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บทท่ี 1
คอนกรีต

1. กลาวท่ัวไป
คอนกรีตไดจัดใหเปนวัสดุที่ใชสํ าหรับงานกอสรางอยางแพรหลายกันมานานหลายสิบปแลวอันเปน

ผลมาจากคุณลักษณะที่เดน ๆ คือ คอนกรีตสามารถออกแบบหลอหลอมเปนโครงสราง หรือเปนส่ิงกอสราง
ไดทุกรูปลักษณะตามตองการ     คอนกรีตมคีณุสมบัติในการรับแรงอัดไดดี และมีความทนทานสูง ทัง้ยัง
สามารถเลือกใชสวนผสมใหไดคอนกรีตที่มคีณุสมบัติตาง ๆ กัน  เพื่อใหเหมาะกับงานกอสรางแตละชนิดได       
นอกจากนี้คอนกรีตยังสามารถนํ ามาใชรวมกับวัสดุอ่ืน เชน เหล็กจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับ
แรงตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึนกวาเดิม

คอนกรีต   เปนวัสดุกอสรางที่ไดจากการผสม ปูนซีเมนต หิน ทราย และนํ ้า เขาดวยกัน     ในขณะที่
คอนกรีตยงัเหลวอยู จะถูกเทลงในแบบหลอเพื่อใหไดรูปทรงตามที่ตองการ   เชน  เสา คาน พื้น ผนัง เปนตน 
เมือ่คอนกรีตเร่ิมกอตัว ซีเมนตจะท ําปฏิกิริยากับนํ้ าทํ าใหคอนกรีตจะแข็งตัวข้ึนเร่ือยๆ

สํ าหรับข้ันตอนการผสมคอนกรีต จะมแีสดงอยูในรูปที่ 1.1

รูปท่ี 1.1 การผสมสวนผสมคอนกรีต

2. ประเภทของคอนกรีต
       คอนกรีตที่ใชในงานโครงสราง สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก

2.1 คอนกรีตลวน
 เปนคอนกรีตอยางเดียวลวนๆ ไมมีวัสดุอ่ืนมาเสริม จะใชกับโครงสรางรับแรงอัด

2.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก
เปนคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมรวมกับคอนกรีต  โดยหลออยูในเนื้อคอนกรีต  ใชกับโครงสรางที่รับ

แรงดึง และแรงอัด

ปนูซีเมนต

นํ้ า และ/หรือ
สารผสมเพิ่ม

หินหรือกรวด

ทราย

ซเีมนตเพสต

มอรตา

คอนกรีต
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    2.3 คอนกรีตอัดแรง

   เปนคอนกรีตที่อัดแรงกอนไวกอนใชงาน โดยการดึงเหล็กที่ทนแรงดึงสูงใหยืดออก และตัดเหล็ก
ปลอยใหเหล็กพยายามหดตัวกลับจากจุดที่ยึดเปนการอัดแรงใหกับคอนกรีต  คอนกรีตอัดแรงสามารถรับ
แรงไดดกีวาเพราะใชประโยชนจากหนาตัดคอนกรีต ไดดีกวาคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. องคประกอบของคอนกรีต
คอนกรีต  คือ  วัสดุที่ไดจากผสมกันของปนูซเีมนต ทราย หิน นํ้ า และสารผสมเพิ่ม ในอัตราสวนที่

เหมาะสม   เพือ่ใหไดคอนกรีตที่มีคุณลักษณะตามที่ตองการ      หากจะพิจารณาคอนกรีตตามลักษณะเนื้อ
คอนกรีต จะสามารถแบงคอนกรีตออกไดเปน 2 สวน  คือ  ซเีมนตเพสต (Cement paste) และวัสดุมวลรวม
(Aggregate)

3.1 ซีเมนตเพสต (Cement paste)

3.1.1 สวนประกอบ และหนาท่ีของซีเมนตเพสต
         ซีเมนตเพสต จะประกอบดวย ปนูซีเมนต นํ้ า และอากาศ   โดยทั่วไปในเนื้อคอนกรีต

จะมีปริมาณของซีเมนตเพสตประมาณ 23 - 40 % โดยปริมาตร ในซีเมนตเพสตจะมปีริมาตรของปูนซีเมนต
3 - 15 % นํ้ า 14 - 21 % และปริมาตรของอากาศที่แทรกอยูในชองวางประมาณ 8 %

หนาที่หลักๆ ของซีเมนตเพสต คือ เปนตัวยึดวัสดุมวลรวมเขาดวยกัน
3.1.2 คุณภาพของซีเมนตเพสต

คณุภาพของซีเมนตสวนใหญดูที่กํ าลัง (Strength) เปนหลัก  กํ าลังของซีเมนตเพสตจะ
ข้ึนอยูกับอัตราสวนของนํ้ าตอซีเมนต (Water/Cement ratio)   โดยถาอัตราสวนนํ้ าตอซีเมนตมาก (นํ ้ามาก 
ปนูนอย) กํ าลังของซเีมนตเพสตก็จะนอย ในทางกลับกันถาอัตราสวนนํ้ าตอซีเมนตนอย (นํ ้านอย ปูนมาก) 
กํ าลังของซีเมนตเพสตจะมากตาม ฉะนั้น การควบคมุปริมาณนํ ้าที่ใชในการผสมคอนกรีตจึงเปนเร่ืองสํ าคัญ
ที่สุด การเพิ่มนํ ้าเพื่อใหคอนกรีตเหลวข้ึน ท ํางานไดงายข้ึน โดยไมเพิ่มปูนซีเมนตดวยจะท ําใหคอนกรีตที่ไดมี
คุณภาพตํ่ ากวาที่ตองการ

3.1.3 ปฏกิริิยาระหวางน้ํ าและปูนซีเมนต
เมือ่น ํานํ ้ามาผสมกับปูนซีเมนต      จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  ที่เรียกวา ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น

(Hydration) ซึง่จะท ําใหปนูซีเมนตแปรสภาพจากเม็ดเล็กละเอียด เปนวัสดุที่มีลักษณะคลายเจลาติน (หรือ
วุน) ซึง่จะคอย ๆ แข็งตัวข้ึนตามลํ าดับ ตราบเทาที่ยังมีนํ ้าเขาทํ าปฏิกิริยาอยู นัน่คือปฏิกิริยาทางเคมีระหวาง
ปูนซเีมนตกับนํ ้าจะเกดิข้ึนอยางรวดเร็วในระยะเร่ิมตนตอนแรก  และจะชาลงตามลํ าดับในตอนหลัง ดงันั้น
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่จะเกิดข้ึนมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนกบัปริมาณนํ ้าที่มีอยูในคอนกรีตนี่เอง ทีห่ลังจากที่เท
คอนกรีตและถอดแบบแลว ตองทํ าการบมคอนกรีตทันที   จดุประสงคก็คือ เพื่อใหมีนํ ้าเขาทํ าปฏิกิริยากับ
ปนูซีเมนตตลอดไมขาดตอน
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ผลลัพธของปฏิกิริยาไฮเดรชั่น นอกจากจะท ําใหซีเมนตเพสตแข็งตัวแลว ยงัมีความรอน

ทีถู่กปลอยออกมาดวย  ความรอนที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Heat of Hydration) จะระบายผานออก
มาทางเนื้อคอนกรีต แตถาหากมีความรอนมาก ๆ จะท ําใหคอนกรีตเสียกํ าลังไปและอาจทํ าใหคอนกรีตแตก
ราวได เนือ่งจากแรงดันภายในคอนกรีต   ฉะนั้น ในการเทคอนกรีตขนาดใหญหนา ๆ (เชน ฐานรากขนาด
ใหญ)  ความรอนจะระบายออกไมทัน    ซึง่สามารถแกไขไดดวยการใชสารผสมเพิ่ม เพือ่ลดปริมาณความ
รอนที่จะเกิดข้ึน

3.2 วสัดุมวลรวม (Aggregates)
วัสดุมวลรวม คือ สวนผสมคอนกรีตที่ยึดเขาไวดวยกันดวยซีเมนตเพสต    วัสดุมวลรวมนีจ้ะได

จากธรรมชาต ิเปนแรธาตุเฉ่ือยไมมีปฏิกิริยา       ทีใ่ชกันทั่วไป  ไดแก  หนิออน หินกรวด และทรายหยาบ 
การเลือกใชวัสดุมวลรวมมีสวนสํ าคัญที่ชวยใหคอนกรีตมีคุณภาพดี

3.2.1 ประเภทของวัสดุมวลรวม
วัสดุมวลรวม สามารถแบงตามลักษณะขนาดไดเปน 2 ชนิด คือ
3.2.1.1 วสัดมุวลรวมละเอียด (Fine aggregate)

หมายถึงวัสดุมวลรวมที่มีขนาดเล็กกวา 4.5 มม.หรือเปนเม็ดที่สามารถลอดผาน
ตระแกรงรอนมาตรฐานเบอร 4 แตทั้งนี้จะตองมีขนาดไมเล็กกวา 0.07 มม.วัสดุมวลรวมที่เล็กกวา 0.07 มม. 
เรียกวา ฝุน (Silt หรือ Clay) วัสดมุวลรวมละเอียดที่ใชกันทั่วไป คือ ทรายหยาบ

3.2.1.2 วสัดุมวลรวมหยาบ (Coarse aggregate)
หมายถึง  วัสดุมวลรวมที่มีขนาดตั้งแต 4.5 มม.ข้ึนไป หรือที่ไมสามารถลอดผาน

ตระแกรงรอนมาตรฐานเบอร 4  ซึ่งไดแก หินยอย, กรวด   การเลือกใชวัสดุมวลรวมหยาบ อาจกํ าหนดขนาด
เพื่อใหเหมาะสมกับโครงสรางนั้น ๆ      เชน   ขนาดใหญที่สุดของมวลรวมหยาบ อาจเปน 1 ใน 5 ของความ
หนาคาน หรือ 1 ใน 3 ของความหนาของแผงพื้น

3.2.2 คุณสมบัติท่ีสํ าคัญของวสัดมุวลรวม
วัสดุมวลรวมเปนองคประกอบหลักของคอนกรีต  ดงันั้น คณุสมบัติของวัสดุมวลรวม จึง

มผีลกระทบตอคุณภาพของคอนกรีตโดยตรง คุณสมบัติที่สํ าคัญของวัสดุมวลรวมจะมีดังตอไปนี้
3.2.2.1 กํ าลัง (Strength)

วัสดุมวลรวม ตองมีความสามารถรับนํ ้าหนักกดไดไมนอยกวากํ าลังที่ตองการ
ของคอนกรีต  โดยทั่วไปหินจะมีก ําลังรับแรงอัดสูงกวาคอนกรีตมาก  ก ําลังรับแรงอัดของหิน มคีาประมาณ 
700 ถึง 3,500 กก./ซม.2 

3.2.2.2 ความทนทานตอการสึกหรอ (Abrasive resistance)
หนิทีน่ ํามาผสมคอนกรีตในงาน   ตองทนทานตอแรงกระแทกและเสียดสีมาก ๆ 

ได  โดยเฉพาะคอนกรีตที่ใชทํ าพื้นหรือถนน ซึ่งตองเผชิญการเสียดสีอยูตลอดเวลา
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3.2.2.3 ความทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ(Temperature resistance)

    การเปล่ียนแปลงอุณหภูม ิ จะท ําใหคอนกรีตเกิดการขยายตัวและหดตัว หากมี
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิบอย ๆ ซํ้ า ๆ ตลอดเวลา จะท ําใหเกิดหนวยแรงมากพอที่จะท ําใหคอนกรีตแตก
ราวได    วัสดุผสมจึงควรทนตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดดี  คือ ไมขยาย หรือหดตัวมาก และทนตอการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิบอย ๆ ซํ้ า ๆ ไดดี

3.2.2.4 ความคงตัวตอปฏิกิริยาเคมี
วัสดมุวลรวมตองไมท ําปฏิกิริยา  ทางเคมีกับปูนซีเมนต

3.2.2.5 รูปราง และผิว (Particle shape and Surface texture)
มีความสํ าคัญตอการยดึเกาะกับซีเมนตเพสต    และ ” ความสามารถเทได ” 

ของคอนกรีต  ดังนั้น วัสดทุีใ่ชควรมีลักษณะเปนแงเหล่ียมคม และผิวหยาบเพื่อชวยในการยดึเกาะ และไม
ควรมรูีปทรงเปนแผนแบนๆ หรือเปนชิ้นยาวๆ เพราะจะท ําใหเทไดยาก ควรมีรูปทรงกอนกลม หรือลูกบาศก

3.2.2.6 ความสะอาด (Cleanliness)
วัสดุมวลรวม  ตองสะอาดมีสารที่จะท ําใหเกิดการเส่ือมคุณภาพตอคอนกรีต

นอยที่สุด สารเหลานี้ ไดแก เปลือกหอย ชานออย ถานหิน ถาน เศษไม เศษกระดาษ กอนหิน โคลนเลน ฝุน 
หรือผงละเอียด (Silt) ถุงพลาสติก ใบไม  เปนตน         ส่ิงดงักลาวนี้ทํ าใหความทนทาน และแรงยึดเหนี่ยว
ลดลง บางคร้ังทํ าใหคอนกรีตราว, มีก ําลังตํ่ า, แข็งตัวชา  ปริมาณส่ิงเจือปนที่จะเปนอันตรายตอคอนกรีต จะ
ตองมีไมมากกวาที่ก ําหนดไวในตารางที่ 1.1

ตารางท่ี 1.1  ปริมาณของสิ่งเจือปนท่ียอมใหในวัสดมุวลรวม

ในวัสดุผสมละเอียด ในวสัดุผสมหยาบ
 1. ดินเหนียว 1 1
 2. ฝุนหรือผงละเอียดที่ผานตระแกรงมาตรฐาน เบอร 200
     2.1 คอนกรีตที่รับแรงเสียดสี 5 5
     2.2 คอนกรีตทั่วไป 5 5
 3. ถานหินหรือลิกไนท
     3.1 สําหรับงานที่อวดผิวหนา 0.5 0.5
     3.2 คอนกรีตทั่วไป 1 1
 4. วัสดุออน (เชน รากไม, เศษไม) - -

สิง่เจือปนในวัสดุผสม
เปอรเซ็นตท่ียอมใหสูงสุดโดยน้ําหนัก
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3.2.2.7 ความลดหลั่นของขนาด หรืออัตราสวนขนาดคละ (Gradation)

วัสดุมวลรวมที่ใชผสมท ําคอนกรีต  จะตองมีความลดหล่ันของขนาดทีเ่หมาะสม 
ซึง่จะชวยใหเรียงตัวกันไดแนน และมีชองวางนอย  ท ําใหคอนกรีตมีก ําลังมากข้ึน ทั้งยังชวยใหทํ างานไดงาย
เกณฑกํ าหนดสวนคละของขนาดวัสดุมวลรวม มแีสดงไวในตารางที่ 1.2

ตารางท่ี 1.2  เกณฑกํ าหนดอัตราสวนขนาดคละของวัสดุผสม

2 นิ้ว 0 0 0 - 5
1.5 นิ้ว 0 0 - 5 -
1 นิ้ว 0 0 - 5 - 30 - 65

0.75 นิ้ว 0 - 10 - 30 - 65 -
0.5 นิ้ว - 40 - 75 - 70 - 90

0.375 นิ้ว 0 45 - 80 - 70 - 90 -
เบอร 4 0 - 5 90 - 100 90 - 100 95 - 100 95 - 100
เบอร 8 0 - 20 95 - 100 95 - 100
เบอร 16 15 - 50
เบอร 30 40 - 75
เบอร 50 70 - 90
เบอร 100 90 - 98

ขนาดตะแกรง
ทราย

เปอรเซ็นตสะสมท่ีคางอยูบนตะแกรงขนาดตาง ๆ
ตัง้แต เบอร 4 
ถึง 3/4"

ตัง้แต เบอร 4 
ถึง 1"

ตัง้แต เบอร 4 
ถึง 1 1/2"

ตัง้แต เบอร 4 
ถึง 2"

3.2.2.8 ความชิ้นและการดูดซึม (Moisture and Absorption)
ภายในกอนของวัสดุมวลรวม จะประกอบไปดวย เนื้อ และชองวาง  ชองวาง

และเนือ้เหลานี้จะเก็บดูดความชื้นในอากาศเขาไว ทํ าใหวัสดุอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ในส่ีสภาวะตอไปนี้
ก) แหงดวยเตาอบ    คือ แหงสนิทโดยตลอด    ท ําใหวัสดุสามารถดูดความชื้น

ไดเต็มที่
ข) แหงดวยอากาศ  คือ แหงที่ผิวแตมีความชื้นอยูภายในชองวางขางใน ทํ าให

วัสดุสามารถดูดความชื้นไดบาง
ค) อ่ิมตัวผิวแหง   คอื มีความชื้นทั่วถึงตลอด    สภาวะนี้ถือวาดีที่สุดสํ าหรับใช

ผสมคอนกรีต เพราะจะไมดูด หรือคายความชื้น
จ) ชืน้หรือเปยก  คือ มีนํ ้าอยูรอบผิววัสดุ
 สภาพความชื้น และการดูดซึมของวัสดุ    จะมีผลตอปริมาณนํ ้าที่ใชผสม

คอนกรีต หากวัสดุสามารถดูดความชื้นไดนํ้ าในคอนกรีตจะถูกดูดไป ทํ าใหมีปริมาณนํ ้าที่เขาทํ าปฏิกิริยากับ
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ปนูซีเมนตนอยลง   หรือถาวัสดุมีความชื้นมากเกินไป ปริมาณนํ ้าในคอนกรีตจะเพิ่มข้ึน เทากับอัตราสวนนํ้ า
ตอซีเมนตเพิ่มมากข้ึน

รูปท่ี 1.2 สภาวะของของวัสดุมวลรวม

3.2.2.9 การพองตัว (Particle shape and Surface texture)
ดงัไดกลาวแลววา ความชื้นที่วัสดุมวลรวมเปนตัวการสํ าคัญ ทํ าใหตองควบคุม

สวนผสม และอัตราสวนปริมาณนํ ้า นอกจากนั้นแลว ความชื้นที่ผิวจะเขาไปแทรกอยูระหวางเม็ดทรายท ําให
เมด็ทรายแยกตัวหางออกจากกันปริมาตรจึงเพิ่มข้ึนหรือที่เรียกวาทรายพองตัว (Bulking of Sand) ปริมาตร
การพองตัวข้ึนอยูกับเปอรเซ็นตของความชื้นและขนาดของวัสดุมวลรวม วัสดุมวลรวมที่ละเอียดกวาจะพอง
ตวัมากกวาเมื่อความชื้นเทากัน  สํ าหรับทรายละเอียดจะมีปริมาตรเพิ่มข้ึนถึง 40 % ทรายหยาบอาจเพิ่มข้ึน
ถึง 25 %  ซึง่ท ําใหหนวยนํ้ าหนักของทรายละเอียดลดลง 25 % ทรายหยาบลดลง 15 % ตามลํ าดับ  แตเมื่อ
ทรายอ่ิมตัวปริมาตรจะคงที่

3.2.2.10 โมดลูัสความละเอียด (Fineness Modulus)
   คาโมดูลัสความละเอียด (คา FM) นี้   เปนเลขดัชนีที่เปนปฏิภาคโดยประมาณ

กบัขนาดเฉล่ียของกอนวัสดุในวัสดุมวลรวมที่กํ าหนด นัน่คอืวัสดุมวลรวมยิ่งหยาบ คา FM ยิ่งสูงข้ึน  สํ าหรับ
ทรายที่ใชทํ าคอนกรีต ควรมีคา FM ระหวาง 2.25-3.25 หนิที่ใชผสมคอนกรีต ควรมีคา FM ระหวาง 5.5-7.5

3.2.2.11 ขนาดโตสุดของวัสดุมวลรวม (Maximum size of Aggregate)
  ขนาดโตสุดของวัสดุมวลรวม   ตองอยูในเกณฑกํ าหนดมาตรฐาน  และตองไม

โต กวา 1/5  ของดานที่แคบสุดของแบบหลอ  หรือไมโตกวา 3/4  ของระยะหางระหวางเหล็กเสริมแตละเสน
หรือแตละมัด ทัง้ทางดิ่งและทางระดับ ขนาดของหินเบอรตาง ๆ มีแสดงในตารางที่ 1.3

ตารางท่ี 1.3 ขนาดของหินเบอรตางๆ
หินเบอร ขนาด (มม.) หินเบอร ขนาด (มม.)

0 หนิฝุน,เศษหินยอย 3 50 - 75
1 20 – 25 4 75 - 100
2 25 – 50 หนิใหญพิเศษ 100  ข้ึนไป

แหงดวยเตาอบ แหงดวยอากาศ อ่ิมตัวผิวแหง ชื้น



1-7
4. คุณสมบัติท่ีสํ าคัญของคอนกรีต

สํ าหรับการพิจารณาถึงคุณสมบัติของคอนกรีตที่สํ าคัญ ๆ       ในทีน่ีจ้ะแยกพิจารณาคุณสมบัติของ
คอนกรีตใน 2 ลักษณะ คือ คอนกรีตในสภาพที่ยังเหลว และคอนกรีตในสภาพที่แข็งตัวแลว

4.1 คอนกรีตในสภาพท่ียังเหลว
มีคุณสมบตัอิยู 2 ประการที่ควรพิจารณา คือ
4.1.1 ความสามารถเทได (Workability)

ความสามารถเทไดหรือความคลองตัวในการเท คือ ผลรวมของพลังงานที่ตองใชเพื่อเอา
ชนะแรงเสียดทานระหวางอนุภาคสวนผสมในคอนกรีต และแรงเสียดทานระหวางคอนกรีต กับแบบหลอ 
และเหล็กเสริมคอนกรีต หากคอนกรีตมีความสามารถเทไดดี คอนกรีตจะไหลไดเตม็แบบ และหุมเหล็กเสริม
ไดดี ทัง้ยงัสามารถทํ าใหแนนไดโดยปราศจากการแยกตัว  ปจจยัที่สํ าคัญที่มีผลตอความสามารถเทไดของ
คอนกรีต ไดแก

4.1.1.1 ปริมาณนํ ้าในสวนผสม        นํ ้ามากจะชวยเพิ่มการหลอล่ืนใหคอนกรีต  แตเมื่อ
คอนกรีตแข็งตัวแลว จะมีชองวางในคอนกรีตมาก ทํ าใหกํ าลังของคอนกรีตลดลง

4.1.1.2 คณุสมบัติของปูนซีเมนต และวัสดุมวลรวม
4.1.1.3 สวนผสมของคอนกรีต    ถาใชทรายมากจะมีความสามารถการเทไดมากข้ึน แต

กํ าลังจะลดลง
4.1.1.4 สารผสมเพิ่ม

การทดสอบความสามารถเทไดของคอนกรีตที่ใชกันแพรหลาย    คือ การทดสอบหาคายุบตัว 
(Slump Test) ตวัอยางคายุบตัวที่เหมาะสมกับงานกอสรางทั่ว ๆ ไปในประเทศไทยมีแสดงไวในตารางที่ 1.4

ตารางท่ี 1.4 คายบุตัวสํ าหรับงานกอสรางชนิดตางๆ

ชนดิของงานกอสราง คายบุตวั (ซม.)
 ฐานราก   7.5 +/- 2.5
 แผนพ้ืน คาน ผนงั ค.ส.ล. 10.0 +/- 2.5
 เสา 10.0 +/- 2.5
 ครีบ ค.ส.ล.และผนงับางๆ 10.0 +/- 2.5
 ถนน สนามบนิ   5.0 +/- 2.5
 งานทีใ่ชคอนกรีตปม 10.0 +/- 2.5
 เสาเขม็เจาะระบบแหง หรือเสาเขม็ขนาดเลก็ 10.0 +/- 2.5
 งานเทคอนกรีตใตน้ํา (Trimie) มากกวา 15
 เสาเขม็เจาะขนาดใหญ มากกวา 15
 งานคอนกรีตทีมี่เหลก็เสริมหนาแนน มากกวา 15
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4.1.2 การอยูตัว (Soundness)
การอยูตัวหรือความขนเหลวหมายถึง การที่คอนกรีตคงความสมํ่ าเสมอของเนื้อคอนกรีต

ตลอดชวงเวลาที่เท หรือขนยาย   คอนกรีตที่มีการอยูตัวดี จะสามารถอัดแนนในแบบหลอไดดี โดยไมเกิด
การแยกตัว (Segregation) และไมเกิดการเยิ้ม (Bleeding)   ในปจจุบันยังไมมีเคร่ืองมือวัดคาการอยูตัวจะ
อาศัยการสังเกตเปนหลัก

4.2 คอนกรีตในสภาพท่ีแข็งตัวแลว
คณุสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลวมีหลายประการ แตในที่นี้จะขอกลาวถึงคุณสมบัติที่สํ าคัญ

ที่สุดคือ กํ าลังของคอนกรีต (Strength) ก ําลังของคอนกรีตข้ึนอยูกบัปจจัยหลายประการ ปจจัยที่สํ าคัญมาก
อยางหนึ่งคือ อัตราสวนนํ้ า-ซีเมนต (water-cement ratio [w/c]) ถาใชนํ้ าผสมคอนกรีตมากก ําลังของ
คอนกรีตจะนอย การที่กํ าลังของคอนกรีตที่เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นั้น เปนผลมาจากปฏิกิริยาระหวางนํ ้ากับซีเมนต   
นํ ้าจงึมคีวามจ ําเปนอยางมากตอกํ าลังของคอนกรีต  ดังนั้น ในงานกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อผสม
คอนกรีตจะตองควบคุมปริมาณนํ้ าที่ใชผสมคอนกรีตใหไดตามที่ออกแบบสวนผสม และเมื่อคอนกรีตเร่ิมกอ
ตวัจะตองคอยควบคุมใหคอนกรีตสูญเสียนํ้ านอยที่สุด   โดยปกติแลวถือเอากํ าลังของคอนกรีตเมื่ออายุครบ 
28 วัน เปนมาตรฐานในการบอกกํ าลังของคอนกรีต  และกํ าลังของคอนกรีตจะหาจากแทงคอนกรีตรูปทรง
กระบอก หรือแทงคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก

5. ปูนซีเมนต
5.1 ลกัษณะของปูนซีเมนต

คํ าวาปนูซีเมนต เปนค ําเรียกส้ันๆ ของปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland Cement) ปนูซีเมนต
เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการบดปูนเม็ด ซึ่งเปนผลึกที่เกิดจากเผาสวนผสมตาง ๆ แลวผสมกันเปนเนื้อเดียว 
สวนประกอบทางเคมีที่สํ าคัญของปูนซีเมนต คือ แคลเซี่ยม และอลูมิเนียมซิลิเกต ปูนซเีมนตเมื่อผสมกับนํ ้า
จะเกิดปฏิกิริยาเคม ี ที่เรียกวา ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (HYDRATION)  ซึ่งจะท ําใหปูนแข็งตัว มีคุณสมบัติในการ
เปนตัวประสานวัสดุมวลรวมเขาดวยกัน

5.2 ประเภทของปูนซีเมนต แบงตาม มาตรฐาน มอก.
สมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน (ASTM)  และสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของ

ประเทศไทย ไดแบงปูนซีเมนตปอรตแลนด ออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 5 ประเภท คือ
5.2.1 ปนูซีเมนตปอรตแลนดประเภทหน่ึง

คือ  ปนูซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา (Ordinary Portland Cement) สํ าหรับใชในการทํ า
คอนกรีตที่ไมตองการคุณภาพพิเศษกวาธรรมดา และใชในงานคอนกรีตตามปกติทั่วไป ที่ไมอยูในสภาวะ
อากาศรุนแรง ปนูซเีมนตประเภทนี ้ไดแก ปูนซีเมนตตราชาง ตราทีพีไอสีแดง ตราพญานาคสีเขียว และตรา
เพชรเม็ดเดียว
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5.2.2 ปนูซีเมนตปอรตแลนดประเภทสอง
คือ ปนูซเีมนตปอรตแลนดดัดแปลง (Modified Portland Cement) สํ าหรับใชในการทํ า

คอนกรีตที่เกิดความรอนตํ่ าและทนซลัเฟตไดปานกลาง เชน งานสรางเข่ือนคอนกรีต กํ าแพงกันดินหนาๆ 
หลอทอคอนกรีตขนาดใหญ ตอมอสะพาน เปนตน   ปนูซเีมนตประเภทนี ้ ไดแก ปูนซีเมนตตราพญานาค
เจ็ดเศียร

5.2.3 ปนูซีเมนตปอรตแลนดประเภทสาม
คือ ปนูซเีมนตปอรตแลนดแข็งตัวเร็ว (High-Early Strength Portland Cement) หรือที่

เรียกวาซูเปอรซีเมนต   ปนูซเีมนตประเภทนี้ใหกํ าลังสูงในระยะแรก  เนื้อปนูมีลักษณะเปนผงละเอียดกวา
ปนูซเีมนตปอรตแลนดธรรมดา  ผลิตไดโดยการเปล่ียนสัดสวนสวนผสม โดยการเติมสารอ่ืนและโดยการบด
ใหละเอียดยิ่งข้ึนหรือโดยการเผาใหดีข้ึน ปนูซเีมนตปอรตแลนดแข็งตัวเร็วมีประโยชนสํ าหรับทํ าคอนกรีตที่
ตองการความเรงดวนหรือในกรณีที่ตองการร้ือแบบหลอเร็ว ๆ เชน เสาเข็มคอนกรีต ถนน พืน้และคานที่
ตองการจะใชเร็ว เปนตน     ปนูซเีมนตปอรตแลนดประเภทนี้ ไดแก ปูนซีเมนตปอรตแลนดตราเอราวัณ ตรา
พญานาคสีแดง ตราสามเพชร

5.2.4 ปนูซีเมนตปอรตแลนดประเภทสี่
คือ ปนูซเีมนตปอรตแลนดประเภทเกิดความรอนตํ่ า (Low-Heat Portland Cement)

เปนปูนซีเมนตที่ใหความรอนตํ่ าสุด     ปนูซเีมนตชนิดนี้ ใชกนัมากในการกอสรางคอนกรีตหลา เชน เข่ือน
เปนตน เนือ่งจากใหอุณหภูมิของคอนกรีตตํ่ ากวาปูนซีเมนตชนิดอ่ืน

5.2.5 ปนูซีเมนตปอรตแลนดประเภทหา
คือ   ปนูซีเมนตปอรตแลนดทนซลัเฟตไดสูง (Sulfate-Resistant Portland Cement) 

เปนปนูซีเมนตสํ าหรับใชกับโครงสราง ที่อยูภายใตสภาพทีม่ีการกระท ําของซลัเฟตรุนแรง   เชน  ในนํ้ า  หรือ
ในดนิที่มีดาง (Alkaline) สูง   ปนูซเีมนตปอรตแลนดประเภทนี้  มรีะยะเวลาการแข็งตัวชากวาประเภทหนึ่ง
ตัวอยางปนูซเีมนตปอรตแลนดประเภทนี้ ไดแก ปูนซีเมนตตราปลาฉลาม

5.3 ประเภทของปูนซีเมนต ท่ีไมแบงตามมาตรฐาน มอก.
นอกจากปนูซีเมนตปอรตแลนดตามมาตรฐาน มอก.ทั้ง 5 ประเภทขางตนแลว   ยังมปีนูซีเมนต

ประเภทอ่ืนที่สํ าคัญอีก คือ
5.3.1 ปูนซีเมนตซัลเฟตสูง (Super-Sulfated Cement)

คือ ปูนซเีมนตที่ไดจากการบดสวนผสมของเม็ดตะกรันเตาถลุง,คัลเซยีมซัลเฟต และปูน
ซเีมนตปอรตแลนดธรรมดาเขาดวยกัน มีคุณสมบัติทนทานตอการกัดกรอนของนํ้ าทะเล และพวกซลัเฟตได
ด ีทั้งยังทนทานตอ กรด และนํ ้ามัน
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5.3.2 ปูนซีเมนตซิลกิา (Cilica)
ปนูซเีมนตประเภทนี้ทาง ม.อ.ก. เรียก “ ปูนผสม ” ปนูซเีมนตประเภทนี ้คือ ปูนซเีมนตที่

ไดจากการบดเม็ดปูนของ ปนูซีเมนตปอรแลนดธรรมดากับทรายประมาณ 25 - 30 เปอรเซ็นต ปริมาณเนื้อ
ซเีมนตจึงมากข้ึนและมีราคาถูกลง มีลักษณะแข็งตัวชาไมยืดหรือหดตัวมาก     เหมาะกับงานกอ งานถือปูน 
หรืองานที่ไมตองการกํ าลังของคอนกรีตมาก ๆ  ปนูซเีมนตประเภทนี ้ไดแก ปนูซเีมนตตราเสือ ตรางูเหา และ
ตรานกอินทรีย เปนตน

5.4 การเก็บปูนซีเมนต
การเกบ็ปูนซีเมนตไวใชงาน เปนเร่ืองที่ตองใหความสํ าคัญเปนอยางมาก  เนื่องจากปนูซีเมนต

เปนวัตถุที่ดูดความชื้นจากอากาศ หรือของที่อยูใกลเคียงไดงาย  เมือ่ปนูซีเมนตไดสัมผัสกับความชื้น จะเกดิ
เปนเม็ดและกอนแข็ง ถาหากความชื้นมีเพียง 1 - 2 % ก็ไมถือวาเกดิความเสียหายแตอยางใด  แตถามากไป
กวานี้ จะใหปนูซีเมนตแข็งตัวชาลง และกํ าลังก็จะลดลงดวย     และถาดูดความชื้นเขาไวมากกวา 5 % แลว
ปนูซเีมนตนั้นจะเปนกอนแข็งใชงานไมได

วิธเีก็บปูนซีเมนตอยางดีที่สุด คอื เกบ็ไวในสถานที่แหงมีหลังคาและผนังปกคลุมมิดชิด โดยการ
เก็บควรเกบ็ไวเปนปริมาณมาก ๆ ในที่เก็บแหงเดียว  การกองเก็บปูนซีเมนต ควรกองเก็บใหมอีากาศผาน
เขาภายในกองไดนอยที่สุดและตองระมัดระวังอยาใหความชื้นหรือนํ ้าเขาทางพื้นได ถาพืน้เปนไมตองยกพื้น
ไมใหอยูพนระดับดนิข้ึนไปไมตํ่ ากวา 30 ซม.

การวางถงุปูนซีเมนต ควรวางเรียงเปนชั้น ๆ ทีน่ยิมท ํากันคือ วางตามยาวของถุง 5 ถุง แลววาง
ตามขวาง 5 ถุง สลับกัน  การวางซอนกันไมควรใหสูงมากเกินไปกวาที่จะหยิบมาใชงานไดสะดวก แตอยา
วางใหชดิติดผนังหรือฝา เพราะปูนซีเมนตอาจถูกความชื้นจากขางนอกเขามาขางในได

ในกรณจี ําเปน  ตองวางกองปูนซีเมนตไวกลางแจง ควรหาไมมาท ําเปนพื้น (ยกพื้น) และตอง
เตรียมผาใบ(ที่กันนํ ้าได) เพื่อใชคลุมกันความชื้นหรือเวลาฝนตก และในกรณีเชนนี้ไมควรกองเก็บปูนซีเมนต
ไวนานๆ ควรส่ังมาแตนอย แลวรีบใชใหหมดจะดีกวา

รูปท่ี 1.3 การกองเก็บปูนซีเมนตถุง
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6. น้ํ าท่ีใชผสมคอนกรีต (MIXING WATER)

6.1 ลกัษณะของน้ํ าท่ีใชผสมคอนกรีต
นํ ้าทีใ่ชผสมคอนกรีต ควรตองสะอาดปราศจากส่ิงเจือปน เชน กรด ดาง นํ้ ามัน และสารอินทรีย

อ่ืน ๆ มากจนเกินไป จนท ําใหเปนอันตรายตอคอนกรีตและเหล็กเสริม   ตามปกติแลวนํ้ าประปา นํ้ าจืดตาม
ธรรมชาติสวนใหญ ซึ่งไมมีสวนผสมของนํ ้าทิ้งจากอาคารบานเรือน หรือจาก โรงงานอุตสาหกรรม จัดไดวา
เปนนํ้ าที่มีคุณภาพดีพอที่จะใชผสมคอนกรีตไดดี

นํ ้าทะเลซึ่งมีเกลือของโซเดียม (NaCl) ละลายอยูประมาณ 3 เปอรเซ็นต (35,000 PPM.)  แม
สามารถใชผสมเทคอนกรีตได   แตจะทํ าใหก ําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีตลดลง 10 – 20 %  แตถานํ้ าม ี
เกลือของโซเดียม เกิน 5.0% จะท ําใหกํ าลังคอนกรีตลดลง 3 % ดังนั้นไมควรนํ านํ้ าทะเลมาผสมคอนกรีต ถา
สามารถหานํ้ าจืดใชแทนได     นอกจากนี้ยังไมควรใชนํ้ าทะเลในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้เพราะจะท ําให
เหล็กเสริมเปนสนิม และผุกรอนเร็ว      สํ าหรับงานกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในนํ ้าทะเลควรมีคอนกรีตหุม
เหล็กเสริมอยางนอย 7 ซม.

6.2 หนาท่ีของน้ํ าท่ีใชผสมคอนกรีต
นํ ้าท ําหนาที่หลายประการในการผสมคอนกรีต หนาที่ที่สํ าคัญ ไดแก
6.2.1 เคลือบวสัดุมวลรวม

นํ ้าท ําใหวัสดุมวลรวมเปยก เพื่อใหปูนซเีมนตเขาเกาะไดโดยรอบและจับยึดตัวกันได
6.2.2 หลอลืน่วัสดุมวลรวมทํ าใหเกิดความเหลว
           เมื่อคอนกรีตมีความเหลวสามารถเทได กระทุง เขยาเขารูปแบบหลอเปนรูปตาง ๆ ได
6.2.3 ทํ าปฏกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต

นํ้ าเมื่อทํ าปฏิกิริยาเคมี(ปฎิกิริยาไฮเดรชั่น) จะทํ าใหผงซีเมนตติดอยูกับวัสดุมวลรวม
กลายเปนวุนชวยประสานผิวระหวางวัสดุผสมใหเกาะยึดตัวแนนเมื่อแข็งตัว     สารที่เจือปนอยูในนํ ้าซึ่งมีผล
ท ําใหคุณภาพคอนกรีตเสียไป        ไดแก พวกฝุน หรือผง (Silt) นํ ้ามัน กรด ดาง เกลือตาง ๆ และนํ้ าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม หรือบานเรือนตางๆ เปนตน

7. สารผสมเพิ่ม (ADMIXTURES)
สารผสมเพิ่มหมายถึง สารเคมอ่ืีนๆ นอกเหนือไปจาก ปูนซีเมนต วัสดุมวลรวม และนํ้ าที่ใชเติมลงใน

สวนผสมของคอนกรีต ดวยจดุประสงคเพื่อ ปรับเปล่ียนคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต
สารผสมเพิ่มจะใหผลแตกตางกัน    ข้ึนอยูกับ คณุสมบัติของปนูซเีมนตที่ใช, ขนาด รูปราง และสวน

ขนาดคละของวัสดุมวลรวม, นํ้ า และอุณหภูม ิดงันั้น การใชสารผสมเพิ่ม จึงควรไดทราบถึงขอมูล ตลอดจน
ขอแนะน ําในการใชของบริษัทผูผลิตโดยละเอียด   นอกจากนี้ สารผสมเพิ่มจะใหผลด ีตอเมื่อใชในปริมาณที่
เหมาะสม สารผสมเพิ่มที่นิยมใชกันทั่วไป ไดแก
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7.1 สารเรงการกอตัว (Accelerators)

สารเรงการกอตัวจะท ําใหคอนกรีตกอตัวและแข็งตัวเร็วข้ึนกวาปกติ นอกจากนี้ผลพลอยไดของ
การใชสารเรงการกอตัว คือ จะทํ าใหคอนกรีตมกี ําลังในระยะแรกสูงกวาคอนกรีตธรรมดา  โดยทั่วไปแลว
สารเรงการกอตัวจะใชเมื่อตองการเรงเวลาการถอดแบบหลอ   หรือเมื่อตองการใหคอนกรีตรับแรงไดเร็วกวา
ปกติ เชน การทํ าเสาเข็มธรรมดา และเสาคอนกรีตอัดแรง ใชอุดรูร่ัวในเนื้อคอนกรีต

สารทีน่ยิมใชเปนตัวเรงการกอตัวคือ แคลเซี่ยมคลอไรด และโซเดี่ยมซิลิเกต เปนตน
7.2 สารหนวงการกอตัว (Retarders)

สารหนวงการกอตัว มคีณุสมบัติชวยใหคอนกรีตกอตัวชากวาธรรมดา (เกินกวา 1 ½ ชั่วโมง) 
ซึง่สวนใหญจะใช ในกรณทีีต่องเสียเวลาเคล่ือนยายคอนกรีตที่ผสมแลวไปยังจุดเทที่อยูไกล ๆ หรือในกรณีที่
ตองใชเวลาในการเคล่ือนยาย และการเทนาน ๆ      ขอเสียของการใชสารหนวงการกอตัว คือ จะทํ าใหกํ าลัง
คอนกรีตลดตํ่ าไปในชวง 3 วันแรก     แตผลพลอยไดคือ ชวยลดปริมาณนํ ้าไดประมาณ 5 – 15% ซึง่เปนผล
ท ําใหคอนกรีตมีก ําลังสูงในระยะเวลาหลัง และมีก ําลังเทากับหรือสูงกวาคอนกรีตธรรมดาเมื่อ อายุ 28 วัน

สารชนิดนี้  ไดแก แคลเซียม หรือยิบซัม ซึ่งบริษัทผูผลิตปนูซีเมนตทั้งหลาย กไ็ดใชปนอยูแลวใน
ปูนซเีมนตทีผ่ลิต

7.3 สารลดปริมาณน้ํ า (Water Reducing Admixture)
สารลดปริมาณนํ ้า   จะชวยลดปริมาณนํ ้าทีต่องใชในสวนผสมคอนกรีต  แตยังไดความขนเหลว

เทียบเทากับคอนกรีตธรรมดา   เมื่อใชนํ ้าในสวนผสมคอนกรีตนอยลง (อัตราสวนนํ้ าตอซีเมนตนอยลง) จะมี
ผลในการเพิ่มก ําลังของคอนกรีต
      สารชนิดนี้เปนสารอินทรีย     สวนใหญทํ ามาจากเกลือลิกโนซัลโพนิค (Lignosulfonic Acid)
หรือเกลือ     และสารประกอบของกรดไฮดรอกซี่คารบอซีลิค (Hydroxycarboxylic Acid)  หรือสารประกอบ
โพลีเมอรบางชนิด เชน โพลิเมอร ไฮดรอกซีเลต (Hydroxylated Polymers)

7.4 สารปองกันน้ํ า (Waterproofing)
สารปองกันนํ้ าจะท ําใหคอนกรีตทึบนํ้ ากันนํ้ าไมใหนํ ้าซึมผานได สารปองกันนํ้ าจะเขาไปแทรก

อุดรูเล็ก ๆ ในคอนกรีตทํ าใหคอนกรีตทึบนํ้ า      ถาสามารถออกแบบสวนผสมคอนกรีตใหพอดี และสามารถ
ผสมคอนกรีตไดตามที่ออกแบบ เมื่อน ําคอนกรีตไปหลอแลวคอนกรีตจะแนนทึบกันนํ้ า   แตกรณีไมสามารถ
ทํ าไดกจ็ ําเปนตองใชสารชนิดนี้ชวย      สารปองกันนํ้ ามักจะใชกับคอนกรีตที่ตองการไมใหนํ ้าซึมผานได เชน 
โครงสรางที่กั้นนํ้ าหองใตดิน อุโมงค สระนํ ้า หลังคา พืน้หองนํ้ า เปนตน นอกจากนี้สารปองกันนํ้ ายังนํ ามาใช
กับมอรตา (ปูน ทราย นํ้ า) ที่ใชโบกกํ าแพง หรือเทพืน้เพือ่กันมิใหความชื้นซึมเขาไปได และปองกันราชื้น

สารชนิดนี้เปนพวก อัลคาไลนซิลิเกต (Alkaline Silicates) เชน โซเดียมซิลิเกตหรืออลูมิเนียม 
และสังกะสีซลัเฟต (Zinc Sulphates)
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7.5 สารกระจายกักฟองอากาศ (Air-Entraining Admixture)

สารกระจายกักฟองอากาศ จะชวยทํ าใหเกิดฟองอากาศเล็ก ๆ มองดวยตาเปลาไมเห็น แผปน
อยูทั่วเนื้อคอนกรีต     โดยฟองเหลานี้จะไมทะลุถึงกันได    ในคอนกรีต 1 ลบ.ม. อาจมีฟองอากาศเล็ก ๆ นี้ 
ประมาณ 3 - 6 % ของเนื้อคอนกรีตทั้งหมดโดยปริมาตร       การที่ในเนื้อคอนกรีตมีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ 
เหลานี้  จะชวยทํ าใหคอนกรีตมีความสามารถในการเทไดมากข้ึน  แมวาจะมีปริมาณนํ ้านอยก็ตาม  เพราะ
ฟองอากาศเหลานี้จะชวยทํ าหนาที่เปนตัวหลอล่ืนแทนนํ้ า นอกจากนี้ชวยมใิหนํ ้าในคอนกรีตแข็งเปนนํ้ าแข็ง 
กอนทีค่อนกรีตจะกอตัว ซึ่งเปนประโยชนในการหลอคอนกรีตในฤดูหนาว หรือในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมาก

สารกระจายกักฟองอากาศยังชวยลดการแยกตัว, การสูญเสียนํ้ า, ไมร่ัวซึมรวมทั้งเพิ่มความ
ตานทานซลัเฟตดวย ขอเสียของการใชสารนี้ก็คือทํ าใหคอนกรีตมีก ําลังตํ่ าลง เนือ่งจากคอนกรีตมีรูพรุนมาก
และในการใชเคร่ืองเขยาคอนกรีต  เพือ่ท ําใหคอนกรีตแนนตัว   ตองระวังใหมากกวาเดิม เพราะถาเขยามาก
แลวจะทํ าใหจํ านวนฟองอากาศลดนอยลงไปเกือบ 50 เปอรเซ็นต

สารกระจายกักฟองอากาศมีหลายชนิด อาจทํ ามาจาก ยางไม  ไขมัน นํ้ ามันสัตว–พชื นอกจาก
การใชสารเคมีกระจายกักฟอกอากาศมาผสมในคอนกรีตแลว ปจจุบันยังมคีอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ
ซึง่ผลิตข้ึนโดยใชซีเมนตปอรตแลนดชนิดกระจายกักฟองอากาศ (Air-Enrraining Cement) ซึง่ใหคุณสมบัติ
เชนเดียวกันกับการเติมสารดังไดกลาวมาแลว

_________________________
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