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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

จาก
ที่ทราบกันว่าคอนกรีต คือ การผสมกันระหว่างคอนกรีต 

หิน ทรายและน�า้ เมื่อคิดจะใช้งานคอนกรีต เรามีเรื่องที่

ต้องค�านึงเป็นเรื่องหลัก 2 เรื่องแรกเลย คือ

คุณสมบัติแรกเลย คือ ความสามารถในการรับแรงอัด ซึ่งขึ้น

กับค่าอัตราส่วนน�้าต่อซีเมนต์ หรือท่ีเราเรียกกันว่า Water Cement 

ratio ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการรับแรงอัดของ

คอนกรีตโดยตรง นั่นคือ หากมีอัตราส่วนผสมน�้าต่อซีเมนต์มาก 

คอนกรตีจะมคีวามสามารถในการรบัแรงอัดต�า่ แต่หากอัตราส่วนผสม

น�้าต่อซีเมนต์น้อยคอนกรีตก็จะมีความสามารถในการรับแรงอัดสูง 

(ใส่น�้าผสมมากๆ คอนกรีตจะรับแรงอัดได้น้อย)

คุณสมบัติของคอนกรีตต่อมาก็คือ ความสามารถในการ

ท�างานได้ หรือที่เรียกว่า Workability อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ 

สภาพทีท่�าให้เทคอนกรตีได้ง่าย น่ันคอืต้องมคีวามข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

หากคอนกรีตที่มีลักษณะข้นแข็งการล�าเลียงคอนกรีตไปเทในที่ที่

ต้องการก็กระท�าได้ยากต้องใช้ก�าลังเยอะและย่ิงถ้าต้องน�าไปเทในที่

ที่มีขนาดจ�ากัด ก็ยิ่งต้องการคอนกรีตที่มี Workability สูงจะได ้

ท�างานง่าย 

คุณสมบัติที่ค�านึงถึงนี้ดูขัดแย้งกัน กล่าวคือหากผู้ใช้ต้องการ

คอนกรีตที่มีความสามารถในการรับแรงอัดสูงและต้องการคอนกรีต

ที่มี Workability สูงด้วยจะท�าอย่างไร เพราะการที่จะได้คอนกรีตที่มี

ก�าลังสูงๆ นั้น อัตราส่วนผสมน�้าต่อซีเมนต์จะต้องมีค่าน้อย (ใส่น�้า

น้อย) การใส่น�า้น้อยนี่เองจะท�าให้คอนกรีตมีลักษณะข้นแข็งนั่นก็คือ 

มี Workability ต�า่ 

เราจึงต้องใช้สารผสมเพิ่มคอนกรีตที่หน้างานมักเรียกว่า 

“น�้ายาผสมคอนกรีต” โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. สารกักกระจายฟองอากาศ 

 (Air entraining admixture)

สารผสมเพิ่มประเภทนี้มักถูกน�ามาใช้ในประเทศที่มีสภาวะ

อากาศหนาวเย็น ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นมากๆ นี้จะส่งผลกระทบต่อ

สถานะของน�า้ทีผ่สมในคอนกรตีท�าให้น�า้เป็นน�า้แขง็และละลายสลบั

กนั สารกกักระจายฟองอากาศมหีน้าทีส่ร้างฟองอากาศทีม่ขีนาดเลก็

มากกระจายและคงตัวอยู่ในคอนกรีต ซึ่งฟองอากาศเหล่านี้จะช่วย

ปรบัปรงุความสามารถของคอนกรตีให้มคีวามทนทานต่อสภาวะทีน่�า้

นำ้ายาใครว่าคอนกรีตไม่มี
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กลายเป็นน�า้แข็งและละลายสลับกัน (Freezing and Thawing) และ

เกลอืท่ีใช้ละลายน�า้แขง็ (Deicing Salt) เมือ่คอนกรตียงัอยูใ่นสภาวะ

พลาสตกิสารกกักระจายฟองอากาศจะช่วยเพิม่ความสามารถในการ

เทได้ อกีทัง้ยงัช่วยลดการเย้ิม (Bleeding) และการแยกตวั (Segrega-

tion) ของคอนกรีตอีกด้วย ในประเทศไทยสารผสมเพิ่มชนิดนี้ถูกน�้า

มาใช้ในการหล่อพื้นคอนกรีตในอุตสาหกรรมห้องเย็น

2. สารเคมีผสมคอนกรีต 

 (Chemical admixture) 

หากยึดตามมาตรฐานของฝรั่งเขา (ASTM C494) จะแบ่งได้

เป็น 7ประเภท คือ

1) TYPE A ลดน�้า (Water reducing)

2) TYPE B หน่วงระยะเวลาการก่อตัว (Retarder)

3) TYPE C เร่งระยะเวลาการก่อตัว (Accelerator)

4) TYPE D ลดน�้าและหน่วงระยะเวลาการก่อตัว (Water 

reducing & Retarder)

5) TYPE E ลดน�า้และเร่งระยะเวลาการก่อตวั (Water reduc-

ing & Accelerator)

6) TYPE F ลดน�า้จ�านวนมาก (High range water reducing)

7) TYPE G ลดน�้าจ�านวนมากและหน่วงการก่อตัว (High 

range water reducing & Retarder) 

สังเกตได้ว่าคุณสมบัติหลักของท้ัง 7 ชนิดน้ัน มีคุณสมบัติ

เฉพาะอยู่ 4 ประเภท คือ ลดน�า้ (Water reducing) หน่วงระยะเวลา

การก่อตัว (Retarder) เร่งระยะเวลาการก่อตัว (Accelerator) ลดน�า้

จ�านวนมาก (High range water reducing) ส่วนอีก 3 ประเภทก็เป็น

คณุสมบตัิรว่มกันของสารผสมเพิ่มทัง้ 4 ประเภท คณุสมบัตหิลกัทั้ง 4 

ประเภท มีค�าอธิบายคุณสมบัติให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ

น�้ายาลดน�้า (Water reducing) สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่ง

ว่า Plasticizer อย่างที่กล่าวในตอนต้นว่าหากเราอยากได้คอนกรีตที่

มคีวามสามารถรับแรงอดัสงูและม ีWorkability สงูด้วยจะท�าอย่างไร 

น�า้ยาลดน�า้นีล่่ะจะช่วยให้คอนกรตีมคีณุสมบตัน้ัิน ได้โดยน�า้ยาลดน�า้
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จะท�าให้อนภุาคซเีมนต์กระจายตวัอย่างสม�า่เสมอท�าให้คอนกรตีมค่ีา

การยุบตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ใช้อัตราส่วนน�้าต่อซีเมนต์เท่าเดิม 

น�้ายาหน่วงระยะเวลาการก่อตัว (Retarder) น�้ายาประเภทนี้

ช่วยให้หน่วงระยะเวลาในการแขง็ตวัของคอนกรตี ในบ้านเราใช้น�า้ยา

ประเภทนี้กันมากที่สุด เนื่องจากสภาวะอากาศที่ร้อนท�าให้คอนกรีต

แข็งตัวเร็ว การหน่วงเวลาคอนกรีตให้แข็งตัวช้าขึ้น เพื่อเผื่อเวลาเอา

ไว้ในการขนส่งล�าเลยีงคอนกรตีจากโรงงานผสมคอนกรตีไปยงับรเิวณ

ที่ต้องการเทและเวลาส�าหรับให้ช่างหน้างานปรับแต่งผิวคอนกรีต

น�้ายาเร่งระยะเวลาการก่อตัว (Accelerator) น�้ายาประเภทนี้

จะช่วยลดระยะเวลาในการก่อตัวของคอนกรีตให้สั้นลงและช่วยเร่ง

ก�าลังอัดคอนกรีตในช่วงต้นให้สูงขึ้น มักถูกใช้ในงานที่ต้องท�างานใน

บริเวณอุณหภูมิต�่ามากเพื่อเร่งให้คอนกรีตแข็งตัวก่อนที่น�้าจะกลาย

เป็นน�้าแข็ง หรืองานคอนกรีตที่ต้องเร่งระยะเวลาในการถอดแบบ

น�้ายาลดน�า้จ�านวนมาก (High range water reducing) น�้ายา

ลดน�้าพิเศษสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Super plasticizer มี

คุณสมบัติลดน�้าที่ใช้ผสมคอนกรีตลงได้มากถึง 12-25% เลยทีเดียว 

คุณสมบัติจะลดการซึมผ่านของน�้าในคอนกรีต มักถูกใช้ในงานที่

ต้องการคอนกรีตที่มีแรงอัดสูงๆ เช่นงานคอนกรีตอัดแรง

นอกจากสารผสมเพิ่มที่ได้อธิบายไว้นี้ยังมีสารผสมเพิ่ม

คอนกรตีให้มคีณุสมบตัเิพิม่เตมิอกี เช่น สารป้องกนัการชะล้างของน�า้

ขณะเทคอนกรีต สารลดการกัดกร่อนเหล็กเสริมในคอนกรีต สารช่วย

ให้ใช้งานปั๊มคอนกรีตง่ายขึ้น ฯลฯ ท�าให้สามารถปรับคุณสมบัติ

คอนกรีตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เห็นไหมว่า คอนกรีต

เขามีน�า้ยา !!
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