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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

ตอน

คอนกรีต

รูก้ อ่ นใช้

ผสมเสร็จ (2)

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

แม้

ว่าทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) จะยึด
มาตรฐานการทดสอบของอเมริกาอ้างอิงเป็นหลัก แต่ส�ำหรับการ
ทดสอบก�ำลังอัดคอนกรีตนั้น ทางผู้ออกแบบงานโครงสร้างของบ้านเราก็
มีก�ำหนดก�ำลังอัดคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐานของอังกฤษบ้าง อเมริกา
บ้าง ซึง่ จะมีขอ้ ก�ำหนดในรายละเอียดของงาน เช่น “คอนกรีตก�ำลังอัด 280
ksc (Cylinder) หมายถึง คอนกรีตที่มีก�ำลังอัด 280 กก./ตร.ซม. ส�ำหรับ
ก้อนตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก” (อ้างอิงอเมริกา) หรือ “คอนกรีตก�ำลัง
อัด 280 ksc (Cube) หมายถึง คอนกรีตที่มีก�ำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.
ส�ำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์” (อ้างอิงอังกฤษ) รายละเอียด
มาตรฐานอ้างอิงที่ระบุนี้มีความส�ำคัญ เพราะคอนกรีตตัวอย่างเดียวกัน
นั้นหากท�ำการทดสอบก�ำลังอัดที่รูปทรงก้อนตัวอย่างที่ต่างกัน มีผลให้ค่า
ก�ำลังอัดที่รับได้ต่างกัน โดยคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์นั้นจะให้ค่าก�ำลังอัด
ที่สูงกว่ารูปทรงกระบอก

ก�ำลังอัดของทัง้ 2 รูปทรงให้คา่ ก�ำลังอัดทีแ่ ตกต่างกัน แม้วา่ จะใช้
ส่วนผสมคอนกรีตเดียวกัน เนื่องจาก
1) องค์ประกอบเรื่องความชะลูดของรูปทรง ทรงกระบอกจะมี
สัดส่วนความชะลูด (ความสูงต่อความกว้าง) มากกว่ารูปทรงลูกบาศก์
อัตราส่วนความชะลูดทีม่ ากกว่านีจ้ ะท�ำให้ความสามารถในการรับน�ำ้ หนัก
น้อยกว่ารูปทรงลูกบาศก์
2) ขณะที่กดก้อนตัวอย่างนั้น ก้อนตัวอย่างจะแตกออกด้านข้าง
ท�ำให้แรงเสียดทานระหว่างผิวของก้อนตัวอย่างกับแผ่นรองกด แรงเสียด
ทานนี้จะก่อให้เกิดแรงต้านทานต่อการแตกด้านข้างของก้อนตัวอย่างที่
เรียกว่า Confining stress ซึง่ ค่า Confining stress จะมีคา่ มากถ้าผิวสัมผัส
ของก้อนตัวอย่างกับเครื่องกดมีค่ามาก ดังนั้นผลทดสอบก�ำลังอัดรูปทรง
ลูกบาศก์จึงให้ค่าสูงกว่ารูปทรงกระบอก

มาตรฐานส�ำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ วสท.
ได้ก�ำหนดกราฟแสดงความสัมพันธ์ของก�ำลังอัดคอนกรีต
เปรียบเทียบกันระหว่างตัวอย่างรูปทรงกระบอกและรูปทรง
ลูกบาศก์ ดังภาพ
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ทัง้ นี้ หากเราต้องการแปลงค่าทดสอบก�ำลังอัดจากรูปทรงกระบอก
เป็นรูปทรงลูกบาศก์ หรือรูปทรงลูกบาศก์เป็นรูปทรงกระบอกก็สามารถ
ท�ำได้จากสูตรในการแปลงค่าก�ำลังอัด ได้แก่ ค่าก�ำลังอัดรูปทรงกระบอก
= 0.833 X ค่าก�ำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์

ยกตัวอย่าง ต้องการแปลงค่าก�ำลังอัดรูปทรงกระบอกมีคา่ เป็น 180
ksc เป็นค่าก�ำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ ท�ำได้โดย
จากสูตร
ค่าก�ำลังอัดรูปทรงกระบอก = 0.833 X ค่าก�ำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์
ค่าก�ำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ = ค่าก�ำลังอัดรูปทรงกระบอก/0.833
				
= 180/0.833 = 216 ksc
TIP: การทดสอบก�ำลังอัดของก้อนตัวอย่างทรงกระบอกจะมีการ
cap ผิวหน้าสัมผัสด้วยก�ำมะถัน เพื่อให้ผิวสัมผัสเรียบ ท�ำให้การถ่ายเท
น�้ำหนักเกิดขึ้นสะดวก ซึ่งก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์จะไม่ต้องท�ำการ cap
ผิวเนื่องจากมีลักษณะเรียบอยู่แล้ว

2. ค่าการยุบตัวคอนกรีต (Slump) เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญอีกตัว
หนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเมื่อจะท�ำการสั่งคอนกรีตส�ำเร็จรูป เป็นค่าที่บอกถึง
ความข้นเหลวของคอนกรีต ซึง่ จะส่งผลต่อความยากง่ายในการเทคอนกรีต
ทางภาษาช่างเขาเรียกว่า “Workability (ความสามารถเทได้)” คือ ผลรวม
ของพลังงานที่จะเอาชนะแรงเสียดทานระหว่างอนุภาค (Internal friction)
เพื่อให้เกิดการอัดแน่นอย่างสมบูรณ์ แต่ในทางปฏิบัตินั้น พลังงานที่ใส่
เข้าไปนั้นจะต้องมากกว่าแรงเสียดทานภายในระหว่างอนุภาคและแรง
เสียดทานที่ผิว (Surface friction) ระหว่างเนื้อคอนกรีตกับเหล็กเสริมและ
แบบหล่อ ทั้งนี้ ยังมีพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการเขย่าคอนกรีตให้แน่น
อีกด้วย
ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ ให้นึกถึงคอนกรีตมีความข้นมากๆ
เวลาคนงานจะท�ำการเทคอนกรีตลงในแบบหล่อทีก่ ำ� หนดก็ทำ� ได้ยาก เรียก
ได้ว่าเทคอนกรีตลงไปก็กองแหมะอยู่อย่างนั้นไม่ไหลไปให้เต็มแบบด้วย
ตัวเอง คนงานก็จะต้องเหนื่อยที่จะเกลี่ย หรือเขย่าคอนกรีตให้ไหลไปให้
เต็มแบบหล่อ เมื่อคอนกรีตมีความข้นมากๆ คนงานต้องเหนื่อยมากขึ้นใน
การเทคอนกรีตหรือท�ำงานยากขึน้ นัน่ คือ Workability ต�ำ่ แต่หากคอนกรีต
มีความเหลวมาก ๆ เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแทบจะไม่ต้องท�ำอะไร
เลย คอนกรีตก็ไหลไปเต็มแบบหล่อด้วยตัวเอง สรุปคือ เมื่อคอนกรีตมี
ความเหลวมากๆ คนงานออกแรงน้อยในการเทคอนกรีต หรือท�ำงานง่าย
นั่นคือ Workability สูง
การทดสอบค่าการยุบตัวคอนกรีต (Slump Test) เป็นวิธีการ
ทดสอบตามมาตรฐานของอเมริกา ASTM C 143 เป็นดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้
1) โคนทดสอบ Slump เป็นรูปทรง
กรวยเส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน 10
ซ.ม. และด้านล่าง 20 ซ.ม. สูง 30
ซ.ม. มีหูจับและมีแผ่นเหล็กยื่นออกมา
ส�ำหรับให้เท้าเหยียบทั้ง 2 ข้าง
2) เหล็กต�ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
16 ม.ม. ยาว 60 ซ.ม. ปลายกลมมน
3) แผ่นเหล็กส�ำหรับรองมีลักษณะผิวเรียบเป็นระนาบ
4) ช้อนตัก เกรียงเหล็ก ตลับเมตร หรือไม้วัด
วิธีทดสอบ
1) น�ำอุปกรณ์จุ่มน�้ำให้เปียก
2) วางแผ่นเหล็กลงกับพื้นราบ น�ำโคนขึ้นวางใช้เท้าเหยียบ
ปลายทั้ง 2 ข้างไว้
3) ใช้ช้อนตักคอนกรีตใส่ลงในโคน โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น แต่ละ
ชั้นให้มีปริมาตรเท่าๆ กัน ชั้นที่ 1 ใส่คอนกรีตในโคนสูงประมาณ 6-7
ซ.ม. ต�ำด้วยเหล็กต�ำ 25 ครั้ง ในการต�ำต้องต�ำให้ทั่วพื้นที่ ใส่คอนกรีต
ชั้นที่ 2 จนได้ส่วนสูงประมาณ 15 ซ.ม. แล้วต�ำด้วยเหล็กต�ำอีก 25 ครั้ง
โดยต�ำให้ทะลุถงึ คอนกรีตชัน้ ที่ 1 เล็กน้อย ใส่คอนกรีตชัน้ ที่ 3 ให้พน้ ขอบ
จนเต็มแล้วต�ำด้วยเหล็กต�ำอีก 25 ครั้ง โดยต�ำให้ทะลุถึงคอนกรีตชั้นที่ 2
เล็กน้อย ปาดผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ รวมทัง้ ท�ำความสะอาดบริเวณโคน
และแผ่นเหล็กรอง
4) ดึงโคนขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่งอย่างช้าๆ โดยไม่หมุน หรือเอียง
5) วางโคนลงข้างๆ แล้ววัดค่ายุบตัวของคอนกรีตเปรียบเทียบ
กับความสูงของโคนทดสอบ ว่าคอนกรีตยุบตัวลงไปเท่าใด โดยวัดที่จุด
กึ่งกลางของคอนกรีตที่ยุบตัวให้มีค่าความละเอียดในการวัดที่ 5 ม.ม.
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