)     ถ้าอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์มาก (นํามาก ปู

น้อย) กําลังของซีเมนต์เพสต์ก็จะน้อย ในทางกลับกัน ถ้าอตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์น้อย (นําน้อย ปนูมาก) 

กําลงัของซีเมนต์เพสต์จะมากตาม ฉะนนัการควบคมุปริมาณนําทีใช้ในการผสมคอนกรีต จงึเป็นเรืองสําคั

ทีสดุ การเพมินําเพือให้คอนกรีตเหลวขนึ ทํางานได้ง่ายขนึ โดยไม่เพิมปนูซีเมนต์ด้วย จะทําให้คอนกรีตทีได้

มีคณุภาพตํากว่าทีต้องการ 

  2.1.3 ปฏิกิริยาระหว่างนาํ และปนซีเมนต์ ู  

   เมือนํานํามาผสมกบัปนูซีเมนต์ จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชัน 

(Hydration) ซงึทําให้ปนูซีเมนต์แปรสภาพจากเม็ดเล็กละเอียด เป็นวสัดทีุมีลกัษณะคล้ายเจลาติน (หรือวุ้น) 

ซึงจะคอ่ย ๆ แข็งตวัขนึตามลําดบั ตราบเท่าทียงัมีนําเข้าทําปฏิกิริยาอยู ่  นนัคือ ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง 

ปนูซีเมนต์กับนําจะเกิดขนึอย่างรวดเร็วในระยะเริมต้นตอนแรก ๆ และจะช้าลงตามลําดบัในตอนหลงั ดงันั

ปฏิกิริยาไฮเดรชนัจะเกิดขึนมากหรือน้อย เพียงใด ขึนอยู่กบัปริมาณนําทีมีอยู่ในคอนกรีตนีเอง โดยหลงัจา

ทีเทคอนกรีตและถอดแบบแล้ว ต้องทําการบม่คอนกรีตทนัที จดุประสงค์ก็คือ เพือให้มีนําเข้าทําปฏิกิริยากั

ปนูซีเมนต์ตลอด ไม่ขาดตอน  
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   ผลลพัธ์ของปฏิกิริยาไฮเดรชนั  นอกจากจะทําให้ซีเมนต์เพสต์แข็งตวัแล้ว  ยงัมีความร้อน

ทีถูกปล่อยออกมาด้วย    ความร้อนทีเกิดขึนจากปฏิกิริยาไฮเดรชนั (Heat of Hydration) จะระบายผ่าน

ออกมาทางเนือคอนกรีต แตถ้่าหากมีความร้อนมาก ๆ จะทําให้คอนกรีตเสียกําลงัไปและอาจทําให้คอนกรีต

แตกร้าวได้เนืองจากแรงดนัภายในคอนกรีต  ฉะนัน ในการเทคอนกรีตขนาดใหญ่ หนา ๆ (เช่น ฐานราก

ขนาดใหญ่) ความร้อนจะระบายออกไมท่นั        ซงึสามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้สารผสมเพิมเพือลดปริมาณ

ความร้อนทีจะเกิดขึน 

 2.2 วัสดุมวลรวม (AGGREGATES) 

  วสัดมุวลรวม คือ ส่วนผสมคอนกรีตทียึดเข้าไว้ด้วยกันด้วยซีเมนต์เพสต์ วสัดมุวลรวมนีจะได้

จากธรรมชาติ เป็นแร่ธาตเุฉือยไมมี่ปฏิกิริยา ทีใช้กนัทวัไป ได้แก่ หินอ่อน หินกรวด และทรายหยาบ การ

เลือกใช้วสัดมุวลรวมมีส่วนสําคญัทีชว่ยให้คอนกรีตมีคณุภาพดี  

  2.2.1 ประเภทของวัสดุมวลรวม 

   วสัดมุวลรวม สามารถแบง่ตามลกัษณะขนาดได้เป็น 2 ชนิด คือ 

  2.2.1.1 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 

  2.2.1.2 วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse aggregate)  

    หมายถึง วสัดมุวลรวมทีมีขนาดตงัแต ่4.5 มม. ขนึไป หรือทีไม่สามารถลอดผ่าน

ตระแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4  ซงึได้แก่  หินย่อย กรวด   การเลือกใช้วสัดมุวลรวมหยาบ อาจกําหนดขนาด 

เพือให้เหมาะสมกบัโครงสร้างนนั ๆ  เช่น ขนาดใหญ่ทีสดุของมวลรวมหยาบอาจเป็น 1 ใน 5 ของความหนา

ของคาน หรือ 1 ใน 3 ของความหนาของแผงพืน  

  2.2.2 คุณสมบัติทสีาํคัญของวัสดุมวลรวม 

   วสัดมุวลรวม เป็นองค์ประกอบหลกัของคอนกรีต ดงันนั คณุสมบตัิของวสัดมุวลรวม จึง

มีผลกระทบตอ่คณุภาพของคอนกรีตโดยตรง   คณุสมบตัิทีสําคญัของวสัดมุวลรวม มีดงัตอ่ไปนี  

   2.2.2.1 กาํลัง (Strength)  

    วสัดมุวลรวมต้องมีความสามารถรับนําหนกักดได้ไมน้่อยกวา่กําลงัทีต้องการขอ

คอนกรีต โดยทวัไปหินจะมีกําลงัรับแรงอดัสูงกว่าคอนกรีตมาก กําลงัรับแรงอดัของหิน มีคา่ประมาณ 700 

ถึง 3,500 กก./ซม.2 

    2.2.2.2 ความทนทานต่อการสึกหรอ (Abrasive resistance)  

    หินทีนํามาผสมคอนกรีตในงาน  ต้องทนทานตอ่แรงกระแทก และเสียดสีมาก ๆ 

ได้ โดยเฉพาะคอนกรีตทีใช้ทําพืน หรือถนน ซงึต้องเผชิญการเสียดสีอยูต่ลอดเวลา  
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       2.2.2.3 ความทนทานต่อการเปลียนแปลงอุณหภมิ ู (Abrasive resistance) 

    การเปลียนแปลงอณุหภูมิ จะทําให้คอนกรีตเกิดการขยายตวั และหดตวั  หากมี

การเปลียนแปลงอณุหภมูบิอ่ย ๆ ซํา ๆ ตลอดเวลา จะทําให้เกิดหนว่ยแรงมากพอทีจะทําให้คอนกรีตแตกร้า

ได้     วัสดุผสมจึงควรทนต่อการเปลียนแปลงอุณหภูมิได้ดี คือ ไม่ขยายหรือหดตัวมาก ทนต่อการ

เปลียนแปลงอณุหภมูบิอ่ย ๆ ซํา ๆ ได้ดี 

   2.2.2.4 ความคงตัวต่อปฏิกิริยาเคมี  

   วสัดมุวลรวมต้องไม่ทําปฏิกิริยาทางเคมีกบัปนูซีเมนต์   

   2.2.2.5 รปร่าง และผิว ู (Particle shape and Surface texture)  

    มีความสําคญั ตอ่การยดึเกาะกับซีเมนต์เพสต์ และ ” ความสามารถเทได้ ” ของ

คอนกรีต  ดงันนั วสัดุทีใช้ควรมีลกัษณะเป็นแง่เหลียมคม และผิวหยาบ เพือช่วยการยึดเกาะ และไม่ควรมี

รูปทรงเป็นแผน่แบนๆ หรือเป็นชินยาวๆ เพราะจะทําให้เทได้ยาก ควรมีรูปทรงก้อนกลม หรือลกูบาศก์  

   2.2.2.6 ความสะอาด (Cleanliness)  

    วสัดมุวลรวมต้องสะอาด มีสารทีจะทําให้เกิดการเสือมคณุภาพตอ่คอนกรีตน้อย

ทีสดุ สารเหลา่นี ได้แก่ เปลือกหอย ชายอ้อย ถ่านหิน ถ่าน เศษไม้ เศษกระดาษ ก้อนหิน โคลนเลน ฝุ่ น หรือ

ผงละเอียด (Silt) ถุงพลาสติก ใบไม้  เป็นต้น    สิงดงักล่าวนีทําให้ความทนทาน และแรงยึดเหนียวลดลง 

บางครังทําให้คอนกรีตร้าว, มีกําลงัตํา, แข็งตวัช้า ปริมาณสิงเจือปนทีจะเป็นอนัตรายตอ่คอนกรีต จะต้องมี

ไมม่ากกวา่ทีกําหนดไว้ในตารางที 1.1 

ตารางท ี1.1 ปริมาณของสิงเจือปนทยีอมให้ในวัสดุมวลรวม 

ในวัสดุผสมละเอียด ในวัสดุผสมหยาบ

 . ดินเหนียว 1 0.25

 . ฝุ่ นหรือผงละเอียดทผีา่นตระแกรงมาตรฐาน เบอร์ 

     .  คอนกรีตทรีับแรงเสียดสี 5 1

     .  คอนกรีตทวัไป 5 1

 . ถ่านหินหรือลิกไนท์

     .  สําหรับงานทีอวดผิวหน้า 0.5 0.5

     .  คอนกรีตทวัไป 1 1

 . วสัดุอ่อน (เชน่ รากไม้, เศษไม้) - 5

เปอร์เซน็ต์ทียอมให้สูงสุดโดยนาํหนัก
สงิเจือปนในวัสดุผสม

 

  

   2.2.2.7 ความลดหลันของขนาด หรืออัตราส่วนขนาดคละ (Gradation)  
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    วสัดมุวลรวมทีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีความลดหลนัของขนาดทีเหมาะสม ซึง

จะช่วยให้เรียงตวักนัได้แน่น และมีช่องว่างน้อย ทําให้คอนกรีตมีกําลังมากขึน 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

ขนาด
ขนาดตะแกรง

เปอร์เซน็ต์สะสมทีค้างบนตะแกรงขนาดต่าง ๆ

หนิ

ตังแต่เบอร์         

 ถึง 3/4”

ตังแต่เบอร์         

 ถึง 1”

ตังแต่เบอร์         

 ถึง 1.5”

ตังแต่เบอร์         

 ถึง 2”

 

   2.2.2.8 ความชืน และการดดซีม ู (Moisture and Absorbtion)  

    ภายในก้อนของวัสดมุวลรวมจะประกอบไปด้วย เนือ และช่องว่าง ช่องว่างและ

เนือเหล่านี จะเก็บดดูความชืนในอากาศเข้าไว้ ทําให้วสัดอุยูใ่นสภาวะใดสภาวะหนงึ ในสีสภาวะตอ่ไปนี 

  ก) แห้งด้วยเตาอบ  คือ แห้งสนิทโดยตลอด ทําให้วสัดสุามารถดดูความชืนได้

เต็มที 

  ข) แห้งด้วยอากาศ   คือ แห้งทีผิว แต่มีความชืนอยูภ่ายในช่องว่างข้างใน ทํา

ให้วสัดสุามารถดดูความชืนได้บ้าง 

    ค) อิมตัวผิวแห้ง คือ มีความชืนทวัถึงตลอด สภาวะนีถือว่าดีทีสดุสําหรับใช้

ผสมคอนกรีต เพราะจะไมด่ดู หรือคายความชืน 

   ง) ชืนหรือเปียก  คือ มีนําอยูร่อบผิววสัด ุ
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     สภาพความชืนและการดดูซึมของวสัด ุจะมีผลต่อปริมาณนําทีใช้ผสมคอนกรีต

หากวัสดุสามารถดูดความชืนได้  นําในคอนกรีตจะถกูดดูไป ทําให้มีปริมาณนําทีเข้าท ําปฏิกิริยาก

ปูนซีเมนต์น้อยลง    หรือถ้าวัสดุมีความชืนมากเกินไป ปริมาณนําในคอนกรีตจะเพิมมากขึน เทา่กั

อตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์เพมิมากขนึ  

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 1.2 สภาวะของของวัสดุมวลรวม 

   2.2.2.9 การพองตัว (Bulking of Sand)  

    ดงัได้กลา่วแล้ววา่ ความชืนทีวสัดมุวลรวมเป็นตวัการสําคญัทีทําให้ต้องควบคมุ

ส่วนผสมและอตัราส่วนปริมาณนํา นอกจากนนัแล้วความชืนทีผิวจะเข้าไปแทรกอยู่ระหวา่ง เม็ดทรายทําให

เม็ดทรายแยกตวัห่างออกจากกนั ปริมาตรจึงเพิมขนึ หรือทีเรียกว่า ทรายพองตวั (BULKING OF SAND) 

ปริมาตรการพองตวัขนึอยู่กบัเปอร์เซ็นต์ของความชืน และขนาดของวสัดมุวลรวม     วสัดมุวลรวมทีละเอียด

กว่าจะพองตวัมากกว่าเมือความชืนเทา่กนั  สําหรับทรายละเอียดจะมีปริมาตรเพิมขนึถึง 40 % ทรายหยาบ

อาจเพิมขึนถึง 25 % ซึงทําให้หน่วยนําหนกัของทรายละเอียดลดลง 25 % ทรายหยาบลดลง 15 % 

ตามลําดบั แตเ่มือทรายอมิตวัปริมาตรจะคงที  

        2.2.2.10 โมดลัสความละเอียดู  (Fineness Modulus)  

    โมดลูสัความละเอียด (FM) นี  เป็นเลขดชันีทีเป็นปฏิภาคโดยประมาณกบัขนาด

เฉลียของก้อนวสัดใุนวัสดมุวลรวมทีกําหนด นนัคือ วสัดุมวลรวมยิงหยาบ คา่ FM ยิงสูงขึน สําหรับทรายที

ใช้ทําคอนกรีตควรมีคา่ FM ระหว่าง 2.25 - 3.25 หินทีใช้ผสมคอนกรีตควรมีคา่ FM ระหว่าง 5.5 – 7.5  

       2.2.2.11 ขนาดโตสุดของวัสดุมวลรวม (Maximum size of Aggregate) 

    ขนาดโตสดุของวัสดมุวลรวม ต้องอยู่ในเกณฑ์กําหนดมาตรฐาน และต้องไม่โต 

กว่า 1/5 ของด้านทีแคบสดุของแบบหล่อ หรือไม่โตกว่า 3/4 ของระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมแตล่ะเส้น หรือ

แตล่ะมดั ทงัทางดงิ และทางระดบั ขนาดของหินเบอร์ตา่ง ๆ มีแสดงในตารางที 1.3 

 
 
 

ตารางที 1.3 ขนาดของหนิเบอร์ต่างๆ 

แห้งด้วยเตาอบ แห้งด้วยอากาศ อิมตัวผิวแห้ง ชืน 
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หนิเบอร์ ขนาด (มม.) หนิเบอร์ ขนาด (มม.)

0 หินฝุ่ น,เศษหินย่อย 3 50 - 75

1 20 – 25 4 75 - 100

2 25 – 50 หินใหญ่พิเศษ   ขนึไป
 

3. คุณสมบัตทิสีําคัญของคอนกรีต 

 สําหรับการพิจารณาถึงคณุสมบตัขิองคอนกรีตทีสําคญั  ในทีนีจะแยกพิจารณาคณุสมบตัขิอง

คอนกรีตใน 2 ลกัษณะคือ  คอนกรีตในสภาพทียงัเหลว และ คอนกรีตในสภาพทีแข็งตวัแล้ว 

 3.1 คอนกรีตในสภาพทยีังเหลว  

 มีคณุสมบตัิอยู ่2 ประการทีควรพิจารณา คือ 

  3.1.1 ความสามารถเทได้ (Workability) 

   ความสามารถเทได้ หรือ ความคล่องตวัในการเท คือ ผลรวมของพลงังานทีต้องใช้เพือ

เอาชนะแรงเสียดทานระหว่างอนภุาคสว่นผสมในคอนกรีต และแรงเสียดทานระหว่างคอนกรีต กบัแบบหล่อ 

และเหล็กเสริมคอนกรีต หากคอนกรีตมีความสามารถเทได้ดี คอนกรีตจะไหลได้เต็มแบบ และหุ้มเหล็กเสริม

ได้ดี ทงัยงัสามารถทําให้แนน่ได้โดยปราศจากการแยกตวั  

  ปัจจยัสําคญัทีมีผลตอ่ความสามารถเทได้ของคอนกรีตได้แก่ 

   3.1.1.1 ปริมาณนาํในส่วนผสม   

    นํามาก จะช่วยเพิมการหล่อลืนให้คอนกรีต   แต่เมือคอนกรีตแข็งตวัแล้ว จะมี

ชอ่งว่างในคอนกรีตมาก ทําให้กําลงัของคอนกรีตลดลง 

   3.1.1.2 คุณสมบัติของปนซีเมนต์และวัสดุมวลรวมู  

   3.1.1.3 ส่วนผสมของคอนกรีต     

    ถ้าใช้ทรายมากจะมีความสามารถการเทได้มากขนึ แตกํ่าลงัจะลดลง 

   3.1.1.4 สารผสมเพมิ  

    การทดสอบความสามารถเทได้ของคอนกรีต ทีใช้กนัแพร่หลาย คือ การทดสอบ

หาคา่ยบุตวั (Slump Test)  ตวัอยา่งค่ายบุตวัทีเหมาะสมกบังานก่อสร้างทวั ๆ ไปในประเทศไทย มีแสดงไว้

ในตารางที 1.4 
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ตารางที 1.4 ค่ายุบตัวสาํหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ 

 ชนดิของงานก่อสร้าง ค่ายุบตัว (ซม.)

 ฐานราก   7.5 +/- 2.5

 แผ่นพืน คาน ผนงั ค.ส.ล. 10.0 +/- 2.5

 เสา 10.0 +/- 2.5

 ครีบ ค.ส.ล. และผนงับางๆ 10.0 +/- 2.5

  ถนน สนามบิน   5.0 +/- 2.5

 งานทใีช้คอนกรีตปัม 10.0 +/- 2.5

 เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง หรือเสาเข็มขนาดเล็ก 10.0 +/- 2.5

 งานเทคอนกรีตใต้นํา (Trimie) มากกว่า 

 เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ มากกว่า 

 งานคอนกรีตทมีเีหล็กเสริมหนาแน่น มากกว่า 
 

  3.1.2 การอย่ตัว ู (Soundness) 

    การอยู่ตวัหรือความข้นเหลว หมายถึงการทีคอนกรีตคงความสมําเสมอของเนือคอนกรี

ตลอดชว่งเวลาทีเท หรือขนย้าย  คอนกรีตทีมีการอยูต่วัดี จะสามารถอดัแน่นในแบบหล่อได้ดีโดยไม่เกิดการ

แยกตวั (Segregation) และไม่เกิดการเยิม (Bleeding)   ปัจจบุนัยงัไม่มีเครืองมือวดัค่าการอยู่ตวัจะอาศยั

การสงัเกตเป็นหลกั 

 3.2 คอนกรีตในสภาพทแีข็งตัวแล้ว  

  คุณสมบัติของคอนกรีตทีแข็งตัวแล้ว มีหลายประการ แต่ในทีนีจะขอกล่าวถึงคุณสมบัติที

สําคญัทีสดุ คือ กาํลังของคอนกรีต (Strength)  

  กําลงัของคอนกรีตขนึอยู่กับปัจจยัหลายประการ ปัจจยัทีสําคญัมากอย่างหนึง คือ อตัราส่วน

นํา-ซีเมนต์ (Water-Cement Ratio [w/c]) ถ้าใช้นําผสมคอนกรีตมาก กําลงัของคอนกรีตจะน้อย การทีกําลั

ของคอนกรีตทีเพิมขนึเรือย ๆ นนั เป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างนํากบัซีเมนต์ นําจึงมีความจ ําเป็นอย่างม

ตอ่กําลงัของคอนกรีต ดงันนั ในงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เมือผสมคอนกรีตจะต้องควบคมุปริมาณนํ

ทีใช้ผสมคอนกรีตให้ได้ตามทีออกแบบสว่นผสม และเมือคอนกรีตเริมก่อตวั จะต้องคอยควบคมุให้คอนกรีต

สญูเสียนําน้อยทีสดุ  โดยปกติ จะถือเอากําลงัของคอนกรีตเมืออายคุรบ 28 วนั เป็นมาตรฐานในการบอก

กําลงัของคอนกรีต  และกําลงัของคอนกรีตจะหาจาก แทง่คอนกรีตรูปทรงกระบอก หรือแท่งคอนกรีตรูปทรง

ลกูบาศก์ 
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4. ปนซีเมนต์ู  

 4.1 ลักษณะของปนซีเมนต์ู  

  คําว่า   “ ปนูซีเมนต์  “   เป็นคําเรียกสนั ๆ ของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) 

ปนูซีเมนต์เป็นผลิตภณัฑ์ทีได้จากการบดปนูเม็ด ซึงเป็นผลึกทีเกิดจากเผาส่วนผสมต่างๆ แล้วผสมกนัเป็น

เนือเดียว    ส่วนประกอบทางเคมีทีสําคญัของปนูซีเมนต์ คือ แคลเซียม และอลูมิเนียมซิลิเกต ปนูซีเมนต์

เมือผสมกบันํา จะเกิดปฏิกิริยาเคมี ทีเรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชนั (HYDRATION) ซึงจะทําให้ปนูแข็งตวั และ

มีคณุสมบตัใินการเป็นตวัประสานวสัดมุวลรวมเข้าด้วยกนั 

 4.2 ประเภทของปนซีเมนต์ู  

  สมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน (ASTM)  และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย ได้แบง่ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 

  4.2.1 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทหนึง  

   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) สําหรับใช้ทําคอนกรีต

ทีไม่ต้องการคณุภาพพิเศษกว่าธรรมดา     และใช้ในงานคอนกรีตตามปกติทวัไป ทีไม่อยู่ในสภาวะอากาศ

รุนแรง  ปนูซีเมนต์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราช้าง ตราทีพีไอสีแดง ตราพญานาคสีเขียว และตราเพชร

เม็ดเดียว 

  4.2.2 ปนซีู เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสอง  

   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดดัแปลง (Modified Portland Cement)   สําหรับใช้ในการทํา

คอนกรีตทีเกิดความร้อนตํา และทนซลัเฟตได้ปานกลาง  เชน่ งานสร้างเขือนคอนกรีต กําแพงกนัดินหนา ๆ

หล่อท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ตอม่อสะพาน  เป็นต้น    ปนูซีเมนต์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราพญานาค

เจ็ดเศียร  

  4.2.3 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทสาม  

   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตวัเร็ว (High-Early Strength Portland Cement) หรือที

เรียกว่า ซูเปอร์ซีเมนต์   ปนูซีเมนต์ประเภทนีให้กําลงัสงูในระยะแรก เนือปนูมีลกัษณะเป็นผงละเอียดกว่า

ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ผลิตได้โดยการเปลียนสดัส่วนสว่นผสม, โดยการเติมสารอืน และโดยการบด

ให้ละเอียดยงิขนึ หรือโดยการเผาให้ดีขนึ    ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตวัเร็ว มีประโยชน์สําหรับทําคอนกรีต

ทีต้องการความเร่งดว่น หรือในกรณีทีต้องการรือแบบหล่อเร็ว ๆ เช่น เสาเข็มคอนกรีต ถนน พืน และคานที

ต้องการจะใช้เร็ว เป็นต้น ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราเอราวัณ ตรา

พญานาคสีแดง ตราสามเพชร 
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  4.2.4 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทสี  

   คือปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนตํา (Low-Heat Portland Cement) เป็น

ปนูซีเมนต์ทีให้ความร้อนตําสดุ   ปนูซีเมนต์ชนิดนีใช้กนัมากในการก่อสร้างคอนกรีตหลา เชน่ เขือน เป็นต้น

เนืองจากให้อณุหภมูขิองคอนกรีตตํากว่าปนูซีเมนต์ชนิดอืน  

 4.2.5 ปนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ู ประเภทห้า  

   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซลัเฟตได้สงู  (Sulfate-Resistant Portland Cement) เป็น

ปนูซีเมนต์ สําหรับใช้กบัโครงสร้างทีอยูภ่ายใต้สภาพทีมีการกระทําของซลัเฟตรุนแรง เชน่ ในนํา หรือในดินที

มีดา่ง (Alkaline) สงู    ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี มีระยะเวลาการแข็งตวัช้ากวา่ประเภทหนงึ  

ตวัอย่างปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราปลาฉลาม     

            นอกจากปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทงั 5 ประเภทนีแล้วยงัมีปนูซีเมนต์ประเภทอนืทีสําคญัอีก คือ  

  4.2.6 ปนซีเมนต์ซัลเฟตสง ู ู (SUPER-SULFATED CEMENT) 

   คือ ปูนซีเมนต์ทีได้จากการบดส่วนผสมของเม็ดตะกรันเตาถลุง, คลัเซียมซัลเฟต และ

ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาเข้าด้วยกัน มีคุณสมบตัิทนทานตอ่การกัดกร่อนของนําทะเลและพวกซลัเฟ

ได้ดี ทงัยงัทนทานตอ่ กรด และนํามนั  

 4.2.7 ปนซีเมนต์ซิลิก้าู  (CILICA)  

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

จากการบดเม็ดปูนของ ปนูซีเมนต์ปอร์แลนด์ธรรมดากับทรายประมาณ 25 - 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเนือ

ซีเมนต์จึงมากขึนและมีราคาถูกลง  มีลกัษณะแข็งตวัช้าไม่ยืดหรือหดตวัมาก  เหมาะกบังานก่อ งานถือปนู 

หรืองานทีไมต้่องการกําลงัของคอนกรีตมากๆ ปนูซีเมนต์ประเภทนี ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตราเสือ ตรางูเห่า และ

ตรานกอินทรีย์ เป็นต้น 

 4.3 การเก็บปนซีเมนต์ู  

  การเก็บปนูซีเมนต์ไว้ใช้งานเป็นเรืองทีต้องให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก เนืองจากปนูซีเมนต์

เป็นวตัถทีุดดูความชืนจากอากาศหรือของทีอยู่ใกล้เคียงได้ง่าย เมือปนูซีเมนต์ได้สมัผสักับความชืน จะเกิด

เป็นเม็ด และก้อนแข็ง ถ้าหากความชืนมีเพียง 1 – 2 % ก็ไม่ถือว่าเกิดความเสียหายแตอ่ย่างใด แตถ้่ามาก

ไปกว่านีจะให้ปนูซีเมนต์แข็งตวัช้าลง และกําลงัก็จะลดลงด้วย  และถ้าดดูความชืนเข้าไว้มากกว่า 5 % แล้ว

ปนูซีเมนต์นนัจะเป็นก้อนแข็งใช้งานไมไ่ด้  

  วิธีเก็บปนูซีเมนต์อย่างดีทีสดุ คือ เก็บไว้ในสถานทีแห้งมีหลงัคาและผนงัปกคลุมมิดชิด โดยการ

เก็บควรเก็บไว้เป็นปริมาณมาก ๆ ในทีเก็บแหง่เดียว      การกองเก็บปนูซีเมนต์ ควรกองเก็บให้มีอากาศผ่าน

เข้าภายในกองได้น้อยทีสดุ และต้องระมดัระวงัอยา่ให้ความชืนหรือนําเข้าทางพืนได้  ถ้าพืนเป็นไม้ต้องยกพื

ไม้ให้อยูพ้่นระดบัดนิขนึไปไมตํ่ากว่า 30 ซม.  
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  การวางถงุปนูซีเมนต์ ควรวางเรียงเป็นชนัๆ ทีนิยมทํากนัคือ วางตามยาวของถงุ 5 ถุง แล้ววาง

ตามขวาง 5 ถุง สลบักัน การวางซ้อนกนัไม่ควรให้สูงมากเกินไปกว่าทีจะหยิบมาใช้งานได้สะดวก และอย่า

วางให้ชิดตดิผนงัหรือฝา เพราะปนูซีเมนต์อาจถกูความชืนจากข้างนอกเข้ามาข้างในได้ 

  ในกรณีจําเป็น ต้องวางกองปนูซีเมนต์ไว้กลางแจ้ง ควรหาไม้มาทําเป็นพืน (ยกพืน) และต้อง

เตรียมผ้าใบ (ทีกันนําได้) เพือใช้คลุมกันความชืน หรือเวลาฝนตก    และในกรณีเช่นนี ไม่ควรกองเก็บ

ปนูซีเมนต์ไว้นาน ๆ ควรสงัมาแตน้่อย แล้วรีบใช้ให้หมดจะดีกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปท ีู 1.3 การกองเก็บปนซีเมนต์ถุงู  

5. นาํทใีช้ผสมคอนกรีต (MIXING WATER) 

 5.1 ลักษณะของนาํทีใช้ผสมคอนกรีต          

   นําทีใช้ผสมคอนกรีตควรสะอาดปราศจากสิงเจือปน เชน่ กรด ดา่ง นํามนั และสารอินทรีย์อืน 

มากจนเกินไป จนทําให้เป็นอนัตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม  ตามปกติ นําประปา นําจืดตามธรรมชา

ส่วนใหญ่ซงึไมมี่ส่วนผสมของนําทงิจากอาคาร จากบ้านเรือน หรือจาก โรงงานอตุสาหกรรม  จดัได้ว่าเป็นนํ

ทีมีคณุภาพดีพอทีจะใช้ผสมคอนกรีตได้ดี  

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

สามารถใช้ผสมเทคอนกรีตได้ แต่จะทําให้กําลงัต้านทานแรงอดัของคอนกรีตลดลง 10 – 20 % แตถ้่านํามี

เกลือของโซเดียม เกิน 5.0 % จะทําให้กําลงัคอนกรีตลดลง 3 % ดงันนั ไม่ควรนํานําทะเลมาผสมคอนกรีต ถ้

สามารถหานําจืดใช้แทนได้ นอกจากนียงัไมค่วรใช้นําทะเลในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทงันีเพราะจะทาใํ

เหล็กเสริมเป็นสนิม และผุกร่อนเร็ว สําหรับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในนําทะเลควรมีคอนกรีตหุ้

เหล็กเสริมอยา่งน้อย 7 ซม. 
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5.2 หน้าทีของนาํทีใช้ผสมคอนกรีต  

  นําทําหน้าทีหลายประการในการผสมคอนกรีต หน้าทีทีสําคญั ได้แก่ 

  5.2.1 เคลือบวัสดุมวลรวม  

   นําทําให้วสัดมุวลรวมเปียกเพือให้ปนูซีเมนต์เข้าเกาะได้โดยรอบ และจบัยึดตวักนัได้  

  5.2.2 หล่อลืนวัสดุมวลรวมทาํให้เกิดความเหลว  

   เมือคอนกรีตมีความเหลวจะสามารถเทได้ กระทุ้ง เขยา่เข้ารูปแบบหล่อ เป็นรูปตา่ง ๆ ได้  

  5.2.3 ทาํปฏิกิริยาทางเคมีกับปนู ซีเมนต์ 

   นําเมือทําปฏิกิริยาเคมี (ปฎิกิริยาไฮเดรชนั)      จะทําให้ผงซีเมนต์ติดอยูก่บัวสัดมุวลรวม 

กลายเป็นวุ้นชว่ยประสานผิวระหว่างวสัดผุสม ให้เกาะยึดตวัแนน่เมือแข็งตวั   สารทีเจือปนอยูใ่นนํา ซงึมีผ

ทําให้คณุภาพคอนกรีตเสียไป    ได้แก่  พวกฝุ่ น หรือผง (SILT ) นํามนั กรด ดา่ง เกลือตา่ง ๆ  และนําทงิจ

โรงงานอตุสาหกรรม หรือบ้านเรือนตา่ง ๆ เป็นต้น  

6. สารผสมเพมิ (ADMIXTURES) 

 สารผสมเพิมหมายถึง สารเคมีอืนๆ นอกเหนือไปจาก ปนูซีเมนต์ วสัดมุวลรวม และนําทีใช้เตมิลงใ

ส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยจดุประสงค์เพือ ปรับเปลียนคณุสมบตับิางประการของคอนกรีต  

 สารผสมเพิมจะให้ผลแตกตา่งกนั   ขนึอยู่กบัคณุสมบตัิของ ปนูซีเมนต์ทีใช้  ขนาด รูปร่าง และส่วน

ขนาดคละของวสัดมุวลรวม นํา และอณุหภูมิ ดงันนั การใช้สารผสมเพิม จึงควรได้ทราบถึงข้อมูล ตลอดจน

ข้อแนะนําในการใช้ของบริษัทผู้ผลิตโดยละเอียด   นอกจากนีสารผสมเพิมจะให้ผลดี ตอ่เมือใช้ในปริมาณที

เหมาะสม   สารผสมเพมิทีนิยมใช้กนัทวัไป ได้แก่ 

 6.1 สารเร่งการก่อตัว (ACCELERATORS)  

 สารเร่งการก่อตวั จะทําให้คอนกรีตก่อตวั และแข็งตวัเร็วขึนกว่าปกติ นอกจากนีผลพลอยได้

ของการใช้สารเร่งการก่อตวั คือ จะทําให้คอนกรีตมีกําลงัในระยะแรกสงูกวา่คอนกรีตธรรมดา โดยทวัไปแล้ว 

สารเร่งการก่อตวัจะใช้เมือต้องการเร่งเวลาในการถอดแบบหล่อ หรือเมือต้องการให้คอนกรีตรับแรงได้เร็ว

กว่าปกติ เชน่ การทําเสาเข็มธรรมดา และเสาคอนกรีตอดัแรง ใช้อดุรูรัวในเนือคอนกรีต  

 สารทีนิยมใช้เป็นตวัเร่งการก่อตวัคือ แคลเซียมคลอไรด์ และโซเดียมซิลิเกต เป็นต้น  

  6.2 สารหน่วงการก่อตัว (RETARDERS)  

  สารหนว่งการก่อตวั   มีคณุสมบตัิชว่ยให้คอนกรีตก่อตวัช้ากวา่ธรรมดา (เกินกว่า 1 1/2 ชวัโมง) 

ซงึส่วนใหญ่จะใช้ ในกรณีทีต้องเสียเวลาเคลือนย้ายคอนกรีตทีผสมแล้วไปยงัจดุเททีอยู่ไกล ๆ หรือในกรณีที

ต้องใช้เวลาในการเคลือนย้าย และการเทนาน ๆ ข้อเสียของการใช้สารหน่วงการก่อตวั คือจะทําให้กําลัง

คอนกรีตลดตําไปในชว่ง 3 วนัแรก  แตผ่ลพลอยได้คือ ช่วยลดปริมาณนําได้ประมาณ 5 – 15 % ซึงเป็นผล

ทําให้คอนกรีตมีกําลงัสงูในระยะเวลาหลงั และมีกําลงัเท่ากบัหรือสงูกวา่คอนกรีตธรรมดาเมือ อาย ุ28 วนั  
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 สารชนิดนีได้แก่ แคลเซียม หรือยิบซมั   ซงึบริษัทผู้ผลิตปนูซีเมนต์ทงัหลาย ก็ได้ใช้ปนอยู่แล้วใน

ปนูซีเมนต์ทีผลิต 

 6.3 สารลดปริมาณนาํ (WATER REDUCING ADMIXTURE)  

  สารลดปริมาณนํา  ชว่ยลดปริมาณนําทีต้องใช้ในสว่นผสมคอนกรีต  แต่ยงัได้ความข้นเห

เทียบเท่ากบัคอนกรีตธรรมดา เมือใช้นําในสว่นผสมคอนกรีตน้อยลง (อตัราส่วนนําตอ่ซีเมนต์น้อยลง) จะมี

ผลในการเพมิกําลงัของคอนกรีต  

 สารชนิดนีเป็นสารอินทรีย์  ส่วนใหญ่ทํามาจากเกลือลิกโนซลัโพนิค (Lignosulfonic acid) หรือ

เกลือ  และสารประกอบของกรดไฮดรอกซี คาร์บอซีลิค (Hydroxycarboxylic Acid) หรือสารประกอบโพลี

เมอร์บางชนิด เชน่ โพลิเมอร์ ไฮดรอกซีเลต (Hydroxylated Polymers) 

 6.4 สารป้องกันนาํ (WATERPROOFING)   

  สารปอ้งกนันําจะทําให้คอนกรีตทบึนํา กนันํ าไม่ใหนํ้าซึมผา่นได้ สารปอ้งก ันนําจะเข้าไปแทรก

เล็ก ๆ  ในคอนกรีต ทําให้คอนกรีตทึบนํา     ถ้าสามารถออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้พอดี และสามารถ

ผสมคอนกรีตได้ตามทีออกแบบ เมือนําคอนกรีตไปหล่อแล้วคอนกรีตจะแน่นทึบกนันํา แตใ่นกรณีไม่สามาร

ทําได้ก็จําเป็นต้องใช้สารชนิดนีช่วย     สารป้องกันนํามกัจะใช้กบัคอนกรีตทีต้องกนัไมนํ่าซมึผา่นได้ เช่

โครงสร้างทีกนันําห้องใต้ดนิ อโุมงค์ สระนํา หลงัคา พืนห้องนํา เป็นต้น นอกจากนีสารปอ้งกนันํายงัสามาร

นํามาใช้กบัมอร์ต้า (ปนู ทราย นํา) ทีใช้โบกกําแพง หรือเทพืนเพือกนัมิให้ความชืนซึมเข้าไปได้ และปอ้งกัน

ราชืน  

  สารชนิดนีเป็นพวกอลัคาไลน์ซิลิเกต (Alkaline Silicates) เช่น โซเดียมซิลิเกต หรืออลมูิเนียม 

และสงักะสีซลัเฟต (Zinc Sulphates)  

 

 6.5 สารกระจายกักฟองอากาศ (AIR-ENTRAINING ADMIXTURES)  

  สารกระจายกกัฟองอากาศจะชว่ยให้เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แผ่ปนอยู่ทวั

เนือคอนกรีต โดยฟองเหล่านีจะไม่ทะลุถึงกนัได้ ในคอนกรีต 1 ลบ.ม. อาจมีฟองอากาศเล็ก ๆ นี ประมาณ    

3 – 6 % ของเนือคอนกรีตทงัหมดโดยปริมาตร การทีในเนือคอนกรีตมีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ เหล่านี จะช่วย

ทําให้คอนกรีตมีความสามารถในการเทได้มากขนึ แม้ว่าจะมีปริมาณนําน้อยก็ตาม เพราะฟองอากาศเหลา่นี

จะช่วยทําหน้าทีเป็นตวัหล่อลืนแทนนํา  นอกจากนีช่วยมิให้นําในคอนกรีตแข็งเป็นนําแข็ง ก่อนทีคอนกรีต

ก่อตวั ซงึเป็นประโยชน์ในการหล่อคอนกรีตในฤดหูนาว หรือในเมืองทีมีอากาศหนาวเย็นมาก  

  สารกระจายกักฟองอากาศยงัช่วยลดการแยกตวั, การสูญเสียนํา, ไม่รัวซึม รวมทงัเพิมความ

ต้านทานซลัเฟตด้วย  ข้อเสียของการใช้สารนีก็คือ ทําให้คอนกรีตมีกําลงัตําลง เนืองจากคอนกรีตมีรูพรุนมาก

และในการใช้เครืองเขยา่คอนกรีตเพือทําให้คอนกรีตแนน่ตวั ต้องระวงัให้มากกว่าเดิมเพราะถ้าเขย่ามากแล้ว 

จะทําให้จํานวนฟองอากาศลดน้อยลงไปเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์  



1-14 

 

 สารกระจายกกัฟองอากาศมีหลายชนิดซงึอาจทํามาจาก ยางไม้  ไขมนั นํามนัสตัว์ - พืช 

   นอกจากการใช้สารเคมีกระจายกกัฟอกอากาศมาผสมในคอนกรีตแล้ว ปัจจบุนัยงัมีคอนกรีต 

กระจายกกัฟองอากาศ     ซงึผลิตขนึโดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดกระจายกกัฟองอากาศ (Air  Enrraining 

Cement) ซงึให้คณุสมบตัเิชน่เดียวกนักบัการเตมิสารดงัได้กลา่วมาแล้ว. 

 

_______________________ 
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บทท ี2 

การประมาณราคางานคอนกรีต 

1. กล่าวทวัไป 

การประมาณราคางานคอนกรีต  มีความสําคญัสําหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

เพราะว่าโครงสร้างของอาคารจะใช้คอนกรีตเสริมเหล็กซงึโครงสร้างนี ต้องการความแข็งแรงอยา่งมาก  การคํานวณ

อาคารสามารถกําหนดขนาดของโครงสร้างตลอดจนจํานวนเหล็กทีจะใช้เสริมในโครงสร้างคอนกรีตนนัด้วย  

คอนกรีตมีอตัราสว่นผสมตา่งๆ  สามารถคํานวณออกแบบอตัราส่วนผสมได้ตามชนิดของโครงสร้าง ในโครงสร้าง 

จะมีสว่นของอาคารทีต้องพิจารณาใช้คอนกรีตเชน่งานฐานราก เสา คาน และโครงหลงัคา  นอกจากนี 

มีงานสะพานงานถนนและงานเขือน เป็นต้น  

 การประมาณราคาคอนกรีตจะให้ใกล้เคียงมากทีสดุควรพิจารณาคอนกรีตแตล่ะอตัราส่วนผสมไปแตใ่น

การประมาณราคาเชน่นีจะทําได้ยากและสบัสน โดยมากจะประมาณเอาว่า อตัราส่วนผสมของคอนกรีตจะใช้ 

1:2:4  โดยปริมาตร ถ้าจะทําคอนกรีตทีดีขนึจะใช้อตัราส่วน 1:1½ :3 หรือ 1:2:3 แตใ่นการออกแบบอตัรา

สว่นผสมจะเป็นสดัส่วนโดยนําหนกั หรือเป็นจํานวนของวสัดแุตล่ะชนิดแล้วมาผสมกัน แม้กระทงัจํานวนนําจะก ําห

ไว้เป็นจํานวนแนน่อนต่อคอนกรีตในสดัสว่น เพือจะให้ได้ความแข็งแรงตามทีต้องการสําหรับงานคอนกรีตนนั       

มีตารางทีเกียวข้องกบังานคอนกรีต ควรศกึษาวิธีใช้ในตารางให้เข้าใจสามารถนํามาประมาณราคาได้ อย่างไรก็

ตามจํานวนวสัดทุอี่านได้จากตารางคงเป็นจํานวนโดยตวัเลขทีใช้จริงๆ แตเ่มือนําไปคิดควรได้พิจารณาเพมิ   

ให้เหมาะกบังานด้วย 
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ตารางท ี2.1 ส่วนผสมคอนกรีต / 1 ลบ.ม. 

สว่นผสมคอนกรีตใน 1 ลกูบาศก์เมตร 

ซีเมนต์ ซีเมนต์ 
ส่วนผสม 

กก. ม.3 

ทราย 

ม.3 

หิน 

ม.3 
สว่นผสม 

กก. ม.3 

ทราย 

ม.3 

หิน 

ม.3 

1:1:1 670 .49 .49 .49 1:2½:4½  270 .20 .50 .90 

1:1:1½ 585 .43 .43 .65 1:2½:5 255 .19 .47 .9 

1:1:2 525 .39 .39 .77 1:3:3 300 .22 .66 .66 

1:1:1½ 470 .35 .35 .87 1:3:4 265 .20 .59 .78 

1:1:3 430 .32 .32 .95 1:3:5 240 .18 .53 .89 

1:1½ :1½ 510 .38 .56 .56 1:3:6 220 .16 .48 .96 

1:1½ :2 460 .34 .51 .68 1:4:4 235 .17 .69 .69 

1:1½ :2½ 420 .31 .47 .78 1:4:5 215 .16 .63 .79 

1:1½ :3 390 .29 .43 .86 1:4:6 200 .15 .58 .87 

1:1½ :3½ 360 .26 .40 .92 1:4:7 180 .14 .54 .94 

1:1½ :2 335 .25 .37 .99 1:4:8 170 .13 .50 1.00 

1:2:2 415 .31 .61 .61 1:5:5 195 .15 .71 .71 

1:2 :2½ 380 .28 .56 .70 1:5:6 180 .14 .66 .80 

1:2:3 335 .26 .52 .78 1:5:7 170 .13 .62 .85 

1:3 :3½ 330 .24 .49 .85 1:5:8 160 .12 .58 .91 

1:2:4 310 .23 .46 .91 1:5:9 145 .11 .54 .97 

1:2 :4½ 290 .21 .43 .96 1:5:10 135 .10 .50 1.00 

1:2½ :2½ 350 .24 .54 .64 1:6:6 165 .12 .73 .73 

1:2½ :3 325 .24 .60 .72 1:6:8 145 .11 .64 .86 

1:2½ :3½ 305 .22 .56 .78 1:6:10 130 .10 .57 95 

1:2½:4 285 .21 .53 .84 1:6:12 115 .09 50 1.00 
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ตารางที 2.2 วัสดุสําหรับพืนคอนกรีตใน 1 ตารางเมตร 

ความหนาของพืน 

(นิว) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
สว่นผสม 

ผสม 

วสัด ุ

กก.ม.3 

(ม.) .025 .05 .075 .10 .125 .15 .175 .20 .225 .25 .275 .30 

1:2:4 

ซีเมนต์ 

ทราย 

หิน 

8 

.0113 

.023 

16 

.0225 

.045 

24 

.034 

.067 

32 

.045 

.09 

40 

.056 

.112 

48 

.068 

.137 

56 

.079 

.158 

64 

.09 

.18 

72 

.102 

.203 

80 

.113 

.225 

88 

.130 

.248 

94 

.135 

.27 

1:3:5 

ซีเมนต์ 

ทราย 

หิน 

6 

.013 

.023 

12 

.026 

.043 

18 

.039 

.064 

24 

.052 

.086 

30 

.068 

.107 

36 

.078 

.129 

42 

.019 

.150 

48 

.104 

.172 

58 

.117 

.193 

60 

.13 

.215 

66 

.143 

.236 

70 

.156 

.258 

1:4:6 

ซีเมนต์ 

ทราย 

หิน 

5 

.014 

.021 

10 

.028 

.063 

15 

.042 

.063 

20 

.07 

.105 

25 

.07 

.105 

30 

.084 

.126 

35 

.098 

.147 

40 

.112 

.168 

45 

.126 

.189 

50 

.14 

.21 

55 

.154 

.231 

60 

.168 

.256 

 

 

ตารางที 2.3 วัสดุสาํหรับพืนปนทรายใน ู 1 ตารางเมตร 

ความหนาของพืน - เมตร สว่นผสม 

ผสม 

วสัด ุ

กก.ม.3 .015 .02 .025 .03 .035 .04 .045 .05 

1:3 
ซีเมนต์ 

ทราย 

6 

.012 

8 

.015 

10 

.020 

12 

.024 

14 

.028 

16 

.032 

48 

.036 

20 

.040 

1:4 
ซีเมนต์ 

ทราย 

5 

.018 

6 

.024 

8 

.030 

10 

.036 

12 

.042 

13 

.048 

14 

.054 

16 

.060 
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คําอธิบายการใช้ตารางท ี2.1 

ในตารางมีรายการทีเกียวข้องกนั ดงันี  

       1. แถวที 1 เป็นอตัราส่วนผสม ซงึนําวสัดสํุาคญั 3 ชนิด ซีเมนต์ ทรายและหินมาผสมกนัตามอัตราส่วน 

โดยปริมาตร หมายถึงการตวงด้วยเครืองตวงทีขนาดเดียวกนัในแถวนี เมอือ่านคา่อตัราสว่นผสมจะเริมตงัแต ่

1:1:1 หมายถึงการผสมปนูซีเมนต์ 1 ส่วนตอ่ทราย 1 ส่วน และตอ่หิน 1 สว่น ผสมกนัด้วยอตัราทีถือให้ส่วนของ

ปนูซีเมนต์เป็นหลกัใช้ 1 สว่นไว้เสมอ และในอตัราส่วนผสมอนื ๆ รองลงมาเป็นลําดบั จะตอ่ด้วยการเพมิจํานวน

หินโดยกําหนดอตัราปนูซีเมนต์และทรายให้คงทีไว้ เช่น 1:1:2:, 1:1:1½  เป็นลําดบัและอตัราส่วนผสมต่อมาก็

เพมิจํานวนทรายขึนและขณะทีปนูซีเมนต์และอตัราสว่นผสมของหินคงที เช่น 1:1½ :2, 1:1½ :3 และ  

1:1½ :4 เป็นลําดบั อตัราส่วนผสมทีนิยมใช้กบังานก่อสร้างทวัไป 1:2:4 และใช้เป็นคอนกรีตหยาบด้วย

อตัราสว่น 1:3:5 หรือ 1:3:6 และอตัราส่วนผสมคงเพมิให้เลือกใช้ถึงอตัราส่วนสดุท้าย 1:6:12 ซงึพิจารณาจาก

อตัราสว่นพบว่าการใช้ปนูซีเมนต์ 1 ส่วนแล้วใช้ทราย 6 สว่น และหินถึง 12 สว่นนบัว่าเป็นเนือคอนกรีตทีมี

คณุภาพตาํรับกําลงัได้จํากดั เป็นต้น  

           2. แถวที 2 และ 3 เป็นจํานวนปนูซีเมนต์ทีบอกไว้เป็นจํานวนกิโลกรัม ในแถวที 2 และมีคา่เมือตวงแล้ว 

จะได้เป็นลกูบาศก์เมตร ในแถวที 3 เป็นคา่ตวัเลขทีสมัพนัธ์ไปกบัการเลือกอตัราส่วนผสม โดยเฉพาะการแสดงไว้

เป็นนําหนกัเพอืนําไปคิดหาจํานวนซีเมนต์ทีใช้เป็นกิโลกรัม และสามารถหาจํานวนถงุได้ โดยนํา 50 กิโลกรัม  

ไปหาร คา่ของนําหนกัทีใช้ปนูซีเมนต์ในคอนกรีตนนัส่วนทีให้ไว้เป็นปริมาตรก็เพือให้สามารถตวงได้แนน่อน ใน 

ถงัตวงมาตรฐานทีทําขนึมกัยดึตอ่ 1 สว่นของปนูซีเมนต์เป็นการไปเทียบต่อจํานวนปริมาตรทีเป็นสดัส่วนของทราย

และหิน เป็นต้น  

           3. สําหรับแถวที 4 เป็นจํานวนทรายหยาบทีนํามาใช้ตามอตัราสว่นของคอนกรีต มีคา่เป็นลกูบาศก์เมตร

ในจํานวนดงักล่าวมิได้กําหนดลกัษณะของทรายขณะทีอยูใ่นสภาพแห้งหรือเปียก อนุโลมเพือให้ง่ายตอ่การคดิ 

โดยถือทรายชืนตามธรรมชาติ  

           4. แถวสดุท้ายที 4 เป็นจํานวนหินทีนํามาผสมตามอตัราส่วนของคอนกรีตอาจใช้หินเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 

ก็ตาม โดยเฉพาะการใช้หินเบอร์ 1 ผสมจะทําให้จํานวนปนูซีเมนต์ทีกําหนดไว้เคลือบผิวหินน้อยไปควรเพมิ

จํานวนปนูซีเมนต์ขนึอีกเล็กน้อย  

           การอ่านค่าทงั 3 แถว  จะสมัพนัธ์กนัตงัแตก่ารเลือกอตัราส่วนผสม การใช้จํานวนปนูซีเมนต์ทรายและ

หินหรือกรวด  
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ตัวอย่างท ี2.1  สมมตุวิา่จะทําการผสมคอนกรีตจํานวน 20 ลกูบาศก์เมตร โดยใช้อตัราสว่นผสม 1:1½ :3 

อยากทราบว่าใช้จํานวนปนูซีเมนต์ ทรายและหินเท่าใด (โดยไมต้่องเพมิสว่นเสียหาย)  

   วิธีอ่านตาราง  

           1. มาตราส่วนผสมไปเทียบกับตารางในแถวที 1  

           2. จากชอ่งอตัราส่วนผสมอ่านคา่จํานวนปนูซีเมนต์ไปทางขวามือให้ตรงกบัแถวที 2 จะได้ปนูซีเมนต์ 

นําหนกัเป็นกิโลกรัมจํานวน 390 กิโลกรัม เทียบได้เท่ากบัปริมาตร 0.29 ลกูบาศก์เมตร  

           3. ในแถวตามอตัราส่วนผสมดงักลา่วจะได้จํานวนทรายหยาบ 0.43 ลกูบาศก์เมตร และจํานวนหิน

เบอร์ 2 จํานวน 0.86 ลกูบาศก์เมตร ในแถวที 4 และแถวที 5 เป็นลําดบั  

           การคาํนวณ  

           ในโจทย์บอกจํานวนคอนกรีต 20 ลกูบาศก์เมตร แต่ตารางท ี2.1  ได้แสดงไว้เป็นจํานวนวสัดทีุผสมกนั

เป็นคอนกรีตตอ่ 1 ลกูบาศก์เมตร ฉะนนั จงึนําจํานวนวสัดดุงักล่าวคณูกบัจํานวนลกูบาศก์ของคอนกรีตที

ต้องการหาได้ดงันี  

            1.  จํานวนปนูซีเมนต์     =  390 x 20   

                                              =  7,800 กิโลกรัม  

               คิดเป็นจํานวนถงุนํา 50 กก.มาหาร  

                                             =  
50

800,7   =    156  ถงุ 

  2.  จํานวนทราย       =  0.43 x 20    =  8.6 ลกูบาศก์เมตร  

            3.  จํานวนหิน              =  0.86 x 20  

                                         =  17.2 ลกูบาศก์เมตร  

การคิดจํานวนส่วนผสมได้ดงักล่าว แตค่วรเพมิจํานวนวสัดทีุสญูหายระหว่างการขนส่ง การตวง การ

ผสม และการลําเลียง ทําให้ต้องเพิมจํานวนวสัดแุตล่ะชนิดขนึ โดยประมาณว่าปนูซีเมนต์เพมิ 5% หินและทราย

เพมิ 20-30% แล้วแตจํ่านวนคอนกรีต เชน่ คอนกรีตมีจํานวนทีผสมมากเปอร์เซ็นต์ก็เพมิน้อย เป็นต้น  

คําอธิบายการใช้ตารางท ี2.2 

ตารางที 2.2  นีให้ประโยชน์มากสําหรับประมาณราคาและผู้ รับเหมา สามารถคิดราคาได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ

ในงานเทคอนกรีตพืนทีมีความหนาตา่งๆ กนัคือหนาตงัแต ่1 นิว หรือ 2.5 ซม. จนถึงพืนถนนทีมีความหนา 12 นิว 

หรือประมาณ 30 ซม. แตใ่นตารางได้จํากดัการใช้อตัราส่วนผสมเพียง 1:2:4, 1:3:5 และ 1:4:6 โดยปริมาตร 

ลกัษณะของตารางนีมีรายละเอียดดงันี  

           1. แถวที 1 เป็นอตัราส่วนผสมทีควรเลือกใช้ 1:2:4 เป็นอตัราทีมีความแข็งแรงสําหรับงานโดยทวัไป  

           2. แถวที 2 เป็นวสัดทีุใช้ผสมแตล่ะอตัราส่วนผสมจะมีวสัดอุยู่ 3 ชนิด คือ ปนูซีเมนต์ ทราย และหิน  

           3. เป็นแถวยอ่ยทีแสดงความหนาของพืนตงัแต่ 1 นิว ถึง 12 นิว มีจํานวน 12 ช่อง  
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ตัวอย่างท ี2.2  สมมตุงิานคอนกรีตกําหนดทีจะเทพืนอาคารหนา 5 นิว ซงึคิดเป็นตารางเมตรมาแล้วได้พืนที 

125 ตารางเมตร ใช้อตัราส่วนผสม 1:2:4 จงหาจํานวนวสัดผุสมคอนกรีต เชน่ ปนูซีเมนต์ ทรายและหิน (โดยไม่

เพมิจํานวนเผือเสียหาย)  

วิธีอ่านตาราง  

           1. จากแถวที 1 เลือกอตัราส่วนผสมให้ตรงกับความต้องการคือ 1:2:4 โดยปริมาตร  

           2. ในสว่นของอตัราส่วนผสมนีจะมีแถวนอนอยู่ 3 แถวนอน คือ แถวแรกปนูซีเมนต์ แถวทีสองทราย

หยาบและแถวสุดท้ายหิน  

           3. ตอ่ไปให้หาในช่องความหนาของพืน 5 นิว หรือ 12.5 ซม. จากแถวตงัแสดงความหนา 5 นิว หรือ 

12.5 ซม.ลากลงมาตดักบัแถวของจํานวนวสัดแุตล่ะชนิด  ในชอ่งอตัราส่วนผสมจะได้จํานวนวสัดตุอ่พืนที 1  

ตารางเมตร  

            ปนูซีเมนต์ 40 กิโลกรัม  

            ทรายหยาบ 0.056 ลกูบาศก์เมตร  

            หินเบอร์ 1 หรือ 2  0.112 ลกูบาศก์เมตร  

การคาํนวณ  ในตวัอย่างได้คิดพืนที 125 ตารางเมตร และจํานวนวสัดตุา่งๆ ทีได้จากตารางมีคา่ตอ่  

1 ตารางเมตร ฉะนนัจงึนําคา่วสัดทีุอา่นได้คณูกบัจํานวนพืนทีได้ดงันี  

              1.  จํานวนปนูซีเมนต์   =  125 x 40 

                                         =  5,000 กิโลกรัม  

                  คิดเป็นจํานวนถงุ        =   
50

000,5   

      =  100 ถงุ  

              2.  จํานวนทรายหยาบ       =  .056 x 125  

                                                =  7 ลกูบาศก์เมตร  

              3.  จํานวนหินเบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2  =  .112 x 125  

                                             =  14 ลกูบาศก์เมตร  

ข้อสงัเกตสําหรับการใช้คา่ในตารางนี  คํานวณเพือประมาณการจะต้องเพมิจํานวนวสัดแุตล่ะชนิด 

อนัเนืองจากการเสียหายตา่งๆ ตามทีเหมาะสมดงัได้กล่าวมาแล้ว อีกประการหนงึสําหรับความหนาของพืนควร

จะต้องหุ้มเหล็กอยู่โดยรอบอยา่งน้อย 2 ซม. ด้วยการเลือกใช้ขนาดของหินก็เชน่เดียวกนัถ้าพืนทีมีความหนา

ตงัแต ่4 นิวขนึไป พอจะใช้หินเบอร์ 2 ผสมคอนกรีตได้ แตถ้่าบางไปกว่านีควรพิจารณาใช้หินเบอร์ 1 เข้าผสม

แทนในขณะเดียวกันควรเพมิจํานวนปนูซีเมนต์ขนึเพือให้สามารถปาดแตง่ผิวได้สวยงามเพราะจํานวนหินเบอร์ 

1 จะมีผิวมากทําให้เปลืองซีเมนต์ทีจะไปเคลือบ อีกประการหนงึความบางของพืนจะขาดจํานวนนําปนูทีจ

ลอยหน้าคอนกรีตให้ตบแตง่  การเทก็ยากขนึไปด้วย  



 2-7 

คําอธิบายการใช้ตารางท ี2.3  

ตารางนีเป็นประโยชน์สําหรับการเทพืนปนูทรายหรือพืนมอร์ต้า โดยมีส่วนผสมให้เลือกเพียง 1:3 และ 

1:4  มาเทปรับระดบัก่อนปกูระเบือง จะต้องลดส่วนของทรายลงเชน่ใช้ 1:2 หรือ 1:1 เป็นต้น  

       วิธีอ่านตาราง  

           1. ในแถวที 1 เป็นอตัราสว่นผสม 1:3 และ 1:4  

           2. ในแถวที 2 เป็นรายการวสัด ุซีเมนต์และทรายหยาบ  

           3. ส่วนในแถวต่อไปเป็นชอ่งความหนาของพืนทีตงัแต่ 015, .02, .025.... จนถึง 0.05 เป็นลําดบั  

ตัวอย่างท ี2.3 สมมติว่าจะทําการเทพืนปนูทรายเพอืปรับระดบัพืนผิวคอนกรีตให้มีความหนา 3.5 ซม. โดยใช้

อตัราสว่นผสมปนูทราย 1:3  โดยปริมาตร ให้หาจํานวนปนูซีเมนต์และทรายทีจะใช้จริงซงึพืนทีเทได้หาไว้เป็น 

พืนที 54 ตารางเมตร (การคิดไมต้่องเผือวสัดเุสียหาย)  

วิธีอ่านตาราง    

มีวิธีการอ่านเชน่เดียวกับการอา่นตารางที 2.3  คือหาอตัราสว่นผสมก่อน แล้วเลือกความหนาของพืนที

จะเท ลากดงิลงมาตามแถวของความหนามาสมัพนัธ์ตรงกบัชอ่งวสัดใุนอตัราสว่นผสม 1:3  จะได้วสัดตุอ่พืนที  

1 ตารางเมตร ดงันี  

             ปนูซีเมนต์ 14 กิโลกรัม  

              ทรายหยาบ .028 ลกูบาศก์เมตร  

การคาํนวณ  

           โจทย์ให้หาจํานวนพืนที 54 ตารางเมตร และค่าทไีด้จากตารางเป็นจํานวนตอ่ 1 ตารางเมตรของคอนกรีต 

เพือเทปนูทรายในความหนา 0.035 เมตร ฉะนนั จํานวนวสัดทีุอ่านจากตารางคณูกับจํานวนพืนทีเทปนูทรายได้ ดงันี  

            1.  จํานวนปนูซีเมนต์     =  14 x 54  

                                                  =  756 กิโลกรัม  

               คิดเป็นถงุได้             =  
50

756                                          

      =  15.12 ถงุ  

               หรือ 15 ถงุครึง  

            2.  จํานวนทรายหยาบ      =  .028 x 54  

                                       =  1.512 ลกูบาศก์เมตร  

ตารางการคิดปนูทรายให้ความสะดวกและสามารถคดิได้จํานวนวสัดทีุจะใช้  และประมาณราคาได้ 

รวดเร็ว อย่างไรก็ดีการเพิมความหนาหรือเปลียนอตัราส่วนผสมแตกตา่งไปจาก 2 อตัราสว่นผสม สามารถทําได้

โดยพิจารณาเพมิวสัดขุนึเป็นลําดบัตามการเปลียนแปลงนนัๆ   
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2. การประมาณราคาคอนกรีต  

 มีลําดบัเรืองราวทีจะศึกษาได้ดงันี  

           ตารางที 2.4 เป็นตารางย่อมาจากตารางที 2.1 เพือให้ง่ายในการคิดจดจํา และงานคอนกรีต ทวัไปก็คง

ใช้เพียงอตัราส่วนผสมนี สําหรับการผสมคอนกรีตโครงสร้าง และคอนกรีตหยาบด้วย  

ตารางท ี2.4 การแยกจาํนวนวัสดุในคอนกรีตทีนิยมใช้ 

จํานวนวสัดทุใีช้ตอ่ 1 ลบ.ม. อตัราสว่นผสม 

โดยปริมาตร ซีเมนต์/กก. ทราย/ม.3 หินหรือกรวด/ม.3 

1:2:3 

1:2:4 

1:3:5 

1:3:6 

335 

310 

240 

220 

0.52 

0.46 

0.53 

0.48 

0.78 

0.91 

0.89 

0.96 

 

การประมาณการงานคอนกรีตเป็นเทคนิคทีชา่งผู้มีประสบการณ์จะพิจารณาเห็นวา่เหมาะกนัแตล่ะคนไป 

แม้จะใช้สตูรการคํานวณเดียวกนัแตค่า่ของวสัดผุสมอาจผิดกนัได้ และได้กล่าวไว้แตต้่นแล้วว่าผู้ประมาณต้อง

เข้าใจแบบ เข้าใจขนัตอนการทําการก่อสร้าง และรวมทงัรู้วิธีตดัตอนแบบคือการนํามาคิดได้สะดวกรวดเร็ว และ

ครบถ้วนสิงนีคือเทคนิคซงึผู้ประมาณราคาแตล่ะคนมกัคิดกนัไปคนละวิธีและผลของการจะให้ยอดเผือไม่เท่ากนั

เป็นต้น  

ตัวอย่างที 2.4  การประมาณจํานวนวสัด ุสําหรับโครงสร้างคอนกรีต  

1. การประมาณจํานวนวสัดทีุใช้ในเสาตอมอ่ ซงึเป็นรูปตดั รูปแปลนฐานเสาตอม่อมีความกว้างและยาว 

1.00 เมตร เท่ากนัเป็นรูปสีเหลียมจตัรัุส ขนาดของเสาตอมอ่ด้านละ 0.15 เมตร เป็นเสาสีเหลียมเชน่เดียวกนั    

ระยะจากใต้ฐานจนถึงปลายเสาตอนบนสดุ  เป็นระยะ 2.00 เมตร ฉะนนั เมือหกัความหนาของส่วนฐานนบั 

ตงัแต ่ส่วนลาดโคนเสาซงึหนา 0.15 เมตร  และฐานเสา 0.20 เมตร รวมเป็นความหนารวมกนั 0.35 เมตร 

(0.15+0.20 = 0.35 เมตร) แล้วจะเหลือเป็นระยะความยาวของเสาทงัสิน 1.65 เมตร (2.00-0.35 = 1.65) ซงึ

ปลายสุดเสาจะเป็นส่วนทีบากครึง ความหนาของหน้าเสา เพือต่อเสาไม้หรือใช้วางคานไม้ มีวิธีการคิดดงัตอ่ไปนี  

    การคิดคอนกรีตทีเสา  การบากปลายเสาเป็นเนือคอนกรีตทีขาดหายไปตามรอยบากเพียงเล็กน้อย จะ

น้อยกว่าจํานวนของคอนกรีตทีเผือเสียหาย  จงึไม่ควรเสียเวลาทีจะหกัส่วนบากออกสําหรับรับจํานวนเสาของ

อาคาร แตถ้่าเป็นเสามีจํานวนมากตงัแต ่20 ต้นขนึไป เป็นจํานวนคอนกรีตมากพอทีจะตดัทิงไมค่ิดไมไ่ด้  
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การคาํนวณ  

คอนกรีตเสาเท่ากบัความกว้างของหน้าเสาด้านหนงึ คณูด้วยความกว้างอีกด้านหนงึ และคณูด้วย

ความยาวของเสาอีกทีหนงึและลบด้วยจํานวนคอนกรีต ในรอยบากหวัเสา (คิดอย่างละเอียด)  

              ด้านเสาด้านหนงึ      0.15  เมตร  

              เสาอีกด้านหนงึ       0.15  เมตร  

              เสายาว       1.65  เมตร  

              ปริมาตรของเสาเท่ากบั  0.15x0.15x1.65  ม.  

                                =      0.037 ลกูบาศก์เมตร  

           หกัส่วนทีบากปลายเสาออก  

               ครึงด้าน         =     
2

15.0   = 0.075 เมตร  

  อีกด้านหนงึกว้าง       =  0.15 เมตร  

               บานจากปลายลกึ       =  0.20 เมตร  

               ปริมาตรของส่วนทีบาก  0.075x0.15x0.20 ม.  

                      =  0.00225 ลกูบาศก์เมตร      

3. การประมาณราคางานก่ออิฐ-ฉาบปนู  

การประมาณราคางานก่ออิฐฉาบปนู เป็นงานทีถกูยกขนึสงูจากการคดิประมาณราคางานไม้อีกระดบัหนงึ 

อาจเนืองจากในการสร้างอาคารตกึ มกัต้องเสียคา่ก่อสร้างด้วยเงินจํานวนสงู และด้วยการนําวสัดมุาประกอบหรือ

ผสมกนั ต้องการช่างทีมีความเข้าใจและใช้เทคนิคขนัสงูกวา่การสร้างอาคารด้วยงานไม้  

    สําหรับเปรียบเทียบการประมาณราคากนัแล้ว นบัได้วา่ การประมาณราคางานปนู ง่ายกวา่การก่อสร้าง

ด้วยงานไม้ล้วนๆ อาจเนืองมาจากงานก่ออิฐ ฉาบปนู เป็นผนงัเรียบๆ สามารถอา่นแบบเข้าใจง่าย แม้ว่าผนงัของ

อาคารจะถกูแบง่ซบัซ้อนอยา่งไร  ถ้ารู้ระยะความกว้างของผนงัแตล่ะสว่นแล้วนําระยะดงักล่าวมารวมกนัจะได้

ความยาวรวมของผนงั ถ้านําความสงูของผนงัแตล่ะชนัมาคณู จะได้ผลลพัธ์เป็นพืนทีของผนงั ซงึเป็นผลทีจะนําไป

คิดจํานวนวสัดทุีใช้โดยประมาณจากตาราง แตถ้่าจะคิดงานฉาบปนูแล้วจะต้องคณูด้วย 2 (เพราะวา่จะต้องฉาบ

ผนงัเรียบทงัสองหน้า) สําหรับคา่แรงมกันิยมคดิเป็นราคาตอ่ 1 ตารางเมตร ของการก่อหรือฉาบผนงั เป็นต้น  

           ดงัได้กลา่วแล้ว ในตอนต้นๆ วา่ผู้ประมาณราคาจะต้องอา่นแบบให้เข้าใจ และแนใ่จทีจะนําสว่นของ

งานก่ออิฐและฉาบปนู มาคิดได้อย่างถกูต้อง แตผ่นงันนัอาจมีประตแูละหน้าต่าง หรือผนงับางสว่นอาจทําด้วย

วสัดอืุน ทําให้การคิดยุ่งยากขนึในการคิดให้ถูกต้อง  
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3.1 การอ่านตาราง   

มีอยูห่ลายตารางทีจําเป็นสําหรับการประมาณจํานวนวสัดทีุใช้ในงานปนูแตม่ิได้หมายความวา่  

ตารางตา่งๆ จะมีให้เลือกใช้ได้ครบตามต้องการ เพียงแตอ่าศยัตารางทีได้ให้ไว้นี นําคา่ไปเปรียบเทียบกบังานอืน

ทีมีอตัราสว่นผสมหรือลกัษณะของงานใกล้เคียงกนัได้ อีกประการหนงึคา่ตวัเลขดงักลา่ว จะไมถ่กูต้องแนน่อน 

ทกุงานทีคดิ แตเ่ป็นเพียงคา่ประมาณทีใกล้เคียง โดยต้องเพมิจํานวนวสัดขุนึซงึจะพิจารณาไปตามลกัษณะของ

งานอยา่งไรก็ตาม คา่ตวัเลขในตารางสามารถนําไปใช้ได้ก่อนในเมือต้องการศกึษาและยงัไมม่ีคา่ตวัเลขอืนทีจะ

ใช้ยึดถือได้การประมาณราคาหลายๆ ครัง จะสามารถพิจารณาเพมิจํานวนวสัดทุีจะใช้ให้มากกว่าตวัเลขใน 

ตารางได้ เป็นเพราะความชํานาญกบัการทํางานจริงทําให้คดิว่า คา่จากตารางดงักล่าวยงัไม่เพียงพอกบัการใช้

อยูม่าก  

ตัวอย่าง เช่น การคิดผนงัก่ออิฐมอญก้อนเล็ก ตามตารางกําหนดวา่ 1 ตารางเมตร ของผนงั 

ก่ออฐิจะต้องใช้อฐิจํานวน 125 แผ่น  แตง่านทีได้เคยทําผ่านมาได้ทําสถิตไิว้วา่ต้องใช้อิฐ จํานวน 132 แผน่ เมือ

เป็นเชน่นี จํานวนตวัเลขอาจเปลียนไป แม้กระทงัการทํางานในทีสงูหรืออยู่ในหลมุใต้ดิน การเพิมตวัเลขจะ

กระทํากนัอยูเ่สมอ อาจใช้อิฐถึง 150 แผน่ ตอ่ผนงัก่ออฐิ 1 ตารางเมตร ดงันีจงึพจิารณาให้เหมาะสมเสียก่อนที

จะให้ตวัเลข เพือการคิดประมาณการได้ใกล้เคียงกบังานจริงตอ่ไป  

            การอ่านตารางเพือการคิดงานก่ออิฐ (ปนูก่อ) ตามตารางที 2.5 ประโยชน์ของตารางนีเพือ

ต้องการคิดจํานวนวสัดตุา่งๆ เชน่ ปนูซีเมนต์ และทรายทีใช้ในปนูก่อทีใช้ในผนงัทีก่ออิฐชนิดตา่งๆ เช่น ผนงัหนา 

½  แผ่น, 1 แผน่, 1½  แผ่น, 2 แผน่ และปนูก่อ 1 ม.3 เป็นลําดบั  

            ในตารางนบัจากทางซ้ายมือชอ่งแรก เป็นอตัราส่วนผสมของปนูก่อ ซงึปนูก่อทีมีอตัราสว่นผสม

เข้มข้นจะใช้อตัรา 1:1:3 (ปนูซีเมนต์ 1 สว่น ตอ่ปนูขาว 1 ส่วน ต่อทรายกลางหรือทรายหยาบ 3 สว่น ผสมกนั

โดยปริมาตรหรือการตวง) และอีกส่วนผสมหนงึมีความเจือจางลง ซงึความแข็งแรงลดลง เหมาะสําหรับงานทีไม่

ต้องรับนําหนกัมากนกั หรืองานชวัคราว มีอตัราส่วนผสม 1:2:8 ในการพิจารณาความแข็งแรงของสว่นผสมแรก 

ใช้ปนูซีเมนต์ 1 ส่วน (ปนูซีเมนต์เป็นตวัทีจะให้เกิดความแข็งตวัได้) กบัทราย 3 ส่วน แตอ่ตัราส่วนผสมสว่นหลงั 

ปนูซีเมนต์ 1 สว่น กบัทรายมีจํานวนถึง 8 สว่น แม้วา่ปนูขาวจะมีอตัราส่วนเป็น 2 เทา่ ของสว่นผสมแรก ปนูขาว

เป็นตวัช่วยให้เกิดการก่อตวัได้โดยประมาณ การนําปนูขาวเข้าผสม เพือลดจํานวนปนูซีเมนต์ (มีราคาแพง) ลง 

และทําให้ส่วนผสมเหนียวขึน (เมือยงัเหลวอยู)่ แตเ่มอืแห้งจะกลายเป็นหินปนูแข็งรวมกบัปนูซีเมนต์ได้ และดใูน

ตารางชอ่งที 2 ถดัไป เป็นวสัดใุช้ผสม ทําปนูก่อ มีปนูซีเมนต์ มีคา่เป็นกิโลกรัม ปนูขาวมีคา่เป็นลูกบาศก์เมตร

และทรายหยาบมีคา่เป็นลกูบาศก์เมตร  
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ตารางที 2.5 การคิดงานก่ออิฐ (ปนก่อู ) 

จํานวนวสัดทุีใช้ในปนูก่อ ตอ่ 1 ตร.ม. 

ชนิดของการก่ออิฐ 
จํานวน 

อตัราส่วนผสม 
วสัดใุช้ผสม 

½ แผ่น 1 แผน่ 1 ½ แผน่ 2 แผน่ 1 ม.3 

ปนูก่อ 

ม.3 

1:1:3 

ปนูซีเมนต์ (กก.) 

ปนูขาว (ม.3) 

ทรายหยาบ (ม.3) 

11 

.008 

.024 

25.5 

.018 

.055 

37 

.028 

.085 

55 

.040 

.120 

144 

.103 

.320 

350 

.260 

.80 

1:2:8 

ปนูซีเมนต์ (กก.) 

ปนูขาว (ม.3) 

ทรายหยาบ (ม.3) 

5.5 

.008 

.032 

12.5 

.018 

.070 

17.5 

.025 

.10 

26.5 

.038 

.150 

56 

.08 

40 

175 

.25 

1.00 

 

ตารางท ี2.6 การคิดงานฉาบปนู  

จํานวนวสัดทีุใช้ในปนูฉาบ ตอ่ 1 ตร.ม. 

ความหนาของปนูฉาบ (ซม.) อตัราสว่นผสม วสัดใุช้ผสม 

1 1.5 2 2.5 3 

1:2:5 

ปนูซีเมนต์ (กก.) 

ปนูขาว (ม.3) 

ทรายหยาบ (ม.3) 

2.30 

.0035 

.0085 

3.50 

.005 

.0125 

4.67 

.0067 

.0170 

5.48 

.0084 

.0210 

7.00 

.01 

.025 

1:3:6 

ปนูซีเมนต์ (กก.) 

ปนูขาว (ม.3) 

ทรายหยาบ (ม.3) 

1.85 

.004 

.008 

2.40 

.006 

.012 

3.70 

.008 

.016 

4.60 

.010 

.020 

5.6 

.012 

.024 

1:4:8 

ปนูซีเมนต์ (กก.) 

ปนูขาว (ม.3) 

ทรายหยาบ (ม.3) 

1.40 

.004 

.008 

2.20 

.006 

.012 

2.40 

.008 

.016 

3.50 

.010 

.020 

4.20 

.012 

.024 

 

สําหรับตารางช่องที 3, 4, 5, 6 และ 7 เป็นชอ่งทีแสดงจํานวนของวสัดทุงั 3 ชนิด ของปนูก่อทีใช้ตาม

ชนิดของผนงัทีมีความหนา ½ แผ่น, 1 แผน่, 1½  แผน่, 2 แผ่น  และก่อเป็นแทง่ตนั  1 ลกูบาศก์เมตร (ม3) ทงั

ในพืนทีก่ออิฐ 1 ตารางเมตร  
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ตัวอย่างการอา่นตาราง เชน่ ชอ่งที 3 ระบคุวามหนาของผนงั ½  แผน่อฐิ ใช้อตัราส่วนผสมปนูก่อ 1:1:3 

ในพืนทีก่ออิฐ 1 ตารางเมตร  จะใช้ปนูซีเมนต์หนกั 11 กิโลกรัม  ปนูขาว 0.008 ลกูบาศก์เมตร และทรายหยาบ 

0.024 ลกูบาศก์เมตร และการอา่นในช่องชนิดของผนงัทีหนาขนึอีก ตวัเลขจะระบทุีจะอา่นตารางในลกัษณะ

เดียวกนักบัช่องที 3 ด้วย  

      ช่องสดุท้ายเป็นส่วนผสมของจํานวนปนูก่อ 1 ม3 สําหรับตารางชอ่งนี ให้ประโยชน์เฉพาะเมอืทราบ

จํานวนปนูก่อก่อน แล้วต้องการหาวสัดผุสมนนั  

ตัวอย่างท ี2.5 ตามรูปที 2.1 แสดงห้องผนงัทึบทกุด้านในรูปแปลนแสดงความกว้างและยาว สว่นรูปไอโซเมตริค

แสดงให้เห็นลกัษณะของห้อง และระบคุวามสงู 3.00 เมตร เทา่กนัตลอดทกุด้านตามรูปนีให้คํานวณหาจํานวน

วสัดตุา่งๆ ทีใช้สําหรับผนงัก่ออิฐ ½ แผ่นว่ามีจํานวนเท่าใด  

      วิธีทาํ  มีการคิดหาพืนทีผนงัอยู ่2 แบบ ดงันี  

           1. ทาํการคิดพนืทขีองการก่อผนังทงัหมด  

             1.1 คิดด้วยการหาพืนทีแตล่ะด้าน แล้วนํามารวมกนั  

         

                  3          3 

                   2 

          4          

              2.00 

              3.00    5  2      4              3.00 

                         6             5         6         1    

              1.00              

                                                               1 

                   1.50           1.50 

          3.00                  

แปลน       ไอโซเมตคิ 

 

รปท ีู 2.1 รปแปลนแสดงความกว้างและยาว และรปไอโซเมตริคแสดงู ู ลักษณะห้อง 
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ด้าน 1 กว้าง 1.50 เมตร x สงู 3.00 เมตร   = 4.50 ตารางเมตร  

            ด้าน 2 กว้าง 3.00 เมตร x สงู 3.00 เมตร   = 9.00 ตารางเมตร  

            ด้าน 3 กว้าง 3.00 เมตร x สงู 3.00 เมตร   = 9.00 ตารางเมตร  

            ด้าน 4 กว้าง 2.00 เมตร x สงู 3.00 เมตร   = 6.00 ตารางเมตร  

            ด้าน 5 กว้าง 1.50 เมตร x สงู 3.00 เมตร   = 4.50 ตารางเมตร  

            ด้าน 6 กว้าง 1.00 เมตร x สงู 3.00 เมตร   = 3.00 ตารางเมตร  

                                     รวมพืนทีผนงั           = 36.00 ตารางเมตร  

        1.2 คิดด้วยการหาความยาวรวมของผนงัทกุด้านก่อน แล้วนําความสงูทีเทา่กนัคณู ผลลพัธ์จะ

ได้เป็นพืนที วิธีนีลดการคณูเลขลงทําให้ง่ายในการคิด โดยเฉพาะอาคารแตล่ะชนัจะมีความสงูเท่ากัน เว้นไว้แต่

ผนงัพิเศษทีแยกจากความสูงทีเทา่กนัของอาคาร อาจจะเป็นผนงัส่วนบนมีความลาดไปตามหลงัคา จะต้องคิด

พืนทีแตล่ะผนงัก่อน แล้วนํามารวมกนัภายหลงัมีวิธีคิดดงันี  

              ความยาวรวม เท่ากับด้าน 1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  

              หรือความยาว      = 1.50 + 3.00 + 3.00 + 2.00 + 1.50 + 1.00 = 12.00 เมตร  

      ความสงูของผนงั  = 3.00 เมตร  

              พืนทีผนงั           = 3 x12 เมตร  

                                    = 36.00 ตารางเมตร  

2. หาจาํนวนวัสดุแต่ละชนิด  โดยอาศยัอา่นจากตาราง เพือจะได้ทราบคา่ตวัเลขทีใช้ตอ่หนว่ยพืนที

ของผนงัก่ออิฐ  ½  แผน่ โดยดจูากตารางที 2.5 การคิดงานก่ออฐิ โดยกําหนดให้ใช้อตัราส่วนผสม 1:1:3  ใน  

1 ตารางเมตร ของผนงัก่ออิฐ ½ แผ่น ใช้วสัดใุนปนูก่อ  

              ปนูซีเมนต์     11     กิโลกรัม  

              ปนูขาว       0.008   ลกูบาศก์เมตร  

                ทรายหยาบ  0.024   ลกูบาศก์เมตร  

             นําตวัเลขจากตารางมาคิดจํานวนวสัดทีุใช้ตอ่พืนที ก่ออิฐ 36.00 ตารางเมตร ดงัทีได้คิดแตต้่นเท่ากบั  

                ปนูซีเมนต์        =  11 x 36  

                               =  396 กิโลกรัม  

                เป็นจํานวนถงุ     =  
50

396  

                (1 ถงุ = 50 กก.)  

                   หรือ        =  7.92  

    =  8  ถงุ  
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           ปนูขาว          = 0.008 x 36  

                 (ปนูขาวทีหนา่ยตวัแล้ว)  

                               = 0.288 ลกูบาศก์เมตร  

                ทรายหยาบ       = 0.024 x 36  

                               = 0.864 ลกูบาศก์เมตร  

                  หรือ        = 1.00   ลกูบาศก์เมตร  

  สรุปว่าใช้วัสดุ  

          ปนูซีเมนต์    8   ถงุ  

         ปนูขาว     0.3   ลกูบาศก์เมตร  

        ทรายหยาบ    1.00   ลกูบาศก์เมตร  

(เพียงปรับตวัเลขให้ง่ายในการสงัซือ ยงัไมไ่ด้เผือวสัดเุพือความเสียหาย เชน่ ปนูซีเมนต์ เผือ 5% และ

ทรายหยาบเผือ 30-40%)  

 3.2 การอ่านตารางเพือการคิดงานฉาบปนู  

  ตามตารางที 2.6 ลกัษณะของตาราง เชน่เดียวกบัตารางที 2.5 คือเป็นจํานวนวสัดทีุใช้ตอ่พืนที 

1 ตารางเมตร แตก่ารฉาบผนงันนัจะฉาบด้วยความหนาแตกตา่งกนั เช่น ช่องที 3 ในตารางจะเป็นการฉาบผนงั

ด้วยความหนา 1 ซม. และชอ่งที 4 จะฉาบ 1.5 ซม. เป็นลําดบั จนถึงฉาบหนา 3 ซม. ซงึความเป็นจริงแล้ว อาจ

ฉาบหนาขนึกว่าขนาดทีกําหนดในตาราง ก็ใช้การเพมิเป็นจํานวนเทา่ของความหนา เช่น ฉาบหนา 4 ซม. จะนํา

ตวัเลขในตารางหนา 2 ซม. เพมิตวัเลขเป็น 2 เทา่ โดยคณูด้วย 2 เป็นต้น  

            สําหรับคา่ตวัเลขทีแสดงไว้ แตล่ะชอ่ง ตงัแตช่่องที 3  จนถึงช่องที 7  เป็นจํานวนปนูซีเมนต์  

ปนูฉาบเป็น 1:2:5, 1:3:6 และ 1:4:8 ส่วนผสมแรกเป็น อตัราส่วนผสมทีมีปนูเค็ม (ปนูฉาบทีผสมปนูซีเมนต์

มาก) ตอ่มาเป็นปนูกลาง (ปนูซีเมนต์ผสมปานกลาง) และปนูจืด (ปนูซีเมนต์ผสมเพียงเล็กน้อย) จะสงัเกตได้

จากสว่นผนงัหนงึ อาจต้องใช้ปนูทงั 3 อตัราส่วนผสม หรือ อยา่งน้อย 2 อตัราสว่นผสม แตสํ่าหรับการคิด

ประมาณใช้ในอตัราสว่นของปนูฉาบชนิดดี คือ ปนูเคม็ หรือปนูกลางเอาไว้ก่อนสําหรับตารางนีสามารถอา่นคา่

ในอตัราส่วนผสม 1:2:5 ฉาบด้วยความหนา 1.5 ซม. จะอ่านคา่จากตารางได้ดงันี        

              ปนูซีเมนต์  3.50  กิโลกรัม  

              ปนูขาว (หนา่ยตวัแล้ว .005 ลกูบาศก์เมตร)  

              ทรายละเอียด  .0125 ลกูบาศก์เมตร  
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ตัวอย่างท ี2.6 ในการฉาบผนงัก่ออิฐทงัสองหน้า  ใช้อตัราส่วนผสม 1:3:6 โดยฉาบทีความหนา 1.5 ซม. จงหา

จํานวนวสัดทุีใช้ในปนูฉาบนนั  

 วิธีทาํ  

       ดงัทีได้ทําการหาพืนทีของผนงัก่ออฐิ โดยได้พืนทีทงัสิน 36.00 ตารางเมตร แตก่ารฉาบเรียบ 2 หน้า  

จึงต้องคณูด้วย 2 เทา่กบั  

                                 = 36 x 2  

            เป็นพืนทีฉาบปนู     = 72 ตารางเมตร  

           อา่นจากตารางจะได้วสัดแุตล่ะชนิด ในพืนที 1 ตารางเมตร ในการใช้อตัราสว่นผสม 1:3:6  และฉาบ

หนา 1.5 ซม.  

            ปนูซีเมนต์     2.40   กิโลกรัม  

            ปนูขาว            0.006   ลกูบาศก์เมตร  

            ทรายละเอียด    0.012   ลกูบาศก์เมตร  

    ฉะนนั จะใช้วสัดทีุใช้ในการฉาบ 72 ตารางเมตร ดงันี  

            ปนูซีเมนต์          = 2.40 x 72  

                            = 172.8 กิโลกรัม  

              หรือ            = 
50

8.172                                  

                            = 3.456 หรือ 3 ½  ถงุ   

  ปนูขาว            = 0.006 x 72  

                            = 0.432 ลกูบาศก์เมตร  

              หรือ            = 0.5    ลกูบาศก์เมตร  

            ทรายละเอียด      = 0.012 x 72  

                            = 0.864  ลกูบาศก์เมตร  

              หรือ            = 1.00   ลกูบาศก์เมตร  

  สรุปวัสดุทใีช้แต่ละชนิด   

              ปนูซีเมนต์        3 ½   ถงุ  

              ปนูขาว (หนา่ยตวัแล้ว)  0.5     ลกูบาศก์เมตร  

              ทรายละเอียด        1.00   ลกูบาศก์เมตร  

            (ปรับเลขให้จดัซือง่าย แตค่วรเผือตามความเหมาะสมกบังานอีก)  
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 3.3 การอ่านตารางเพือการคิดจํานวนอิฐ  

  ตามตาราง เป็นตารางการคิดอิฐตา่งชนิด ซงึแตล่ะความหนาของผนงัทีเรียกเป็นจํานวนแผน่ 

เชน่ ชนิดการก่อผนงัหนา ½ แผน่ 1 แผ่น, 1½ -2 แผ่น และอิฐก่อตนั 1 ม.3 ดงัได้ทราบแล้ว ซงึปรากฏในตาราง

ช่องที 1 นบัจากซ้ายมือ สําหรับชอ่งที 2 เป็นจํานวนอิฐมอญก้อนเล็กหรืออิฐมอญชนิดใหม ่ชอ่งที 3 เป็นจํานวน

อิฐมอญก้อนใหญ่ หรืออิฐมอญเก่าบางทีเรียกอิฐเมืองเหนือ และชอ่งที 4 สดุท้าย เป็นอิฐ บ.ป.ก. หรือ บ.บ.ท. 

ซงึมีขนาดและลกัษณะเป็นมาตรฐาน มกันิยมก่อเป็นผนงัเซาะร่องเป็นการก่อประดบัไม่ฉาบปนูเซาะร่อง  

            จํานวนแผน่อิฐทีปรากฏในตาราง บอกไว้โดยประมาณ เนืองจากอิฐเปราะแตกง่าย จึงเพมิ

จํานวนมากขนึ และเวลารับ ส่งอฐิจะรวมอิฐทีหกัมาด้วย การสง่อิฐจงึต้องเพิมอีก 10-20% ทกุครังทีมีการ

ประมาณราคา จากตารางนีสามารถ  

ตารางท ี2.7 แสดงการคิดอิฐต่างชนิด 

จํานวนอิฐทีใช้ ตอ่ 1 ตร.ม. 

อิฐมอญ-เล็ก อฐิมอญ-ใหญ่ อฐิ บ.ป.ก. ชนิดการก่อ 

.035x.087x.175 .04x.10x.20 .07x.11x.23 

½      แผ่น 

1        แผ่น 

1 ½   แผ่น 

2        แผ่น 

1 ม.3 

125 

250 

375 

500 

250 

100 

200 

300 

400 

1000 

54 

108 

162 

216 

490 

 

หมายเหต ุ 1. อ่านค่าเป็นจํานวนแผ่นอิฐต่อพืนทีก่ออิฐ 1 ตารางเมตร  ตอ้งใชร่้วมกบัตารางที 2.6 เสมอ 

   2. อ่านค่าจากตารางเฉพาะชนิดของการก่อ 1 แผ่น ใชอิ้ฐมอญกอ้นเล็ก จะไดจํ้านวน 250 แผ่น   

    ต่อ 1 ตารางเมตร ของผนงัอิฐ 
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4. การประมาณราคาโดยอาศัยปริมาตรของสงิก่อสร้าง  

การประมาณแบบนีมีหลกัการคล้ายกบัการประมาณโดยอาศยัพืนทีใช้สอย  แตเ่ปลียนใช้ ปริมาตรของ

สิงก่อสร้างเป็นตวัแปรหลกั  โดยถือว่าต้นทนุของสิงก่อสร้างแปรตามปริมาตรของสิงก่อสร้างนนั 

 การประมาณโดยอาศยัปริมาตรทําได้โดยการหาปริมาตรของสิงก่อสร้าง  ซงึคํานวณจากปริมาตรทีถกู

ล้อมรอบด้วยผนงั  หลงัคา  และพืนชนัลา่งของอาคาร  แล้วคณูด้วยต้นทนุตอ่หนว่ย  ปริมาตรของสิงก่อสร้าง

ประเภทนนัๆ 

 ตัวอย่างเช่น   ตกึแถว 3 ชนั  ขนาดหกคหูาๆ ละ 4 x 10 ตร.เมตร 

   มีความสงูของตกึเทา่กบั  10.5 เมตร 

   ดงันนัปริมาตรของตึกแถว  =  6 x 4 x 10 x 10.5  = 2,520  ลบ.เมตร 

   ถ้าต้นทนุต่อ ลบ.เมตร ของตึกแถว =  750 บาท 

   จะได้ต้นทนุคา่ก่อสร้างตกึแถว  = 2,520 x 750 บาท    = 1,890,000 บาท 

 จากหลกัการของการประมาณแบบนี จะเห็นว่าสิงก่อสร้างประเภทเดียวกนั ถึงแม้จะมีพืนทีใช้สอยเทา่กนั 

แตห่ากมีความสงูตา่งกนั ต้นทนุย่อมตา่งกนันบัว่าเหมาะสมสําหรับอาคารที ภายในโล่ง เชน่ โรงงาน โรงอาหาร 

หอประชมุ  แตอ่าจคลาดเคลือนสําหรับอาคารทีมีผนงักนัมาก 

 อนึง  ในการหาปริมาตรของสิงก่อสร้าง  ควรใช้มาตรฐานอนัเดียวกนั  จึงจะทําให้คา่ทีหาได้มีความ

แม่นยําสงูขนึ  โดยทวัไปใช้มาตรฐานดงันี.- 

  ปริมาตรของสิงก่อสร้างเทา่กบัเนอืทีทีล้อมรอบด้วยผนงัด้านนอก  คณูด้วยความสงูจากระดบั

ทีอยู่ตํากวา่ระดบัพืนชนัล่าง 15 ซม. ถึงระดบัเฉลียความสงูของโครงหลงัคา 

  การประมาณโดยอาศัยจาํนวนต่อหน่วยการใช้สอย การประมาณแบบนี  อาศยัหลกัการทีวา่ต้นทนุ

ของสิงก่อสร้างแปรตามจํานวนหน่วยการใช้สอย เชน่ จํานวนเตียงของโรงพยาบาล จํานวนเมกะวตัต์ของโรงผลิต

ไฟฟ้า  จํานวนห้องของอพาตเมนต์ ฯลฯ 

 การประมาณโดยอาศยัจํานวนหนว่ยการใช้สอย  ทําได้โดยการคณูจํานวนหนว่ยของตวัแปรหลกั   

ด้วยต้นทนุตอ่หน่วยของตวัแปรหลกันนัๆ 

 ตัวอย่างเช่น   โรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง 

  ถ้าต้นทนุค่าก่อสร้างโรงพยาบาลต่อหนงึเตียง  = 500,000 บาท 

  จะได้ต้นทนุคา่ก่อสร้างโรงพยาบาล   = 500,000 x 200 บาท 

          = 100  ล้านบาท 

 การประมาณแบบนีต้องอาศยัความพร้อมของสถิตแิละข้อมลูในอดีต  เพือนํามาเป็นฐานในการหา

ต้นทนุคา่ก่อสร้าง  การประมาณจะให้ผลทีมีความแมน่ยําสงูขนึ   เมือลกัษณะของสิงก่อสร้างคล้ายกนั 
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 การปรับต้นทุนโดยใช้ดัชนีต้นทุน การประมาณราคาทีกล่าวมาแล้วข้างต้น  สามารถปรับให้มีความ

ถกูต้องยงิขนึได้   โดยใช้ “ดชันีต้นทนุ”  ซงึเป็นตวัเลขทีแสดงความเปลียนแปลงของต้นทนุเมือกาลเวลาเปลียนไป   

ทงันี เป็นผลมาจากการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี  วิธีการ ประสิทธิภาพการผลิต  ตลอดจนแนวโน้มของ ภาวะ

เงินเฟ้อ 

 ดชันีต้นทนุในปีใด  คํานวณได้จากการหาต้นทุนในปีนนั  ด้วยต้นทนุในปีมาตรฐานแล้วคณู ด้วย 100  

เพือใช้เทียบเป็นร้อยละกบัต้นทนุในปีมาตรฐาน  โดยปกตปีิมาตรฐานจะถกูกําหนดขึน  เพือใช้มาตรฐานเดียวกนั  

และต้องเขียนกํากบัเสมอว่าดชันีนนัๆ  ใช้ปีใดเป็นปีมาตรฐาน 

 ตัวอย่างเช่น   ให้ปี พ.ศ.2511  เป็นปีมาตรฐาน 

  ถ้าราคาไม้แดงในปี พ.ศ.2511  = 70  บาทตอ่ ลบ.ฟตุ 

  และราคาไม้แดงในปี พ.ศ.2521  = 180 บาทตอ่ ลบ.ฟตุ 

  ดงันนั ดชันีต้นทนุของไม้แดงปี พ.ศ.2521 = 
70

180  x 100 = 257 

 นนัคือ  ดชันีต้นทนุของไม้แดง ปี พ.ศ.2521 เพิมขึนจากปี พ.ศ.2511    ซงึเป็นปีมาตรฐานถึงร้อยละ 157 

คือเพมิจาก 100 เป็น 257 

 การใช้ข้อมลูเกียวกบัการเปลียนแปลงของต้นทนุของสิงก่อสร้างในปีตา่งๆ  จะชว่ยให้สามารถคาดคะเน

ต้นทนุโดยประมาณได้ใกล้เคียงมาก 

 ตัวอย่างเช่น   ดชันีต้นทนุคา่ก่อสร้าง   ปี 2526 (ปี 2511 = 100)  = 400 

   ดชันีต้นทนุคา่ก่อสร้าง ปี 2524 (ปี 2511 = 100)  = 350 

  ถ้าต้นทนุของโรงเก็บของในปี 2524 เทา่กบั 2,000 บาท ต่อตารางเมตร 

  จะคาดคะเนได้ว่าต้นทนุในปี 2526  ควรเป็น  = 2,000 x
350

400  

        = 2,286     บาท / ตร.ม. 

  ฉะนนั ถ้าโรงเก็บของมีเนือทีใช้สอย 400 ตร.เมตร 

  ต้นทนุคา่ก่อสร้างโรงเก็บของ ปี 2526          = 2,286 x 400 บาท 

        = 914,400 บาท 

 อยา่งไรก็ตาม  การใช้ดชันีต้นทนุจะต้องทราบวา่ดชันีต้นทนุนนัๆ มีแหลง่ข้อมลู อย่างไร คือ รวมข้อมลู

อะไรบ้าง  เพือวา่จะได้นําไปใช้ได้ถกูต้อง  จากตวัอยา่งข้างต้น  “ดชันีต้นทนุคา่ก่อสร้าง”  เป็นดชันีซงึคิดสําหรับ

การก่อสร้างอาคารทวัๆ ไป   ดงันนัจะนําไปใช้ในการก่อสร้างเฉพาะอยา่ง  เช่น สนามบนิ เขือน ไมไ่ด้ 
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 ข้อควรระวัง  ในการประมาณต้นทนุเบืองต้น  ผู้ประมาณราคาต้องไมล่ืมว่าวิธีนีเป็นการประมาณ

อยา่งหยาบ   เพือให้ได้ตวัเลขทีเป็นแนวทางเทา่นนั   ดงันนัจงึควรเผือสํารองราคาไว้ด้วย  เพือให้การประมาณ

เบืองต้นมีความคลาดเคลือนน้อยลง 

 อนงึ “ต้นทนุ” ของสิงก่อสร้าง  เป็นต้นทนุของผู้ ทําการก่อสร้างยงัไมไ่ด้รวมกําไร  ดงันนัหากต้องการทราบ 

“ราคา” ของสิงก่อสร้าง  ก็จะต้องบวกกําไรเพมิเข้าไปด้วย 

  

 

 

 

 

------------------------------------------ 
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บทท ี3 

การหาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต (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. องค์ประกอบในการพจิารณาหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต 

 การหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต ควรคํานงึถึงองค์ประกอบตา่ง ๆ ตอ่ไปนี  

 2.1 กาํลัง (Strength)  

  กําลงั  เป็นคณุสมบตัิทีสําคญัทีสดุของคอนกรีต     กําลงัของคอนกรีตมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน 

เชน่ กําลงัรับแรงดงึ กําลงัรับแรงอดั กําลงัรับแรงเฉือน เป็นต้น แตที่ต้องการและสําคญัทีสดุเพือใช้พิจารณา

เลือกสดัสว่นการผสมคอนกรีตก็คือ กําลงัรับแรงอดั    เพราะกําลงัรับแรงอย่างอืนของคอนกรีต (ทีกล่าวแล้ว

ข้างต้น) เป็นสดัสว่นกบักําลงัรับแรงอดั       
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 โดยทวัไปจะกําหนดคา่เฉลียของกําลงัรับแรงอดัทีระยะเวลาหนึง   เช่น เมือคอนกรีตมีอาย ุ28 วนั 

เป็นต้น คา่เฉลียนีควรให้มีคา่สงูกวา่ทีใช้ในการคํานวณออกแบบโครงสร้างประมาณ 15 - 25 %  

 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

กําลงัของคอนกรีตสงูขนึและได้คอนกรีตราคาประหยดั    อย่างไรก็ดี ขนาดโตสุดของวสัดผุสมไม่ควรโตกว่า

สามในสีส่วนของระยะหา่งของชอ่งว่างระหว่างเหล็กเสริม     และต้องไมเ่กินกว่า 1/5 เท่า ของด้านทีแคบสุด

ของโครงอาคารทีจะเท 
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  นอกจากนี  การเลือกขนาดโตสดุของวสัดผุสม ยงัจะต้องพิจารณารวมไปถึง ความสะดวก และ

ความสามารถในการขนส่งวสัดมุายงัสถานทีผสมและเท  ตลอดจนต้องคํานงึถึงราคาด้วย     วสัดผุสมขนาด

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 ต้องมีเม็ดคมและสะอาด 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 
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3. วิธีการปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต  

3.1 วิธีทดลองผสม 

 การหาปฏิภาคส่วนผสม  อาจทําได้โดยวิธีทดลองส่วนผสม (Trial Mix Method) ซงึเป็นการหา 

อตัราส่วนผสมโดยตรง เพือรักษาอตัราสว่นนําตอ่ซีเมนต์ หรือให้ได้กําลงัตามต้องการ ขนาดรูปร่าง ลกัษณะ 

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

กรณีทีมไิด้กําหนดคา่ความยบุตวัให้      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.)

 

      * อาจเพิมได้อีก 2 ซม. สําหรับคอนกรีตใหแ้น่นตวัโดยวิธีการอืน 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 เป็นปริมาณสงสดุสําหรับหินทีมีรปร่างดี ช่วยใหทํ้างานง่ายและลดหลนัดู ู

ตามข้อกําหนด      - ถา้จําเป็นต้องเพิมนําใส่ส่วนผสม จะต้องเพิมปนซีเมนต์ เพือให้อตัราส่วนระหว่าู

นํากบัซีเมนต์คงทีนอกจาก 

            ผลการทดลองแสดงว่าคอนกรีตมีกําลงัสงเกินตอ้งการู  

- ถา้ส่วนผสมต้องการนํานอ้ยกว่ากําหนด     ยงัไม่ควรลดปริมาณปนซีเมนต์นอกจากผลกาู

ทดลอง แสดงว่า   

  คอนกรีตใหกํ้าลงัสงกว่าต้องการู  
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  3.2.4 เลือกอัตราส่วนระหว่างนาํต่อซีเมนต์  

          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 อัตราส่วนนาํต่อซีเมนต์สงสู ุดโดยนําหนักทยีอมให้ใช้ได้ 

                                         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 ู (ประเภทสองหรือประเภทหา้) 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   คาทีไดจ้ากตารางนี ทาํการทดลองจากแทงตวัอยางรูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน ่ ่ ่  15 x 30 ซม. ถา้แทง่

ตวัอยางเป็นแบบลูกบาศก คากาลั่ ์ ่ ํ งอดัประลยัจะสูงกวาคาในตารางประมาณ ่ ่ 20% 
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  3.2.5 คาํนวณปริมาณซีเมนต์ทต้ีองการใช้ 

         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 เป็นค่าสําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทวั ๆ ไป สําหรับงานคอนกรีตทีทํา

ได้ง่ายกว่า  

            เช่น ถนน พืน เป็นต้น อาจเพิมค่าเหล่านีขึนได้อีก 10 เปอร์เซ็นต์ 
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  3.2.7 ประมาณปริมาณวัสดุผสมละเอียด 

      เมือได้คา่ต่าง ๆ ของส่วนผสมจนถึงลําดบัที 6 แล้ว ปริมาณของวสัดผุสมละเอียดจะหา

ได้ดงันี 

 

 

 

 โดยที ปริมาตรเนือแท้ (ซงึเป็นปริมาตรทีไมมี่ชอ่งวา่งในเนือ) ของวสัด ุ คํานวณได้จาก 

 ความถ่วงจําเพาะ และนําหนกัของวสัด ุกล่าวคือ 

  

   ปริมาตรเนือแท้    =      

  

  3.2.8 ปรับส่วนผสมเนืองจากความชืนของวัสดุผสม 

          ตามปกติ  วสัดผุสมทีใช้งานจริงจะมีความชืนสูงกว่าในสภาวะอิมตวัและผิวแห้ง  ฉะนนั

จึงต้องแก้สว่นผสมให้เข้ากบัสภาพจริงโดยเพิมนําหนกัของวสัดผุสมขนึเทา่กบันําหนกันําทีตดิมา 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 

 

 

 

 

ปริมาตรเนอืแท้ของวสัดผุสมละเอียด =  ปริมาตรของคอนกรีต - ปริมาตรเนอืแท้ของสว่นผสมตา่ง ๆ 

                                                                                                                    (ยกเว้นทราย) 

นําหนกัของวสัด ุ

ความถ่วงจําเพาะ x หนว่ยนําหนกัของนํา 
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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.   

     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 

  

นําหนกัของวสัด ุ

ความถ่วงจําเพาะ x หนว่ยนําหนกัของนํา 
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 สตูร    ปริมาตรเนือแท้ของวสัดผุสมละเอียด =  ปริมาตรของคอนกรีต - ปริมาตรเนือแท้ของ

ส่วนผสมตา่ง ๆ  (ยกเว้นทราย) 

  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.- 

            - 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 

  สมมตุิทําการทดลองผสมคอนกรีตในห้องปฏิบตักิาร   จํานวน 0.02 ลบ.ม.  ซงึจะต้องใช้ปริมาณ

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

วดัค่าความยุบตวัได้เท่ากบั 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 

นําหนกัรวมทงัหมดของวสัดทีุใช้ผสมทําคอนกรีต 

หนว่ยนําหนกัของคอนกรีต 



 

 

3-12 

 

  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 

     - 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 
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     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 

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 ซงึจําเป็นต้องปรับสว่นผสมหากทรายอยู่ในสภาพเปียกชือ  ทงันีหาก

ทรายชืนให้เพมิคา่ในตารางอีก 1 กก. และถ้าทรายเปียกให้เพมิคา่ในตารางอีก 2 กก. 
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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.)

 

 

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) ซงึมีผลตอ่คา่กําลงัต้านทานแรงอดัของคอนกรีตมากดงักล่าวแล้ว 

 การหาปริมาณวสัดทีุจะใช้ในการผสมคอนกรีตแตล่ะครัง เป็นการประมาณวสัดทีุใช้ตอ่ซีเมนต์ 1 ถุง 

(หนกั 50 กก.) หรือตอ่หนว่ยปริมาตรของคอนกรีต สําหรับอตัราส่วนผสมอนัหนงึ เนืองจากปริมาตรทงัหมด

ของวสัดยุอ่มเปลียนไปตามส่วนขนาดคละและอตัราความแนน่ของวสัดนุนั และปริมาณแท้จริงของเนือวสัดุ

ในนําหนกัทีกําหนดให้คา่หนึงของวสัดจุะเปลียนแปลงไปตามความถ่วงจําเพาะ          ดงันนั เพือขจดัควา

ไมแ่นน่อนเหล่านี ในการคํานวณหาปริมาณวสัดจุงึใช้ปริมาตรเนือแท้ของวสัด ุโดยทีปริมาตรเนือแท้วสัดกุาร
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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

 
 

 

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 

  

 

 

นําหนกัของวสัด ุ

ความถ่วงจําเพาะของวสัด ุx หนว่ยนําหนกัของนํา 



 

 

3-16 

  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   = 

 

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. 

  - หินอมิตวัผิวแห้ง = 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  

 

นําหนกัทงัหมดของวสัดสํุาหรับซีเมนต์ 1 ถงุ(กก.) 

หนว่ยนําหนกัของคอนกรีตเป็น กก. ตอ่ ลบ.ม. 

1 

0.158 
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บทท ี4 

งานคอนกรีต 

1. กล่าวนํา 

 งานทีเกยวขอ้งกบคอนกรีต       สามารถกลาวเรียงตามลาํดบัไดด้งันี  คือ  การเตรียมงานสําหรับเที ั ่

คอนกรีต การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต และการบมคอนกรีต    ในทีนีจะกลาวถึงสิงทีตอ้งพิจารณา และ่ ่

สิงตอ้งกระทาํในงานคอนกรีตแตละขนัตอน่  

2. การเตรียมงานสําหรับเทคอนกรีต 

 สาํหรับงานเตรียมการเทคอนกรีตสามารถแบงออกเป็น ่ 2 สวนใหญ ๆ คือ การเตรียมเครืองมือ และ่ ่

การเตรียมพืนที หรือจุดทีจะเทคอนกรีต  

 2.1 การเตรียมเครืองมือ และคน 

  การเทคอนกรีตให้ไดผ้ลงานทีดีนนั   ตอ้งกระทาํในขณะทีคอนกรีตยงัไม่กอตวั ่ (Setting) และ

ตอ้งเทตอเนืองให้เสร็จภายในระยะเวลาทีสันทีสุด ดงันนั กอนทีจะเทคอนกรีต ควรจดัเตรียมเครืองมือทีตอ้ง่ ่

ใชไ้วใ้หพ้ร้อมใชง้าน  ตงัแตกระป๋องปูน ไมส้ามเหลียม เกรียง เครืองสันคอนกรีต เชือเพลิงสําหรับเครืองสัน่

คอนกรีต ตลอดจนเครืองมือชางไม ้ ในกรณีทีตอ้งซอมแซมแบบหลอไม ้เครืองมือทุกชินจะตอ้งอยูในสภาพ่ ่ ่ ่

ทีสะอาด และกอนทีจะสัมผสัถูกคอนกรีต ควรจะพรมนาํใหเ้ปียกหมาด่  ๆ กอน่  

  สาํหรับคนงาน ใหจ้ดัเตรียมกาลงัคนใหเ้หมาะสมกบงานและแบงมอบหนา้ทีให้ทุกคนํ ั ่  ในกรณี

ทีมีจุดทีตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษ  เชน  การเสียบเหล็ก สําหรับเทเสาเอ็น หรือคานทบัหลงั เป็นตน้ ควร่

จะมอบหมายให้เป็นความรับผิดขอบของคนใดคนหนึงเฉพาะ  แลว้ให้หวัหนา้ชุดงาน (หรือนายงาน) คอย

ตรวจสอบซาํ 

 2.2 การเตรียมพืนท ีหรือจดทจีะเทุ  

 พืนที หรือจุดทีจะเทคอนกรีตสามารถแบงแยกออกไดเ้ป็น ่ 4 ลกัษณะ ดงันี 

 2.2.1 ผวิดิน  

   กอนทีจะเทคอนกรีตลงบนผิวดิน เชน ฐานราก โครงสร้างใตดิ้นหรือแผนพืนคอนกรีต ่ ่ ่

เป็นตน้  สิงทีตอ้งคาํนึงถึง คือ ความชืนทีผิวดิน ควรให้มีความชืนลึกลงไปในชนัดิน 15 ซม.เพือป้องกนนาํใั

คอนกรีตถูกดูดซึมไปโดยดิน แตทงันีจะต้่ องไมเปียกถึงขนาดมีนาํขงั หากมีนาํขงัอยตูอ้งสูบออกใหห้มดกอ่ ่ ่

นอกจากนีผวิดินจะตอ้งมีความแนน โดยการกระทุง้ หรือบดอดั  ่  

   ห้ามเทคอนกรีตลงบนผิวดินทีเป็นโคลนโดยเด็ดขาด หากผิวดินเป็นโคลนให้ขุดออก

แล้วใส่ทรายหยาบบดอัดแน่นลงแทนในกรณีต้องเทคอนกรีตทับฐานหินแขง็ ควรสกัดหินให้เป็นแง่ แล้วทาํ

ความสะอาดผิวหิน โดยการใช้ลมเป่า แล้วจึงใช้นาํราดผิวหินให้เปียก 
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  2.2.2 รอยต่อคอนกรีต 

   ผิวคอนกรีตทีเทไปแลว้กอนหน้า จะสังเกตเห็นมีฝ้านาํปูน ซึงจะตอ้งกาจดัออกกอนดว้่ ่ํ

การใช้แปรงเหล็กขดัออก หรือสกดผิวออกประมาณ ั 1/8 นิว ใชล้มเป่าหรือนาํลา้งใหส้ะอาด ผิวคอนกรีตที

แห้งแลว้ควรทาํให้เปียกนาํประมาณ 1 – 2 ซ.ม. กอน แลว้เทมอร์ตา้ ่ (Mortar = ปูน + ทราย + นาํ) ให้หนา

ประมาณ 1/2 นิว ตรงบริเวณรอยตอ    โดยมอร์ตา้ทีเท  ให้ใชอ้ตัราสวนเดียวกบอตัราสวนนาํตอซีเมนตข์อ่ ่ ั ่ ่

คอนกรีตทีจะเท  สําหรับคายุ่ บตวัของมอร์ตา้ให้ผสมทรายให้ไดค้ายุบตวั ่ 6 – 8 นิว  จุดประสงคข์องการเท

มอร์ตา้ เพือเพิมกาลงัยึดเหํ นียวระหวางคอนกรีตเกา และคอนกรีตใหม   นอกจากนียงัทาํหนา้ทีเป็นฐานรอง่ ่่

วสัดุมวลรวมหยาบ และยงัชวยไลฟองอากาศ และอุดรู หรือหลุมทีมีอยบูนผวิคอนกรีตเกา ่ ่ ่ ่  

   ในการทาํให้ผิวคอนกรีตแห้ง  หากฉีดนาํทิงไวน้าน ๆ  ผวิรอยตอคอนกรีตอาจจะแห้่

กอนทีจะเท  จึงควรตรวจสอบซาํดูอีกครังกอนทีจะเท วาผวิคอนกรีตยงัเปียกดีอยู      ถา้จุดทีจะเทมีนาํขงัอย ู่ ่ ่ ่ ่

(โดยเฉพาะรอยตอในแนวระดบั่ ) ตอ้งเอานาํออกใหห้มดกอน ่  

  2.2.3 สิงทฝัีงติดแน่นในคอนกรีต  

   ในงานโครงสร้างคอนกรีต   มกัจะมีสิงทีฝังติดแนนในคอนกรีต  เชน  ทอร้อยสายไฟ ่ ่ ่

ทอระบาย เหล็กเสริม หรือแผนโลหะสําหรับรอยตอเขือม เป็นต้น   สิงฝังแนนเหลานีควรจะยึดให้แนน่ ่ ่ ่ ่ ่

กอนทีจะเทคอนกรีต  และไมควรสงผลกระทบกระเทือนตอตาํแหนงของเหล็ก่ ่ ่ ่ ่ เสริมคอนกรีต  นอกเสียจาก

วาจะมีระบุไวใ้นแบบกอสร้าง นอกจากนียงัไมควรอยใูนตาํแหนงทีทาํให้ความแขง็แรงของโครงสร้างลดลง่ ่ ่ ่่  

   การฝังทอนาํทีมีขนาดเส้นผานศูนยก์ลางเล็กกวา ่ ่ ่ 2.5 ซม. (1 นิว)  ไมถือวาทาํให้ความ่ ่

แข็งแรงของคอนกรีตลดลง  สําหรับทอหรือชองทีใหญกวา่ ่ ่ ่ นี จะตอ้งพิจารณาใสเหล็กเสริม  ในกรณีทีตอ้งฝัง่

ไมไ้วใ้นคอนกรีต (สวนใหญสําหรับการติดตงัวงกบ่ ่ )  ตอ้งทาํให้ไมท้ีฝังชุมนาํเสียกอน  มิฉะนนัไมจ้ะพองตวั่ ่

เมือสัมผสักบนาํในคอนกรีต ทาํให้พองตวัและสงผลใหค้อนกรีตแตกร้าวได้ั ่  

 2.2.4 แบบหล่อ และเหล็กเสริม 

   กอนที่ จะเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบตาํแหนง ขนาดและการใช้วสัดุในการทาํแบบ ่

และเหล็กเสริมคอนกรีตให้ละเอียดกอน   สําหรับแบบหลอ และคาํยนั จะตอ้งตรวจสอบดูการรับนาํหนกั ทั่ ่

นาํหนกัของคอนกรีต ผูท้ีทาํงาน อุปกรณ์ และแรงสันจากเครืองสันคอนกรีต เป็นตน้     แบบหลอ และคาํย่

จะตอ้งไมทรุด แอน ป่องออก หรือแตก    ผิวของแบบจะตอ้งเรียบ ไมมีรู หรือรอยตอทีทาํให้ซีเมนต์เพสต์่ ่ ่ ่

ไหลออกได ้และทาแบบดว้ยนาํมนั หรือนาํยาทาแบบ แตในกรณีทีใชน้าํมนั ตอ้งระมดัระวงัอยาทาใหม้ากเกน่ ่ ิ

จนมีนาํมนัสวนเกนไหลปนมาในคอนกรีตสด ่ ิ  

  สิงทีชางสวนมากเข้่ ่ าใจผิดในเรืองของการตงัแบบคานคือการตงัแบบคานแบบ “ยกนูน” 

ซึงเป็นการตงัแบบหลอคานให้สูงขึนประมาณ ่ 1 – 2 ซม. เพราะเมือคานแข็งตวัแลว้คานจะโกงลงเล็กนอ้ย ่

หากยกนูนไวจ้ะทาํให้คานโกงลงเป็นแนวเส้นตรงพอดี ไมตอ้งมีงานฉาบคานให้ได้แนวตรง แตตามหลกั่ ่ ่
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วิชาการแลว้ การโกงลงของคานเป็นเรืองปกติทีผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณาถึงอยูแลว้ โดยผูอ้อกแบบจะตอ้ง่ ่

ออกแบบใหค้านมีระยะโกงไมเกนมาตรฐานทีกาหนดไว ้   ่ ่ ิ ํ  

  ฉะนนั การกอสร้างทีถูกคือ ตงัแบบหลอคานตามปกติ และถอดแบบโดยแบบทอ้งคาน่ ่

ตอ้งทิงไวอ้ยางนอ้ย ่ 7 วนั (โดยปกติจะทิงแบบทอ้งคานไว ้14 วนั)และคาํกลางไวจ้นครบ 28 วนั  

   สําหรับเหล็กเสริมคอนกรีตต้องตรวจสอบขนาด การดัดงอ ต ําแหนงเหล็กเสริม ่

ระยะหางเหล็ก ระยะทาบเหล็ก และการผูกเหล็ก ให้ถูกตอ้งตามแบบกอสร้าง ผิวของเหล็กเสริมจะตอ้ง่ ่

สะอาด ไมเป็นสนิม หากมีสนิมตอ้งใช้แปรงลวดขดัออกให้หมด  หา่ กเป็นสนิมมากขนาดทีทาํให้เหล็กผุ

กรอน หลุดรอน ่ ่ (สนิมขุม) ห้ามไมให้ใช้ ลูกปูนทีใช้หนุนเหล็กเสริมให้อยูในตาํแหนงจะตอ้งเป็นลูกปูนที่ ่ ่

หลอจากมอร์ตา ไมใชใชเ้ศษอิฐ หรือเศษปูน หรือกอนหิน และลูกปูนจะตอ้งมีลวดผูกยึดกบเหล็กให้แนนไม่ ่ ่ ้ ั ่ ่

เคลือน 

3. การผสมคอนกรีต 

 หลกัการทีตอ้งยดึถือในการผสมคอนกรีต   คือ  ตอ้งผสมสวนผสมทงัหมดให้เขา้กนเป็นเนือเดียวกน่ ั ั

ตลอด การผสมคอนกรีตทุกครัง จะต้องผสมโดยใช้อตัราสวนผสมตามทีระบุไวใ้นแบบ  วสัดุมวลรวม่

จะตอ้งสะอาด และมีลกัษณะอิมตวัผิวแห้ง (มีความชืนทวัถึงตลอด แตไมมีนาํเกาะอยูร่ ่ ่ อบ)     หิน ไมควรมี่

ฝุ่ นเกาะ หากมีตอ้งลา้งออกดว้ยนาํ  ทรายควรผานการรอนตะแกรง เพือกาจดัเศษวสัดุทีไมตอ้งการออก  นาํท่ ่ ํ ่

ใช้ตอ้งเป็นนาํสะอาด ไมมีสารอืนเจือปน หากใชน้าํบาดาลในการผสมคอนกรีตตอ้งแนใจไมมีแรธาตุทีเป่ ่ ่ ่

อนัตรายตอคอนกรีตเจือปนอยเูกนระดบัทีย่ ่ ิ อมรับได ้     ในการตวงวสัดุ ควรใชก้ระบะตวงมาตรฐาน ไมควร่

ตวงวสัดุดว้ยปุ้งก กอนการผสมหากมีคอนกรีตเหลือคา้งอยตูอ้งเทออกใหห้มดกอนผสมครังใหมตอไปี ่ ่ ่่ ่  

 วธีิการผสมคอนกรีต มีอยู ่2 วธีิคือ ผสมดว้ยมือ และผสมดว้ยเครือง 

 3.1 การผสมคอนกรีตด้วยมือ 

  คอนกรีตทีไดจ้ากการผสมดว้ยวิธีนี  มีคุณภาพดอ้ยทีสุด เพราะประสิทธิภาพของผูผ้สมไมคงที ่

และผูผ้สมอาจทาํไมถูกตอ้ง   ดงันนั เพือเป็นการปลอดภยั ควรปรับอตัราสวนผสมให้ดีขึน สวนใหญจะใช้่ ่ ่ ่

การผสมดว้ยมือในกรณีทีตอ้งการใชค้อนกรีตในปริมาณนอ้ย ๆ  

  วิธีการผสมทีถูกตอ้ง ให้ปฏิบติัดงันีคือ เกลียมวลรวมละเอียด (ทราย) ลงไปกอน แลว้จึงเกลีย่

ปูนซีเมนตท์บัแลว้จึงผสมใหเ้ขา้กนเป็นสีเดียวกนตลอด จากนนัเกลียสวนผสมออก แลว้เกลียมวลรวมหยาบ ั ั ่

(หิน) ทบัแลว้ผสมให้เขา้กนอีกที โดยคอย ๆ ผสมนาํลงไปดว้ย  การใสนาํควรตอ้งตวงนาํใหมี้ปริมาณเทาั ่ ่ ่ กบั

ตอ้งใชต้ามอตัราสวนผสม่  

  การผสมด้วยมือนี    ไมมีขอ้กาหนดวาตอ้งพลิกกบสวนผสมกครัง   ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ่ ํ ่ ั ่ ี

พิจารณาดูวาคอนกรีตเป็นเนือเดียวกนหรือยงั่ ั  หากใชเ้วลาผสมนานเกนไปิ  คอนกรีตอาจกอตวักอนเท หากใช้่ ่

เวลานอ้ยเกนไปอาจจะไดค้อนกรีตคุณภาพตาํิ  
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 3.2 การผสมคอนกรีตด้วยเครือง 

  การผสมคอนกรีตดว้ยเครืองผสม จะชวยให้สามารถผสมคอนกรีตไดท้วัและสมาํเสมอ ปัจจั่

หลกั ๆ ทีตอ้งพิจารณาในการผสมคอนกรีต ไดแ้ก เวลาทีใชใ้นการผสม และความเร็วรอบในการหมุนของโม ่ ่

นอกจากนีปัญหาทีมกัพบในการผสมคอนกรีตดว้ยเครือง คือปูนซีเมนตจ์บัตวัเป็นกอนในเครืองผสม้  

 3.2.1 เวลาทใีช้ในการผสมคอนกรีต 

   ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.กาหนดไวว้าํ ่    การผสมคอนกรีตดว้ยเครืองผสม เครืองผสม

ตอ้งเป็นแบบทีไดรั้บการรับรองวาไดม้าตรฐาน    เวลาใชเ้ครืองตอ้งหมุนดว้ยความเร็วทีกาหนดไวโ้ดยผูผ้ลิต ่ ํ

หลงัจากทีใสวสัดุ่ ทงัหมดลงในเครืองแลว้ และตอ้งผสมตอเนืองกนอยางนอ้ย ่ ั ่ 1 1/2 นาที  

   สําหรับเวลาทีใช้ในการผสมคอนกรีต   จะสัมพนัธ์กบขนาด และชนิดของเครืองผสม ั

ปกติจะใชเ้วลาประมาณ 1 1/2  – 5 นาที ซึงจากการทดลองพบวา ถา้ใชเ้วลาเพิมมากขึนจะไดค้วามแข็งแรง่

ของคอนกรีตเพิมมากขึน แตถา้ใชเ้วลานานเกนไป กลบัจะเป็นผลเสียตอคุณภาพของคอนกรีต เพราะหินจะ่ ิ ่

เกดการบดตวักนเอง ทาํให้มีวสัดุมวลละเอียดเพิมมากขึน และเกดความร้อนเพิมมากขึน ซึงผลทงัสองทาํให้ิ ั ิ

คายบุตวัของคอนกรีตลดลง ทาํให้ตอ้งเพิมปริมาณนาํในสวนผสม ่ ่  

  ฉะนนั  เพือให้ไดค้อนกรีตทีมีคุณภาพ   ควรจะจบัเวลาการผสมคอนกรีต โดยเวลาทีใช้

ในการผสม ให้คิดถึงระยะเวลาทีตอ้งใชใ้นการเทคอนกรีตออกจากเครืองผสมดว้ย   สิงทีควรจาํไว ้คือ วสัดุ

มวลรวมทีมีขนาดใหญ จะใชเ้วลาในการผสมคอนกรีตนอ้ยกวาวสัดุมวลรวมทีมีขนาดเล็กกวา และการผสม่ ่ ่

คอนกรีตในปริมาณทีมากกวา จะใชเ้วลามากกวา่ ่  

  3.2.2 ความเร็วรอบในการหมนของโมุ่  

   จากการทดลองพบวาความเร็วรอบของโมผสม จะมีผลตอความแขง็แรงของคอนกรีต ถา้่ ่ ่

ผสมโดยโมหมุนเร็ว ความแข็งแรงจะมากกวาโมทีหมุนช้ากวา     ในการผสมคอนกรีตแตละครัง ความเร็ว่ ่ ่ ่ ่

รอบในการหมุนของโมจะ่ แตกตางกนไปตามประสิทธิภาพของเครืองผสม ปกติแลว้เครืองผสมคอนกรีต่ ั

ชนิดโมผสมเอียงจะมีรอบการหมุน ประมาณ ่ 30 รอบ/นาที  

  ในการผสมคอนกรีตแตละครัง ควรพิจารณาถึงปริมาณของคอนกรีตทีจะตอ้งใช ้แลว้จึง่

พิจารณาเลือกความเร็วรอบในการหมุน หากตอ้งผสมคอนกรีตปริมาณมากๆ อาจจะตอ้งใชค้วามเร็วรอบทีชา้

ลงเพือไมใหเ้ครืองทาํงานหนกัเกนประสิทธิภาพ ่ ิ  

 3.2.3 ปัญหาปนซีเมนต์จับเป็นก้อนในเครืองผสมู  

 ปัญหานีสามารถเกดไดจ้ากสาเหตุตอไปนีิ ่  

  3.2.3.1 การใสทรายเปียก และปูนซีเมนตล์งในเครืองผสมกอนทีจะใสนาํ และหิน่ ่่  

  3.2.3.2 แผนเหล็กก่ นัในเครืองผสมสึกหรอ 

  3.2.3.3 วสัดุมวลรวม หรือปูนซีเมนต ์หรือนาํผสมคอนกรีต มีอุณหภูมิสูงเกนไปิ  

  3.2.3.4 การใสวสัดุลงในเครืองเร็วเกนไป หรือเกนกาลงัของเครืองผสม ่ ิ ิ ํ  
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4. การขนส่งคอนกรีต 

 การขนสงคอนกรีตจากจุดทีผสมคอนกรีตไปยงัจุดทีจะเท  ตอ้งกระทาํในลกัษณะที่ ทาํให้คอนกรีต

ยงัคงสภาพสมาํเสมอ และเสียคายบุตวันอ้ยทีสุด ่  

 4.1 ข้อกาํหนดของ ว.ส.ท. ในเรืองของการขนส่งคอนกรีต  

 4.1.1 คอนกรีตทีขนสงจากเครืองผสมไปยงัจุดทีจะเท    ตอ้งขนสงดว้ยวิธีทีมีการป้องกนมิให้่ ่ ั

คอนกรีตแยกตวั หรือหกรัว  

 4.1.2 เครืองมือทีใช้ขนสง่ คอนกรีต จะตอ้งมีประสิทธิภาพดี โดยไมทาํให้สวนผสมของ่ ่

คอนกรีตแยกตวั และเสียจงัหวะในการเทจนกระทงัคอนกรีตสูญเสียแรงเกาะกนระหวางคอนกรีตทีเทั ่

ตอเนืองกน่ ั  

 4.2 วธีิการขนส่งคอนกรีต 

  วธีิการขนสงคอนกรีต จะขึนอยกูบลกัษณะงาน และพืนทีทาํงาน วิธีทีใชก้นสวนใหญ่ ่ ั ั ่ ่ ไดแ้ก่ 

  4.2.1 การใช้ถัง หรือรถเข็นปน ู  

  การใช้ถงัจะสามารถใช้ไดก้บงานทีมีจุดเท และจุดผสมอยูตางระดบักน สําหรับการใช้ั ่ ่ ั

รถเข็นปูน จะใช้ได้กบงานในแนวระดบั วิธีทงัสองจะตอ้งสินเปลืองแรงงานมาก และไมควรใช้ในกรณีทีั ่

ระยะทางขนสงไกลๆ เพราะคอนกรีตจะมีโอกาสเก่ ิดการแยกตวัไดสู้ง  

 4.2.2 การใช้รางปนู  

  วิธีนีเหมาะสําหรับงานทีมีจุดเทอยูตาํกวาจุดผสมมาก ๆ คอนกรีตทีใชจ้ะตอ้งไมแหง้จ่ ่ ่

ไหลไมสะดวก หรือเปียกจะนาํแยกตวัออกจากสวนทีเป็นของแขง็ หากรางมีความยาวมาก ๆ อาจทาํชนัพกัเป็่ ่

ชัน ๆ ให้คอนกรีตคงสภาพสมาํเสมอได ้ และควรมีสิงปกคลุม เพือป้องกนการระเหยของนาํในคอนกรั

ระหวางการขนสง่ ่  

 4.2.3 การใช้สายพานส่ง 

  วิธีนีจะใช้กบงานในทุกสภาพ สิงทีตอ้งระวงัคือการระเหยของนําในคอนกรีตและกาั

แยกตวัของคอนกรีตอาจเกดขึน ณ จุดเปลียนของสายพานได้ิ  

 4.2.4 การใช้ท่ออดัส่ง หรือฉีด  

  วิธีนีเหมาะกบงานขนาดใหญ  สิงทีตอ้งระวงั คือ วิธีนีจะทาํให้มีการสูญเสียนาํขณะฉีดั ่

หรือพนมาก  อตัราสวนผสมคอนกรีตจึงตอ้งมีสวนผสมของปูนซีเมนต์ และนาํมากกวาปกติ ทาํใหสิ้นเปลือ่ ่ ่ ่

มากกวา่ 
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5. การเทคอนกรีต 

 การเทคอนกรีต อนัทีจริงแลว้จะหมายถึง “ การวางลงในที ” (Placing) มากกวา การเท เพราะเป็น่

การเททีทาํให้คอนกรีตไหลในแบบ และเกดการรวมตวักนเป็นเนือเดียว การเทคอนกรีต มีจุดมุงหมายเพือให้ิ ั ่

คอนกรีตไหลใหเ้ตม็แบบ และหุม้เหล็กเสริมคอนกรีต (ถา้มี) โดยทวัถึงตลอด โดยทีคอนกรีตจะตอ้งคงสภาพ

สมําเสมอ ไมเกดการแยกต ั่ ิ ว ในขณะเดียวกนจะตอ้งทําใหค้อนกรีตแนนตวั ไมมีชองวางหรือรูพรุนั ่ ่ ่ ่

นอกจากนีการเทจะตอ้งไมทาํให้แบบหลอ และเหล็กเสริมเคลือนออกจากตาํแหนง ่ ่ ่  

 5.1 ข้อกาํหนดของ ว.ส.ท. ในเรืองของเทคอนกรีต  

  5.1.1 ตอ้งเทคอนกรีตให้ใกลจุ้ดหมายมากทีสุดเทาทีจะทาํได ้  เพือป้องกนกา่ ั รแยกตวัจากการ

ขนสง หรือการไหลของคอนกรีต่  

  5.1.2 การเทตอ้งกระทาํในขณะทีคอนกรีตยงัไมกอตวั ่ ่  

 5.1.3 คอนกรีตทีเทตอ้งสามารถไหลไปตามชองวางระหวางเหล็กเสริมได้่ ่ ่  

 5.1.4 การเทคอนกรีตโครงสร้าง ห้ามใชค้อนกรีตทีแข็งตวัแลว้แมเ้พียงบางสวน หรือคอนกรีต่

ทีมีวสัดุอืนปะปน หรือคอนกรีตทีทาํให้เหลวใหม หรือคอนกรีตทีผสมซาํหลงัจากผานการกอตวัครังแรกแล้่ ่ ่

  

 5.1.5 เมือเริมเทคอนกรีตแลว้ ตอ้งเทติดตอกนไปเรือยๆ จนหมดชวงหนึง หรือตอนหนึง่ ั ่  

 5.1.6 ตอ้งทาํใหค้อนกรีตแนนตวัดว้ยวธีิทีเหมาะสม  โดยใหค้อนกรีตไหลเขา้ไปทุกซอกทุกมุม ่

และหุม้เหล็กเสริมไดต้ลอด 

 5.1.7 ในกรณีทีการทาํให้แนนตวัของคอนกรีตเป็นไปได้ยาก ่ (เชน เหล็กเสริมมีระยะชิดกน่ ั

มาก เป็นตน้) จะตอ้งเทมอร์ตา้ (ปูนซีเมนต์ ทราย และนาํ) ทีมีอตัราสวนผสมเดียวกบคอนกรีต ลงในแบบ่ ั

กอน โดยใหมี้ความหนาอยางนอ้ย ่ ่ 3 ซม. 

 5.2 ลกัษณะการเทคอนกรีต 

  การเทคอนกรีต จะสามารถแบงตามสภาพการเทได ้ดงัตอไปนี่ ่  

  5.2.1 การเทคอนกรีตลงในแบบหล่อคอนกรีต 

   ควร “วาง” คอนกรีตให้ใกลจุ้ดหมายปลายทางมากทีสุด และปลอยคอนกรีตให้เตียทีสุด ่

หากเป็นไปไดใ้ห้เทลงตรง ๆ และการปลอยคอนกรีตควรระวงัอยาให้คอนกรีตกระทบกบสวน่ ่ ั ่ ทีเป็นแบบ

หลอ หรือเหล็กเสริม การเทตอ้งกระทาํอยางตอเนือง และรวดเร็ว ควรเทจากสวนทีเป็นมุม หรือซอกกอน่ ่ ่ ่ ่

แลว้คอยถอยรนออกมา่ ่  

   สาํหรับการเทคอนกรีตลงแบบทีลึก เชนแบบหลอฐานราก คาน หรือเสาของอาคาร ควร่ ่

เทเป็นชนัๆ โดยเทหนาไมเกน ่ ิ 45 ซม. ในแตละชนั การเทให้เริ่ มเทจากลางสุด หรือมุมของแบบกอน แลว้เท่ ่
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เขา้หาศูนยก์ลาง ในแตละชนัทีเทตอ้งระวงัอยาให้ชนัลางแข็งตวักอน คอนกรีตทีใชเ้ทในชนับนๆ ควรขน้ขึน่ ่ ่ ่

เป็นลาํดบั เพือชวยแกปัญหานาํปูนลอยบนหนา้คอนกรีต่ ้  

 

  5.2.2 การเทคอนกรีตในแนวระดับ 

   การเทคอนกรีตลกัษณะนี ไดแ้ก่ การเทพืนคอนกรีต หลกัการเทจะเหมือนกบการเทลงั

แบบหลอ คือเทให้ใกลจุ้ดหมายมากทีสุด และเทให้เตียทีสุด ่  แตเนืองจากพืนทีทีเทจะกวา้งจึงควรเตรียม่

เครืองมือทีจะชวยให้สามารถสงคอนกรีตให้ใกลจุ้ดหมายมากทีสุดเชน่ ่ ่  รางปูน เป็นตน้ ปัญหาทีจะพบตลอด

คือ คนงานจะตอ้งเขา้ไปยืนในจุดทีจะเท ซึงจะสงผลกระทบกระเทือนตอเหล็กเสริม ทีดีทีสุดคือกอนการเท่ ่ ่

ควรวางแผนเตรียมทาํทียืนแบบทีเคลือนยา้ยได ้เพือให้คนงานมีทียืนทาํงาน โดยไมตอ้งเหยียบเหล็กเสริม ่

และตอ้งกาหนดจุดทีจะวางทียืนนี โดยจุดทีรองรับนีจะตอ้งแขง็แรงไมยุบตวัํ ่  

 5.2.3 การเทคอนกรีตในทลีาด 

   การเท ตอ้งเริมจากจุดทีตาํสุดของลาดกอน แลว้ทาํใหค้อนกรีตยบุตวัดว้ยการสัน หรื่

เขยา และคอย่ ่  ๆ เทไลขึนไปเรือย่  ๆ เป็นชนั  สิงทีตอ้งระวงัคืออยารอให้คอนกรีตชนัลางแข็งตวักอนเทชนั่ ่ ่

ตอไป ในกรณีทีลาดชนัมาก่  ๆ อาจจะตอ้งพิจารณาใชค้อนกรีตทีมีคายบุตวันอ้ยลง่  

 5.2.4 การเทคอนกรีตในขณะฝนตก 

   ไมควรทีจะเทคอนกรีตระหวางฝนตก แตในกรณีทีฝนตกระหวางทีกาลงัเทคอนกรีตอย ู่ ่ ่ ่ ํ ่

ใหเ้ทคอนกรีตตอไปใหห้มดชวงนนั่ ่  ๆ โดยปฏิบติัดงันี 

  5.2.4.1 ใชค้อนกรีตทีมีคายบุตวัตาํกวาเดิม่ ่  

   5.2.4.2 ระบายนาํออกจากหนา้คอนกรีต อยาใหมี้นาํขงัในสวนทีเท่ ่  

  5.4.4.3 หาวสัดุมาปกคลุมคอนกรีตทีเพิงเท จนกวาผิวคอนกรีตทีเทจะกอตวั่ ่  

  5.2.4.4 หากสามารถทาํได ้ ให้เทคอนกรีตให้หนา้คอนกรีตลาดตาํลงไปดา้นใดดา้นหนึง

เพอืระบายนาํ 

  5.2.4.5 หลีกเลียงการแตงผิวคอนกรีตทีเทใ่ หม ควรรอจะฝนหยุดและเทราดดว้ยมอร์ตา้่

เคลือบผิวหนา้คอนกรีตเพอืใชแ้ตงหนา้คอนกรีต่  

  5.2.4.6 หากฝนตกหนกัมาก วิศวกรผูค้วบคุมงานอาจสังระงบัการเท  ในกรณีนีให้เสียบ

เหล็ก (Dowel) โผลเอาไว ้หรือทาํรอยหยาบเอาไว ้และในระหวางรอให้หาวสัดุมาปกคลุมไวเ้ป็นการชวัคราว ่ ่  
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 5.3 การทําให้คอนกรีตแน่น (COMPACTION) 

  คอนกรีตทีเทใหมนนั่  จะมีสวนประกอบของฟองอากาศ หรือเป็นชองวาง ซึงชองวางนียิงมีมาก่ ่ ่ ่ ่

กาลงัของคอนกรีตกจะลดลงมากตาม ดงันนัํ ็  จึงตอ้งมีการไล หรือลดฟองอากาศเหลานีลง นีคือการทาํให้่ ่

คอนกรีตแนน ่   สําหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก การทาํให้คอนกรีตแนนยงัชวยให้คอนกรีตยึดกบผิวเหล็กเสริม่ ่ ั

ไดดี้ขึน นอกจากนี ผวิหนา้ของคอนกรีตในชนัทีเทลงกอนจะประสานกบคอนกรีตทีเทลงไปในชนัถดัไปได้่ ั

ดียิงขึนอีกดว้ย วิธีการทาํให้คอนกรีตแนนกระทาํไดห้ลายวิธี แตในทีนีจะขอกลาวถึงวิธีทีมกัใช้กนใ่ ่ ่ ั นงาน

กอสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ่ 2 วธีิ คือ 

 

  5.3.1 การสันด้วยเครืองสันคอนกรีต  

         เป็นวิธีทีใช้กนอยางกวา้งขวาง ผลของการสันคือสามารถกาจดัฟองอากาศไดถึ้งครึงหนึง ั ่ ํ

ซึงจะชวยเพิมความแข็งแรงให้คอนกรีต แตจะทาํให้เกดรูพรุนทีผิวของคอนกรีต ่ ่ ิ จึงจาํเป็นต้องแตงผิว่

คอนกรีต  นอกจากนี การใชเ้ครืองสันคอนกรีตชวยให้สามารถใชค้อนกรีตทีมี อตัราสวนนาํตอซีเมนตที์ตาํได่ ่ ่

โดยทีกาลงัของคอนกรีตยงัคงเทาเดิม ํ ่  

   อยางไรกตามการใช้เครืองสันจะมีผลทาํให้อัตราสวนผสมของคอนกรีตเปลียนไป ่ ็ ่

ดงันนั การกาหนดสวนผํ ่ สมจะตอ้งคาํนึงถึงการใช้เครืองสันดว้ย โดยจะตอ้งไมมีนาํมากเกนไป   และตอ้งม่ ิ

มอร์ตา้มากพอเหมาะ หากมีมากเกนไปมอร์ตา้จะลอยขึนขา้งบนและหินจะตกลงขา้งลางทาํให้เกดชองวาง ิ ่ ิ ่ ่

หรือถา้มีมอร์ตา้นอ้ยเกนไป หินสวนบนจะไมมีมอร์ตา้มาชวยทาํใหหิ้นยดึติดกนิ ่ ่ ่ ั  

   ขอ้ควรระวงัในการใชเ้ครืองสันคอนกรีต คือ อยาสันนานเกนควร  หากใชเ้ครืองสันนาน่ ิ

เกนควร จะทาํให้คอนกรีตเกดการแยกตวัได ้ จากการทดลองพบวา คอนกรีตทีมีอตัราสวนนาํตอซีเมนตต์าํจะิ ิ ่ ่ ่

กาลงัสูงขึนเมือใช้เครืองสันทีมีความถีตาํ และใชเ้วลาการสันสันลง และระวงัอยาใหห้ํ ่ วัเครืองสันกระทบถู

แบบหลอและเหล็กเสริม  เพราะอาจทาํให ้แบบหลอหรือเหล็กเสริมหลุดออกจากตาํแหนงกได้่ ่ ่ ็  

 5.3.2 การกระท้งด้วยเหลก็ุ  

   เป็นวิธีทีใชก้นทวัไปกบ การเทเสา หรือคาน      ปกติจะใชว้ิธีนีในกรณีทีไมสามารถใช้ั ั ่

เครืองสันได ้   ขอ้ควรระวงัในการกระทุง้ คือ ตอ้งระวงัอยากระทุง้ถูกแบบหลอ หรือเหล็กเสริม  เพราะอาจ่ ่

ทาํให้ แบบหลอ หรือเหล็กเสริมหลุดออกจากตาํแหนงกได ้และควรควบคุมให้กระทุง้คอนกรีตให้ไดท้วัถึง่ ่ ็

กนโดยตลอดั  
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6. การบ่มคอนกรีต 

 การบมคอนกรีต    เป็นการควบคุม และป้องกนมิให้นาํในคอนกรีตระเหยออกจาก่ ั คอนกรีตทีแขง็ตั

แลว้เร็วเกนไป   เนืองจากนาํเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีสุดสําหรับปฏิกริยาไฮเดรชนั ซึงจะสงผลตอกาลงัขอิ ิ ่ ่ ํ

คอนกรีตโดยตรง     ดงันนั หลงัจากทีผวิหนา้คอนกรีตแขง็ตวัแลว้ จะตอ้งบมคอนกรีต ให้มีความชืนอยูเสมอ่ ่

เป็นเวลาอยางนอ้ย ่ 7 วนั กาลงัของคอนกรีตํ จะคอย ๆ เพิมขึนเรือย ๆ ตราบเทาทียงัมีความชืนให้ปูนซีเมนต์่ ่

ไดท้าํปฏิกริยากบนาํิ ั  

 6.1 วธีิการบ่มคอนกรีต 

  วิธีการบม ขึนอยูกบสภาพของงานคอนกรีตนัน ๆ เป็นหลกั   ลักษณะของการบมคอนกรีต่ ่ ั ่

สามารถแบงได ้่ 3 ลกัษณะ คือ การเพิมความชืนให้คอนกรีต การป้องกนการั เสียนาํของคอนกรีต และการเร่

กาลงัํ  

  6.1.1 การบ่มโดยการเพมิความชืนให้คอนกรีต 

   การบมลกัษณะนี จะเพิมความชืนให้กบผิวคอนกรีตโดยตรง เพือทดแทนการระเหยของ่ ั

นาํออกจากคอนกรีต การบมลกัษณะนีสามารทาํไดห้ลายวธีิ ดงัตอไปนี่ ่  

  6.1.1.1 การขัง หรือหล่อนํา  

    เป็นการทาํนบกนนาํไมใ้หน้าํไหลออก   มกัจะใช้กบงานทางระดบั เชน พืน หรั ั ่

ถนน เป็นตน้   วสัดุทีใชท้าํทาํนบอาจจะเป็นดินเหนียว หรืออิฐกได ้  ขอ้ควรระวงัสําหรับวิธีนีคือ ตอ้งระวงั็

อยาใหท้าํนบกนนาํพงั และหลงัจากบมเสร็จแลว้อาจจะตอ้งทาํความสะอาดผิวหนา้คอนกรีต่ ั ่  

   6.1.1.2 การฉีดนํา หรือรดนํา 

    เป็นการฉีดนาํใหผ้ิวคอนกรีตเปียกอยูเสมอ  วธิีนีใชไ้ดก้บงานคอนกรีต ทงัใ่ ั

แนวดิง แนวระดบั หรือแนวเอียง   ขอ้ควรระวงัคือ ตอ้งฉีดนาํใหท้วัถึงทุกสวนของคอนกรีต และแรงดนันาํต้่

ไมแรงเกนไปจนชะเอาผิวหนา้คอนกรีตทียงัไมแข็งตีวดี่ ิ ่ ออก วิธีนีตอ้งสินเปลืองนาํมาก และตอ้งอาศยัทีทีม

แรงดนันาํมากพอ 

  6.1.1.3 การคลมด้วยวสัดเปียกชืน ุ ุ  

    เป็นวิธีทีใช้กนมาก เพราะสะดวก ประหยดั  และสามารถใช้ไดก้บงานทงัแนวั ั

ระดบั แนวดิง และแนวเอียง  วสัดุทีใช้คลุมอาจจะใช้ ผา้ใบ กระสอบ หรือวสัดุอืนทีอมนาํ ขอ้ควรระวงัคือ

วสัดุทีคลุมตอ้งเปียกชุมอยูเสมอ  การคลุมตอ้งคลุมให้วสัดุคลุมเหลือมกน วสัดุทีใชค้ลุมตอ้งปราศจากสารที่ ่ ั

เป็นอนัตรายตอคอนกรีต หรือทาํให้คอนกรีตดาง  สําหรับการคลุมงานคอนกรีตในแนวดิง ตอ้งยึดวสัดุคลุม่ ่

ใหแ้นนหนา ไมเลือนหลนลงมาได ้โดยเ่ ่ ่ ฉพาะเวลาทีราดนาํ ซึงจะตอ้งทาํเป็นประจาํ 

 6.1.2 การบ่มโดยการป้องกนัการเสียนําจากเนือคอนกรีต 

   วิธีการนีใชก้ารผนึกผิวของคอนกรีต เพือป้องกนมิให้ความชืนจากคอนกรีตระเหยออกั

จากเนือคอนกรีต การบมลกัษณะนีสามารถกระทาํไดห้ลายวธีิดงันี่  
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   6.1.2.1 การบ่มในแบบหล่อ 

    แบบหลอไมท้ีเปียก และแบบหลอเหล็ก   สามารถป้องกนการสูญเสียความชืน่ ่ ั

ไดดี้ วิธีนีจดัไดว้างายทีสุด เพียงแคทิงแบบหลอให้อยูกบคอนกรีตทีหลอไวใ้ห้นานทีสุดเทาทีจะทาํได้ และ่ ่ ่ ่ ่ ั ่ ่

คอยดูแลให้ผิวดา้นบนคอนกรีตมีนาํอย ูโดยนาํนนัสามารถไหลซึมลงมาระหวางแ่ ่ บบหลอกบคอนกรีตได้่ ั  

   6.1.2.2 การใช้กระดาษกนันําซึม 

    เป็นการใชก้ระดาษกนนาํซึมปิดทบัผิวคอนกรีตให้สนิทอยางนอ้ย ั ่ 3 วนั วิธีนีมกั

นิยมใชก้บงานคอนกรีตแนวระดบั  กระดาษกนนาํซึมนีเป็นกระดาษเหนียวสองชนัยดึติดกนดว้ยยางมะตอยั ั ั

และเสริมความเหนียวดว้ยใยแกว  มีคุ้ ณสมบติัในการยึดหดตวัไมมากนกัเวลาทีเปียก และแห้ง ขอ้ควรระวงั่

ในการใชก้ระดาษ คือ บริเวณรอยตอระหวางแผน จะตอ้งผนึกใหแ้นนดว้ยกาว หรือเทป  และกระดาษตอ้งไม่ ่ ่ ่ ่

มีรอยรอยฉีกขาด หรือชาํรุด่  

    6.1.2.3 การใช้แผ่นผ้าพลาสติกคลมุ 

    วิธีการนีจะเหมือนกบการใช้กระดาษกั นันาํ แตแผนผา้พลาสติกจะเบากวามาก ่ ่ ่

จึงสะดวกในการใชม้ากกวา สามารถใช้กบงานโครงสร้างทุกชนิด  ขอ้ควรระวงั กเชนเดียวกบกระดาษกนนาํ่ ั ็ ่ ั ั

คือรอยตอและการชาํรุดฉีกขาด     และเนืองจากมีนาํหนกัเบา จึงตอ้งระวงัเรืองการผูกยดึป้องกนลมพดัปลิ่ ั

ดว้ย 

   6.1.2.4 การใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 

    เป็นการพนสารเคมีลงบนผิวคอนกรีต  ซึงสารเคมีทีพนนีจะกลายเป็นเยอืบาง ๆ ่ ่

คลุมผิวคอนกรีตป้องกนการระเหยออกของนาํในคอนกรีตได ้     การบมวิธีนี ทงัสะดวก และรวดเร็ว แตั ่

คาใชจ้ายจะสูง จึงมกัใชก้บงานทีบมดว้ยวธีิอืนไดล้าํบาก   การพ่ ่ ั ่ น่สารเคมีนีตอ้งกระทาํในขณะทีผิวคอนกรีต

ยงัชืนอย ูและตอ้งพนให้ทวัถึง   ขอ้ทีควรทราบคือ สารเคมีประเภทนีจะทาํให้การยึดเหนียวระหวางคอนกรีต่ ่ ่

เดิมกบคอนกรีตทีจะเทใหม เสียไป   จึงไมควรใชก้บงานคอนกรีตทีตอ้งตอเติม หรือฉาบปูนในภายหลงั และั ่ ่ ั ่

หากใชส้ารเคมีฉีดพน่แลว้ ไมควรฉีดนาํซาํ เพราะนาํจะไปชะลา้งสารเคมีออก ควรชีแจงใหค้นทีท ํางานทราบ่

ประเด็นนี เพอืจะไดไ้มฉีดชะลา้งสารเคมีออกโดยรู้เทาไมถึงการณ์่ ่ ่  

  6.1.3 การบ่มด้วยการเร่งกาํลงั 

   เป็นการบมคอนกรีตดว้ยไอนาํ   โดยใหค้วามชืน และความร้อน กบคอนกรีตทีหลอเสร่ ั ่ ็

ใหม ๆ  วธีินีจะทาํใหค้อนกรีตมีกาลงัสูงขึนโดยรวดเร็ว ชวยลดการหดตวั และเพิมความตา้นทานตอสารเคมี่ ํ ่ ่

ทีเป็นอนัตรายตอคอนกรีต  การบมคอนกรีตดว้ยวิธีนี สามารถทาํไดส้องวิธี คือ การบมดว้ยไอนาํทีมีความดั่ ่ ่

ตาํ และการบมดว้ยไอนาํทีมีความดนัสูง่  

   การบมดว้ยการเ่ รงกาลงั นิยมใชก้นในงานอุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป  ฉะนนัจึงจะ่ ํ ั

ไมขอกลาวถึงในรายละเอียด ณ ทีนี่ ่  

_________________________ 
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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 
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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  ซงึต้องไมน้่อยกวา่คา่ทีแสดงในตารางที 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
)
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 ควรจดัวางเหล็กเสริมให้มีระยะเรียงพอเหมาะ ดดังอเหล็กให้ถกูต้อง ตอ่ทาบและผกูมดั เหล็กให้ตอ่

และยดึกนัดี ต้องฝังไว้ใต้ผิวอย่างน้อยทีสดุตามทีกําหนดไว้ และต้องวางให้ตรง ยดึอยา่งแข็งแรง 

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

การยดึเหนียวระหวา่งคอนกรีตกบัเหล็กเสริมดียงิขนึ    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 

ก) เหล็กคอม้า

“ ของอ ”

ค) เหล็กลูกตังข) เหล็กปลอก
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 3.3 สาํหรับเหล็กลกตังและเหล็กปลอกู   ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยส่วนทียืนถึงปลาย

ขออีกอยา่งน้อย 6 เทา่ ของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็ก   แตต้่องไมน้่อยกว่า 6 ซม. และต้องมีรัศมีวดั

ด้านในของเหล็กไมส่นักว่าหนงึเท่าของเส้นผา่นศนูย์กลางของเหล็กนนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 5.4 ของอมาตรฐาน 

       นอกจากนี     ยงัมีข้อกําหนดของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางทีเล็กทีสดุสําหรับของอด้วย  กลา่วคือ 

เส้นผ่านศนูย์กลางของการงอเหล็กจะวดัด้านในของเหล็กทีงอ      สําหรับเหล็กโครงสร้างและเหล็กชนิดแข็ง

ปานกลางขนาด 6 มม. ถึง 25 มม.ให้ใช้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของของอเท่ากบั 5 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลาง

ของเหล็ก ส่วนเหล็กชนิดอืนให้ใช้ตามตารางที 5.2 

ตารางท ี5.2 ขนาดของเหล็กและขนาดเส้นผ่าศนย์กลางของของอู  

ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทเีล็กทสุีด (D)

 ถึง  มม.  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนนั

 ถึง  มม.  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนนั
 

 

 

 

 

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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4. การจัดวางเหล็กเสริม 

 การวางเหล็กเสริม ต้องวางในตําแหน่งทีถูกต้อง และอย่างน้อยจะต้องมีเหล็กเสริมส่วนทีคอนกรีต

ต้องรับแรงดงึ  และมีทีหนนุรองรับแข็งแรงพอ เพือให้คอนกรีตหุ้มถกูต้องตามแบบ  ซึงอาจเป็นแท่งคอนกรีต 

ขาตงั โลหะ เหล็กปลอก หรือเหล็กยึดระยะเรียงก็ได้    และยึดไว้แน่นหนาพอ ซึงอาจผกูยึดด้วยลวดเหล็ก 

เบอร์ 18  

 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 
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 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 

  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 
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   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  

การใสเ่หล็กปลอกเกลียวต้องพนัตลอดตงัแตร่ะดบัพืน  หรือจากส่วนบนสดุของฐานรากขนึไป ถึงระดบัเหล็ก

เสริมเส้นลา่งสดุของชนัเหนือกวา่     ในเสาทีมีหวัเสา จะต้องพนัเหล็กปลอกเกลียวขึนไปจนถึงระดบัทีหวัเสา 

ขยายเส้นผา่ศนูย์กลางหรือความกว้างให้เป็นสองเท่าของขนาดเสา  

   4.5.3 ในคาน   เหล็กปลอกทีใช้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม.และเรียงห่างกันไม่เกิน 16 เท่า

ของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็กเสริมหรือ 48 เทา่ ของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของเหล็กปลอก ในคาน

ทีมีเหล็กเสริมรับแรงอดัจะต้องใส่เหล็กปลอกตลอดระยะทีต้องการเสริมเหล็กเสริมรับแรงอดั 

   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 

 

_________________________ 
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บทท ี6 

การทดสอบคอนกรีตภาคสนาม 

1. กล่าวนํา 

 โดยปกติ งานคอนกรีตจะตอ้งมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอยางใกลชิ้ดเพือให้ไดผ้ลงานทีดี ่

ถูกตอ้งตามแบบและขอ้กาหนด   สําหรับตวัวสัดุคอนกรีตเอง ควรตอ้งมีการตรวจสอบในสนาม เพือให้แนใจํ ่

ไดว้า ไดค้อนกรีตคุณภาพตามตอ้งการ  ่  

 บทเรียนนี  จะขอกลาวถึงการทดสอบภาคสนามทีจาํเป็นตอ้งกระทาํทุกครังในงานคอนกรีต คือ การ่

ทดสอบความสามารถเทได้ และการเตรียมแทงทดสอบคอนกรีต สําหรับใช้ทดสอบในห้องปฏิบติัการ่

สําหรับการทดสอบความสามารถเทได ้สามารถกระทาํไดห้ลายวิธี ในทีนีจะขอกลาวถึงการทดสอบการหา่

คายุ่ บตวั (Slump Test) 

2. การทดสอบหาค่ายบตัว ุ (Slump Test) 

 2.1 กล่าวนํา 

  การทดสอบหาคายบุตวั ่ (Slump Test) เป็นการทดสอบทีสามารถทาํไดง้าย รวดเร็ว ขนัตอนไม่ ่

ซบัซอ้น ซึงสามารถกระทาํไดท้งัในหอ้งปฏิบติัการและในสนาม ผลทีไดส้ามารถบอกให้ทราบวาคอนกรีตที่

ผสมนนัมีคุณสมบติัดา้นความสามารถเทได ้ตามทีตอ้งการหรือไม่ 

 2.2 อปกรณ์ทใีช้ในการทดสอบุ  

  2.2.1 กรวยกลมเปิดหัว เปิดทา้ย เป็นกรวยโลหะ ขนาดสูง 30 ซม.ปลายดา้นหนึง  20 ซม. 

และอีกดา้น 10 ซม. มีทีจบั 2 อนั และทีเหยยีบ 2 อนั 

  2.2.2 แทงเหล็ก เป็นแทงเหล็กกลมปลายมน ขนาด ่ ่  1.6 ซม.(5/8 นิว) ยาว 60 ซม. 

  2.2.3 ถาดโลหะ เป็นถาดโลหะสีเหลียม ทอ้งแบน ใชส้ําหรับวางกรวย แลว้ใสคอนกรีต่  

  2.2.4 ไมบ้รรทดั หรือเทปวดั ใชส้าํหรับวดัการยบุตวั  

 2.3 ขันตอนการทดสอบ 

  2.3.1 กอนการทดสอบ  ่   เครืองมือทุกชินตอ้งสะอาด จากนนัทาํให้ดา้นในของกรวยทดสอบ 

แทงเหล็ก และถาดชืนนาํ วางถาดบนพืนทีเรียบ และวางกรวยในถาด จากนนัยืนเหยยีบทีวางเหยยีบเพือยึ่

กรวยใหม้นัคง ตลอดเวลาทีทาํการทดสอบ 

  2.3.2 นาํคอนกรีตตวัอยางทีเทออกจากเครืองผสม หรือรถบรรทุกคอนกรีต ในเทียวทีสาม หรือ่

มากกวา  หา้มใชค้อนกรีตจากการ่ ผสมเทียวแรก หรือเทียวสุดทา้ย ใสลงในกรวยประมาณ ่ 10 ซม. (1/3 โดย

ปริมาตร)    จากนนักระทุง้ดว้ยเหล็กกลม 25 ครัง โดยกระทุง้ในแนวดิง และกระจายจุดกระทุง้ให้ทวัหนา้ตดั

ของตวัอยางคอนกรีต่  
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  2.3.3 ใสคอนกรีตเพิมในกรวย ประมาณ ่ 20 ซม. (2/3 โดยปริมาตร) จากนนักระทุง้อีก 25 ครัง 

ในลกัษณะเดียวกบครังแรก โดยใหป้ลายเหล็กกลมจมลึกลงในผวิหนา้ของคอนกรีตทีเทในครังแรก แตไมลึกั ่ ่

ตลอดชนัแรก 

  2.3.4 เติมคอนกรีตให้เต็มลน้กรวย    จากนนักระทุง้อีก 25 ครัง ในลกัษณะเดียวกบครังทีสอง ั

แลว้ใชเ้หล็กกลมปาดคอนกรีตสวนทีลน้เกนปาก่ ิ กรวยออกให้เรียบ เสร็จแลว้ให้กาจดัเศษคอนกรีตทีหกอยูํ ่

บริเวณฐานกรวยออก 

  2.3.5 คอย ๆ ยกกรวยขึนในแนวดิงอยางระมดัระวงั  อยาให้กรวยเอียงไปชนหรือกระเทือนตอ่ ่ ่ ่

คอนกรีตทีอยใูนกรวย จากนนัวางกรวยลงขา้ง ๆ กองคอนกรีต โดยกลบัเอาดา้นฐานหงายขึน่  

  2.3.6 วางแทงเหล็ก่ ราบไปกบกรวย  ให้แทงเหล็กยืนไปอยูเหนือกองคอนกรีต จากนนัวดัระยะั ่ ่

คายบุตวัเป็นนิว จากผวิลางสุดของแทงเหล็กถึงยอดของกอนคอนกรีตทีไดย้บุตวัแลว้ ่ ่ ่ ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 6.1  ขันตอนการทดสอบหาค่ายบตัวุ  

 

ปาดคอนกรีตสวนเกนออก ่ ิ

และกาจดัคอนกรีตํ  

ตรงฐานกรวย 

ใสคอนกรีต เตม็จนลน้กรวย ่

กระทุง้ 25 ครัง 

ใสคอนกรีตสูง ่ 10 ซม.  

(1/3 ของกรวย)  กระทุง้ 25 

ครัง 

ใสคอนกรีตสูง ่ 20 ซม.  

(2/3 ของกรวย)  กระทุง้ 25 

ครัง 

ยกกรวยขึนในแนวดิง วางแทงเหลก็ทาบ และวดัระยะ่

ยบุตวัจากขอบลางของแทงเหลก็ ถึง่ ่

ปลายสุดของคอนกรีต 
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 2.4 ลกัษณะการยบตัวของคอนกรีตสด ุ  

  การยบุตวัของคอนกรีต จะเป็นไปใน 3 ลกัษณะ คือ 

  2.4.1 การยบตัวทีดี ุ (True Slump)   คือ กองคอนกรีตยุบตวัลงมา แลว้ยงัตงัอยูเป็นกอนไดดี้ ่ ้

ซึงการยบุตวัลกัษณะนีสามารถวดัคายุบตวัไดท้นัที่  

  2.4.2 การยบตัวลงข้างใดข้างหนึง ุ (Shear Slump) คือ กองคอนกรีต จะพงัลง โดยกอน้

คอนกรีตจะไหลหลุดลงไปขา้งใดขา้งหนึง ซึงแสดงวาคอนกรีตนนัเกาะกนไมดี ไมเหมาะทีจะนาํมาใช้่ ั ่ ่  

  2.4.3 การยบลงไปกองกับพืน ุ (Collapse)   คือ คอนกรีตไมสามารถจบักนเป็นกอนได ้แสดง่ ั ้

วาคอนกรีตมีนาํผสมอยมูากเกนไป ซึงจะไมเหมาะทีจะนาํไปใชเ้ชนกน่ ่ ิ ่ ่ ั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปท ีู 6.2 ลกัษณะการยบตัวของคอนกรีตสดุ  

  สาํหรับคายบุตวัทีควรใชใ้นงานกอสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีแสดงในตารางที ่ ่ 6.1 

ตารางท ี6.1 ค่ายบตัวสําหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆุ  

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่ายุบตัว (ซม.) ชนดิของงานก่อสร้าง ค่ายุบตัว (ซม.)

 ฐานราก 7.5 +/- 2.5  งานทีใช้คอนกรีตปัม 7.5 +/- 2.5

 แผ่นพืน คาน ผนงั ค.ส.ล. 10.0 +/- 2.5  เสาเข็มเจาะระบบแห้ง 10.0 +/- 2.5

 เสา 10.0 +/- 2.5  เสาเข็มขนาดเล็ก 10.0 +/- 2.5

 ครีบ ค.ล.ส. และผนงับางๆ 10.0 +/- 2.5  งานเทคอนกรีตใต้นํา 10.0 +/- 2.5

 ถนน สนามบิน 5.0 +/- 2.5  เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ 5.0 +/- 2.5

 งานคอนกรีตทมีีเหล็กเสริมแน่น
 

 

 

15 – 25 ซม. 

การยบุกองกบพืนั  

(Collapse) 

ถึง 15 ซม. 

การยบุลงขา้งใดขา้งหนึง 

(Shear Slump) 

ถึง 12.5 ซม. 

การยบุตวัทีดี 

(True Slump) 
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3. การหล่อแท่งทดสอบคอนกรีตทรงกระบอก 

 3.1 กล่าวนํา 

 การหลอแท่ ่งทดสอบคอนกรีตทรงกระบอกไวส้ําหรับใชท้ดสอบในห้องปฏิบติัการ กเป็นอีก็

งานทีตอ้งกระทาํในสนาม แทงทดสอบคอนกรีตจะมีอย ู่ ่ 2 ลกัษณะคือ  

 3.1.1 แทงทรงกระบอก ขนาด่   15 ซม. สูง 30 ซม. ซึงเป็นแทงทดสอบตามมาตรฐาน่

อเมริกา 

 3.1.2 แทงทรงลูกบาศก ขนาด ่ ์ 15 x 15 x 15 ซม.ซึงเป็นแทงทดสอบตามมาตรฐานองักฤษ่  

สําหรับในประเทศไทยสวนใหญจะใช้แทงทดสอบตามมาตรฐานอเมริกน    ดังนัน ในทีนีจะ่ ่ ่ ั

กลาวถึงการหลอแทงทดสอบคอนกรีตทรงกระบอก่ ่ ่  

 3.2 จํานวนแท่งทดสอบ 

  สําหรับในทางทฤษฎี   จาํนวนแทงทดสอบทีจะตอ้งหลอ ขึนอยูกบความละเอียดในการหา่ ่ ่ ั

คาเฉลีย่  แตสําหรับทางปฏิบติั จาํนวนแทงทดสอบ จะขึนอยูกบชนิดของคอนกรีต วตัถุประสงค์ของการ่ ่ ่ ั

ทดสอบ และการนาํผลการทดสอบไปใช ้ 

 ตามปกติแลว้ การทดสอบแตละครังจะใช้คาเฉลียของแทงทดสอบ ่ ่ ่ 3 แทง ซึงอาจจะเป็นแทง่ ่

ทดสอบทีมาจากคอนกรีตแหงเดียวกน หรือเป็นคอนกรีตทีมาจากจุดต่ ั ่าง ๆ ของอาคารกได ้และแทงทดสอบ็ ่

ทีใช ้อาจเป็นแทงทดสอบทีบมดว้ยวธีิมาตรฐาน หรือแทงทดสอบทีบมในสนามกได ้    ตารางที ่ ่ ่ ่ ็ 6.2 แสดงถึง

จาํนวนแทงทดสอบ และจาํนวนการทดสอบตามชนิดของงาน่  

ตารางท ี6.2 จํานวนแท่งทดสอบ และจํานวนการทดสอบตามชนิดของงาน 

 จาํนวนน้อยทสุีดของแท่งทดสอบ และจาํนวนครังการทดสอบ

 (สาํหรับแท่งคอนกรีตแต่ละประเภท)*

 อาคาร, ค.ส.ล. ทวัไป  แท่งทดสอบ  แท่ง ต่อวนั หรือต่อผลดั

 ทดสอบ  ครงั (แท่งทดสอบ  แท่ง) ต่อคอนกรีต ทกุๆ  ลบ.ม.

 คอนกรีตผสมเสร็จ  ทดสอบ  ครงั (แท่งทดสอบ  แท่ง) ต่อคอนกรีตหนึงชนิด

 (เมอืใช้กําลงัเป็นหลกัในการรับรอง)  ทดสอบ  ครงั (แท่งทดสอบ  แท่ง) ต่อการบรรทกุ ทกุๆ  ครงั

 พืนถนน  แท่งทดสอบ  แท่ง ต่อพืนท ี  ตร.ม.

 เชอืนกนันาํ, คอนกรีตหลาทวัไป  การทดสอบ  หรือ  ครงั ต่อผลดั

ชนิดของงาน

 

* แท่งคอนกรีตแต่ละประเภท คือ แท่งคอนกรีตทีบ่มมาตรฐาน และแท่งคอนกรีตทีบ่มในสนาม 
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 3.3 อปกรณ์ทใีช้ในการหล่อแท่งคอนกรีตทดสอบุ  

  3.3.1 แบบหลอทรงกระบอก่  มีขนาดความสูงเป็นสองเทาของเส้นผานศูนยก์ลาง ปกติทีใชก้น่ ่ ั

จะมีขนาด  15 ซม.สูง 30 ซม.แบบหลอจะเป็น่ แบบหลอทีไมดูดซึมนาํ อาจจะเป็นโลหะหรือกระดาษอา่ ่

พาราฟิน ซึงมีพืนรองเป็นโลหะ 

  3.3.2 แทงเหล็ก เป็นแทงเหล็กกลมขนาดเส้นผานศูนยก์ลาง ่ ่ ่ 1.6 ซม.(5/8 นิว) ยาว 60 ซม. 

  3.3.3 แผนปิด แบบหลอ ปกติจะใช้แผนแกว หรือโลหะ ใชปิ้ดปากแบบหลอเพือป้องกนการ่ ่ ่ ้ ่ ั

สูญเสียความชืน  

 3.4 ขันตอนการหล่อแท่งคอนกรีตทดสอบ 

  3.4.1 กอนเริมการทดสอบ เครืองมือทุกชินตอ้งสะอาด จากนนัทาํให้ดา้นในของแบบหลอ และ่ ่

แทงเหล็กชืนนาํ่  

  3.4.2 วางแบบหลอบนผิวเรียบทีไดร้ะดบั อุณหภูมิอยูระหวาง ่ ่ ่ 15 - 27 องศาเซลเซียส จากนนั

ใสคอนกรีตประมาณ ่ 1/3 ของแบบหลอ จากนนักระทุง้ดว้ยเหล็กกลม ่ 25 ครัง โดยกระทุง้ในแนวดิง และ

กระจายจุดกระทุง้ใหท้วัหนา้ตดัของแบบหลอ่  

  3.4.3 ใสคอนกรีตเพิมในแบบหลอประมาณ ่ ่ 2/3 จากนนักระทุง้อีก 25 ครังในลกัษณะเดียวกบั

ครังแรก โดยใหป้ลายเหล็กกลมจมลึกลงในผวิหนา้ของคอนกรีตทีเทในครังแรก แตไมลึกตลอดชนัแรก่ ่  

  3.4.4 เติมคอนกรีตให้เต็มลน้กรวย จากนนักระทุง้อีก 25 ครัง ในลกัษณะเดียวกบครังทีสอง ั

แลว้ใชเ้หล็กกลมเคาะแบบหลอเบา ๆ โดยรอบเพอืไลอากาศออก จากนนัจึงปาดคอนกรีตสวนเกนออกให้ผิว่ ่ ่ ิ

คอนกรีตเรียบเสมอกบปากกระบอกั  

  3.4.5 ปิดปากแบบหลอไวด้ว้ยแผนปิด่ ่     และป้องกนคอนกรีตในแบบหลอให้อยูภายใตส้ภาพั ่ ่

อุณหภูมิ 15 - 27 องศาเซลเซียส สําหรับ 24 ชวัโมงแรก การปลอยใหค้อนกรีตในแบบหลอ สัมผสัความร้อน ่ ่

จากแดด หรืออุณหภูมิทีตาํกวา ่ 15 องศาเซลเซียส จะทาํใหไ้ดผ้ลการทดสอบทีไมไดม้าตรฐาน่  

  3.4.5 เมือคอนกรีตอายุครบ 24 ชวัโมง   ให้ถอดแบบหลอออกและนาํไปเกบไวใ้นสภาพทีชืน ่ ็

(ให้แทงคอนกรีตสัมผสักบนาํตลอดทงัแทงอยูตลอดเวลา่ ั ่ ่ )  ทีอุณหภูมิ 23  1 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 

จนกวาจะนาํไปทดสอบ่  

  3.4.6 ทาํแผนป้ายหลกัฐาน ซึงขอ้มูลทีควรบรรจุลงในแผนป้าย่ ่  มีดงันี 

 

 

 

 

 

จาํนวนของแทงคอนกรีตทดสอบ ่

………………………………………. 

วนัทีทดลอง ……………………… ทดลองโดย ………………………. 

คายบุตวัของคอนกรีต ่ …………… กาลงักาหนดของคอนกรีต ํ ํ ………. 

คอนกรีตใขใ้นสวนของโครงสร้าง ่

………………………………………. 
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รปท ีู 6.4 ขันตอนการหล่อแท่งคอนกรีตทดสอบ 

 3.5 การขนย้ายแท่งคอนกรีตทดสอบ 

  การขนยา้ยแทงคอนกรีตทดสอบไปยงัห้องปฏิบติัการ        ตอ้งระมดัระวงัอยาให้แทงคอนกรีต่ ่ ่

กระทบกระเทือนในกลอง ซึงบรรทุกอยูในรถ   ดงันนั ควรวางกลองใสแทงคอนก่ ่ ่ ่ ่ รีตทดสอบไวบ้นพืนทีปู

ดว้ยยางเพอืชวยลดแรงกระแทก่  

 

_________________________ 

ใสคอนกรีต ่ 2/3 

แลว้กระทุง้ 25 ครัง 

ใสคอนกรีต ่ 1/3 

แลว้กระทุง้ 25 ครัง 

ใสคอนกรีตจนเตม็่  

แลว้กระทุง้ 25 ครัง 

เคาะเบาๆ รอบแบบหลอ่ 

เพือไลฟองอากาศ่  

ปาดหนา้คอนกรีตใหเ้รียบเสมอ แบบหลอ่ 

แลว้ปิดดว้ยแผนปิด เกบในทีอุณหภมิู ่ ็ 23  1C 


