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หัวขอเร่ือง 

 1.5 คอนกรีต 

1.5.1 คุณสมบัติของคอนกรีต 
1.5.2 วัสดุสวนผสมของคอนกรีต 
1.5.3 การเก็บรักษาวัสดุสวนผสมของคอนกรีต 
1.5.4 วิธีการผสมคอนกรีต  
1.5.5 อัตราสวนผสมของวัสดุ และการนําไปใช   
1.5.6 ข้ันตอนการเทคอนกรีต     

สาระสําคัญ 

 คอนกรีตเปนวสัดุผสมท่ีนําไปใชในงานกอสราง มีคุณสมบัติในการรับแรงอัด วัสดุผสม
หลักในคอนกรีตมีหลายชนดิและตองเก็บรักษาอยางถูกวิธีกอนนําไปผสมเปนคอนกรีต ควรผสม
คอนกรีตตามอัตราสวนท่ีกําหนดของงานแตละประเภท เพื่อคุณภาพท่ีดีของงาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกคุณสมบัติของคอนกรีตได 
2. จําแนกสวนผสมของคอนกรีตได 
3. บอกวิธีการเกบ็รักษาวัสดุผสมคอนกรีตได 
4. จําแนกวิธีการผสมคอนกรีตได  
5. บอกอัตราสวนผสมของคอนกรีตในการนําไปใชงานลักษณะตางๆได 
6. อธิบายข้ันตอนการเทคอนกรีตได  
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หนวยที่ 1 วัสดุที่ใชในการกอสราง 
1.5 คอนกรีต 

คอนกรีต เปนวัสดุผสมท่ีนําใชในงานกอสรางประกอบดวย 3 สวนหลักคือ ปูนซีเมนต วัสดุ
ผสม (เชน หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ํา โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเขาไปสําหรับคุณสมบัติดาน
อ่ืน เม่ือผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอยางชาๆ ซ่ึงน้ําและซีเมนตจะทําปฏิกิริยาทางเคมีกันใน
ลักษณะท่ีเรียกวาการไฮเดรช่ัน (Hydration) โดยซีเมนตจะเร่ิมจับตัวกับวัสดุอ่ืนและแข็งตัว ความ
แข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆหลังจากท่ีผสมและหลังจากแข็งตัวแลว 28 วัน ความแข็งแรง
จะเร่ิมคงท่ี 

1.5.1 คุณสมบัติของคอนกรีต 

คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือ การรับแรงอัด ในขณะที่ความสามารถรับแรงดึง
ไดตํ่า ประมาณ 10% ของแรงอัด แตถาตองการใหคอนกรีตสามารถรับแรงดึงได ตองเพิ่มเหล็กเสน
เขาไปในคอนกรีต เพื่อเหล็กจะชวยรับแรงดึงภายในคอนกรีต  

1.5.2 วัสดุสวนผสมของคอนกรีต 

วัสดุท่ีใชเปนสวนผสมของคอนกรีตมีดังนี้ 

  1.5.2.1 ปูนซีเมนต ทําหนาท่ีประสานมวลในคอนกรีต มีหลายชนิดใหเลือกใชตาม
วัตถุประสงคของคอนกรีต 

1.5.2.2 วัสดุผสมยอยอยางละเอียด การกอสรางในประเทศไทย วัสดุผสมยอยอยาง
ละเอียดจะใชทรายเปนตัวแทรกประสาน ท่ีกระจายอยูท่ัวซีเมนตเพสต(ปูนซีเมนตผสมน้ํา) ชวยให
คอนกรีตมีความคงทนและปริมาณไมเปล่ียนแปลงมาก และทรายท่ีนํามาใชตองมีคุณสมบัติ                    
ท่ีสะอาด แข็งแกรง ทนทาน ไมมีสารเคมีหรืออินทรียวัตถุ เจือปน เพราะจะทําใหการยึดเหน่ียว           
ของปูนซีเมนตเสียกําลัง กอนท่ีจะนําทรายมาใชตองรอนใหสะอาดกอน 

1.5.2.3 วัสดุผสมยอยอยางหยาบ ใชหินยอยขนาดท่ีเหมาะกับการผสมคอนกรีตคือ 
ตองไมใหญเกินไปเพราะทําใหไมสามารถเทเขาไปในระหวางแบบหลอกับเหล็กเสริมของคานหรือ
เสาได ในกรณีท่ีทําคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับหินยอยท่ีใชผสมควรมีขนาดท่ีคละกัน เชน หินเบอร 
2 และหินเบอร 1 เพื่อลดชองวางระหวางหินใหนอยลง ทําใหคอนกรีตแข็งแรง แนนและทนทาน 
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1.5.2.4 น้ํา ท่ีใชผสมคอนกรีตตองเปนน้ําท่ีสะอาด ซ่ึงในการกอสรางสวนมากมัก
ระบุวาตองเปนน้ําสะอาดท่ีใชดื่มเชน น้ําประปา เพราะนํ้าท่ีมีสารปนเปอนหรือไมสะอาด อาจจะทํา
ใหวัสดุผสมในคอนกรีตผุกรอน คอนกรีตแข็งตัวชา หรือกําลังลดลง 

ถาหากงานกอสรางนั้นอยูใกลทะเล และมีความจําเปนตองใชน้ําทะเลมาผสม เชน
ท่ีทาเรืออูตะเภา  สามารถใชน้ํายาผสมกันซัลเฟตผสมเพ่ิม อุณหภูมิท่ีดีท่ีสุดของน้ําท่ีนํามาผสม               
คอนกรีตคือ 20 องศาเซลเซียส    

1.5.2.5 น้ํายาผสมคอนกรีต มีหนาท่ีปรับปรุงคุณสมบัติตางๆของคอนกรีตให
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน เชน ตองการใหคอนกรีตกันน้ําได ใหคอนกรีตแข็งตัวชา เปนตน 

1.5.3 การเก็บรักษาวัสดุสวนผสมของคอนกรีต 

  การเก็บรักษาวัสดุกอนท่ีจะนําไปผสมเปนคอนกรีต ดวยวิธีท่ีถูกตองมีดังนี้ 

  1.5.3.1 การเก็บปูนซีเมนต สถานท่ีเก็บควรมีหลังคาและมีฝาผนัง เพื่อปองกัน
น้ําฝน ความช้ืนท่ีจะทําใหปูนซีเมนตเส่ือมคุณภาพ  ปูนซีเมนตท่ีบรรจุถุงตองกองซอนกันบนพื้นท่ี
ยกสูงเพื่อปองกันน้ําไหลผาน 

  1.5.3.2 การเก็บวัสดุผสมอยางละเอียดและวัสดุผสมยอยอยางหยาบ ควรกองแยก
ขนาดกัน ในบริเวณพื้นท่ี ท่ีปลอดภัยจากสารเคมี น้ํามัน และพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําไหลผาน 

  1.5.3.3 การเก็บสารผสมเพิ่ม ควรเก็บในสถานท่ี ท่ีมีหลังคาคลุมและเก็บรักษาตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต เพื่อปองกันการเส่ือมคุณภาพจากความรอน ความช้ืน การละลายตัวของ
สาร 

1.5.4 วิธีการผสมคอนกรีต  

วิธีการผสมคอนกรีต สามารถแบงไดเปน 3 วิธี คือ 

1.5.4.1 การผสมดวยมือ ผสมดวยเคร่ืองมือธรรมดาดวยแรงงานคน โดยใชพล่ัว 
หรือจอบผสมปูน สําหรับงานท่ีใชปริมาณคอนกรีตไมมาก  

1.5.4.2 การผสมดวยเคร่ืองมือผสมคอนกรีตขนาดเล็ก โดยใชเคร่ืองยนตขับเคล่ือน 
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1.5.4.3 การผสมดวยเคร่ืองผสมขนาดใหญจากโรงงานและบรรทุกโดยรถท่ีมี               
โมผสมหมุนไปดวยเพื่อไมใหคอนกรีตแข็งตัว มาสงท่ีสถานท่ีทําการกอสราง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    การผสมดวยเคร่ืองมือ แรงงานคน                    การผสมดวยเคร่ืองมือผสมคอนกรีตขนาดเล็ก 

  

                        เคร่ืองผสมคอนกรีตขนาดใหญ                                       รถคอนกรีตผสมเสร็จ 

รูปท่ี 1.43  วิธีการผสมคอนกรีต                                                                             

ท่ีมา: www. siamedition.wordpress.com 
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1.5.5 อัตราสวนผสมของวัสดุ และการนําไปใช 

การผสมวัสดุใหเขากันจนเปนเนื้อคอนกรีตนั้น วัสดุผสมตางๆจะตองมีสัดสวนท่ี
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 และนํ้า 180 กิโลกรัม 

1.5.5.2 กําหนดอัตราสวนผสมวัสดุโดยตวงปริมาตร 

ตารางท่ี 1.4 อัตราสวนผสมวัสดุโดยตวงปริมาตร 

อัตราสวนผสม  
ปูนซีเมนต ทราย หินยอย 

1 1 ½ 3 หลอเสาและสวนของโครงสรางท่ีตองการใหแนนกันน้ํา 
1 2 4 โครงสรางท่ัวไป เชน เสา พื้น คาน บันได ครีบกันแดด 
1 2 ½ 4 งานพื้นถนน ฐานรากอาคาร เข่ือน ทางเดินเทา 
1 3 5 งานหลอคอนกรีตขนาดใหญ เชน ฐานรากขนาดใหญ 

ผนังคอนกรีต 

ท่ีมา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 163) 

ลักษณะงาน 
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ตารางท่ี 1.5 อัตราสวนของน้ํากับปูนซีเมนต 

คอนกรีต   
ปูนซีเมนต ทราย หินยอย 

1 3 6 แหง 32 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.) 
1 3 6 ช้ืน 28 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.) 
1 2 4 แหง 26 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.) 
1 2 4 ช้ืน 23 ลิตร : ปูนซีเมนต 1 ถุง(50 กก.) 

ท่ีมา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 160) 

 1.5.5.3 การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต 

เม่ือผสมคอนกรีตแลวจะตองทดสอบดูความยุบตัวของคอนกรีต (slump test) กอน
นําไปใชงาน โดยมีเคร่ืองมือและวิธีการทดสอบดังนี้ 

(1) เคร่ืองมือทดสอบการยุบตัว(slump test) ตามมาตรฐาน ASTM C 143 

(1.1) กรวย (Slump Cone) ทําดวยสแตนเลส ปกท่ียื่นสําหรับเทาเหยียบพับได 

(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) ท่ีตักตัวอยางคอนกรีต (Scoop) ขนาดจุ 38 ออนซ ทําดวยอลูมิเนียม 

 

 

 

 

 

ลักษณะหิน ปริมาตรท่ีใช 

 

รูปท่ี 1.44 เคร่ืองมือทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต                   

ท่ีมา: www.siamedition.wordpress.com 
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(2) การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  (2.2)  เทคอนกรีตท่ีจะทําการทดสอบใสลงในกรวย โดยเทท้ังหมด 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1                     
เทคอนกรีตลงในกรวย สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แลวกระทุงดวยแทงเหล็ก 30 คร้ัง เทคอนกรีต
คร้ังท่ี 2 สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แลวกระทุงดวยแทงเหล็ก 30 คร้ัง เทคอนกรีตคร้ังท่ี 3 ใหสูง             
ถึงปากกรวยกระทุงดวยแทงเหล็กอีก 30 คร้ัง แลวปาดผิวหนาคอนกรีตบนปากกรวยใหเรียบ                  
ทําความสะอาดบริเวณกรวยและแผนเหล็กรอง แลวยกกรวยออกทันที 

(2.3) คอนกรีตสวนบนจะยุบตัวลง วัดการยุบตัวโดยใชแทงเหล็กวางพาดบนปากกรวย
ในทางนอนแลวยื่นปลายไปทางกองคอนกรีต ใชไมบรรทัดปกลงในกองคอนกรีตใหต้ังฉากกับแทง
เหล็กแลววัดระยะยุบตัวของคอนกรีต พิจารณาตามขอมูล ( ตารางท่ี 1.5 ) วาคอนกรีตเหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชงานหรือไม ถาผลที่ไดจากการวัดสูงกวาท่ีกําหนดก็ไมควรใช 

 

 

     (2.1) วางกรวยลงบนถาดโลหะแลวใชเทาเหยยีบปกกรวยท้ังสองขาง 

 

 รูปท่ี 1.45 ข้ันตอนการทดสอบดูการยุบตัวของคอนกรีต                       
ท่ีมา: www.cte.kmutt.ac.th 
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ตารางท่ี 1.6 ขอมูลสําหรับพิจารณาการยุบตัวท่ีเหมาะสมของคอนกรีต 

คอนกรีต อัตรายุบ 
ฐานราก ไมเกิน 4 เซนติเมตร 
คาน พื้น ไมเกิน 15 เซนติเมตร 
เสา ผนัง ค.ส.ล.บางๆ  ครีบกันแดด ไมเกิน 10 เซนติเมตร 

ท่ีมา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 161) 

1.5.5 ขั้นตอนการเทคอนกรีต 

  คอนกรีตเปนของเหลวท่ีท้ิงไวในระยะเวลาหนึ่งจะแข็งตัว ดังนั้นกอนท่ีจะผสม
คอนกรีตเพื่อเทนั้นจะตองมีการเตรียมความพรอมของบริเวณที่จะเท และเม่ือเทคอนกรีตเสร็จแลว  
มีขอปฏิบัติหลังการเทคอนกรีต ท่ีควรทราบดังนี้ 

1.5.5.1 การเตรียมแบบหลอ 

เพื่อใหคอนกรีตมีรูปทรงตามแบบท่ีตองการ แบบหลอคอนกรีตแบง
ออกเปน 3 ชนิดคือ 

(1) แบบหลอคอนกรีตชนิดประกอบกับท่ี วัสดุท่ีนํามาใชเปนแบบหลอ
ชนิดนี้มีหลายประเภท เชน แผนไมอัด แผนไมกระบาก แผนเหล็ก และแผนใยไมอัด ซ่ึงแบบหลอ
งานขนาดเล็ก นิยมใชไมกระบากเปนแบบหลอ เพราะไมกระบากมีคุณสมบัติในการดูดความช้ืน
แลวไมบิดงอ กอนเทคอนกรีตตองตรวจดูความเรียบรอยของแบบหลอ ไมใหมีเศษตะปู ลวดผูก
เหล็ก ฯลฯ ท่ีจะทําใหผิวคอนกรีตเสียความสวยงามเม่ือถอดแบบหลอ ขอควรระวังของแบบหลอไม
คือรองรูร่ัวของรอยตอแบบหลอ ซ่ึงอาจทําใหน้ําปูนไหลออก อาจทําใหวัสดุผสมยอยไมติดกันหรือ
ทําใหคอนกรีตเปนโพรงและขาดความแข็งแรง 

(2) แบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูป เปนแบบหลอท่ีผลิตข้ึนเปนแผงยอยๆ 
จากวัสดุประเภทไฟเบอร เหล็ก ฯลฯ เม่ือตองการทําแบบหลอท่ีเนื้อท่ีมากๆก็นํามาตอเสริม โดยมี 
สกรูและนอตยึด แบบหลอสําเร็จรูปมีช่ือเรียกตามลักษณะของการใชงาน เชน Flying from, Quick 
from ฯลฯขอดีของแบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูปคือ ความสวยงามของผิวคอนกรีตเม่ือถอดแบบหลอ 
และความแข็งแรง ขอควรระวังคือตองตรวจสภาพของแบบหลอและคํ้ายันใหอยูในสภาพท่ีดี              
การขนยาย การติดต้ังแบบหลอตองทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต 
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(3) แบบหลอคอนกรีตชนิดเล่ือนขณะเท (Slip from) เหมาะสําหรับอาคาร
ท่ีมีการเทคอนกรีตในลักษณะเดียวกัน มีรูปรางคงท่ี ขนาดเทาๆ กัน ขอดีของแบบหลอชนิดนี้คือ 
ชวยใหทํางานไดเร็วข้ึน ขอควรระวังของการใชแบบหลอชนิดนี้คือ ตองใชผูท่ีชํานาญการเกี่ยวกับ                 
งานกอสรางช้ันสูง และมีประสบการณควบคุมการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                               แบบหลอคอนกรีตชนิดประกอบกับท่ี 

     

                แบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูป                                แบบหลอคอนกรีตชนิดเล่ือนขณะเท 

รูปท่ี 1.46 แบบหลอคอนกรีตชนิดตางๆ                                                  

ท่ีมา: www.cons-mag.com 
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1.5.5.2 การเทคอนกรีต 

การนําคอนกรีตจากเคร่ืองมือลําเลียงไปเทใหใกลจุดท่ีตองการจะเทมากท่ีสุดใน
แบบหลอโดยตองทําอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีขอควรปฏิบัติในการเทคอนกรีตดังนี้ 

(1)  เทคอนกรีตใหเคล่ือนท่ีลงในแนวด่ิงใหใกลจุดท่ีตองการมากท่ีสุดในแบบหลอ 
และหลีกเล่ียงการทําใหคอนกรีตเคล่ือนท่ีในแนวราบ เพื่อปองกันการแยกตัวของคอนกรีต  

(2) ระยะตกอิสระของคอนกรีต ไมควรเกิน 1.5 เมตร เพื่อใหเทคอนกรีตไดถูก
ตําแหนงท่ีตองการ และลดการแยกตัวของคอนกรีต 

(3) ควรเทคอนกรีตเปนช้ัน ๆ อยางสม่ําเสมอ ไมควรเทเปนกองสูง ความหนาของ
การเทแตละช้ันไมควรหนาเกินช้ันละ 45 เซนติเมตรและเทช้ันตอไปในขณะท่ีช้ันลางยังไมแข็งตัว 
เพื่อใหคอนกรีตทุกช้ันเช่ือมตอเปนเนื้อเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

รูปท่ี 1.47 การเทคอนกรีตและการเขยาคอนกรีต                                           

ท่ีมา: www.selectcon.com 
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การทําใหคอนกรีตแทรกตัวเขาไปในแบบหลอไดท่ัวถึงและแนน ตองใชเคร่ืองเขยา
คอนกรีต ขอควรระวังในการใชงานของเคร่ือง จะตองไมเขยาไปถูกเหล็กท่ีเสริมในคอนกรีต และ
อัตราการเขยาตองพอดีไมส่ันมากเกินไป จนทําใหน้ําปูนลอยตัวท่ีผิวหนาคอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

 การเทคอนกรีตตอจากรอยตอท่ีหยุดงานไว ควรทํารอยตอใหถูกตองตามหลักวิชาการเชน
ตําแหนงท่ีหยุดเทคอนกรีตในคาน ตองอยูในตําแหนงท่ีมีแรงเฉือนตํ่าสุดคือบริเวณกึ่งกลางคาน และ
ตองหยุดเปนแนวต้ังฉากกับแนวคานใน และกอนเทคอนกรีตตอเนื่องจะตองทําผิวหนาคอนกรีตเดิม
ใหหยาบ สะอาด และควรทาดวยน้ํายาเชื่อมประสาน (Bonding Agent) หรือน้ําปูนขน เพื่อให
คอนกรีตท่ีเทไวกอนและคอนกรีตใหมตอกันสนิทและแนนหนา  

1.5.5.3 การบมคอนกรีต 

การรักษาระดับปริมาณความช้ืนและอุณหภูมิของคอนกรีตหลังการเท โดยเฉพาะ
ในชวงอายุเร่ิมตนของคอนกรีตใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม เพื่อลดการแตกราวของคอนกรีต และทํา
ใหคอนกรีตมีกําลังและความคงทนสูง การบมคอนกรีตทําไดหลายวิธีดังนี้ 

(1) การฉีดหรือพรมน้ํา นําไปใชในงานโครงสรางท้ังท่ีอยูในแนวราบและแนวด่ิง 
เชน แผนพื้น  ผนังและกําแพง  

(2) การขังน้ํา  นําไปใชในงานโครงสรางท่ีอยู ในแนวราบเชน  พื้นอาคาร                
ทางน้ําไหล พื้นสะพาน พื้นถนนและพื้นสนาม  

(3) การใชวัสดุเปยกช้ืนคลุม นําไปใชในงานโครงสรางท้ังท่ีอยูในแนวราบและ
แนวดิ่ง เชน พื้นอาคาร พื้นถนน ผนังและกําแพง  

 

รูปท่ี 1.48 เคร่ืองเขยาคอนกรีต                                                              

ท่ีมา: www.pr-thai.com 
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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 ท่ีตองการใชงานเร็ว เชน พื้นสนามบิน หลังคาท่ีมีพื้นท่ีมาก เปนตน  
(7) การบมโดยใชแบบหลอโดยฉีดน้ําใหชุม นําไปใชในงานโครงสราง เชน ฐาน

ราก เสา คาน ผนัง กําแพง เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

การฉีดน้ําบมคอนกรีต                                                การขังน้ําบมคอนกรีต

     

                            การใชวัสดเุปยกช้ืนคลุม                           การใชผาพลาสติกคลุมการระเหยของน้ํา                 

รูปท่ี 1.49 วิธีการบมคอนกรีต                              

ท่ีมา: www.siamedition.wordpress.com 
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ระยะเวลาการบมคอนกรีต ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ชนิดของปูนซีเมนต ชนิด
และปริมาณของสารผสมเพ่ิมในคอนกรีต สัดสวนผสมคอนกรีต กําลังและความคงทนของคอนกรีต
ท่ีตองการ ขนาดและรูปรางโครงสราง อุณหภูมิท่ีใชบม และความช้ืนในขณะบม  

ตารางท่ี 1.7 การกําหนดระยะเวลาโดยประมาณการบมคอนกรีตของปูนซีเมนตประเภทตางๆ 

 

ลักษณะงาน 

ปูนซีเมนตท่ีใชในคอนกรีต 
   

 
เสา คาน กําแพง 7 วัน 7 วัน 4 วัน 
พื้น ถนนในบริเวณบาน 8 วัน 8 วัน 4 วัน 
ถนนช้ัน 1 ลานวิ่งเคร่ืองบิน - 14 วัน 7 วัน 
เสาเข็ม 21 วัน 14 วัน 7 วัน 
แผนพื้นบางๆ 14 วัน 14 วัน 7 วัน 

ท่ีมา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 165) 

ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภทท่ี 1 

ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภทท่ี 3 

ปูนซีเมนตผสม           

          

                         การใชน้ํายาบมคอนกรีต                                           น้ํายาบมคอนกรีต  

 รูปท่ี 1.50 การใชน้ํายาบมคอนกรีตและน้าํยาบมคอนกรีต                            

ท่ีมา: www.siamedition.wordpress.com 
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1.5.5.4 การถอดแบบหลอ 

ระยะเวลาในการถอดแบบหลอคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตเขาไปในแบบหลอ
เสร็จแลวข้ึนอยูกับชนิดของปูนซีเมนต ท่ีใชและสวนของโครงสรางท่ีหลอดวยคอนกรีต                          
อาจประมาณระยะเวลาตามตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 1.8 การกําหนดระยะเวลาโดยประมาณการถอดแบบหลอคอนกรีต 

  

ชนิดของอาคาร
คอนกรีต ที่ควรถอด
แบบใหรับนํ้าหนัก
ตัวเองได 

ปูนซีเมนตผสม ปูนซีเมนตแข็งตัวเร็ว ปูนซีเมนตปอรตแลนด 

มีปูนซีเมนตใน           
1 ลบ.ม.คอนกรีต 

มีปูนซีเมนตใน           
1 ลบ.ม. คอนกรีต 

มีปูนซีเมนตใน           
1 ลบ.ม. คอนกรีต 

300-
350
กก. 

375-
425
กก. 

450-
500     
กก. 

250-
325
กก. 

350-
400
กก. 

425-
500     
กก. 

300-
350
กก. 

360-
400
กก. 

425-
500     
กก. 

คอนกรีต เส ริม เหล็ก
(หลอในที่กอสราง)เชน 
คาน ตง ค้ํายัน กําแพง
กันดิน 

วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน 
21 21 15 15 10 7 8 5 3 

คอนกรีต เส ริม เหล็ก
ช นิ ด บ า ง บ น พ้ื น
คอนกรีตโครงสรางที่
รั บ นํ้ า ห นั กบิ ด  เ ช น 
บันได 

 

21 

 

21 

 

21 

 

18 

 

14 

 

10 

 

12 

 

7 

 

5 

คอนกรีตที่ไมมี เหล็ก
เสริมสวนที่สําคัญหรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
ตองรับกําลังอยางแรง 
เชน เสาเข็ม 

 

28 

 

28 

 

28 

 

21 

 

21 

 

15 

 

14 

 

10 

 

7 

ท่ีมา (วัสดุกอสราง, 2540, หนา 166) 
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แบบฝกหัด 

คําช้ีแจง จงตอบคําถามตอไปนี้ มาพอสังเขป (5 คะแนน) 

1. อธิบายคุณสมบัติของคอนกรีตมาพอสังเขป 
2. คอนกรีตมีสวนผสมอะไรบาง 
3. การเก็บรักษาวัสดุผสมคอนกรีตกอนนําไปใช ควรเก็บไวในสถานท่ี ท่ีมีลักษณะอยางไร 

อธิบายเหตุผลประกอบ 
4. วิธีการผสมคอนกรีตแบงเปนกี่วิธี อะไรบาง  
5. อัตราสวนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4   

1 หมายถึง..................................................... 
2 หมายถึง..................................................... 
4 หมายถึง..................................................... 
นําไปใชกับงาน.............................................. 

6.   อธิบายข้ันตอนการเทคอนกรีตมาพอสังเขป    
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สรุป 

 คอนกรีตเปนวัสดุผสมท่ียังนิยมใชในงานกอสรางจนถึงปจจุบัน เพราะคอนกรีตมีความ
เหมาะสมกวาวัสดุกอสรางอ่ืนๆ ท้ังดานราคาและดานคุณสมบัติตางๆ มีองคประกอบหลัก 3 สวนคือ 
ปูนซีเมนต วัสดุผสม และนํ้า กอนเทคอนกรีตตองเตรียมแบบหลอตามรูปแบบท่ีตองการ คอนกรีต
จะแข็งตัวอยางชาๆ และเม่ือถอดแบบหลอออกจะไดคอนกรีตตามรูปทรงท่ีตองการ 
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แบบทดสอบ     วิชาวัสดุกอสราง 2100-1302    ระดับ ปวช.ช้ันปที่ 1 
หนวยที่ 1 เร่ือง คอนกรีต 

คําชี้แจง 1.   จงกากบาท ( X ) ทับขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดยีว 

1. คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคืออะไร 
ก. รับแรงดึง 
ข. รับแรงเฉือน 
ค. รับแรงอัด 
ง. รับแรงดึงและแรงอัดไดด ี

2. วัสดุใดเปนสวนผสมของคอนกรีต 
ก. หินเกล็ด 
ข. หินยอย 
ค. แอสฟสต 
ง. ปูนขาว 

3. ซีเมนตเพลสคืออะไร 
ก. ปูนซีเมนตผสมนํ้า 
ข. ปูนซีเมนตผสมปูนขาว 
ค. ปูนซีเมนตผสมปูนซีเมนตขาว 
ง. ปูนซีเมนตผสมนํ้ายาทนซัลเฟต 

4. เพราะเหตุใดจงึตองใชน้ําสะอาดผสมคอนกรีตเทานั้น 
ก. เพราะนํ้าท่ีไมสะอาดทําใหวสัดุผสมผุกรอนได 
ข. เพราะนํ้าท่ีไมสะอาดทําใหคอนกรีตรับแรงดึงไมได 
ค. เพราะนํ้าท่ีไมสะอาดทําใหตองเพ่ิมวัสดุผสมมากข้ึน 
ง. เพราะนํ้าท่ีไมสะอาดทําใหคอนกรีตรับแรงเฉือนไดนอย 

5. ถาตองการเทพื้นคอนกรีตท่ีมีพื้นท่ีไมมาก ควรผสมคอนกรีตดวยวิธีใด 
ก. ผสมดวยมือ 
ข. ผสมดวยเคร่ืองมือผสมคอนกรีตขนาดเล็ก 
ค. ผสมดวยเคร่ืองผสมขนาดใหญจากโรงงาน 
ง. ผสมดวยเคร่ืองเขยา เนื้อคอนกรีตจะไดแนน 
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6. อัตราสวนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4  ประกอบไปดวยวัสดผุสมชนิดใดบาง 
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. ใชผาพลาสติกคลุมการระเหยของนํ้า      

9. ความหนาของการเทคอนกรีตแตละช้ันไมควรหนาเกินกีเ่ซนติเมตร 

ก. 25 เซนติเมตร 

ข. 35 เซนติเมตร 

ค. 45 เซนติเมตร 

ง. 55 เซนติเมตร 

10. ถาหากงานกอสรางนั้นอยูใกลทะเล นําน้ําเค็มมาผสมคอนกรีตไดหรือไม เพราะเหตุใด 

ก. ไมได เพราะจะทําใหเหล็กเสริมเกิดสนิม 

ข. ไมได เพราะไมสะอาด 

ค. ได เพราะนํามาท้ิงไวใหเกลือตกตะกอน 

ง. ได เพราะแกไขดวยการเพิ่มสารตานซัลเฟตในการผสม 
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คําชี้แจง 2.   จงกาเคร่ืองหมาย ()หนาขอท่ีถูกและกาเคร่ืองหมาย()หนาขอท่ีผิด 

...........1. คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือการรับแรงอัด 

...........2. เหล็กเสนท่ีเสริมในคอนกรีตจะชวยเพิ่มความแข็งแรงภายในคอนกรีต 

...........3. น้ํายาผสมคอนกรีตมีหนาท่ีปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตใหเหมาะสม 

...........4. หินยอยท่ีใชผสมคอนกรีตควรมีขนาดท่ีคละกันคือหนิเบอร 3 และหนิเบอร 1 

...........5. สถานท่ีเก็บปูนซีเมนตไมควรมีฝาผนัง เพือ่อากาศจะไดถายเทสะดวก 

...........6. ระยะเวลาในการบมคอนกรีต ข้ึนอยูกับชนิดของปูนซีเมนตท่ีใชผสม 

...........7. แบบหลอคอนกรีตงานขนาดเล็ก นิยมใชไมตะกูเปนแบบหลอ 

...........8. การขังน้ําบมคอนกรีตนําไปใชกับงานหลอเสาอาคาร 

...........9. เม่ือผสมคอนกรีตแลวจะตองทดสอบดูความยุบตัวของคอนกรีต 

...........10. การหยดุเทคอนกรีตตองหยดุในตําแหนงท่ีมีแรงเฉือนตํ่าสุดคือบริเวณกึ่งกลางคาน 
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