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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

แม้
ว่าทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) จะยึด
มาตรฐานการทดสอบของอเมรกิาอ้างองิเป็นหลกั แต่ส�าหรบัการ

ทดสอบก�าลังอัดคอนกรีตนั้น ทางผู้ออกแบบงานโครงสร้างของบ้านเราก็
มีก�าหนดก�าลังอัดคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐานของอังกฤษบ้าง อเมริกา
บ้าง ซึง่จะมข้ีอก�าหนดในรายละเอียดของงาน เช่น “คอนกรตีก�าลังอดั 280 
ksc (Cylinder) หมายถึง คอนกรีตที่มีก�าลังอัด 280 กก./ตร.ซม. ส�าหรับ
ก้อนตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก” (อ้างอิงอเมริกา) หรือ “คอนกรีตก�าลัง
อัด 280 ksc (Cube) หมายถึง คอนกรีตที่มีก�าลังอัด 280 กก./ตร.ซม. 
ส�าหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์” (อ้างอิงอังกฤษ) รายละเอียด
มาตรฐานอ้างอิงที่ระบุนี้มีความส�าคัญ เพราะคอนกรีตตัวอย่างเดียวกัน
นั้นหากท�าการทดสอบก�าลังอัดที่รูปทรงก้อนตัวอย่างที่ต่างกัน มีผลให้ค่า
ก�าลังอัดที่รับได้ต่างกัน โดยคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์นั้นจะให้ค่าก�าลังอัด
ที่สูงกว่ารูปทรงกระบอก

 

ก�าลงัอัดของท้ัง 2 รปูทรงให้ค่าก�าลงัอัดท่ีแตกต่างกนั แม้ว่าจะใช้
ส่วนผสมคอนกรีตเดียวกัน เนื่องจาก

1) องค์ประกอบเรื่องความชะลูดของรูปทรง ทรงกระบอกจะมี
สัดส่วนความชะลูด (ความสูงต่อความกว้าง) มากกว่ารูปทรงลูกบาศก์ 
อตัราส่วนความชะลดูทีม่ากกว่านีจ้ะท�าให้ความสามารถในการรบัน�า้หนกั
น้อยกว่ารูปทรงลูกบาศก์

2) ขณะที่กดก้อนตัวอย่างนั้น ก้อนตัวอย่างจะแตกออกด้านข้าง 
ท�าให้แรงเสียดทานระหว่างผิวของก้อนตัวอย่างกับแผ่นรองกด แรงเสียด
ทานนี้จะก่อให้เกิดแรงต้านทานต่อการแตกด้านข้างของก้อนตัวอย่างที่
เรยีกว่า Confining stress ซ่ึงค่า Confining stress จะมค่ีามากถ้าผวิสมัผสั
ของก้อนตัวอย่างกับเครื่องกดมีค่ามาก ดังนั้นผลทดสอบก�าลังอัดรูปทรง
ลูกบาศก์จึงให้ค่าสูงกว่ารูปทรงกระบอก

มาตรฐานส�าหรบัอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ของ วสท. 
ได้ก�าหนดกราฟแสดงความสัมพันธ์ของก�าลังอัดคอนกรีต
เปรียบเทียบกันระหว่างตัวอย่างรูปทรงกระบอกและรูปทรง
ลูกบาศก์ ดังภาพ

จากฉบับที่แล้วต่อ

รูก้อ่นใชค้อนกรตี
 

ตอน

 (2)ผสมเสร็จ
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อุปกรณ์ที่ใช้
1)  โคนทดสอบ Slump เป็นรูปทรง

กรวยเส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน 10 
ซ.ม. และด้านล่าง 20 ซ.ม. สูง 30 
ซ.ม. มีหูจับและมีแผ่นเหล็กยื่นออกมา
ส�าหรับให้เท้าเหยียบทั้ง 2 ข้าง

2)  เหล็กต�าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
16 ม.ม. ยาว 60 ซ.ม. ปลายกลมมน

3)  แผ่นเหล็กส�าหรับรองมีลักษณะผิวเรียบเป็นระนาบ
4)  ช้อนตัก เกรียงเหล็ก ตลับเมตร หรือไม้วัด
วิธีทดสอบ
1)  น�าอุปกรณ์จุ่มน�้าให้เปียก
2)  วางแผ่นเหล็กลงกับพื้นราบ น�าโคนขึ้นวางใช้เท้าเหยียบ

ปลายทั้ง 2 ข้างไว้
3)  ใช้ช้อนตักคอนกรีตใส่ลงในโคน โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น แต่ละ

ชั้นให้มีปริมาตรเท่าๆ กัน ชั้นที่ 1 ใส่คอนกรีตในโคนสูงประมาณ 6-7 
ซ.ม. ต�าด้วยเหล็กต�า 25 ครั้ง ในการต�าต้องต�าให้ทั่วพื้นที่ ใส่คอนกรีต
ชั้นที่ 2 จนได้ส่วนสูงประมาณ 15 ซ.ม. แล้วต�าด้วยเหล็กต�าอีก 25 ครั้ง 
โดยต�าให้ทะลถุงึคอนกรตีชัน้ที ่1 เลก็น้อย ใส่คอนกรตีชัน้ที ่3 ให้พ้นขอบ
จนเต็มแล้วต�าด้วยเหล็กต�าอีก 25 ครั้ง โดยต�าให้ทะลุถึงคอนกรีตชั้นที่ 2 
เลก็น้อย ปาดผวิหน้าคอนกรตีให้เรยีบ รวมทัง้ท�าความสะอาดบรเิวณโคน
และแผ่นเหล็กรอง

4)  ดึงโคนขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่งอย่างช้าๆ โดยไม่หมุน หรือเอียง
5)  วางโคนลงข้างๆ แล้ววดัค่ายบุตวัของคอนกรตีเปรยีบเทยีบ

กับความสูงของโคนทดสอบ ว่าคอนกรีตยุบตัวลงไปเท่าใด โดยวัดที่จุด
กึ่งกลางของคอนกรีตที่ยุบตัวให้มีค่าความละเอียดในการวัดที่ 5 ม.ม.

หากคุณมีคำาถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทาง

อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ทัง้นี ้หากเราต้องการแปลงค่าทดสอบก�าลงัอดัจากรปูทรงกระบอก
เป็นรูปทรงลูกบาศก์ หรือรูปทรงลูกบาศก์เป็นรูปทรงกระบอกก็สามารถ
ท�าได้จากสูตรในการแปลงค่าก�าลังอัด ได้แก่ ค่ากำาลังอัดรูปทรงกระบอก 
= 0.833 X ค่ากำาลังอัดรูปทรงลูกบาศก์

ยกตวัอย่าง ต้องการแปลงค่าก�าลังอัดรปูทรงกระบอกมค่ีาเป็น 180 
ksc เป็นค่าก�าลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ ท�าได้โดย

จากสูตร
ค่าก�าลังอัดรูปทรงกระบอก  = 0.833 X ค่าก�าลงัอดัรปูทรงลกูบาศก์
ค่าก�าลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ = ค่าก�าลังอัดรูปทรงกระบอก/0.833
    = 180/0.833 = 216 ksc
TIP: การทดสอบก�าลังอัดของก้อนตัวอย่างทรงกระบอกจะมีการ 

cap ผิวหน้าสัมผัสด้วยก�ามะถัน เพื่อให้ผิวสัมผัสเรียบ ท�าให้การถ่ายเท 
น�้าหนักเกิดขึ้นสะดวก ซึ่งก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์จะไม่ต้องท�าการ cap 
ผิวเนื่องจากมีลักษณะเรียบอยู่แล้ว

2. ค่าการยุบตัวคอนกรีต (Slump) เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญอีกตัว
หนึ่งที่ต้องค�านึงถึงเมื่อจะท�าการสั่งคอนกรีตส�าเร็จรูป เป็นค่าที่บอกถึง 
ความข้นเหลวของคอนกรตี ซึง่จะส่งผลต่อความยากง่ายในการเทคอนกรตี
ทางภาษาช่างเขาเรียกว่า “Workability (ความสามารถเทได้)” คือ ผลรวม
ของพลังงานที่จะเอาชนะแรงเสียดทานระหว่างอนุภาค (Internal friction) 
เพื่อให้เกิดการอัดแน่นอย่างสมบูรณ์ แต่ในทางปฏิบัตินั้น พลังงานท่ีใส่
เข้าไปนั้นจะต้องมากกว่าแรงเสียดทานภายในระหว่างอนุภาคและแรง
เสียดทานที่ผิว (Surface friction) ระหว่างเนื้อคอนกรีตกับเหล็กเสริมและ
แบบหล่อ ทั้งนี้ ยังมีพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการเขย่าคอนกรีตให้แน่น
อีกด้วย 

ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ ให้นึกถึงคอนกรีตมีความข้นมากๆ 
เวลาคนงานจะท�าการเทคอนกรตีลงในแบบหล่อท่ีก�าหนดกท็�าได้ยาก เรยีก
ได้ว่าเทคอนกรีตลงไปก็กองแหมะอยู่อย่างนั้นไม่ไหลไปให้เต็มแบบด้วย
ตัวเอง คนงานก็จะต้องเหน่ือยท่ีจะเกล่ีย หรือเขย่าคอนกรีตให้ไหลไปให้
เต็มแบบหล่อ  เมื่อคอนกรีตมีความข้นมากๆ คนงานต้องเหนื่อยมากขึ้นใน
การเทคอนกรตีหรือท�างานยากขึน้ น่ันคอื Workability ต�า่ แต่หากคอนกรตี
มีความเหลวมาก ๆ เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแทบจะไม่ต้องท�าอะไร
เลย คอนกรีตก็ไหลไปเต็มแบบหล่อด้วยตัวเอง สรุปคือ เมื่อคอนกรีตมี
ความเหลวมากๆ คนงานออกแรงน้อยในการเทคอนกรีต หรือท�างานง่าย 
นั่นคือ Workability สูง 

การทดสอบค่าการยุบตัวคอนกรีต (Slump Test) เป็นวิธีการ
ทดสอบตามมาตรฐานของอเมริกา ASTM C 143 เป็นดังนี้

ต่อฉบับหน้าอ่าน




