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หัวขอเรื่อง
1.5 คอนกรีต
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

คุณสมบัติของคอนกรีต
วัสดุสวนผสมของคอนกรีต
การเก็บรักษาวัสดุสวนผสมของคอนกรีต
วิธีการผสมคอนกรีต
อัตราสวนผสมของวัสดุ และการนําไปใช
ขั้นตอนการเทคอนกรีต

สาระสําคัญ
คอนกรีตเปนวัสดุผสมที่นําไปใชในงานกอสราง มีคุณสมบัติในการรับแรงอัด วัสดุผสม
หลักในคอนกรีตมีหลายชนิดและตองเก็บรักษาอยางถูกวิธีกอนนําไปผสมเปนคอนกรีต ควรผสม
คอนกรีตตามอัตราสวนที่กําหนดของงานแตละประเภท เพื่อคุณภาพทีด่ ีของงาน
จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกคุณสมบัติของคอนกรีตได
จําแนกสวนผสมของคอนกรีตได
บอกวิธีการเก็บรักษาวัสดุผสมคอนกรีตได
จําแนกวิธีการผสมคอนกรีตได
บอกอัตราสวนผสมของคอนกรีตในการนําไปใชงานลักษณะตางๆได
อธิบายขั้นตอนการเทคอนกรีตได
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หนวยที่ 1 วัสดุที่ใชในการกอสราง
1.5 คอนกรีต
คอนกรีต เปนวัสดุผสมที่นําใชในงานกอสรางประกอบดวย 3 สวนหลักคือ ปูนซีเมนต วัสดุ
ผสม (เชน หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ํา โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเขาไปสําหรับคุณสมบัติดาน
อื่ น เมื่ อผสมเสร็ จ คอนกรีต จะแข็งตั ว อยา งชา ๆ ซึ่งน้ํ าและซี เ มนต จ ะทํ า ปฏิกิ ริย าทางเคมีกั น ใน
ลักษณะที่เรียกวาการไฮเดรชั่น (Hydration) โดยซีเมนตจะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ความ
แข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผสมและหลังจากแข็งตัวแลว 28 วัน ความแข็งแรง
จะเริ่มคงที่

1.5.1 คุณสมบัติของคอนกรีต
คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือ การรับแรงอัด ในขณะที่ความสามารถรับแรงดึง
ไดต่ํา ประมาณ 10% ของแรงอัด แตถาตองการใหคอนกรีตสามารถรับแรงดึงได ตองเพิ่มเหล็กเสน
เขาไปในคอนกรีต เพื่อเหล็กจะชวยรับแรงดึงภายในคอนกรีต

1.5.2 วัสดุสวนผสมของคอนกรีต
วัสดุที่ใชเปนสวนผสมของคอนกรีตมีดังนี้
1.5.2.1 ปูนซีเมนต ทําหนาที่ประสานมวลในคอนกรีต มีหลายชนิดใหเลือกใชตาม
วัตถุประสงคของคอนกรีต
1.5.2.2 วัสดุผสมยอยอยางละเอียด การกอสรางในประเทศไทย วัสดุผสมยอยอยาง
ละเอียดจะใชทรายเปนตัวแทรกประสาน ที่กระจายอยูทั่วซีเมนตเพสต(ปูนซีเมนตผสมน้ํา) ชวยให
คอนกรี ต มี ค วามคงทนและปริ ม าณไม เ ปลี่ ย นแปลงมาก และทรายที่ นํ า มาใช ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ที่สะอาด แข็งแกรง ทนทาน ไมมีสารเคมีหรืออินทรียวัตถุ เจือปน เพราะจะทําใหการยึดเหนี่ยว
ของปูนซีเมนตเสียกําลัง กอนที่จะนําทรายมาใชตองรอนใหสะอาดกอน
1.5.2.3 วัสดุผสมยอยอยางหยาบ ใชหินยอยขนาดที่เหมาะกับการผสมคอนกรีตคือ
ตองไมใหญเกินไปเพราะทําใหไมสามารถเทเขาไปในระหวางแบบหลอกับเหล็กเสริมของคานหรือ
เสาได ในกรณีที่ทําคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับหินยอยที่ใชผสมควรมีขนาดที่คละกัน เชน หินเบอร
2 และหินเบอร 1 เพื่อลดชองวางระหวางหินใหนอยลง ทําใหคอนกรีตแข็งแรง แนนและทนทาน
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1.5.2.4 น้ํา ที่ใชผสมคอนกรีตตองเปนน้ําที่สะอาด ซึ่งในการกอสรางสวนมากมัก
ระบุวาตองเปนน้ําสะอาดที่ใชดื่มเชน น้ําประปา เพราะน้ําที่มีสารปนเปอนหรือไมสะอาด อาจจะทํา
ใหวัสดุผสมในคอนกรีตผุกรอน คอนกรีตแข็งตัวชา หรือกําลังลดลง
ถาหากงานกอสรางนั้นอยูใกลทะเล และมีความจําเปนตองใชน้ําทะเลมาผสม เชน
ที่ทาเรืออูตะเภา สามารถใชน้ํายาผสมกันซัลเฟตผสมเพิ่ม อุณหภูมิที่ดีที่สุดของน้ําที่นํามาผสม
คอนกรีตคือ 20 องศาเซลเซียส
1.5.2.5 น้ํายาผสมคอนกรีต มีหนาที่ปรับปรุงคุณสมบัติตางๆของคอนกรีตให
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน เชน ตองการใหคอนกรีตกันน้ําได ใหคอนกรีตแข็งตัวชา เปนตน

1.5.3 การเก็บรักษาวัสดุสวนผสมของคอนกรีต
การเก็บรักษาวัสดุกอนที่จะนําไปผสมเปนคอนกรีต ดวยวิธีที่ถูกตองมีดังนี้
1.5.3.1 การเก็บปูน ซีเมนต สถานที่เ ก็บควรมีหลั งคาและมีฝาผนัง เพื่ อปองกั น
น้ําฝน ความชื้นที่จะทําใหปูนซีเมนตเสื่อมคุณภาพ ปูนซีเมนตที่บรรจุถุงตองกองซอนกันบนพื้นที่
ยกสูงเพื่อปองกันน้ําไหลผาน
1.5.3.2 การเก็บวัสดุผสมอยางละเอียดและวัสดุผสมยอยอยางหยาบ ควรกองแยก
ขนาดกัน ในบริเวณพื้นที่ ที่ปลอดภัยจากสารเคมี น้ํามัน และพื้นที่ที่มีน้ําไหลผาน
1.5.3.3 การเก็บสารผสมเพิ่ม ควรเก็บในสถานที่ ที่มีหลังคาคลุมและเก็บรักษาตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพจากความรอน ความชื้น การละลายตัวของ
สาร

1.5.4 วิธีการผสมคอนกรีต
วิธีการผสมคอนกรีต สามารถแบงไดเปน 3 วิธี คือ
1.5.4.1 การผสมดวยมือ ผสมดวยเครื่องมือธรรมดาดวยแรงงานคน โดยใชพลั่ว
หรือจอบผสมปูน สําหรับงานที่ใชปริมาณคอนกรีตไมมาก
1.5.4.2 การผสมดวยเครื่องมือผสมคอนกรีตขนาดเล็ก โดยใชเครื่องยนตขับเคลื่อน
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1.5.4.3 การผสมด วยเครื่ องผสมขนาดใหญ จากโรงงานและบรรทุ กโดยรถที่ มี
โมผสมหมุนไปดวยเพื่อไมใหคอนกรีตแข็งตัว มาสงที่สถานที่ทําการกอสราง

การผสมดวยเครื่องมือ แรงงานคน

การผสมดวยเครื่องมือผสมคอนกรีตขนาดเล็ก

เครื่องผสมคอนกรีตขนาดใหญ

รถคอนกรีตผสมเสร็จ

รูปที่ 1.43 วิธีการผสมคอนกรีต
ที่มา: www. siamedition.wordpress.com
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1.5.5 อัตราสวนผสมของวัสดุ และการนําไปใช
การผสมวัสดุใหเขากันจนเปนเนื้อคอนกรีตนั้น วัสดุผสมตางๆจะตองมีสัดสวนที่
ไดมาตรฐาน เพื่อคุณภาพของเนื้อคอนกรีต อัตราสวนผสมของวัสดุในคอนกรีตสามารถกําหนด
สัดสวนได 2 แบบ ดังนี้
1.5.5.1 กําหนดอัตราสวนผสมวัสดุโดยคิดตามน้ําหนักของวัสดุ
การผสมวัสดุในแบบนี้จะตองทราบห้ําหนักของวัสดุผสมแตละชนิด โดยวัสดุผสม
แตละชนิดมีน้ําหนักดังนี้
(1) ปูนซีเมนต 1 ถุง มีน้ําหนัก 50 กิโลกรัม
(2) ทราย 1 ลูกบาศกเมตรหนัก 1,650 กิโลกรัม
(3) หินยอย 1 ลูกบาศกเมตรหนัก 1,600 กิโลกรัม
ตัวอยาง ในการหลอเสา อัตราสวนผสมวัสดุในคอนกรีต 1 : 2 : 4 คอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร จะตอง
ใชปูนซีเมนต 262 กิโลกรัม ทราย 657 กิโลกรัม หินยอย 1,274 กิโลกรัม และน้ํา 180 กิโลกรัม
1.5.5.2 กําหนดอัตราสวนผสมวัสดุโดยตวงปริมาตร
ตารางที่ 1.4 อัตราสวนผสมวัสดุโดยตวงปริมาตร
อัตราสวนผสม
ปูนซีเมนต
ทราย
หินยอย
1
1½
3
1
2
4
1
2½
4
1
3
5
ที่มา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 163)

ลักษณะงาน
หลอเสาและสวนของโครงสรางที่ตองการใหแนนกันน้ํา
โครงสรางทั่วไป เชน เสา พื้น คาน บันได ครีบกันแดด
งานพื้นถนน ฐานรากอาคาร เขื่อน ทางเดินเทา
งานหลอ คอนกรี ต ขนาดใหญ เช น ฐานรากขนาดใหญ
ผนังคอนกรีต
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ตารางที่ 1.5 อัตราสวนของน้ํากับปูนซีเมนต
คอนกรีต
ปูนซีเมนต ทราย
1
3
1
3
1
2
1
2

หินยอย
6
6
4
4

ลักษณะหิน
แหง
ชื้น
แหง
ชื้น

ปริมาตรที่ใช
32 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.)
28 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.)
26 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.)
23 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.)

ที่มา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 160)
1.5.5.3 การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต
เมื่อผสมคอนกรีตแลวจะตองทดสอบดูความยุบตัวของคอนกรีต (slump test) กอน
นําไปใชงาน โดยมีเครื่องมือและวิธีการทดสอบดังนี้
(1) เครื่องมือทดสอบการยุบตัว(slump test) ตามมาตรฐาน ASTM C 143
(1.1) กรวย (Slump Cone) ทําดวยสแตนเลส ปกที่ยื่นสําหรับเทาเหยียบพับได
(1.2) แทงกระทุง (Tamping Rod) ทําดวยเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว
ยาว 24 นิ้ว
(1.3) ถาดทําดวยโลหะผสม ขนาด 24”x 24”x 3” มีหูหิ้ว 2 ดาน
(1.4) ที่ตักตัวอยางคอนกรีต (Scoop) ขนาดจุ 38 ออนซ ทําดวยอลูมิเนียม

รูปที่ 1.44 เครื่องมือทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต
ที่มา: www.siamedition.wordpress.com
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(2) การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต

(2.1) วางกรวยลงบนถาดโลหะแลวใชเทาเหยียบปกกรวยทั้งสองขาง

รูปที่ 1.45 ขั้นตอนการทดสอบดูการยุบตัวของคอนกรีต
ที่มา: www.cte.kmutt.ac.th
(2.2) เทคอนกรี ต ที่ จ ะทํ า การทดสอบใส ล งในกรวย โดยเททั้ ง หมด 3 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1
เทคอนกรีตลงในกรวย สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แลวกระทุงดวยแทงเหล็ก 30 ครั้ง เทคอนกรีต
ครั้งที่ 2 สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แลวกระทุงดวยแทงเหล็ก 30 ครั้ง เทคอนกรีตครั้งที่ 3 ใหสูง
ถึงปากกรวยกระทุงดวยแทงเหล็กอีก 30 ครั้ง แลวปาดผิวหนาคอนกรีตบนปากกรวยใหเรียบ
ทําความสะอาดบริเวณกรวยและแผนเหล็กรอง แลวยกกรวยออกทันที
(2.3) คอนกรีตสวนบนจะยุบตัวลง วัดการยุบตัวโดยใชแทงเหล็กวางพาดบนปากกรวย
ในทางนอนแลวยื่นปลายไปทางกองคอนกรีต ใชไมบรรทัดปกลงในกองคอนกรีตใหตั้งฉากกับแทง
เหล็กแลววัดระยะยุบตัวของคอนกรีต พิจารณาตามขอมูล ( ตารางที่ 1.5 ) วาคอนกรีตเหมาะสมที่จะ
นําไปใชงานหรือไม ถาผลที่ไดจากการวัดสูงกวาที่กําหนดก็ไมควรใช
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ตารางที่ 1.6 ขอมูลสําหรับพิจารณาการยุบตัวที่เหมาะสมของคอนกรีต
คอนกรีต
ฐานราก
คาน พื้น
เสา ผนัง ค.ส.ล.บางๆ ครีบกันแดด

อัตรายุบ
ไมเกิน 4 เซนติเมตร
ไมเกิน 15 เซนติเมตร
ไมเกิน 10 เซนติเมตร

ที่มา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 161)

1.5.5 ขั้นตอนการเทคอนกรีต
คอนกรีตเปนของเหลวที่ทิ้งไวในระยะเวลาหนึ่งจะแข็งตัว ดังนั้นกอนที่จะผสม
คอนกรีตเพื่อเทนั้นจะตองมีการเตรียมความพรอมของบริเวณที่จะเท และเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแลว
มีขอปฏิบัติหลังการเทคอนกรีต ที่ควรทราบดังนี้
1.5.5.1 การเตรียมแบบหลอ
เพื่อใหคอนกรีตมีรูปทรงตามแบบที่ตองการ แบบหลอคอนกรีตแบง
ออกเปน 3 ชนิดคือ
(1) แบบหลอคอนกรีตชนิดประกอบกับที่ วัสดุที่นํามาใชเปนแบบหลอ
ชนิดนี้มีหลายประเภท เชน แผนไมอัด แผนไมกระบาก แผนเหล็ก และแผนใยไมอัด ซึ่งแบบหลอ
งานขนาดเล็ก นิยมใชไมกระบากเปนแบบหลอ เพราะไมกระบากมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น
แลวไมบิดงอ กอนเทคอนกรีตตองตรวจดูความเรียบรอยของแบบหลอ ไมใหมีเศษตะปู ลวดผูก
เหล็ก ฯลฯ ที่จะทําใหผิวคอนกรีตเสียความสวยงามเมื่อถอดแบบหลอ ขอควรระวังของแบบหลอไม
คือรองรูรั่วของรอยตอแบบหลอ ซึ่งอาจทําใหน้ําปูนไหลออก อาจทําใหวัสดุผสมยอยไมติดกันหรือ
ทําใหคอนกรีตเปนโพรงและขาดความแข็งแรง
(2) แบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูป เปนแบบหลอที่ผลิตขึ้นเปนแผงยอยๆ
จากวัสดุประเภทไฟเบอร เหล็ก ฯลฯ เมื่อตองการทําแบบหลอที่เนื้อที่มากๆก็นํามาตอเสริม โดยมี
สกรูและนอตยึด แบบหลอสําเร็จรูปมีชื่อเรียกตามลักษณะของการใชงาน เชน Flying from, Quick
from ฯลฯขอดีของแบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูปคือ ความสวยงามของผิวคอนกรีตเมื่อถอดแบบหลอ
และความแข็งแรง ขอควรระวั งคื อ ตอ งตรวจสภาพของแบบหลอและค้ํ ายั น ใหอยู ใ นสภาพที่ ดี
การขนยาย การติดตั้งแบบหลอตองทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต
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(3) แบบหลอคอนกรีตชนิดเลื่อนขณะเท (Slip from) เหมาะสําหรับอาคาร
ที่มีการเทคอนกรีตในลักษณะเดียวกัน มีรูปรางคงที่ ขนาดเทาๆ กัน ขอดีของแบบหลอชนิดนี้คือ
ชวยใหทํางานไดเร็วขึ้น ขอควรระวังของการใชแบบหลอชนิดนี้คือ ตองใชผูที่ชํานาญการเกี่ยวกับ
งานกอสรางชั้นสูง และมีประสบการณควบคุมการทํางาน

แบบหลอคอนกรีตชนิดประกอบกับที่

แบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูป

แบบหลอคอนกรีตชนิดเลื่อนขณะเท

รูปที่ 1.46 แบบหลอคอนกรีตชนิดตางๆ
ที่มา: www.cons-mag.com
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1.5.5.2 การเทคอนกรีต
การนําคอนกรีตจากเครื่องมือลําเลียงไปเทใหใกลจุดที่ตองการจะเทมากที่สุดใน
แบบหลอโดยตองทําอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีขอควรปฏิบัติในการเทคอนกรีตดังนี้
(1) เทคอนกรีตใหเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งใหใกลจุดที่ตองการมากที่สุดในแบบหลอ
และหลีกเลี่ยงการทําใหคอนกรีตเคลื่อนที่ในแนวราบ เพื่อปองกันการแยกตัวของคอนกรีต
(2) ระยะตกอิสระของคอนกรีต ไมควรเกิน 1.5 เมตร เพื่อใหเทคอนกรีตไดถูก
ตําแหนงที่ตองการ และลดการแยกตัวของคอนกรีต
(3) ควรเทคอนกรีตเปนชั้น ๆ อยางสม่ําเสมอ ไมควรเทเปนกองสูง ความหนาของ
การเทแตละชั้นไมควรหนาเกินชั้นละ 45 เซนติเมตรและเทชั้นตอไปในขณะที่ชั้นลางยังไมแข็งตัว
เพื่อใหคอนกรีตทุกชั้นเชื่อมตอเปนเนื้อเดียวกัน

รูปที่ 1.47 การเทคอนกรีตและการเขยาคอนกรีต
ที่มา: www.selectcon.com
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การทํ า ให ค อนกรี ต แทรกตั ว เข า ไปในแบบหล อ ได ทั่ ว ถึ ง และแน น ต อ งใช เ ครื่ อ งเขย า
คอนกรีต ขอควรระวังในการใชงานของเครื่อง จะตองไมเขยาไปถูกเหล็กที่เสริมในคอนกรีต และ
อัตราการเขยาตองพอดีไมสั่นมากเกินไป จนทําใหน้ําปูนลอยตัวที่ผิวหนาคอนกรีต

รูปที่ 1.48 เครื่องเขยาคอนกรีต
ที่มา: www.pr-thai.com
การเทคอนกรีตตอจากรอยตอที่หยุดงานไว ควรทํารอยตอใหถูกตองตามหลักวิชาการเชน
ตําแหนงที่หยุดเทคอนกรีตในคาน ตองอยูในตําแหนงที่มีแรงเฉือนต่ําสุดคือบริเวณกึ่งกลางคาน และ
ตองหยุดเปนแนวตั้งฉากกับแนวคานใน และกอนเทคอนกรีตตอเนื่องจะตองทําผิวหนาคอนกรีตเดิม
ใหหยาบ สะอาด และควรทาดวยน้ํายาเชื่อมประสาน (Bonding Agent) หรือน้ําปูนขน เพื่อให
คอนกรีตที่เทไวกอนและคอนกรีตใหมตอกันสนิทและแนนหนา
1.5.5.3 การบมคอนกรีต
การรักษาระดับปริมาณความชื้นและอุณหภูมิของคอนกรีตหลังการเท โดยเฉพาะ
ในชวงอายุเริ่มตนของคอนกรีตใหอยูในสภาพที่เหมาะสม เพื่อลดการแตกราวของคอนกรีต และทํา
ใหคอนกรีตมีกําลังและความคงทนสูง การบมคอนกรีตทําไดหลายวิธีดังนี้
(1) การฉีดหรือพรมน้ํา นําไปใชในงานโครงสรางทั้งที่อยูในแนวราบและแนวดิ่ง
เชน แผนพื้น ผนังและกําแพง
(2) การขั ง น้ํ า นํ า ไปใช ใ นงานโครงสร า งที่ อ ยู ใ นแนวราบเช น พื้ น อาคาร
ทางน้ําไหล พื้นสะพาน พื้นถนนและพื้นสนาม
(3) การใชวัสดุเปยกชื้นคลุม นําไปใชในงานโครงสรางทั้งที่อยูในแนวราบและ
แนวดิ่ง เชน พื้นอาคาร พื้นถนน ผนังและกําแพง
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(4) การใชกระดาษกันน้ําซึมคลุม นําไปใชในงานบมคอนกรีตพื้นราบ
(5) การใชผาพลาสติกคลุมการระเหยของน้ํา เปนไปตามขอกําหนดของ ASTM C
171 นําไปใชไดกับงานทุกโครงสราง เชน รางน้ํา พื้นหลังคา พื้นถนนและขอบทาง
(6) การใชน้ํายาบมคอนกรีต ตามขอกําหนดของ ASTM C 309 นําไปใชในงาน
โครงสรางพิเศษตางๆ ที่ตองการใชงานเร็ว เชน พื้นสนามบิน หลังคาที่มีพื้นที่มาก เปนตน
(7) การบมโดยใชแบบหลอโดยฉีดน้ําใหชุม นําไปใชในงานโครงสราง เชน ฐาน
ราก เสา คาน ผนัง กําแพง เปนตน

การฉีดน้ําบมคอนกรีต

การขังน้ําบมคอนกรีต

การใชวัสดุเปยกชืน้ คลุม

การใชผาพลาสติกคลุมการระเหยของน้ํา

รูปที่ 1.49 วิธีการบมคอนกรีต
ที่มา: www.siamedition.wordpress.com
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การใชน้ํายาบมคอนกรีต

น้ํายาบมคอนกรีต

รูปที่ 1.50 การใชน้ํายาบมคอนกรีตและน้าํ ยาบมคอนกรีต
ที่มา: www.siamedition.wordpress.com
ระยะเวลาการบมคอนกรีต ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ชนิดของปูนซีเมนต ชนิด
และปริมาณของสารผสมเพิ่มในคอนกรีต สัดสวนผสมคอนกรีต กําลังและความคงทนของคอนกรีต
ที่ตองการ ขนาดและรูปรางโครงสราง อุณหภูมิที่ใชบม และความชื้นในขณะบม
ตารางที่ 1.7 การกําหนดระยะเวลาโดยประมาณการบมคอนกรีตของปูนซีเมนตประเภทตางๆ
ปูนซีเมนตที่ใชในคอนกรีต
ลักษณะงาน

ปูนซีเมนตผสม

เสา คาน กําแพง
พื้น ถนนในบริเวณบาน
ถนนชั้น 1 ลานวิ่งเครื่องบิน
เสาเข็ม
แผนพื้นบางๆ
ที่มา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 165)

7 วัน
8 วัน
21 วัน
14 วัน

ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 3

7 วัน
8 วัน
14 วัน
14 วัน
14 วัน

4 วัน
4 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
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1.5.5.4 การถอดแบบหลอ
ระยะเวลาในการถอดแบบหลอคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตเขาไปในแบบหลอ
เสร็ จ แล ว ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของปู น ซี เ มนต ที่ ใ ช แ ละส ว นของโครงสร า งที่ ห ล อ ด ว ยคอนกรี ต
อาจประมาณระยะเวลาตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1.8 การกําหนดระยะเวลาโดยประมาณการถอดแบบหลอคอนกรีต

ชนิดของอาคาร
คอนกรีต ที่ควรถอด
แบบใหรับน้ําหนัก
ตัวเองได
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
(หลอในที่กอสราง)เชน
คาน ตง ค้ํายัน กําแพง
กันดิน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ช นิ ด บ า ง บ น พื้ น
คอนกรี ต โครงสร า งที่
รั บ น้ํ า ห นั ก บิ ด เ ช น
บันได
คอนกรี ต ที่ ไ ม มี เ หล็ ก
เสริมสวนที่สําคัญหรือ
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่
ต อ งรั บ กํ า ลั ง อย า งแรง
เชน เสาเข็ม

ปูนซีเมนตผสม

ปูนซีเมนตแข็งตัวเร็ว

ปูนซีเมนตปอรตแลนด

มีปูนซีเมนตใน
1 ลบ.ม.คอนกรีต

มีปูนซีเมนตใน
1 ลบ.ม. คอนกรีต

มีปูนซีเมนตใน
1 ลบ.ม. คอนกรีต

300350
กก.
วัน
21

375425
กก.
วัน
21

450500
กก.
วัน
15

250325
กก.
วัน
15

350400
กก.
วัน
10

425500
กก.
วัน
7

300350
กก.
วัน
8

360400
กก.
วัน
5

425500
กก.
วัน
3

21

21

21

18

14

10

12

7

5

28

28

28

21

21

15

14

10

7

ที่มา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 166)
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แบบฝกหัด
คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ มาพอสังเขป (5 คะแนน)
1. อธิบายคุณสมบัติของคอนกรีตมาพอสังเขป
2. คอนกรีตมีสวนผสมอะไรบาง
3. การเก็บรักษาวัสดุผสมคอนกรีตกอนนําไปใช ควรเก็บไวในสถานที่ ที่มีลักษณะอยางไร
อธิบายเหตุผลประกอบ
4. วิธีการผสมคอนกรีตแบงเปนกี่วิธี อะไรบาง
5. อัตราสวนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4
1 หมายถึง.....................................................
2 หมายถึง.....................................................
4 หมายถึง.....................................................
นําไปใชกับงาน..............................................
6. อธิบายขั้นตอนการเทคอนกรีตมาพอสังเขป
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สรุป
คอนกรีตเปนวัสดุผสมที่ยังนิยมใชในงานกอสรางจนถึงปจจุบัน เพราะคอนกรีตมีความ
เหมาะสมกวาวัสดุกอสรางอื่นๆ ทั้งดานราคาและดานคุณสมบัติตางๆ มีองคประกอบหลัก 3 สวนคือ
ปูนซีเมนต วัสดุผสม และน้ํา กอนเทคอนกรีตตองเตรียมแบบหลอตามรูปแบบที่ตองการ คอนกรีต
จะแข็งตัวอยางชาๆ และเมื่อถอดแบบหลอออกจะไดคอนกรีตตามรูปทรงที่ตองการ
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แบบทดสอบ วิชาวัสดุกอสราง 2100-1302 ระดับ ปวช.ชั้นปที่ 1
หนวยที่ 1 เรื่อง คอนกรีต
คําชี้แจง 1. จงกากบาท ( X ) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคืออะไร
ก. รับแรงดึง
ข. รับแรงเฉือน
ค. รับแรงอัด
ง. รับแรงดึงและแรงอัดไดดี
2. วัสดุใดเปนสวนผสมของคอนกรีต
ก. หินเกล็ด
ข. หินยอย
ค. แอสฟสต
ง. ปูนขาว
3. ซีเมนตเพลสคืออะไร
ก. ปูนซีเมนตผสมน้ํา
ข. ปูนซีเมนตผสมปูนขาว
ค. ปูนซีเมนตผสมปูนซีเมนตขาว
ง. ปูนซีเมนตผสมน้ํายาทนซัลเฟต
4. เพราะเหตุใดจึงตองใชน้ําสะอาดผสมคอนกรีตเทานั้น
ก. เพราะน้ําที่ไมสะอาดทําใหวสั ดุผสมผุกรอนได
ข. เพราะน้ําที่ไมสะอาดทําใหคอนกรีตรับแรงดึงไมได
ค. เพราะน้ําที่ไมสะอาดทําใหตอ งเพิ่มวัสดุผสมมากขึ้น
ง. เพราะน้ําที่ไมสะอาดทําใหคอนกรีตรับแรงเฉือนไดนอย
5. ถาตองการเทพื้นคอนกรีตทีม่ ีพื้นที่ไมมาก ควรผสมคอนกรีตดวยวิธใี ด
ก. ผสมดวยมือ
ข. ผสมดวยเครื่องมือผสมคอนกรีตขนาดเล็ก
ค. ผสมดวยเครื่องผสมขนาดใหญจากโรงงาน
ง. ผสมดวยเครื่องเขยา เนื้อคอนกรีตจะไดแนน
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6. อัตราสวนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ประกอบไปดวยวัสดุผสมชนิดใดบาง
ก. ปูนซีเมนต : ทราย : หินยอย
ข. ทราย : ปูนซีเมนต : หินยอย
ค. ปูนซีเมนต : ทราย : น้ํา
ง. ปูนซีเมนต : น้ํา : หินยอย
7. ขอใดคืออัตราสวนผสมคอนกรีตของงานหลอคอนกรีตขนาดใหญ
ก. 1 : 2 : 4
ข. 1 : 2 : 3
ค. 1 : 3 : 7
ง. 1 : 3 : 5
8. การบมคอนกรีตพื้นสนามบิน ควรบมดวยวิธีใด
ก. ฉีดน้ําบมคอนกรีต
ข. ขังน้ําบมคอนกรีต
ค. ใชน้ํายาบมคอนกรีต
ง. ใชผาพลาสติกคลุมการระเหยของน้ํา
9. ความหนาของการเทคอนกรีตแตละชั้นไมควรหนาเกินกีเ่ ซนติเมตร
ก. 25 เซนติเมตร
ข. 35 เซนติเมตร
ค. 45 เซนติเมตร
ง. 55 เซนติเมตร
10. ถาหากงานกอสรางนั้นอยูใกลทะเล นําน้ําเค็มมาผสมคอนกรีตไดหรือไม เพราะเหตุใด
ก. ไมได เพราะจะทําใหเหล็กเสริมเกิดสนิม
ข. ไมได เพราะไมสะอาด
ค. ได เพราะนํามาทิ้งไวใหเกลือตกตะกอน
ง. ได เพราะแกไขดวยการเพิ่มสารตานซัลเฟตในการผสม
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คําชี้แจง 2. จงกาเครื่องหมาย ()หนาขอที่ถูกและกาเครื่องหมาย()หนาขอที่ผิด
...........1. คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือการรับแรงอัด
...........2. เหล็กเสนที่เสริมในคอนกรีตจะชวยเพิ่มความแข็งแรงภายในคอนกรีต
...........3. น้ํายาผสมคอนกรีตมีหนาทีป่ รับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตใหเหมาะสม
...........4. หินยอยที่ใชผสมคอนกรีตควรมีขนาดที่คละกันคือหินเบอร 3 และหินเบอร 1
...........5. สถานที่เก็บปูนซีเมนตไมควรมีฝาผนัง เพือ่ อากาศจะไดถายเทสะดวก
...........6. ระยะเวลาในการบมคอนกรีต ขึ้นอยูกับชนิดของปูนซีเมนตที่ใชผสม
...........7. แบบหลอคอนกรีตงานขนาดเล็ก นิยมใชไมตะกูเปนแบบหลอ
...........8. การขังน้ําบมคอนกรีตนําไปใชกับงานหลอเสาอาคาร
...........9. เมื่อผสมคอนกรีตแลวจะตองทดสอบดูความยุบตัวของคอนกรีต
...........10. การหยุดเทคอนกรีตตองหยุดในตําแหนงที่มีแรงเฉือนต่าํ สุดคือบริเวณกึ่งกลางคาน

90

บรรณานุกรม
เฉลิม สุจริต. วัสดุการกอสรางสถาปตยกรรม. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540.
พงศพัน วรสุนทโรสถ. วัสดุกอสราง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
ศักดา ประสานไทย. วัสดุสรางบาน. กรุงเทพฯ : บานและสวน, 2549.
การบมคอนกรีต สืบคนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 จาก www.siamedition.wordpress.com
คอนกรีต สืบคนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 จาก www.thaitca.or.th
คอนกรีต สืบคนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 จาก th.wikipedia.org
แบบหลอคอนกรีต สืบคนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 จาก www.cons-mag.com
องคประกอบของคอนกรีต สืบคนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 จาก www.kanchanapisek.or.th

