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ค ำน ำ 
แนวสอนวิชาคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมุ่งหมายเพ่ือใชป้ระกอบการศึกษา หลกัสูตรชั้นนายพนั 

ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง โดยที่ แผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภค กองการศึกษา            
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ไดร้วบรวมและปรับปรุงขึ้นจากเอกสารหลายเล่ม เพ่ือให้ไดเ้น้ือหาที่
สมบูรณ์ในระดบัหน่ึง สามารถศึกษาให้เขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง แต่เน้ือหาดงักล่าวก็ยงัจ ากดัขอบเขตที่ก  าหนดไว้
เท่านั้น   ดงันั้น ถา้ท่านเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี ก็ควรที่จะศึกษาเพ่ิมเติมจากหนงัสือเล่มอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ต่อไป  

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นงานที่ทหารช่างทุกคนตอ้งท าตามหลกัการ ดว้ยความไม่ประมาท ทั้งน้ี
เพราะอุบติัภยัจากงานก่อสร้างเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงทั้งจากความประมาทเลินเลอ่ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ
อื่นๆ  อุบติัภยัที่เกิดขึ้นดงักล่าว ลว้นกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพยสิ์น และอาจกระทบกระเทือนต่อ
ภารกิจที่ไดรั้บ ผูศึ้กษาจึงควรศึกษาวิชาน้ีอยา่งละเอียด ถ่องแท ้เพ่ือปฏิบติัภารกิจให้สมบูรณ์ 

 อน่ึงแนวสอนวิชา การก่อสร้างและสาธารณูปโภคน้ี ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นเอกสารประกอบ
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และไดรั้บการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบต าราเรียนของ
โรงเรียนทหารช่าง , นายทหารนกัเรียน และครู/อาจารย ์เป็นเวลา ๕ ปีมาแลว้ ดงันั้นแผนกวิชาก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค ฯ ที่ได้รับผิดชอบวิชาน้ีจึงได้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้ง ตามข้อเสนอแนะของ    
ผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง 

ในการจดัท าแนวสอนวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กในคร้ังน้ี แมว่้า แผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
จะไดใ้ชค้วามพยายามในการจดัท าอยา่งดีที่สุดแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่มัน่ใจว่าส่ิงบกพร่องต่างๆ จะไดรั้บการ
แกไ้ขจนหมดส้ิน หากแนวสอนน้ีมขีอ้ผิดพลาด บกพร่อง หรือขาดความสมบูรณ์ กรุณาแจง้ให้กองการศึกษา  
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ๗๐๐๐๐ ทราบดว้ย เพื่อน าขอ้เสนอแนะไป
ปรับปรุงให้แนวสอนมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้งและมีคุณคา่ในดา้นการศึกษาต่อไป 

 
 
       กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
          กนัยายน  ๒๕๕๑ 
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บทท่ี 1 

คอนกรีต 

1. ประเภทของคอนกรีต 
คอนกรีตได้จดัให้เป็นวัสดท่ีุใช้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงอย่ำงแพร่หลำยกนัมำนำนหลำยสิบปีแล้ว อนั

เป็นผลมำจำกคณุลกัษณะท่ีเด่น ๆ ได้แก่ คอนกรีตสำมำรถออกแบบหล่อหลอมเป็นโครงสร้ำง หรือเป็น
ส่ิงก่อสร้ำงได้ทกุรูปลกัษณะตำมต้องกำร คอนกรีตมีคณุสมบติัในกำรรับแรงอดัได้ดี  และมีควำมทนทำนสงู  

ทัง้ยงัสำมำรถเลือกใช้ส่วนผสมให้ได้คอนกรีตท่ีมีคณุสมบติัต่ำง ๆ กนั เพื่อใช้ให้เหมำะกบังำน
ก่อสร้ำงแต่ละชนิดได้  นอกจำกนีค้อนกรีตยงัสำมำรถน ำมำใช้ร่วมกบัวสัดอุื่น เช่นเหล็ก จะสำมำรถเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรรับแรงต่ำงๆ ได้ดียิ่งขึน้กว่ำเดิม 

คอนกรีต  เป็นวสัดกุ่อสร้ำงท่ีได้จำกกำรผสม ปนูซีเมนต์ หิน ทรำย และน ำ้ เข้ำด้วยกนั ในขณะท่ี
คอนกรีตยงัเหลวอยู่  จะถกูเทลงในแบบหล่อเพื่อให้ได้รูปทรงตำมท่ีต้องกำร เช่น เสำ คำน พืน้ ผนงั เป็นต้น 
เมื่อคอนกรีตเร่ิมก่อตวั ซีเมนต์จะท ำปฏิกิริยำกบัน ำ้ท ำให้คอนกรีตจะแข็งตวัขึน้เร่ือย ๆ  

ส ำหรับขัน้ตอนกำรผสมคอนกรีต จะมีแสดงอยู่ในรูปท่ี 1.1 
รูปที่ 1.1 การผสมส่วนผสมคอนกรีต 

 
 

 
 
 
 
 

 

2. ประเภทของคอนกรีต 
 คอนกรีตท่ีใช้ในงำนโครงสร้ำง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

 2.1 คอนกรีตล้วน      
  เป็นคอนกรีตอย่ำงเดียวล้วน ๆ ไม่มีวสัดอุื่นมำเสริม  จะใช้กบัโครงสร้ำงรับแรงอดั 

 1.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก       
  เป็นคอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมร่วมกบัคอนกรีต โดยหล่ออยู่ในเนือ้คอนกรีต  ใช้กบัโครงสร้ำงท่ี
รับแรงดึง และแรงอดั  
 

ปนูซีเมนต์ 
 

น ำ้ และ/หรือ 
สำรผสมเพ่ิม 

 

หินหรือกรวด 
 

ทรำย 
 

ซีเมนต์เพสต์ 
 

มอร์ต้ำ 
 

คอนกรีต 
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  1.3 คอนกรีตอัดแรง  
  เป็นคอนกรีตท่ีอดัแรงก่อนไว้ก่อนใช้งำน โดยกำรดึงเหล็กท่ีทนแรงดึงสงูให้ยืดออก และตดั
เหล็กปล่อยให้เหล็กพยำยำมหดตวักลบัจำกจดุท่ียึด เป็นกำรอดัแรงให้กบัคอนกรีต คอนกรีตอดัแรงสำมำรถ
รับแรงได้ดีกว่ำเพรำะใช้ประโยชน์จำกหน้ำตดัคอนกรีต ได้ดีกว่ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. องค์ประกอบของคอนกรีต 
 คอนกรีต คือ วสัดท่ีุได้จำกผสมกนัของ ปนูซีเมนต์ ทรำย หิน น ำ้ และสำรผสมเพิ่ม ในอตัรำส่วนท่ี
เหมำะสม เพื่อให้ได้คอนกรีตท่ีมีคณุลกัษณะตำมท่ีต้องกำร หำกจะพจิำรณำคอนกรีตตำมลกัษณะเนือ้
คอนกรีต จะสำมำรถแบ่งคอนกรีตออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) และวสัดมุวลรวม 
(Aggregate) 

 3.1 ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) 

 3.1.1 ส่วนประกอบ และหน้าที่ของซีเมนต์เพสต์ 
  ซีเมนต์เพสต์ ประกอบด้วย ปนูซีเมนต์ น ำ้ และอำกำศ โดยทัว่ไปในเนือ้คอนกรีต

จะมีปริมำณของซีเมนต์เพสต์ประมำณ 23 – 40 % โดยปริมำตร    ในซีเมนต์เพสต์ จะมีปริมำตรของ
ปนูซีเมนต์ 3 – 15 % น ำ้ 14 – 21 % และปริมำตรของอำกำศท่ีแทรกอยู่ในช่องว่ำงประมำณ 8 %  

  หน้ำท่ีหลกัๆ ของซีเมนต์เพสต์ คือ เป็นตวัยึดวสัดมุวลรวมเข้ำด้วยกนั 

  3.1.2 คุณภาพของซีเมนต์เพสต์  
   คณุภำพของซีเมนต์ ส่วนใหญ่ดท่ีูก ำลงั (Strength) เป็นหลกั ก ำลงัของซีเมนต์
เพสต์จะขึน้อยู่กบัอตัรำส่วนของน ำ้ต่อซีเมนต์ (Water/Cement Ratio)     ถ้ำอตัรำส่วนน ำ้ต่อซีเมนต์มำก 
(น ำ้มำก ปนูน้อย) ก ำลงัของซีเมนต์เพสต์ก็จะน้อย ในทำงกลบักนั ถ้ำอตัรำส่วนน ำ้ต่อซีเมนต์น้อย (น ำ้น้อย 
ปนูมำก) ก ำลงัของซีเมนต์เพสต์จะมำกตำม ฉะนัน้กำรควบคมุปริมำณน ำ้ท่ีใช้ในกำรผสมคอนกรีต จึงเป็น
เร่ืองส ำคญัท่ีสดุ กำรเพิ่มน ำ้เพื่อให้คอนกรีตเหลวขึน้ ท ำงำนได้ง่ำยขึน้ โดยไม่เพิ่มปนูซีเมนต์ด้วย จะท ำให้
คอนกรีตท่ีได้มีคณุภำพต ่ำกว่ำท่ีต้องกำร 

  3.1.3 ปฏิกิริยาระหว่างน า้ และปูนซีเมนต์  
   เมื่อน ำน ำ้มำผสมกบัปนูซีเมนต์จะเกดิปฏิกิริยำทำงเคมี เรียกว่ำ ปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ 
(Hydration) ซึ่งท ำให้ปนูซีเมนต์แปรสภำพจำกเม็ดเล็กละเอียด เป็นวสัดท่ีุมีลกัษณะคล้ำยเจลำติน (หรือวุ้น) 
ซึ่งจะค่อย ๆ แข็งตวัขึน้ตำมล ำดบั ตรำบเท่ำท่ียงัมีน ำ้เข้ำท ำปฏิกิริยำอยู่ นัน่คือ ปฏิกิริยำทำงเคมีระหว่ำง 
ปนูซีเมนต์กบัน ำ้จะเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วในระยะเร่ิมต้นตอนแรก ๆ และจะช้ำลงตำมล ำดบัในตอนหลงั ดงันัน้
ปฏิกิริยำไฮเดรชัน่จะเกิดขึน้มำกหรือน้อย เพียงใด ขึน้อยู่กบัปริมำณน ำ้ท่ีมีอยู่ในคอนกรีตน่ีเอง โดยหลงัจำก
ท่ีเทคอนกรีตและถอดแบบแล้ว ต้องท ำกำรบ่มคอนกรีตทนัที จดุประสงค์ก็คือ เพื่อให้มีน ำ้เข้ำท ำปฏิกิริยำกบั
ปนูซีเมนต์ตลอด ไม่ขำดตอน  



1-3 
 

   ผลลพัธ์ของปฏิกิริยำไฮเดรชัน่  นอกจำกจะท ำให้ซีเมนต์เพสต์แข็งตวัแล้ว  ยงัมี
ควำมร้อนท่ีถกูปล่อยออกมำด้วย    ควำมร้อนท่ีเกิดขึน้จำกปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ (Heat of Hydration) จะ
ระบำยผ่ำนออกมำทำงเนือ้คอนกรีต แต่ถ้ำหำกมีควำมร้อนมำก ๆ จะท ำให้คอนกรีตเสียก ำลงัไปและอำจท ำ
ให้คอนกรีตแตกร้ำวได้เน่ืองจำกแรงดนัภำยในคอนกรีต  ฉะนัน้ ในกำรเทคอนกรีตขนำดใหญ่ หนำ ๆ (เช่น 
ฐำนรำกขนำดใหญ่) ควำมร้อนจะระบำยออกไมท่นั  ซึ่งสำมำรถแก้ไขได้ ด้วยกำรใช้สำรผสมเพิ่มเพื่อลด
ปริมำณควำมร้อนท่ีจะเกิดขึน้ 

 3.2 วัสดุมวลรวม (AGGREGATES) 
  วสัดมุวลรวม คือ ส่วนผสมคอนกรีตท่ียึดเข้ำไว้ด้วยกนัด้วยซีเมนต์เพสต์ วสัดมุวลรวมนีจ้ะ
ได้จำกธรรมชำติ เป็นแร่ธำตเุฉ่ือยไม่มปีฏิกิริยำ ท่ีใช้กนัทัว่ไป ได้แก่ หินอ่อน หินกรวด และทรำยหยำบ  
กำรเลือกใช้วสัดมุวลรวมมีส่วนส ำคญัท่ีช่วยให้คอนกรีตมีคณุภำพดี  

  3.2.1 ประเภทของวัสดุมวลรวม 
   วสัดมุวลรวม สำมำรถแบ่งตำมลกัษณะขนำดได้เป็น 2 ชนิด คือ 

   3.2.1.1 วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine aggregate)  
     หมำยถึงวสัดมุวลรวมท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 4.5 มม.หรือเป็นเม็ดท่ีสำมำรถ
ลอดผ่ำนตระแกรงร่อนมำตรฐำนเบอร์ 4 แต่ทัง้นีจ้ะต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ 0.07 มม.วสัดมุวลรวมท่ีเล็กกว่ำ 
0.07 มม. เรียกว่ำ ฝุ่ น (Silt หรือ Clay) วสัดมุวลรวมละเอียดท่ีใช้กนัทัว่ไป คือ ทรำยหยำบ 

   3.2.1.2 วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse aggregate)  
    หมำยถึง วสัดมุวลรวมท่ีมีขนำดตัง้แต่ 4.5 มม. ขึน้ไป หรือท่ีไม่สำมำรถ
ลอดผ่ำนตระแกรงร่อนมำตรฐำนเบอร์ 4  ซึ่งได้แก่  หินย่อย กรวด   กำรเลือกใช้วสัดมุวลรวมหยำบ อำจ
ก ำหนดขนำด เพื่อให้เหมำะสมกบัโครงสร้ำงนัน้ ๆ  เช่น ขนำดใหญ่ท่ีสดุของมวลรวมหยำบอำจเป็น 1 ใน 5 
ของควำมหนำของคำน หรือ 1 ใน 3 ของควำมหนำของแผงพืน้  

  3.2.2 คุณสมบตัิที่ส าคัญของวัสดุมวลรวม 
   วสัดมุวลรวม เป็นองค์ประกอบหลกัของคอนกรีต ดงันัน้ คณุสมบติัของวสัดมุวล
รวม จึงมีผลกระทบต่อคณุภำพของคอนกรีตโดยตรง   คณุสมบติัท่ีส ำคญัของวสัดมุวลรวม มีดงัต่อไปนี ้ 

   3.2.2.1 ก าลัง (Strength)  
    วสัดมุวลรวมต้องมีควำมสำมำรถรับน ำ้หนกักดได้ไม่น้อยกว่ำก ำลงัท่ี
ต้องกำรของคอนกรีต โดยทัว่ไปหินจะมีก ำลงัรับแรงอดัสงูกว่ำคอนกรีตมำก ก ำลงัรับแรงอดัของหิน มี

ค่ำประมำณ 700 ถึง 3,500 กก./ซม.2 

    3.2.2.2 ความทนทานต่อการสึกหรอ (Abrasive resistance)  

    หินท่ีน ำมำผสมคอนกรีตในงำน  ต้องทนทำนต่อแรงกระแทก และเสียดสี
มำก ๆ ได้ โดยเฉพำะคอนกรีตท่ีใช้ท ำพืน้ หรือถนน ซึ่งต้องเผชิญกำรเสียดสีอยู่ตลอดเวลำ  
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       3.2.2.3 ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิ (Abrasive resistance) 
    กำรเปล่ียนแปลงอณุหภมูิ จะท ำให้คอนกรีตเกิดกำรขยำยตวั และหดตวั  
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงอณุหภมูิบ่อย ๆ ซ ำ้ ๆ ตลอดเวลำ จะท ำให้เกิดหน่วยแรงมำกพอท่ีจะท ำให้คอนกรีต
แตกร้ำวได้     วสัดผุสมจึงควรทนต่อกำรเปล่ียนแปลงอณุหภมูิได้ดี คือ ไม่ขยำยหรือหดตวัมำก ทนต่อกำร
เปลี่ยนแปลงอณุหภมูิบ่อย ๆ ซ ำ้ ๆ ได้ดี 

   3.2.2.4 ความคงตวัต่อปฏิกิริยาเคมี  
   วสัดมุวลรวมต้องไม่ท ำปฏิกิริยำทำงเคมีกบัปนูซเีมนต์   

   3.2.2.5 รูปร่าง และผิว (Particle shape and Surface texture)  

    มีควำมส ำคญั ต่อกำรยึดเกำะกบัซีเมนต์เพสต์ และ ” ควำมสำมำรถเทได้ 
” ของคอนกรีต  ดงันัน้ วสัดท่ีุใช้ควรมีลกัษณะเป็นแง่เหล่ียมคม และผิวหยำบ เพื่อช่วยกำรยึดเกำะ และไม่
ควรมีรูปทรงเป็นแผ่นแบนๆ หรือเป็นชิน้ยำวๆ เพรำะจะท ำให้เทได้ยำก ควรมีรูปทรงก้อนกลม หรือลกูบำศก์  

   3.2.2.6 ความสะอาด (Cleanliness)  
    วสัดมุวลรวมต้องสะอำด มีสำรท่ีจะท ำให้เกิดกำรเส่ือมคณุภำพต่อ
คอนกรีตน้อยท่ีสุด สำรเหล่ำนี ้ได้แก่ เปลือกหอย ชำยอ้อย ถ่ำนหิน ถ่ำน เศษไม้ เศษกระดำษ ก้อนหิน โคลน
เลน ฝุ่ น หรือผงละเอียด (Silt) ถงุพลำสติก ใบไม้ เป็นต้น ส่ิงดงักล่ำวนีท้ ำให้ควำมทนทำน และแรงยึด
เหน่ียวลดลง บำงครัง้ท ำให้คอนกรีตร้ำว, มีก ำลงัต ่ำ, แข็งตวัช้ำ ปริมำณส่ิงเจือปนท่ีจเัป็นอนัตรำยต่อ
คอนกรีตจะต้องไม่มีมำกกว่ำท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 ปริมาณของสิ่งเจือปนที่ยอมให้ในวัสดุมวลรวม 

ในวัสดุผสมละเอียด ในวัสดุผสมหยาบ

 1. ดินเหนียว 1 0.25
 2. ฝุ่นหรือผงละเอียดท่ีผ่ำนตระแกรงมำตรฐำน เบอร์ 200
     2.1 คอนกรีตท่ีรับแรงเสียดสี 5 1
     2.2 คอนกรีตท่ัวไป 5 1
 3. ถ่ำนหินหรือลิกไนท์
     3.1 สำหรับงำนท่ีอวดผิวหน้ำ 0.5 0.5
     3.2 คอนกรีตท่ัวไป 1 1
 4. วัสดุอ่อน (เช่น รำกไม้, เศษไม้) - 5

เปอร์เซน็ต์ที่ยอมให้สูงสุดโดยน า้หนัก
ส่ิงเจือปนในวัสดุผสม
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   3.2.2.7 ความลดหลั่นของขนาด หรืออัตราส่วนขนาดคละ (Gradation)  
    วสัดมุวลรวมท่ีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีควำมลดหลัน่ของขนำดท่ีเหมำะสม
จะช่วยให้เรียงตวักนัได้แน่น และมีช่องว่ำงน้อย ท ำให้คอนกรีตมีก ำลงัมำกขึน้ ทัง้ยงัช่วยให้ท ำงำนได้ง่ำย  
เกณฑ์ก ำหนดส่วนคละของขนำดวสัดมุวลรวม มีแสดงไว้ในตำรำงที่ 1.2 

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์ก าหนดอตัราส่วนขนาดคละของวัสดุผสม 

0 0 0 - 5
0 0 - 5 -

0 0 - 5 - 30 - 65
0 - 10 - 30 - 65 -

- 40 - 75 - 70 - 90
0 45 - 80 - 70 - 90 -

0 - 5 90 - 100 90 - 100 95 - 100 95 - 100
0 - 20 95 - 100 95 - 100
15 - 50
40 - 75
70 - 90
90 - 98

ขนาดตะแกรง

เปอร์เซ็นต์สะสมที่ค้างบนตะแกรงขนาดต่าง ๆ
หนิ

  ตัง้แต่เบอร์  

   4 ถึง 3/4"

   ตัง้แต่เบอร์ 

   4 ถึง 1"

  ตัง้แต่เบอร์  

  4 ถึง 1.5"

   ตัง้แต่เบอร์ 

   4 ถึง 2"

 

   3.2.2.8 ความชืน้ และการดดูซึม (Moisture and Absorption)  
    ภำยในก้อนของวสัดมุวลรวมจะประกอบไปด้วยเนือ้ และช่องวำ่ง ชอ่งว่ำง
และเนือ้เหล่ำนี ้จะเก็บดดูควำมชืน้ในอำกำศเข้ำไว้ ท ำให้วสัดอุยู่ในสภำวะใดสภำวะหน่ึง ในส่ีสภำวะต่อไปนี ้

  แห้งด้วยเตาอบ  คือ แห้งสนิทโดยตลอด ท ำให้วสัดสุำมำรถดดูควำมชืน้
ได้เต็มท่ี 

  แห้งด้วยอากาศ   คือ แห้งท่ีผิว แต่มีควำมชืน้อยู่ภำยในช่องว่ำงข้ำงใน 
ท ำให้วสัดุสำมำรถดดูควำมชืน้ได้บ้ำง 
    อิ่มตัวผิวแห้ง คือ มีควำมชืน้ทัว่ถึงตลอด สภำวะนีถ้ือว่ำดีท่ีสดุส ำหรับใช้
ผสมคอนกรีต เพรำะจะไม่ดดู หรือคำยควำมชืน้ 

   ชืน้หรือเปียก  คือ มีน ำ้อยู่รอบผิววสัด ุ
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     สภำพควำมชืน้และกำรดดูซึมของวัสด ุจะมีผลต่อปริมำณน ำ้ท่ีใช้ผสม
คอนกรีต หำกวสัดสุำมำรถดดูควำมชืน้ได้  น ำ้ในคอนกรีตจะถกูดดูไป ท ำให้มีปริมำณน ำ้ท่ีเข้ำท ำปฏิกิริยำ
กบัปนูซีเมนต์น้อยลง หรือถ้ำวสัดมุีควำมชืน้มำกเกินไป ปริมำณน ำ้ในคอนกรีตจะเพิ่มมำกขึน้ เท่ำกบั
อตัรำส่วนน ำ้ต่อซีเมนต์เพิ่มมำกขึน้  

รูปที่ 1.2 สภาวะของของวัสดมุวลรวม 
 

 
 
 
 

   3.2.2.9 การพองตัว (Bulking of Sand)  
    ดงัได้กล่ำวแล้วว่ำ ควำมชืน้ท่ีวสัดมุวลรวมเป็นตวักำรส ำคญัท่ีท ำให้ต้อง
ควบคมุส่วนผสมและอตัรำส่วนปริมำณน ำ้ นอกจำกนัน้แล้วควำมชืน้ท่ีผิวจะเข้ำไปแทรกอยู่ระหวำ่งเม็ดทรำย
ท ำให้เม็ดทรำยแยกตวัห่ำงออกจำกกนั ปริมำตรจึงเพิ่มขึน้ หรือท่ีเรียกว่ำ ทรำยพองตวั (Bulking of Sand) 
ปริมำตรกำรพองตวัขึน้อยู่กบัเปอร์เซ็นต์ของควำมชืน้ และขนำดของวสัดมุวลรวม     วสัดมุวลรวมท่ีละเอียด
กว่ำจะพองตวัมำกกว่ำเมื่อควำมชืน้เท่ำกนั  ส ำหรับทรำยละเอียดจะมีปริมำตรเพิ่มขึน้ถึง 40% ทรำยหยำบ
อำจเพิ่มขึน้ถึง 25% ซึ่งท ำให้หน่วยน ำ้หนกัของทรำยละเอียดลดลง 25% ทรำยหยำบลดลง 15% ตำมล ำดบั 
แต่เมื่อทรำยอิ่มตวัปริมำตรจะคงท่ี  
        3.2.2.10 โมดูลสัความละเอียด (Fineness Modulus)  
    โมดลูสัควำมละเอียด (FM) นี ้ เป็นเลขดชันีท่ีเป็นปฏิภำคโดยประมำณกบั
ขนำดเฉล่ียของก้อนวสัดใุนวสัดมุวลรวมท่ีก ำหนด นัน่คือวสัดมุวลรวมยิ่งหยำบ ค่ำ FM ยิ่งสงูขึน้ ส ำหรับทรำย 
ท่ีใช้ท ำคอนกรีตควรมีค่ำ FM ระหว่ำง 2.25-3.25 หินท่ีใช้ผสมคอนกรีตควรมีค่ำ FM ระหว่ำง 5.5 – 7.5  

       3.2.2.11 ขนาดโตสุดของวสัดุมวลรวม (Maximum size of Aggregate) 
    ขนำดโตสดุของวสัดมุวลรวม ต้องอยู่ในเกณฑ์ก ำหนดมำตรฐำน และต้อง
ไม่โต กว่ำ 1/5 ของด้ำนท่ีแคบสดุของแบบหล่อ หรือไม่โตกว่ำ 3/4 ของระยะห่ำงระหว่ำงเหล็กเสริมแต่ละเส้น 
หรือแต่ละมดั ทัง้ทำงด่ิง และทำงระดบั ขนำดของหินเบอร์ต่ำง ๆ มีแสดงในตำรำงที่ 1.3 

ตารางที่ 1.3 ขนาดของหนิเบอร์ต่างๆ 
 

หนิเบอร์ ขนาด (มม.) หนิเบอร์ ขนาด (มม.)
0 หนิฝุ่ น,เศษหนิยอ่ย 3 50 - 75
1 20 – 25 4 75 - 100
2 25 – 50 หนิใหญ่พิเศษ 100  ข้ึนไป

 

แห้งด้วยเตาอบ แห้งด้วยอากาศ อิ่มตัวผิวแห้ง ชืน้ 
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4. คุณสมบัติท่ีส าคัญของคอนกรีต 
 ส ำหรับกำรพิจำรณำถึงคณุสมบติัของคอนกรีตท่ีส ำคญั  ในท่ีนีจ้ะแยกพิจำรณำคณุสมบติัของ
คอนกรีตใน 2 ลกัษณะคือ  คอนกรีตในสภำพท่ียังเหลว และ คอนกรีตในสภำพท่ีแข็งตวัแล้ว 

 4.1 คอนกรีตในสภาพที่ยังเหลว  
 มีคณุสมบติัอยู่ 2 ประกำรท่ีควรพิจำรณำ คือ 

  4.1.1 ความสามารถเทได้ (Workability) 
   ควำมสำมำรถเทได้ หรือ ควำมคล่องตวัในกำรเท คือ ผลรวมของพลงังำนท่ีต้องใช้
เพื่อเอำชนะแรงเสียดทำนระหว่ำงอนภุำคส่วนผสมในคอนกรีต และแรงเสียดทำนระหว่ำงคอนกรีตกบัแบบ
หล่อ และเหล็กเสริมคอนกรีต หำกคอนกรีตมีควำมสำมำรถเทได้ดี คอนกรีตจะไหลได้เต็มแบบและหุ้มเหล็ก
เสริมได้ดี ทัง้ยงัสำมำรถท ำให้แน่นได้โดยปรำศจำกกำรแยกตวั  

  ปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถเทได้ของคอนกรีตได้แก่ 
   4.1.1.1 ปริมาณน า้ในส่วนผสม   
    น ำ้มำก จะช่วยเพิ่มกำรหล่อล่ืนให้คอนกรีต   แต่เมื่อคอนกรีตแข็งตวัแล้ว 
จะมีชอ่งว่ำงในคอนกรีตมำก ท ำให้ก ำลงัของคอนกรีตลดลง 

   4.1.1.2 คุณสมบตัิของปนูซีเมนต์และวัสดุมวลรวม 
   4.1.1.3 ส่วนผสมของคอนกรีต     
    ถ้ำใช้ทรำยมำกจะมีควำมสำมำรถกำรเทได้มำกขึน้ แต่ก ำลงัจะลดลง 
   4.1.1.4 สารผสมเพิ่ม  
   กำรทดสอบควำมสำมำรถเทได้ของคอนกรีต ท่ีใช้กนัแพร่หลำย คือ กำรทดสอบหำค่ำ 
ยบุตวั (Slump Test) ตวัอยำ่งค่ำยบุตวัท่ีเหมำะสมกบังำนก่อสร้ำงทัว่ๆ ไปในประเทศไทยมีแสดงไว้ในตำรำงที่ 1.4 

ตารางที่ 1.4 ค่ายุบตัวส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ 
 ชนิดของงานก่อสร้าง ค่ายุบตวั (ซม.)

 ฐำนรำก   7.5 +/- 2.5
 แผน่พืน้ คำน ผนงั ค.ส.ล. 10.0 +/- 2.5
 เสำ 10.0 +/- 2.5
 ครีบ ค.ส.ล. และผนงับำงๆ 10.0 +/- 2.5
  ถนน สนำมบิน   5.0 +/- 2.5
 งำนที่ใช้คอนกรีตป๊ัม 10.0 +/- 2.5
 เสำเข็มเจำะ ระบบแห้ง หรือเสำเข็มขนำดเลก็ 10.0 +/- 2.5
 งำนเทคอนกรีตใต้น ำ้ (Trimie) มำกกวำ่ 15
 เสำเข็มเจำะขนำดใหญ่ มำกกวำ่ 15
 งำนคอนกรีตที่มีเหลก็เสริมหนำแน่น มำกกวำ่ 15
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  4.1.2 การอยู่ตัว (Soundness) 
    กำรอยู่ตวัหรือควำมข้นเหลว หมำยถึงกำรที่คอนกรีตคงควำมสม ่ำเสมอของเนือ้
คอนกรีตตลอดช่วงเวลำท่ีเท หรือขนย้ำย  คอนกรีตท่ีมีกำรอยู่ตวัดี จะสำมำรถอดัแน่นในแบบหล่อได้ดีโดย
ไม่เกิดกำรแยกตวั (Segregation) และไม่เกิดกำรเยิม้ (Bleeding)   ปัจจบุนัยงัไม่มีเคร่ืองมอืวดัค่ำกำรอยู่ตวั
จะอำศยักำรสงัเกตเป็นหลกั 

 4.2 คอนกรีตในสภาพที่แขง็ตัวแล้ว  
  คณุสมบติัของคอนกรีตท่ีแข็งตวัแล้ว มีหลำยประกำร แต่ในท่ีนีจ้ะขอกล่ำวถึงคณุสมบติัท่ี
ส ำคญัท่ีสดุ คือ ก าลังของคอนกรีต (Strength)  

  ก ำลงัของคอนกรีตขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร ปัจจยัท่ีส ำคญัมำกอย่ำงหน่ึง คือ 
อตัรำส่วนน ำ้-ซีเมนต์ (Water-Cement Ratio [w/c]) ถ้ำใช้น ำ้ผสมคอนกรีตมำก ก ำลงัของคอนกรีตจะน้อย 
กำรท่ีก ำลงัของคอนกรีตท่ีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ นัน้ เป็นผลมำจำกปฏิกิริยำระหว่ำงน ำ้กบัซีเมนต์ น ำ้จึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงมำกต่อก ำลงัของคอนกรีต ดงันัน้ ในงำนก่อสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อผสมคอนกรีตจะต้อง
ควบคมุปริมำณน ำ้ท่ีใช้ผสมคอนกรีตให้ได้ตำมท่ีออกแบบส่วนผสม และเมื่อคอนกรีตเร่ิมก่อตวั จะต้องคอย
ควบคมุให้คอนกรีตสญูเสียน ำ้น้อยท่ีสุด  โดยปกติ จะถือเอำก ำลงัของคอนกรีตเมื่ออำยคุรบ 28 วนั เป็น
มำตรฐำนในกำรบอกก ำลงัของคอนกรีต  และก ำลงัของคอนกรีตจะหำจำก แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 
หรือแท่งคอนกรีตรูปทรงลกูบำศก์ 

5. ปูนซีเมนต์ 

 5.1 ลักษณะของปูนซเีมนต์ 
  ค ำว่ำ “ปนูซีเมนต์ “  เป็นค ำเรียกสัน้ ๆ ของ ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) 
ปนูซีเมนต์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกกำรบดปนูเม็ด ซึ่งเป็นผลึกท่ีเกิดจำกเผำส่วนผสมต่ำงๆ แล้วผสมกนัเป็น
เนือ้เดียว  ส่วนประกอบทำงเคมีท่ีส ำคญัของปนูซีเมนต์ คือ แคลเซี่ยม และอลมูิเนียมซิลิเกต ปนูซีเมนต์เมื่อ
ผสมกบัน ำ้ จะเกิดปฏิกิริยำเคมี ท่ีเรียกว่ำ ปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ (HYDRATION) ซึ่งจะท ำให้ปนูแข็งตวั และมี
คณุสมบติัในกำรเป็นตวัประสำนวสัดมุวลรวมเข้ำด้วยกนั 

 5.2 ประเภทของปนูซีเมนต์ แบ่งตามมาตรฐาน มอก. 
  สมำคมทดสอบวสัดอุเมริกนั (ASTM)  และส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม
ของประเทศไทย ได้แบ่งปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 

  5.2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง  
   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำ (Ordinary Portland Cement) ส ำหรับใช้ท ำ
คอนกรีตท่ีไม่ต้องกำรคณุภำพพิเศษกว่ำธรรมดำ และใช้ในงำนคอนกรีตตำมปกติทัว่ไป ท่ีไม่อยู่ในสภำวะ
อำกำศรุนแรง  ปนูซีเมนต์ประเภทนี ้ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตรำช้ำง ตรำทีพีไอสีแดง ตรำพญำนำคสีเขียว และ 
ตรำเพชรเม็ดเดียว 
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  5.2.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสอง  
   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดดัแปลง (Modified Portland Cement)   ส ำหรับใช้ใน
กำรท ำคอนกรีตท่ีเกิดควำมร้อนต ่ำ และทนซลัเฟตได้ปำนกลำง  เช่น งำนสร้ำงเข่ือนคอนกรีต ก ำแพงกนัดิน
หนำ ๆ หล่อท่อคอนกรีตขนำดใหญ่ ตอม่อสะพำน  เป็นต้น    ปนูซีเมนต์ประเภทนี ้ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตรำ
พญำนำคเจ็ดเศียร  

  5.2.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม  
   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตวัเร็ว (High-Early Strength Portland Cement) 
หรือท่ีเรียกว่ำ ซูเปอร์ซีเมนต์   ปนูซีเมนต์ประเภทนีใ้ห้ก ำลงัสูงในระยะแรก เนือ้ปนูมีลกัษณะเป็นผงละเอียด
กว่ำปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำ ผลิตได้โดยกำรเปล่ียนสดัส่วนส่วนผสม, โดยกำรเติมสำรอื่น และโดย
กำรบดให้ละเอียดยิ่งขึน้ หรือโดยกำรเผำให้ดีขึน้    ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตวัเร็ว มีประโยชน์ส ำหรับท ำ
คอนกรีตท่ีต้องกำรควำมเร่งด่วน หรือในกรณีท่ีต้องกำรรือ้แบบหล่อเร็ว ๆ เช่น เสำเข็มคอนกรีต ถนน พืน้ 
และคำนท่ีต้องกำรจะใช้เร็ว เป็นต้น ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี ้ได้แก่ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตรำ
เอรำวณั ตรำพญำนำคสีแดง ตรำสำมเพชร 

  5.2.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสี่  
   คือปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดควำมร้อนต ่ำ (Low-Heat Portland 
Cement) เป็นปนูซีเมนต์ท่ีให้ควำมร้อนต ่ำสดุ   ปนูซีเมนต์ชนิดนีใ้ช้กนัมำกในกำรก่อสร้ำงคอนกรีตหลำ เช่น 
เข่ือน เป็นต้น เน่ืองจำกให้อณุหภมูิของคอนกรีตต ่ำกว่ำปนูซีเมนต์ชนิดอื่น  

 5.2.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทห้า  
   คือ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซลัเฟตได้สงู  (Sulfate-Resistant Portland Cement) 
เป็นปนูซีเมนต์ ส ำหรับใช้กบัโครงสร้ำงท่ีอยู่ภำยใต้สภำพท่ีมีกำรกระท ำของซลัเฟตรุนแรง เช่น ในน ำ้ หรือใน
ดินท่ีมีด่ำง (Alkaline) สงู    ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี ้มีระยะเวลำกำรแข็งตวัช้ำกว่ำประเภทหน่ึง  
ตวัอย่ำงปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี ้ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตรำปลำฉลำม     

 5.3 ประเภทของปนูซีเมนต์ ที่ไม่แบ่งตามมาตรฐาน มอก. 

  5.3.1 ปูนซีเมนต์ซลัเฟตสูง (SUPER-SULFATED CEMENT) 
   คือ ปนูซีเมนต์ท่ีได้จำกกำรบดส่วนผสมของเม็ดตะกรันเตำถลงุ, คลัเซียมซลัเฟต 
และปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำเข้ำด้วยกนั มีคณุสมบติัทนทำนต่อกำรกดักร่อนของน ำ้ทะเลและพวก 
ซลัเฟตได้ดี ทัง้ยงัทนทำนต่อ กรด และน ำ้มนั  

 5.3.2 ปูนซีเมนต์ซลิิก้า (CILICA)  
   ปนูซีเมนต์ประเภทนีท้ำง ม.อ.ก. เรียก “ปนูผสม” ปนูซีเมนต์ประเภทนี ้คือ  
ปนูซีเมนต์ท่ีได้จำกกำรบดเม็ดปนูของ ปนูซีเมนต์ปอร์แลนด์ธรรมดำกบัทรำยประมำณ 25 – 30% ปริมำณ
เนือ้ซีเมนต์จึงมำกขึน้และมีรำคำถกูลง  มีลกัษณะแข็งตวัช้ำไม่ยืดหรือหดตวัมำก  เหมำะกบังำนก่อ งำนถือ
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ปนู หรืองำนท่ีไม่ต้องกำรก ำลงัของคอนกรีตมำกๆ ปนูซีเมนต์ประเภทนี ้ได้แก่ ปนูซีเมนต์ตรำเสือ ตรำงเูห่ำ 
และตรำนกอินทรีย์ เป็นต้น 

 5.3 การเก็บปูนซีเมนต์ 
  กำรเก็บปนูซีเมนต์ไว้ใช้งำนเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกเน่ืองจำกปนูซีเมนต์
เป็นวตัถท่ีุดดูควำมชืน้จำกอำกำศหรือของท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ง่ำย เมื่อปนูซีเมนต์ได้สมัผสักบัควำมชืน้ จะเกิด 
เป็นเม็ด และก้อนแข็ง ถ้ำหำกควำมชืน้มีเพียง 1 – 2% ก็ไม่ถอืว่ำเกิดควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด แต่ถ้ำมำกไป
กว่ำนีจ้ะให้ปนูซีเมนต์แข็งตวัช้ำลง และก ำลงัก็จะลดลงด้วย  และถ้ำดดูควำมชืน้เข้ำไว้มำกกว่ำ 5% แล้ว 
ปนูซีเมนต์นัน้จะเป็นก้อนแข็งใช้งำนไม่ได้  
  วิธีเก็บปนูซีเมนต์อย่ำงดีท่ีสดุ คือ เก็บไว้ในสถำนท่ีแห้งมีหลงัคำและผนงัปกคลมุมิดชิด 
โดยกำรเก็บควรเก็บไว้เป็นปริมำณมำก ๆ ในท่ีเก็บแห่งเดียว กำรกองเก็บปนูซีเมนต์ ควรกองเกบ็ให้มีอำกำศ
ผ่ำนเข้ำภำยในกองได้น้อยท่ีสุด และต้องระมดัระวงัอย่ำให้ควำมชืน้หรือน ำ้เข้ำทำงพืน้ได้  ถ้ำพืน้เป็นไม้ต้อง
ยกพืน้ไม้ให้อยู่พ้นระดบัดินขึน้ไปไม่ต ่ำกว่ำ 30 ซม.  
  กำรวำงถงุปนูซีเมนต์ ควรวำงเรียงเป็นชัน้ๆ ท่ีนิยมท ำกนัคือ วำงตำมยำวของถงุ 5 ถงุ แล้ว
วำงตำมขวำง 5 ถงุ สลบักนั กำรวำงซ้อนกนัไม่ควรให้สงูมำกเกินไปกว่ำท่ีจะหยิบมำใช้งำนได้สะดวก และ
อย่ำวำงให้ชิดติดผนงัหรือฝำ เพรำะปนูซีเมนต์อำจถกูควำมชืน้จำกข้ำงนอกเข้ำมำข้ำงในได้ 
  ในกรณีจ ำเป็น ต้องวำงกองปนูซีเมนต์ไว้กลำงแจ้ง ควรหำไม้มำท ำเป็นพืน้ (ยกพืน้) และ
ต้องเตรียมผ้ำใบ (ท่ีกนัน ำ้ได้) เพื่อใช้คลมุกนัควำมชืน้ หรือเวลำฝนตก    และในกรณีเช่นนี ้ไม่ควรกองเก็บ
ปนูซีเมนต์ไว้นำน ๆ ควรสัง่มำแต่น้อย แล้วรีบใช้ให้หมดจะดีกว่ำ 

รูปที่ 1.3 การกองเก็บปูนซีเมนต์ถุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1-11 
 

6. น า้ท่ีใช้ผสมคอนกรีต (MIXING WATER) 
 6.1 ลักษณะของน า้ที่ใช้ผสมคอนกรีต          
   น ำ้ท่ีใช้ผสมคอนกรีตควรสะอำดปรำศจำกส่ิงเจือปน เช่น กรด ด่ำง น ำ้มนั และสำรอินทรีย์
อื่น ๆ มำกจนเกินไป จนท ำให้เป็นอนัตรำยต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม  ตำมปกติ น ำ้ประปำ น ำ้จดืตำม
ธรรมชำติส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีส่วนผสมของน ำ้ทิง้จำกอำคำร จำกบ้ำนเรือน หรือจำก โรงงำนอตุสำหกรรม  จดั
ได้ว่ำเป็นน ำ้ท่ีมีคณุภำพดีพอท่ีจะใช้ผสมคอนกรีตได้ดี  

 น ำ้ทะเลซึ่งมีเกลือของโซเดียม (NaCl) ละลำยอยู่ประมำณ 3% (35,000 PPM.) แม้สำมำรถ
ใช้ผสมเทคอนกรีตได้ แต่จะท ำให้ก ำลงัต้ำนทำนแรงอดัของคอนกรีตลดลง 10 – 20% แต่ถ้ำน ำ้ม ีเกลือของ
โซเดียม เกิน 5.0% จะท ำให้ก ำลงัคอนกรีตลดลง 3% ดงันัน้ ไม่ควรน ำน ำ้ทะเลมำผสมคอนกรีต ถ้ำสำมำรถ
หำน ำ้จืดใช้แทนได้ นอกจำกนีย้งัไม่ควรใช้น ำ้ทะเลในงำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทัง้นีเ้พรำะจะท ำให้เหล็กเสริม
เป็นสนิม และผกุร่อนเร็ว ส ำหรับงำนก่อสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กในน ำ้ทะเลควรมีคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
อย่ำงน้อย 7 ซม. 
 6.2 หน้าที่ของน า้ที่ใช้ผสมคอนกรีต  
  น ำ้ท ำหน้ำท่ีหลำยประกำรในกำรผสมคอนกรีต หน้ำท่ีท่ีส ำคญั ได้แก่ 
  6.2.1 เคลือบวสัดุมวลรวม  
   น ำ้ท ำให้วสัดมุวลรวมเปียกเพื่อให้ปนูซีเมนต์เข้ำเกำะได้โดยรอบ และจบัยึดตวักนัได้  
  6.2.2 หล่อลื่นวสัดุมวลรวมท าให้เกิดความเหลว  
   เมื่อคอนกรีตมีควำมเหลวจะสำมำรถเทได้ กระทุ้ง เขย่ำเข้ำรูปแบบหล่อเป็นรูปต่ำง ๆ ได้  
  6.2.3 ท าปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ 
   น ำ้เมื่อท ำปฏิกิริยำเคมี (ปฎิกิริยำไฮเดรชัน่) จะท ำให้ผงซีเมนต์ติดอยู่กบัวสัดมุวลรวม 
กลำยเป็นวุ้นช่วยประสำนผิวระหว่ำงวสัดผุสม ให้เกำะยึดตวัแน่นเมื่อแข็งตวั   สำรท่ีเจือปนอยู่ในน ำ้ ซึ่งมีผล
ท ำให้คณุภำพคอนกรีตเสียไป    ได้แก่  พวกฝุ่ น หรือผง (SILT ) น ำ้มนั กรด ด่ำง เกลือต่ำง ๆ  และน ำ้ทิง้จำก
โรงงำนอตุสำหกรรม หรือบ้ำนเรือนต่ำง ๆ เป็นต้น  
7. สารผสมเพิ่ม (ADMIXTURES)  

สำรผสมเพิ่มหมำยถึง สำรเคมีอื่นๆ นอกเหนือไปจำก ปนูซีเมนต์ วสัดมุวลรวม และน ำ้ท่ีใช้เติมลง
ในส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยจดุประสงค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนคณุสมบติับำงประกำรของคอนกรีต  
 สำรผสมเพิ่มจะให้ผลแตกต่ำงกนั ขึน้อยู่กบัคณุสมบติัของ ปนูซีเมนต์ท่ีใช้  ขนำด รูปร่ำง และส่วน
ขนำดคละของวสัดมุวลรวม น ำ้ และอณุหภมูิ ดงันัน้ กำรใช้สำรผสมเพิ่ม จึงควรได้ทรำบถึงข้อมลู ตลอดจน
ข้อแนะน ำในกำรใช้ของบริษัทผู้ผลิตโดยละเอียด   นอกจำกนีส้ำรผสมเพิ่มจะให้ผลดี ต่อเมื่อใช้ในปริมำณท่ี
เหมำะสม   สำรผสมเพิ่มที่นิยมใช้กนัทัว่ไป ได้แก่ 
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 7.1 สารเร่งการก่อตัว (ACCELERATORS)  
 สำรเร่งกำรก่อตวั จะท ำให้คอนกรีตก่อตวั และแข็งตวัเร็วขึน้กว่ำปกติ นอกจำกนีผ้ลพลอย

ได้ของกำรใช้สำรเร่งกำรก่อตวั คือ จะท ำให้คอนกรีตมีก ำลงัในระยะแรกสงูกว่ำคอนกรีตธรรมดำ โดยทัว่ไป
แล้ว สำรเร่งกำรก่อตวัจะใช้เมือ่ต้องกำรเร่งเวลำในกำรถอดแบบหล่อ หรือเมื่อต้องกำรให้คอนกรีตรับแรงได้
เร็วกว่ำปกติ เช่น กำรท ำเสำเข็มธรรมดำ และเสำคอนกรีตอดัแรง ใช้อดุรูรั่วในเนือ้คอนกรีต  

 สำรท่ีนิยมใช้เป็นตวัเร่งกำรก่อตวัคือ แคลเซี่ยมคลอไรด์ และโซเด่ียมซิลิเกต เป็นต้น  

  7.2 สารหน่วงการก่อตัว (RETARDERS)  
  สำรหน่วงกำรก่อตวั   มีคณุสมบติัช่วยให้คอนกรีตก่อตวัช้ำกว่ำธรรมดำ (เกินกว่ำ 1 ½ ชัว่โมง) 
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ ในกรณีท่ีต้องเสียเวลำเคล่ือนย้ำยคอนกรีตท่ีผสมแล้วไปยงัจดุเทท่ีอยู่ไกล ๆ หรือในกรณีท่ีต้อง
ใช้เวลำในกำรเคล่ือนย้ำย และกำรเทนำน ๆ ข้อเสียของกำรใช้สำรหน่วงกำรก่อตวั คือจะท ำให้ก ำลงัคอนกรีต 
ลดต ่ำไปในช่วง 3 วนัแรก  แต่ผลพลอยได้คือ ช่วยลดปริมำณน ำ้ได้ประมำณ 5 – 15 % ซึ่งเป็นผลท ำให้คอนกรีต 
มีก ำลงัสงูในระยะเวลำหลงั และมีก ำลงัเท่ำกบัหรือสงูกว่ำคอนกรีตธรรมดำเมื่อ อำย ุ28 วนั  

 สำรชนิดนีไ้ด้แก่ แคลเซียม หรือยิบซมั   ซึ่งบริษทัผู้ผลิตปนูซีเมนต์ทัง้หลำย ก็ได้ใช้ปนอยู่
แล้วในปนูซีเมนต์ท่ีผลิต 

 7.3 สารลดปริมาณน า้ (WATER REDUCING ADMIXTURE)  
  สำรลดปริมำณน ำ้  ชว่ยลดปริมำณน ำ้ท่ีต้องใช้ในส่วนผสมคอนกรีต  แต่ยงัได้ควำมข้น
เหลวเทียบเท่ำกบัคอนกรีตธรรมดำ เมื่อใช้น ำ้ในส่วนผสมคอนกรีตน้อยลง (อตัรำส่วนน ำ้ต่อซีเมนต์น้อยลง) 
จะมีผลในกำรเพิ่มก ำลงัของคอนกรีต  

 สำรชนิดนีเ้ป็นสำรอินทรีย์  ส่วนใหญ่ท ำมำจำกเกลือลิกโนซลัโพนิค (Lignosulfonic acid) 
หรือเกลือ  และสำรประกอบของกรดไฮดรอกซี่ คำร์บอซีลิค (Hydroxycarboxylic Acid) หรือสำรประกอบ
โพลีเมอร์บำงชนิด เช่น โพลิเมอร์ ไฮดรอกซีเลต (Hydroxylated Polymers) 

 7.4 สารป้องกันน า้ (WATERPROOFING)   
  สำรป้องกนัน ำ้จะท ำให้คอนกรีตทึบน ำ้ กนัน ำ้ไม่ให้น ำ้ซึมผ่ำนได้ สำรป้องกนัน ำ้จะเข้ำไป
แทรกอดุรูเล็ก ๆ  ในคอนกรีต ท ำให้คอนกรีตทึบน ำ้     ถ้ำสำมำรถออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้พอดี และ
สำมำรถผสมคอนกรีตได้ตำมท่ีออกแบบ เมื่อน ำคอนกรีตไปหล่อแล้วคอนกรีตจะแน่นทึบกนัน ำ้ แต่ในกรณีไม่
สำมำรถท ำได้ก็จ ำเป็นต้องใช้สำรชนิดนีช้่วย     สำรป้องกนัน ำ้มกัจะใช้กบัคอนกรีตท่ีต้องกนัไม่น ำ้ซึมผ่ำนได้ 
เช่น โครงสร้ำงท่ีกัน้น ำ้ห้องใต้ดิน อโุมงค์ สระน ำ้ หลงัคำ พืน้ห้องน ำ้ เป็นต้น นอกจำกนีส้ำรป้องกนัน ำ้ยงั
สำมำรถน ำมำใช้กบัมอร์ต้ำ (ปนู ทรำย น ำ้) ท่ีใช้โบกก ำแพง หรือเทพืน้เพื่อกนัมิให้ควำมชืน้ซึมเข้ำไปได้ และ
ป้องกนัรำชืน้  
  สำรชนิดนีเ้ป็นพวกอลัคำไลน์ซิลิเกต (Alkaline Silicates) เช่น โซเดียมซิลิเกต หรือ
อลมูิเนียม และสงักะสีซลัเฟต (Zinc Sulphates)  
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 7.5 สารกระจายกักฟองอากาศ (AIR-ENTRAINING ADMIXTURES)  
  สำรกระจำยกกัฟองอำกำศจะช่วยให้เกิดฟองอำกำศเล็ก ๆ มองด้วยตำเปล่ำไม่เห็น แผ่ปน
อยู่ทัว่เนือ้คอนกรีต โดยฟองเหล่ำนีจ้ะไม่ทะลถุึงกนัได้ ในคอนกรีต 1 ลบ.ม. อำจมีฟองอำกำศเล็ก ๆ นี ้
ประมำณ 3 – 6 % ของเนือ้คอนกรีตทัง้หมดโดยปริมำตร กำรท่ีในเนือ้คอนกรีตมีฟองอำกำศขนำดเล็ก ๆ 
เหล่ำนี ้จะช่วยท ำให้คอนกรีตมีควำมสำมำรถในกำรเทได้มำกขึน้ แม้ว่ำจะมีปริมำณน ำ้น้อยก็ตำม เพรำะ
ฟองอำกำศเหล่ำนีจ้ะช่วยท ำหน้ำท่ีเป็นตวัหล่อล่ืนแทนน ำ้  นอกจำกนีช้่วยมิให้น ำ้ในคอนกรีตแข็งเป็นน ำ้แข็ง 
ก่อนท่ีคอนกรีตจะก่อตวั ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรหล่อคอนกรีตในฤดหูนำว หรือในเมืองท่ีมีอำกำศหนำวเย็น
มำก  
  สำรกระจำยกกัฟองอำกำศยงัช่วยลดกำรแยกตวั, กำรสญูเสียน ำ้, ไม่รั่วซมึ รวมทัง้เพิ่ม
ควำมต้ำนทำนซลัเฟตด้วย  ข้อเสียของกำรใช้สำรนีก้็คือ ท ำให้คอนกรีตมีก ำลงัต ่ำลง เน่ืองจำกคอนกรีตมีรู
พรุนมำก และในกำรใช้เคร่ืองเขย่ำคอนกรีตเพื่อท ำให้คอนกรีตแน่นตวั ต้องระวงัให้มำกกว่ำเดิมเพรำะถ้ำ
เขย่ำมำกแล้ว จะท ำให้จ ำนวนฟองอำกำศลดน้อยลงไปเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์  

 สำรกระจำยกกัฟองอำกำศมีหลำยชนิดซึ่งอำจท ำมำจำก ยำงไม้  ไขมนั น ำ้มนัสตัว์ - พืช 
นอกจำกกำรใช้สำรเคมีกระจำยกกัฟอกอำกำศมำผสมในคอนกรีตแล้ว ปัจจบุนัยงัมีคอนกรีต กระจำยกกั
ฟองอำกำศ     ซึ่งผลิตขึน้โดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดกระจำยกกัฟองอำกำศ (Air  Enrraining Cement) 
ซึ่งให้คณุสมบติัเช่นเดียวกนักบักำรเติมสำรดงัได้กล่ำวมำแล้ว. 
 

_______________________ 
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บทท่ี 2 
ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต (MIX DESIGN) 

1. กล่าวท่ัวไป 

 การหาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design)  เป็นการหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมระหว่าง
ปริมาณของส่วนประกอบแต่ละอย่าง ของคอนกรีตใช้ส าหรับงานหน่ึงๆ เพื่อให้ได้คอนกรีตท่ีมีความข้นเหลว
พอเหมาะ และสะดวกในการท างาน และเมื่อคอนกรีตแข็งตวัแล้ว มีก าลงั และความทนทาน ตามท่ีต้องการ
ในราคาท่ีประหยดัท่ีสดุ 
 ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตส าหรับในงานเล็กๆ ท่ีถือว่าไม่ส าคญัมากนกั อาจก าหนดได้เลยโดย
อาศยัข้อมลูหรือสถิติต่างๆ ท่ีได้ปฏิบติัมาแล้วเป็นเกณฑ์   เช่น   ใช้คอนกรีต 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร หรือโดย
น า้หนกั ซึ่งหมายถึง ใช้ปนูซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน และหิน 4 ส่วน เป็นต้น แต่ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่
ท่ีส าคญั ควรออกแบบหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะใช้ตามสภาพของงาน  ทัง้นีเ้พื่อให้ได้ก าลงัของ
คอนกรีตท่ีต้องการ และในราคาประหยดั 
 การหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต  อาจท าได้โดยใช้วิธีทดลองผสม หรือใช้วิธีของ ACI ซึ่งเป็นวิธี
ท่ีนิยมมาก  แต่ในการผสมคอนกรีตตามอตัราส่วนท่ีค านวณได้นัน้ จะให้ได้ผลตามความต้องการย่อม
เป็นไปไม่ได้  ทัง้นีเ้พราะวสัดท่ีุใช้อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม และคณุสมบติัอาจไม่ตรง
ตามท่ีค านวณการหาสดัส่วนส่วนผสมท่ีดีท่ีสดุ นอกจากการค านวณอย่างเดียวแล้ว จะต้องท าการทดลอง
ผสมจริงดดู้วย เพื่อตรวจสอบและคอยปรับสดัส่วน จนกว่าจะได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ  นอกจากนี ้การทดลอง
ในห้องปฏิบติัการก็อาจให้ผลไม่ตรงกบัการน าไปผสมใช้งานต่างๆ  เหตผุลเน่ืองจากเคร่ืองผสมใน
ห้องปฏิบติัการโดยทัว่ไป มีขนาดและลกัษณะแตกต่างจากท่ีท าเพื่อใช้งานจริงๆ  
 อน่ึง ในการปฏิบติังานจริงๆ ยงัมีผลเน่ืองจากการล าเลียง การเท และสภาวะอากาศ ส่ิงเหล่านีล้้วน
มีอิทธิพลต่อคณุสมบติัของคอนกรีตทัง้สิน้   ดงันัน้ การหาสดัส่วนผสมต้องใช้ทัง้ความรู้เกี่ยวกับคณุสมบติั
ของคอนกรีต รวมไปถึงข้อมลูจากการทดลองด้วย 

2. องค์ประกอบในการพิจารณาหาปฏภิาคส่วนผสมของคอนกรีต 
 การหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต ควรค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี ้ 

 2.1 ก าลัง (Strength)  
  ก าลงั  เป็นคณุสมบติัท่ีส าคญัท่ีสดุของคอนกรีต  ก าลงัของคอนกรีตมีอยู่หลายอย่างด้วยกนั 
เช่น ก าลงัรับแรงดึง ก าลงัรับแรงอดั ก าลงัรับแรงเฉือน เป็นต้น แต่ท่ีต้องการและส าคญัท่ีสดุเพื่อใช้พิจารณา
เลือกสดัส่วนการผสมคอนกรีตก็คือ ก าลังรับแรงอัด  เพราะก าลงัรับแรงอย่างอื่นของคอนกรีต (ท่ีกล่าวแล้ว
ข้างต้น) เป็นสดัส่วนกบัก าลงัรับแรงอดั       
  โดยทัว่ไปจะก าหนดค่าเฉล่ียของก าลงัรับแรงอดัท่ีระยะเวลาหน่ึง   เช่น เมือ่คอนกรีตมีอาย ุ
28 วนั เป็นต้น ค่าเฉล่ียนีค้วรให้มีค่าสงูกว่าท่ีใช้ในการค านวณออกแบบโครงสร้างประมาณ 15-25%  



 2-2 

  ปริมาณอตัราส่วนระหว่างน า้ต่อซีเมนต์  หรือท่ีเรียกว่า water - cement ratio   มีผลต่อค่า
ก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตมาก   ถ้าอตัราส่วนของน า้ต่อซีเมนต์มาก ก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตก็จะต ่า  
แต่ถ้าอตัราส่วนของน า้ต่อซีเมนต์น้อยลง ค่าก าลงัรับแรงอดัก็จะสงูขึน้  ในการผสมคอนกรีตหากสามารถ
รักษาอตัราส่วนนีไ้ว้คงท่ีแล้ว แม้ส่วนผสมอื่นๆ  จะเปล่ียนไปบ้าง  ก าลงัของคอนกรีตจะไม่เปลี่ยนแปลงไป
มากนกั ฉะนัน้ จึงอาจก าหนดก าลงัของคอนกรีตได้จากอตัราส่วนระหว่างน า้และซีเมนต์ท่ีใช้ 

 2.2 ความทนทาน (Durability) 
  โดยทัว่ไปคอนกรีตท่ีมีก าลงัพอสมควรในภาวะปกติจะมีความทนทานเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ถ้า
คอนกรีตอยู่ในภาวะท่ีเปิดเผยรุนแรงต่างๆ  เช่น โครงอาคารในน า้ทะเล ความทนทานจะน้อยลง อตัรา
ส่วนผสมระหว่างน า้ต่อซีเมนต์ก็มีผลต่อความทนทานของคอนกรีต  สถาบนัคอนกรีตของอเมริกนัได้ให้
ตารางอตัราส่วนระหว่างน า้ต่อซีเมนต์ท่ีเหมาะสมส าหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยต่างๆ  ดงัแสดงใน
ตารางที่ 2.1 และ 2.2  

 2.3 ความสามารถเทได้ (Workability) 
  คอนกรีตท่ีผสมเสร็จใหม่ๆ ควรมีความข้นเหลวพอเหมาะท่ีจะเทเข้าแบบได้สะดวก หรือ
เรียกว่ามีความสามารถเทได้นัน่เอง สดัส่วนผสมท่ีท าให้คอนกรีตเหลวเกินไป มีผลให้เกิดการแยกตวัในขณะ
ล าเลียงและเท อีกทัง้ท าให้ก าลงัของคอนกรีตต ่าลง ไม่คงทนถาวรและมีโอกาสแตกร้าวได้ง่าย 
  ความสามารถเทได้ขึน้อยู่กบัขนาดของหน้าตดัท่ีจะเทคอนกรีต และระยะห่างของเหล็กเสริม 
ถ้าหน้าตดัแคบและมีเหล่ียมมมุมาก คอนกรีตจะต้องมีความสามารถเทได้สงูเพื่อความสะดวกในการท างาน 
ความข้นเหลวท่ีพอเหมาะนี ้ใช้ค่าความยบุตวัของคอนกรีตเป็นเคร่ืองก าหนดแนวทาง  ท่ีใช้เป็นมาตรการหา
ความข้นเหลวหรือเทียบว่ามีน า้มากน้อยแค่ไหนนัน้ ดไูด้จากระยะการยบุตวัของคอนกรีตขณะท่ียงัเหลวอยู่ 
การวดัระยะการยบุตวัส าหรับคอนกรีตท่ีใช้ในงานต่างๆ นัน้    ควรท าเป็นประจ า      เพือ่จะได้เนือ้คอนกรีตท่ี
มี 
คณุภาพดีสม ่าเสมอกนัตลอด 

 2.4 ขนาดโตของวัสดุผสม (Maximum Size of Aggregate) 
  ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างของหน้าตดัท่ีจะเทคอนกรีตและระยะห่างของเหล็กเสริม
จะเป็นตวัก าหนดขนาดโตสดุของวสัดผุสมท่ีจะใช้    โดยทัว่ไปพยายามใช้วสัดผุสมท่ีมีขนาดโตท่ีสดุเท่าท่ีจะ
ยอมให้ได้     ทัง้นีเ้พราะการใช้วสัดผุสมท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่      จะท าให้ผิวท่ีสมัผสักบัซีเมนต์ต่อหน่ึงหน่วย 
ลดน้อยลง  นัน่คือปริมาณปนูซีเมนต์ท่ีจะใช้ก็น้อยลงด้วยท าให้ลดปริมาณน า้ท่ีใช้ในการผสมลงด้วย   เป็นเหต ุ
ให้ก าลงัของคอนกรีตสงูขึน้และได้คอนกรีตราคาประหยดั    อย่างไรก็ดีขนาดโตสดุของวสัดุผสมไม่ควรโตกว่า
สามในส่ีส่วนของระยะห่างของช่องว่างระหว่างเหล็กเสริม  และต้องไม่เกินกว่า 1/5 เท่า ของด้านท่ีแคบสดุของ
โครงอาคารท่ีจะเท 
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  นอกจากนี ้ การเลือกขนาดโตสุดของวสัดผุสม ยงัจะต้องพิจารณารวมไปถึง ความสะดวก 
และความสามารถในการขนส่งวสัดมุายงัสถานท่ีผสมและเท   ตลอดจนต้องค านึงถึงราคาด้วย   วสัดผุสม
ขนาดโตๆ  จะท าให้ต้องใช้บริเวณเก็บหินกว้างมาก  ตลอดจนการจดับริเวณเพื่อท าการผสมก็จะยุ่งยากขึน้
ซึ่งไม่เป็นการประหยดัส าหรับงานขนาดเล็กๆ 

 2.5 ส่วนขนาดคละและลักษณะของวสัดุผสม (Gradation) 
  ส่วนขนาดคละของหินและทราย มีผลต่อสดัส่วนผสม     ส่วนผสมท่ีมีทรายหยาบอยู่มากจะ 
ท าให้ท างานยาก  แต่ถ้ามีทรายละเอียดอยู่มากก็จะท าให้ไม่ประหยดั  ถ้าส่วนคละของหินไม่ดีจะต้องใช้ทราย
มากขึน้เพื่อช่วยให้ได้งานได้ง่ายขึน้   ถ้าทรายขาดขนาดใดขนาดหน่ึงไป   จะท าให้แต่งหน้ายาก เพราะทราย
ละเอียดจะต้องไปอดุตามช่องว่าง  การกระจายขนาดควรอยู่ภายใต้ข้อก าหนดมาตรฐาน เพื่อจะได้คอนกรีต
เหลวท่ีมีความสามารถเทได้โดยใช้ปริมาณน า้ผสมน้อยลงและได้ก าลงัตามต้องการ 
  ลกัษณะและคณุสมบติัของวสัดผุสม เช่น ลกัษณะผิว รูปร่าง ความละเอียดความชืน้ 
ความถ่วงจ าเพาะ หน่วยน า้หนกัตลอดจนส่ิงท่ีเจือปนมากบัวสัด ุมีผลโดยตรงกบัอตัราส่วนระหว่างวสัดผุสม
ต่อซีเมนต์ ในการค านวณหาสดัส่วนผสมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้ถึงชนิดชนิดและประเภทของวสัดผุสม  
  ทรายที่เหมาะสมส าหรับท าคอนกรีต ต้องมีเม็ดคมและสะอาด ขนาดของทรายมีผลต่อ
ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีต  ถ้าทรายมีขนาดท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 16  และค้างบนตะแกรงเบอร์ 50 มาก
เกินไป (เกินกว่า 45%) จะท าให้เกิดฟองอากาศเพิ่มมากขึน้  แต่ถ้าทรายมีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 100 มาก
เกินไป ปริมาณฟองอากาศจะลดลง  ทรายที่ค้างบนตะแกรง เบอร์ 100 จะเป็นตวัเพิ่มความยึดเหน่ียวของ
คอนกรีต และช่วยไม่ให้ฟองอากาศต้องสญูเสียไปในระหว่างการผสม  เท และแต่งหน้า 
  หินท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นแบนบาง  ไม่เหมาะท่ีใช้ท าคอนกรีต  หินท่ีมีผิวขรุขระจะต้องการ
น า้ในส่วนผสมมากขึน้ 

 2.6 ปริมาณของวสัดุผสมในคอนกรีต 
  ในการท าคอนกรีตมกัเลือกใช้ปริมาณของวสัดุผสมให้สงู แต่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเทและท างาน
ง่ายโดยใช้ปริมาณน า้ผสมให้ต ่า และให้ได้ก าลงัคอนกรีตออกมาตามต้องการ  หินและทรายที่ใช้ในหน่ึงหน่วย
ปริมาตรของคอนกรีต ขึน้อยู่กบัขนาดโตสดุของวสัดผุสมนัน้ และค่าความละเอียดของทราย 
  อตัราส่วนระหว่างทรายต่อหินเป็นส่ิงหน่ึงท่ีต้องค านึงถึง ส่วนผสมผสมท่ีมีทรายมากเกินไป 
(หินน้อย) จะช่วยให้ท างานง่าย แต่จะท าให้คอนกรีตแตกร้าวง่ายไม่ทนทานและไม่ประหยดั  ส่วนผสมท่ีมีหิน
มากเกินไป (ทรายน้อย) จะท าให้คอนกรีตเป็นรูโพรง เนือ้ไม่แน่นและท างานยาก อตัราส่วนระหว่างทรายต่อหิน
ควรอยู่ระหว่าง 33-45%  ส าหรับส่วนผสมท่ีใช้ปนูซีเมนต์มากเกินไป จะท าให้คอนกรีตแตกร้าวง่ายไม่ทนทาน
และไม่ประหยดั 
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3. วิธีการปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต  

3.1 วิธีทดลองผสม 
  การหาปฏิภาคส่วนผสม  อาจท าได้โดยวิธีทดลองส่วนผสม (Trial Mix Method) ซึ่งเป็น
การหา อตัราส่วนผสมโดยตรง เพื่อรักษาอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ หรือให้ได้ก าลงัตามต้องการ ขนาดรูปร่าง 
ลกัษณะ ผิวและสดัส่วนขนาดคละของวสัด ุเป็นตวัประกอบส าคยัในการหาสดัส่วนท่ีจะให้การท างานท่ี
ต้องการและค่าใช้จ่ายต ่า 
  วิธีท าของวิธีทดลองผสม คือ เลือกอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ท่ีต้องใช้ เพื่อให้ได้ก าลงัอดัของ
คอนกรีตต ่าท่ีสุดต้องการ (จากตารางที่ 2.2) เลือกชนิด และขนาดโตสดุของวสัดุผสม และค่าการยบุตวัท่ี
ต้องการส าหรับประเภทของงานนัน้ๆ ค่าต่างๆ ท่ีเลือกใช้นี ้ก าหนดให้เป็นตวัคงท่ี เทปนูซีเมนต์ตามปริมาณ 
ท่ีชัง่ไว้ลงในถาดผสมและเติมปริมาณน า้ท่ีเตรียมไว้ผสมด้วยมือ จะได้ซีเมนต์เพสต์ซึ่งมีอตัราส่วนน า้ต่อ
ซีเมนต์ตามต้องการ ชัง่หินและทรายซึ่งอยู่ในสภาวะผิวแห้งและอิ่มตวัจ านวนหน่ึง เติมหินและทรายลงสู่
ซีเมนต์เพสต์ ผสมคลกุเคล้าให้เข้ากนั และวดัค่าการยบุตวั ถ้าค่าการยบุตวัมากเกินไปให้เติมหินและทราย
ลงไปอีก แต่ถ้าค่ายบุตวัน้อยไป ให้เติมน า้และซีเมนต์เพิ่มขึน้  โดยยงัคงรักษาอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ไว้คงท่ี    
เมื่อได้ความข้นเหลวตามท่ีต้องการแล้ว ก็วดัหาปริมาณของหินและทรายที่ใช้ไปหาอตัราส่วนระหว่าง
ซีเมนต์ ต่อทรายต่อหิน ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบโดยน า้หนกัหรือปริมาตรก็ได้ 

 หลงัท่ีค านวณได้สดัส่วนท่ีให้ความข้นเหลวตามท่ีต้องการแล้ว   ก็หาอตัราส่วนของทรายต่อ 
หินด้วยการทดลองผสมอีก (โดยยงัคงรักษาอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์และความข้นเหลวไว้คงท่ี)    จนกระทัง่ได้
ส่วนผสมท่ีดีท่ีสุด คือส่วนผสมท่ีใช้ปริมาณของซเีมนต์เพสต์น้อยท่ีสดุ ส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีซีเมนต์เพสต์ และ
ทรายไม่เพียงพอส าหรับไปอดุในระหว่างชอ่งว่างระหว่างหินจะท างานได้ยาก และ  เป็นผลให้มีผิวหยาบ และ 
เป็นรังผึง้  แต่ถ้ามีซีเมนต์เพสต์และทรายมากเกินไป จะได้ปริมาณคอนกรีตน้อยและคอนกรีตมกัจะพรุน ต้อง
พยายามใช้หินมากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้    โดยมทีรายในปริมาณท่ีพอเหมาะเพื่อให้ได้ความข้นเหลวตามต้อง 
การ  เมือ่ได้ส่วนผสมท่ีดีท่ีสดุแล้ว จึงปรับอตัราสว่นผสมตามปริมาณความชืน้ในวสัดผุสมเพื่อน าไปใช้ในงาน 

3.2 วิธีของ ACI 
      การค านวณหาปฏิภาคส่วนผสมส าหรับงานคอนกรีตทัว่ไป อาจจะด าเนินเป็นขัน้ๆ  ตามวิธีการซึ่ง
เสนอโดยสถาบนัคอนกรีตของอเมริกา (ACI 211.1-70) ซึ่งให้ผลค่อนข้างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง และถกูต้อง 
ทัง้นี ้ จะต้องทราบคณุสมบติัต่างๆ ของวสัดท่ีุใช้ท าคอนกรีตเสียก่อน  เช่น ความถ่วงจ าเพาะ  หน่วยน า้หนกั  
โมดลูสัความละเอียด และเปอร์เซ็นต์การดดูซึม เป็นต้น  อีกทัง้วสัดผุสมต้องมีส่วนขนาดคละอยู่ในพิกดั 
ก าหนดด้วย  ดงัต่อไปนี ้

  3.2.1 เลือกค่าความยุบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน 
                ค่าความยบุตวัต้องอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม และให้ได้ความข้นเหลวพอท างานได้สะดวกในกรณีท่ี 
มิได้ก าหนดค่าความยบุตวัให้  ค่าความยบุตวัท่ีเหมาะสมกบัประเภทของงานเลือกใช้ได้จากตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ค่าความยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างประเภทต่างๆ 

คา่ต า่สดุ คา่สงูสดุ*
 งานฐานราก ก าแพง คอนกรีตเสริมเหลก็ 2.0 8.0
 งานฐานรากคอนกรีตไมเ่สริมเหลก็ งานก่อสร้างใต้น า้ 2.0 8.0
 งานพืน้ คาน และผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ 2.0 10.0
 งานเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ 2.0 10.0
 งานพืน้ถนนคอนกรีตเหริมเหลก็ 2.0 8.0
 งานคอนกรีตขนาดใหญ่ 2.0 5.0

ประเภทของงาน
คา่ความยบุตวั (ซม.)

 
      * อาจเพ่ิมได้อีก 2 ซม. ส าหรับคอนกรีตให้แน่นตวัโดยวิธีการอื่น ท่ีนอกเหนือไปจากการใช้เคร่ืองสัน่ (Vibrator)   

  3.2.2 เลือกขนาดโตสุดของวัสดุผสม 
            ขนาดโตสดุของวสัดผุสม ไม่ควรเกินกว่า 1/5 ของส่วนท่ีแคบท่ีสดุของแบบ หรือ 1/3 
ของความหนาของแผ่นพืน้  หรือ 3/4 ของขนาดความห่างของเหล็กเสริมท่ีน้อยท่ีสุด  ขนาดโตสุดของวสัดุ
ผสมหยาบท่ีเหมาะสมกบัประเภทการใช้งาน อาจเลือกได้จากตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 ขนาดโตสดุของวสัดุผสมส าหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ 

นิว้ มม. นิว้ มม. นิว้ มม. นิว้ 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

มากกวา่ 75.0  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

พืน้ถนน คสล.          
รับน า้หนักมาก

พืน้คอนกรีต             
รับน า้หนักน้อย

 

3.2.3 ประมาณปริมาณน า้ที่ผสมและปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึน้ 
   ในส่วนผสมคอนกรีตท่ีตารางที่ 2.3  ให้ปริมาณน า้ท่ีต้องการในหน่ึงหน่วยปริมาตร
ของคอนกรีตเพื่อให้ได้ค่าการยบุตวัตามท่ีก าหนด ซึ่งขึน้อยู่กบัขนาดโตสดุ และส่วนขนาดคละของวสัดผุสม
ในตารางดงักล่าว ยงัให้ค่าปริมาณฟองอากาศท่ีเกิดไม่มีสารท าให้เกิดฟองอากาศ และปริมาณฟองอากาศ
ท่ีควรจะมีในส่วนผสมคอนกรีตเมื่อใส่สารท าให้เกิดฟองอากาศ 
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณน า้ที่ต้องการส าหรับค่าความยุบตัวและวสัดุผสมขนาดต่างๆ 

 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

ค่าความ
ยุบตัว (ซม.)      3/8"   

   (10 มม.)

    1/2"    
(12.5 มม.)

     3/4"   
(20 มม.)

ปริมาณน า้เป็นลิตร ต่อคอนกรีต 1 ม.3ส าหรับวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ
       6"    

  (150 

      1"     
 (25 มม.)

  1 1/2"   
 (40 มม.)

      2"     
 (50 มม.)

      3"     
 (75 มม.)

ปริมาณฟอง  

 อากาศ (%)

โดยปริมาตร

ปริมาณฟอง  

 อากาศ (%)

โดยปริมาตร

คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

 
หมายเหตุ   ปริมาณน ้าท่ีแสดงน้ี เป็นปริมาณสูงสุดส าหรับหินท่ีมีรูปร่างดี ช่วยให้ท างานง่ายและลดหลัน่ดีตามข้อก าหนด 
    - ถ้าจ าเป็นต้องเพ่ิมน ้าใส่ส่วนผสม จะต้องเพ่ิมปนูซีเมนต์ เพือ่ให้อตัราส่วนระหว่างน ้ากับซีเมนต์คงท่ีนอกจาก 

 ผลการทดลองแสดงว่าคอนกรีตมีก าลงัสูงเกินต้องการ 
- ถ้าส่วนผสมต้องการน ้าน้อยกว่าก าหนด  ยงัไม่ควรลดปริมาณปนูซีเมนต์นอกจากผลการทดลอง แสดงว่า   
 คอนกรีตให้ก าลงัสูงกว่าต้องการ 

  3.2.4 เลือกอัตราส่วนระหว่างน า้ต่อซีเมนต์  
อตัราส่วนระหว่างน า้ต่อซีเมนต์ท่ีเหมาะสม ขึน้อยู่กบัลกัษณะท่ีคอนกรีตนัน้ถกูน า 

ออกไปใช้งาน และกบัก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตท่ีต้องการ ในกรณีท่ีไม่มีข้อมลูเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนผสมน า้ต่อซีเมนต์กบัก าลงัอดัประลยัของคอนกรีต  ส าหรับวสัดผุสมท่ีจะใช้ผสมท า
คอนกรีตก็ให้เลือกใช้ค่าอตัราส่วนระหว่างน า้ต่อซีเมนต์จากตารางที่ 2.4 และ 2.5      
   ตารางที่ 2.4   ให้ค่าอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์โดยน า้หนกัท่ีมากท่ีสุด       
   ตารางที่ 2.5   ให้ค่าอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์โดยน า้หนกัท่ีมากท่ีสุดส าหรับประเภท
งาน และสภาวะแวดล้อมต่างๆ  
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   ส าหรับค่าเฉล่ียของก าลงัประลยัคอนกรีตท่ีต้องการ  ให้เลือกใช้ค่าอตัราส่วนดงักล่าว
ท่ีต ่าท่ีสุดซึ่งหาได้จาก 2 ตารางนี ้ 

ตารางที่ 2.4 อัตราส่วนน า้ต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน า้หนักที่ยอมให้ใช้ได้ 
ส าหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยรุนแรง 

 1) โครงสร้างบาง ๆ ท่ีมีเหล็กหุ้ม
     บางกวา่ 3 ซม. 0.45 0.40 *
 2) โครงสร้างอื่น ๆ ท้ังหมด 0.50 0.45 *

โครงสร้างทีเ่ปียกตลอดเวลาหรือมีการเยือกแข็ง       

และการละลายของน า้สลบักนับอ่ย ๆ                  

(เฉพาะคอนกรีตกระจายกักฟองอากาศเท่าน้ัน)

ชนิดของโครงสร้าง
โครงสร้างในน า้เค็ม

หรือถกูกบัซลัเฟต

   

 * ถ้าใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซลัเฟต (ประเภทสองหรือประเภทห้า) อาจเพ่ิมค่าอตัราส่วนน ้าต่อซีเมนต์ น้ีได้อีก 0.05 

ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน า้ต่อซีเมนต์กับก าลังอดัประลัยของคอนกรีต 

คอนกรีตไม่กระจายกกัฟองอากาศ คอนกรีตกระจายกกัฟองอากาศ

450 0.38 -
400 0.43 -
350 0.48 0.4
300 0.55 0.46
250 0.62 0.53

ก าลงัอดัประลยัของคอนกรีต       

    ที ่28 วนั(กก./ซม.2)

คอนกรีตกระจายกกัฟองอากาศ

 
หมายเหตุ   ค่าท่ีได้จากตารางนี้ ท าการทดลองจากแท่งตวัอย่างรูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน  15 x 30 ซม.  

    ถ้าแท่งตวัอย่างเป็นแบบลูกบาศก์ ค่าก าลงัอดัประลยัจะสูงกว่าค่าในตารางประมาณ 20% 

  3.2.5 ค านวณปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการใช้ 
   เมื่อทราบปริมาณน า้ท่ีใช้ต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรของคอนกรีต และทราบอตัราส่วน
ระหว่างน า้ต่อซีเมนต์โดยน า้หนกัแล้ว  ปริมาณซเีมนต์ท่ีต้องใช้ในคอนกรีตต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรย่อมได้หาได้ 
ซึ่งเท่ากบัปริมาณน า้จากขัน้ท่ี 3 หารด้วยอตัราสว่นจากขัน้ท่ี 4  อย่างไรก็ดี ถ้าก าหนดปริมาณซีเมนต์ในหน่ึง
หน่วยปริมาตรของคอนกรีตมาให้ก็ให้เลือกใช้ค่าท่ีมากท่ีสดุจากท่ีค านวณได้หรือท่ีก าหนดให้ 

  3.2.6 ค านวณปริมาณวสัดุผสมหยาบ 
   จากตารางที่ 2.6 แสดงปริมาตรของวสัดผุสมหยาบในสภาพแห้ง และอดัแน่น (dry 
rodded) ในส่วนผสมต่อคอนกรีตหน่ึงหน่วยปริมาตร ซึ่งแตกต่างตามค่าโมดลูสัความละเอียดของทรายที่ใช้  
และขนาดโตท่ีสุดของหินท่ีใช้ ปริมาณของวสัดผุสมหยาบคิดเป็นน า้หนกัมีค่าเท่ากบัปริมาตรของวสัดผุสมหยาบ
คณูด้วยหน่วยน า้หนกัของวสัดุผสมหยาบนัน้ 
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ตารางที่ 2.6 ปริมาตรของวสัดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต 

2.4 2.6 2.8 3

 3/8”     (10 มม.) 0.5 0.48 0.46 0.44
 ½”     (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 ½”  (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 ส าหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของ

ทรายต่าง ๆ กัน

 
 
   หมายเหตุ      ค่าท่ีก าหนดให้น้ี เป็นค่าส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ ๆ ไป ส าหรับงานคอนกรีตท่ีท าได้ง่ายกว่า  
            เช่น ถนน พืน้ เป็นต้น อาจเพ่ิมค่าเหล่าน้ีข้ึนได้อีก 10 เปอร์เซ็นต์ 

  3.2.7 ประมาณปริมาณวสัดุผสมละเอียด 
   เมื่อได้ค่าต่างๆ  ของส่วนผสมจนถึงล าดบัท่ี 6 แล้ว ปริมาณของวสัดผุสมละเอียด
จะหาได้ดงันี ้
 
 
 

  โดยท่ี ปริมาตรเนือ้แท้ (ซึ่งเป็นปริมาตรท่ีไม่มชี่องว่างในเนือ้) ของวสัด ุ ค านวณได้จาก 
ความถ่วงจ าเพาะ และน า้หนกัของวสัด ุกล่าวคือ 

  
  ปริมาตรเนือ้แท้    =      

  
  3.2.8 ปรับส่วนผสมเน่ืองจากความชืน้ของวสัดุผสม 
   ตามปกติ  วสัดผุสมท่ีใช้งานจริงจะมีความชืน้สงูกว่าในสภาวะอิ่มตวัและผิวแห้ง  
ฉะนัน้  จึงต้องแก้ส่วนผสมให้เข้ากบัสภาพจริงโดยเพิ่มน า้หนกัของวสัดุผสมขึน้เท่ากบัน า้หนกัน า้ท่ีติดมา 
และลดน า้ในส่วนผสมออกในจ านวนเท่ากนั  ในกรณีท่ีวสัดผุสมแห้งกว่าสภาวะอิ่มตวัและผิวแห้ง จะต้องแก้
ส่วนผสมเช่นเดียวกนัในทางตรงกนัข้าม 

   

ปริมาตรเนือ้แท้ของวสัดผุสมละเอียด =  ปริมาตรของคอนกรีต - ปริมาตรเนือ้แท้ของส่วนผสมต่างๆ 
                                                                                                                    (ยกเว้นทราย) 
 

น า้หนกัของวสัดุ 
ความถ่วงจ าเพาะ x หน่วยน า้หนกัของน า้ 
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3.2.9 การปรับส่วนผสมด้วยการทดลองผสม 
          สดัส่วนของผสมต่าง ๆ  ท่ีค านวณแล้วเป็นเกณฑ์โดยประมาณทัง้สิน้  ซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบดดู้วย ถึงผลท่ีได้  ทัง้ในด้านก าลงัของคอนกรีต  และความยากง่ายในการท างานโดยการทดลองผสม
จริง  จากนัน้จึงตรวจสอบดหูน่วยน า้หนกัของคอนกรีต ปริมาตรท่ีใช้ และปริมาณอากาศ แล้วจึงปรับส่วนผสม
ต่าง ๆ  ให้เหมาะสมอีกครัง้หน่ึง 
          ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีค่าการยบุตวัเพิ่มขึน้หรือลดลง 1 ซม. จะต้องเพิ่มหรือลดปริมาณ 
น า้ในส่วนผสม 2 ลิตร/คอนกรีต 1 ลกูบาศก์เมตร  ซึ่งจะมีผลให้ก าลงัของคอนกรีตน้อยลง หรือมากขึน้ตามไปด้วย 
ฉะนัน้ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีก าลงัคงเดิม จะต้องปรับปริมาณปนูซีเมนต์หรือหินและทรายร่วมไปด้วย และถ้า
ต้องการให้คอนกรีตท่ีมีสารกระจายกกัฟองอากาศมีปริมาณฟองอากาศเพิ่มขึน้หรือลดลง 1%     จะต้องลดหรือ 
เพิ่มปริมาณน า้ในส่วนผสม 3 ลิตร/คอนกรีต 1 ลกูบาศก์เมตร 

ตัวอย่างที่ 2.1   จงหาปฏิภาคส่วนผสมของงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งไม่สมัผสักบัน า้เค็ม หรือถกู 
กบัซลัเฟต   โดยต้องการก าลงัอดัประลยัเฉล่ียของคอนกรีตรูปทรงกระบอกท่ีอาย ุ28 วนั  เท่ากบั 250 กก./ซม.2     
ก าหนดให้ใช้ ปนูซีเมนต์ประเภทท่ีหน่ึงมีความถ่วงจ าเพาะ 3.15  วสัดผุสมหยาบขนาดโตสดุ 40 มม.(1 ½ ”)  ความ
ถ่วงจ าเพาะ 2.68  ค่าการดดูซึม 0.5% และมีหน่วยน า้หนกั(แห้งและอดัแน่น) เป็น 1,600 กก./ลกูบาศก์เมตร วสัดุ
ผสมละเอียดมีความถ่วงจ าเพาะ 2.64  ค่าการดดูซึม 0.7% และมีโมดลูสัความละเอียดเท่ากบั 2.80  ถ้า 
พบว่าปริมาณความชืน้ทัง้หมดในวสัดุผสมหยาบและละเอียดเป็น 2 และ 6% ตามล าดบั 

วิธีท า   ท าตามล าดับขัน้ตอนดังนี ้
 1. จากข้อมลูในตารางที่ 2.1 ประกอบกบัความช านาญ เห็นว่าควรใช้ค่าความยบุตวั 8-10 ซม. 

2. โจทย์ก าหนดให้ขนาดโตสดุของวสัดุผสมหยาบเป็น 40 มม. (1 ½  นิว้) 
3. เน่ืองจากคอนกรีตไม่ถกูกบัสภาวะเปิดเผยรุนแรง   ดงันัน้ ใช้คอนกรีตท่ีไม่มีสารกระจายกกัฟอง  

อากาศ จากตารางที่ 2.3 เมื่อขนาดโตของวสัดผุสมหยาบเป็น 40 มม. ค่าความยบุตวั 8-10 ซม.  จะได้
ปริมาณน า้ท่ีต้องใช้  = 175 ลิตร/ลบ.ม.ของคอนกรีต 
 4. จากตารางที ่2.5  ส าหรับคอนกรีตท่ีต้องการก าลงัอดัเฉล่ีย 250 กก./ซม.2  จะได้อตัราส่วนน า้ต่อ 
ซีเมนต์โดยน า้หนกัท่ีต้องใช้  = 0.62 
 5. ปริมาณซีเมนต์ท่ีต้องการ  = 175/0.62 = 282 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 
 6. หาปริมาณของวสัดผุสมหยาบ  จากตารางที่ 2.6 เมื่อค่าโมดลูสัความละเอียดของวสัดผุสมละเอียด
เท่ากบั 2.80  และขนาดโตสดุของวสัดผุสมหยาบเป็น 40 มม. จะได้ปริมาตรของวสัดผุสมหยาบในสภาพแห้ง
และอดัแน่น = 0.72 ลบ./ลบ.ม.ของคอนกรีต แต่โจทย์ของหน่วยน า้หนกัของหิน = 1,600  กก./ลบ.ม.  
                  - ดงันัน้น า้หนกัของวสัดุผสมหยาบท่ีใช้  =  0.72 x 1600  = 1152 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต  
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7. หาปริมาณของวสัดผุสมละเอียด ดงันี.้-  
 จากสตูร      ปริมาตรเนือ้แท้     =      

 

  - ปริมาตรของน า้  = 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 
  ดงันัน้ ปริมาตรของส่วนผสมทัง้หมด (ยกเว้นทราย) = 0.705  ม.3 

 สูตร  ปริมาตรเนือ้แท้ของวสัดผุสมละเอียด =  ปริมาตรของคอนกรีต – ปริมาตรเนือ้แท้ของส่วนผสม 

ต่างๆ   (ยกเว้นทราย) 
  ปริมาตรของทรายที่ต้องใช้   = 1 - 0.705  = 0.295  ม.3 

 สูตร   น า้หนกัของทรายแห้ง      = ปริมาณทราย x ถพ. x หน่วยน า้หนกัของน า้   
  - น า้หนกัของทรายแห้ง  = 0.295 x 2.64 x 1,000 =    779  กก. 
 8. ปรับส่วนผสมเน่ืองจากความชืน้ 
  - นน.วสัดผุสมหยาบ (เปียก)  = 1,152 x 1.02 = 1,175  กก. 
  - นน.วสัดผุสมละเอียด (เปียก) = 779 x 1.06  = 826   กก. 
  - น า้ท่ีผิวของวสัดผุสมหยาบ = 2.0 - 0.5  = 1.5 % 
  - น า้ท่ีผิวของวสัดผุสมละเอียด = 6.0 - 0.7  = 5.3 % 
  ปริมาณน า้ท่ีต้องใช้จริง  = 175 - 1152 (0.015) - 779 (0.053)    = 117 กก. 
      ฉะนัน้ คอนกรีต 1 ลบ.ม. ต้องใช้.- 
 - น า้   117 กก. 
  - ซีเมนต์                             282 กก. หรือ 282 / 50  = 5.64  ถงุ 
  - วสัดผุสมหยาบ (เปียก)              1,175 กก. 
  - วสัดผุสมละเอียด (เปียก)   826 กก. 
 - รวมน า้หนกัทัง้หมด             2,400 กก. 
 9. ปรับส่วนผสมจากการทดลองผสม 
  สมมติุท าการทดลองผสมคอนกรีตในห้องปฏิบติัการ จ านวน 0.02 ลบ.ม. ซึ่งจะต้องใช้ปริมาณ
วสัดใุนสภาพชืน้ดงันี ้น า้ 2.34 ลิตร ปนูซีเมนต์ 5.64 กก. หิน (เปียก) 23.50 กก. ทราย (เปียก) 16.52 กก. แต่ 
ปรากฏว่าต้องใช้น า้ผสมถึง 2.70 ลิตร ซึ่งมากกวา่ท่ีคาดไว้เพื่อให้เกิดความสามารถเทได้ อย่างไรก็ตามวดัค่า
ความยบุตวัได้เท่ากบั 5 ซม. และชัง่หาหน่วยน า้หนกัของคอนกรีตได้เท่ากบั 2,390 กก./ลบ.ม. ฉะนัน้ จึง
จ าเป็นต้องปรับส่วนผสมใหม่ ซึ่งท าได้ตามขัน้ล าดบัต่อไปนี ้
 

น า้หนกัของวสัดุ 
ความถ่วงจ าเพาะ x หน่วยน า้หนกัของน า้ 
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  9.1 หาปริมาณคอนกรีตท่ีได้จริง 
 จาก ปริมาณคอนกรีตท่ีได้    =  
 

  ดงันัน้ ปริมาณคอนกรีตท่ีได้จริง  =  2.70 + 5.64 + 23.50 + 16.52 / 2,390   
      = 0.0202  ม.3 
  9.2 ปรับปริมาณน า้ท่ีต้องใช้ 
         ปริมาณน า้ท่ีใช้ผสมจริง  =  2.70 + (1,152 x 0.015 + 779 x 0.053) (0.02) / 0.0202   
      = 3.87/0.0202 
              =  192  กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 
         แต่เพื่อให้ค่าความยบุตวัเพิ่มขึน้จาก 5 ซม. เป็น 8 - 10 ซม. 
  ดงันัน้ ต้องเพิ่มปริมาณน า้อีก  = 8 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 
         รวมปริมาณน า้ท่ีต้องใช้        =  192 + 8        = 200 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 
  9.3 ปรับปริมาณปนูซีเมนต์ 
         เพื่อให้อตัราส่วนระหว่างน า้กบัซีเมนต์คงท่ี คือ 0.62 
  ดงันัน้ ปริมาณปนูซีเมนต์ท่ีต้องใช้   =  200 / 0.62   = 323 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 
  9.4 ปรับปริมาณวสัดผุสมหยาบ 
        - วสัดผุสมหยาบ (เปียก) ท่ีต้องใช้   = 23.50 / 0.0202  = 1,163 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 
        - วสัดผุสมหยาบ (แห้ง) ท่ีต้องใช้    = 1163 / 1.02   = 1,140 กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต 

9.5 หาปริมาตรของฟองอากาศเมื่อทดลองผสมเพื่อใช้ในการหาปริมาณวสัดผุสมละเอียด 
               ท่ีต้องการในขัน้ท่ี 9.4 

   - ปริมาตรของน า้                   =  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 
         แต่ปริมาตรคอนกรีตท่ีหาได้จาตอนต้นเท่ากับ 0.0202 ลบ. เมตร ดงันัน้ ปริมาตร
ฟองอากาศในขณะทดลองผสมจึงไม่มี (แต่ความเป็นจริงจะต้องมีปริมาตรฟองอากาศด้วย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
ความละเอียดในการชัง่วดัหสหน่วยน า้หนกัของคอนกรีตเมื่อท าการทดลองผสม) 
  9.6 ปริมาณของวสัดผุสมละเอียด 
   ปริมาตรเนือ้แท้ของส่วนผสมในคอนกรีต 1 ลบ.ม. 
   - ปริมาตรของน า้   =   200 / 1000             = 0.200 ม3 
   - ปริมาตรของซีเมนต์ =   323 / 3.15 x 1000  = 0.103 ม3 

น า้หนกัรวมทัง้หมดของวสัดุท่ีใช้ผสมท าคอนกรีต 
หน่วยน า้หนกัของคอนกรีต 

 



 2-12 

         
       ปริมาตรของวสัดผุสมหยาบ = 1,440 / 2.68 x 1000  = 0.425 ม3 

 ปริมาตรของฟองอากาศ  =  0.000  ม3 
 รวมปริมาตรของส่วนผสมทัง้หมด (ยกเว้นทราย)             =  0.7.28 ม3 
 ดงันัน้ ปริมาตรของทรายที่ต้องใช้  = 1 - 0.272              =  0.272  ม3 
 คิดเป็นน า้หนกัของทราย (แห้ง)    = 0.272 x 2.64 x 1,000  =  718  กก. 
  9.7 ปรับส่วนผสมเน่ืองจากความชืน้ในวสัดผุสม 
 น า้หนกัของหิน (เปียก) = 1140 (1.02) = 1163 กก. 
 น า้หนกัของทราย (เปียก) = 718 (1.06)    =   761 กก. 
 ปริมาณน า้ท่ีต้องใช้ = 200 - 1140 (0.015)  =   145 กก. 
 ฉะนัน้  ปริมาณวสัดท่ีุต้องใช้ในคอนกรีต  1  ลบ.ม. เมือ่ท าการปรับส่วนผสมหลงัจาก
ท าการทดลองผสมแล้วคือ 
  - น า้                               145  กก. 
  - ปนูซีเมนต์                   323 กก. 
  - วสัดผุสมหยาบ (เปียก)   1,163  กก. 
  - วสัดผุสมละเอียด (เปียก)   761  กก. 
 ส่วนผสมของวสัดท่ีุได้นี ้จะต้องน าไปทดลองผสมอีกครัง้หน่ึง ซึ่งอาจจ าเป็นต้องปรับส่วนผสมอีก ถ้า
คอนกรีตไม่มีความสามารถเทได้ และค่าความยบุตวัของคอนกรีตยงัไม่เหมาะสม หากได้ส่วนผสมท่ีพอเหมาะแล้ว 
ขัน้ตอนต่อไปก็ท าการหล่อแท่งทดสอบเพื่อตรวจสอบกบัค่าก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตได้ออกแบบไว้ 

4. การหาอัตราส่วนผสมจากการก าหนดส่วน (ขนาดเล็ก) 
 ส าหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กท่ีไม่จ าเป็นต้องหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตดงักล่าวแล้วข้างต้น 
สถาบนัคอนกรีตของอเมริกาได้เสนอแนะปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต ตามตารางที่ 2.7  ซึ่งจะได้คอนกรีต
ท่ีมีความแข็งแรงและความทนทานเพียงพอ ถ้าไม่ได้ใช้ปริมาณน า้มากจนเกินไป  ในตารางดงักล่าวได้ให้
ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตไว้ 3 แบบส าหรับขนาดโตสดุของหินแต่ละขนาด  และได้ให้ค าแนะน าว่าเมื่อเร่ิม
งานใหม่ๆ  ให้ใช้ปฏิภาคส่วนผสมแบบ B ก่อน ซึง่ถ้าท าการผสมแล้วปรากฏว่ามีทรายมากเกินไป ใช้ปฏิภาค
ส่วนผสมแบบ C หรือถ้ามีทรายน้อยเกินไปก็ให้ใช้ปฏิภาคส่วนผสมแบบ A ปฏิภาคส่วนผสมท่ีให้ไว้นีส้ าหรับ
ทรายที่อยู่ในสภาพท่ีอิ่มตวัและผิวแห้ง ซึ่งจ าเป็นต้องปรับส่วนผสมหากทรายอยู่ในสภาพเปียกชือ้  ทัง้นีห้าก
ทรายชืน้ให้เพิ่มค่าในตารางอีก 1 กก. และถ้าทรายเปียกให้เพิ่มค่าในตารางอีก 2 กก. 



 2-13 

ตารางที่ 2.7 ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตส าหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก 

ปนูซีเมนต์ ทรายแห้ง หินยอ่ยหรือกรวด

 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

ขนาดโตสดุของ

หิน(นิว้)

ปฏิภาคสว่นผสม  

แบบ
น า้หนกัของวสัดทุีใ่ช้ผสมท าคอนกรีตหนึง่ลกูบาศก์เมตร (กก.)

 

5. การหาปริมาณวัสดุท่ีใช้ผสมแต่ละครัง้ 
 บางครัง้สดัส่วนการผสมของคอนกรีต อาจบอกเป็น อตัราส่วนของซีเมนต์ต่อทราย ต่อหินเป็นต้นว่า
อตัราส่วนผสม 1 : 2 : 3   ซึ่งหมายถึงคอนกรีตมีส่วนผสมประกอบด้วย  ซีเมนต์ 1 ส่วน แต่การจดัส่วนตาม
ปริมาตรจะให้ความแตกต่างของปริมาณวสัด ุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัปริมาณความชืน้ท่ีมีในวสัดผุสม เพื่อป้องกนั
ความสบัสน ควรบ่งด้วยว่าอตัราส่วนดงักล่าวนัน้เป็นอตัราส่วนโดยน า้หนกัหรือปริมาตร  
 อย่างไรก็ตาม  ควรบ่งถึงปริมาณน า้ท่ีจะต้องใช้ส่วนผสมด้วย  โดยบอกเป็นอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ 
(water-cement ratio) ซึ่งมีผลต่อค่าก าลงัต้านทานแรงอดัของคอนกรีตมากดงักล่าวแล้ว 
 การหาปริมาณวสัดท่ีุจะใช้ในการผสมคอนกรีตแต่ละครัง้  เป็นการประมาณวสัดท่ีุใช้ต่อซีเมนต์ 1 ถงุ 
(หนกั 50 กก.)  หรือต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต ส าหรับอตัราส่วนผสมอนัหน่ึง เน่ืองจากปริมาตรทัง้หมด 
ของวสัดยุ่อมเปลี่ยนไปตามส่วนขนาดคละและอตัราความแน่นของวสัดนุัน้ และปริมาณแท้จริงของเนือ้วสัดใุน
น า้หนกัท่ีก าหนดให้ค่าหน่ึงของวสัดจุะเปลี่ยนแปลงไปตามความถ่วงจ าเพาะ ดงันัน้ เพื่อขจดัความไม่แน่นอน
เหล่านี ้ในการค านวณหาปริมาณวสัดจุึงใช้ปริมาตรเนือ้แท้ของวสัด ุโดยท่ีปริมาตรเนือ้แท้วสัดกุารด้วยผลคณู
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ของความถ่วงจ าเพาะของวสัดแุละหน่วยน า้หนักของน า้  ส าหรับปริมาตรของคอนกรีตหาได้โดยการรวม
ปริมาตรเนือ้แท้ ซีเมนต์ วสัดผุสม (ท่ีอิ่มตวัและผิวแห้ง) น า้ และฟองอากาศ (ปกติมีประมาณ 1%) 
 ส าหรับส่วนผสมคอนกรีตเลือกใช้ตามความต้องการของงานแต่ละประเภท ตามตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สัดส่วนการผสมคอนกรีตส าหรับงานประเภทต่างๆ 

 1 : 1 ½ :3  ส าหรับเสาและสว่นโครงสร้างทีต้่องการความทบึน า้หรือทีอ่ยูใ่นสภาวะอากาศรุนแรง
 1 : 2 : 4  ส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไป ได้แก ่พืน้ คาน เสา
 1 : 2 ½ : 4  ส าหรับงานพืน้ถนน เข่ือนกนัดนิ ตอม่อ ผนงัตกึ ฐานราก ทางเท้า
 1 : 3 : 5  ส าหรับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ผนงัหนกั ฐานรากใหญ่

  สัดส่วนการผสม
  โดยปริมาตร

ประเภทของงาน

 
 

ตัวอย่างที่ 2.2   จงหาปริมาณวสัดท่ีุใช้ในการผสมคอนกรีตหน่ึงลกูบาศก์เมตร ถ้าอตัราการผสมของวสัดแุห้ง 
เป็น 1 :1.6 : 3.5 โดยน า้หนกัใช้น า้ 30 ลิตรต่อปนูซีเมนต์ 1 ถงุ (50 กก.)  

ก าหนดให้   ความถ่วงจ าเพาะของ ซีเมนต์ ทราย และหินเป็น 3.15, 2.65 และ 2.71 ตามล าดบั 
วิธีท า  จากอตัราส่วนผสมของซีเมนต์:ทราย:หินเป็น 1 : 1.6 :3.5 โดยน า้หนกัแสดงว่าถ้าใช้ซีเมนต์ 1 ถงุ  

ซึ่งหนกั 50 กก.จะใช้ทราย 1.6 x 50 = 80 กก. หิน 3.54 x 50 = 175 กก.และน า้ 30 ลิตร 
 

 จาก ปริมาตรเนือ้แท้ของวสัด ุ =   
 
 ดงันัน้  ปริมาตรเนือ้แท้ท่ีใช้    

            - ปนูซีเมนต์   = 50 / 3.15 x 1,000      = 0.0159  ม.3 

             - ทราย  = 80 /2.65 x 1,000        = 0.0302  ม.3 

             - หิน  = 175 / 2.71 x 1,000    = 0.0646  ม.3 

                   - น า้  = 30 / 1 x 1,000 = 0.0300 ม.3. 
  รวมปริมาตรเนือ้แท้ของวสัด ุ = 0.1407  ม.3 
  สมมติุปริมาตรฟองอากาศ 1 % = 0.01 x 0.1,407  = 0.0014  ม.3 

  รวมปริมาตรเนือ้แท้ของคอนกรีต  = 0.1421  ม.3 
  ซึ่งแสดงว่า ปนูซีเมนต์ 1ถงุ จะได้คอนกรีต  0.1421 ม.3 
 นัน่คือ  ปริมาณคอนกรีตท่ีได้ (Yield)  
    = 0.1421 ลบ.ม.ต่อซีเมนต์ 1 ถงุ 
  และปริมาณซีเมนต์ท่ีใช้ (Cement Factor)  
    = 1 / 0.1421     = 7.04  ถงุใน 1 ลบ.ม.ของคอนกรีต 

  

น า้หนกัของวสัดุ 
ความถ่วงจ าเพาะของวสัด ุx หน่วยน า้หนกัของน า้ 
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 ส าหรับอตัราส่วนผสม 1 : 1.6 : 3.5 โดยน า้หนกัและมีอตัราส่วนของน า้ต่อซีเมนต์  
    
    =  30 / 50 = 0.60  
 
  ถ้าต้องการคอนกรีต 1 ลกูบาศก์เมตรจะต้องใช้ปริมาณวสัดตุ่างๆ คิดเป็นน า้หนกั  ดงันี  ้
   - ปนูซีเมนต์ = 7.04x50   =   352   กก. 
      - ทราย   = 1.6 x 352 =   563   กก. 
   - หิน = 3.5 x 352     = 1,232  กก. 
   - น า้ = 0.6 x 352     =    211  กก. 
 นอกจากการค านวณหาปริมาณวสัดโุดยใช้วิธีปริมาตรเนือ้แท้แล้ว ยงัสามารถค านวณหาได้วิธี
หน่วยน า้หนกั กล่าวคือ 
   

 ปริมาณคอนกรีตท่ีได้   = 
 
ตัวอย่างที่ 2.3   จงหาจ านวนถงุของซีเมนต์ต่อ ลบ.ม.ของคอนกรีตส าหรับผสม 1 : 2.5 : 3.5 โดยน า้หนกั  
ใช้น า้ 30 ลิตร ต่อปนูซีเมนต์ 1 ถงุ และน า้หนกัของคอนกรีตเป็น 2,400 กก./ลบ.ม. 

วิธีท า  ค านวณหาปริมาณวสัดตุ่างๆ เป็น กก.ต่อปนูซีเมนต์ 1 ถงุ 
  - ปนูซีเมนต์ 1 ถงุหนกั = 50 กก. 
  - ทรายอิม่ตวัผิวแห้ง = 2.5 x 50 = 125  กก. 
  - หินอิ่มตวัผิวแห้ง = 3.5 x 50  = 175  กก.   
  - น า้ 30 ลิตร  =   30  กก. 
                     รวม  =  380  กก. 
  ปริมาณคอนกรีตท่ีได้     =  380 / 2,400       = 0.158 ลบ.ม.ต่อซีเมนต์ 1 ถงุ 
   
  ปริมาณซีเมนต์ท่ีใช้ =                             = 6.25 ถงุ ใน 1 ลบ.ม.ของคอนกรีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น า้หนกัทัง้หมดของวสัดสุ าหรับซีเมนต์ 1 ถงุ(กก.) 
หน่วยน า้หนกัของคอนกรีตเป็น กก. ต่อ ลบ.ม. 

1 
0.158 
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6. มาตรฐานการออกแบบคอนกรีต 

 6.1 การผสมคอนกรีต ในการผสมคอนกรีตแต่ละครัง้นัน้ บางครัง้อาจจะไม่ได้ก าลงัตามท่ีต้องการ 
ดงันัน้ จึงต้องมีการออกแบบเผ่ือไว้โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้คือ fcr = fc’ + ks 

  fcr   =  ก าลงัอดัเฉล่ียท่ีผู้ผลิตต้องท าการผลิต 

  fc’   =  ก าลงัอดัท่ีก าหนดไว้ในแบบ 
  k   =  ค่าคงท่ี 

  s   =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าลงัอดัจากก้อนตวัอย่าง  
  (โดยทัว่ไปส าหรับการผลิตคอนกรีตนัน้จะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมาณ 40 กก./ ซม.2 )  

 6.2 ค่า k ที่ใช้ในการค านวณ 

  6.2.1 เมื่อมีก้อนทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ค่าเป็นไปตามตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 ค่า k เมื่อมีก้อนตัวอย่างทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ค่า 

คา่ร้อยละของก าลงัทีต่ า่กวา่ fc’ K
20 0.842
10 1.282
5 1.645

2.5 1.960
2 2.054
1 2.326
0 3,000  

  6.2.2 หากจ านวนก้อนตัวอย่างส าหรับการทดสอบก าลังอดัมีไม่ถึง 30 ตัวอย่าง 
   ให้ใช้ค่า k ในการค านวณตามตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 ค่า k ที่ใช้ในการค านวณเมื่อจ านวนตัวอย่างน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 

จ านวนตวัอยา่ง ตวัคณูส าหรับคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน
น้อยกวา่ 15 ใช้คา่จากตารางที ่3

15 1.16
20 1.08
25 1.03

มากกวา่หรือเทา่กบั 30 1.00
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6.2.3 ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบก าลังอดัหรือมีผลน้อยกว่า 15 ค่า        

   ให้เพิ่มก าลงัอดัตามตารางที่ 2.11 

ตารางที่ 2.11 ก าลังอัดที่ต้องเพิ่มเมื่อไม่มีการทดสอบ 

คา่ก าลงัอดัทีก่ าหนด fc’ ก าลงัอดัทีต้่องเพ่ิม
น้อยกวา่ 210 70
210 – 350 85

มากกวา่หรือเทา่กบั 350 100  

 6.3 ตัวอย่างการน าไปใช้  
  ในรายละเอียดของการก่อสร้างก าหนดให้ใช้คอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัประลยั (fc') 240 กก./ซม.2 
โดยคอนกรีตมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 40 กก./ซม.2 ผู้ผลิตจะต้องท าการผลิตคอนกรีต ดงันี ้

20 0.842 x 40 = 34 240  + 34 = 274
10 1.282 x 40 = 51 240  + 51 = 291
5 1.645 x 40 = 66 240  + 66 = 306

2.5 1.960 x 40 = 78 240  + 78 = 318
2 2.054 x 40 = 82 240  + 82 = 322
1 2.326 x 40 = 93 240  + 93 = 333
0 3.000 x 40 = 120 240  + 120 = 360

ร้อยละของก าลงัอดัของ      

  ก้อนตวัอยา่งทีต่ า่กวา่ fc’

ก าลงัอดัเฉลีย่ทีต้่องผลติ    

  ( กก./ซม.2 )

   สว่นเผ่ือ ( กก./ซม.2 )      

  ks

 

  จะเห็นว่าหากต้องการให้ค่าร้อยละของก าลงัอดัของก้อนตวัอย่างนัน้ต ่ากว่า fc/ น้อยลงนัน้  
จะต้องออกแบบให้มีส่วนเผ่ือเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ตามมาตรฐานทัว่ไปนัน้จะต้องออกแบบให้ก าลงัอดัเฉล่ียต ่ากว่า
ก าลงัอดัท่ีต้องการไม่เกิน 5%  
     ข้อมลูส าหรับออกแบบส่วนผสมท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

ตารางที่ 2.12 ค่ามาตรฐานที่ใช้ออกแบบส่วนผสม 

วตัถดุิบ ความถ่วงจ าเพาะ คา่การดดูซมึ
 ปนูซีเมนต์ 3.15 -
 หนิยอ่ย 2.7 0.5
 ทรายแมน่ า้ 2.65 0.7  
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ตารางที่ 2.13 ปริมาณน า้เพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวตามต้องการ 

หิน 1" - # 4 หิน 3/4" - # 4

7.5 +/- 2.5 180 ลติร 190 ลติร
10 +/- 2.5 190 ลติร 200 ลติร

12.5 +/- 2.5 200 ลติร 210 ลติร

คา่ยบุตวั ( ซม. )
ปริมาณน า้/1 ลบ.ม.ของคอนกรีต

 

ตารางที่ 2.14 ปริมาณปูนซีเมนต์และทรายในการผสม 

ขนาดหิน ปริมาตรปนูซีเมนต์ + ปริมาตรทราย

หิน 1" - # 4 38 % โดยปริมาตร , ( 380 ลติร )
หิน 3/4" - # 4 40 % โดยปริมาตร , ( 400 ลติร )

 

รูปที่ 2.1 อัตราส่วนน า้ต่อซีเมนต์และค่าก าลงัอัดรูปทรงลูกบาศก์ของคอนกรีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่า
ก า
ลัง
อัด

 กก
/ช
ม.

2
  

กก
./ซ
ม.

2  

อัตราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ 
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 6.4 ขัน้ตอนการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
  6.4.1 ก าหนด fc', ค่าการยบุตวั, ขนาดใหญ่สุดของส่วนผสม, สารผสมเพิ่ม (ถ้ามี) 
  6.4.2 หาปริมาณน า้ เพื่อให้ได้ค่าการยบุตวัท่ีต้องการ (ข้อมลูจากตารางที่ 2.12) 
  6.4.3 จากค่าก าลงัอดัท่ีต้องผลิตของคอนกรีต เปิดกราฟ ได้ค่าอตัราส่วนของน า้ต่อซีเมนต์  
                       (W/C ratio) 
  6.4.4 น า้หนกัของซีเมนต์ = ปริมาณน า้ / ค่าอตัราส่วนของน า้ต่อซีเมนต์ 
  6.4.5 ปริมาตรซีเมนต์  = น า้หนกัซีเมนต์ /ถ.พ.ซีเมนต์ 
  6.4.6 ปริมาตรทราย = ( 380 หรือ 400 ) – ปริมาตรซีเมนต์   (ข้อมลูจากตารางที่ 2.13) 
  6.4.7 ปริมาตรหิน    = 1,000 – ปริมาตรซีเมนต์ – ปริมาตรน า้ – ปริมาตรทราย 
  6.4.8 น า้หนกัทราย =  ปริมาตรทราย x ถ.พ.ทราย 
  6.4.9 น า้หนกัหิน    =  ปริมาตรหิน x ถ.พ.หิน 
        6.4.10 ปริมาตรของสารผสมเพิ่มในคอนกรีต ( ถ้ามี ) 

 หมายเหตุ  ในการชัง่น ้าหนกัหรือตวงส่วนผสมท่ีใช้ ให้มีความละเอียดถึง 5 ก.ก.หรือ 5 ลิตร 

ตัวอย่างที่ 2.4   หน่วยงานหน่ึงต้องการคอนกรีตซึ่งมีก าลงัอดัคอนกรีตทรงลกูบาศก์ 240 กก./ซม.2 โดยต้อง
ออกแบบมีส่วนเผ่ืออีก 60 กก./ ซม.2 นอกจากนีม้ข้ีอก าหนดอื่นๆ คือ ค่าการยบุตวั 7.5 +/- 2.5 ซม. และใช้หิน
ขนาด 1" - # 4 

วิธีท า  ท าการออกแบบตามขัน้ตอนได้ดงันี ้
 1. ค่าก าลงัอดัท่ีต้องการคือ 240 + 60 = 300 กก./ซม.2 
  ค่าการยบุตวั 7.5 +/- 2.5 ซม. 
  ใช้หินขนาด 1" - # 4 

2. จากข้อมลูตารางที่ 2.12 ต้องใช้ปริมาณน า้ 180 ลิตร 
3. จากการอ่านกราฟที่ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีต้องการ 300 กก. / ซม.2  

  ได้ค่าอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ 0.61 
4. น า้หนกัของซีเมนต์   = ปริมาณน า้ / ค่าอตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ 

                    = 180 / 0.61 
                    = 295 กก. 
 5. ปริมาตรซีเมนต์ = น า้หนกัซีเมนต์ / ถ.พ.ซีเมนต์  
    = 295 / 3.15 
            = 93.65 ลิตร (ประมาณ 94 ลิตร) 
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 6. ปริมาตรทราย = 380 - ปริมาตรซีเมนต์ 

    = 380 - 94 
    = 286 ลิตร 
 7. ปริมาตรหิน  = 1,000 -ปริมาตร ซีเมนต์ - ปริมาตรน า้ - ปริมาตรทราย  
    = 1,000 - 94 - 180 - 286 
    = 440 ลิตร 
 8. น า้หนกัทราย = ปริมาตรทราย x ถ.พ.ทราย 
    = 286 x 2.65 
    = 757.6 กก. 
 9. น า้หนกัหิน = ปริมาตรหิน x ถ.พ.หิน 
    = 440 x 2.7 
    = 1,188 กก. 
        10. สรุปอตัราส่วนของการผสมในครัง้นี ้
  - ปนูซีเมนต์ 295 กก. 
  - น า้  180 ลิตร 
  - ทราย  760 กก. 
  - หิน       1,190 กก. 

 6.5 การปรับส่วนผสมคอนกรีตเน่ืองจากสภาพของหนิ-ทรายไม่อยู่ในสภาพที่ออกแบบ 

  หมายเหต ุในขณะออกแบบนัน้วสัดหิุน , ทราย ต้องอยู่ในสภาพอ่ิมตวัผิวแห้ง 

  จากตวัอย่างท่ี 2.4  หากทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตท่ีหน้างานนัน้มีความชืน้ 5% ส่วนหินยงัอยู่
ในสภาพออกแบบคือในสภาพอิ่มตวัผิวแห้ง  จงท าการปรับส่วนผสมจากส่วนผสมเดิมท่ีได้ออกแบบมาแล้ว 
มีวิธีการปรบัอตัราส่วนผสม ดงันี.้- 
  จากส่วนผสมเดิม ท่ีได้ค านวณไว้คือ 
   - ปนูซีเมนต์ 295 กก. 
   - น า้  180 ลิตร 
   - ทราย  760 กก. 
   - หิน              1,190 กก. 
  พิจารณาทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต (ปกติมีค่าการดดูซึม 0.7%) 
  ปัจจบุนัทรายมีความชืน้ 5% 
  ความชืน้ของทรายที่เกินจากจดุท่ีใช้ออกแบบ (อิม่ตวัผิวแห้ง) = 5 - 0.7  = 4.3% 
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  สรุปได้คือ ทราย 100 ก.ก. มีน า้เน่ืองจากความชืน้เกินมา 4.3 ก.ก. 
  ทราย 760 ก.ก. มีน า้ เน่ืองจากความชืน้เกินมา   = 4.3 x 760 / 100 ก.ก. 
        = 32.68 ก.ก. 
  ดงันัน้ จะต้องชัง่ทรายเพิ่มขึน้อีก 32.68 ก.ก.  
   และจะต้องลดน า้ลง = 180 – 32.68 ( เน่ืองจากมีน า้ติดมากบัทรายอยู่แล้ว ) 
      = 147.32 ลิตร 
  หินอยู่ในสภาพอิ่มตวัผิวแห้งอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องท าการปรับค่าอีก  
 
 

----------------------------------------- 
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บทที่ 3 

งานคอนกรีต 

1. กล่าวทั่วไป  
 งานที่เก่ียวขอ้งกบัคอนกรีต  สามารถกล่าวเรียงตามล าดบัได ้ คือการเตรียมงานส าหรับเทคอนกรีต 
การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต และการบ่มคอนกรีต  ในที่น้ีจะกล่าวถึงส่ิงที่ตอ้งพิจารณา และส่ิงตอ้ง
กระท าในงานคอนกรีตแต่ละขั้นตอน 

2. การเตรียมงานส าหรับเทคอนกรีต 
 ส าหรับงานเตรียมการเทคอนกรีตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การเตรียมเคร่ืองมือ และ
การเตรียมพ้ืนที่ หรือจุดที่จะเทคอนกรีต  

 2.1 การเตรียมเคร่ืองมือ และคน 
  เน่ืองจากการเทคอนกรีตให้ไดผ้ลงานที่ดีนั้น  จะตอ้งกระท าในขณะที่คอนกรีตยงัไมก่่อตวั 
(Setting) และตอ้งเทต่อเน่ืองให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ส้ันที่สุด  ดงันั้น ก่อนที่จะเทคอนกรีตควรจดัเตรียม
เคร่ืองมือที่ตอ้งใชไ้วใ้ห้พร้อมใช้งาน  ตั้งแต่กระป๋องปูน  ไมส้ามเหลี่ยม  เกรียง  เคร่ืองส่ันคอนกรีต  เช้ือเพลิง
ส าหรับเคร่ืองส่ันคอนกรีต ตลอดจนเคร่ืองมือช่างไม ้ ในกรณีที่ตอ้งซ่อมแซมแบบหลอ่ไม ้ เคร่ืองมือทุกช้ิน
จะตอ้งอยูใ่นสภาพที่สะอาด และกอ่นที่จะสัมผสัถูกคอนกรีต ควรจะพรมน ้าให้เปียกหมาดๆ ก่อน ส าหรับ
คนงานให้จดัเตรียมก าลงัคนให้เหมาะสมกบังาน และแบ่งมอบหนา้ที่ให้ทุกคน ในกรณีที่มีจุดที่ตอ้งให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เช่น การเสียบเหล็กส าหรับเทเสาเอ็น หรือคานทบัหลงั เป็นตน้  ควรจะมอบหมายให้เป็นความ
รับผิดขอบของคนใดคนหน่ึงเฉพาะ แลว้ให้หัวหนา้ชุดงาน (หรือนายงาน) คอยตรวจสอบซ ้า 

 2.2 การเตรียมพื้นที่หรือจุดที่จะเท 
  พ้ืนที่หรือจุดที่จะเทคอนกรีต สามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  2.2.1 ผิวดิน  
   ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงบนผิวดิน เช่น ฐานราก โครงสร้างใตดิ้นหรือแผ่นพ้ืนคอนกรีต 
เป็นตน้ ส่ิงที่ตอ้งค านึงถึงคือความช้ืนที่ผิวดิน ควรให้มีความช้ืนลึกลงไปในชั้นดิน 15 ซม. เพ่ือป้องกนัไม่ให้น ้า
ในคอนกรีตถูกดูดซึมไปโดยดินแต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เปียก ถึงขนาดมีน ้าขงั หากมีน ้าขงัอยูต่อ้งสูบออกให้หมด 
เสียก่อน นอกจากน้ีผิวดินจะตอ้งมีความแน่น โดยการกระทุง้ หรือบดอดั ห้ามเทคอนกรีตลงบนผิวดินที่เป็น 
โคลนโดยเด็ดขาด หากผิวดินเป็นโคลนให้ขุดออกแลว้ใส่ทรายหยาบบดอดัแน่นลงแทน ในกรณีตอ้งเทคอนกรีต 
ทบัฐานหินแข็งควรสกดัหินให้เป็นแง่ แลว้ท าความสะอาดผิวหินโดยการใชล้มเป่า และใชน้ ้าราดผิวหินให้เปียก 
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  2.2.2 รอยต่อคอนกรีต 
   ผิวคอนกรีตที่เทไปแลว้ก่อนหนา้  จะสังเกตเห็นมีฝ้าน ้าปูน ซ่ึงจะตอ้งก าจดัออกกอ่น   
ดว้ยการใช้แปรงเหล็กขดัออก หรือสกดัผิวออกประมาณ 1/8 น้ิว แลว้ใชล้มเป่าหรือน ้าลา้งให้สะอาด ผิวคอนกรีต
ที่แห้งแลว้ ควรท าให้เปียกน ้าประมาณ 1-2 ซ.ม. ก่อน แลว้เทมอร์ตา้ (ปูน+ทราย+น ้า) ให้หนาประมาณ ½  น้ิว 
ตรงบริเวณรอยต่อ  โดยมอร์ตา้ที่เทให้ใชอ้ตัราส่วนเดียวกบัอตัราส่วนน ้าต่อซีเมนตข์องคอนกรีตที่จะเท  ส าหรับ
ค่ายบุตวัของมอร์ตา้ให้ผสมทรายให้ไดค้่ายบุตวั 6-8 น้ิว  จุดประสงคข์องการเทมอร์ตา้ เพ่ือเพ่ิมก าลงัยึดเหน่ียว
ระหว่างคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่   นอกจากน้ียงัท าหนา้ที่เป็นฐานรองวสัดุมวลรวมหยาบ และยงัช่วยไล่
ฟองอากาศ   และอุดรู  หรือหลุมที่มีอยูบ่นผิวคอนกรีตเก่า ในการท าให้ผิวคอนกรีตแห้ง หากฉีดน ้าทิ้งไวน้าน ๆ   
ผิวรอยต่อคอนกรีตอาจจะแห้งก่อนที่จะเทจึงควรตรวจสอบซ ้าดูอีกคร้ังก่อนที่จะเท  ว่าผิวคอนกรีตยงัเปียกดีอยู ่ถา้
จุดที่จะเทมีน ้าขงัอยู ่(โดยเฉพาะรอยต่อในแนวระดบั) ตอ้งเอาน ้าออกให้หมดก่อน  

  2.2.3 ส่ิงที่ฝังติดแน่นในคอนกรีต  
   ในงานโครงสร้างคอนกรีตมกัจะมีส่ิงที่ฝังติดแน่นในคอนกรีต เช่น ท่อร้อยสายไฟ 
ท่อระบายเหล็กเสริมหรือแผ่นโลหะส าหรับรอยต่อเขื่อม เป็นตน้  ส่ิงฝังแน่นเหล่าน้ีควรจะยึดให้แน่นก่อนที่
จะเทคอนกรีต และไม่ควรส่งผลกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งของเหล็กเสริมคอนกรีต  นอกเสียจากว่าจะมี
ระบุไวใ้นแบบก่อสร้าง  นอกจากน้ียงัไม่ควรอยูใ่นต าแหน่งที่ท าให้ความแข็งแรงของโครงสร้างลดลง การฝัง
ท่อน ้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเล็กกว่า 2.5 ซม. (1”) ไม่ถอืว่าท าให้ความแข็งแรงของคอนกรีตลดลง   
ส าหรับท่อ หรือช่องที่ใหญ่กว่าน้ี จะตอ้งพิจารณาใส่เหล็กเสริม ในกรณีที่ตอ้งฝังไมไ้วใ้นคอนกรีต (ส่วน
ใหญ่ส าหรับการติดตั้งวงกบ) ตอ้งท าให้ไมท้ี่ฝังชุ่มน ้าเสียก่อน มิฉะนั้นไมจ้ะพองตวัเมื่อสัมผสักบัน ้าใน
คอนกรีต ท าให้พองตวั และท าให้คอนกรีตแตกร้าวได ้

  2.2.4 แบบหล่อ และเหล็กเสริม 
   ก่อนที่จะเท  จะตอ้งตรวจสอบต าแหน่ง ขนาด และการใชว้สัดุในการท าแบบ และ
เหล็กเสริมคอนกรีตให้ละเอียดก่อน ส าหรับแบบหล่อและค ้ายนั จะตอ้งตรวจสอบดูการรับน ้าหนกัทั้ง
น ้าหนกัของคอนกรีต ผูท้ี่ท างาน อุปกรณ์ และแรงส่ันจากเคร่ืองส่ันคอนกรีต เป็นตน้ แบบหล่อ และค ้ายนั
จะตอ้งไม่ทรุด แอ่น ป่องออก หรือแตก  ผิวของแบบจะตอ้งเรียบ ไม่มีรู หรือรอยต่อที่ท าให้ซีเมนตเ์พสตไ์หล
ออกได ้และทาแบบดว้ยน ้ามนั หรือน ้ายาทาแบบ  แต่ในกรณีที่ใชน้ ้ามนั ตอ้งระมดัระวงัอยา่ทาให้มากเกินไป 
จนมีน ้ามนัส่วนเกินไหลปนมาในคอนกรีตสด  ส่ิงที่ช่างส่วนมากเขา้ใจผิดในเร่ืองของการตั้งแบบคาน คือ 
การตั้งแบบคานแบบ ” ยกนูน ”  ซ่ึงเป็นการตั้งแบบหล่อคานให้สูงขึ้นประมาณ 1-2 ซม. เพราะเมื่อคาน
แข็งตวัแลว้คานจะโก่งลงเล็กนอ้ย  หากยกนูนไว ้จะท าให้คานโก่งลงเป็นแนวเส้นตรงพอดี จะไดไ้ม่ตอ้งมี
งานฉาบคานให้ไดแ้นวตรง แต่ตามหลกัวิชาการแลว้ การโก่งลงของคานถอืเป็นเร่ืองปกติที่ผูอ้อกแบบจะตอ้ง
พิจารณาถึงอยูแ่ลว้ โดยผูอ้อกแบบจะตอ้งออกแบบให้คานมีระยะโก่งไม่เกินมาตรฐานที่ก  าหนดไว ้ 
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   ฉะนั้น การก่อสร้างที่ถูก คอื ตั้งแบบหล่อคานตามปกติ และถอดแบบ โดยแบบทอ้ง
คานตอ้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั (โดยปกติจะทิ้งแบบทอ้งคานไว ้14 วนั) และค ้ากลางไวจ้นครบ 28 วนั  
   ส าหรับเหล็กเสริมคอนกรีต ตอ้งตรวจสอบขนาด การดดังอ ต าแหน่งเหล็กเสริม 
ระยะห่างเหล็ก ระยะทาบเหล็ก และการผูกเหล็ก ให้ถูกตอ้งตามแบบก่อสร้าง  ผิวของเหล็กเสริม จะตอ้งสะอาด  
ไม่เป็นสนิม หากมีสนิมตอ้งใชแ้ปรงลวดขดัออกให้หมด  หากเป็นสนิมมากขนาดที่ท าให้เหล็กผุกร่อน หลุดร่อน 
(สนิมขมุ) ห้ามใช ้ ลูกปูนที่ใชห้นุนเหล็กเสริมให้อยูใ่นต าแหน่ง  จะตอ้งเป็นลูกปูนที่หล่อจากมอร์ตา้ ไม่ใช่ใช ้

เศษอิฐ หรือเศษปูน หรือกอ้นหิน และลกูปูนจะตอ้งมีลวดผูกยึดกบัเหล็กให้แน่นไม่เคลื่อน 

3. การผสมคอนกรีต 
 หลกัการที่ตอ้งยึดถือในการผสมคอนกรีตคือตอ้งผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนัตลอด  
การผสมคอนกรีตทุกคร้ัง    จะตอ้งผสมโดยใชอ้ตัราส่วนผสมตามที่ระบุไวใ้นแบบ  วสัดุมวลรวมจะตอ้งสะอาด   
และมีลกัษณะอิ่มตวัผิวแห้ง (มีความช้ืนทัว่ถึงตลอด แต่ไม่มนี ้าเกาะอยูร่อบ)  หินไมค่วรมีฝุ่นเกาะ หากมีตอ้ง 
ลา้งออกดว้ยน ้า ทรายควรผ่านการร่อนตะแกรงเพ่ือก าจดัเศษวสัดุที่ไม่ตอ้งการออก น ้าที่ใชต้อ้งเป็นน ้าสะอาด 
ไม่มีสารอืน่เจือปน หากใชน้ ้าบาดาลในการผสมคอนกรีตตอ้งแน่ใจไม่มีแร่ธาตุที่เป็นอนัตรายต่อคอนกรีตเจือปน
อยูเ่กินระดบัที่ยอมรับได ้ ในการตวงวสัดุควรใช้กระบะตวงมาตรฐาน ไม่ควรตวงวสัดุดว้ยปุ้งก๋ี ก่อนการผสมหาก
มีคอนกรีตเหลือคา้งอยูต่อ้งเทออกให้หมดก่อนผสมคร้ังใหม่ต่อไป 
 วิธีการผสมคอนกรีตมีอยู ่2 วิธี คือ ผสมดว้ยมือ และผสมดว้ยเคร่ือง 

 3.1 การผสมคอนกรีตด้วยมือ 
  คอนกรีตที่ไดจ้ากการผสมดว้ยวิธีน้ี จะมีคุณภาพดอ้ยที่สุด เพราะประสิทธิภาพของผูผ้สมไม่
คงที่ และผูผ้สมอาจท าไมถู่กตอ้ง ดงันั้นเพ่ือเป็นการปลอดภยัควรปรับอตัราส่วนผสมให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้
การผสมดว้ยมือในกรณีที่ตอ้งการใชค้อนกรีตในปริมาณนอ้ยๆ  
  วิธีการผสมที่ถูกตอ้งให้ปฏิบติัดงัน้ี คือ เกลี่ยมวลรวมละเอียด (ทราย) ลงไปก่อน แลว้จึงเกลี่ย
ปูนซีเมนตท์บั แลว้จึงผสมให้เขา้กนัเป็นสีเดียวกนัตลอด  จากนั้นจึงเกลี่ยส่วนผสมออก แลว้เกลี่ยมวลรวม
หยาบ (หิน) ทบัแลว้ผสมให้เขา้กนัอีกที โดยค่อยๆ ผสมน ้าลงไปดว้ย  การใส่น ้าควรตอ้งตวงน ้าให้มีปริมาณ
เท่ากบัที่ตอ้งใชต้ามอตัราส่วนผสม 
  การผสมดว้ยมือน้ี   ไม่มีขอ้ก าหนดว่าตอ้งพลกิกบัส่วนผสมก่ีคร้ัง   ตอ้งอาศยัประสบการณ์
พิจารณาดูว่าคอนกรีตเป็นเน้ือเดียวกนัหรือยงั  หากใชเ้วลาผสมนานเกินไป คอนกรีตอาจก่อตวักอ่นเท หาก
ใชเ้วลานอ้ยเกินไปอาจจะไดค้อนกรีตคุณภาพต ่า 

 3.2 การผสมคอนกรีตด้วยเคร่ือง 
  การผสมคอนกรีตดว้ยเคร่ืองผสม จะช่วยให้สามารถผสมคอนกรีตไดท้ัว่และสม ่าเสมอ 
ปัจจยัหลกัๆ ที่ตอ้งพิจารณาในการผสมคอนกรีต ไดแ้ก่ เวลาที่ใชใ้นการผสม และความเร็วรอบในการหมุน
ของโม่ นอกจากน้ีปัญหาที่มกัพบในการผสมคอนกรีตดว้ยเคร่ือง คือปูนซีเมนตจ์บัตวัเป็นกอ้นในเคร่ืองผสม 
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  3.2.1 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีต 
   ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. ก าหนดไวว่้าการผสมคอนกรีตดว้ยเคร่ืองผสม  เคร่ืองผสม
ตอ้งเป็นแบบที่ไดรั้บการรับรองว่าไดม้าตรฐาน  เวลาใชเ้คร่ืองตอ้งหมุนดว้ยความเร็วที่ก  าหนดไวโ้ดยผูผ้ลิต  
หลงัจากที่ใส่วสัดุทั้งหมดลงในเคร่ืองแลว้ และตอ้งผสมต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 1 ½ นาที  
   ส าหรับเวลาที่ใชใ้นการผสมคอนกรีต  จะสัมพนัธ์กบัขนาด และชนิดของเคร่ืองผสม 
ปกติจะใชเ้วลาประมาณ 1 ½ -5 นาที ซ่ึงจากการทดลองพบว่า ถา้ใชเ้วลาเพ่ิมมากขึ้น จะไดค้วามแข็งแรง 

ของคอนกรีตเพ่ิมมากขึ้น แต่ถา้ใชเ้วลานานเกินไป กลบัจะเป็นผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีต เพราะหินจะ 
เกิดการบดตวักนัเอง ท าให้มีวสัดุมวลละเอียดเพ่ิมมากขึ้น และเกิดความร้อนเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงผลทั้งสองท าให้ 
ค่ายบุตวัของคอนกรีตลดลง ท าให้ตอ้งเพ่ิมปริมาณน ้าในส่วนผสม ฉะนั้นเพ่ือให้ไดค้อนกรีตที่มีคณุภาพ ควร 
จะจบัเวลาการผสมคอนกรีต  โดยเวลาที่ใช้ในการผสม ให้คิดถึงระยะเวลาที่ตอ้งใช้ในการเทคอนกรีตออก
จากเคร่ืองผสมดว้ย  ส่ิงที่ควรจ าไวค้ือวสัดุมวลรวมที่มีขนาดใหญ่ จะใชเ้วลาในการผสมคอนกรีตนอ้ยกว่า 
วสัดุมวลรวมที่มีขนาดเล็กกว่า และการผสมคอนกรีตในปริมาณที่มากกว่า จะใชเ้วลามากกว่า 

  3.2.2 ความเร็วรอบในการหมุนของโม่ 
   จากการทดลองพบว่า  ความเร็วรอบของโม่ผสมมีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีต  
ถา้ผสมโดยโม่หมุนเร็ว ความแข็งแรงจะมากกว่าโม่ที่หมุนชา้กว่า ในการผสมคอนกรีตแต่ละคร้ัง ความเร็วรอบ
ในการหมุนของโม่จะแตกต่างกนัไปตามประสิทธิภาพของเคร่ืองผสม  ปกติแลว้เคร่ืองผสมคอนกรีตชนิดโม่
ผสมเอียงจะมีรอบการหมุน ประมาณ 30 รอบ/นาที  
   ในการผสมคอนกรีตแต่ละคร้ัง ควรพิจารณาถึงปริมาณของคอนกรีตที่จะตอ้งใชแ้ลว้
จึงพิจารณาเลือกความเร็วรอบ ในการหมุนหากตอ้งผสมคอนกรีตปริมาณมากๆ อาจจะตอ้งใชค้วามเร็วรอบที่
ชา้ลงเพื่อไม่ให้เคร่ืองท างานหนกัเกินประสิทธิภาพ  

  3.2.3 ปัญหาปูนซีเมนต์จับเป็นก้อนในเคร่ืองผสม 
   ปัญหาน้ีสามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุต่อไปน้ี 
   3.2.3.1 การใส่ทรายเปียก และปูนซีเมนตล์งในเคร่ืองผสมก่อนที่จะใส่น ้า และหิน 
   3.2.3.2 แผ่นเหล็กกั้นในเคร่ืองผสมสึกหรอ 
   3.2.3.3 วสัดุมวลรวม หรือปูนซีเมนต ์หรือน ้าผสมคอนกรีต มีอุณหภูมิสูงเกินไป 

   3.2.3.4 การใส่วสัดุลงในเคร่ืองเร็วเกินไป หรือเกินก าลงัของเคร่ืองผสม  

4. การขนส่งคอนกรีต 
 การขนส่งคอนกรีตจากจุดที่ผสมคอนกรีต ไปยงัจุดที่จะเท ตอ้งกระท าในลกัษณะที่ท าให้คอนกรีต
ยงัคงสภาพสม ่าเสมอ และเสียค่ายบุตวันอ้ยที่สุด  
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 4.1 ข้อก าหนดของ ว.ส.ท.ในเร่ืองของการขนส่งคอนกรีต  
  4.1.1 คอนกรีตที่ขนส่งจากเคร่ืองผสมไปยงัจุดที่จะเท ตอ้งขนส่งดว้ยวิธีที่มีการป้องกนัมิให้
คอนกรีตแยกตวั หรือหกร่ัว  
  4.1.2 เคร่ืองมือที่ใชข้นส่งคอนกรีตตอ้งมีประสิทธิภาพดี   โดยไม่ท าให้ส่วนผสมของคอนกรีต
แยกตวั และเสียจงัหวะในการเท จนกระทัง่คอนกรีตสูญเสียแรงเกาะกนัระหว่างคอนกรีตที่เทต่อเน่ืองกนั 

4.2 วิธีการขนส่งคอนกรีต 
  วิธีการขนส่งคอนกรีตขึ้นอยูก่บัลกัษณะงาน และพ้ืนที่ท างาน  วิธีที่ใชก้นัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

  4.2.1 การใช้ถังหรือรถเข็นปูน  
   การใชถ้งัจะสามารถใชไ้ดก้บังานที่มีจุดเท และจุดผสมอยูต่่างระดบักนั  ส าหรับการ
ใชร้ถเข็นปูน จะใชไ้ดก้บังานในแนวระดบั วิธีทั้งสองจะตอ้งส้ินเปลืองแรงงานมาก และไม่ควรใชใ้นกรณีที่
ระยะทางขนส่งไกล ๆ เพราะคอนกรีตจะมีโอกาสเกิดการแยกตวัไดสู้ง  

  4.2.2 การใช้รางปูน 
   วิธีน้ีเหมาะส าหรับงานที่มีจุดเทอยูต่  ่ากว่าจุดผสมมากๆ  คอนกรีตที่ใชจ้ะตอ้งไม่แห้ง 
จนไหลไม่สะดวก หรือเปียกจะน ้าแยกตวัออกจากส่วนที่เป็นของแข็ง  หากรางมีความยาวมากๆ อาจท าชั้น
พกัเป็นชั้นๆ  ให้คอนกรีตคงสภาพสม ่าเสมอได ้ และควรมีส่ิงปกคลุม เพ่ือป้องกนัการระเหยของน ้าใน
คอนกรีตระหว่างการขนส่ง 

  4.2.3 การใช้สายพานส่ง 
   วิธีน้ีจะใชก้บังานในทุกสภาพ   ส่ิงที่ตอ้งระวงัคือการระเหยของน ้าในคอนกรีต และ
การแยกตวัของคอนกรีตอาจเกิดขึ้น ณ จุดเปลี่ยนของสายพานได ้

  4.2.4 การใช้ท่ออัดส่ง หรือฉีด  
   วิธีน้ีเหมาะกบังานขนาดใหญ่  ส่ิงที่ตอ้งระวงั  คือ วิธีน้ีจะท าให้มีการสูญเสียน ้าขณะฉีด  
หรือพ่นมาก อตัราส่วนผสมคอนกรีตจึงตอ้งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต ์และน ้ามากกว่าปกติ ท าให้ส้ินเปลืองมากกว่า 

5. การเทคอนกรีต 
 การเทคอนกรีต  อนัที่จริงแลว้จะหมายถึง “ การวางลงในที่ ” (Placing) มากกว่าการเท  เพราะเป็น
การเทที่ท าให้คอนกรีตไหลในแบบ และเกิดการรวมตวักนัเป็นเน้ือเดียว การเทคอนกรีต มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
คอนกรีตไหลให้เต็มแบบ และหุ้มเหล็กเสริมคอนกรีต (ถา้ม)ี โดยทัว่ถึงตลอด โดยที่คอนกรีตจะตอ้งคงสภาพ
สม ่าเสมอ ไม่เกิดการแยกตวั ในขณะเดียวกนัจะตอ้งท าให้คอนกรีตแน่นตวั ไม่มีช่องว่างหรือรูพรุน 
นอกจากน้ีการเทจะตอ้งไม่ท าให้แบบหล่อ และเหล็กเสริมเคลื่อนออกจากต าแหน่ง  
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5.1 ข้อก าหนดของ ว.ส.ท. ในเร่ืองของเทคอนกรีต  
  5.1.1 ตอ้งเทคอนกรีตให้ใกลจุ้ดหมายมากที่สุดเท่าที่จะท าได ้  เพื่อป้องกนัการแยกตวัจาก
การขนส่ง หรือการไหลของคอนกรีต 
  5.1.2 การเทตอ้งกระท าในขณะที่คอนกรีตยงัไมก่่อตวั  
  5.1.3 คอนกรีตที่เทตอ้งสามารถไหลไปตามช่องว่างระหว่างเหล็กเสริมได ้

  5.1.4 การเทคอนกรีตโครงสร้าง  ห้ามใชค้อนกรีตที่แข็งตวัแลว้แมเ้พียงบางส่วน หรือคอนกรีต 
ที่มีวสัดุอื่นปะปน หรือคอนกรีตที่ท าให้เหลวใหม่ หรือคอนกรีตที่ผสมซ ้าหลงัจากผ่านการกอ่ตวัคร้ังแรกแลว้  
  5.1.5 เมื่อเร่ิมเทคอนกรีตแลว้ ตอ้งเทติดต่อกนัไปเร่ือยๆ  จนหมดช่วงหน่ึง หรือตอนหน่ึง 
  5.1.6 จะตอ้งท าให้คอนกรีตแน่นตวัดว้ยวิธีที่เหมาะสม  โดยให้คอนกรีตไหลเขา้ไปทุกซอก 
ทุกมุม และหุ้มเหล็กเสริมไดต้ลอด 
  5.1.7 ในกรณีที่การท าให้แน่นตวัของคอนกรีตเป็นไปไดย้าก (เช่นเหล็กเสริมมีระยะชิดกนั
มาก) จะตอ้งเทมอร์ตา้ (ปูนซีเมนต ์ทราย และน ้า) ที่มอีตัราส่วนผสมเดียวกบัคอนกรีตลงในแบบก่อน   โดย
ให้มีความหนาอยา่งนอ้ย 3 ซม. 

 5.2 ลักษณะการเทคอนกรีต 
  การเทคอนกรีต สามารถแบ่งตามสภาพการเทได ้ดงัต่อไปน้ี 

  5.2.1 การเทคอนกรีตลงในแบบหล่อคอนกรีต 
   ควร “วาง” คอนกรีตให้ใกลจุ้ดหมายปลายทางมากที่สุด และปล่อยคอนกรีตให้เต้ีย
ที่สุด  หากเป็นไปไดใ้ห้เทลงตรงๆ  และการปล่อยคอนกรีตควรระวงัอยา่ให้คอนกรีตกระทบกบัส่วนที่เป็น
แบบหล่อหรือเหล็กเสริม การเทตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว ควรเทจากส่วนที่เป็นมุม หรือซอกกอ่น
แลว้ค่อยถอยร่นออกมา 
   ส าหรับการเทคอนกรีตลงแบบที่ลึก  เช่น แบบหล่อฐานราก คาน หรือเสาของอาคาร 
ควรเทเป็นชั้นๆ  โดยเทหนาไม่เกิน 45 ซม. ในแต่ละชั้น  การเทให้เร่ิมเทจากล่างสุด หรือมุมของแบบก่อน  
แลว้เทเขา้หาศูนยก์ลาง  ในแต่ละชั้นที่เทตอ้งระวงัอยา่ให้ชั้นล่างแข็งตวัก่อน  คอนกรีตที่ใชเ้ทในชั้นบนๆ  
ควรขน้ขึ้นเป็นล าดบั เพ่ือช่วยแกปั้ญหาน ้าปูนลอยบนหนา้คอนกรีต 

  5.2.2 การเทคอนกรีตในแนวระดับ 
   การเทคอนกรีตลกัษณะน้ี  ไดแ้ก่ การเทพ้ืนคอนกรีต  หลกัการเทจะเหมือนกบัการเท 
ลงแบบหล่อ คือเทให้ใกลจุ้ดหมายมากที่สุด และเทให้เต้ียที่สุด แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ที่เทจะกวา้ง จึงควรเตรียม
เคร่ืองมือที่จะช่วยให้สามารถส่งคอนกรีตให้ใกลจุ้ดหมายมากที่สุดเช่นรางปูน เป็นตน้  ปัญหาที่จะพบตลอด 
คือ คนงานจะตอ้งเขา้ไปยืนในจุดที่จะเท  ซ่ึงจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อเหล็กเสริมที่ดีที่สุด  คือก่อนการเทควร 
วางแผนเตรียมท าที่ยืนแบบที่เคลื่อนยา้ยได ้ เพื่อให้คนงานมีที่ยืนท างาน  โดยไม่ตอ้งเหยียบเหล็กเสริม และตอ้ง
ก าหนดจุดที่จะวางที่ยืนน้ี โดยจุดที่รองรับน้ีจะตอ้งแข็งแรงไม่ยบุตวั 
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  5.2.3 การเทคอนกรีตในที่ลาด 
   การเท   ตอ้งเร่ิมจากจุดที่ต ่าสุดของลาดก่อน   แลว้ท าให้คอนกรีตยบุตวัดว้ยการส่ัน 
หรือเขยา่ และค่อยๆ เทไล่ขึ้นไปเร่ือยๆ เป็นชั้น   ส่ิงที่ตอ้งระวงัคือ อยา่รอให้คอนกรีตชั้นล่างแข็งตวัก่อนเท
ชั้นต่อไป ในกรณีที่ลาดชนัมากๆ  อาจจะตอ้งพิจารณาใชค้อนกรีตที่มีค่ายบุตวันอ้ยลง 

5.2.4 การเทคอนกรีตในขณะฝนตก 
   ไม่ควรที่จะเทคอนกรีตระหว่างฝนตก  แต่ในกรณีที่ฝนตกระหว่างที่ก  าลงัเท
คอนกรีตอยู ่ให้เทคอนกรีตต่อไปให้หมดช่วงนั้นๆ โดยปฏิบติั ดงัน้ี 
   5.2.4.1 ใชค้อนกรีตที่มีคา่ยบุตวัต ่ากว่าเดิม 
   5.2.4.2 ระบายน ้าออกจากหนา้คอนกรีต อยา่ให้มีน ้าขงัในส่วนที่เท 
   5.2.4.3 หาวสัดุมาปกคลุมคอนกรีตที่เพ่ิงเท จนกว่าผิวคอนกรีตที่เทจะก่อตวั 

   5.2.4.4 หากสามารถท าได ้ ให้เทคอนกรีตให้หนา้คอนกรีตลาดต ่าลงไปดา้นใดดา้นหน่ึง 
เพ่ือระบายน ้า 
   5.2.4.5 หลีกเลี่ยงการแต่งผิวคอนกรีตที่เทใหม่ ควรรอจะฝนหยดุและเทราดดว้ย
มอร์ตา้ เคลือบผิวหนา้คอนกรีตเพื่อใชแ้ต่งหนา้คอนกรีต 
   5.2.4.6 หากฝนตกหนกัมาก วิศวกรผูค้วบคุมงานอาจส่ังระงบัการเท  ในกรณีน้ีให้เสียบ
เหล็ก (Dowel) โผล่เอาไว ้หรือท ารอยหยาบเอาไว ้และในระหว่างรอให้หาวสัดุมาปกคลุมไวเ้ป็นการชัว่คราว  

 5.3 การท าให้คอนกรีตแน่น (Compaction) 
  คอนกรีตที่เทใหม่นั้นจะมีส่วนประกอบของฟองอากาศหรือเป็นช่องว่าง ซ่ึงช่องว่างน้ี ย่ิงมีมาก 
ก าลงัของคอนกรีตก็จะลดลงมากตาม  ดงันั้น จึงตอ้งมีการไล่ หรือลดฟองอากาศเหล่าน้ีลง น่ีคอืการท าให้ 
คอนกรีตแน่น ส าหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก การท าให้คอนกรีตแน่นยงัช่วยให้คอนกรีตยึดกบัผิวเหล็กเสริมไดดี้ขึ้น 
นอกจากน้ีผิวหนา้ของคอนกรีตในชั้นที่เทลงก่อน จะประสานกบัคอนกรีตที่เทลงไปในชั้นถดัไปไดดี้ย่ิงขึ้นอีกดว้ย  
วิธีการท าให้คอนกรีตแน่นกระท าไดห้ลายวิธี แต่ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงวิธีที่มกัใชก้นัในงานก่อสร้างโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 วิธี คือ 

  5.3.1 การส่ันด้วยเคร่ืองส่ันคอนกรีต  
   เป็นวิธีที่ใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง   ผลของการส่ัน คือ สามารถก าจดัฟองอากาศไดถ้ึง 
คร่ึงหน่ึง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความแข็งแรงให้คอนกรีต  แต่จะท าให้เกิดรูพรุนที่ผิวของคอนกรีต จึงจ าเป็นตอ้งแต่งผิว
คอนกรีต  นอกจากน้ี การใชเ้คร่ืองส่ันคอนกรีตช่วยให้สามารถใชค้อนกรีตที่มี อตัราส่วนน ้าต่อซีเมนตท์ี่ต  ่าได ้
โดยที่ก  าลงัของคอนกรีตยงัคงเท่าเดิม  
   อยา่งไรก็ตาม   การใชเ้คร่ืองส่ันจะมีผลท าให้อตัราส่วนผสมของคอนกรีตเปลี่ยนไป 
ดงันั้นการก าหนดส่วนผสมจะตอ้งค านึงถึงการใช ้เคร่ืองส่ันดว้ย  โดยจะตอ้งไม่มีน ้ามากเกินไป และตอ้งมี
มอร์ตา้มากพอเหมาะ หากมมีากเกินไป มอร์ตา้จะลอยขึ้นขา้งบน และหินจะตกลงขา้งล่างท าให้เกิดช่องว่าง 
หรือถา้มีมอร์ตา้นอ้ยเกินไป หินส่วนบนจะไม่มีมอร์ตา้มาข่วยท าให้หินยึดติดกนั 
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             ขอ้ควรระวงัในการใชเ้คร่ืองส่ันคอนกรีต คืออยา่ส่ันนานเกินควร หากใช้เคร่ืองส่ันนาน
เกินควร จะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกตวัได ้  จากการทดลองพบว่าคอนกรีตทีมอีตัราส่วนน ้าต่อซีเมนตต์ ่า  
จะมีก าลงัสูงขึ้นเมื่อใชเ้คร่ืองส่ันที่มีความถี่ต ่า และใชเ้วลาการส่ันส้ันลง และระวงัอยา่ให้หัวเคร่ืองส่ันกระทบ 
ถูกแบบหล่อและเหล็กเสริม เพราะอาจท าให้ แบบหล่อ หรือเหล็กเสริมหลุดออกจากต าแหน่งก็ได้ 

  5.3.2 การกระทุ้งด้วยเหล็ก 
   เป็นวิธีที่ใชก้นัทัว่ไป กบัการเทเสา หรือคาน  ปกติจะใชวิ้ธีน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถใช ้
เคร่ืองส่ันได ้ขอ้ควรระวงัในการกระทุง้ คือตอ้งระวงัอยา่กระทุง้ถูกแบบหล่อ หรือเหล็กเสริม เพราะอาจท าให้  
แบบหล่อ หรือเหล็กเสริมหลุดออกจากต าแหน่งก็ได ้และควรควบคุมให้กระทุง้คอนกรีตให้ไดท้ัว่ถึงกนัโดยตลอด 

6. การบ่มคอนกรีต 
 การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุม  และป้องกนัมิให้น ้าในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตวัแลว้ 
เร็วเกินไป  เน่ืองจากน ้าเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่สุดส าหรับปฏิกิริยาไฮเดรชัน่  ซ่ึงจะส่งผลต่อก าลงัของ 
คอนกรีตโดยตรง  ดงันั้น หลงัจากที่ผิวหนา้คอนกรีตแข็งตวัแลว้  จะตอ้งบ่มคอนกรีต ให้มีความช้ืนอยูเ่สมอ  
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั  ก าลงัของคอนกรีตจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ตราบเท่าที่ยงัมีความช้ืนให้ปูนซีเมนต ์
ไดท้ าปฏิกิริยากบัน ้า 

 6.1 วิธีการบ่มคอนกรีต 
  วิธีการบ่ม  จะขึ้นอยูก่บัสภาพของงานคอนกรีตนั้นๆ เป็นหลกั  ลกัษณะของการบ่มคอนกรีต 
สามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ คือการเพ่ิมความช้ืนให้คอนกรีต การป้องกนัการเสียน ้าของคอนกรีต และ 
การเร่งก าลงั 

  6.1.1 การบ่มโดยการเพิ่มความช้ืนให้คอนกรีต 
   การบ่มลกัษณะน้ีจะเพ่ิมความช้ืนให้กบัผิวคอนกรีตโดยตรง เพ่ือทดแทนการระเหย
ของน ้าออกจากคอนกรีต การบ่มลกัษณะน้ีสามารท าไดห้ลายวิธี ดงัต่อไปน้ี 

   6.1.1.1 การขัง หรือหล่อน ้า  
         เป็นการท านบกั้นน ้าไมใ้ห้น ้าไหลออกมกัจะใชก้บังานทางระดบั เช่น พ้ืน 
หรือถนน เป็นตน้  วสัดุที่ใชท้ าท านบอาจจะเป็นดินเหนียว หรืออิฐก็ได ้ ขอ้ควรระวงัส าหรับวิธีน้ี คือตอ้ง
ระวงัอยา่ให้ท านบกั้นน ้าพงั และหลงัจากบ่มเสร็จแลว้ อาจจะตอ้งท าความสะอาดผิวหนา้คอนกรีต 

   6.1.1.2 การฉีดน ้า หรือรดน ้า 
        เป็นการฉีดน ้าให้ผิวคอนกรีตเปียกอยูเ่สมอวิธีน้ีใชไ้ดก้บังานคอนกรีต  ทั้ง
ในแนวด่ิง แนวระดบั หรือแนวเอียง  ขอ้ควรระวงั คือตอ้งฉีดน ้าให้ทัว่ถึงทุกส่วนของคอนกรีต และแรงดนั
น ้าตอ้งไม่แรงเกินไปจนชะเอาผิวหนา้คอนกรีตที่ยงัไม่แข็งตีวดีออก  วิธีน้ีตอ้งส้ินเปลืองน ้ามาก และตอ้ง
อาศยัที่ที่มีแรงดนัน ้ามากพอ 
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  6.1.1.3 การคลมุด้วยวัสดุเปียกช้ืน  
         เป็นวิธีที่ใชก้นัมาก  เพราะสะดวก ประหยดั และสามารถใชไ้ดก้บังานทั้ง 
แนวระดบั แนวด่ิง และแนวเอียง  วสัดุที่ใชค้ลุมอาจจะใช ้ผา้ใบ กระสอบ หรือวสัดุอื่นที่อมน ้า ขอ้ควรระวงั  
คือวสัดุที่คลุมตอ้งเปียกชุ่มอยูเ่สมอ การคลุมตอ้งคลุมให้วสัดุคลุมเหลื่อมกนั วสัดุที่ใชค้ลุมตอ้งปราศจากสารที่
เป็นอนัตรายต่อคอนกรีต หรือท าให้คอนกรีตด่าง  ส าหรับการคลุมงานคอนกรีตในแนวด่ิง ตอ้งยึดวสัดุคลุม 
ให้แน่นหนา ไม่เลื่อนหล่นลงมาได ้โดยเฉพาะเวลาที่ราดน ้า ซ่ึงจะตอ้งท าเป็นประจ า 

  6.1.2 การบ่มโดยการป้องกนัการเสียน า้จากเนือ้คอนกรีต 
   วิธีการน้ีใชก้ารผนึกผิวของคอนกรีต  เพ่ือป้องกนัมิให้ความช้ืนจากคอนกรีตระเหย
ออกจากเน้ือคอนกรีต การบ่มลกัษณะน้ีสามารถกระท าไดห้ลายวิธีดงัน้ี 

6.1.2.1 การบ่มในแบบหล่อ 
         แบบหล่อไมท้ี่เปียก และแบบหล่อเหล็ก  สามารถป้องกนัการสูญเสียความช้ืน
ไดดี้ วิธีน้ีจดัไดว่้าง่ายที่สุด เพียงแค่ทิ้งแบบหล่อให้อยูก่บัคอนกรีตที่หล่อไวใ้ห้นานที่สุดเท่าที่จะท าได ้และคอย 
ดูแลให้ผิวดา้นบนคอนกรีตมีน ้าอยู ่โดยน ้านั้นสามารถไหลซึมลงมาระหว่างแบบหล่อกบัคอนกรีตได ้

   6.1.2.2 การใช้กระดาษกนัน ้าซึม 
        เป็นการใชก้ระดาษกนัน ้าซึม ปิดทบัผิวคอนกรีตให้สนิท เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  
3 วนั วิธีน้ีมกันิยมใชก้บังานคอนกรีตแนวระดบั กระดาษกนัน ้าซึมน้ี เป็นกระดาษเหนียวสองชั้น ยึดติดกนัดว้ย
ยางมะตอย และเสริมความเหนียวดว้ยใยแกว้ มีคุณสมบตัิในการยึดหดตวัไม่มากนกัเวลาที่เปียก และแห้ง  
ขอ้ควรระวงัในการใชก้ระดาษ  คือ บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นจะตอ้งผนึกให้แน่นดว้ยกาว หรือเทป และ
กระดาษตอ้งไมม่ีร่อยรอยฉีกขาด หรือช ารุด 

   6.1.2.3 การใช้แผ่นผ้าพลาสติกคลุม 
         วิธีการน้ีจะเหมือนกบัการใชก้ระดาษกนัน ้า แต่แผ่นผา้พลาสติกจะเบากว่ามาก 
จึงสะดวกในการใชม้ากกว่า  สามารถใชก้บังานโครงสร้างทุกชนิด ขอ้ควรระวงัก็เช่นเดียวกบักระดาษกนัน ้า  
คือ รอยต่อ และการช ารุดฉีกขาด  และเน่ืองจากมนี ้าหนกัเบา จึงตอ้งระวงัเร่ืองการผูกยึด ป้องกนัลมพดัปลิวดว้ย 

   6.1.2.4 การใช้สารเคมีเคลอืบผิวคอนกรีต 
         เป็นการพ่นสารเคมีลงบนผิวคอนกรีตซ่ึงสารเคมีที่พ่นน้ีจะกลายเป็นเย่ือบางๆ  คลุม
ผิวคอนกรีตป้องกนัการระเหยออกของน ้าในคอนกรีตได ้ การบ่มวิธีน้ีทั้งสะดวกและรวดเร็วแต่ค่าใชจ่้าย 
จะสูง จึงมกัใชก้บังานที่บ่มดว้ยวิธีอื่นไดล้  าบาก  การพ่นสารเคมีน้ีตอ้งกระท าในขณะที่ผิวคอนกรีตยงัช้ืนอยู ่
และตอ้งพ่นให้ทัว่ถึง   ขอ้ที่ควรทราบ คือสารเคมีประเภทน้ีจะท าให้การยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตเดิมกบั
คอนกรีตที่จะเทใหม่เสียไป   จึงไม่ควรใชก้บังานคอนกรีตที่ตอ้งต่อเติม หรือฉาบปูนในภายหลงั  และหากใช้ 
สารเคมีฉีดพ่นแลว้  ไม่ควรฉีดน ้าซ ้า เพราะน ้าจะไปชะลา้งสารเคมีออก ควรช้ีแจงให้คนที่ท างานทราบถึง
ประเด็นน้ี เพ่ือจะไดไ้ม่ฉีดชะลา้งสารเคมีออกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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  6.1.3 การบ่มด้วยการเร่งก าลัง 
   เป็นการบ่มคอนกรีตดว้ยไอน ้า  โดยให้ความช้ืน และความร้อน กบัคอนกรีตที่หล่อ
เสร็จใหม่ๆ วิธีน้ี จะท าให้คอนกรีตมีก าลงัสูงขึ้นโดยรวดเร็วช่วยลดการหดตวั และเพ่ิมความตา้นทานต่อ
สารเคมีที่เป็นอนัตรายต่อคอนกรีต  การบ่มคอนกรีตดว้ยวิธีน้ีสามารถท าไดส้องวิธี คือการบ่มดว้ยไอน ้าที่มี
ความดนัต ่า และการบ่มดว้ยไอน ้าทีม่ีความดนัสูง  
   การบ่มดว้ยการเร่งก าลงั นิยมใชก้นัในงานอุตสาหกรรมคอนกรีตส าเร็จรูป ฉะนั้น                       
จะไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียด ณ ที่น้ี 
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บทที่ 4 

ความเสียหายที่เกิดขึน้กับคอนกรีต 

1. กล่าวน า 
 ความเสียหายของคอนกรีตที่หล่อมกัเกิดขึ้นไดเ้สมอ  แมว่้าจะไดพ้ยายามท าให้ดีที่สุดแลว้ก็ตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นบางคร้ังอาจไม่ท าให้เกิดอนัตรายขึ้นก็ตาม  แต่ก็อาจมีผลท าให้คอนกรีตที่หล่อขาด
ความสวยงามและความเช่ือถือขึ้นไดเ้ช่นกนั ปัญหาส าคญัที่ท าให้คอนกรีตเกิดความเสียหายน้ีอาจเกิดจาก
ความบกพร่องของผูอ้อกแบบกไ็ด ้แต่ส่วนใหญ่มกัเกิดจากทางผูก้่อสร้าง  ซ่ึงสาเหตุอาจจะมาจากขาดการ
ควบคุมงานที่ดี มีการใชว้สัดุที่ไม่เหมาะสมมาท าคอนกรีต อตัราส่วนผสมไมถู่กตอ้ง การเตรียมการก่อนเท
คอนกรีตไม่ดีพอ และการเทหรือการบ่มคอนกรีตที่ไม่ถกูวิธี  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีก็จะท าให้คอนกรีตที่หล่อเกิด
ความเสียหายได ้ ดงันั้น ถา้ทั้ง 2 ฝ่ายไดท้ าหนา้ที่ของตนเองอยา่งดีที่สุด   โดยไม่เกิดความบกพร่อง ปัญหา 
ดงักล่าวน้ีก็จะลดลงหรือหมดไปไดเ้ช่นกนั 

2. รอยร้าวบนคอนกรีต 
รอยร้าวบนคอนกรีตเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นไดเ้สมอ  รอยร้าวที่เกิดขึ้นบางคร้ังแมอ้าจไม่เป็นอนัตราย แต่ก็

จะท าให้ขาดความสวยงามและหมดความเช่ือถือไดเ้ช่นกนั  ปัญหาส าคญัที่ท าให้เกิดความแตกร้าว ไดแ้ก่ 
ความบกพร่องที่อาจเกิดจากทางผูอ้อกแบบหรือทางผูก้่อสร้างก็ได ้ซ่ึงถา้ทั้งสองฝ่ายไดท้ าหนา้ที่ไม่บกพร่อง
แลว้ ปัญหาดงักล่าวน้ีจะลดลงไดม้าก   เน้ิอหาต่อไปน้ีจะะกล่าวเฉพาะรอยร้าวที่เกิดจากความบกพร่องในการ
ก่อสร้างเท่านั้น 

 2.1 รอยร้าวที่เกิดขึน้ก่อนคอนกรีตแข็งตัว 
              ร้อยร้าวชนิดน้ี โดยปกติจะเกิดขึ้นภายใน 2 ถึง 8 ชัว่โมง หลงัเทคอนกรีต   สาเหตุส าคญัที่
ท าให้เกิดรอยแตกร้าวชนิดน้ี จ าแนกออกไดด้งัน้ี 

  2.1.1 การขยับตัวของแบบหล่อคอนกรีต (Form or Subgrade Movement) 
   รอยร้าวชนิดน้ี (ดูรูปที่ 4.1) สาเหตุอาจเน่ืองมาจากความช้ืน ซ่ึงจะท าให้แบบพองตวั 
หรือแบบอาจไม่แข็งแรงพอรับน ้าหนกัของคอนกรีตได ้ อยา่งไรก็ตามวสัดุยึดตรึงแบบ ไม่ว่าจะเป็นตะปู หรือ 
น๊อต ถา้เกิดการหลุดหลวมก็อาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท าให้แบบขยบัตวัไดเ้ช่นกนั ส่วนกรณีคอนกรีตเทบนพ้ืน
ความช้ืนจะเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท าให้พ้ืนที่รองรับเกิดการเคลื่อนไหวหรือขยบัตวั ท าให้เกิดรอยร้าวได ้  
การทรุดตวัของพ้ืนอนัเน่ืองมาจากการบดอดัไม่แน่น ก็ท าให้เกิดรอยร้าวไดเ้ช่นกนั  รอยร้าวที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ 
ดงักล่าวน้ีรูปร่างไม่แน่นอน การควบคุมเพ่ือมิให้เกิดรอยร้าวสามารถที่กระท าไดด้ว้ยจการตรวจความแน่น 
ของพ้ืนที่รองรับและแบบหล่อกอ่นที่จะเทคอนกรีต 
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รูปที่ 4.1 รอยร้าวเกิดจากการขยับตัวของแบบหล่อคอนกรีต หรือพื้นรองรับทรุดตัว 
 
 
  
 
 
 
 
 
    รอยร้าวเน่ืองจากแบบเคลื่อนที่              รอยร้าวเน่ืองจากพ้ืนที่รองรับทรุดตวั 
 

  2.1.2 การทรุดหรือจมตัวของวัสดุผสมหยาบในเนื้อคอนกรีต (Settement)  
     รอยร้าวชนิดน้ี (ดูรูปที่ 4.2) สาเหตุเกิดจากส่วนผสมของคอนกรีตเหลวเกินไป ดงันั้น
ในช่วงเวลาที่คอนกรีตก าลงักอ่ตวัอยู ่วสัดุผสมจ าพวกหินและทรายก็ยงัจมอยูเ่บื้องล่างเร่ือยๆ ถา้มีวสัดุขวาง 
กั้นอยู ่เช่น เหล็กเสริม ท่อสายไฟ หรือท่อน ้า ส่วนที่จมตวัทรุดตวัอยูร่อบๆ วสัดุนั้น ท าให้เกิดรอยร้าวบนผิวหนา้
คอนกรีตตามแนวของวสัดุนั้นๆ  สาเหตุดงักล่าวน้ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยสการลดปริมาณน ้าในส่วนผสมลงและ
ใช ้หิน ทรายที่มีขนาดลดหลัน่พอดี 

รูปที่ 4.2 รอยร้าวเกิดจากการทรุดหรือการจมตัวของวัสดุผสมหยาบในเนื้อคอนกรีต 
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2.1.3 รอยร้าวเกิดจากการหดตัวของคอนกรีตในขณะก่อตัว (Plastic Shrinkage) 
   รอยร้าวชนิดน้ี (ดูรูปที่ 4.3) สาเหตุเกิดจากอตัราการระเหยตวัของน ้าสูงกว่าปริมาณน ้า
ที่ถูกขบัออกจากคอนกรีตในขณะก่อตวั เน่ืองจากสภาพของดินฟ้าอากาศ และอุณหภูมิของคอนกรีตเอง รอยร้าว
ชนิดน้ีพบมากที่สุดบนพ้ืนคอนกรีต ลกัษณะการร้าวส่วนใหญ่จะร้าวเป็นเสส้นตรงหรือเป็นรูปตีนกา  
มกัเกิดภายในกรอบของพ้ืน  แต่ก็มีบา้งที่ร้าวไปจนถึงขอบเลยก็มี รอยร้าวชนิดน้ีลึกมาก   บางกรณีอาจร้าวตลอด
ความหนาของพ้ืนคอนกรีต 

รูปที่ 4.3 รอยร้าวเกิดจากการหดตัวของคอนกรีตในขณะก่อตัว 
 
 
 
                                                    
 
 
 

   รอยร้าวชนิดน้ีถึงแมจ้ะไม่เป็นอนัตรายต่อโครงสร้าง แต่ก็จะท าให้เหล็กเสริมเป็นสนิม
ได ้เน่ืองจากรอยร้าวชนิดน้ีเป็นช่องทางให้น ้าและอากาศเขา้ไปท าอนัตรายต่อเหล็กเสริมภายในเน้ือคอนกรีตได ้ 
การควบคุมสามารถกระท าไดด้ว้ยการเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้แก่ ไมแ้บบ พ้ืนที่รองรับวสัดุผสม  นอกจากนั้นการท า
แผงกนัลม กนัแดด การรีบแต่งหนา้คอนกรีต และการรีบบ่มคอนกรีตโดยเร็ว  ก็สามารถช่วยขจดัการแตกร้าวได ้
การหลีกเลี่ยงที่จะเทคอนกรีตในขณะอากาศร้อนหรือลมแรงก็สามารถที่จะช่วยขจดัการแตกร้าวไดด้ว้ยเช่นกนั 
รอยร้าวถา้พบก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตวั ก็อาจแกไ้ขไดด้ว้ยการเขยา่คอนกรีตอกีคร้ังหน่ึงหรือ แกโ้ดยการแต่ง
ผิวหนา้คอนกรีตดว้ยวิธีคลุกเคลา้คอนกรีตเขา้หากนักนั เพื่อปิดรอยร้าวดงักล่าว 

 2.2 รอยร้าวที่เกิดขึน้ภายหลังคอนกรีตแข็งตัวแล้ว  
  สาเหตุของการเกิดรอยร้าวชนิดน้ีจ าแนกออกไดด้งัน้ี  

  2.2.1 รอยร้าวที่เกิดจากการปฏิกิริยาทางเคมี                                                                
   ปฏิกิริยาทางเคมี   เป็นสาเหตุที่ส าคญัอนัที่ท าให้เกิดรอยร้าว  เช่น  การที่หินหรือ
ทรายบางชนิด เช่น ไพไรต ์(Pyrite) ท าปฏิกิริยากบัด่าง (Alkali) ในปูนซีเมนต ์เกิดเป็นวุน้และขยายตวัท าให้
เกิดรอยร้าว ซ่ึงในกรณีน้ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยใชปู้นซีเมนตท์ี่มีเปอร์เซ็นตข์องด่างเกิน 0.6% การเกิดสนิม
ขึ้นที่เหล็กเสริมอนัเป็นผลท าให้เหล็กเสริมเกิดการขยายตวั ก็จะท าให้เกิดรอยร้าวไดด้ว้ยเช่นกนั (ดูรูปที่ 4.4)  
ในกรณีน้ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการท าคอนกรีตให้แน่น และ/หรือให้เน้ือคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมหนา
พอที่จะป้องกนัความช้ืนมิให้ผ่านเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัเหล็กเสริมได ้
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รูปที่ 4.4 รอยร้าวเกิดจากเหลก็เสริมเป็นสนิม 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2.2 รอยร้าวที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 
   การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น การหด หรือการขยาย ของเน้ือคอนกรีตตาม 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความช้ืน   โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเมื่อแรงเคน้อนัเน่ืองมาจากการหดตวัสูงกว่า
แรงดึงที่คอนกรีตสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได ้ก็เป็นอีกหน่ึงที่ท าให้เกิดรอยร้าวขึ้นไดเ้ช่นกนั  องคป์ระกอบ
ส าคญัที่ท าให้เกิดรอยร้าวดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ ปริมาณน ้าในส่วนผสมของคอนกรีต ถา้ย่ิงใชน้ ้ามากคอนกรีตก็จะ
ร้าวมาก เพราะคอนกรีตจะหดตวัไดม้ากและมกี าลงัต ่าลง  การบ่มคอนกรีตที่ถูกวิธีในเวลาอนัถูกตอ้งจะช่วยให้
คอนกรีตมีก าลงัสูง และสามารถป้องกนัคอนกรีตแตกร้าวได ้
           วิธีควบคุมรอยร้าวชนิดน้ีนิยมท ากนัคือการท าจุดอ่อน (Weak Zone) ขึ้นในเน้ือคอนกรีต 
ดว้ยการท าเป็นรอยต่อเพ่ือให้คอนกรีตร้าวในบริเวณดงักล่าว โดยทัว่ไปจะให้รอยต่อลึกประมาณ 1 ใน 3  

ของความหนาของคอนกรีต (ดูรูปที่ 4.5) อาจใชเ้ลื่อยวงเดือนตดัเป็นร่องหลงัเทคอนกรีตแลว้ประมาณ 4 ถึง  
8 ชัว่โมง แต่ตอ้งให้สามารถท างานไดโ้ดยที่ผิวหนา้คอนกรีตไม่เสียหาย  รอยต่อดงักล่าวน้ีจะตอ้งมีมากพอ    
ปกติบนพ้ืนทางเทา้ควรท าไวทุ้กๆ ระยะ 2 เมตร  และส าหรับถนนหรือพ้ืนคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกๆ 5 ถึง 6 
เมตร  หรือทุกๆ ช่วงเสาอาคาร  แต่ไม่ควร 6 เมตร นอกจากจะมีการเสริมเหล็กไวอ้ยา่งเพียงพอ 

รูปที่ 4.5 การท ารอยต่อเพือ่ควบคุมการร้าวของคอนกรีต 
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2.2.3 รอยร้าวแบบแผนที่ (Craze Crack)  
   ซ่ึงมกัจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณผิวหนา้ของคอนกรีตเท่านั้น  จะเกิดจากการที่ผิวหนา้
ของคอนกรีตหดตวัมากกว่าเน้ือใน (ดูรูปที่ 4.6) รอยร้าวชนิดน้ีเมื่อเร่ิมเกิดจะมองไม่ค่อยเห็นแต่จะปรากฏให้
เห็นก็เมื่อเปียกน ้าเท่านั้น  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิ ความช้ืน และลม หรือจากการแต่งหนา้คอนกรีตที่มี
ส่วนผสมเหลวนานจนเกินไป หรือจากการใชปู้นซีเมนตแ์ห้งสาดไปบนผิวหนา้คอนกรีตเพ่ือให้แห้งตวัเร็วขึ้น  
ไอเสียจากเคร่ืองยนตก์็เป็นอีกส่ิงหน่ึงที่ท าให้ผิวหนา้ของคอนกรีตเกิดรอยร้าวไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการหลีกเลี่ยง
จากส่ิงเหล่าน้ีก็สามารถที่จะป้องกนัการเกิดรอยร้าวได ้
 

รูปที่ 4.6 รอยแตกร้าวแบบแผนที่ 
 
 
 
 
 
 
   
   

2.2.4 รอยร้าวที่เกดิจากความร้อน 
           ความร้อนที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดรอยร้าว  ไดแ้ก่  ความร้อนที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี
ระหว่างปูนซีเมนตก์บัน ้าขณะกอ่ตวั ซ่ึงจะท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอกของ
คอนกรีต  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคอนกรีตหลาซ่ึงมีเน้ือคอนกรีตมาก  การถา่ยเทความร้อนจากภายในออกสู่ 
ภายนอกจะท าให้คอนกรีตหดตวัและเกิดรอยร้าว  การควบคุมสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การเทคอนกรีตแต่ละ
คร้ังไม่เทให้สูงมากนกั หรือยืดระยะเวลาการเทระหว่างชั้นให้นานออกไป  การใชปู้นซีเมนตท์ี่ให้ความร้อนต ่า 
หรือการเพ่ิมความเยน็ให้กบัวสัดุผสมคอนกรีตและน ้าที่ใช ้ ก็สามารถที่จะป้องกนัการเกิดรอยร้าวไดเ้ช่นกนั 
         อุณหภูมิภายนอกก็มอีิทธิพลต่อการร้าวของคอนกรีตได ้การป้องกนัจากสาเหตุ 
ดงักล่าวน้ีสามารถที่จะกระท าไดด้ว้ยการท ารอยต่อไวใ้ห้คอนกรีตขยายตวั (ดูรูปที่ 4.7) รอยต่อที่ว่าน้ีควรท า 
ตลอดความหนาของแท่งคอนกรีต และกวา้งไม่ต ่ากว่า 6 มิลลิเมตร  ในรอยต่อควรอดัดว้ยวสัดุที่ยืดหยุน่ได ้ 
เช่น แผ่นยาง แอสฟัลต ์เป็นตน้  และรอยต่อดงักล่าวน้ีจะตอ้งก าหนดไว ้ณ  ต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น รอบเสา 
บนัได ระหว่างพ้ืนกบัผนงั ระหว่างแท่งหรือแผ่นคอนกรีตเก่กบัใหม่ ระหว่างทางเทา้กบัถนน หรือระหว่างถนน 
กบัพ้ืนโรงรถ เป็นตน้ 
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รูปที่ 4.7 การท ารอยต่อไว้ให้คอนกรีตขยายตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2.2.5 รอยร้าวที่เกดิบริเวณจุดอ่อนของโครงสร้าง 
                    จุดอ่อนของโครงสร้างโดยเฉพาะอยา่งย่ิงบริเวณตามมุมประตู-หนา้ต่าง ซ่ึงโดยทัว่ไป
จะมีแรงดนั (Stress Concentration) สูงกว่าทีอ่ืน่ บริเวณดงักล่าวน้ีมกัเกิดรอยร้าว  และรอยร้าวเหล่าน้ี 

ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณมุมหรือใกล้ๆ  กบัมุม ภายในระยะ 1 ใน 3 ของความกวา้งของช่องประตู-หนา้ต่าง  
(ดูรูปที่ 4.8 ก.) กรณีน้ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยใส่เหล็กเสริมเพ่ือช่วยรับแรงเคน้ที่เกิดขึ้น บางทีรอยร้าวอาจเกิด
จากการใส่เหล็กเสริมเช่นบริเวณที่เหล็กเสริมตอ้งหักงอ   กรณีดงักล่าวน้ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการเพ่ิมความ
หนาของคอนกรีตที่หุ้ม (ดูรูปที่ 4.8 ข.) 

รูปที่ 4.8 รอยร้าวที่เกิดบริเวณจุดอ่อนของโครงสร้าง และวิธป้ีองกนั 
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2.2.6 รอยร้าวที่เกดิจากความบกพร่องในการค านวณออกแบบ 
   ความบกพร่องในการค านวณออกแบบก็เป็นสาเหตูอีกอนัหน่ึง  ที่ท าให้เกิดรอยร้าว 
เช่น การใชเ้สาเข็มต่างขนาดรองรับฐานรากอาคารหลงัเดียวกนั หรือที่ต่อเน่ืองกนั  ดงันั้น เมื่อฐานรากทรุดตวัลง
ไม่เท่ากนัจึงท าให้เกิดรอยร้าวกบัอาคารได ้ หรือเกิดจากการก าหนดน ้าหนกัที่ใชใ้นการค านวณนอ้ยกว่าที่เป็น
จริง  ท าให้โครงสร้างไม่สามารถรับน ้าหนกัได ้กเ็ป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท าให้เกิดร้อยร้าวไดเ้ช่นกนั 

  2.2.7 รอยร้าวที่เกดิจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย 
   อุบตัิเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นในทนัทีทนัใด สามารถท าให้เกิดรอยร้าวได้
เช่นกนั  เช่น การรับน ้าหนกัหรือการส่ันสะเทือนที่สูงเกินขีดจ ากดัจากการ กระแทก ไฟไหม ้พายใุหญ่หรือ
แผ่นดินไหว เป็นตน้ 

3. ความเสียหายบนผิวหน้าคอนกรีต  
 ความเสียหายที่ปรากฏบนผิวหนา้คอนกรีตอาจขึ้นไดเ้สมอ ความเสียหายเหล่าน้ีอาจเป็นผลมาจาก
การท างานที่ขาดความระมดัระวงั  การใชว้สัดุที่ไม่เหมาะสม การใช่ส่วนผสมที่ไม่ถูกตอ้ง หรือการเทและบ่ม
คอนกรีตที่ไม่ถูกวิธี   จริงอยูส่ิ่งเหล่าน้ีถึงแมจ้ะซ่อมแซมไดก้็ตาม  แต่ก็ท าให้ยุง่ยากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย
และถึงแมว่้าจะซ่อมแซมดีเพียงใดก็ตาม ยอ่มไมอ่าจท าให้มีคุณภาพดีเท่ากบัคอนกรีตที่ไม่ตอ้งมีการซ่อม ส่ิง
เหล่าน้ีสามารถควบคุมมิให้เกิดขึ้น ถา้เพ่ิมความเอาใจใส่ทั้งก่อนและขณะปฏิบติังาน    
 ส าหรับลกัษณะความเสียหายที่พบโดยทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

  3.1 ผิวหน้าแตกเป็นฝุ่ น (Dusting)  
  ผิวหนา้ของคอนกรีตโดยเฉพาะบนพ้ืนคอนกรีต   มีคอนกรีตซ่ึงมีความแข็งนอ้ยกว่าเน้ือใน
เคลือบอยูบ่างๆ  ท าให้ความตา้นทานต่อการขดัสีต ่า ดงันั้นเมื่อถูกขดัสีก็จะกลายเป็นฝุ่นไปในที่สุด   
  ส าหรับสาเหตุและวิธีแกไ้ขไดแ้สดงไวใ้นตารางที่  4.1 
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ตารางที่  4.1 สาเหตุและวิธีแก้ไขผิวหน้าคอนกรีตแตกเป็นฝุ่ น 
สาเหตุ วิธีการแก้ไข

 - ใช้คอนกรีตที่มีค่าการยุบตัวสูง    เป็นผลทำให้วัสดุผสม  -  ใช้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวต่ำ
    แยกตวัได้ง่าย      โดยสว่นละเอียดจะลอยขึน้สูผิ่วหน้า
    จงึท าให้ก าลงัของผิวคอนกรีตลดต า่ลง
 - หินทรายที่ใช้สกปรก มีดินหรือตะกอนปะปนอยู่มาก และ  - ใช้หินทรายที่สะอาด และมีความลดหล่ัน
   ลอยขึน้สูผิ่วหน้าขณะท าการตกแต่งคอนกรีต     พอดี ให้เลอืกสถานที่กองเก็บ ซึง่สามารถ

    ป้องกนัมิให้สิง่สกปรกเจือปนได้ง่าย
 - แต่งผิวหน้าคอนกรีตก่อนเวลาอันควร    ทำให้เกิดการดึง  - ควรเร่ิมแต่งผิวหน้าคอนกรีต เม่ือคราบน้ำ
   สว่นละเอียดลอยขึน้สูผิ่วหน้า     บนผิวหน้าคอนกรีตหายไปจนหมดแล้ว
 - การบ่มคอนกรีตไม่ดีหรือไม่เพียงพอ  - บ่มคอนกรีตให้ดี และต้องกระทำต่อเนื่อง

    จนครบอายกุารบม่
 - คอนกรีตได้รับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ขณะที่ยังไม่แข็งตัว  - ป้องกันมิให้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เป่าลง
   ท าให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ระหวา่งปนูซีเมนต์กบัน า้ไมส่มบรูณ์   บนพืน้คอนกรีต หรือจดัระบบถ่ายเทอากาศ

   ให้เพียงพอ
 - ใช้เคร่ืองส่ันหรือเขย่าคอนกรีต กับคอนกรีตที่มีค่าการ  - ให้ลดปริมาณน้ำผสมคอนกรีตลงเม่ือใช้
    ยบุตวัสงู อนัท าให้วสัดผุสมเกิดการแยกตวั    เคร่ืองสัน่หรือเขยา่คอนกรีต
 - ใช้ปูนซีเมนต์สาดผิวหน้าคอนกรีตที่เหลว เพื่อช่วยให้  - ให้ลดปริมาณน้ำผสมคอนกรีต
    แห้งตวัเร็วขึน้

 
ข้อสังเกต แบบไม้หรือไม้อัดท่ีใช้คร้ังแรกกอ็าจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผิวหน้าของคอนกรีตแตกเป็นฝุ่นได้เช่นกัน จากทดสอบ 

 พบว่า Hemicellulose ในเนือ้ไม้ มีผลต่อการก่อตัวของปูนซีเมนต์  ดังน้ัน เม่ือใช้ไม้เป็นแบบโดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งเม่ือไม้ยังแห้งไม่สนิท กค็วรใช้น ามันทาเคลือบผิวหน้าไม้ก่อน แต่อย่างไรกต็ามสมาคมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์
แห่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า การใช้น า้มันทาแบบมากเกินไป  กอ็าจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผิวหน้าของ
คอนกรีตแตกเป็นฝุ่นได้เช่นกัน เน่ืองจาก น า้มันจะจับฝุ่นสะสมเป็นช้ันบางๆ บนผิวหน้าของแบบ ท าให้คอนกรีต 
ท่ีติดกับแบบไม่ก่อตัวตามปกติ  และเม่ือถึงก าหนดเวลาถอดแบบแล้วคอนกรีตท่ีติดกันกับแบบยังไม่แขง็ตัวจึง
กลายเป็นฝุ่นในท่ีสุด   ส าหรับการแก้ไขสามารถกระท าได้โดยไม่ใช้น า้มันทาแบบมากเกินไป หรือเช็ดล้างน า้มัน
ส่วนท่ีเกินออก  การใช้ไม้อัดเป็นแบบคร้ังแรกนอกจากจะท าให้ผิวหน้าของคอนกรีตแตกเป็นฝุ่นแล้ว บางคร้ัง 
จะท าให้ผิวหน้าของคอนกรีตเป็นสีชมพูหรือสีแดงซ่ึงเข้าใจว่าอาจเกิดจากสารบางชนิดท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
การผลิตไม้อัดส่ิงเหล่านีล้้างออกยาก แต่จะจางหายไปเองใน 2-3 วัน หรือบางคร้ังหลายสัปดาห์กเ็ป็นไป 
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3.2 ผิวหน้าร่อนเป็นแผ่น (Scaling)  
  ผิวหนา้ของคอนกรีตซ่ึงโดยทัว่ไป จะหนาประมาณ 2 ถึง 6 มลิลิเมตร หลุดร่อนออกมาจาก 
เน้ือคอนกรีตเมื่อกระทบกบัสภาวะผิดปกติ  
  ส าหรับสาเหตุและวิธีแกไ้ขไดถู้กแสดงไวใ้นตารางที่  4.2   

ตารางที่  4.2  สาเหตุและวิธีแก้ไขผิวหน้าคอนกรีตร่อนเป็นแผ่น 
สาเหตุ วิธีแก้ไข

 - คอนกรีตมีคุณภาพต่ำ (สัดส่วนระหว่าง ปูนซีเมนต์  - ปรับส่วนผสมของคอนกรีตให้ถูกต้อง
   ทราย หนิ และน า้  ไมถ่กูต้อง)
 - แต่งผิวหน้าคอนกรีตก่อนเวลาอันควร ทำให้เกิดการดึง  - ควรเร่ิมแต่งผิวหน้าของคอนกรีตเม่ือคราบน้ำ
   สว่นละเอียดลอยขึน้สูผิ่วหน้า    บนผิวหน้าคอนกรีตหายไปจนหมดแล้ว
 - ทรายท่ีใช้มีส่วนละเอียดมากเกินไป (ส่วนละเอียดท่ีผ่าน  - ขจัดส่วนท่ีละเอียดเกินไปออกด้วยการล้างหิน
   ตะแกรงร่อนเบอร์ 100 และ 200 )    และทรายก่อนน ามาใช้
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3.3 ผิวหน้าเป็นโพรง  (Honeycombed Surface) 
  ผิวหนา้ของคอนกรีตที่เป็นโพรงคลา้ยรังผ้ึงระหว่างกอ้นของหิน โดยมากจะเกิดบนผิวหนา้
ของคอนกรีตที่เทโดยมีแบบปิด เช่น ดา้นขา้งของคาน เสา หรือผนงั  
  ส าหรับสาเหตุและวิธีแกไ้ขไดถู้กแสดงไวใ้นตารางที่ 4.3  

ตารางที่ 4.3 สาเหตุและวิธีแก้ไขผิวหน้าคอนกรีตเป็นโพรง 
สาเหตุ วิธีแก้ไข

 - ส่วนผสมของคอนกรีตมีทรายน้อยเกินไปไม่เพียงพอไปอุด - ปรับปริมาณทรายในส่วนผสมของคอนกรีต
   ตามชอ่งวา่ง    ให้เหมาะสม
 - ค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เหมาะสมกับงาน เช่น การเท - ปรับค่าการยุบตัวของคอนกรีตให้เหมาะสม
   คอนกรีตในแบบแคบ ๆ   ถ้าค่าการยบุตวัสงูก็จะท าให้หิน    กบังาน และปฏิบตัิงานให้ถกูวิธี เชน่ 
   ไปกองรวมกนัได้        แต่ถ้าค่าการยบุตวัต า่ก็จะท าให้เนือ้   คอนกรีตที่ต้องเทสงู ๆ ควรใช้ทอ่สง่คอนกรีต
   คอนกรีตแน่นได้ยาก    ให้ถึงจดุที่เท เป็นต้น
 - ทำคอนกรีตให้แน่นได้ไม่ดีพอ  - ใช้เคร่ืองส่ันหรือเขย่าคอนกรีตช่วย และควร

   เทคอนกรีตแต่ละชัน้ให้สงูเกินกวา่ 60 ซม.
 - ใช้เวลาผสมคอนกรีตน้อยเกินไป  - ใช้เวลาผสมคอนกรีตให้นานขึ้นเพื่อให้วัสดุ

   ผสมกระจายตวัดีขึน้
 - เหล็กเสริมชิดแบบเกินไปหรือหินที่ใช้มีขนาดโตเกินไป  - ให้ตรวจสอบและหนุนเหล็กเสริมให้ห่างจาก

   แบบตามก าหนดและใช้หินที่ไมโ่ตเกินขนาด
 - แบบแตกหรือร่ัว ทำให้ส่วนละเอียดไหลออกไปได้  - ตรวจสอบแบบก่อนเทคอนกรีตและอุดรูร่ัว

   ทัง้หมด
 

หมายเหตุ ผิวหน้าท่ีเป็นโพรงซ่ึงไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อโครงสร้างสามารถซ่อมแซมได้ด้วยการสกัดให้ลึก 
  อย่างน้อย 2.5 ซม.  จากนั้นท าความสะอาดและฉีดน า้ให้ชุ่ม  แล้วใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  

ต่อทรายท่ีผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4 จ านวน 2 ½ ถึง 3 ส่วน อุดปิดรอย  และหลังจาก อุดปิดแล้ว 
จะต้องให้ความชุ่มช้ืนติดต่อกันอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 
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 3.4 ผิวหน้าพองปูด (Blistering) 
  ผิวหนา้พองปูดขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ขึ้นไปถึงหลายๆ เซนติเมตร ส่วน
ที่พองปูดสามารถกดให้แตกได ้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการแต่งผิวหนา้คอนกรีตก่อนก าหนด ท าให้ผิวหนา้
ถูกปิดกอ่นที่อากาศและน ้าจะหนีออกไปหมด  
  ส าหรับสาเหตุและวิธีแกไ้ขไดถู้กแสดงไวใ้นตารางที่ 4.4 

ตารางที่  4.4  สาเหตุและวิธีแก้ไขผิวหน้าคอนกรีตพองปูด 
สาเหตุ วิธีแก้ไข

 - ใส่สารทำให้เกิดฟองอากาศมากจนเกินไป ทำให้อากาศ  - ปรับปริมาณสารท่ีทำให้ฟองอากาศให้
   อากาศสว่นเกินทีส่ะสมผิวหน้าสกดักัน้มิให้น า้ใน     เหมาะสม
   คอนกรีตระเหยออกไปได้
 - ปริมาณของทรายไม่พอเหมาะ  โดยเฉพาะขนาดท่ีผ่าน  - เลือกใช้ทรายท่ีมีความลดหล่ัน และมีปริมาณ
    ตะแกรงร่อนเบอร์  30  และ  เบอร์  50    พอเหมาะ    ทีผ่า่นตะแกรงร่อนเบอร์ 30 และ

   เบอร์ 50
 - แต่งผิวหน้าคอนกรีตก่อนเวลาอันควร  - ควรเร่ิมแต่งผิวหน้าคอนกรีตเม่ือคราบน้ำบน

   ผิวหน้าคอนกรีตหายไปจนหมดแล้ว  

 3.5 มีช้ินส่วนละเอียดบนผิวหน้าคอนกรีต (Laitance) 
  ช้ินส่วนละเอียดบนผิวหนา้คอนกรีตที่เกิดขึ้นน้ี  เกิดกบัคอนกรีตที่ผสมเหลวจนเกินไป  จึงท า
ให้ส่วนผสมละเอียดต่างๆ  ถูกขบัให้ขึ้นมาสะสมผิวหนา้คอนกรีตเป็นชั้น มีลกัษณะออ่นไม่แข็งแรง  ในกรณีน้ี
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการผสมคอนกรีตให้ขน้ขึ้น 
  ส าหรับงานคอนกรีตที่เทเป็นชั้นๆ  จะสังเกตเห็นช้ินส่วนละเอียดเป็นแถบสีจางๆ บน
ผิวหนา้ของแต่ละชั้นที่เท  ฉะนั้น ถา้เกิดขึ้นกบัผิวหนา้ของชั้นใดแลว้ ก่อนที่จะเทคอนกรีตชั้นต่อไป จะตอ้ง
สกดัและลา้งผิวหนา้ส่วนน้ีออกให้หมดเสียก่อน เน่ืองจากเป็นส่วนที่ไม่แข็งแรงและน ้าซึมผ่านได ้
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 3.6 โพรงอากาศ (Air Pocket)  
  โพรงอากาศชนิดน้ีมกัจะเกิดกบัผิวคอนกรีตที่เทติดแบบ ส าหรับสาเหตุและวิธีแกไ้ขไดถู้ก
แสดงไวใ้นตารางที่  4.5  

ตารางที่  4.5  สาเหตุและวิธีแก้ไขผิวหน้าคอนกรีตมีโพรงอากาศ 
สาเหตุ วิธีแก้ไข

 - ใช้น้ำมันทาแบบมากเกินไป  นำมันจะยึดจับอากาศไว้  - เลือกน้ำมันทาแบบท่ีเหมาะสมและใช้ใน
    ทีห่น้าแบบ    ปริมาณทีพ่อเหมาะ
 - ปริมาณของทรายมากเกินไปทำให้อากาศหนีออกจาก  - ปรับส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสม
   คอนกรีตได้ยาก
 - เทคอนกรีตแต่ละช้ันสูงเกินไป จึงยากต่อการทำให้แน่น  - ไม่เทคอนกรีตแต่ละช้ันสูงเกินไป และจะต้อง

   ต้องกระทุ้งหรือเขยา่คอนกรีตให้แนน่
 - อากาศไปรวมตัวบนหน้าแบบ  - กระทุ้งคอนกรีตไปตามหน้าแบบให้ท่ัว เพื่อไล่

   ฟองอากาศ
 

3.7 แนวหรือรอยทราย (Sand Streaking) 
  แนวหรือรอยทรายถา้เกิดขึ้นแลว้ซ่อมแซมยาก  โดยทัว่ไปจะเกิดกบัผิวหนา้คอนกรีตที่เทติด
กบัแบบซ่ึงจะแลเห็นเป็นเส้นหรือแนวของทรายในทางตั้ง  
  ส าหรับสาเหตุและวิธีแกไ้ขไดถู้กตอ้ง แสดงไวใ้นตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 สาเหตุและวิธีแก้ไขผิวหน้าคอนกรีตที่มีแนวหรือรอยทราย 
สาเหตุ วิธีแก้ไข

 - ส่วนผสมเหลวเกินไป และทรายขาดส่วนละเอียด  - ปรับปริมาณน้ำในส่วนผสมให้พอเหมาะ และ
   ใช้ทรายทีมี่ขนาดลดหลัน่พอดี อาจต้องใช้สาร
   บางชนิดเพ่ือทดแทนสว่นละเอียด

 - ปริมาณน้ำปูน(Cement Paste) ไม่เพียงพอท่ีจะหุ้มทราย - ตรวจแบบ และอุดรอยร่ัวก่อนเทคอนกรีต
   เน่ืองจากแบบร่ัว    
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3.8 รอยปะทุ (Pop-out) 
  รอยปะทุ จะมีลกัษณะเป็นรูปกรวยโดยมีหินอยูท่ี่ปลายกรวย  เกิดจากการขยายตวัของหินใน
เน้ือคอนกรีตดนัให้คอนกรีตแตกและปะทุขึ้นมาบริเวณผิวหนา้  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัพ้ืนคอนกรีต รอยปุ
อาจปิดซ่อมดว้ยส่วนผสมของปูนทราย  แต่จะตอ้งท าความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมให้ดีเสียก่อน รวมทั้งเก็บ
กอ้นหินที่เป็นตน้เหตุให้เกิดความเสียหายออกดว้ย   
  ส าหรับสาเหตุและวิธีแกไ้ขไดถู้กแสดงไวต้ารางที่ 4.7  

ตารางที่ 4.7  สาเหตุและวิธีแก้ไขผิวหน้าคอนกรีตมีรอยปะทุ 
สาเหตุ วิธีแก้ไข

 - ใช้หินท่ีขยายตัวได้สูง เช่น หินดานบางชนิด หรือหินท่ีมี  - เลือกหินท่ีเหมาะต่อการทำคอนกรีตมาใช้
   ลกิไนท์ติดมาด้วย
 - เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างด่างในปูนซีเมนต์กับหินบางชนิด  - ใช้ปูนซีเมนต์ท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของด่างต่ำ

 - เกิดจากการปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับเศษแก้วต่าง ๆ  - เก็บเศษแก้วท่ีปะปนมากับหินออกให้หมด  
 

4. รอยเป้ือนบนคอนกรีต 
 รอยเป้ือนบนคอนกรีต แมว่้าไม่เป็นอนัตรายหรือท าความเสียหายแก่เน้ือคอนกรีตก็ตาม แต่ก็ท าให้
ผิวหนา้ของคอนกรีตขาดความสวยงามได ้   ดงันั้น เมื่อมีรอยเป้ือนปรากฏอยูบ่นผิวหนา้ของคอนกรีตแลว้  
ก็ควรที่จะท าการขจดัรอยเป้ือนนั้นอาจใชวิ้ธีขจดัดว้ยการขดัออก หรือใชส้ารเคมีเขา้ช่วยก็ได ้ แต่การขจดั
รอยเป้ือนดว้ยการขดัออกนั้น บางคร้ังก็อาจท าให้ผิวหนา้ของคอนกรีตเกิดการเสียหายได ้ เพราะส่วนใหญ่
แลว้รอยเป้ือนมกัจะจมลึกลงไปในเน้ือคอนกรีต ดงันั้น วิธีขจดัรอยเป้ือนดว้ยการใชส้ารเคมีจึงเป็นที่นิยมใช้
กนัโดยทัว่ไปเน่ืองจากสามารถป้องกนัการเสียหายดงักล่าวได ้
 4.1 การใช้สารเคมีขจัดรอยเป้ือน  มีจุดมุ่งหมาย  2  ประการ คือ 

      4.1.1 เพ่ือใชล้ะลายสารที่ท าให้เกิดรอยเป้ือน  แลว้ดึงออกมาจากเน้ือคอนกรีตหรือท าให้จม
ลึกลงไปในเน้ือคอนกรีตจนไม่เห็นรอยเป้ือน 
  4.1.2 เพ่ือเปลี่ยนสีรอยเป้ือนให้หายไป 
  โดยทัว่ไปการใช้สารเคมีเฉพาะบนผิวหนา้คอนกรีตเพ่ือขจดัรอยเป้ือน มกัไม่ค่อยไดผ้ล 
ทั้งน้ีเน่ืองจากคอนกรีตเป็นวสัดุที่มีเน้ือพรุน รอยเป้ือนจึงซึมลึกลงไปในเน้ือคอนกรีตได ้ดงันั้น เพ่ือให้ไดผ้ล
จริงๆ จึงมีการน าสารจ าพวกสารเฉ่ือย (Inert Materials) ที่เป็นผงละเอียด เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต 
(Whiting) หรือผงทาลค์ (Talc Powder) มาผสมเขา้กบัสารเคมี และท าให้มีความขน้เหลวคลา้ยแป้งเปียก ปิด
ไวเ้หนือรอยเป้ือนเป็นแผ่นหนาประมาณคร่ึงเซนติเมตร ก็จะช่วยมิให้รอยเป้ือนแผ่ขยายออก และยงัสามารถ
ดูดเอาสารที่ท าให้ชุ่มแลว้ปิดไวเ้หนือรอยเป้ือนก็ได ้



4-14 

 

 4.2 ชนิดของรอยเป้ือน  ชนิดของรอยเป้ือนที่มกัจะพบในงานคอนกรีตโดยทัว่ไป มีดงัน้ี  

  4.2.1 รอยเป้ือนเกิดจากเหล็ก 
   รอยเป้ือนชนิดน้ี เป็นรอยเป้ือนที่พบมากที่สุดในงานคอนกรีต ซ่ึงอาจเกิดจากน ้าที่ใช้
บ่มคอนกรีต     มีสารจ าพวกเกลือของแร่เหล็กละลายปนอยูม่าก   และตกตะกอนผสมแทรกอยูก่บัเน้ือคอนกรีต 
หรือเกิดจากเหล็กเสริมในคอนกรีตถูกความช้ืนท าให้เกิดสนิม รอยเป้ือนชนิดน้ีถา้เกิดต้ืนๆ บนผิวหนา้คอนกรีต 
ก็สามารถขจดัออกได ้โดยใชก้รดโอซาลิค ชนิดผงหนกัประมาณ 120 กรัม ละลายในน ้า 1 ลิตร เช็ดบริเวณที่
เป้ือน แต่ก่อนเช็ดจะตอ้งท าผิวคอนกรีตบริเวณนั้นให้ชุ่มดว้ยน ้าเสียก่อน มิฉะนั้นกรดอาจจะกดัเน้ือคอนกรีต
และละลายให้จมลึกลงไปอีก ท าให้เกิดเป็นขี้ เกลือสีขาวขึ้นไดใ้นภายหลงั   หลงัจากจากเช็ดดว้ยน ้ ายาแลว้
ประมาณ 2-3 ชัว่โมง ให้ลา้งดว้ยน ้าแลว้ใชแ้ปรงขดัจนกว่ารอยจะหมดไป ไม่ควรใชแ้ปรงโลหะขดั เพราะขน
แปรงอาจหลุดติดบนผิวหนา้คอนกรีต และถา้ลา้งไม่หมดจะเป็นตวัก่อให้เกิดสนิมขึ้นไดอ้ีกในภายหลงั 
   ถา้รอยเป้ือนเกิดลึกลงไปในเน้ือคอนกรีต ให้ใชน้ ้ ายาโซเดียมไซเตรด 1 ส่วน ผสม
น ้าอุ่น  6 ส่วน  แลว้เติมกรีเซอรีนในปริมาณเท่าๆ กนัลงไป เพ่ือท าให้เป็นแป้งเปียกเสียก่อน หลงัจากนั้นน า
ส่วนผสมดงักล่าวน้ีไปปิดทิ้งไวบ้นรอยเป้ือน 2-3 วนั  ถา้ปรากฏว่ารอยยงัไม่หมด ก็ตอ้งท าซ ้าอีก หรืออาจใช้
แอมโมเนียมไซเตรด แทนโซเดียมไซเตรดก็ได ้ซ่ึงจะช่วยให้ขจดัรอยเป้ือนไดดี้ขึ้น  

  4.2.2 รอยเป้ือนเกิดจากโลหะ 
   โลหะจ าพวกทองแดง และบรอนซ์  ถา้ถูกน ้าบ่อยๆ  ก็สามารถก่อให้เกิดรอยเป้ือนได ้
รอยเป้ือนโดยทัว่ไปจะเป็นสีเขียว หรือบางคร้ังอาจเป็นสีน ้าตาลก็ได ้ รอยเป้ือนชนิดน้ีสามารถขจดัออกไดด้ว้ย
การใช ้ผงแอมโมเนียมคลอไรด ์1 ส่วน ผสมเขา้กบัผงทาลค์ 4 ส่วน โดยน ้าหนกั  แลว้เติมแอมโมเนียวอร์เตอร์ 
และคนให้เขา้กนัจนเป็นแป้งเปียก  จากนั้นน าไปปิดทบัรอยเป้ือนและทิ้งไวจ้นแห้งแลว้จึงแกะออก ถา้รอยเป้ือน
ยงัไม่หมดให้ท าซ ้าอีก หรืออาจใชอ้ลูมิเนียมคลอไรดแ์ทนแอมโมเนียมคลอไรด ์ก็ได ้
   โลหะพวกอะลมูิเนียมก็ก่อให้เกิดสีขาวบนพ้ืนคอนกรีตไดเ้หมือนกนั  วิธีแกก้็คือใช้
น ้ารดให้ชุ่ม  แลว้ใชก้รดเกลือซ่ึงเขม้ขน้ประมาณ 10-20% เช็ดถูบริเวณรอยเป้ือน  เมื่อรอยเป้ือนหมดแลว้ตอ้ง
ใชน้ ้าลา้งให้สะอาดเพ่ือให้กรดหมดจริงๆ  กรณีคอนกรีตเป็นสี น ้ายาที่ใชจ้ะตอ้งเจือจางกว่าปกติ มิฉะนั้น น ้ายา
อาจจะกดัสีคอนกรีตให้จางลงไปดว้ย 

  4.2.3 รอยเป้ือนเกิดจากสี 
   รอยเป้ือนชนิดน้ี ถา้ยงัไม่แห้งให้ใชผ้า้ดูดซบัออกให้หมด ห้ามใชน้ ้ายาลา้งสี  เพราะ
จะท าให้รอยเป้ือนแผ่ขยายกวา้งออกไป จากนั้นให้ใช้ผงขดัพ้ืนและน ้าขดัลา้งออกให้หมด  แต่ถา้สีแห้งสนิท
แลว้ (ไม่นอ้ยกว่า 1 สัปดาห์ )    ให้ใชน้ ้ายาลา้งสีจ าพวกเมทธีลีนไดคลอไรดท์าทิ้งไวบ้นรอยเป้ือน 2-3 นาที  
แลว้ขูดออกเบาๆ  และใชน้ ้าลา้งออกให้หมด อาจตอ้งใชผ้งขดัพ้ืนช่วยขดัลา้งออกดว้ย 
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  4.2.4 รอยเป้ือนเกิดจากไอโอดีน 
   รอยเป้ือนชนิดน้ีถา้ปล่อยทิ้งไวจ้ะคอ่ยๆ  จางหายไปเองในที่สุด  แต่ถา้ตอ้งการขจดั
ออกโดยเร็ว ให้เช็ดดว้ยแอลกอฮอล ์แลว้ใชผ้งทาลค์ หรือผงแคลเซียมคาร์บอเนต โรยไวเ้หนือรอยเป้ือน   
ส าหรับรอยเป้ือนที่เกิดบนก าแพงหรือผนงัหลงัจากเช็ดดว้ยแอลกอฮอลแ์ลว้ ให้ผสมผงทาลค์กบัแอลกอฮอล์
พอเป็นแป้งเปียกปิดบริเวณรอยเป้ือน 

  4.2.5 รอยเป้ือนจากเลือด 
   รอยเป้ือนชนิดน้ีตอ้งลา้งดว้ยน ้าก่อน แลว้จึงใชผ้งโซเดียมเปอร์ออกไซดปิ์ดเหนือ
บริเวณรอยเป้ือนบางๆ  ขณะโรยระวงัอยา่ให้ถูกผิวหนา้หรือสูดดมเขา้ไป จากนั้นพรมน ้าทิ้งไว ้2-3 นาที แลว้
จึงใชน้ ้าลา้งและขดัออกให้หมด ใชก้รดน ้าส้มเขม้ขน้  5% ลา้งอีกคร้ังเพ่ือท าให้เป็นกลาง ถา้มีดา่งที่เกิดจาก
โซเดียมเปอร์ออกไซดเ์หลืออยู ่เสร็จแลว้ลา้งออกให้หมดดว้ยน ้าสะอาด 

  4.2.6 รอยเป้ือนเกิดจากเหง่ือ 
   รอยเป้ือนชนิดน้ีมกัจะเกิดจากมือที่เปรอะเป้ือนเหง่ือ หรือน ้ามนัจากผม ป้ายสะสม
อยูบ่นพ้ืนคอนกรีต  เช่น  ตามก าแพงหรือผนงัขา้งบนัไดโดยทัว่ไป  จะเป็นสีน ้าตาล หรือสีเหลือง  ซ่ึงอาจท า
ให้เขา้ใจผิดคิดว่าเป็นสีสนิมเหล็กได ้วิธีขจดัรอยเป้ือนชนิดน้ีให้ใช้ผงทาลค์ผสมไตรคลอเรธีลีนให้เป็นแป้ง
เปียกขน้ๆ แลว้น าไปปิดบริเวณรอยเป้ือน  เมื่อแห้งแลว้จึงขูดออก   (ขณะปิดควรหาส่ิงปกคลุม เพ่ือป้องกนัมิ
ให้ระเหยแห้งเร็วเกินไป) ถา้รอยเป้ือนมากอาจจ าเป็นตอ้งท า 2 หรือ 3 คร้ัง ก็ได ้

   การใชส้ารเคมีชนิดน้ีในที่อบั จะตอ้งจดัให้มีการระบายอากาศที่ดี เน่ืองจากถา้สูด
ดมเขา้ไปแลว้อาจเกิดอนัตรายขึ้นได ้วิธีน้ีอาจใช้ขจดัรอยเป้ือนที่เกิดจากควนัไฟและรอยไหมไ้ดด้ว้ย 

  4.2.7 รอยเป้ือนเกิดจากหมกึ 
           วิธีขจดัรอยเป้ือนชนิดน้ีตอ้งแลว้แต่ชนิดของหมึกซ่ึงแตกต่างกนัออกไป ถา้เป็นหมึก
เขียนหนงัสือธรรมดาชนิดสีฟ้า  ให้ใชโ้ซเดียมเปอร์บอเรต ละลายกบัน ้าร้อนแลว้ผสมกบัผงแคลเซียมคาร์บอเนต  
ให้เป็นแป้งเปียก น าไปปิดรอยเป้ือนทิ้งไวจ้นแห้งแลว้แกะออก  อาจจะตอ้งท าซ ้าสองหรือสามคร้ังจนหมดรอย 
เป้ือน  แต่ถา้ยงัมีสีน ้าตาลเหลืออยู ่ในการขจดัรอยเป้ือนให้ใชวิ้ธีเดียวกนักบัการขจดัรอยเป้ือนที่เกิดจากเหล็ก 
   หมึกบางชนิดที่มีสีสดใสเพราะใชสี้เคมี หรือหมึกสีแดง สีม่วง หรือสีเขียว นอกจาก
จะใชวิ้ธีการขจดัรอยเป้ือนดงัที่กล่าวมาในขา้งตน้แลว้ ก็ให้ใช้ผา้ชุบแอมโมเนียวอร์เตอร์ให้ชุ่ม ปิดไปบนรอย
เป้ือนอีกคร้ังหน่ึง 
   หมึกประเภทปรัชเซียลบลูอาจไม่สามารถขจดัออกไดด้ว้ยวิธีดงักล่าวขา้งตน้ ก็ให้
ใชผ้า้ชุบน ้าสบู่แก่ๆ หรือชุบแอมโมเนียวอร์เตอร์ปิดบนรอยเป้ือน 
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   หมึกบางชนิดอาจขจดัออกไดโ้ดยใช้ผา้ชุบน ้ายาโพแตสเซียมไฮเปอร์คลอไรด ์ผสม
กบัโพแตสเซียมคลอไรดใ์ห้ชุ่มปิดที่รอยเป้ือน ส่วนผสมของปูนคลอรีน (Chlorinated lime) และแคลเซียม
ไฮเปอร์คลอไรดผ์สมกบัผงแคลเซียมคาร์บอเนตให้เป็นแป้งเปียก ก็สามารถขจดัรอยเป้ือนที่เกิดจากสีหมึก 
บางชนิดไดผ้ลดีเช่นกนั 
   หมึกที่มีเกลอืของแร่เงินผสมอยูจ่ะท าให้เกิดรอยเป้ือนสีด า ซ่ึงสามารถขจดัออกได้
ดว้ยการใช้แอมโมเนียวอร์เตอร์ลา้งออกหลายๆ  คร้ังจนกว่าสีด าจะจางหายไป 

  4.2.8 รอยเป้ือนเกิดจากยาสูบ ยางไม้ กาแฟ ปัสสาวะ และรอยไม้ 
   รอยเป้ือนเหล่าน้ีสามารถขจดัออกไดด้ว้ยน ้ายาเคมี ซ่ึงไดจ้ากการน าผลึกไตรโซเดียม
ฟอสเฟตหนกั 1 กิโลกรัม ละลายในน ้าร้อนประมาณ 4.2 ลิตร ในภาชนะกระเบื้อง แลว้น าปูนคลอรีน    หนกั
ประมาณ 375 กรัม ผสมกบัน ้าพอขน้ๆ  ในภาชนะกระเบื้องเช่นกนั เทผสมลงไปแลว้คนให้เขา้กนั แลว้ทิ้งให้ 

ตกตะกอน จากนั้นจึงน าน ้ายาที่ไดไ้ปใชข้จดัรอยเป้ือน แต่ตอ้งระวงัอยา่ให้ถูกกบัโลหะหรือภาชนะที่เป็นสี 
   รอยเป้ือนที่เกิดจากยาสูบให้ใช้ผงทาลค์ผสมกบัน ้ายาที่เตรียมไวข้า้งตน้ จนเป็นแป้ง
เปียกปิดบริเวณรอยเป้ือนทิ้งให้แห้งแลว้แซะออกและลา้งดว้ยน ้าสะอาด 
   รอยเป้ือนที่เกิดจากยางไมห้รือกาแฟก็ท าเช่นเดียวกนักบัขา้งตน้ และจะไดผ้ลดีย่ิงขึ้นถา้
ใชก้รีเซอลีน 1 ส่วน ผสมกบัน ้า 4 ส่วน ลา้งบนผิวหนา้คอนกรีตเสียก่อน 
   รอยเป้ือนที่เกิดจากปัสสาวะ ก็ใชวิ้ธีการเช่นเดียวกนักบัการขจดัรอยเป้ือนที่เกิดจาก 
ยางไมห้รือกาแฟ แต่ถา้ผิวหนา้คอนกรีตเสียหายเน่ืองจากถูกปัสสาวะมานาน ก็จ าเป็นที่จะตอ้งซ่อมตกแต่ง
ผิวหนา้คอนกรีตใหม่ 
   ส าหรับรอยไหมก้็สามารถขจดัโดยลา้งดว้ยน ้ายาที่เตรียมไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

  4.2.9 รอยเป้ือนเกิดจากน า้มันลนิซีด 
   รอยเป้ือนชนิดน้ีโดยมากมกัมาจากยาง (Putty) ทีใ่ชอุ้ดกนัน ้าร่ัว น ้ามนัที่คา้งอยูบ่น
ผิวหนา้สามารถขจดัได ้ดว้ยการใช้ผงปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต หรือปูนซีเมนต ์โรยเพื่อดูดซบัออก ตอ้ง
ระวงัมิให้รอยเป้ือนแผ่ขยายออกไปขณะที่เก็บผงเหล่าน้ีออกทิ้ง จากนั้นให้ใชไ้ตรโซเดียมฟอสเฟต 1 ส่วน   
โซเดียมเปอร์บอเรต 1 ส่วน และผงทาลค์อีก 3 ส่วน กบัน ้าสบู่ร้อน ผสมกนัให้เป็นแป้งเปียกแลว้ปิดบริเวณ
รอยเป้ือน เมื่อแห้งแลว้รดดว้ยน ้าสบู่ให้ชุ่ม ท าเช่นน้ีจนกว่ารอยเป้ือนจะหายไป 
   อีกวิธีหน่ึงซ่ึงง่ายกว่าแต่ไม่ไดผ้ลดีเท่าก็คือ การใชผ้า้ชุบน ้ายาไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซดปิ์ดบริเวณรอยเป้ือน แลว้ใชผ้า้อีกช้ินหน่ึงชุบแอมโมเนียวอร์เตอร์ปิดทบัก็สามารถท าให้รอยเป้ือน
จางหายไปไดเ้ช่นกนั 
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4.2.10 รอยเป้ือนเกิดจากน ้ามันเคร่ือง 
   รอยเป้ือนชนิดน้ี   จะตอ้งใชวิ้ธีการดูดซบัน ้ามนัที่คา้งอยูบ่นผิวหนา้ของคอนกรีต
ออกเสียก่อนดว้ยเช่นกนั แลว้ลา้งดว้ยน ้าสบู่ชนิดเขม้ขน้ จากนั้นใชไ้ตรโซเดียมฟอสเฟต 1 ส่วน น ้า 6 ส่วน 
ผสมกบัวสัดุเฉ่ือยให้เป็นแป้งเปียกน าไปปิดแลว้ทิ้งไวป้ระมาณ 20 ถึง 24 ชัว่โมง เพ่ือให้แห้งแลว้จึงลา้งดว้ย
น ้าสะอาด ในกรณีน้ีอาจใชโ้ซดาไฟชนิดเขม้ขน้ 5% ท าเป็นแป้งเปียกปิดก็ได ้
   อีกวิธีหน่ึงให้ใชผ้า้ชุบน ้ายาซ่ึงเป็นส่วนผสมระหว่างอาชีโทนกบัเอทิล-แอชีเตต ใน
ปริมาณเท่าๆ กนั  ปิดให้ทัว่บริเวณรอยเป้ือน แลว้ใชแ้ผ่นคอนกรีตหรือกอ้นหินเผาไฟร้อนๆ  วางบนผา้ ก็จะ
สามารถดูดน ้ามนัซ่ึงถูกละลายดว้ยสารเคมีออกไปจากเน้ือคอนกรีตได ้

  4.2.11 รอยเป้ือนเกิดจากแอสฟัลต์ 
   รอยเป้ือนที่เกิดขึ้นถา้เกิดจากแอสฟัลตท์ี่มาจากปิโตรเลียม ก็จะสามารถขจดัออกได้
โดยใชน้ ้าแข็งท าให้เยน็เพ่ือให้เกิดการร่วนและสกดัออกไดง่้าย    ส่วนที่ติดบนผิวหนา้คอนกรีตตอ้งลา้งและ
ขจดัดว้ยผงขดัพ้ืน แต่ถา้เป็นชนิดอีมลัซิไฟตแ์อสฟัลต ์ก็อาจขจดัไดเ้พียงการลา้งขดัเท่านั้น 
   คทัแบคแอสฟัลตเ์ป็นรอยเป้ือนที่ขจดัให้หมดไปจริง ๆ ไดย้าก    แต่กอ็าจช่วยลด
ความเขม้ของรอยเป้ือนลงได ้ดว้ยการใช้เบลซอลผสมกบัผงวสัดุเฉ่ือยน าไปปิดรอยเป้ือน เมื่อแห้งแลว้จึงแกะ
ออกแลว้ขดัดว้ยผงขดั กรณีน้ีจะตอ้งกระท าสลบักนัไปหลายๆ  คร้ัง 

5. การซ่อมคอนกรีต 
 การซ่อมคอนกรีตในแต่ละกรณีอาจจะแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของความเสียหายที่
เกิดขึ้น ชนิดของโครงสร้าง สภาพส่ิงแวดลอ้ม    และความเหมาะสมตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม    ไม่ว่าจะเลือกซ่อม 
โดยวิธีใด ส่ิงส าคญัที่สุดที่ควรจะตอ้งค านึงถึงก็คือ คุณสมบติัของส่วนที่ซ่อมแซม ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปดงัต่อไปน้ี 
 - จบัยึดกบัเน้ือคอนกรีตเดิมไดดี้ 
 - ทนทานเท่าคอนกรีตเดิมและไม่ร่ัวซึม 

 - ยึดและหดตวัเท่าคอนกรีตเดิม และไม่แตกร้าว 
 - รับก าลงัไดเ้ท่าคอนกรีตเดิม 
 - สวยงาม ดูไม่น่าเกลียด 

 ในการซ่อมคอนกรีต ขั้นตอนที่ส าคญัและถอืเป็นงานอนัดบัแรกก็คอื การท าความสะอาดบริเวณที่จะ
ซ่อม ซ่ึงเร่ิมจากการขจดัเศษหินหรือปูนที่ติดคา้งหรือไม่แน่นหนาออกให้หมด รวมถึงการขจดัส่ิงสกปรกต่างๆ 
เช่น สี ไข หรือน ้ามนัในการขจดั อาจใชวิ้ธีสกดัออก ใชท้รายพ่นขดั ใชก้รดมูเรียติค (Muriaticacid) ขดัแลว้ใช้
แปรขดั ลมเป่า หรือฉีดพ่นดว้ยน ้า การท าความสะอาดน้ีจะสามารถช่วยเพ่ิมการยึดจบัระหว่างคอนกรีตเก่า กบั
คอนกรีตใหม่ให้ดีขึ้นได ้
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 วิธีซ่อมคอนกรีตที่นยิมกันในปัจจุบัน จ าแนกออกได้เป็น 5 วิธีด้วยกัน ได้แก่   

 5.1 ซ่อมโดยอุดต าหนิ (dry pack method)  
  การซ่อมโดยวิธีน้ีเหมาะกบัการซ่อมบริเวณแคบๆ  หรือรูที่เกิดจากการยึดตรึงแบบหรือบริเวณ 
ที่มีสดความลึกเท่ากบัหรือมากกว่าความกวา้งยาว วิธีการซ่อมให้ใชม้อร์ตา้ซ่ึงเป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์
กบัทรายละเอียด (ผ่านตะแกรงเบอร์ 16 ทั้งหมด) ในอตัรา 1 ต่อ 2 ½ ส่วนโดยปริมาตร ผสมน ้า พอสมควรอุด
ปิดรอยต าหนิ การใชน้ ้ามากไปอาจจะท าให้มอร์ตา้เกิดการแตกร้าวไดภ้ายหลงั 
  ก่อนอุดซ่อมดว้ยมอร์ตา้ จะตอ้งท าความสะอาดบริเวณที่ซ่อมให้ดีเสียก่อนแลว้ราดน ้าให้ชุ่ม
เพ่ือป้องกนัมิให้คอนกรีตดูดน ้าจากมอร์ตา้การอดัมอร์ตา้จะตอ้งอดัเป็นชั้นๆ หนาประมาณ 1 เซนติเมตรเมื่อ
อุดเสร็จแลว้จะตอ้งมีการบ่มส่วนที่ซ่อมให้ดีเหมือนกบัการบ่มคอนกรีตทัว่ๆ ไป ก็จะสามารถป้องกนัการหด
ตวั และการแตกร้าวได ้

 5.2 ซ่อมโดยพ่นทับด้วยมอร์ต้า (Pneumatic mortar replacement method) 
  การซ่อมโดยวิธีน้ีเหมาะกบัการซ่อมบริเวณกวา้งๆ แต่ต้ืน เคร่ืองมือที่ใชอ้าจแตกต่างกนัออกไป
ตามบริษทัผูผ้ลิต แต่หลกัใหญ่ก็คือเคร่ืองมือชนิดนส้ีจะตอ้งมีอุปกรณ์ส าหรับผสมปูนซีเมนตแ์ละทรายให้เขา้กนั
ในสภาพที่แห้งๆ ส่วนผสมดงักล่าวน้ีจะถูกพ่นไปตามท่อดว้ยแรงลมและเขา้ผสมกบัน ้าให้ พอเหมาะกบัปริมาณ
น ้าให้พอเหมาะกบัปริมาณของปูนซีเมนต ์

 5.3 ซ่อมด้วยคอนกรีตใหม่ (Concrete Replacement Method)  
  การซ่อมโดยวิธีน้ีเหมาะกบัการซ่อมคอนกรีตที่มรูีทะลุเน้ือคอนกรีตหรือรูที่ลึกมากๆ ตั้งแต่ 
10 ถึง 15 เซนติเมตรขึ้นไปและเป็นบริเวณกวา้งๆ ในการเตรียมงานจะตอ้งสกดัคอนกรีตเก่าทีไ่มดี่ออก
เสียก่อนควรสกดัให้เป็นร่องเพ่ือช่วยจบัยึดกบัคอนกรีตใหม่จากนั้นให้ท าความสะอาดดว้ยการเป่าพ่นดว้ยลม
หรือลมกบัน ้าแต่ตอ้งระวงัมิให้น ้ามนัจากเคร่ืองอดัลมไปตกคา้งบนผิวหนา้ของคอนกรีตที่จะซ่อม  
          ก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่   จะตอ้งรดน ้าบริเวณที่จะซ่อมให้ชุ่มเพ่ือป้องกนัมิให้คอนกรีตเก่า   
ดูดน ้าจากคอนกรีตใหม่  จากนั้นใชม้อร์ตา้ขน้ๆ ราดหรือทาอยา่งสม ่าเสมอ ให้ทัว่ถึงแลว้จึงเทคอนกรีตใหม่
ลงไป ก่อนทีม่อร์ตา้ดงักล่าวจะก่อตวั อยา่งไรก็ตาม คอนกรีตที่เทใหม่จะตอ้งมีส่วนผสมเช่นเดียวกบั
คอนกรีตเก่าและมีค่าการยบุตวัต ่า ไม่ควรใชน้ ้าผสมเกินกว่า 23 ลิตรต่อปูนซีเมนต ์ 1ถุง (50  กก.) และเมื่อเท
แลว้จะตอ้งกระทุง้ให้แน่นโดยทัว่ถึงกนั  เพ่ือให้เกิดการจบัยึดกนัระหว่างคอนกรีตเก่ากบัคอนกรีตใหม่ 
  คอนกรีตที่เทรอยซ่อมบริเวณรอยต่อ  จะตอ้งท ารอยต่อบริเวณคอนกรีตใหม่ให้ตรงและ
เหมือนกบัรอยต่อของคอนกรีตเก่าดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการแตกร้าว  เน่ืองจากคอนกรีต  ทั้งเก่าและ
ใหม่จะมีคุณสมบตัิการยืดหดตวัเท่าๆ กนั     
          หลงัการซ่อมแลว้จะตอ้งบ่มส่วนที่ซ่อมให้ดีจนกว่าจะครบอายกุารบ่ม                 
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5.4 ซ่อมโดยวิธีอดัหิน  (pre packed concrete replacement method) 
             การโดยวิธีน้ีเหมาะกบัการซ่อมงานขนาดใหญ่  งานซ่อมใตน้ ้า หรือคอนกรีตไดย้ากใชไ้ดผ้ล
กบังานซ่อมอาคารของเขื่อน อุโมงค ์ก าแพงกนัดิน ตอหมอ้สะพาน เส และคานของอาคารหรือสะพาน 
  วิธีซ่อมให้ใชหิ้นที่สะอาดและมีความลดหลัน่พอดี อดัให้แน่นบริเวณที่ซ่อมโดยให้มี
ช่องว่างประมาณ 35–40% และมีแบบปิดกั้นแลว้จะตอ้งท าให้หินเปียกหรือท าให้จมอยูใ่ตน้ ้าไดจ้ะย่ิงดี
จากนั้นจึงป๊ัมอดัมอร์ตา้เขา้ไประหว่างช่อวหิน โดยใชแ้รงต ่า มอร์ตา้ที่อดัเขา้ไปไล่น ้าออกและเขา้ไปแทนที่ 
ท าให้คอนกรีตแน่นและมีหินผสมอยูใ่นปริมาณสูง จากการทดลองพบว่าคอนกรีตน้ีหดตวันอ้ยกว่าคอนกรีต
ธรรมดา 

 5.5 ซ่อมโดยใช้อพ๊ีอกซ่ี (Epoxy Mortar or Concrete Method) 
  อีพ๊อกซีเป็นสารซ่ึงไดจ้ากการเอาของเหลว 2 ชนิดมาผสมกนั ชนิดหน่ึงเป็นเน้ือของอีพ๊อกซีเอง
ซ่ึงเป็นสารที่สกดัมาจากพืช ส่วนอีกชนิดหน่ึงเป็นตวัเร่ง สารทั้งสองชนิดเมื่อยงัไม่ผสมกนัก็ยงัจะคงสภาพเดิม
แต่เมื่อผสมกนัแลว้ก็จะเกิดปฎิกิริยาทางเคมี    เปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นของแข็งและมีคุณสมบตัิในการ 
จบัยึดไดดี้ การผสมสารทั้งสองชนิดน้ีจะตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของบริษทัผูผ้ลิตโดยเคร่งครัดจึงจะไดผ้ลดี 
  สารชนิดน้ีอาจใชใ้นลกัษณะของมอร์ตา้โดยผสมกบัทรายลว้นๆ หรือใช้ในลกัษณะ
คอนกรีตผสมทรายและหินก็ได ้ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะและขนาดของส่วนที่ซ่อม ส าหรับกรณีที่ใชเ้ป็น
มอร์ตา้ส่วนผสมระหว่างอีพ๊อกซ่ีกบัทรายอยูร่ะหว่าง 1:5 ถึง 1:8 โดยน ้าหนกั แต่ถา้ใชใ้นลกัษณะของ
คอนกรีตส่วรผสมระหว่างอีพ๊อกซ่ีกบัหินทรายโดยน ้าหนกัควรอยูร่ะหว่าง 1:5 ถึง 1:8 ขอ้ควรระวงัคือหิน
และทรายที่น ามาใชจ้ะตอ้งสะอาดและแห้ง 
  ส าหรับวิธีการซ่อมโดยทัว่ไปนั้น ก่อนอืน่จะตอ้งสกดัส่วนที่แตกหรือร้าวออกเสียก่อน การ
สกดัไม่นอ้ยกว่า 10 ซ.ม. ส่วนที่ลึกในช่วง 5 เซนติเมตรแรกควรสกดัลงไปเป็นมุมฉาก จากนั้นท าความ
สะอาดบริเวณที่ซ่อมแลว้ปล่อยให้แห้ง แลว้จึงเอาอีพ๊อกซีส่วนหน่ึงทาเป็นรองพ้ืน ปล่อยทิ้งไวพ้อประมาณ
แต่อยา่รอให้แห้ง หลงัจากนั้นใชส่้วนผสมของอีพ๊อกซ่ีกบัทรายหรือหินทรายตามอตัราส่วนที่ก  าหนด  
                                                           
 

----------------------------------------------- 
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บทท่ี 5 

เหล็กเสริมคอนกรีต 

1. เหล็กเสริมคอนกรีต 
 เน่ืองจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึง มีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอดั เท่านัน้ 
ล าพงัคอนกรีตเองจึงไม่สามารถรับแรงดึงได้สงู แต่โดยเหตท่ีุเหล็กเป็นวัสดท่ีุต้านทานต่อแรงดึงได้ดี อีกทัง้มี
สมัประสิทธ์ิการยึดหดตวัเท่าๆ กบัคอนกรีต ดงันัน้ การใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กท่อนร่วมกบัคอนกรีต โดยหล่อ
อยู่ในเนือ้คอนกรีตในลกัษณะท่ีให้คอนกรีตรับแรงอดั และเหล็กรับแรงดึงจึงได้ผลดี  การท่ีใช้เหล็กเสริม
ร่วมกบัคอนกรีตในลกัษณะดงักล่าว เรียกว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้คอนกรีตห่อหุ้มเหล็กนี ้ จะท าให้
เหล็กทนทานต่อความร้อน และป้องกนัการเป็นสนิมผกุร่อนได้ดี  ช่วยให้เหล็กมีความต้านทานต่อแรงดึงได้
เต็มท่ี  ดงันัน้ คอนกรีตเสริมเหล็กจึงมีความต้านทานต่อแรงต่างๆ ท่ีกระท าได้ดีกว่าคอนกรีตล้วนเพียงอย่าง
เดียว 
 เหล็กเสริมคอนกรีตท่ีใช้กนัอยู่ตามธรรมดาทั่วไปเป็นเหล็กกล้าละมนุ (mild steel) รีดร้อน มีหน้าตดั
กลมเรียบ และเป็นเส้นตรง มีความยาวมาตรฐาน 10 และ 12 เมตร   ส าหรับความยาวอื่นท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
(7, 8, 9 เมตร) อาจสัง่โรงงานท าได้ หากต้องการเป็นจ านวนมาก  การซือ้ขายคิดเป็นกิโลกรัมหรือตนั ไม่ควร 
ใช้เหล็กเสริมท่ีมีขนาดต ่ากว่า 8 มม. เว้นแต่เหล็กปลอก หรือเหล็กลกูตัง้  ทัง้นีเ้พราะ เหล็กขนาดเล็กมีราคา 
แพงกว่าเมื่อคิดตามน า้หนกั 

เพื่อให้เหล็กเสริมมีก าลงัรับแรงดึงได้ดีจ าเป็นต้องมีการยึดเหน่ียวท่ีดีระหว่างคอนกรีตกบัเหล็กเสริม
ในสมยัก่อนเหล็กท่อน หรือเหล็กเส้นมีหน้าตัดกลมเรียบหรือส่ีเหล่ียม ซึ่งมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตกบั
เหล็กไม่ดีเท่าท่ีควร  ท าให้เหล็กเสริมไม่สามารถรับแรงดึงได้ดีเท่าท่ีคาดหมายไว้  ในปัจจบุนัจึงได้มีการผลิต
เหล็กข้ออ้อยซึ่งมีปล้องหรือครีบเกลียวท่ีผิวตามความยาว ซึ่งช่วยให้แรงยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก
ดีขึน้มากถึงสองเท่าของเหล็กเส้นกลม เหล็กเสริมท่ีใช้จะล าเลียงมายงัท่ีก่อสร้างเป็นมดั ๆ และผกูป้ายแสดง
เคร่ืองหมาย จึงควรเก็บเหล็กเสริมเป็นชัน้ๆ ตามขนาดต่างๆ กนั โดยมีท่ีรองรับ และปกคลมุมิให้เปือ้นดิน
โคลน และฝน   เหล็กเสริมต้องไม่ช ารุด ไม่ดุ้ง ไมง่อ หรือไม่เป็นสนิมมาก ในระหว่างท่ีเก็บ หรือในขณะท่ี
ล าเลียงมา   เหล็กท่ีเป็นสนิมบางๆ สีแดงๆ นบัว่าไม่เสียหาย ความขรุขระที่ผิวจะท าให้การยึดเหน่ียวดีขึน้  
แต่ถ้าเป็นสนิมมากจนหนาเป็นเกล็ด ซึ่งจะหลดุโดยง่ายเมื่อถดู้วยกระสอบ หรือแปรงด้วยแปรงลวด หรือวิธี
อื่นๆ ก็ควรขจดัออกเสียให้หมด  ส่ิงท่ีมกัจะพบเคลือบอยู่ตามส่วนต่างๆ ของเหล็กเสริมก็คือ สี น า้มนั ไขมนั 
โคลนแห้งๆ มอร์ต้าบางๆ ท่ีกระเด็นมาแห้งติดกรังอยู่บนเหล็กเสริมก่อนท่ีจะเทคอนกรีต ถ้ามอร์ต้าท่ีแห้งติด
อยู่นัน้มีก าลงัน้อยหรือไม่มีเลยก็ควรจะแปรงออกจากเหล็กนัน้และเอาออกจากแบบให้หมด   แต่ถ้าแกะ
ออกยากแม้ปล่อยไว้เช่นนัน้ ก็อาจจะไม่เป็นภยัก็ได้ 
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รูปที่ 5.1 เหล็กข้ออ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. คุณสมบัติท่ีส ำคัญของเหล็กเสริมคอนกรีต 
คณุสมบติัท่ีส าคญัของเหล็กเสริมคอนกรีตท่ีควรทราบ  เพื่อใช้ในการค านวณออกแบบ  หรือการก่อสร้าง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่  
  2.1 โมดลูสัยืดหยุ่น  
  2.2 ก าลงัรับแรงดึง  
  2.3 ก าลงัจดุคลาก หรือจดุยืด ตลอดจนความยดืตวั 
  2.4 ชนิดของเหล็ก 
  2.5 ขนาดของเหล็ก 
 ก่อนน าเหล็กเสริมมาใช้งานและแต่ละครัง้  ควรท าการทดสอบเหล็กเสริมนัน้ๆ ทกุๆ ขนาด เพื่อตรวจสอบ
คณุสมบติั ว่าถกูต้องตรงตามท่ีก าหนดไว้ในการออกแบบหรือไม ่ จ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการทดสอบอย่างน้อย
ขนาดละ 3 ท่อน ยาวท่อนละ 90 เซนติเมตร เมื่อท าการทดสอบหาก าลงัรับแรงดึงของเหล็กเสริมตามวิธีมาตรฐาน 
(ตามรูปท่ี 5.2)  จะได้เส้นสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงกบัหน่วยการยึดตวัของเหล็ก  ซึ่งค่าของคณุสมบติัต่างๆ 
จาก 2.1 ถึง 2.3 จะหาได้จากเส้นสมัพนัธ์นี ้   ค่าโมดลูสัยืดหยุ่นของเหล็กโดยปกติใช้  Es = 2.04 x 106 กก./ซม.2  
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รูปที่ 5.2 ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงหน่วยแรงดึงและหน่วยกำรยืดตัวของเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เหล็กกล้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ เหล็กชนิดท่ีใช้ส าหรับก่อสร้าง เหล็กชนิดแข็งปานกลาง และเหล็ก
ชนิดแข็ง  เหล็กชนิดแข็งจะมีจดุคลากสงูสดุ แต่หกัง่ายกว่าเหล็กชนิดอื่นเมื่อดดัท าขอ ส่วนเหล็กชนิดท่ีใช้
ส าหรับการก่อสร้างมีก าลงัจดุคลากต ่าสดุ  ขนาดของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มีตัง้แต่ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
6 มม.ถงึ 34 มม. ส่วนขนาดของเหล็กข้ออ้อยมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางตัง้แต่ 10 มม.ถึง 32 มม. มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.20-2525 และ มอก.24-2516 ได้ก าหนดก าลงัจดุคลากและก าลงัดึงประลยัของ
เหล็กเสริมคอนกรีตตามชัน้คณุภาพ  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าค่าท่ีแสดงในตารางที่ 5.1 

ตำรำงที่ 5.1 ก ำลงัจุดคลำก และก ำลงัดึงประลัยของเหล็กเสริมคอนกรีต 

 เหลก็กลมเรียบ 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

ก ำลังดึงประลัย           

(กก./ซม.2)

 เหลก็ข้ออ้อย

ชนิดของเหล็กเสริม ชัน้คุณภำพ
ก ำลังจุดคลำก          

(กก./ซม.2)

 
 ควรจดัวางเหล็กเสริมให้มีระยะเรียงพอเหมาะ ดดังอเหล็กให้ถกูต้อง ต่อทาบและผกูมดั เหล็กให้ต่อ
และยึดกนัดี ต้องฝังไว้ใต้ผิวอย่างน้อยท่ีสดุตามท่ีก าหนดไว้ และต้องวางให้ตรง ยึดอย่างแข็งแรง 
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3. กำรดัดงอเหล็กเสริม 
        เหล็กเสริมจะถกูดดังอให้เป็นรูปต่างๆ แล้วแต่จดุประสงค์ท่ีจะน าไปใช้   เป็นต้นว่า เพื่อใช้เป็นเหล็ก 
ลกูตัง้ในคานคอนกรีต เหล็กปลอกในเสาคอนกรีต ปลอกเกลียวและปลอกเด่ียว หรือเหล็กคอม้าในคอนกรีต   

รูปที่ 5.3 กำรดัดงอเหล็กเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เหล็กปลอกในเสาใช้เพื่อช่วยยึดเหล็กเสริมเอกให้ยืนได้ในแนวตรง  และช่วยต้านทานการขยายตวั
ทางข้างของเสาเมื่อถกูแรงอดั ท าให้รับแรงอดัได้ดีขึน้   เหล็กลกูตัง้หรือเหล็กคอม้า จะพบเสมอในคานและ
แผ่นพืน้ใช้ยึดเหล็กเสริมให้ตรงต าแหน่งท่ีต้องการในแบบ แต่เหตผุลท่ีส าคญั คือใช้เหล็กเส้นคอม้าหรือเหล็ก
ลกูตัง้เพื่อให้รับแรงเฉือนและแรงดึงทแยงท่ีจะเกิดขึน้ 
 โดยปกติท่ีปลายของเหล็กเสริมจะถกูดดังอด้วยวิธีดดัเย็นเป็นรูปตาขอ  เรียกว่า ของอ  ซึ่งจะช่วยให้
การยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตกบัเหล็กเสริมดียิ่งขึน้  เส้นผ่านศูนย์กลางของการงอเหล็ก และส่วนท่ียื่นถึง
ปลายขอจะบอกเป็นจ านวนเท่าของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของเหล็กเสริมท่ีจะดดังอ 

 ข้อก ำหนดเก่ียวกับของอมำตรฐำน 
 3.1 ส่วนที่งอเป็นคร่ึงวงกลม  ให้มีส่วนท่ียื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า ของขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางของเหล็กนัน้  แต่ระยะท่ียื่นนีต้้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. 
 3.2 ส่วนที่งอเป็นมุมฉำก    ให้มีส่วนยื่นต่อออกไปถึงปลายสดุของเหล็ก  อย่างน้อย 12 เท่า ของ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนัน้ๆ 
 3.3 ส ำหรับเหล็กลูกตัง้และเหล็กปลอก  ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยส่วนท่ียื่นถึงปลาย
ขออีกอยา่งน้อย 6 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก   แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. และต้องมีรัศมีวดั
ด้านในของเหล็กไม่สัน้กว่าหน่ึงเท่าของเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็กนัน้ 
 

ก) เหล็กคอม้ำ

“ ของอ ”

ค) เหล็กลูกตัง้ข) เหล็กปลอก
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รูปที่ 5.4 ของอมำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจากนีย้งัมีข้อก าหนดของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางท่ีเล็กท่ีสดุส าหรับของอด้วย  กล่าวคือ เส้น
ผ่านศนูย์กลางของการงอเหล็กจะวดัด้านในของเหล็กท่ีงอ  ส าหรับเหล็กโครงสร้างและเหล็กชนิดแข็งปาน
กลางขนาด 6 มม. ถึง 25 มม.ให้ใช้ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของของอเท่ากบั 5 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของ
เหล็ก ส่วนเหล็กชนิดอื่นให้ใช้ตามตารางที่ 5.2 

ตำรำงที่ 5.2 ขนำดของเหล็กและขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของของอ 

ขนำดของเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่เล็กที่สุด (D)

9 ถึง 15 มม. 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน

19 ถึง 25 มม. 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน  
 
4. กำรจัดวำงเหล็กเสริม 
 การวางเหล็กเสริม ต้องวางในต าแหน่งท่ีถกูต้อง และอย่างน้อยจะต้องมีเหล็กเสริมส่วนท่ีคอนกรีต
ต้องรับแรงดึง และมีท่ีหนนุรองรับแข็งแรงพอ เพื่อให้คอนกรีตหุ้มถกูต้องตามแบบ  ซึ่งอาจเป็นแท่งคอนกรีต 
ขาตัง้ โลหะ เหล็กปลอก หรือเหล็กยึดระยะเรียงก็ได้  และยึดไว้แน่นหนาพอ ซึ่งอาจผกูยึดด้วยลวดเหล็ก 
เบอร์ 18  
 

12 d

d d

D

ของอเหล็กลูกตัง้และเหล็กปลอก

 ของอ “คร่ึงวงกลม”

d

  ของอ “มุมฉาก”

D

แนวกลางคาน
d

D

แนวกลางคาน
D

4d หรือ 6 ซม.

D

 

6d หรือ 6 ซม. 
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 ระยะคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ส าหรับการวางเหล็กเสริมในโครงสร้างท่ีรับแรงดดัในผนงัและเสา มีดังนี ้
 - ความลึกประสิทธิผล d ไม่เกิน 50 ซม. ยอมให้คลาดเคล่ือนได้  + 0.50 ซม. 
 - ความลึกประสิทธิผล d ไม่เกิน 50 ซม. ยอมให้คลาดเคล่ือนได้  + 0 1.0 ซม. 
 ส าหรับต าแหน่งดัดเหล็กคอม้า และต าแหน่งปลายสดุของเหล็กเสริม   วดัตามยาวของโครงสร้าง 
ยอมให้คลาดเคล่ือนได้ + 5 ซม. แต่ทัง้นี ้ต้องไม่ท าให้ความหนาของคอนกรีตท่ีหุ้มปลายเหล็กเสริมน้อยกว่า
ค่าท่ีก าหนด 

 4.1 ระยะเรียงของเหล็กเสริม 
  4.1.1 ระยะเรียงของเหล็กเสริมเอกในผนังหรือพืน้  ต้องไม่เกิน 3 เท่าของความหนา
ของผนงัหรือพืน้ หรือไม่เกิน 30 ซม. 
  4.1.2 ระยะช่องว่ำงระหว่ำงผิวเหล็กตัง้ในเสำทุกชนิด  ต้องไม่น้อยกว่า 1 ½ เท่า ของ
เส้นผ่านศนูย์กลางเหล็ก หรือ 1 ½ เท่าของขนาดวสัดผุสมหยาบใหญ่สดุ 
  4.1.3 ช่องว่ำงระหว่ำงผิวที่อยู่ในชัน้เดียวกันของเหล็กเสริมตำมยำวในคำน   
จะต้องมากกว่าเส้นผ่านศนูย์กลางเหล็ก หรือ 1.34 เท่า ของขนาดโตสดุของวสัดผุสมหยาบ หรือ 2.5 ซม. 
และต้องเรียงเหล็กแต่ละชิน้ให้ตรงกนัเพื่อเทคอนกรีตได้สะดวก 
  4.1.4 เมื่อเหล็กเสริมตำมยำวของคำนมีมำกกว่ำหนึ่งชัน้  ช่องว่างระหว่างผิวเหล็กแต่
ละชัน้ต้อง ไม่น้อยกวา่ 2.5 ซม. และต้องเรียงเหล็กแต่ละชัน้ให้ตรงกนั เพื่อเทคอนกรีตได้สะดวก 

 4.2 ควำมหนำของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก ท่ีวดัจากผิวเหล็ก ต้องไม่น้อยกว่ำ เกณฑ์ต่อไปนี ้
  4.2.1 พืน้และคานดินท่ีเทลงบนดินโดยไม่มีไม้แบบท้องคาน …..……….6 ซม. 
  4.2.2 พืน้และคานดินท่ีใช้ไม้แบบท้องคาน 
                               ส าหรับเหล็กท่ีมีเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. ขึน้ไป ……………..…4 ซม. 
  4.2.3 พืน้ และคานดินท่ีใช้ไม้แบบท้องคาน 
   ส าหรับเหล็กท่ีมีเส้นผ่านศนูย์กลางเล็กกว่า 15 มม. ลงมา………...3 ซม. 
  4.2.4 พืน้และคานในร่มท่ีไม่ถกูดิน แดด และน า้ โดยตรง………..…..…..2 ซม. 
  ความหนาของคอนกรีตท่ีหุ้มปลอกเหล็กของเสาทกุชนิด ต้องไม่น้อยกว่า 3 ซม.หรือ 1 ½ เท่า 
ของขนาดวสัดผุสมหยาบท่ีใหญ่สดุ และต้องเป็นเนือ้เดียวกนักบัคอนกรีตภายในแกนเสา 
 4.3 กำรยึดปลำยเหล็กเสริมตำมยำว 

  4.3.1 ปลำยเหล็กเสริม  ต้องปล่อยเลยจดุท่ีไม่ต้องรับแรงไปอีก ไม่น้อยกวา่ความลึกของ
คานหรือไม่น้อยกว่า 12 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลางเหล็กเสริมปลายเหล็กเสริม อาจท าเป็นขอตามข้อก าหนด 
“ ของอมาตรฐาน ” และมีระยะท่ีฝังเพียงพอ 

 4.3.2 เหล็กเสริมรับโมเมนต์บวก   ต้องยื่นเข้าไปในท่ีรองรับไม่น้อยกวา่ 15 ซม.เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามส าหรับคานช่วงเดียว และไม่น้อยกวา่หน่ึงในส่ีส าหรับคานต่อเน่ือง 
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  4.3.3 เหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบ     ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม จะต้องปล่อยเลยจดุดดักลบั
โมเมนต์เป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของคานหรือหน่ึงในสิบหกของช่องว่างของคาน 

 4.4 กำรต่อดำมเหล็กเสริม 
  โดยปกติจะไม่ยอมให้มีการต่อเหล็กเสริม นอกจากท่ีแสดงไว้ในแบบหรือได้ระบุไว้ การต่อ 
เหล็กเสริมนีอ้าจต่อโดยวิธีทาบ วธีิเชื่อม หรือการต่อยึดปลายแบบอื่นๆ ก็ได้  ท่ีให้มีการถ่ายแรงได้เต็มท่ี  การต่อ
เหล็กเสริมโดยปกติ ต้องมีระยะเหล่ือมกนัไม่น้อยกว่า 50 เท่า ของเส้นผ่านศนูย์กลางส าหรับเหล็กกลม และ 
ไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศนูย์กลางส าหรับเหล็กข้ออ้อย  ควรหลีกเล่ียงการต่อเหล็กเสริม ณ จดุท่ีเกิด 
หน่วยแรงสงูสุดเท่าท่ีจะท าได้ และไม่ควรใช้วิธีต่อทาบกบัเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางใหญ่กว่า 25 มม. 

  4.4.1 กำรต่อเหล็กเสริมรับแรงดึง  ความยาวของเหล็กข้ออ้อยท่ีน ามาต่อทาบกนั  
จะต้องไม่น้อยกว่า 24, 30 และ 36 เท่า ของเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็กท่ีมีก าลงัจดุคลาก 2,800, 3,500 
และ 4,200 กก./ซม.2ตามล าดบั หรือไม่น้อยกว่า 30 ซม.ส าหรับเหล็กเส้นผิวเรียบ ระยะทาบท่ีใช้จะเป็น 2 
เท่าของค่าท่ีก าหนดไว้ส าหรับเหล็กข้ออ้อย 

  4.4.2 กำรต่อเหล็กเสริมรับแรงอดั ส าหรับคอนกรีตท่ีมีก าลงัอดั 200 กก./ซม.2 หรือสงูกว่านี ้ 
ระยะทางของเหล็กข้ออ้อยจะต้องไม่น้อยกว่า 20, 24 และ 30 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของเหล็กท่ีมีก าลงัจดุคลาก 
เท่ากบั 3,500 หรือน้อยกว่า และค่า 4,200 กบั 5,200 กก./ซม.2  ตามล าดบั และต้องไม่น้อยกว่า 30 ซม. ถ้าก าลงั
อดัของคอนกรีตมีค่าต ่ากว่า 200 กก./ซม.2  ระยะทางจะต้องเพิ่มอีกหน่ึงในสามของค่าข้างต้น ส าหรับเหล็กเส้น 
ผิวเรียบ ระยะทาบอย่างน้อยจะต้องเป็น 2 เท่า ของค่าท่ีก าหนดไว้ส าหรับ เหล็กข้ออ้อย 

4.5 เหล็กเสริมตำมขวำง 

  4.5.1 ในเสำปลอกเดี่ยว เหล็กยืนทกุเส้นจะต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็ก
กว่า 6 มม.พนัโดยรอบ  โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า 16 เท่า ของเส้นผ่านศนูย์กลางเหล็กยืน หรือ 
48 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางเหล็กปลอก  ด้านแคบท่ีสดุของเสานัน้จะต้องจดัให้มมุของเหล็กปลอกยึดเหล็กยืน
ตามมมุทกุมมุ และเส้นอื่นๆ สลบัเส้นเว้นเส้น  โดยมมุของเหล็กปลอกนัน้ต้องไม่เกินกว่า 135 องศาเหล็กเส้นท่ี
เว้นต้องห่างจากเส้นท่ีถกูยึดไว้ไม่เกิน 15 ซม. ถ้าเหล็กยืนเรียงกันเป็นวงกลม อาจใช้เหล็กปลอกพนัให้ครบรอบวง
นัน้ก็ได้ 

  4.5.2 ในเสำปลอกเกลียว ต้องพนัเหล็กปลอกเกลียวต่อเน่ืองกนัเป็นเกลียวท่ีมีระยะห่าง
สม ่าเสมอกนั และยึดให้อยู่ตามต าแหน่งอย่างมัน่คงด้วยเหล็กยึด  จ านวนของเหล็กยึดท่ีใช้ ขึน้อยู่กบัขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลางของวงปลอกเกลียว  เหล็กปลอกควรมีขนาดใหญ่พอ (ไม่น้อยกว่า 6 มม.) และประกอบ
แน่นหนาพอท่ีจะไม่ท าให้ขาด ท าให้ระยะท่ีออกแบบไว้คลาดเคล่ือนเน่ืองจากการย้ายและติดตัง้  ระยะเรียง
ศนูย์ถึงศนูย์ของเหล็กปลอกเกลียวต้องไม่เกินหน่ึงในหกของเส้นผ่านศนูย์กลางแกนคอนกรีต  ระยะช่องว่าง
ระหว่างเกลียว ไม่ห่างเกินกว่า 7 ซม.หรือแคบกวา่ 3 ซม.หรือ 1 ½ เท่า ของขนาดโตสดุของวสัดุผสมหยาบ  
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การใส่เหล็กปลอกเกลียวต้องพนัตลอดตัง้แต่ระดบัพืน้ หรือจากส่วนบนสดุของฐานรากขึน้ไป ถึงระดบัเหล็ก
เสริมเส้นล่างสดุของชัน้เหนือกว่า  ในเสาท่ีมีหวัเสาจะต้องพนัเหล็กปลอกเกลียวขึน้ไปจนถึงระดบัท่ีหวัเสา 
ขยายเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างให้เป็นสองเท่าของขนาดเสา  

  4.5.3 ในคำน เหล็กปลอกท่ีใช้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. และเรียงห่างกนัไม่เกิน 16 เท่า 
ของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเหล็กเสริมหรือ 48 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปลอก ในคานท่ีมี
เหล็กเสริมรับแรงอดัจะต้องใส่เหล็กปลอกตลอดระยะท่ีต้องการเสริมเหล็กเสริมรับแรงอดั 

  4.5.4 เหล็กเสริมด้ำนกำรยืดหด ในพืน้ ค.ส.ล. ท่ีใช้เป็นส่วนอาคาร หรือหลงัคา  ซึ่งเสริม
เหล็กรับแรงทางเดียว  จะต้องเสริมเหล็กในแนวตัง้ฉากกบัเหล็กเสริมอกเพื่อรับแรงเน่ืองจากการยืดหด 
ขนาดของเหล็กท่ีใช้ต้องไม่เล็กกว่า 6 มม.และเรียงเหล็กห่างกนัไม่เกิน 3 เท่า ของความหนาของแผ่นพืน้ 
หรือ 30 ซม. ปริมาณของเหล็กเสริมท่ีใช้จะต้องมีอตัราส่วนเนือ้ท่ีเหล็กต่อหน้าตดัคอนกรีตทัง้หมด ไม่น้อย
กว่าค่าท่ีให้ไว้ ดงันี ้
  พืน้ซึ่งเสริมด้วยเหล็กเส้นผิวเรียบ…………………………………………..…….0.0025 
  พืน้ซึ่งเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อย และมีก าลงัจดุคลากน้อยกว่า 4,200 กก./ซม.2….. 0.0020 
  พืน้ซึ่งเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อย และมีก าลงัจดุคลากเท่ากบั 4,200 กก./ซม.2 

  หรือลวดตระแกรงซึ่งระยะเรียงในทิศท่ีรับแรงห่างไม่เกิน 30 ซม. …….……...…0.0018 
  การออกแบบควรท ารูปเหล็กท่ีจะต้องดดัให้ง่ายๆ และยิ่งมีน้อยอย่างยิ่งดี เพราะทุ่นค่าแรง
ดดั การดดังดขอต่างๆ ต้องท าให้ถกูต้องตามแบบท่ีก าหนด   มิฉะนัน้เมื่อน าไปผกูเป็นโครงจะไมเ่ข้ากนั และ
จะท าให้เนือ้คอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กผิดไปจากท่ีก าหนด  ถ้าท าได้ควรผกูเป็นโครงให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงยกเข้า
ใส่ในแบบ ซึ่งมีท่ีหนนุรองรับอยู่ให้สงูพ้นแบบตามท่ีต้องการ 

 

-------------------------------- 
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บทท่ี 6 
การอ่านแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. กล่าวท่ัวไป 
 ส ำหรับกำรก่อสร้ำงทัว่ไป  แบบก่อสร้ำงจะมีควำมส ำคญัอย่ำงมำก  ผู้ควบคมุงำนก่อสร้ำง  หรือ
ตรวจงำนก่อสร้ำงจะต้องศึกษำแบบก่อสร้ำงให้ละเอียด แล้วควบคมุหรือตรวจงำนก่อสร้ำง ให้เป็นไปตำม 
ท่ีแบบระบุไว้ อย่ำงไรก็ตำม เป็นไปได้ท่ีแบบก่อสร้ำงนัน้  จะมีข้อผิดพลำด  บกพร่อง  คลมุเครือไม่ชดัเจน  
ซึ่งอำจจะเกิดจำกสำเหตตุ่ำง ๆ  ได้หลำยประกำร  ซึ่งถอืเป็นหน้ำท่ีของผู้ควบคมุงำนก่อสร้ำง หรือ  ตรวจ 
งำนก่อสร้ำง จะต้องสำมำรถระบุข้อผิดพลำด บกพร่อง ไมช่ดัเจน เหล่ำนัน้ได้ แล้วด ำเนินกำรแก้ไข 

แบบโครงสร้ำงอำคำรนัน้แท้จริงแล้วก็คือกำรจ ำลองอำคำรจริงๆ มำเขียนไว้บนกระดำษโดยกำร 
ใช้องค์ประกอบพืน้ฐำนในกำรเขียนแบบ เช่น จดุ, เส้น เพื่อให้เกิดเป็นภำพท่ีเรำต้องกำร รวมไปถงึกำรใช้
ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ต่ำงๆ ประกอบกนั เพื่อเพิ่มควำมชดัเจนในกำรส่ือสำรให้ผู้อ่ำนแบบสำมำรถท ำ
ควำมเข้ำใจแบบท่ีผู้ออกแบบต้องกำรน ำเสนอได้โดยง่ำยและชดัเจน  

2. องค์ประกอบพืน้ฐานในการเขียนแบบ 
องค์ประกอบพืน้ฐำนในกำรเขียนแบบ ได้แก่ จดุ, เส้น โดยท่ีเส้น (เส้นตรง, เส้นโค้ง) เกิดจำกจดุ

หลำยๆ จดุ  ถกูวำงเรียงกนัในลกัษณะต่อเน่ืองในแนวยำว ทัง้จดุและเส้นนัน้เมื่อถกูน ำมำใช้ในแบบก็จะ 
มีควำมหมำยแตกต่ำงกนัไป ดงัต่อไปนี ้

 2.1 จุด  
  ในแบบก่อสร้ำงนัน้  “จดุ” ถกูใช้เพื่ออ้ำงอิงต ำแหน่งต่ำงๆ  ในแบบ ส ำหรับก ำหนดระยะ 
และใช้ประกอบกำรสร้ำงสญัลกัษณ์ 

รูปที่ 6.1 การใช้จุดเพื่ออ้างอิงต าแหน่ง และเพื่อประกอบการสร้างสัญลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ไม้ประกบั 2" x 4"
เสาไม้ 5" x 5"

ไม้แระ 2" x 12"

จดุอ้ำงอิง
ระยะ 

จดุประกอบสญัลกัษณ์ 
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 2.2 เส้น 
  เส้น (เส้นตรง, เส้นโค้ง) ท่ีใช้ในแบบก่อสร้ำง ควำมหมำยของเส้นแต่ละเส้นจะแตกต่ำงกนั
ไปตำมลกัษณะของเส้นดงัต่อไปนี ้

  2.2.1 ความหนาของเส้น  
   2.2.1.1 ในกรณีท่ีเป็นรูปด้ำน  เส้นท่ีมีควำมหนำมำกกว่ำจะใช้แสดงวตัถท่ีุอยู่ใกล้  
ส่วนเส้นท่ีมีควำมหนำน้อยกว่ำจะใช้แสดงวตัถท่ีุอยู่ไกลออกไป 
   2.2.1.2 ในกรณีท่ีเป็นรูปตดั เส้นท่ีมีควำมหนำมำกกว่ำจะใช้แสดงวตัถท่ีุถกูตดั 
เช่น ใช้แสดงหน้ำตดัของคำน หรือ อะเส เป็นต้น 

  2.2.2 ชนิดของเส้น  
   2.2.2.1 เส้นธรรมดำ ใช้แสดงวตัถท่ีุเห็นได้โดยปกติตำมระยะใกล้-ไกล หรือ ล ำดบั
ของวตัถใุนแบบ 
   2.2.2.2 เส้นประ ใช้แสดงวตัถท่ีุถกูทบัซ้อนหรืออยู่หลงัวตัถอุื่น แต่เป็นวตัถท่ีุมี
ควำมส ำคญั หรือใช้แสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงวตัถุ 

รูปที่ 6.2 การใช้เส้นประเพื่อแสดงวตัถุที่ถูกทับซ้อน และแสดงความสมัพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ลักษณะการแสดงภาพ 
นอกจำกองค์ประกอบต่ำงๆ  ท่ีมีควำมส ำคญัเพือ่กำรส่ือควำมหมำยในแบบกอ่สร้ำง ดงัท่ีได้กล่ำว

มำแล้วนัน้ ลกัษณะของกำรแสดงภำพก็มีส่วนส ำคญัในกำรแสดงส่วนต่ำงๆ  ของอำคำรให้ชดัเจน เพื่อควำม
สะดวกและควำมถกูต้องในกำรอ่ำนแบบ  ลกัษณะกำรแสดงภำพในแบบก่อสร้ำงนัน้แบ่งได้ 2 ลกัษณะ คือ 

 3.1 ลักษณะการแสดงภาพแบบ 2 มิต ิ
  ภำพ 2 มิติ  คือ ภำพท่ีเรำสำมำรถมองเห็นส่วนต่ำงๆ  ของภำพได้เพียง 2 ระยะในภำพ
เดียวกนัเท่ำนัน้ เช่น กว้ำง-ยำว, กว้ำง-สงู, ยำว-สงู เช่น รูปด้ำน, รูปตดั, ผงัพืน้ 

เสาอาคาร 

เสาตอม่อ 
รูปตดั 

วตัถท่ีุถกูซ้อนทบั 

แสดงความสมัพนัธ์
ของวตัถุ
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รูปที่ 6.3 การแสดงภาพแบบ 2 มติ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 ลักษณะการแสดงภาพแบบ 3 มิต ิ
  ภำพ 3 มิติ คือ ภำพท่ีเรำสำมำรถมองเห็นส่วนต่ำงๆ ของภำพได้ทัง้ 3 ระยะในภำพเดียวกนั 
ทัง้ทำงด้ำน กว้ำง-ยำว-สงู กำรแสดงภำพแบบ 3 มิตินัน้เป็นกำรแสดงภำพท่ีมีลกัษณะเหมือนจริงมำกกว่ำ
กำรแสดงภำพแบบ 2 มิติ  รูปแบบของลกัษณะกำรแสดงภำพแบบ 3 มิติท่ีใช้มำกในแบบก่อสร้ำงนัน้มี 2 
รูปแบบ คือ กำรแสดงภำพแบบ ไอโซเมตริก (Isometric) และภำพแบบ อ๊อปบลิค (Oblique)  
  กำรแสดงภำพแบบ 3 มิติ นัน้  ส่วนมำกจะใช้แสดงภำพขยำยรำยละเอียด หรือภำพท่ี
ต้องกำรควำมชดัเจนในกำรตีควำมเพื่อให้เข้ำใจรำยละเอียดของแบบได้อย่ำงถกูต้อง 

รูปที่ 6.4 การแสดงภาพแบบ 3 มติ ิ

 
 

 
 
 
 
 

0.50 2.00 5.00

0 1.00 3.00
เมตร

1 2 3

เสา

คานคู่
ตง

เสา

คานเด่ียว

พืน้

OBLIQUEISOMETRICIsomatric Oblique 
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4. สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในแบบ 
 สญัลกัษณ์ต่ำงๆ  ท่ีใช้กนัเป็นสำกลนัน้ ถกูก ำหนดขึน้เพื่อควำมเข้ำใจตรงกนัระหว่ำงผู้ เขียนแบบ
และผู้อ่ำนแบบ  โดยสญัลกัษณ์ต่ำงๆ จะใช้ประกอบภำพอำคำรท่ีแสดงในแบบ  เพื่อก ำหนดคณุลกัษณะ
ของส่วนต่ำงๆ  ท่ีแสดงอยู่ในแบบ เช่น แสดงมมุของรูปด้ำนและรูปตดัในแบบแปลน, แสดงควำมหมำยของ
เส้น, แสดงหมำยเลขก ำกบั ประต-ูหน้ำต่ำง เป็นต้น 

รูปที่ 6.5 ตัวอย่างสัญญลักษณ์ที่ใช้ในแบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ประเภทของแบบก่อสร้างท่ัวไป 
 โดยทัว่ไปแล้ว แบบก่อสร้ำงอำคำรจะประกอบด้วยแบบประเภทต่ำงๆ  คือ  

- แบบสถำปัตยกรรม  
- แบบวิศวกรรมโครงสร้ำง  
- แบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
- แบบวิศวกรรมสขุำภิบำล 

 5.1 แบบสถาปัตยกรรม  
  หำกจะกล่ำวอย่ำงงำ่ยๆ  แบบสถำปัตยกรรม คือ แบบก่อสร้ำงท่ีจะแสดงลกัษณะและ
รำยละเอียดของอำคำรเมื่อกอ่สร้ำงเสร็จสมบูรณ์   ดงันัน้ ในกำรก่อสร้ำงจะต้องพยำยำมกอ่สร้ำงให้ได้
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ลกัษณะ และรำยละเอียดตำมท่ีแสดงไว้ในแบบสถำปัตยกรรม  หำกแบบวิศวกรรมโครงสร้ำง หรือแบบ
ประเภทอื่น ขดัแย้งหรือไม่สอดคล้องกบัแบบสถำปัตยกรรม ควรพยำยำมแก้ไขแบบประเภทอื่นกอ่น 
โดยทัว่ไปแบบสถำปัตยกรรมจะแสดงในอตัรำส่วน (Scale) ท่ีมีกำรก ำหนดไว้แน่นอน ขึน้อยู่กบัควำม
เหมำะสมและควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงขนำดอำคำรและขนำดกระดำษท่ีใช้แสดงแบบ  
   แบบสถำปัตยกรรม ประกอบด้วยแบบย่อยๆ  ดงัต่อไปนี ้

  5.1.1 สารบัญแบบ 
          กำรก ำหนดหมำยเลขหน้ำมกัใช้ตวัอกัษรภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่  (A = 
สถำปัตยกรรม, S = วิศวกรรมโครงสร้ำง, E = วศิวกรรมไฟฟ้ำ, SN = วิศวกรรมสขุำภิบำล) ตำมด้วยตวัเลข
หน้ำของแบบประเภทนัน้ๆ  โดยมีขีดคัน่กลำง เช่น A–01, S–01, E-03, SN-02 เป็นต้น กำรเรียงล ำดบัจะ
เป็นแบบสถำปัตยกรรมขึน้ก่อน ตำมด้วยแบบวศิวกรรมโครงสร้ำง แบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ และแบบวิศวกรรม
สขุำภิบำล ตำมล ำดบั 

  5.1.2 ผังแสดงจุดก่อสร้าง  
   ผงันีจ้ะแสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง  อำคำร  พืน้ท่ีก่อสร้ำง  และบริเวณโดยรอบ
พืน้ท่ีก่อสร้ำง   โดยจะแสดงต ำแหน่งท่ีแน่นอนของอำคำร ทิศทำงกำรหนัหน้ำของอำคำร ควำมลำดชนั 
(Slope) ของพืน้ท่ีก่อสร้ำง  ต ำแหน่งถนน/ทำงสำธำรณะ ต ำแหน่งท่อประปำ/ท่อระบำยน ำ้สำธำรณะและ
แสดงอำคำรหรือสภำพแวดล้อมธรรมชำติโดยรอบพืน้ท่ีก่อสร้ำง ผงัแสดงจดุก่อสร้ำงจะมีควำมส ำคญัมำก 
โดยเฉพำะในกรณีท่ีต้องก่อสร้ำงในพืน้ท่ีท่ีจ ำกดั และมีเขตติดต่อกบัท่ีดินอื่น 

  5.1.3 รายการประกอบแบบก่อสร้าง  
   เป็นส่วนท่ีมีควำมส ำคญัมำก ซึ่งผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ผู้ควบคมุงำนก่อสร้ำง หรือ
ผู้ตรวจงำนก่อสร้ำง จะต้องศึกษำให้ละเอียดเพรำะเป็นส่วนท่ีจะก ำหนด ระบุรำยละเอียด ข้อก ำหนดต่ำงๆ  
ในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง ตลอดจนวสัดกุ่อสร้ำง ซึ่งผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงจะต้องปฏิบติัตำมโดยเคร่งครัด 

  5.1.4 แบบแปลนพืน้  
   ในแบบแปลนพืน้ของแบบสถำปัตยกรรมนี ้จะต้องมีแบบแปลนพืน้แสดงส ำหรับ
ทกุชัน้ของอำคำร แนวของรูปตดัของอำคำร และกำรก ำหนดทิศทำงกำรมองเพื่อแสดงรูปด้ำน  รวมไปถึง
สญัลกัษณ์แสดงทิศจะระบุอยู่ในแบบแปลนนี ้  ข้อมลูท่ีส ำคญัๆ  ท่ีจะระบุอยู่ในแบบแปลนพืน้มีดงันี ้
   5.1.4.1 ขนำดมิติ ควำมกว้ำง ยำว 
   5.1.4.2 ระดบัของพืน้ภำยนอกอำคำร และภำยในอำคำร (เช่น พืน้ เพดำน หลงัคำ 
เป็นต้น)  
    5.1.4.3  ต ำแหน่งของเสำ แนวผนงั บนัได ประต ูและหน้ำต่ำง 
   5.1.4.4 กำรแบ่งพืน้ท่ีใช้สอย  
   5.1.4.5 ชนิด ประเภทของพีน้ ผนงั เพดำน ประต ูและหน้ำต่ำง 
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  5.1.5 แบบแปลนหลังคา  
   เน่ืองจำกหลงัคำจะมีรำยละเอียดน้อยกว่ำพืน้ แบบแปลนหลงัคำจึงไม่มีระบุข้อมลู
มำกเหมือนแบบแปลนพืน้ คงจะมีแต่ขนำดมิติ ควำมกว้ำงยำว ระยะยื่นชำยคำ ประเภทของวสัดมุงุหลงัคำ 
และลกัษณะของหลงัคำ เท่ำนัน้ 

  5.1.6 รูปด้าน 
   รูปด้ำนนีจ้ะประกอบด้วย  รูปด้ำนทกุด้ำนของอำคำร  (ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลงั และ
ด้ำนข้ำง) รูปด้ำนจะแสดงให้เห็นถึงภำพของอำคำรท่ีสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมองจำกด้ำนนอกอำคำร ผู้อ่ำน
แบบ 
จึงต้องสงัเกตรำยละเอียดต่ำงๆ  ให้ดี รำยละเอียดต่ำงๆ  ท่ีระบุอยู่ในแบบด้ำนข้ำงจะมีไม่มำก คงมีแต่เพียง 
ขนำดมิติต่ำงๆ  ของอำคำร และรำยละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยอื่นๆ 

  5.1.7 รูปตัด  
   รูปตดัจะมีรำยละเอียดแสดงอยู่มำก เช่นเดียวกบัแปลนพืน้  จ ำนวนของรูปตดัจะ
ขึน้อยู่กบัควำมสลบัซบัซ้อนของอำคำร ข้อมลูท่ีไม่มีแสดงไว้ในแปลนพีน้ แต่มีแสดงในรูปตดั ได้แก่ ระดบั
ของพืน้ชัน้ต่ำงๆ  เพดำน รวมถึงระดบัของคำนหลงัคำ และโครงสร้ำงส่วนอื่นๆ ของหลงัคำ รำยละเอียดวสัดุ
โครงสร้ำง หลังคำ และวสัดมุงุหลงัคำ ตลอดจนเชิงชำยและปัน้ลม 

  5.1.8 รูปขยาย 
   รูปขยำยจะแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีไม่มีแสดงไว้ในแบบอื่น ส่วนใหญ่แล้วรูปขยำย
ท่ีจะต้องมี ได้แก่ แบบขยำยประต-ูหน้ำต่ำง แบบขยำยห้องน ำ้-ห้องส้วม นอกจำกนีอ้ำจจะมีแบบขยำยอื่นๆ 
ได้อีก เช่นแบบขยำยบนัได เป็นต้น 

 5.2 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
  แบบวิศวกรรมโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก จะเป็นแบบท่ีแสดงรำยละเอียดโครงสร้ำงทัง้หมด 
ตลอดจนรำยละเอียดกำรเสริมเหล็กเช่นเดียวกบัแบบสถำปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้ำงจะประกอบด้วย
แบบย่อยๆ อีกหลำยแบบ  ดงัต่อไปนี ้   

  5.2.1 แบบแปลน  
   แบบแปลนของแบบวิศวกรรมโครงสร้ำงจะระบ ุขนำด มิติ ต ำแหน่ง และชนิดของ
องค์อำคำรแต่ละส่วน  โดยกำรระบุองค์อำคำรแต่ละตวัท่ีจะใช้ ตวัอกัษรภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่เพื่อบอก
ประเภทขององค์อำคำร (F = ฐำนรำก, C = เสำหรือตะม่อ, GB = คำนคอดิน, B = คำน, RB = คำนหลงัคำ, 
S = พืน้, ST = บนัได) ตำมด้วยหมำยเลขประจ ำองค์อำคำรนัน้ๆ  ส ำหรับแบบแปลนจะมีไล่จำกล่ำงสดุถึง
บนสดุ นัน่คือ แบบแปลนฐำนรำก แบบแปลนพืน้ชัน้บน แบบแปลนคำนหลงัคำ แบบแปลนโครงหลงัคำ 
  5.2.2 แบบขยาย 
   แบบขยำยหลกัๆ  ท่ีจะต้องมี ได้แก่ แบบขยำยฐำนรำก และแบบขยำยกำรเสริมเหล็ก 
เสำ คำน พืน้ และบนัได ซึ่งจะระบุรำยละเอียดขนำด มิติ ขององค์อำคำรแต่ละตวั ตลอดจนกำรเสริมเหล็ก 
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5.3 แบบวิศวกรรมไฟฟ้า 

  แบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ ประกอบด้วย สญัลกัษณ์ รำยกำรประกอบแบบ และแบบระบบไฟฟ้ำ 
ของอำคำร โดยส่วนใหญ่จะแยกเป็นแต่ละชัน้ ในท่ีนีจ้ะไม่ขอกล่ำวถึงในรำยละเอียดเกี่ยวกบัเร่ืองระบบไฟฟ้ำ  
แต่ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัโครงสร้ำง จะเป็นลกัษณะกำรเดินท่อร้อยสำยไฟ ซึ่งอำจจะต้องมีกำรฝังท่อไว้ในโครงสร้ำง 

 5.4 แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  ส ำหรับแบบวิศวกรรมสขุำภิบำลจะหมำยรวมถึง ระบบน ำ้ดี และน ำ้เสีย ซึ่งประกอบด้วย 
แบบผงัระบบน ำ้ดี และผงัระบบน ำ้เสีย ของแต่ละชัน้ และอำจมีแบบขยำย บ่อเกรอะ บอ่ซมึ ในกรณีท่ีไม่ได้
ใช้บ่อบ ำบดัน ำ้เสียส ำเร็จรูป 
  เช่นเดียวกบัแบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ ซึ่งจะไม่ขอกล่ำวถึงในรำยละเอียดในท่ีนี ้แต่ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กบัโครงสร้ำง จะเป็นกำรเดินท่อน ำ้ดี และน ำ้เสีย ซึ่งอำจจะเดินท่อฝังภำยในโครงสร้ำง หรือเดินท่อทะลผุ่ำน  

6. สัญลักษณ์ท่ีใช้เขียนแทนเหล็กเสริมคอนกรีต 
ในกำรอ่ำนแบบวิศวกรรมโครงสร้ำง สญัญลกัขณ์ท่ีใช้เขียนแทนเหล็กเสริมท่ีควรทรำบ มีแสดงในตำรำงที่ 2.1  

ตารางที่ 6.1 สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเหล็กเสริมที่ควรทราบ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
6 - 12 มม.  
6 - 12 mm.  
6 RB12 

กำรใช้เหล็กเส้นกลมเรียบขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 12 มม. จ ำนวน 6 เส้น 
จดัเรียงตำมท่ีแสดงในแบบ หรือตำมข้อก ำหนด 

4 -      116 มม.  
4 -           16 mm.  
4 DB16 

กำรใช้เหล็กข้ออ้อยขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 16 มม.จ ำนวน 4 เส้น จดัเรียง
ตำมท่ีแสดงในแบบ หรือตำมข้อก ำหนด 

ป  9 @ 0.20 
stir  9 @ 0.20 

กำรใช้เหล็กปลอก (หรือเหล็กลกูตัง้) กลมเรียบเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 9 มม. วำง
เรียงห่ำงกนั 0.20 ม. 

2 - ป 9 @ 0.20 
2 – stir 9 @ 0.20 

กำรใช้เหล็กปลอก (หรือเหล็กลกูตัง้) กลมเรียบเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 9 มม. 
จ ำนวนชดุละ 2 ปลอก วำงเรียงห่ำงกนัชดุละ 0.20 ม. 

6 @ 0.25 # กำรใช้เหล็กเส้นกลมเรียบขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 6 มม. วำงเรียงกนัเป็น
ตะแกรงตัง้ฉำกกนั โดยแต่ละด้ำนวำงห่ำงกนั 25 ซม. 

2 -        16 mm. เสริมพิเศษ กำรใช้เหล็กข้ออ้อยขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 16 มม. จ ำนวน 2 เส้น เสริมเพิ่ม
ส่วนบน (ตรงบริเวณหวัเสำ) และส่วนล่ำงของคำน (ตรงบริเวณกลำงคำน) 

 
----------------------------------------------- 

 
 

 



7-1 

บทที่ 7 
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. กล่าวทั่วไป (General) 
 ในอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   คานจะท าหนา้ที่ต่างๆ หลายอยา่ง  เช่น  รับน ้าหนกัพ้ืน รับ
น ้าหนกัผนงั ยึดเสา (Tied Beam) และในบางกรณียึดเสาเพื่อลดความชะลูดของเสา เป็นตน้ 

 ในการค านวณออกแบบคาน จะตอ้งค านึงถึง คุณลกัษณะต่างๆ ของคาน เช่น 
 1.1 ชนิดของคาน  เช่นคานรับแรงเฉือนและมเมนตด์ดั คานลึก คานแคบ และคานรับแรงบิด เป็นตน้ 
       1.2 คุณสมบตัิต่างๆ ของคาน   เช่น ระยะแอ่นตวัของคาน วิธีการเสริมเหล็ก 
     1.3 ชนิดของแรงที่คานตอ้งรับ  เช่น โมเมนตด์ดั (Bending Moment) แรงเฉือน (Shear) แรงบิด 
(Torsion) 

2. ชนิดของคาน (Types of Beams) 
 นอกจากคานรับแรงเฉือน และโมเมนตด์ดั ธรรมดาแลว้ ยงัมีคานชนิดอื่นๆ อีก 3 ชนิด คอื 

 2.1 คานลึก  
  มาตรฐาน ว.ส.ท. ก าหนดว่า คานลกึหมายถึง คานที่ช่วงยาว (span) นอ้ยกว่า 2.5 เท่าของ
ความลึกคาน ส าหรับคานต่อเน่ือง (continuous beam) และคานที่ช่วงยาว นอ้ยกว่า 1.25 เท่าของความลึก
ส าหรับคานช่วงเดียว 
  มาตรฐาน ACI ให้ค าจ ากดัความของคานลึกหมายถึง คานที่มีอตัราส่วนของระยะช่วงยาว 
ต่อความลกึคาน นอ้ยกว่า 5  

  ในการออกแบบคานลึกตอ้งถือว่า ความเครียด (stress) ที่เกิดขึ้น ไม่เป็นสัดส่วนโดยตรง
กบัระยะแกนสะเทิน (neutral axis) และตอ้งพิจารณาถึงการโก่งงอตามขวางของคานดว้ย 

 2.2 คานแคบ  
   คานแคบ คือ คานทีม่ีช่วงยาวมากกว่า 30 เท่าของความกวา้ง  
  ในการค านวณออกแบบตอ้งลดค่าหน่วยแรงดดัของคอนกรีตลงความลึกที่ใชใ้นการค านวณ
โมเมนตด์ดัตอ้งไม่เกิน 8 เท่า ของความกวา้งคาน และตอ้งออกแบบให้เหล็กปลอกรับแรงเฉือนทั้งหมด 

 2.3 คานรับแรงบิด  
  ในบางคร้ังคานบางตวันอกจากจะรับแรงเฉือน และโมเมนตด์ดัแลว้  ยงัตอ้งรับโมเมนตบ์ิด
ไปพร้อมกนัดว้ย เช่น คานรับกนัสาด คานที่มีบนัไดย่ืนออกจากคาน คานโคง้ในแนวราบ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
  ในการค านวณออกแบบ คานคอนกรีตรูปส่ีเหลี่ยมที่รับแรงบิด จะตอ้งค านวณใส่เหล็กปลอก  
(หรือเหล็กลูกตั้ง) และเหล็กตามยาว (Longitudinal Steel) เพ่ือรับแรงบิดที่เกิดขึ้นไม่ให้หนา้ตดัคานเสียรูปไป 
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3. ข้อก าหนดทั่วไปในการออกแบบคาน (Code for Beam Design) 
 3.1 การโก่งตวัของคาน (Beam Deflection) ไมค่วรมีมากกว่า L/360 
 3.2 การจดัเหล็กเสริมในคาน ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2.50 ซม. หรือไม่นอ้ย
กว่า 1 1/3 เท่าของขนาดใหญ่สุดของกรวด หรือหินผสมคอนกรีต 

 3.3 ปริมาณเหล็กเสริมทางนอนในคาน ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 0.0025 เท่าของหนา้ตดัคาน และ/หรือ 
เปอร์เซ็นตเ์หล็กต่อพ้ืนที่หนา้ตดัคาน ตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 14/ ก าลงัคลากของเหล็กเสริม 
 3.4 ปริมาณเหล็กเสริมทางตั้งในคาน ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.0015 เท่าของหนา้ตดัคาน 

4. น ้าหนักบรรทุกที่กระท าต่อคาน (Loads on Beam) 
ในการพิจารณาออกแบบคาน น ้าหนกับรรทุกที่ตอ้งพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

 - น ้าหนกัของตวัคานเอง ซ่ึงจดัเป็น น ้าหนกับรรทุกคงที่ (Dead Load) 

 - น ้าหนกัเป็นจุด (Point Load) จาก ปลายคานฝาก หรือจากเสาที่ฝากบนคาน 
 - น ้าหนกัที่กระจายจากพ้ืน   ซ่ึงจะประกอบดว้ย  น ้าหนกัของพ้ืน (ซ่ึงเป็นน ้าหนกับรรทุกคงที่) และ
น ้าหนกับรรทุกจร (Live Load) ที่พ้ืนรับ  
 - น ้าหนกัที่กระจายจากผนงั ซ่ึงจดัเป็นน ้าหนกับรรทุกคงที่ 

 4.1 น ้าหนักบรรทกุที่กระจายจากแผ่นพื้นสองทาง 

รูปที่ 7.1 การกระจายน า้หนักของแผ่นพื้นสองทางลงคาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หากพิจารณาพ้ืน ค.ส.ล. กวา้ง S ยาว L ดงัในรูปที่ 7.1 ถา้ให้พ้ืนรับน ้าหนกับรรทุกสม ่าเสมอ
จนกระทัง่พ้ืนวิบติั (แตก) รอยแตกบนพ้ืนจะปรากฏตามแนวเส้นประ ซ่ึงท ามุม 45 องศา จากขอบมุมทั้งส่ี     
แลว้ไปบรรจบกบัเส้นก่ึงกลางที่ขนานกบัดา้นยาว โดยการกระจายน ้าหนกัตามมาตรฐาน ว.ส.ท.จะเป็นดงัน้ี 

L 

45 

S 

B2 

B1 
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  4.1.1 คานส้ัน (B1)  
จะรับน ้าหนกัพ้ืนเป็นรูปสามเหลี่ยม  

   น ้าหนกัที่กระจายจากพ้ืนลงคาน (wS) :     กก./ม. 

   เมื่อ   w = น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดของแผ่นพ้ืน = 2,400 x ความหนาพ้ืน (ม.)  
                                    + นน.จร (กก./ตร.ม.) 
                        S = ความยาวพ้ืนดา้นส้ัน (ม.) 

  4.1.2 คานยาว (B2)  
   จะรับน ้าหนกัพ้ืนเป็นรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู โดย 

   น ้าหนกัที่กระจายจากพ้ืนลงคาน (wL) :          กก./ม. 

   เมื่อ   w = น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดของแผ่นพ้ืน = 2,400 x ความหนาพ้ืน (ม.)  
                                    + นน.จร   (กก./ตร.ม.) 

                        m = อตัราส่วนดา้นส้ัน ต่อดา้นยาว (S/L) โดย  1  m  0.5  

 4.2 น ้าหนักบรรทกุที่กระจายจากแผ่นพื้นย่ืน 
  ในกรณีพ้ืนย่ืนตอ้งคิดน ้าหนกัทั้งหมดของแผ่นพ้ืนลงบนคาน โดยการกระจายน ้าหนกัลง
บนคาน (ซ่ึงมีหน่วยเป็น กก./ม.) จะคิดน ้าหนกัจากพ้ืนซ่ึงตดัออกมาเป็นแถบกวา้ง 1.00 ม. (ดูรูป 7.2 
ประกอบ) 

รูปที่ 7.2 การกระจายน า้หนักจากพื้นย่ืนลงคาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับแผ่นพ้ืนย่ืน : 
  น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดของแผ่นพ้ืน (w) = 2,400 x ความหนาพ้ืน (ม.) + นน.จร (กก.ตร.ม.) 

wS 
  3 wS = 

wL = 
wS 
  3 

(3 – m2) 
      3 

A 

A 
1.50 

รูปตัด A - A 

1.00 
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4.3 น ้าหนักบรรทกุที่กระจายจากผนัง 
  การค านวณหาน ้าหนกับรรทุกที่กระจายจากผนงั ให้พิจารณาชนิดของผนงั  เมื่อทราบชนิดของ
ผนงั ให้หาค่าน ้าหนกัของผนงัต่อหน่วยพ้ืนที่จากตารางที่ 7.1 แลว้น ามาคูณกบัความสูงของผนงั ดงัสูตร :  
  น ้าหนกัผนงัลงบนคาน (w) :  w = w1 h  กก./ม.  
  เมื่อ   w1 = น ้าหนกัของผนงัต่อหน่วยพ้ืนที่ (กก./ตร.ม.) 
           h  = ความสูงของก าแพง (ม.)  

ตารางที่ 7.1 น ้าหนกัของผนังชนิดต่างๆ ต่อหน่วยพื้นที่ (w1) 
 

ชนิดผนัง ก าแพง w1 (กก./ตร.ม.) 

ผนงัอิฐมอญกอ่คร่ึงแผ่นฉาบปูน รวมหนา 0.10 ม. 

ผนงัอิฐมอญกอ่คร่ึงแผ่นฉาบปูน รวมหนา 0.15 ม. 
ผนงัอิฐมอญกอ่เต็มแผ่นฉาบปูน รวมหนา 0.20 ม.  
ผนงัอิฐบล็อค หนา 0.10 ม. 

ผนงัอิฐบล็อค หนา 0.15 ม. 
ผนงัอิฐบล็อค หนา 0.20 ม. 
ผนงัคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. 

ผนงัคอนกรีตบล็อก หนา 9 ซม. 
ฝาไม ้ไมอ้ดั รวมเคร่า 
ฝาเซลโลกรีต รวมเคร่า หรือแกนอดัฟาง 
ดินซีเมนต ์ขนาดเท่าอิฐบล็อก แต่ตนัทั้งแท่ง 
ผนงัอิฐ บปก. กอ่คร่ึงแผ่น 
ผนงัอิฐ บปก. กอ่เต็มแผ่น 

ฝาไมอ้ดัชิบบอร์ด ดา้นเดียว รวมเคร่า 
ฝาไมอ้ดัชิบบอร์ด สองดา้น รวมเคร่า 
กระเบื้องแผ่นเรียบดา้นเดียว รวมเคร่า 
กระเบื้องแผ่นเรียบสองดา้น รวมเคร่า 
กระจก พร้อมวงกบ 

180 
310 
360 
100 
150 
200 
120 
160 

12 - 13 
30 

170 
220 
440 
12 
15 
20 
30 
15 
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5. การรับน ้าหนักของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Beam With Loads) 

 5.1 โมเมนต์ดัด (Bending Moment) ที่เกิดจากน ้าหนักบรรทุก 
  ในการพิจารณาเร่ืองพฤติกรรมการรับน ้าหนกัของคาน ค.ส.ล. ขอให้พิจารณารูปที่ 7.3  

รูปที่ 7.3 ลักษณะโมเมนต์ดัดบวก 

         
 
            
 
    
 
 
 

เมื่อคานยาว L  มนี ้าหนกับรรทุก w  กระจายอยา่งสม ่าเสมอ  ( น ้าหนกัไมไ่ดแ้สดงในรูป )  
คานจะโก่งงอลง ขอบ AB บนหลงัคานจะหดส้ันลง แสดงว่ามีแรงกด หรือแรงอดั ส่วนขอบ CD จะยืดออก 
แสดงว่ามีแรงดึง เมื่อตดัคานออกมาดูจะมี แรงดึง T  จากเหล็กเสริม และแรงอดั C  จากคอนกรีต  โดย      
 T = C และมีแนวแรงห่างกนั = jd  
  และเมื่อมีแรง T   และแรง C  มากระท าตอ่คาน จุดที่รองรับคานก็จะกลายเป็นจุดหมุน 
เน่ืองจากแรงที่กระท าไม่ผ่านจุดหมุน  จึงเกิดเป็นโมเมนตท์ี่จุดรองรับคาน  (โมเมนต ์= แรง x ระยะทาง
ระหว่างแรงถึงจุดหมุน) ในกรณีของรูปที่ 7.3 โมเมนตท์ี่เกิดขึ้นจะเป็นโมเมนตด์ดับวก (M+) นัน่คอื 
   M+  =  โมเมนตท์ี่ท าให้ขอบบนเกิดแรงอดั และขอบล่างเกิดแรงดึง 

   M-  =  โมเมนตท์ี่ท าให้ขอบบนเกิดแรงดึง และขอบล่างเกิดแรงอดั 
  ในกรณีของคานต่อเน่ืองหลายช่วง และคานย่ืน ลกัษณะการโก่งงอจะต่างไปจากคานช่วงเดียว 
โดยจะมีลกัษณะดงัรูปที่ 7.4  ซ่ึงบริเวณหัวเสา และคานยื่น จะเกิด M- แต่บริเวณช่วงกลางคาน จะเหมือนกบั 
คานช่วงเดียว คือ เกิด M+ 

รูปที่ 7.4 ลักษณะการเกินโมเมนต์ดัดบวกและลบ ในคานต่อเน่ืองและคานย่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 

แรงอดั 
 

แรงดึง 

แรงอดั = C 
 

แรงดึง = T 

jd 

M- M= M- M+ M+ 
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 5.2 แรงเฉือน (Shear) 

รูปที่ 7.5 ลักษณะการเกิดแรงเฉือนทางนอนจากโมเมนต์ดัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
  จากรูปที่ 7.5 เมื่อน าแผ่นไมก้ระดานหลายๆ  แผ่นวางซ้อนกนับนจุดรองรับ แลว้กดตรง
ก่ึงกลางไมด้ว้ยน ้าหนกั P  จนแผ่นไมโ้ก่ง  จะพบว่าแผ่นไมท้ี่ซ้อนกนัอยูจ่ะเลื่อนออกจากกนัในแนวราบ  
โดยบริเวณก่ึงกลางจะไม่เลื่อน แต่บริเวณปลายจะเลื่อนจากกนัมาก  
  ถา้เจาะรูแผ่นไม ้แลว้ร้อยเอาไวด้ว้ยไมเ้น้ือออ่นมากๆ  เช่น แกนปอกระเจา การเลื่อนของ
แผ่นไมท้ี่ซ้อนกนัจะเฉือนแกนปอกระเจาให้ขาดออกจากกนั ลกัษณะการเฉือนเช่นน้ีเรียกว่า การเฉือนทาง
นอน ซ่ึงเป็นผลมาจากโมเมนตด์ดัในคาน ทั้งโมเมนตด์ดับวก และโมเมนตด์ดัลบ  ฉะนั้น  ในคานคอนกรีต
เสริมเหล็กจึงตอ้งมีการเสริม เหล็กปลอก (หรือเหล็กลูกตั้ง) เพ่ือรับแรงเฉือนน้ี 

  รูปที่ 7.6 ลักษณะการเกิดแรงเฉือนทางดิ่งเน่ืองจากน ้าหนกับรรทุกบนคาน 

 
 
 
 
 
 

  จากรูปที่ 7.6 ถา้น าแท่งไมส้ั้นๆ  เจาะรูร้อยเขา้ไวด้ว้ยกนัดว้ยไมเ้น้ืออ่อนมากๆ อยา่ง แกน
ปอกระเจา แลว้ใชป้ระแจหนีบแท่งไมเ้หล่าน้ีให้จบัแน่นเขา้ดว้ยกนักลายเป็นไมท้่อนเดียว เสร็จแลว้น าไปวาง
บนจุดรองรับ ดว้ยความเสียดทานระหว่างไม ้จะท าให้แท่งไมส้ั้นๆ  ไม่หลุดร่วงลงมา แต่เมื่อเพ่ิมน ้าหนกั
บรรทุกให้มากพอ แท่งไมจ้ะเลื่อนตวัลงมา และเฉือนแกนปอกระเจาจนขาด   ลกัษณะการเฉือนในแนวด่ิง
เช่นน้ีเรียกว่า แรงเฉือนทางดิ่ง 

P 
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6. การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Beam Design) 

 6.1 ค่าต่างๆ ของคอนกรีตที่ใช้ในการค านวณ  
  ในการค านวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   ค่าต่างๆ ของคอนกรีตที่ใชใ้นการ
ค านวณจะขึ้นอยูก่บั ค่าก าลงัอดัประลยัของแท่งคอนกรีตทดสอบ ก่อนการค านวณจะตอ้งก าหนดค่าก าลงัอดั
ประลยัของแท่งคอนกรีตทดสอบกอ่น แลว้ค านวณหาค่าเหล่าน้ี (รายละเอียดดูในตารางที่ 7.2)  

ตารางที่ 7.2 ค่าต่างๆ ของคอนกรีตที่ใช้ในการ
ค านวณ

140 145 173 175 210 240 280 350

0.45 fC’ 63 65 78 79 95 108 126 158
k 0.366 0.373 0.394 0.397 0.416 0.419 0.457 0.480
j 0.878 0.876 0.869 0.868 0.861 0.860 0.848 0.840
R 10.120 10.620 13.350 13.610 17.010 19.460 24.410 31.850
k 0.316 0.323 0.342 0.345 0.363 0.365 0.402 0.424
j 0.895 0.892 0.886 0.885 0.879 0.878 0.866 0.859
R 8.910 9.360 11.820 12.060 15.160 17.310 21.930 28.770
k 0.290 0.296 0.315 0.317 0.335 0.337 0.372 0.394
j 0.903 0.901 0.895 0.894 0.888 0.889 0.876 0.869
R 8.250 8.670 11.000 11.190 14.130 16.160 20.530 27.050

หน่วยแรงที่ยอมให้ใน          
เหลก็เสริม (fS)                 

1,700 กก./ตร.ซม.

1/(1+ fS / n fC)         

1 – k / 3            
0.5 fC’ k j

7
2040000 / 

15210     fC’

  หน่วยแรงที่ยอมให้ใน            
เหลก็เสริม (fS)                   

1,200 กก./ตร.ซม.

   หน่วยแรงอดัที่ผิว (fC)

   อตัราสว่นโมดลูสั (n)

1/(1+ fS / n fC)         

1 – k / 3            
0.5 fC’ k j

11 11 10

หน่วยแรงที่ยอมให้ใน          
เหลก็เสริม (fS)                 

1,500 กก./ตร.ซม.

1/(1+ fS / n fC)         

1 – k / 3            
0.5 fC’ k j

สูตรรายการ
ก าลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตทดสอบ (fC’)

10 9 8 8

 

  ส าหรับการศึกษาระดบั ชั้นนายพนัเหล่าทหารช่างน้ี การออกแบบจะยึดตามมาตรฐาน  
ว.ส.ท. และตามขอ้บญัญติัของกรุงเทพมหานคร ไดก้  าหนดให้ใชค้่าต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 
  - ก าลงัอดัประลยัของแท่งคอนกรีตทดสอบ (fC’)  =    145  กก./ตร.ซม.(ksc) 

  - หน่วยแรงอดัในคอนกรีต ที่เกิดขึ้นที่ผิวบนสุดของคาน (fC) =      65  กก./ตร.ซม.(ksc) 
  - อตัราส่วนโมดูลสัของเหล็ก ต่อโมดูลสัของคอนกรีต (n) =      11  (ไมม่ีหน่วย) 
  - หน่วยแรงที่ยอมให้ในเหล็กเสริม (fS)   =   1,200  กก. (เป็นเหล็กขอ้ออ้ย)  

  - ค่าคงที่                 k =      =    0.373  (ไม่มีหน่วย) 
  

  - ค่าคงที่                j =  1 – k/3    =  0.876  (ไมม่ีหน่วย) 
  - ค่าคงที่                R = 0.5 fC k j    =  10.62  กก./ตร.ซม.(ksc) 
 
  

   1 
1+    fS 
        nfC 
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6.2 สูตรต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณ  
  6.2.1 น ้าหนกัของคาน   w  = 2,400 bt กก./ม.  (b และ t มีหน่วยเป็น ม.) 

  6.2.2 โมเมนตด์ดั          MR = Rbd2     กก.-ม.  (b เป็น ซม., d เป็น ซม.) 

  6.2.3 แรงเฉือน              VR = vCbd      กก.  

               โดย vC = หน่วยแรงเฉือน = 0.29  fC’ = 3.49 กก./ตร.ซม. (ksc) เมื่อ b และ d เป็น ซม. 

  6.2.4 เหล็กเสริมหนา้ตดัสมดุ  ASR =   ตร.ซม.  (เมื่อ d เป็น ซม.) 

  6.2.5 โมเมนตบ์ิด      Mt =                เมื่อ vt = 1.32  fC’ = 15.9 กก./ตร.ม. (ksc) 
                             b = ดา้นกวา้งของคาน (ซม.) 
                          t  = ความลึกของคาน (ม.) 

 6.3 ล าดับขั้นตอนการออกแบบคาน ค.ส.ล. 

  6.3.1 สมมุติความลึกของคาน (t) : t  10% ของความยาวช่วงคาน 

  6.3.2 สมมุติความกวา้งของคาน (b) :  b  ¼ - ½ ของ ความลึกของคาน 
  6.3.3 ค านวณหาน ้าหนกัคาน (w) :  wB = 2,400 b t  (b และ t หน่วยเป็นเมตร) 

  6.3.4 ค านวณหาน ้าหนกัพ้ืนลงคาน :  
                         6.3.4.1 น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดของพ้ืน :  wF = (2,400 x ความหนาพ้ืน) + (นน.บรรทุกจร) 

         6.3.4.2 อตัราส่วนดา้นส้ันต่อดา้นยาว (m) :  m = S/L (1.0  m  0.5) 

         6.3.4.3 นน.พ้ืนลงคานดา้นส้ัน (wS) : wS = wFS / 3 

         6.3.4.4 นน.พ้ืนลงคานดา้นยาว (wL) : wL = 

                                   (ถา้มีพ้ืนทั้งสองดา้นของคานให้คูณดว้ย 2) 

  6.3.5 ค านวณหาน ้าหนกัผนงัลงคาน : wW = นน.ต่อพ้ืนที่ของผนงั x ความสูงผนงั 
  6.3.6 ค านวณหาน ้าหนกัที่คานรับทั้งหมด : w  = นน.คาน +  นน.พ้ืนลงคาน + นน.ผนงัลงคาน 
  6.3.7 ค านวณหาโมเมนตจ์ากน ้าหนกัที่คานตอ้งรับ (M’) :  M = wL2 / 8    (คานช่วงเดียว) 

                      M = wL2 / 9     (คานต่อเน่ือง) 
  6.3.8 ค านวณหาแรงเฉือนจากน ้าหนกัที่คานตอ้งรับ (V) : V  = 0.5 w L   (คานช่วงเดียว) 
           V  = 0.6 w L    (คานตอ่เน่ือง) 
  6.3.9 เปิดตารางที่ 7.3 หาค่า MR ,  ASR ,  VC 

                  6.3.10 เปรียบเทียบค่า M และ MR:   
          6.3.10.1 ถา้ M < MR ไม่ตอ้งมีเหล็กรับแรงอดั ให้ท าขั้นตอนที่ 6.3.11  

(ขา้มขั้นตอนที่ 6.3.12 –6.3.15)  
 

vtb
2t 

 3.5 

3            2 
 
 

wFS     (3 – m2) 

 MR 
fSjd 
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6.3.10.2 ถา้ M > MR ตอ้งมีเหล็กรับแรงอดั ให้ท าตามขั้นตอนที่  
               6.3.12 ถึง  6.3.15           (ขา้มขั้นตอนที่ 6.3.11)                                                                                    

  6.3.11 ค านวณหาเหล็กรับแรงดึง :   AST = M / (fS j d)   
   โดย   fS = 1,200 กก./ตร.ซม. (ส าหรับ RB), fS = 1,500 กก./ตร.ซม. (ส าหรับ DB), 

                   j  = 0.876 และ d มีหน่วยเป็น ซม. 
  6.3.12 ค านวณหาโมเมนตท์ี่มากเกินกว่าที่ หนา้ตดัคอนกรีตรับได ้(M) : M' = M - MR  
  6.3.13 ค านวณหาเหล็กรับแรงอดั :  ASC = M’ / [fS’ (d – d’)]  

   โดยในที่น้ี  fS’ = 1,200 กก./ตร.ซม., d’ = 0.05 ซม.  
  6.3.14 ค านวณหา  AS1 = M’ / [fS (d – d’)]  
   โดย  fS = 1,200 กก./ตร.ซม. (ส าหรับ RB), fS = 1,500 กก./ตร.ซม. (ส าหรับ DB), 

    d’ = 0.05 ซม. 
  6.3.15 ค านวณหาเหล็กเสริมรับแรงดึง AST = ASR + ASC  
  6.3.16 เปิดตารางที่ 7.4 เลือก เหล็กเสริมรับแรงอดั (ถา้ตอ้งใช)้ กบั เหล็กเสริมรับแรงดึง 

  6.3.17 ค านวณหาเหล็กเสริมพิเศษ โดยให้ใช ้อย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ AST โดย 
          6.3.17.1 เหล็กเสริมพิเศษบนยาว   = L/4 
                            6.3.17.2 เหล็กเสริมพิเศษล่างยาว   = 3L/4 

  6.3.18 ค านวณหาแรงเฉือนที่เหล็กปลอกตอ้งรับ V’ = V – VC 
  6.3.19 เปิดตารางที่ 7.5 เลือก เหล็กปลอก 
  6.3.20 เขียนแบบรูปตดัคาน 

ตัวอย่างที่ 7.1  จากรูปแปลน จงค านวณออกแบบคาน B1 ก าหนดให้แผ่นพ้ืน S1 รับน ้าหนกับรรทุกจร 
200 กก./ตร.ม. และจากการค านวณออกแบบไดค้วามหนา ของ S1 เป็น 0.1 ม. โดยคาน B1 รับก าแพงอิฐ
มอญกอ่เต็มแผ่นเป็นผนงักนัไฟสูง 3.00 ม.  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

4.00 

4.00 

5.00 5.00 5.00 

B1 

B2 

B2 

B2 

B2 

B3 B3 

B3 B3 

B4 

B4 B4 B4 

B4 B4 

B1 B1 

S1 

S1 S1 S1 

S1 S1 
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วิธีท า 
 (1)  สมมุติความลกึของคาน   t     = 0.50 ม. (10% ของช่วงคาน) 

 (2) สมมุติความกวา้งของคาน   b    = 0.20 ม. (1/4 –1/2 ของความลึกคาน) 
 (3) นน.คาน   wB  =   2400 b t     = 2,400 x 0.5 x 0.20   = 240 กก./ม. 
 (4) ค านวณน ้าหนกัพ้ืนลงคาน  

  (4.1) น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดของพ้ืน  wF    = (2,400 x ความหนาพ้ืน) + (นน.บรรทุกจร)  
        = (2,400 x 0.10) + (200)    = 440 กก./ตร.ม. 
  (4.2) อตัราส่วนดา้นส้ันต่อดา้นยาว       m   = S/L      =    4.00/5.00   = 0.8 

  (4.3) น ้าหนกัพ้ืนลงคาน B1 (คานยาว)  wL =  2 x [wL S / 3] [ (3- m2) / 2]  
        = 2 x (440 x 4/3) (3 - 0.82)/2 =  1,384 กก./ม. 
 (5) น ้าหนกัผนงัลงคาน   wW        = นน.ต่อพ้ืนที่ของผนงั x ความสูงผนงั  
                  = 360 x 3.00= 1,080 กก./ม. (ค่า 360 จากตารางที่ 7.1) 
 (6) น ้าหนกัที่คานรับทั้งหมด   w  = นน.คาน +  นน.พ้ืนลงคาน + นน.ผนงัลงคาน  
       = 240 + 1,384 + 1,080        = 2,704 กก./ม. 
 (7) โมเมนตด์ดัที่คานรับ                  M = wL2/9   = 2,704 x 52/9      =  7,511 กก.- ม. 

 (8) แรงเฉือนที่คานรับ                   V = 0.6 wL  = 0.6 x 2,704 x 5  = 8,112  กก. 
 (9) เปิดตารางที่ 7.3 ไดค้่า      MR = 4,494 กก.- ม., ASR = 9.29 ตร.ซม.,  VC = 3,211 กก. 
          (10)   เปรียบเทียบค่า M และ MR     M = 7,511 > MR = 4,494 ตอ้งมีเหล็กรับแรงอดั 

          (11)  (ขา้ม) 
          (12)   ค านวณหาโมเมนตท์ี่มากเกินกว่าที่หนา้ตดัคอนกรีตรับได ้  
     M’ = M - MR   = 7,511 – 4,494   = 3,017  กก.- ม. 

          (13)   พ.ท. เหล็กรับแรงอดั  ASC = M’ / [fS’ (d – d’)] = 3,017 / [1,200 (0.46-0.05)] 
        = 6.13 ตร.ซม. 
          (14)   พ.ท. เหล็ก  AS1 = M’ / [fS (d – d’)]  = 3,0197 / [1,500 (0.46-0.05)  

        = 4.91 ตร.ซม. 
          (15)   พ.ท.เหล็กรับแรงดึง  AST =  ASR + ASC  = 9.29 + 6.13       
        = 15.42 ตร.ซม. 

          (16)  เปิดตารางที่ 7.4 เพื่อเลือกใชเ้หล็ก ได ้ 

          เหล็กเสริมรับแรงอดั (ASC) ใช ้3-DB 19 ไดพ้.ท.เหล็ก =   8.52 ตร.ซม.  6.13 ตร.ซม. ใชไ้ด ้

          เหล็กเสริมรับแรงดึง (AST) ใช ้6-DB 19 ไดพ้.ท.เหล็ก  = 17.04 ตร.ซม.  15.42 ตร.ซม.ใชไ้ด ้
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          (17)   เหล็กเสริมพิเศษ (1/3 AST = 5.14 ตร.ซม. ) ใช ้2-DB 19 = 5.68 ตร.ซม. โดย 

          เหล็กเสริมพิเศษบนยาว   L/4   = 5.00/4  = 1.25 ม. 
          เหล็กเสริมพิเศษล่างยาว  3L/4 = 3x5.00/4 = 3.75 ม. 
  (18)  แรงเฉือนที่เหล็กปลอกรับ  V’  = V - VC = 8,112 – 3,211 =   4,901 กก. 

  (19)  เปิดตารางที่ 7.5 เลือกเหล็กปลอกได ้ เหล็กปลอกขนาด   ป  6 @ 0.125  
      ( 2 x 2,517 = 5,034 กก.) 
  (ขอให้สังเกตท่ีใช้ 2 ป [หมายถึงเหล็กชุดละ 2 ปลอก] ด้วยเหตุผลสองประการ คือ  
     (1) จากตาราง เหล็ก Ø 6มม. ส าหรับคานลึก 0.50 ม.แรงเฉือนท่ีเหล็กปลอกรับได้ไม่ถึง 4,901 กก.  

(2) เหล็กเสริมรับแรงดึงใช้ 6-DB 19 การมีเหล็กปลอก 2 ปลอกจะช่วยในการผูกยึดเหล็ก) 

             (20)   เขียนแบบ ภาพตดัคานไดด้งัน้ี 
 
 

  
 

 
 

 
 

A - A B - B C - C 

3 - DB 19 mm. 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

3 - DB 19 mm. 3 - DB 19 mm. 

3 - DB 19 mm. 

 2ปØ 6มม.@ 0.10 ม. 

0.50 m. 

0.50 m. 

0.20 m. 
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ตารางที่ 7.3 คุณสมบัติของหน้าตัดคานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 
 
 

 d = 0.21 ม.

0.15 x 0.25 90 702 3.18 1,099 255
0.20 x 0.25 120 936 4.24 1,466 454

 d = 0.26 ม.

0.15 x 0.30 108 1,076 3.94 1,361 306
0.20 x 0.30 144 1,435 5.25 1,815 545

 d = 0.31 ม.

0.15 x 0.35 126 1,530 4.7 1,623 357
0.20 x 0.35 168 2,041 6.26 2,164 636

 d = 0.36 ม.

0.15 x 0.40 144 2,064 5.46 1,885 408
0.20 x 0.40 192 2,752 7.27 2,513 726
0.25 x 0.40 240 3,440 9.09 3,141 1,136

 d = 0.41 ม.

0.15 x 0.45 162 2,678 6.21 2,146 460
0.20 x 0.45 216 3,570 8.28 2,862 818
0.25 x 0.45 270 4,,463 10.36 3,577 1,278

 d = 0.46 ม.

0.15 x 0.50 180 3,370 6.97 2,408 511
0.20 x 0.50 240 4,494 9.29 3,211 908
0.25 x 0.50 300 5,618 11.62 4,014 1,420
0.30 x 0.50 360 6,742 13.94 4,816 2,044

 d = 0.51 ม.

0.15 x 0.55 198 4,143 7.73 2,670 562
0.20 x 0.55 264 5,524 10.3 3,560 1,000
0.25 x 0.55 330 6,900 12.88 4,450 1,560
0.30 x 0.55 396 8,286 15.46 5,340 2,250

     VC     

(กก.)

   Mt      

(กก.-ม.)
         b x t      

   (ม.) x (ม.)
       w      
 (กก./ม.)

     MR     

(กก.ม.)

     ASR    

(ตร.ซม.)
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ) คุณสมบัติของหน้าตัดคานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 d = 0.56 ม.

0.15 x 0.60 216 4,995 8.49 2,932 613
0.20 x 0.60 288 6,660 11.32 3,909 1,090
0.25 x 0.60 360 8,326 14.14 4,886 1,703
0.30 x 0.60 432 9,991 16.97 5,863 2,453

 d = 0.60 ม.

0.20 x 0.65 312 7,646 12.12 4,188 1,181
0.25 x 0.65 390 9,558 15.15 5,235 1,845
0.30 x 0.65 468 11,470 18.18 6,282 2,660

 d = 0.65 ม.

0.20 x 0.70 336 8,970 13.13 4,537 1,272
0.25 x 0.70 420 11,200 16.42 5,671 1,988
0.30 x 0.70 504 13,460 19.7 6,806 2,862
0.35 x 0.70 588 15,700 22.98 7,940 3,890

 d = 0.70 ม.

0.20 x 0.75 360 10,400 14.14 4,886 4,770
0.25 x 0.75 450 13,000 17.68 6,108 7,450
0.30 x 0.75 540 15,600 21.22 7,330 10,700
0.35 x 0.75 630 18,200 24.75 8,550 14,600
0.40 x 0.75 720 20,800 28.29 9,770 19,000

 d = 0.75 ม.

0.20 x 0.80 384 12,000 15.15 6,540 1,450
0.25 x 0.80 480 15,000 18.94 7,850 2,270
0.30 x 0.80 576 18,000 22.73 9,160 3,270
0.35 x 0.80 672 20,900 26.52 10,500 4,450
0.40 x 0.80 768 23,900 30.31 11,800 5,800

     VC     

(กก.)

   Mt      

(กก.-ม.)
         b x t        

 (ม.) x (ม.)
       w      
 (กก./ม.)

     MR     

(กก.ม.)

     ASR    

(ตร.ซม.)
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ตารางที่ 7.4 พื้นที่หน้าตัด และน ้าหนัก ของเหลก็เสริมคอนกรีต 

RB 6 0.222 0.28 0.57 0.85 1.13 1.42 1.7 1.98 2.26 2.55 2.83

RB 9 0.499 0.64 1.27 1.91 2.54 3.18 3.82 4.45 5.09 5.72 6.36

RB-DB 12 0.888 1.13 2.26 3.39 4.52 5.65 6.78 7.91 9.04 10.17 11.3

RB 15 1.39 1.77 3.54 5.31 7.08 8.85 10.62 12.39 14.16 15.93 17.7

DB 16 1.58 2.01 4.02 6.03 8.04 10.05 12.06 14.07 16.08 18.09 20.1

RB-DB 19 2.23 2.84 5.68 8.52 11.36 14.2 17.04 19.88 22.72 25.56 28.4

RB-DB 25 3.85 4.91 9.82 14.73 19.64 24.56 29.46 34.37 39.28 44.19 49.1

DB 28 4.83 6.16 12.32 18.48 24.64 30.8 36.86 43.12 49.28 55.44 61.6

5 6 7 8 9 10

     ขนาดเส้น     
      ผ่าน

ศนูย์กลาง (มม.)

น า้หนัก
 (กก./ม.)

จ านวนเหล็กเสริม

1 2 3 4

 
 หมายเหตุ  
  - RB = เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ 
  - DB = เหลก็ข้ออ้อย 
  - ขนาดของเหลก็ในตารางเป็น เหลก็ท่ีนิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างท่ัวไป  
  - ความยาวปกติของเหลก็ คือ 10 เมตร และ 12 เมตร  
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ตารางที่ 7.5 แรงเฉือนปลอดภยัที่เหลก็ปลอกรับได้ (กก.) 

0.075 0.10 0.125 0.15 0.175 0.20 0.225 0.25 0.275 0.30

0.25 0.21 1,915 1,436 1,149 - - - - - - -

0.3 0.26 2,371 1,778 1,423 1,186 - - - - - -

0.35 0.31 2,827 2,120 1,696 1,414 1,212 - - - - -

0.4 0.36 3,282 2,462 1,970 1,642 1,407 1,231 - - - -

0.45 0.41 3,739 2,804 2,244 1,870 1,603 1,402 1,246 - - -

0.5 0.46 4,195 3,146 2,517 2,098 1,798 1,573 1,398 1,259 - -

0.55 0.51 4,651 3,488 2,791 2,326 1,993 1,744 1,550 1,395 1,269 -

0.6 0.56 5,107 3,830 3,064 2,554 2,189 1,915 1,702 1,532 1,393 1,277

0.65 0.6 5,472 4,104 3,283 2,736 2,345 2,052 1,824 1,642 1,492 1,368

0.7 0.65 5,928 4,446 2,557 2,964 2,541 2,223 1,976 1,778 1,617 1,482

0.75 0.7 6,384 4,788 3,830 3,192 2,736 2,394 2,128 1,915 1,741 1,596
0.8 0.75 6,840 5,130 4,104 3,420 2,931 2,565 2,280 2,052 1,865 1,710

t d

(ม.) (ม.) 0.075 0.10 0.125 0.15 0.175 0.20 0.225 0.25 0.275 0.30

0.25 0.21 4,267 3,200 2,560 - - - - - - -

0.3 0.26 5,283 3,962 3,170 2,642 - - - - - -

0.35 0.31 6,300 4,724 3,780 3,150 2,700 - - - - -

0.4 0.36 7,315 5,486 4,389 3,658 3,135 2,743 - - - -

0.45 0.41 8,331 6,248 5,000 4,166 3,571 3,124 2,777 - - -

0.5 0.46 9,347 7,010 5,608 4,674 4,006 3,505 3,116 2,804 - -

0.55 0.51 10,360 7,772 6,218 5,182 4,441 3,886 3,454 3,109 2,826 -

0.6 0.56 11,380 8,534 6,828 5,690 4,877 4,267 3,793 3,414 3,103 2,845

0.65 0.6 12,200 9,144 7,315 6,096 5,225 4,572 4,064 3,658 3,325 3,048

0.7 0.65 13,210 9,906 7,925 6,604 5,661 4,953 4,403 3,962 3,602 3,302

0.75 0.7 14,220 10,670 8,534 7,112 6,096 5,334 4,741 4,267 3,879 3,556
0.8 0.75 15,240 11,430 9,144 7,620 6,531 5,715 5,080 4,572 4,156 3,810

    t     
(ม.)

ระยะเรียงเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มม. (ม.)

ระยะเรียงเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 9 มม. (ม.)

     d   
 (ม.)

 
หมายเหตุ- ถ้าระยะเรียงท่ีจัดให้ในตาราง ยังรับแรงเฉือนท่ีเหลก็ปลอกต้องรับ (V’) ไม่ได้ ให้เพ่ิมเป็น 2 ปลอก หรือ 3 ปลอก 

หรือ 4 ปลอก  เช่น  2 ป  6 @ 0.20 หมายถึงใช้เหลก็ปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. จ านวน 2  ปลอกต่อ 1 ชุ ด   
แต่ละชุด เรียงห่างกัน 0.20 ม. 

- ในตารางบางช่องจะไม่บอกค่า V’ ท่ีรับได้ เน่ืองจากระยะเรียงเกิน d/2 
- คานท่ีคอนกรีตสามารถรับแรงเฉือน V (V < VC = vCbd) ได้โดยไม่ต้องใช้เหลก็ปลอกรับแรงเฉือน จะต้องใช้

เหลก็ปลอกขนาด เลก็ท่ีสุด ( 6 มม.) ระยะเรียงเท่ากับ d/2 (หรือ t/2) แต่ต้องไม่เกิน 30 ซม. 

-------------------------------- 
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บทที่ 8 

แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. กล่าวทั่วไป (General) 
 ในอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไดม้กีารพฒันาน ามาใชก้นัหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่มีคาน
รองรับ  เช่น พ้ืนเทหล่อกบัที่ พ้ืนส าเร็จรูป  ต่อมาไดม้ีการพฒันาพ้ืนชนิดที่ไม่ตอ้งมีคานรองรับ  พ้ืนชนิดน้ีจะ
วางบนเสาไดเ้ลย  และ สามารถประกอบพ้ืนไดพ้ื้นที่มาก ๆ     พ้ืนแบบน้ีเรียกว่า พ้ืนคอนกรีตอดัแรงภายหลงั 
 ในการศึกษาหลกัสูตรชั้นนายพนั จะศึกษาการออกแบบ แผ่นพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว แผ่นพ้ืนเสริม
เหล็กสองทาง และแผ่นพ้ืนย่ืน เท่านั้น 

2. ชนิดของแผ่นพ้ืน (Types of Slabs) 
พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถพิจารณาแบ่งตามลกัษณะของการเสริมเหล็ก และลกัษณะของพ้ืน

ไดด้งัต่อไปน้ี 

 2.1 แผ่นพื้นเสริมเหลก็ทางเดียว (One-way Slab) 

รูปที่ 8.1 แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเดียว 

  
 
 
 
 
 

 

  แผ่นพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียวจะเป็นพ้ืนที่มีคานรับ 2 หรือ 4 ดา้น โดยพ้ืนจะถ่ายแรงลงสู่คาน
รับพ้ืน หัว - ทา้ย เท่านั้น  เหล็กที่เสริมในแนว ตั้งฉากกบัคานที่รับแรงน ้าหนกัจากพ้ืน จะเป็นเหล็กเสริมหลกั 
ส่วนเหล็กที่เสริมในแนวขนาน กบัคานที่รับน ้าหนกัจากพ้ืน จะเป็นเหล็กที่เสริมไวรั้บการหดตวัของคอนกรีต  
หรือเหล็กเสริมกนัร้าวนัน่เอง (ดูรูปที่ 8.1) 

 2.2 แผ่นพื้นเสริมเหลก็สองทาง (Two-way Slab)  
  แผ่นพ้ืนเสริมเหล็กสองทาง (ดูรูปที่ 7.1 หนา้ 7-2) จะเป็นพ้ืนที่มีคานรับ 2 หรือ 4 ดา้น เช่น 
เดียวกบัแผ่นพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว ขอ้แตกต่างจะอยูท่ี่อตัราส่วนดา้นส้ันต่อดา้นยาว (m = S/L) ของแผ่นพ้ืน  
  ถา้       m  0.5  จะเป็นแผ่นพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว 
  แต่ถา้   m  0.5   จะเป็นแผ่นพ้ืนเสริมเหล็กสองทาง 

คาน ค.ส.ล. ที่รับนน.จากพืน้ 

เหล็กเสริมหลกั 

เหล็กเสริมกนัร้าว 
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2.3 พื้นระบบตง (Joist Floor หรือ Ribbed Slab)  
  พ้ืนประเภทน้ีจะใช้ในกรณีที่รับน ้าหนกับรรทุกค่อนขา้งมาก แลว้หากใชพ้ื้นสองแบบแรก
จะมีความหนามากเกินไป จึงใชต้ง (คานซอย) วางห่างกนัมากกว่าหรือเท่ากบั 0.75 ม. และถา้พ้ืนระบบตงน้ี
มีตงไขวฉ้าก ลกัษณะคลา้ยขนมวฟัเฟิล หรือรังผ้ึง จะเรียกว่า “พ้ืนระบบรังผ้ึง” 

  2.4 พื้นไร้คาน (Flat Slab)  
  พ้ืนไร้คาน เป็นพ้ืนที่ออกแบบให้พ้ืนถ่ายน ้าหนกัลงบนเสาโดยตรงและไม่มคีานรองรับพ้ืน 
ซ่ึงในกรณีน้ีตอ้งระวงัเร่ืองแรงเฉือนบริเวณหัวเสา  

3. ข้อก าหนดทั่วไปในการออกแบบพ้ืน (Code for Slab Design) 

 3.1 แผ่นพื้นทางเดยีว จะมีเกณฑก์ าหนดดงัต่อไปน้ี 
              3.1.1 เหล็กเสริมหลกัตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าเหล็ก  6 มม.  และวางห่างไม่เกิน 3 เท่าของ
ความหนาพ้ืน 
              3.1.2 เหล็กเสริมกนัร้าว วางห่างกนัไดไ้ม่เกิน 5 เท่าของความหนาแผ่นพ้ืนหรือไม่เกิน 45 ซม. 
              3.1.3 ความหนาของพ้ืน เมื่อพิจารณาถึงเกณฑก์ าหนดเร่ือง ระยะโก่งจะมีดงัน้ี 

- พื้นช่วงเดยีวธรรมดา (Simple Support) 
                                                                              : L/25 

- พื้นต่อเน่ืองข้างเดียว (One – End Continuous) 
     : L/30 

   - พื้นต่อเน่ืองสองข้าง (Both – End Continuous)         
                                                                              : L/35 

   - พื้นย่ืน (Cantilever)       
: L/12 

             3.1.4 พ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กของเหล็กเสริมกนัร้าว จะก าหนดไวด้งัน้ี 
- ส าหรับเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ(RB)ตอ้งไมน่อ้ยกว่า0.25%ของพ้ืนที่หนา้ตดัแผ่นพ้ืน 
- ส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย (DB) ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.20% ของพ้ืนที่หนา้ตดัแผ่นพ้ืน 

 3.2 แผ่นพื้นสองทาง จะมีเกณฑก์ าหนด คอื  
  3.2.1 ความหนาพ้ืนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 8 ซม. หรือไม่นอ้ยกว่า 1/180 ของเส้นรอบรูปของพ้ืน 

  3.2.2 ระยะเรียงตอ้งไม่เกิน 3 เท่าของความหนาพ้ืน และไมค่วรเกิน 0.30 ม. 

4. น ้าหนักบรรทุกบนแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. (Loads on Slab) 
ในการพิจารณาออกแบบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. น ้าหนกับรรทุกที่ตอ้งพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

 4.1 น ้าหนกัของแผ่นพ้ืนซ่ึงจดัเป็น น ้าหนกับรรทุกคงที่ (Dead Load) 
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AS1 = 
jdf

M

S

 ตร.ซม.  

  

 4.2 น ้าหนกับรรทุกจร (Live Load) ที่พ้ืนรับ (ดูตารางที่ 8.1 หนา้ 8-9) 

       ส าหรับในการค านวณออกแบบแผ่นพ้ืน  การคิดค านวณหาน ้าหนกับรรทุกบนแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. จะ 
คิดเช่นเดียวกบัน ้าหนกัที่กระจายลงคานจากแผ่นพ้ืน (บทที่ 3) ดงันั้น จึงไม่ขอกล่าวในรายละเอียดในบทน้ี 

5. การออกแบบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. (Slab Design) 
 ก่อนอืน่ตอ้งพิจารณาชนิดของพ้ืนกอ่นว่า เป็นพ้ืนยื่น ( ดูจากแบบ )   หรือ   พ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว 
หรือพ้ืนเสริมเหล็กสองทาง (ดูจากค่า m) 

 ส าหรับการออกแบบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. ในที่น้ีจะใชต้าราง โดยค่าต่างๆ  ที่ใชใ้นการออกแบบจะเป็นค่า
เดียวกบัในการออกแบบคาน (หนา้ 7-7) 

 5.1 พื้นย่ืน 
  ถา้เป็นพ้ืนย่ืน ให้ตดัพ้ืนกวา้ง 1.00 ม.แลว้ออกแบบเป็นคานย่ืนธรรมดา โดยเหล็กเสริมหลกั 
ให้ใส่ชิดผิวบน (ดูรูปที่ 7.2 หนา้ 7-3 ประกอบ) โดยล าดบัขั้นการออกแบบเป็นดงัน้ี 

  (1) พิจารณาประเภทของพ้ืน 
  (2) สมมุติความหนาของพ้ืน (t)  
  (3) เปิดตารางที่ 8.2 เพ่ือหาค่า น ้าหนกัพ้ืน (wD) และโมเมนตท์ี่หนา้ตดัคอนกรีตรับได ้(MR) 
  (4) ค านวณหาน ้าหนกับรรทุกทั้งหมดที่พ้ืนรับ (w) :  
    w = น ้าหนกัพ้ืน (wD) + น ้าหนกับรรทุกจร (wL) 
  (5) ค านวณหาโมเมนตด์ดัที่พ้ืนรับ (M) :   

    M =    กก.ม. ( L = ความยาวพ้ืนย่ืน–ม. ) 

  (6) เปรียบเทียบค่า M และ MR :  ถา้ M  MR ให้สมมุติความหนาพ้ืนเพ่ิมขึ้น  

      ถา้ M  MR ถือว่าใชไ้ด ้  

  (7) ค านวณพ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมหลกั :  
  (8) เปิดตารางที่ 8.3 เพื่อเลือกเหล็กเสริมหลกั  
  (9) ค านวณพ้ืนที่เหล็กเสริมกนัร้าว : AS2 = 0.0025 b t  ตร.ซม. (b และ t มีหน่วยเป็น ซม.) 

                   (10) เปิดตารางที่ 8.3 เพื่อเลือกเหล็กเสริมกนัร้าว  
                   (11) สเก็ตภาพพ้ืนย่ืน 

w L2 
  2 
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ตัวอย่างที่ 8.1  จากรูปแปลน จงค านวณออกแบบพ้ืน S1  
   ก าหนดให้แผ่นพ้ืน S1 รับน ้าหนกับรรทุกจร 100 กก./ตร.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีท า 
 (1) ชนิดของพ้ืน S1 คือ พ้ืนย่ืน (พิจารณาออกแบบเหมือนคานย่ืน โดยตดัพ้ืน S1 กวา้ง 1.00 ม.) 
 (2) สมมุติความหนาของพ้ืน :  t = 0.08 ม. 

 (3)  เปิดตารางที่ 8.2 ได ้:  wD = 192 กก./ม.  MR = 382 กก.-ม.  
 (4) น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดของพ้ืน : w = wD + wL    = 192 + 100   = 292 กก./ม. 
 (5) โมเมนตด์ดัที่พ้ืนรับ : M = wL2/2 = (292 x 1.52 ) / 2   = 328.5 กก.-ม. 

 (6)  เปรียบเทียบค่า M และ MR : M  MR ใชไ้ด ้

 (7) ค านวณพ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมหลกั :   AS1 =   =             
       

     = 5.21 ตร.ซม. 

 (8)  เปิดตารางที่ 8.3 เพื่อเลือกเหล็กเสริมหลกั :  ใช ้ 9 มม.@ 0.12  (= 5.33 ตร.ซม.) 
            (9) ค านวณพ้ืนที่เหล็กเสริมกนัร้าว :  AS = 0.0025 b t   = 0.0025 x 8 x 100  = 2 ตร.ซม. 
           (10)  เปิดตารางที่ 8.3 เพื่อเลือกเหล็กเสริมกนัร้าว :  ใช ้ 9 มม.@ 0.30  (= 2.13 ตร.ซม.) 
 (11) เขียนแบบภาพพ้ืนย่ืนไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
          
 
 

5.00 5.00 5.00 

B1 

B2 

B2 

B2 

B2 

B3 B3 

B3 B3 

B4 B4 B4 

B1 B1 

S2 

S3 S3 S3 

S2 S2 

S1 

4.00 

2.00 

1.50 

 M 
fSjd 

          328.5 
1,200 x 0.876 x 0.06 

9,@ 0.30   

 9 @ 0.12   

1.50 ม. 

0.08 ม. 
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 5.2 พื้นเสริมเหล็กทางเดียว 
  ในกรณีที่มีคานรับ 2 หรือ 4 ดา้น ถา้ m  0.5 (เป็นแผ่นพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว) ให้ตดัแผ่น
พ้ืนขนานดา้นส้ันกวา้ง 1.00 ม. แลว้ออกแบบเป็นคานช่วงเดียว ซ่ึงปฏิบติัไดด้งัน้ี 

(1) พิจารณาว่าเป็นพ้ืนทางเดียวหรือสองทาง โดยดูจากอตัราส่วนดา้นส้ันต่อดา้นยาว :  
    m = S/L 

(2) เปิดตารางที่ 8.4 เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิโมเมนต ์(C) ทั้งโมเมนตบ์วก และลบ ของทั้งดา้น 
ส้ัน และดา้นยาว (CS

+, CS
-, CL

+ และ CL
-   โดยค่าที่จะน ามาใชใ้นการค านวณหาโมเมนต ์จะใชค้่ามากที่สุด) 

(3) สมมุติความหนาของพ้ืน (t) หน่วยเป็น ม. 
(4)  เปิดตารางที่ 8.2 เพ่ือหาค่าน ้าหนกัพ้ืน (wD) และโมเมนตท์ี่หนา้ตดัคอนกรีตรับได ้(MR) 

ค านวณหาน ้าหนกับรรทุกทั้งหมดที่พ้ืนรับ : w = น ้าหนกัพ้ืน(wD) + น ้าหนกับรรทุกจร(wL) 

  (6) พิจารณาดา้นส้ัน :  
               (6.1) ค านวณหาโมเมนตด์ดั (M) :  M = C w S2 (S = ความยาวพ้ืนดา้นส้ัน) 
                          (6.2) เปรียบเทียบค่า M1 กบั MR :  ถา้  M1  MR ให้สมมุติความหนาพ้ืนเพ่ิมขึ้น  

                    ถา้ M1 MR ถอืว่าใชไ้ด ้  

                          (6.3) ค านวณพ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมส้ัน :   AS1 =             ตร.ซม./ม. (d = t – 0.02 ม.) 

                          (6.4) เปิดตารางที่ 8.3 เพ่ือเลือกเหล็กเสริมส้ัน  
  (7) พิจารณาดา้นยาว :  
                          (7.1) ค านวณพ้ืนที่เหล็กเสริมกนัร้าว :  AS2 = 0.0025 b t  ตร.ซม.  

(b และ t มีหน่วยเป็น ซม.) 

                          (7.2) เปิดตารางที่ 8.3 เพื่อเลือกเหล็กเสริมกนัร้าว 
  (8) ใส่เหล็กเสริมพิเศษโดยใชค้วามยาว เป็น ¼ ของความยาวดา้นยาว และดา้นส้ัน ส าหรับ 
ระยะเรียงใช้เช่นเดียวกบัที่ค  านวณไดข้า้งตน้ 
  (9) สเกตภาพพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว 

ตัวอย่างที่ 8.2  จากรูปแปลนในตวัอยา่งที่ 8.1 จงค านวณออกแบบพ้ืน S2 ก าหนดให้แผ่นพ้ืน S2 รับน ้าหนกั
บรรทุกจร 100 กก./ตร.ม.  

วิธีท า 
(1) อตัราส่วนดา้นส้ันต่อดา้นยาว : m = S/L= 2.00/5.00 = 0.40  0.5  เป็นแผ่นพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว 

 (2) จากตารางที่ 8.4 ได ้ CS
-= 0.085 CS

+= 0.064 CL
+ = 0.041 และ CL

- = 0.031 
        (ขอให้สังเกตว่าพ้ืน S2 เป็นทั้งแบบพ้ืนภายใน และแบบไม่ต่อเน่ืองดา้นเดียว  ฉะนั้นการ
เลือกค่าให้เลือกค่าทีม่ากที่สุด) 

 M1 
fSjd 
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 (3) สมมุติใชแ้ผ่นพ้ืนหนา  t = 0.12 ม. 

 (4) เปิดตารางที่ 8.2 ได ้ wD = 288 กก./ตร.ม. MR = 1,062 กก.-ม.  
 (5) น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดที่พ้ืนรับ :  w = wD+ wL = 288 + 100 = 388 กก./ตร.ม. 
 (6) พิจารณาดา้นส้ัน :  
       (6.1) โมเมนตด์ดั (M)   :    M = C w S2 = 0.085 x 388 x 22   =  131.92 กก.-ม. 

        (6.2)  M1 (= 131.92)  MR (=1,062)  ใชไ้ด ้  

       (6.3) พ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมส้ัน :   AS1 =   =                                
   
                                                                               = 1.26 ตร.ซม./ม. 
       (6.4) เปิดตารางที่ 8.3 : เลอืกใช ้  6 มม. @ 0.22 (=1.27 ตร.ซม.) 
 (7) พิจารณาดา้นยาว :  
        (7.1) ค านวณพ้ืนที่เหล็กเสริมกนัร้าว : AS = 0.0025 b t    = 0.0025x100x12 = 3 ตร.ซม./ม 
        (7.2) เปิดตารางที่ 8.3 : เลอืกใช ้  6 มม.@ 0.09 (= 3.11 ตร.ซม.) 
  (8) เหล็กเสริมพิเศษ :   ดา้นส้ันใช ้  6 มม. @ 0.22  ยาวท่อนละ 0.50 ม. 

    ดา้นยาวใช้  6 มม.@ 0.09   ยาวท่อนละ 1.25 ม. 
           (9) สเกตภาพพ้ืนเสริมเหล็กทางเดียว 
 
  
 
 
 
 
 
 

         131.92 
1,200 x 0.876 x 0.10 

 M1 
fSjd 

 6 @ 0.22 เสริมพิเศษ 

5.00 ม. 

0.10 ม. 

 6 @ 0.22  6 @ 0.09  6 @ 0.09 เสริมพิเศษ 

1.25 ม. 
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5.3 พื้นเสริมเหล็กสองทาง 
 ในกรณีที่มีคานรับ 2 หรือ 4 ดา้น ถา้ m  0.5 (เป็นแผ่นพ้ืนเสริมเหล็กสองทาง) ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

(1) พิจารณาว่าเป็นพ้ืนทางเดียวหรือสองทาง โดยดูจากอตัราส่วนดา้นส้ันต่อดา้นยาว : m = S/L 
(2) เปิดตารางที่ 8.4 เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิโมเมนต ์(C) ทั้งโมเมนตบ์วกและลบ ของทั้งดา้นส้ันและ

ดา้นยาว (CS
+, CS

-, CL
+ และ CL

-  ) โดย ค่าที่จะน ามาใชใ้นการค านวณหาโมเมนต ์จะใชค้่ามากที่สุด) 

(3) สมมุติความหนาของพ้ืน (t) 
(4) เปิดตารางที่ 8.2 ไดเ้พ่ือหาค่า น ้าหนกัพ้ืน (wD) และโมเมนตท์ี่หนา้ตดัคอนกรีตรับได ้(MR) 
(5) ค านวณหาน ้าหนกับรรทุกทั้งหมดที่พ้ืนรับ :w = น ้าหนกัพ้ืน (wD) + น ้าหนกับรรทุกจร (wL) 

(6) พิจารณาดา้นยาว : 
                    (6.1) ค านวณหาโมเมนตด์ดั (M1) : M1 = C w L2 (L = ความยาวพ้ืนดา้นยาว) 
                         (6.2) เปรียบเทียบค่า M1 กบั MR :  ถา้ M1  MR ให้สมมุติความหนาพ้ืนเพ่ิมขึ้น  

                     ถา้ M1 MR ถือว่าใชไ้ด ้  

                         (6.3) ค านวณพ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมยาว :  AS1 =                 ตร.ซม. (d = t - 0.02 ม.) 

                         (6.4) เปิดตารางที่ 8.3 เพื่อเลือกเหล็กเสริมยาว 

(7) พิจารณาดา้นส้ัน 
                    (7.1) ค านวณหาโมเมนตด์ดั (M2) :  M2 = C w S2 (S = ความยาวพ้ืนดา้นส้ัน) 

                         (7.2) ค านวณพ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมส้ัน :  AS2 =      ตร.ซม.   

                         (7.3) เปิดตารางที่ 8.3 เพ่ือเลือกเหล็กเสริมส้ัน  
(8) ใส่เหล็กเสริมพิเศษโดยใชค้วามยาว เป็น ¼ ของความยาวดา้นยาว และดา้นส้ัน ส าหรับ 

ระยะเรียงใช้เช่นเดียวกบัที่ค  านวณไดข้า้งตน้ 
                    (9) เขียนแบบพ้ืนเสริมเหล็กสองทาง 

ตัวอย่างที่ 8.3  จากรูปแปลนในตวัอยา่งที่ 8.1 จงค านวณออกแบบพ้ืน S3 ก าหนดให้แผ่นพ้ืน S3 รับน ้าหนกั
บรรทุกจร 100 กก./ตร.ม.  

วิธีท า 
(1) อตัราส่วนดา้นส้ันต่อดา้นยาว :  m = S/L= 4.00/5.00 = 0.800.5 เป็นแผ่นพ้ืนเสริมเหล็กสองทาง 
(2) จากตารางที่ 8.4 ได ้CS

-= 0.055 CS
+= 0.041  CL

+ = 0.041 และ CL
- = 0.031 

              (ขอให้สังเกตว่าเช่นเดียวกบัพ้ืน S2 พ้ืน S3 เป็นทั้งแบบพ้ืนภายใน และแบบไม่ต่อเน่ือง 
ดา้นเดียว ฉะนั้นการเลือกค่าให้เลือกค่าที่มากที่สุด) 

(3) สมมุติใชแ้ผ่นพ้ืนหนา  t = 0.12 ม. 

(4) เปิดตารางที่ 8.2 ได ้ wD = 288 กก./ตร.ม. MR = 1,062 กก.-ม. 

 M2 
fSjd 

 M1 
fSjd 
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(5) น ้าหนกับรรทุกทั้งหมดที่พ้ืนรับ : w = wD+ wL = 288 + 100 = 388 กก./ตร.ม. 
(6) พิจารณาดา้นยาว : 

              (6.1) โมเมนตด์ดั (M1): M1 = C w L2 = 0.055 x 388 x 52 =  533.5 กก.-ม. 

              (6.2)  M1 (= 533.5)  MR (=1062)  ใชไ้ด ้  

              (6.3) พ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมยาว:  AS1 =          = 5.08 ตร.ซม.        

              (6.4) เปิดตารางที่ 8.3 : เลอืกใช ้  9 มม.@ 0.125 (= 5.12 ตร.ซม.) 

 (7) พิจารณาดา้นส้ัน :  
              (7.1) โมเมนตด์ดั (M2): M2 = C w S2 = 0.055 x 388 x 42 =  341.44 กก.ม. 

               (7.2) พ้ืนที่หนา้ตดัเหล็กเสริมส้ัน : AS1 =       = 3.25 ตร.ซม. 
  

              (7.3) เปิดตารางที่ 8.3 : เลอืกใช ้  9 มม.@ 0.19 (=3.37 ตร.ซม.) 
 (8) เหล็กเสริมพิเศษ :   ดา้นยาวใช ้  9 มม.@ 0.125  ยาวท่อนละ 1.25 ม. 
    ดา้นส้ันใช ้  9 มม.@ 0.19 ยาวท่อนละ 0.50 ม. 

 (9) สเกตภาพพ้ืนเสริมเหล็กสองทาง 
 
 
 
 
 

           533.5 
1,200 x 0.876 x 0.10 

        341.44 
1,200 x 0.876 x 0.10 

 9 @ 0.19 เสริมพิเศษ 

5.00 ม. 

0.10 ม. 

 9 @ 0.125  9 @ 0.19  9 @ 0.125 เสริมพิเศษ 

1.25 ม. 
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ตารางที่ 8.1 น ้าหนกับรรทุกของอาคารประเภทต่างๆ 
 

 1. หลังคา 50
 2. กันสาด หรือหลังคาคอนกรีต 100
 3. ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม 150
 4. ห้องแถว ตึกแถว อาคารชุด หอพัก โรงแรม และห้องคนไข้พิเศษของ รพ. 200
 5. สำนักงาน ธนาคาร 250
 6. (ก) อาคารพาณิชย์ ส่วนของห้องแถว ตึกแถวที่ใช้เพื่อการพาณิชย์
           มหาวิทยาลยั วิทยาลยั โรงเรียน 300
     (ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดิน ของอาคารชุด หอพัก โรงแรม 
           โรงพยาบาล ส านกังาน และธนาคาร 300
 7. (ก) ตลาด ห้างสรรพสินค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้องประชุม 
          ห้องอ่านหนงัสอืในห้องสมดุ ที่จอดหรือเก็บรถยนต์นัง่ 400
     (ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดิน ของอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัย
           วิทยาลยั และโรงเรียน 400
 8. (ก) คลังสินค้า โรงกีฬา พิพิธภัณฑ์ อัฒจันทร์ โรงงานอุตสาหกรรม 
          โรงพิมพ์ ห้องเก็บเอกสาร และพัสดุ 500
     (ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดิน ของตลาด ห้างสรรพสินค้า หอประชุม
          โรงมหรสพ ภตัตาคาร และหอสมดุ 500
 9. ห้องเก็บหนังสือของหอสมุด 600
10. ที่จอด หรือเก็บรถยนต์บรรทุกเปล่า และอื่น ๆ 800

ประเภทการใช้อาคาร
น า้หนักบรรทุก          
(กก./ตร.ม.)
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ตรางที่ 8.2 น ้าหนกัพื้น (wD) และ โมเมนต์ที่หน้าตัดพื้นรับได้ (MR) 

 

0.05 120 96 0.15 360 1795
0.06 144 170 0.16 384 2080
0.07 168 265 0.17 408 2390
0.08 192 382 0.18 432 2720
0.09 216 520 0.19 456 3069
0.1 240 680 0.2 480 3440
0.11 264 860 0.21 504 3834
0.12 288 1062 0.22 528 4248
0.13 312 1285 0.23 552 4683
0.14 336 1530 0.24 576 5140

wD                    

(กก./ตร.ม.)

MR                    

(กก.ม./ม.)

ความหนาพืน้ (t)     

(ม.)

wD                    

(กก./ตร.ม.)

MR                    

(กก.ม./ม.)

ความหนาพืน้ (t)     

(ม.)
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ตารางที่ 8.3 พื้นที่หน้าตัดเหลก็เสริมในแผ่นพื้น (AS) 
 

ระยะเรียง 
(ม.) 

AS ส าหรับเหลก็ขนาดต่างๆ (ตร.ซม.) 
RB6 RB9 RB, DB12 RB15 DB16 RB, DB19 RB, DB25 

0.05 5.60 12.80 22.60 35.40 40.20 56.80 - 
0.06 4.67 10.67 18.83 29.50 33.50 47.33 - 
0.07 4.00 9.14 16.14 25.29 28.71 40.57 70.14 

0.075 3.73 8.53 15.07 23.60 26.80 37.87 65.47 
0.08 3.50 8.00 14.13 22.13 25.13 35.50 61.38 
0.09 3.11 7.11 12.56 19.67 22.33 31.56 55.56 
0.10 2.80 6.40 11.30 17.70 20.10 28.40 49.10 
0.12 2.33 5.33 9.42 14.75 16.75 23.67 40.92 

0.125 2.24 5.12 9.04 14.16 16.08 22.72 39.28 
0.13 2.15 4.92 8.69 13.62 15.46 21.85 37.77 
0.14 2.00 4.57 8.07 12.64 14.36 20.29 35.07 
0.15 1.87 4.27 7.53 11.8 13.40 18.93 32.73 
0.16 1.75 4.00 7.06 11.06 12.56 17.75 30.69 
0.17 1.65 3.76 6.65 10.41 11.82 16.71 28.88 

0.175 1.60 3.66 6.46 10.11 11.49 16.23 28.06 
0.18 1.56 3.56 6.28 9.83 11.17 15.78 27.28 
0.19 1.47 3.37 5.95 9.32 10.58 14.95 25.84 
0.20 1.40 3.20 5.65 8.85 10.05 14.20 24.55 
0.21 1.33 3.05 5.38 8.43 9.57 13.52 23.38 
0.22 1.27 2.91 5.14 8.05 9.14 12.91 22.32 

0.225 1.24 2.84 5.02 7.87 8.93 12.62 21.82 
0.23 1.22 2.78 4.91 7.70 8.74 12.35 21.35 
0.24 1.17 2.67 4.71 7.37 8.37 11.83 20.46 
0.25 1.12 2.56 4.52 7.08 8.04 11.36 19.64 
0.26 1.08 2.46 4.35 6.81 7.73 10.92 18.88 
0.27 1.04 2.37 4.19 6.56 7.44 10.52 18.19 

0.275 1.02 2.33 4.11 6.44 7.31 10.33 17.85 
0.28 1.00 2.29 4.04 6.32 7.18 10.14 17.54 
0.29 0.97 2.21 3.90 6.10 6.93 9.79 16.93 
0.30 0.93 2.13 3.77 5.90 6.70 9.47 16.37 
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ตารางที่ 8.4 ค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์ (C) 

 

โมเมนต์ 

ช่วงส้ัน ช่วงยาว 
ส าหรับ 

m ทุกค่า 
ค่า m 

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6  0.5 

กรณีที่ 1 ช่วงพื้นภายใน 
       โมเมนตล์บ - ที่ดา้นซ่ึงต่อเน่ืองกนั 
                        - ที่ดา้นไม่ตอ่เน่ืองกนั 

       โมเมนตบ์วกที่ก่ึงกลางช่วง 

 
0.033 

- 
0.025 

 
0.040 

- 
0.030 

 
0.048 

- 
0.036 

 
0.055 

- 
0.041 

 
0.063 

- 
0.047 

 
0.083 

- 
0.062 

 
0.033 

- 
0.025 

กรณีที่ 2 ไม่ต่อเน่ืองกันด้านเดยีว 
       โมเมนตล์บ - ที่ดา้นซ่ึงต่อเน่ืองกนั 
                        - ที่ดา้นไม่ต่อเน่ืองกนั 

       โมเมนตบ์วกที่ก่ึงกลางช่วง 

 
0.041 
0.021 
0.031 

 
0.048 
0.024 
0.036 

 
0.055 
0.027 
0.041 

 
0.062 
0.031 
0.047 

 
0.069 
0.035 
0.052 

 
0.085 
0.042 
0.064 

 
0.041 
0.021 
0.031 

กรณีที่ 3 ไม่ต่อเน่ืองกันสองด้าน 
       โมเมนตล์บ - ที่ดา้นซ่ึงต่อเน่ืองกนั 
                        - ที่ดา้นไม่ต่อเน่ืองกนั 

       โมเมนตบ์วกที่ก่ึงกลางช่วง 

 
0.049 
0.025 
0.037 

 
0.057 
0.028 
0.043 

 
0.064 
0.032 
0.048 

 
0.071 
0.036 
0.054 

 
0.078 
0.039 
0.059 

 
0.090 
0.045 
0.068 

 
0.049 
0.025 
0.037 

กรณีที่ 4 ไม่ต่อเน่ืองกันสามด้าน 
       โมเมนตล์บ - ที่ดา้นซ่ึงต่อเน่ืองกนั 
                        - ที่ดา้นไม่ต่อเน่ืองกนั 

       โมเมนตบ์วกที่ก่ึงกลางช่วง 

 
0.058 
0.029 
0.044 

 
0.066 
0.033 
0.050 

 
0.074 
0.037 
0.056 

 
0.082 
0.041 
0.062 

 
0.090 
0.045 
0.068 

 
0.098 
0.049 
0.074 

 
0.058 
0.029 
0.044 

กรณีที่ 5 ไม่ต่อเน่ืองกันทั้งส่ีด้าน 
       โมเมนตล์บ - ที่ดา้นซ่ึงต่อเน่ืองกนั 
                        - ที่ดา้นไม่ต่อเน่ืองกนั 

       โมเมนตบ์วกที่ก่ึงกลางช่วง 

 
- 

0.033 
0.050 

 
- 

0.038 
0.057 

 
- 

0.043 
0.064 

 
- 

0.047 
0.072 

 
- 

0.053 
0.080 

 
- 

0.055 
0.083 

 
- 

0.033 
0.050 

 
----------------------------- 
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บทท่ี 9 
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. กล่าวท่ัวไป 
 น ำ้หนกัต่ำงๆ  ในอำคำรจะถ่ำยมำลงเสำ   โดยเสำจะเป็นองค์อำคำรท่ีรับน ำ้หนกัในแนวด่ิง  และ 
ในบำงครัง้ต้องรับโมเมนต์ดัดด้วย เสำจะมีรูปแบบ และข้อก ำหนด ท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมรูปแบบของเสำ    
ในกำรพิจำรณำออกแบบเสำ จะต้องพจิำรณำถงึกำรรับแรงของเสำ และลกัษณะปลำยยึดของหวัเสำ 

2. ลักษณะของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 2.1 แบ่งตามลักษณะของแรงที่มากระท า 
  ลกัษณะเสำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งตำมลกัษณะของแรงท่ีมำกระท ำ สำมำรถแบ่งได้ 
เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
  2.1.1 เสำคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีรับแรงตำมแนวศูนย์กลำงแกนเสำ  
  2.1.2 เสำคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีรับแรงเยือ้งศนูย์ 

 2.2 แบ่งตามขนาดความสูงของเสา 
  ลกัษณะเสำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งตำมขนำดควำมสงูของเสำ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 
ลกัษณะ คือ  

  2.2.1 เสาสัน้  
   คือ เสำท่ีมีอตัรำส่วนควำมสงูต่อด้ำนแคบของเสำ(เสำส่ีเหล่ียม) หรืออตัรำส่วน
ควำมสงูต่อเส้นผ่ำนศนูย์กลำงเสำ (เสำกลม) น้อยกว่ำ 15  

     2.2.2 เสายาว   
   คือ เสำท่ีมีอตัรำส่วนควำมสงูต่อด้ำนแคบของเสำ (เสำส่ีเหล่ียม) หรือ อตัรำส่วน
ควำมสงูต่อเส้นผ่ำศูนย์กลำงเสำ (เสำกลม) มำกกว่ำ 15  ซึ่งควำมสำมำรถในกำรรับน ำ้หนกัของเสำจะลดลง  

3. ประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 เสำคอนกรีตเสริมเหล็กสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท (ดรููปท่ี 9.1 ประกอบ) ดงันี ้

 3.1 เสาปลอกเดี่ยว 
  เป็นเสำคอนกรีตท่ีเสริมเหล็ก โดยมีเหล็กยืน (ตัง้ในแนวด่ิง) รัดด้วยเหล็กปลอก เป็นวงๆ  
ซึ่งเหล็กปลอกท่ีรัดอำจจะมวีงเดียวหรือหลำยวงก็ได้และกำรงอเหล็กปลอกจะงอเป็นฉำก  

 3.2 เสาปลอกเกลียว     
  เป็นเสำคอนกรีตท่ีเสริมเหล็ก โดยมีเหล็กยืน (ตัง้ในแนวด่ิง) รัดด้วยเหล็กปลอกท่ีเป็น
เกลียวรัดต่อเน่ือง เสำประเภทนีจ้ะรับแรงได้ดีกว่ำ เสำปลอกเด่ียวประมำณ 15% โดยปกติจะใช้กบั เสำกลม 
หรือเสำหลำยเหล่ียม  
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3.3 เสาปลอกเกลียวเสริมแกนเหล็ก 
  จะมีลกัษณะเหมอืนกบัเสำปลอกเกลียวธรรมดำแต่จะมีเหล็กรูปพรรณ เสริมอยู่ตรง
แกนกลำง ส่วนใหญ่ใช้เหล็กรูปตวัไอ (I) หรือเหล็กรูปตวัเฮช (H) พืน้ท่ีหน้ำตดัของแกนเหล็กเมื่อเทียบกบั
พืน้ท่ีหน้ำตัดคอนกรีตจะไม่มำกนกั โดยทัว่ไปนิยมใช้กบัเสำท่ีมีแป้นหชู้ำง หรือใช้เมื่อต้องกำรลดขนำดเสำ
ให้เข้ำกบัแบบสถำปัตยกรรม 

 3.4 เสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีต 
  คล้ำยกบัเสำปลอกเกลียวเสริมแกนเหล็ก แต่เหล็กท่ีใช้ตรงแกน นิยมใช้เหล็กแผ่นหนำๆ  
น ำมำตดัเชื่อมหรือย ำ้หมดุให้ได้รูปหน้ำตดัเป็นตัว ”เฮช” ขนำดใหญ่  และหุ้มด้วยตะแกรงเหล็กเบอร์ 10 
AS&W Gage และมีคอนกรีตหุ้มไม่น้อยกวำ่ 6 ซม. เสำชนิดนีนิ้ยมใช้ในกรณีท่ีต้องกำรให้เสำมีขนำดเล็ก 
แต่รับน ำ้หนกัได้มำก 

 3.5 เสาคอนกรีตหุ้มด้วยท่อเหล็ก 
  เป็นเสำท่ีมีเปลือกนอกเป็นเหล็ก ภำยในเป็นคอนกรีต จะไม่มีกำรเสริมเหล็กเพิ่มภำยใน  
เสำประเภทนีจ้ะรับน ำ้หนกัไม่มำก และตรงปลำยเสำต้องใช้แผ่นเหล็กหนำ 3/8 นิว้ หรือประมำณ 10 มม. 
เชื่อมติดท่อเหล็กเพื่อช่วยในกำรกระจำยน ำ้หนกั 

รูปที่ 9.1 ประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตะแกรงเหล็ก ปลอก
เด่ียว 

เหล็กยืน 

ปลอก
เกลียว 

เหล็กยืน 
เหล็กยืน 

แกนเหล็ก เสำเหล็ก
รูป 

ท่อเหล็ก 

คอนกรีต 
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4. ข้อก าหนดท่ัวไปในการออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสาสัน้ปลอกเดี่ยว) 

 4.1 เสาสัน้  
  กำรพิจำรณำว่ำเป็นเสำสัน้หรือเสำยำว  ให้ดจูำกอตัรำส่วน ควำมสงูของเสำ, h (ดรููปท่ี 9.2 
ประกอบ) ต่อส่วนท่ีแคบท่ีสดุของเสำ, t (เสำส่ีเหล่ียม) หรือ เส้นผ่ำนศนูย์กลำงเสำ, D (เสำกลม หรือเสำ
หลำยเหล่ียม)       

 โดย h/t < 15 เป็น เสำสัน้  
   h/t > 15 เป็นเสำยำว 

รูปที่ 9.2 การวัดระยะความสูงเสา (h) 

 
 
 
 
 
 
 
 4.2 พืน้ที่หน้าตดัรวมของเหล็กยืนส าหรับเสา (AS)  
  ต้องไม่น้อยกว่ำ 1% และไม่เกิน 8% ของพืน้ท่ีหน้ำตดัเสำ (AG) 

 4.3 การเลือกใช้เหล็กยืน 
  ส ำหรับเสำเหล่ียม  เหล็กยืนท่ีใช้อย่ำงน้อยท่ีสดุ คือ 4 -  12 มม. 
  ส ำหรับเสำกลม  เหล็กยืนท่ีใช้ อย่ำงน้อยท่ีสดุ คือ 6 -  12 มม. 

 4.4 ช่องว่างระหว่างเหล็กยืน  
  ต้องไม่น้อยกว่ำ 1.5 เท่ำของเส้นผ่ำนศนูย์กลำงเหล็กยืน หรือ 1.5 เท่ำ ของเหินผสมท่ีใหญ่
ท่ีสดุ หรือ 4 ซม. ในกรณีท่ีเหล็กยืนมีจ ำนวนมำก  ถึงแม้วำ่ปรับแก้โดยใช้เหล็กขนำดใหญ่เพื่อลดจ ำนวน
เหล็กลงแล้วก็ตำม ให้จดัเหล็กเป็นสองชัน้ (ดรููปท่ี 9.3 ประกอบ) 

รูปที่ 9.3 การจัดเหล็กยืนสองชัน้ 

 
 
 
 
 
 

h h h 



9-4 

 4.5 ระยะหุ้มเหล็กเสริม 
  ต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 3 ซม. หรือ 1.5 เท่ำ ของหินท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

 4.6 เหล็กปลอกส าหรับเสาปลอกเดี่ยว   
  ต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ 6 มม. ระยะเรียงเหล็กปลอก ต้องไม่เกิน 16 เท่ำของเส้นผ่ำน
ศนูย์กลำงของเหล็กยืน หรือ 48 เท่ำ ของเส้นผ่ำนศนูย์กลำงของเหล็กปลอก หรือ ไม่เกินด้ำนแคบของเสำ 
โดยกำรพิจำรณำใช้ ให้เปรียบเทียบค่ำท่ีได้จำกแต่ละกรณี แล้วเลือกค่ำท่ีน้อยท่ีสดุ เป็นระยะเรียงปลอก
เหล็ก 

 4.7 การจัดมุมของเหล็กปลอก  
  ในเสำปลอกเด่ียวนัน้ต้องจดัให้มมุของเหล็กปลอกยึด เหล็กยืนตำมมมุทกุมมุ และยึดเส้นอื่นๆ 
สลบัเส้นเว้นเส้น โดยมมุของเหล็กปลอกนัน้โตไม่เกิน 135 องศำ เหล็กยืนท่ีไม่ได้ถกูยึดตรงมมุเหล็กปลอก  
ต้องอยู่ห่ำงจำกเส้นท่ียึดไว้ไม่เกิน 15 ซม. ถ้ำเหล็กยืนเรียงกนัเป็นวงกลมอำจใช้เหล็กปลอกพนัให้ครบวงนัน้ก็ได้ 

 4.8 เสาปลอกเดี่ยวที่มีหน้าตัดใหญ่มาก  
  ซึ่งเป็นผลมำจำกข้อก ำหนดทำงสถำปัตยกรรม หำกค ำนวณแล้วพบว่ำ อตัรำส่วนพืน้ท่ีหน้ำ 
ตดัเหล็กยืน ต่อพืน้ท่ีหน้ำตดัเสำ (pG) น้อยกว่ำ 0.005 (นัน่คือ AS < 0.005 AG) ให้ใช้ค่ำ pG = 0.005( นัน่คือ  
ใช้ค่ำ AS = 0.005AG) 
  แต่ถ้ำค่ำ pG  มีค่ำอยู่ระหวำ่ง 0.005 ถึง 0.01 ให้ใช้ค่ำท่ีค ำนวณได้เลย 

5. การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสาสัน้ปลอกเด่ียว) 

 5.1 ค่าต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณ 
  เช่นเดียวกบักำรออกแบบ คำน และพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ค่ำต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรออกแบบ 
เสำคอนกรีตเสริมเหล็ก จะยึดตำม มำตรฐำน ว.ส.ท. และ ตำมข้อบญัญัติของกรุงเทพมหำนคร   

 5.2 สูตรต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณเสาสัน้รับน า้หนักตามแนวแกน 

  5.2.1 เสาปลอกเดี่ยว : P = 0.085 Ag (0.25 fC’ + fg pG) 
    เมื่อ  P  = น ำ้หนกัปลอดภยัตำมแนวแกนเสำ (กก.) 
     Ag = พืน้ท่ีหน้ำตดัทัง้หมดของเสำ (ตร.ซม.) 
     fC’ = ก ำลงัอดัประลยัของคอนกรีต (กก./ตร.ซม.) 
     fS = หน่วยแรงท่ียอมให้ในเหล็กเสริม (กก.) 
     pG = อตัรำส่วนพืน้ท่ีหน้ำตดัเหล็กยืน ต่อพืน้ท่ีหน้ำตดัเสำ 

หมายเหตุ  เสำปลอกเด่ียวจะรับน ำ้หนกัตำมแนวแกนได้ 85 % ของเสำปลอกเกลียวท่ีสมนยักนั 

  5.2.2 อัตราส่วนพืน้ที่หน้าตัดเหล็กยืน ต่อพืน้ที่หน้าตัดเสา :  
    pG = AS / AG   (โดย  0.01 < pG  < 0.08 )  
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5.3 ล าดับขัน้ตอนการออกแบบเสาสัน้รับน า้หนักตามแนวแกน 

  ขัน้ตอนกำรออกแบบเสำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเสำสัน้ปลอกเด่ียว ให้ปฏิบติัดงันี ้
(1) หำระยะระหว่ำงชัน้ แล้วก ำหนดค่ำควำมสงูของเสำ (h) 
(2) หำน ำ้หนกัท่ีกระท ำต่อตวัเสำท่ีออกแบบ (กก.) 
(3) เลือกหน้ำตดัเสำ โดยให้เสำเป็นเสำสัน้ (ด้ำนแคบท่ีสดุของเสำ (t) มีขนำดมำกกว่ำ h/15 ) 
(4) ก ำหนดค่ำต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรค ำนวณ (จำกตำรำงท่ี 7.2) 
(5) ค ำนวณหำค่ำ อตัรำส่วนพืน้หน้ำตดัเหล็กยืน ต่อพืน้ท่ีหน้ำตัดเสำ (pG)  

  จำกสตูร : P = 0.85 Ag (0.25 fC’ + fg pG) 
(6) ค ำนวณหำพืน้ท่ีหน้ำตัดเหล็กยืน (AS) จำกสตูร AS = pG  AG     
(7) เปิดตำรำงที่ 8.3 (หน้ำ 8-11) เลือกเหล็กยืน และเหล็กปลอก แล้วจดัเรียงเหล็กในเสำ 
(8) ค ำนวณหำระยะห่ำงของเหล็กยืน จำก 

            หน้ำตดัเสำ – 2 เท่ำของระยะหุ้ม – 2 เท่ำของ  เหล็กปลอก - จ ำนวนเหล็กยืน x  เหล็กยืน 
                                            จ ำนวนช่องวำ่งระหว่ำงเหล็กยืน 

(9) ตรวจสอบระยะห่ำงของเหล็กยืนในเสำกบัข้อก ำหนด 3 ข้อ ต่อไปนี ้(เลือกค่ำท่ีมำกท่ีสดุ) 
            (9.1) 1.5 เท่ำของ  เหล็กยืนท่ีใช้ 

(9.2) 1.5 เท่ำของหินผสมปนูท่ีใหญ่ท่ีสุด  
(9.3) ไม่น้อยกวำ่ 4 ซม. 

 (10) หำค่ำระยะห่ำงเหล็กปลอก โดยเลือกค่ำน้อยท่ีสุด จำกข้อก ำหนดต่อไปนี ้
(10.1) 16 เท่ำของ  เหล็กยืนท่ีใช้ 

   (10.2) 48 เท่ำของ  เหล็กปลอกท่ีใช้ 
  (10.3) ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของเสำ 
  (11) เขียนแบบรูปหน้ำตดัเสำ  

ตัวอย่างที่ 9.1   จงออกแบบเสำปลอกเด่ียว รับน ำ้หนกัตำมแกน 80 ตนั ควำมสงูของเสำแต่ละชัน้เป็น 4 ม. 

วิธีท า 
(1) ก ำหนด ควำมสงูเสำ (h)   = 4.00 ม. 
(2) รับน ำ้หนกัตำมแกน (P)  = 80 ตนั      = 80,000 กก. 
(3) เลือกหน้ำตดัเสำ (t)  = h / 15        = 4 / 15         = 0.2667 ม.      ใช้  t = 0.30 ม. 

         ออกแบบเสำส่ีเหล่ียมจตัรุัสขนำดหน้ำตัด 30 x 30 ซม. ได้พืน้ท่ีหน้ำตดัเสำ (AG)= 900 ตร.ซม. 
(4) ก ำหนดค่ำต่ำงๆ ของคอนกรีต : 

ก ำลงัอดัประลยัของคอนกรีต ( fC’ )  = 175 กก./ตร.ซม. 
หน่วยแรงท่ียอมให้ในเหล็กเสริม ( fS ) = 1,200 กก.  
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(5) ค ำนวณหำ อตัรำส่วนพืน้หน้ำตดัเหล็กยืน ต่อพืน้ท่ีหน้ำตัดเสำ (pG) :   

80,000  = 0.85 x 900 (0.25 x 175 + 1,200  pG) 
80,000 = 765 ( 43.75 + 1,200  pG )       ได้   pG  = 0.05 

(6) ค ำนวณหำ พืน้ท่ีหน้ำตดัเหล็กยืน (AS):   AS = pG  AG   = 0.05 x 900  = 45 ตร.ซม.
 (7) จำกตำรำงที่ 8.3 เลือกใช้ :  เหล็กยืน 8 DB 28  ( AS = 49.26 ตร.ซม. > 45 ตร.ซม. ใช้ได้) 

เหล็กปลอก RB 6 
(8) ค ำนวณหำ ระยะห่ำงของเหล็กยืน        = (30 – (2x3)– (2x0.6)– (3x2.8)) / 2 = 7.20 ซ.ม. 
(9) ตรวจสอบระยะห่ำงของเหล็กยืน : 

(9.1) 1.5 เท่ำของ  เหล็กยืนท่ีใช้ = 1.5 x 28  = 42 มม. = 4.2 ซม. 
(9.2) 1.5 เท่ำของหินผสมปนูท่ีใหญ่ท่ีสุด  = 1.5 x 2.54 = 3.81 ซม. 
(9.3) ไม่น้อยกวำ่ 4 ซม.    

   ระยะห่ำงของเหล็กยืน = 7.20 ซม. > 4.20 ซม. ใช้ได้ 
(10) หำระยะห่ำงของเหล็กปลอก : 

(10.1) 16 เท่ำของ  เหล็กยืนท่ีใช้ = 16 x 28  = 448 มม. = 44.8  ซม. 
(10.2) 48 เท่ำของ  เหล็กปลอกท่ีใช้ = 48 x 6 = 288 มม. = 28.8 ซม. 
(10.3) ส่วนท่ีแคบท่ีสดุของเสำ = 30 ซม.   

             ระยะห่ำงของเหล็กปลอก  = 25 ซม. < 28.8 ซม. ใช้ได้ 
(11) เขียนแบบหน้ำตดัเสำ :           

       
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต  - ต้องใช้เหล็กปลอก 2 ปลอก เพรำะวำ่จำกข้อก ำหนด “เหล็กเส้นท่ีไม่ถกูยึดตรงมมุเหล็กปลอก 
ต้องห่ำงจำกเส้นท่ียึดตรงมมุ ไม่เกิน 15 ซม.” 
 
 

----------------------------------------------- 

0.30 

0.30 
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บทท่ี 10 
ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. กล่าวท่ัวไป 
ฐานราก  เป็นองค์อาคารส่วนท่ีอยู่ใต้ผิวดิน ท าหน้าท่ีรับน า้หนกัจากเสา แล้วถ่ายน า้หนกัลงดิน 

ฐานรากอาคารจดัได้ว่าเป็นองค์อาคารท่ีส าคญัท่ีสดุ อาคารท่ีเสียหายขัน้รุนแรง มกัจะเกิดจากการวิบติัของ
ฐานราก  ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากด้วยเหตวุ่า ก่อสร้างได้สะดวก ก าลงัสงู และ
ทนทานต่อดินฟ้าอากาศได้ดีกว่า 

การออกแบบฐานราก ต้องอาศยัความรู้ทางปฐพีกลศาสตร์ประกอบจึงจะสมบูรณ์ เพราะจะต้อง
พิจารณาถึง ความสามารถในการรับน า้หนกัของดิน (Soil Bearing) นอกจากนีอ้าจจะต้องค านวณหา
ความสามารถในการรับน า้หนกัของเสา การออกแบบหวัเสาเข็ม (Pile Cap) คานยึดฐานราก (Strap 
Beam) การจดัรูปแบบเสาเข็ม ผลกระทบของเสาเข็มกลุ่ม ฯลฯ ด้วยเหตนีุ ้ในศึกษาชัน้นายพนั เหล่าทหาร
ช่าง จะไม่ศึกษาถึงการออกแบบฐานราก  

2. แบบของฐานราก 
ฐานรากสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ฐานแผ่ กบัฐานเสาเข็ม ซึ่งฐานรากทัง้สอง

แบบนีส้ามารถพิจารณาแยกออกเป็นแบบต่างๆ (ดรููปท่ี 10.1 ประกอบ) ตามรูปร่าง และการใช้งานได้ดงันี ้

 2.1 ฐานใต้ก าแพง  
  เป็นฐานรากต่อเน่ืองตามความยาวของก าแพง ความกว้างของฐานรากจะกว้างกว่าก าแพง 
นิยมใช้ก าแพงในบริเวณท่ีมีดินแข็งมากๆ  

 2.2 ฐานเดี่ยว  
  เป็นฐานรากที่มกัจะใช้กบัเสาท่ีอยู่ห่างๆ กนั  หรือกบัเสาท่ีอยู่ด้านในของอาคาร รูปทรงของ
ฐานรากแบบนีอ้าจจะเป็น ส่ีเหล่ียมจตัรุัส ส่ีเหล่ียมผืนผ้า สามเหล่ียม ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม  เป็นต้น   
ส าหรับแบบกลมมกัจะใช้กบั ไซโลหรือหอสงูเก็บน า้ 

 2.3 ฐานร่วม  
  เป็นฐานรากที่ใช้รับน า้หนกัเสาสองต้น ท่ีอยู่ชิดกนัมาก จนกระทัง่เมื่อมกัค านวณออกแบบเป็น
ฐานเด่ียวแล้ว พืน้ท่ีฐานรากจะเหล่ือมซ้อนกนั  

 2.4 ฐานปูพรม  
  เป็นฐานรากที่กระจายแผ่เต็มพืน้ท่ีกว้างๆ หรือเต็มพืน้ท่ีอาคาร ใช้ในกรณีท่ีต้องรับน า้หนกั
บรรทกุมากๆ  การออกแบบจะคิดเหมือนกบัแผ่นพืน้ไร้คาน  
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 2.5 ฐานตีนเป็ด 
  เป็นฐานรากที่ใช้รับน า้หนกัเสาต้นเดียว ตรงริมขอบฐานราก ท าให้เกิดการเยือ้งศนูย์ เช่นฐาน
รากที่รับก าแพงรัว้ท่ีชิดแขตท่ีดิน เป็นต้น  

รูปที่ 7.1 ฐานรากแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าแพง 

พืน้ 

ฐานราก 

ฐานใต้ก าแพง 

เสา 

ฐานราก 

ฐานเด่ียว 

ฐานร่วม ฐานปพูรม 

ฐานตีนเป็ด 
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3. เสาเข็ม  

 3.1 ประเภทของเสาเข็ม  
  เสาเข็มท่ีใช้กนัอยู่ ได้แก่ เสาเข็มไม้ เสาเข็มคอนกรีตเสริม และเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง ส าหรับ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก อาจแบ่งเป็น เสาเข็มหล่อส าเร็จ กบัเสาเข็มเจาะ (หล่อในท่ี) รูปทรงของเสาเข็ม
อาจจะมอียู่หลายแบบทัง้แบบทรงเหล่ียม ทรงกลม แบบตนั แบบกลวง ทัง้นีใ้นการออกแบบก็สามารถ
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

 3.2 การรับน า้หนักของเสาเขม็  
  การพิจารณาเร่ือง การรับน า้หนกัของเสาเข็มจะขอแบ่งเสาเข็มออกเป็น 2 พวก คือ เสาเข็มสัน้ 
และเสาเข็มยาว ซึ่งข้อแตกต่างจะอยู่ท่ี เสาเข็มยาว จะยาวชนาดท่ีปลายเข็มหยัง่ลงไปถึงชัน้ทราย หรือชัน้ท่ี
สามารถรับน า้หนกัได้มาก  ฉะนัน้การรับน า้หนกัของเสาเข็มสัน้จะอาศยัความเสียดทานของดินท่ีหุ้มรอบๆ 
เสาเป็นตวัรับน า้หนกั ส่วนเสาเข็มยาว จะอาศยัทัง้ความเสียดทานของดิน และแรงแบกทานท่ีปลายเสาเข็ม 

 3.3 การตอกเสาเข็ม  
  เสาเข็มท่ีมีความยาวไม่เกิน 4 เมตร อาจใช้สามเกลอตอกลงได้  แต่ถ้าความยาวมากกว่า 4 เมตร 
จะนิยมใช้ปัน้จัน่ตอกเสาเข็ม ซึ่งจะใช้ลกูตุ้มตอก โดยมีตะเกียบเป็นเหล็กรางที่ใช้ส าหรับน าแนวลูกตุ้มเหล็ก  
ใช้เคร่ืองยนต์ในการขบัเคล่ือนสายเคเบิล้สองสาย สายหน่ึงผกูลกูตุ้มตอก ส่วนอีกสายผกูเสาเข็ม นอกจากนี ้
ยงัอาจใช้ฆ้อนลม ไอน า้ ไฮดรอลิค ในการตอกก็ได้ 

 ในการตอกเสาเข็ม การนบัจ านวนครัง้ในการตอก และระยะท่ีจมลงในดินของเสาเข็มในการ
ตอกแต่ละครัง้ (Blow Count) เป็นส่ิงท่ีส าคญัจ าเป็นต่อการควบคมุคณุภาพของงานอย่างมาก เพราะจะ
เป็นส่ิงแจ้งบอกให้ทราบถึงสภาพของเสาเข็มท่ีอยู่ใต้ดินว่ายงัปกติดีหรือไม่  
 

----------------------------- 
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บทท่ี 11 
การวิบัติของอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. กล่าวท่ัวไป 
ในการออกแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั ๆ   หลาย

ประการ  เช่น  ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความปลอดภยัในการใช้งาน  มลูค่าการก่อสร้าง และ อายกุาร 
ใช้งานของอาคาร เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีอาคารท่ีก่อสร้างจะเกิดการช ารุด  การเสียหายได้ตัง้แต่ก่อนเร่ิมใช้งาน  
ซึ่งปัญหาเหล่านีจ้ะต้องรีบด าเนินการแก้ไข การวิเคราะห์หาสาเหต ุเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุดหาไม่อาจ 
จะเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหต ุ โดยท่ีต้นเหตุของปัญหายงัคงอยู ่ผู้ ท่ีควบคมุงานก่อสร้าง และผู้ตรวจงาน
ก่อสร้างจึงควรต้องเข้าใจถึงสาเหต ุและการแก้ไขการวิบติัของอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. สาเหตุของการวิบัต ิ
 “การวิบติั” ในท่ีนีห้มายถึง การช ารุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคาร ซึ่งมากจนไม่
สามารถจะใช้งานตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างปลอดภยั   
 สาเหตท่ีุท าให้เกิดการวิบติั อาจจ าแนกเป็นหวัข้อใหญ่ๆ ได้ 6 ประการ คือ  
 2.1 ความผิดพลาดในแบบก่อสร้าง  
 2.2 ปัญหาการกอ่สร้าง  
 2.3 ปัญหางานฐานราก  
 2.4 แรงกระท าทางข้าง  
 2.5 การกระท าทางกล  
 2.6 ผลของปฏิกิริยาทางเคมี และจลิุนทรีย์ 
 ส าหรับการศึกษาระดบัชัน้นายพนันี ้ จะขอกล่าวถึงสาเหต ุ3 ประการแรก  เพียงสงัเขปเท่านัน้ 
เพราะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการควบคมุงาน และตรวจงานก่อสร้างโดยตรง  

2.1 ความผิดพลาดในแบบก่อสร้าง 

  2.1.1 การค านวณผิดพลาด   
   หมายรวมถึง ความผิดพลาดเน่ืองจากการค านวณออกแบบ ตลอดจนถึงการให้ราย 
ละเอียดในการก่อสร้างท่ีไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน หรือ ไม่สมบูรณ์   ตวัอย่างของการผิดพลาดในลกัษณะนี ้ได้แก่ 
   2.1.1.1 ความต่อเน่ืองขององค์อาคาร   
   มกัจะพบบ่อยในคานส่วนท่ีมีระดบัต่างกนัมากๆ  เช่น คานหลงัคา กบัคานกนัสาด 
( ดรููปท่ี 11.1 ประกอบ ) เพราะถ้าหากระดบัต่างกนัมาก ๆ   พืน้ท่ีหน้าตดัตรงส่วนท่ีต่อเน่ืองกนัจะเหลือน้อย
เกินไปจนไม่มีการถ่ายโมเมนต์จากคานกนัสาดไปยงัคานหลงัคา 
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รูปที่ 11.1 ปัญหาเร่ืองการต่อเน่ืองขององค์อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

   2.1.1.2 สมดุลของโครงสร้างทัง้หมด  
    เน่ืองจากว่าโดยปกติทัว่ไปแล้ว   การออกแบบจะค านวณออกแบบองค์
อาคารเป็นส่วนๆ  เช่น คาน พืน้ เสา ฐานราก แต่ในความเป็นจริง จะต้องพจิารณาถึงสมดลุของอาคารทัง้ 
หลงัด้วย เช่น การวางโครงหลงัคาเหล็กไว้บนหวัเสาเฉย ๆ  โดยยึดปลายไว้ข้างหน่ึง  และ  ปล่อยให้ปลาย 
อีกข้างหน่ึงเป็นอิสระ ( ดรููปท่ี 11.2 ประกอบ )   ซึ่งก็ถกูต้องตามหลกัวิชาการ แต่ในความเป็นจริงจะต้อง
พิจารณาถึงแรงผลกัตรงบริเวณหวัเสาท่ีเกิดจากความฝืดระหว่างแผ่นเหล็กตรงด้านปลายท่ีเป็นอิสระด้วย  
ซึ่งอาจจะมากพอท่ีจะท าให้หวัเสาเบนออกจากต าแหน่งเดิมได้  

รูปที่ 11.2 ปัญหาเร่ืองสมดลุของโครงสร้างทัง้หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.1.1.3 การยึดทะแยง  
    การออกแบบจนัทนัวางบนเสาโดยไม่มีการยึดทะแยง     โดยใช้แกงแนง 
(Bracing) ระหว่างโครงทัง้ส่ีด้าน เพราะความเข้าใจตามทางทฤษฎีท่ีว่าอาคารจะสามารถตัง้อยู่ได้   แต่ใน
การปฏิบติัจริงนัน้ ไม่มีทางท่ีท าการก่อสร้างให้อาคารอยู่ในสภาพท่ีสมมาตรได้อย่างแท้จริงได้ จะมีบางจดุ 
ท่ีหนกักว่า หรือเบากว่าประกอบกบัแรงลมท่ีกระท า ซึ่งก็จะมากพอท่ีจะท าให้โครงสร้างโย้ออกจากจดุศนูย์ 
ถ่วง และล้มลงในท่ีสุด  

พืน้ที่หน้าตดัระหว่างคาน 
หลงัคา กับคานกันสาด 

น้อยเกินไป 

แรงผลกัเนื่องจากความฝืด
ระหว่างแผ่นเหล็ก 

ปลายอิสระ 
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รูปที่ 11.3 ปัญหาเร่ืองการยึดทแยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.1.1.4 แรงบิด 
    ในการค านวณออกแบบองค์อาคารท่ีมกัจะถกูมองข้ามมากท่ีสดุ คือ แรงบิด 
(Torsion) จากกนัสาด  โดยเฉพาะท่ีไม่มีช่วงต่อเน่ืองภายในกนัสาดยื่นข้างเดียว   นอกจากจะท าให้เกิดแรงบิด
ท่ีเสาและคานอย่างมากแล้ว ยงัมีผลกระทบต่อสมดลุของโครงสร้างทัง้หมดด้วย 

  2.1.2 ความผิดพลาดในการเลือกค่าน า้หนักบรรทุกไม่ถูกต้อง 
   การค านวณออกแบบโดยทัว่ไปค่าน า้หนกับรรทกุท่ีใช้ในการค านวณ    มกัจะใช้ค่า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. หรือ   เทศบญัญัติ ซึ่งจะเป็นค่าต ่าสดุส าหรับใช้ในการค านวณ แต่ถ้า
จะให้ถกูต้องจริงๆ แล้วนัน้ จะต้องค านึงถึงการใช้งานจริงประกอบด้วยทกุครัง้ เช่น น า้หนักบรรทกุจรส าหรับ
อาคารท่ีพกัอาศยัเป็น 150 กก./ตร.ม.   แต่ในความเป็นจริงเจ้าของบ้านอาจจะใช้ส่วนหน่ึงของบ้านเป็นห้อง
พระ หรือห้องสมดุ ซึ่งน า้หนกับรรทกุจรจะต่างจากท่ีค านวณไปอย่างมาก 

2.1.3 ความผิดพลาดจากการไม่ค านงึถึงระยะโก่ง และหน่วยแรงรอง 
   ส่ิงท่ีพิจารณาในการออกแบบส่วนใหญ่จะเป็น โมเมนต์ และแรงเฉือน แต่ในกรณี
ท่ีองค์อาคารมีช่วงยาวมาก ๆ  หรือมีปลายยื่นยาวมาก ๆ   ระยะโก่งอาจจะเป็นตวัก าหนดหน้าตดัขององค์
อาคารได้ เช่นคานท่ีมีช่วงยาวมาก  ๆ  ก็จะมีระยะโก่งมากซึ่งอาจจะไปกดผนงัก่ออิฐจนเกิดการแตกร้าวได้ 
หรืออย่างเบาๆ  อาจท าให้เกิดปัญหาในการติดวงกบประต ูหน้าต่าง  
   หน่วยแรงรองก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมกัจะมองข้าม เพราะมกัจะคิดกนัว่า การค านวณ
องค์อาคารส าหรับหน่วยแรงหลกั ( โมเมนต์ และ แรงเฉือน ) น่าจะเพียงพอต่อการรบัหน่วยแรงรองด้วย หน่วย 
แรงรองท่ีส าคญั แต่มกัจะมองข้ามคือ หน่วยแรงรองท่ีเกิดจากความแตกต่างของอณุหภมูิระหว่างผิวทัง้สองข้าง
ของผนงั หรือพืน้ เช่นแผ่นพืน้ดาดฟ้า ค.ส.ล. หรือหลงัคาเปลือกบาง (ตวัอย่างให้ดใูนรูปท่ี 11.4) 

 

 ฺ แกงแนง (Bracing) ยึด
ทะแยง 
เพ่ือป้องกนัการเซทางด้านข้าง 
ของอาคาร 
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รูปที่ 11.4 ปัญหาจากความแตกต่างของอุณหภูมิของชัน้ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.1.4 ความผิดพลาดจากการเขียนแบบผิด ไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ 
   ส่วนใหญ่ความผิดพลาดเช่นนีม้กัจะเกิดกบัการเขียนรายละเอียดเหล็กเสริม  ซึ่ง
จดัว่า  เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของแบบวิศวกรรมโครงสร้างของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก     ความวิบติัท่ี
เกี่ยวกบัเหล็กเสริมมกัจะเป็นในเร่ืองของต าแหน่งของเหล็กเสริม และ การงอเหล็กยึด  (Anchorage)  ดงั
ตวัอย่างในรูปท่ี 11.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับอากาศ 25 C 

ปรับอากาศ 25 C 

ดาดฟ้า (ผิวบน) 60 C  

ผนงัก่ออิฐ 

รอยร้าว 

ภาพขยาย 
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รูปที่ 11.5 ตัวอย่างการเสริมเหล็กที่ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมเหล็กในจนัทนัทรงจัว่ 

ห้ามต่อเหล็ก  ณ ท่ีรองรับเด็ดขาด 

การเสริมเหล็กกลบัทาง 

งอยึดเหล็ก (Anchorage) ไม่พอ การเสริมเหล็กกลบัทาง 
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2.2  ปัญหาการก่อสร้าง 

  2.2.1 ข้อพจิารณาในงานก่อสร้าง 
   งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจดัว่าเป็นงานท่ีเกิดปัญหามากท่ีสดุ เพราะเป็นงาน
ท่ีประกอบด้วยงานหลายชนิด  คือ งานแบบหล่อ งานเหล็กเสริม และ งานคอนกรีต จึงท าให้งานสลบัซบัซ้อน 
ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในการก่อสร้างสามารถกล่าวแยกได้ดงันี  ้

   2.2.1.1 งานแบบหล่อ  
    จะต้องค านึงความสามารถในการรับน า้หนกัคอนกรีต และน า้หนกับรรทกุ
ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการก่อสร้าง   จนกว่าคอนกรีตจะแข็งแรงพอท่ีจะรับน า้หนกัได้ด้วยตวัเอง      นอกจากนี ้
จะต้องพิจารณาถึงระยะโก่งท่ีจะเกิดขึน้หลงัถอดแบบแล้ว สภาพดินท่ีรองรับแบบหล่อก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี
ต้องคอยเอาใจใส่ 

   2.2.1.2 งานเหล็กเสริม  
    จะเร่ิมต้นตัง้แต่วสัดุต้องได้ตามมาตรฐานท่ีระบุไว้ในแบบ หรือ หากไม่มี
ระบุจะต้องยึดถือมาตรฐานของ  ว.ส.ท. ในการกอ่สร้างจะต้องพิจารณาถึงเร่ือง  การงอเหล็ก      ดดัเหล็ก 
ต าแหน่ง ระยะเรียง การต่อเหล็ก การเสริมเหล็กเพิ่มพิเศษตรงช่องเปิด เป็นต้น  

   2.2.1.3 งานคอนกรีต  
    รายละเอียดได้มีกล่าวไว้แล้วใน บทท่ี 1 แต่พอสรุปได้ว่าการท่ีได้คอนกรีต
ท่ีดีมีคณุสมบติัตามต้องการจะต้องดแูลทกุอย่าง  ตัง้แต่ก่อนเท ระหว่างเท และ ภายหลงัจากการเท  ความ
บกพร่องเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงอาจจะน าไปสู่การวิบติัได้ 

   2.2.2 การก่อสร้างไม่ถูกหลักวิชา และหลักปฏิบัติ   
   ท่ีนีจ้ะไม่กล่าวถึงการจงใจกอ่สร้างไม่ตามหลกัวชิา แต่จะกล่าวถึงความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากการเช้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งจะขอยกตวัอย่างท่ีมกัพบเห็นดงัต่อไปนี ้

- โครงหลงัคาท่ีมีช่วงยาวๆ ท่ีมีการก่อผนงัขึน้ไปชนบริเวณกึ่งกลางของโครงหลงัคา  
ผนงัจะร้าวเพราะการโก่งตวัของโครงหลงัคาท่ีถูกควรเว้นข่องบนผนงัเล็กน้อย เพื่อให้โครงหลงัคาได้โก่งตวัได้
เต็มท่ี 

- การเทคานคอนกรีต โดยเว้นส่วนบนไว้เทพร้อมกบัพืน้ ซึ่งเหล็กบนจะยงัไม่มีส่วน 
ช่วยรับแรง แล้วไปถมดินภายในช่องว่างระหว่างคาน    ดินจะเกิดการทรุดเพื่อให้แน่นตวั  (Consolidation) 
ท าให้เกิดแรงฉดุคานลง ณ จดุรองรับ ซึ่งคอนกรีตจะรับแรงดึงนีแ้ทนเหล็กท าให้ร้าวได้ 

- การกอ่ผนงัขอบบนดาดฟ้า โดยไม่มีเสาเอ็น ผนงัอาจพงัลงมาได้ 
- การกอ่ผนงัอิฐบนทางเท้าไม่นานผนงัจะแตกร้าวเน่ืองจากทางเท้าไม่สามารถรับ 

น า้หนกัผนงัได้และจะทรุดตวัลง 
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- ส าหรับคานยื่น หรือแผ่นพืน้ยื่น ท่ียื่นออกมามากๆ  เวลาถอดแบบออกแล้ว  ทิง้ 
ค า้ยนัรองรับไว้ตรงปลาย ด้วยหวงัว่าจะให้ช่วยรบัน า้หนกัขณะท าการก่อสร้าง   แต่ในความเป็นจริงการท า 
เช่นนีก้ลบัท าให้ แรงท่ีกระท าต่อคานยื่น หรือพืน้ยื่นนัน้กลบัทิศทาง คือแทนท่ีจะเกิดแรงดึงข้างบน  แรงอดั 
ข้างล่าง  กลบัจะเกิดแรงอดัข้างบน และแรงดึงช้างล่างแทน นอกจากนีแ้ทนท่ีคานยื่น หรือแผ่นพืน้ยื่นจะได้ 
โก่งตวัลงโดยอิสระ และอยู่ตวัในท่ีสุดกลบัเป็นว่า เมื่อถอดค า้ยนัออกในภายหลงัจะเกิดการโก่งตัวต่อ  

- การกอ่ผนงัโดยท่ีมีค า้ยนัรองรับคานอยู่ เมื่อก่อเสร็จแล้วถอดค า้ยนัออก จะเกิด 
รอยร้าวตรงรอยต่อระหว่างท้องคานบนกบัส่วนบนของผนงัเน่ืองจากคานท่ีรับผนงัจะโก่งตวัลงเมื่อไมม่ีค า้ยนั 

- การถอดแบบออกไม่ทัง้หมดโดยเหลือค า้ยนัตรงกลางคาน หรือกลางแผ่นพืน้   
จะท าให้หน่วยแรงกลบัทิศทาง อาจท าให้เกิดการแตกร้าวได้ 

  2.2.3 การก่อสร้างที่ไม่เคยท ามาก่อน   
   ลกัษณะงานก่อสร้างท่ีผิดแปลกไปจากธรรมดา ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคใหม่ มีราย 
ละเอียดต่างๆ  ท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ส าหรับในงานก่อสร้างทางทหารคงจะมีโอกาสได้เจอน้อยมาก  
จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียด ณ ท่ีนี ้

  2.2.4 การก่อสร้างแบบหล่อที่ไม่ถูกต้อง   
   แบบหล่อคอนกรีต ท่ีไม่แช็งแรงพอ อาจส่งผลถึงการวิบตัขององค์อาคารได้ เพราะ
หากค า้ยนัไม่แข็งแรง หรือ  ดินท่ีรองรับไม่แข็งแรงพออาจเกิดการทรุดตวัลง  ท าให้องค์อาคารท่ีเทไว้ทรุดตวั 
ตาม ท าให้เกิดการวิบติั หรือ ผิดรูปไป นอกจากนีท่ี้พบเห็นบ่อยมาก คือ  แบบหล่อท่ีไม่สมบูรณ์ มีรอยรั่วให้ 
น า้ปนูไหลออกได้  ซึ่งจะท าให้เกิดโพรงในองค์อาคาร ซึ่งถ้าหากวา่โพรงใหญ่มากพอ องค์อาคารก็จะวิบติั 

  2.2.5 การก่อสร้างงานเหล็กเสริมที่ไม่ถูกต้อง   
   งานเหล็กเสริมมีความส าคญัเป็นอย่างมาก  ต้องคอยเอาใจใส่ควบคมุดแูลอย่าง
ใกล้ชิด หากผิดพลาดแล้ว การแก้ไขจะยากล าบากมาก ข้อผิดพลาดท่ีพบเห็นบ่อยๆ  ได้แก ่

- ต าแหน่งการวางเหล็ก (ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุ) ไม่ตรงตามท่ีแบบระบ ุ
- การผกูเหล็กไม่แน่นหนาหรือไม่ครบทกุจดุ ท าให้เหล็กหลดุไปจากต าแหน่งท่ีถกูต้อง 
- การใส่เหล็กกลบับนลงล่าง ล่างขึน้บน  
- เหล็กเสริมแผ่นพืน้ท่ีควรอยู่บน แต่ในขณะก่อสร้างถกูเหยียบมากๆ  จนกลายไป                                         

อยู่ ข้างล่างแทน 
- คอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กหนาเกินไป หรือบางเกินไป  
- การใช้เศษอฐิ เศษปนู  หนนุเหล็กแทนท่ีจะใช้ลูกปนูท่ีได้มาตรฐาน 
- การเทคอนกรีตไม่ได้ระดบั ท าให้ต้องเทเพิ่มจนหนาเกินไป เหล็กแทนท่ีจะอยู่บน 

กลบักลายเป็นไปอยู่ตรงกลางแทน 
- ระยะทาบเหล็ก ต่อเหล็ก ดามเหล็ก ตลอดจนวิธีการท่ีใช้ไม่ได้ตามมาตรฐาน  
- การต่อเหล็ก แผ่นพืน้ ณ จดุรองรบั  
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                    - การไม่ปฏิบติัตามท่ีแบบระบุ   เช่น การฝากเหล็ก ของแผ่นพืน้แบบท่ีวางบนดิน 
(Slab on Ground) ยื่นเข้าไปในคานคอดิน ท าให้น า้หนกัแทนท่ีจะถ่ายลงพืน้ดินเดิมตรงๆ กลบัถ่ายลงคาน
คอดินแทน ท าให้คานวิบติั 
         - เสริมเหล็กพิเศษ หรือเสริมไม่ได้ตามมาตรฐานตรงบริเวณช่องเปิด 

- ไม่ฝากเหล็กส าหรับเสาเอ็น คานเอ็น หรือวงกบประต ูหน้าต่าง ท าให้ต้องเจาะ 
องค์อาคารในภายหลงั 

2.3 ปัญหางานฐานราก 
องค์อาคารส่วนใหญ่หากเกิดการวิบติั มกัจะสามารถสงัเกตเุห็นได้ตัง้แต่ระยะแรกๆ  และ 

เมื่อพบสาเหตแุล้ว การแก้ไขก็จะท าได้ไม่ยากนกั แต่ส าหรับฐานราก หากความเสียหายเร่ิมปรากฏให้เห็น 
นัน่ก็หมายความว่า การทรุดตวัได้เกิดขึน้มานานแล้ว แต่ถ้าการทรุดตวัของฐานรากเกิดอย่างรวดเร็ว อาจ 
ท าให้อาคารพงัลงมาทัง้หลงัได้ในเวลาอนัสัน้ ซึ่งบางกรณีก็สดุวิสยัท่ีจะแก้ไขได้ทนั  

การแก้ไขฐานรากที่ช ารุดจะกระท าได้ยากมาก สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายสงู ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึง 
ลกัษณะของปัญหางานฐานรากดงัต่อไปนี ้

  2.3.1 การทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก   
   อาการท่ีจะแสดงให้เห็น   คือ การร้าวเป็นเส้นทแยงมมุบนผนงัแล้วลามไปเร่ือย ๆ  
จนเกิดการวิบติัท่ีโครงสร้างตรงรอยเชื่อมต่อระหว่างคานกบัเสาและท่ีหวัเสา การทรุดตวัไม่เท่ากันนีม้กัจะพบ 
ในบริเวณท่ีมีชัน้ดินอ่อน เหนือชัน้ดินแข็ง สาเหตุท่ีท าให้เกิดการทรุดตวัไม่เท่ากนัของฐานราก มีดงัต่อไปนี  ้

- ความยาวของเสาเข็มในแต่ละฐานรากไม่เท่ากนั  
- สภาพดินใต้ฐานรากไม่สม ่าเสมอ เช่นอาจจะมตีาน า้ใต้ฐานรากบางฐาน การถม 

ดินรอบฐานราก ดินจะเกิดการทรุดเพื่อให้แน่นตัว ท าให้เกิดแรงฉดุฐานราก และ เสาเข็มให้ทรุดตามไปด้วย 
- อาคารท่ีสร้างขึน้ใหม่ชิดอาคารเก่า แต่ไม่แยกขาดจากกนัโดยสมบูรณ์ โดยปกติ 

อาคารทัง้สองจะทรุดตวัต่างกนัอยู่แล้ว  หากอาคารทัง้สองไม่แยกจากกนัโดยสมบูรณ์  จะท าให้เกิดการฉดุ
อาคารท่ีทรุดน้อยกว่าลงด้วย 
  2.3.2 การทรุดตัวมากเกินไป   
   แม้ว่าการทรุดตวัจะสม ่าเสมอก็ตาม แต่การทรุดตวัมากเกินไปซึ่งอาจจะเกิดจาก
น า้หนกับรรทกุมากกว่าท่ีค านวณออกแบบหรือเสาเข็มเกิดการวิบติั เป็นต้น การทรุดตวัมากเกินไปจะท าให้
เกิดการวิบติัท่ีรุนแรง และรวดเร็ว ต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้ทนัเวลา 
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2.3.3 การวิบัติของเสาเขม็ 
   การตอกเสาเข็มโดยไม่ระมดัระวงัหรือการฝืนตอกเสาเข็มให้ได้ระดบัท่ีก าหนดอาจ
ท าให้เสาเข็มหกัได้   หากไม่มีการตอกแซมเสาเข็มต้นอื่นในฐานรากนัน้จะต้องรับน า้หนกัมากกว่าเดิม   จน
อาจท าให้เกิดการวิบติัได้ 
   เสาเข็มแบบหล่อจะต้องระมดัระวงัเอาใจใส่เป็นพิเศษ มกัจะพบบอ่ยๆ  ท่ีคอนกรีต
ของเสาเข็มท่ีหล่อมีคณุภาพต ่า จึงควรทดสอบเสาเข็มทกุต้น เพื่อให้แน่ใจว่าเสาเข็มสมบูรณ์ทกุต้น 

2.3.4 แผ่นพืน้วางบนดนิ   
   แม้ว่าเร่ืองนีจ้ะไม่เกี่ยวข้องกบัฐานรากโดยตรง  แต่จะเกี่ยวข้องกบัคณุสมบติัของดิน 
และฐานรากของอาคาร ถ้าดินท่ีรองรับพืน้ และฐานรากเป็นดินทราย ซึ่งสามารถท าให้แน่นได้เต็มท่ี  ก็จะไม่มี
ปัญหาเร่ืองการทรุดตวั   แต่ถ้าดินชัน้บนเป็นดินเหนียวท่ีอ่อน  สามารถยบุตวัได้เมือ่มีน า้หนกับรรทกุมากดไล่ 
น า้ออก  แผ่นพืน้จะทรุดบริเวณตรงกลางมากกว่าบริเวณใกล้ฐานราก   ฉะนัน้จึงต้องแยกแผ่นพืน้ให้ขาดออก
จากโครงสร้าง 

    2.3.5 ปัญหาเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม   
   การตอกเสาเข็มลงไปในดิน  เสาเข็มจะเข้าไปแทนท่ีดิน ดินส่วนท่ีถกูแทนท่ีจะถกูดนั 
ให้เคล่ือนตวัออกไปรอบๆ แทน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียง เช่น ดินท่ีเคล่ือนอาจผลกัให้เสาเข็มต้น
ท่ีตอกไว้แล้วเคล่ือนออกจากต าแหน่ง  หรือไปปดูขึน้ตรงอาคาร หรือพืน้ท่ีอยู่ข้างเคียง   ฉะนัน้จึงควรพิจารณา 
ถึงการป้องกนัการเคล่ือนตวัของดิน เช่นการใช้เสาเข็มพืด (Sheet Pile) ระหวา่งการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจาก 
นีค้วามสัน่สะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ยงัมีผลในการเร่งการทรุดตวัของโครงสร้างใกล้เคียงด้วย  
 
 

--------------------------------------- 
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