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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีคอนกรีตซีแพค คร้ังที่ 3 “ซีแพค เทคโนโลยีกาวไกล โดยคนไทย เพื่อคนไทย”  
โครงการฝกอบรมคอนกรีตเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (C-Conc) 

บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด, 20 – 21  กรกฎาคม 2548 
 

การพัฒนาคอนกรีตเข็มเจาะเล็กสําหรับพื้นท่ี  จ.สมุทรปราการ 
 

อภิรัตน   ลีลาพฤทธ์ิ 
ผูจัดการสงเสริมคุณภาพ CPAC ภาคใต 2 
กิจการ CPAC ภาคใต 

 
บทคัดยอ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการผลักดันใหเจาของงานและผูรับเหมากอสรางไดใหความสําคัญใน
การเลือกคอนกรีตสําหรับการกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานและสภาพปจจัยแวดลอมของพื้นที่ที่กอสราง  
เพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สืบเนื่องจากขอมูลการคนควาทางธรณีวิทยาใน
ประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณีพบวาพื้นที่บริเวณ กรุงเทพฯ และปริมณฑลรอบขางเชน จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัด.
สมุทรสาคร  ลักษณะชั้นดินมีสภาพเปนตะกอนชายฝงทะเล  ดินเหนียวทะเล และตะกอนเปลือกหอย  ที่ระดับชั้นความ
ลึกประมาณ 0-40 เมตร  ซึ่งยังคงมีปริมาณคลอไรด และซัลเฟตตกคางอยูในดินมากนอยขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่  อีกทั้ง
ยังมีปริมาณซัลเฟตบางสวนจากน้ําทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีอยูมากมายในพื้นที่  จังหวัดสมุทรปราการ และ 
จังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งเปนตัวเสริมใหปริมาณซัลเฟตในดินมีคาเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่
ดังกลาว ที่ตองสัมผัสพื้นดินและสัมผัสชั้นดินที่ระดับความลึก 0-40 เมตร จําเปนที่จะตองเลือกใชคอนกรีตที่มีคุณสมบัติ
พิเศษเพิ่มเติมคือ การตานทานตอการกัดกรอนของซัลเฟต และการตานทานตอการซึมผานของคลอไรดได
นอกเหนือจากขอกําหนดเดิมที่ตองการเฉพาะคากําลังอัด  และคายุบตัว 
 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตองสัมผัสพื้นดินสวนใหญคือ เสาเข็ม  ฐานราก  ตอมอ และคานคอดิน เปน
ตน  ซึ่งในบางโครงสรางสามารถเลือกใชคอนกรีตพิเศษที่ซีแพคไดออกแบบและพัฒนาไวแลวคือ  คอนกรีตชายฝงทะเล 
หรือ คอนกรีตทนซัลเฟตเปนตน  แตในสวนของเสาเข็มนั้นปจจุบันยังไมมีการพัฒนาใหสามารถทนทานตอสภาวะ
แวดลอมดังกลาวได  ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ของ จ.สมุทรปราการ พบวาการใชงานเสาเข็มจะมีการใชงานอยู 
3 ประเภทคือ เข็มตอก (เสาเข็มอัดแรงสําเร็จรูป)  เข็มเจาะใหญ และเข็มเจาะเล็ก   ซึ่งงานเข็มตอก และเข็มเจาะใหญ 
สวนใหญจะเปนงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญและการกอสรางระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ  ซึ่งมีอยูแค
ประมาณ 20 % แตงานเสาเข็มสวนใหญใน จ.สมุทรปราการ จะเปนงานเข็มเจาะเล็ก  ซึ่งมีความเหมาะสมและความ
สะดวกในการใชงานมากกวา   เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของ จ.สมุทรปราการจะเปนชุมชนยอยๆอยูกันคอนขางหนาแนน
ในตรอกและซอย  ดังนั้นจึงไมสามารถขนยายเสาเข็มสําเร็จรูปและเครื่องจักรขนาดใหญเขาถึงจุดกอสรางได อีกทั้ง
ความลึกในการขุดเจาะจะอยูที่ระดับชั้นความลึก 20-40 เมตร (จากขอมูลผรม.งานเข็มเจาะเล็กในพื้นที่และขอมูลชั้นดิน
ใน จ.สมุทรปราการ)  ซึ่งที่ระดับชั้นความลึกดังกลาวยังมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากซัลเฟต สําหรับโครงสรางใตดิน 
และผลกระทบจากคลอไรด สําหรับคอนกรีตใกลบริเวณผิวดิน 

  ดังนั้นในการศึกษานี้จะมุงเนนในการวิจัยและพัฒนาเฉพาะคอนกรีตสําหรับงานเข็มเจาะเล็ก  ซึ่งผลจาก
การศึกษานี้จะพบวาคอนกรีตสําหรับงานเข็มเจาะเล็กที่ใชอยูปจจุบันยังไมมีคุณสมบัติการตานทานตอการกัดกรอนของ
ซัลเฟต และความสามารถในการตานทานการซึมผานของคลอไรดที่เพียงพอกับสภาพแวดลอมของ จังหวัด
สมุทรปราการ   
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1. เขาใจในนโยบายของผูบริหาร 
 
จากนโยบายของบริษัทฯ ที่มุงเนนใหวิศวกรแตละพื้นที่
ไดศึกษาและพัฒนาคอนกรีตใหเหมาะสม กับสภาพ
การใชงานและปจจัยตางๆในแตละพื้นที่   อีกทั้งเพื่อ
เปนการเผยแพรความรูดานคอนกรีตเทคโนโลยีและ
ความรู ในการเลื อกใชคอนกรีต ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน   เพื่อใหคนไทยไดใช
คอนกรีตที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับสภาพการใช
งานตามแนวทางของ  Mr. Concrete Solution  อีกทั้ง
เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินคาและ
สรางความแตกตางเหนือคูแขงขัน 

 
2. กําหนดงานที่จะทํา 
 
2.1  สํารวจสภาพปจจุบัน 
จากการสํารวจขอมูลสภาพชั้นดินทางดานธรณีวิทยา
ของประเทศไทยซึ่งสํารวจโดยกรมทรัพยากรธรณี
พบวาพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลรอบขาง
(สมุทรปราการ  สมุทรสาคร ฯลฯ)   

 

 

รูปที ่1  แผนที่ทางธรณีวิทยา ประเทศไทย 
 

 
 

รูปที่ 2  แผนที่แสดงชั้นดินบริเวณ กรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล 
 

ลักษณะของชั้นดินเปนตะกอนชายฝงทะเล  ตะกอนดิน
เหนียว และตะกอนของเปลือกหอย ซึ่งยังมีปริมาณ
ของคลอไรดและซัลเฟต  หลงเหลืออยูในดินในปริมาณ
มากนอยขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ โดยมีความลึกเฉลี่ยของ
ชั้นตะกอนดินเหนียวชายฝงทะเล จะอยูที่ 0-40 เมตร 
จากผิวดิน  ดังนั้นผลกระทบจากปจจัยดังกลาว จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่
สัมผัสกับพื้นดินรวมถึงโครงสรางที่อยูใตดินที่ชั้นความ
ลึกดังกลาว เชน เสาเข็ม  ฐานรากคานคอดิน และ
ตอมอ เปนตน 

 

รูปที่ 3  โครงสรางที่ตองสัมผัสกับดิน 
 

ซึ่งโครงสราง ฐานราก คานคอดิน และตอมอ ปจจุบัน
สามารถใชคอนกรีตที่ซีแพคไดมีการพัฒนาและมีการ
ใชงานไปแลว เชน คอนกรีตทนซัลเฟต (Sulphate -
Resisting Concrete) ,คอนกรีตชายฝงทะเล (Marine - 
Concrete) เปนตน  แตในสวนของเสาเข็มนั้น ปจจุบัน 
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ยังไมมีการพัฒนาคอนกรีตที่มีความสามารถในการ
ตานทานตอการกัดกรอนของซัลเฟต และการซึมผาน
ของคลอไรด     

ปจจุบันงานเสาเข็มจะมีอยู 2 ประเภท คือ 
เสาเข็มตอกหรือ เสาเข็มที่ หล อในที่ (Pre-Stress-
Concrete) และเสาเข็มเจาะ (Bore Pile) ซึ่งในสวนของ
เสาเข็มเจาะยังสามารถแบงออกไดเปนอีก 2 ประเภท 
ตามกระบวนการเจาะและขนาดของเสาเข็ม คือ เข็ม
เจาะเล็ก และเข็มเจาะใหญ ซึ่งจากสํารวจขอมูลในพื้นที ่
จ.สมุทรปราการ พบวาการกอสรางในพื้นที่สวนใหญ
งานเข็มเจาะใหญจะใชกับงานโครงการขนาดใหญเชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค   
 

 
 

รูปที ่4  การขุดเจาะเข็มเจาะใหญของโครงการ  
ขนาดใหญ ใน จ.สมุทรปราการ 

 

แตถาเปนงานขนาดเล็กเกือบ 100% จะใชเข็มเจาะเล็ก 
เพราะจากลักษณะพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จะเปนชุมชน
ขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไปตาม ตรอก ซอย ตางๆ 
ดังนั้นในการกอสรางหรือตอเติมจึงไมสะดวกที่จะใช
เสาเข็มตอก  เนื่องจากไมสามารถขนสงเสาเข็มเขาไป
ตาม ตรอก ซอย ได อีกทั้งลักษณะชุมชนที่มีบานเรือน
หนาแนนมาก การใชเสาเข็มตอกจะเกิดแรงสั่นสะเทือน
จากการตอกเข็มรบกวนบานเรือนหรืออาคารใกลเคียง 
ซึ่งอาจสงผลกระทบใหโครงสรางใกลเคียงเกิดการ
แตกราวได 

 
 

รูปที่ 5   การขุดเจาะเข็มเจาะเล็กซึ่งพบเห็นไดทั่วไป 
ใน จ.สมุทรปราการ 
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รูปที่ 6   ยอดผลิตงานเข็มเจาะเล็กเปรียบเทียบกับเข็ม  
เจาะใหญ ใน จ.สมุทรปราการ ป 2547 
 

ซึ่งยอดผลิตคอนกรีตงานเข็มเจาะใน จ.สมุทรปราการ
โดยรวมในป 2547 ประมาณ 32,000 ลบ.ม. คิดเปน 
6% ของยอดคอนกรีตทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งจากยอดผลิตดังกลาวเปนเข็มเจาะเล็กถึง  81% และ
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเปน  40,000 ลบ.ม. ในป 2548 
(ตาม Sale Forecast ’48) 
 

สัดสวนงานเข็มเจาะ จ.สมุทรปราการ
ประจําป 2547

81%

19%

เข็มเจาะเล็ก
เข็มเจาะใหญ  

 

 รูปที่ 7    สัดสวนงานเข็มเจาะ จ.สมุทรปราการ  
ป 2547 
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เนื่องจากปริมาณการใชเข็มเจาะเล็กในพื้นที่ จังหวัด
สมุทรปราการ คอนขางสูงเมื ่อ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใชเข็มเจาะใหญดังนั้นในการศึกษาของ
โครงงานนี้จึงมุงเนนเฉพาะคอนกรีตสําหรับงานเข็ม
เจาะเล็กใน จังหวัดสมุทรปราการเปนหลักดังนั้นใน
การศึกษาเบ้ืองตนจึงไดทําการคนควาขอมูลสภาพ
พื้นดินเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของเพื่อ
หาขอมูลผลการทดสอบสภาพดินและน้ําใตดิน ซึ่งจาก
การตรวจสอบขอมูลการเจาะสํารวจชั้นดินและตรวจวัด
คุณภาพน้ําใต ดินที่ชั้นความลึกตางๆของกับกรม
ทรัพยากรธรณีพบวาสภาพน้ําใตดินของจัดหวัด
สมุทรปราการ ในหลายพื้นที่ที่อยูใกลทะเลยังมีปริมาณ
คลอไรดและซัลเฟตในปริมาณที่ยังสูงอยู ซึ่งถา
ตองการใชน้ําเพื่อบริโภคจะตองเจาะบาดาลถึงชั้น
ความลึกประมาณ 80 – 100 เมตร แตเนื่องจากปจจุบัน
ยังไมมีหลกัเกณฑใดในการกําหนดคาความรุนแรงของ
คลอไรดที่มีผลตอคอนกรีตดังนั้นในการกําหนดคา
ความรุนแรงของคลอไรดเบ้ืองตนจึงไดนําหลักเกณฑที่
ไดกําหนดไวใน C-Conc เรื่อง “การศึกษาระดับความ
รุนแรงของสารคลอไรดและสารซัลเฟตในพื้นที่ภาค 3 
(ตต)” มาเปนเกณฑในการพิจารณาคาความรุนแรงซึ่ง
กําหนดไวดังนี้ 

 สภาพแวดลอม สารคลอไรดในน้ํา
คลอไรด ( ppm )
เบาบาง < 1,000
ปานกลาง 1,000 – 10,000
รุนแรง 10,000 – 27,000

รุนแรงมาก > 27,000  
 

ตารางทึ่ 1   เกณฑการแบงระดับความรุนแรงของคลอ
ไรด (Cl-)ในน้ํา 
 
ในสวนของหลักเกณฑในการกําหนดคาความรุนแรง
สารซัลเฟตในน้ํา ไดอางอิงหลักเกณฑตามมาตรฐาน 
ACI Committee 201 : Guide for Durable Concrete 
ไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ 
 

สภาพแวดลอมซัลเฟต ซัลเฟต (SO4) ในนํ้า (ppm)

เบาบาง 0 - 150

ปานกลาง 150 - 1,500

รุนแรง 1,500 -10,000

รุนแรงมาก > 10,000
 

 

ตารางทึ่ 2   เกณฑการแบงระดับความรุนแรงของ
ซัลเฟต (SO4

2- )ในน้ํา 
 

 
 
รูปที่ 8  แผนที่ จ.สมุทรปราการ แยกเปนอําเภอ 
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รูปที่ 9  ปริมาณคลอไรดในดินที่ความลึกไมเกิน 150 เมตร 
 
 

 
   

รูปที่ 10  ปริมาณซัลเฟตในดินที่ความลึกไมเกิน 150 เมตร 
 

 
จากผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตและคลอ

ไรดดังกลาว พบวาคาความรุนแรงของคลอไรด
และซลัเฟตในหลายพื้นที่อยูในระดับปานกลางถงึรนุแรง 
ซึ่งสงผลกระทบตอโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กของ
เข็มเจาะเล็ก เนื่องจากในการขุดเจาะเข็มเจาะเล็กใน
พื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น จะขุดเจาะถึงชั้นความ

ลึกทรายชั้นแรกซึ่งอยูที่ระดับความลึก 20-40 เมตรจาก
ระดับผิวดิน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึง
ผลกระทบจากปจจัย ดังกลาวมาพิจารณาในการ
ออกแบบคอนกรีตสําหรับเข็มเจาะเล็ก เพื่อใชงานใน
พื้นที่ จ.สมุทรปราการ ดวย 
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 รูปที่ 11  ภาพตัดแสดงชั้นดินของ อ.บางพลี             

 จ.สมุทรปราการ  
   

     
รูปที่ 12  ภาพตัดแสดงชั้นดินของ อ.บางบอ        
              จ.สมุทรปราการ  

 
 

   รูปที่ 13  ภาพตัดแสดงชั้นดินของ อ.พระประแดง           
 จ.สมุทรปราการ        

    

 
 

รูปที่ 14  ภาพตัดแสดงชั้นดิน อ.เมือง              
             จ.สมุทรปราการ 

 
2.2  การตรวจสอบวัดผลในสนาม 
จากผลการวิเคราะหขอมูลน้ําใตดินดังกลาวของกรม
ทรัพยากรธรณี ซึ่งระบุถึงปริมาณคลอไรดและซัลเฟตที่
มีปริ มาณสู ง ในหลายพื้ นที่  ดัง นั้ น เพื่ อ เปนการ
ตรวจสอบผล จึงไดมีการสุมตัวอยางน้ําใตดินในพื้นที่
ตางๆ จํานวน 3 จุด โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําจากกน
หลุมเข็มเจาะเล็ก (ความลึกประมาณ 21-30 เมตร) โดย
ไดทําการเก็บตัวอยางดังนี้   
 

 
 
 

ความลึก 
คลอไรด 
(Cl - ) 

ซัลเฟต 
(SO4

2-) ตัวอยางท่ี สถานท่ี 
(m.) (ppm) (ppm) 

1 อ.เมือง 24 14,048 709 
2 อ.บางพล ี 30 2,949 1,071 
3 อ.บางบอ 21 7,317 301 
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จากผลการทดสอบน้ําตัวอยางที่เก็บจากทั้ง 3 แหลง 
พบวาปริมาณคลอไรดและซัลเฟตในน้ําใตดินเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันคือปริมาณคลอไรดและซัลเฟตอยูใน
ระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง 
 

 
 
 รูปที่ 15  การเก็บตัวอยางน้ําจากกนหลุมเข็มเจาะ  
เพื่อทดสอบหาคลอไรดและซัลเฟต  

 

3. พัฒนาวิธีการเพื่อใหงานสําเร็จ 
 
ออกแบบสวนผสมคอนกรีตเข็มเจาะเล็กใหม เพื่อใหมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดานการตานทานการซึมผานของ
คลอไรดและทนตอการกัดกรอนของซัลเฟต   พรอมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่ตองการเบ้ืองตนของ เข็มเจาะ
เล็กเพื่อยืนยันผลการออกแบบ โดยคุณสมบัติที่
พิจารณามีดังนี ้

 คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
1. กําลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน  
    (Compressive Strength) 
2. การสูญเสียคาความยุบตัว (Slump Loss) 
3. ระยะเวลาการกอตัว (Setting Time) 
4. คายุบตัวที่เหมาะสม (Slump) 

คุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติม 
1. ความตานทานตอการซึมผานของคลอไรด 
   (Rapid Chloride Test) 
2. ความทนทานตอการกัดกรอนของซัลเฟต 
 

 
4. วิธีการเพื่อใหงานสําเร็จ 
 

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
P
A

2 เก็บตัวอยางน้ําใตดินเพื่อทดสอบหาคาคลอร P
และซัลเฟต A

P
A

4 ทดลองสวนผสมคอนกรีตและทดสอบคุณสมบัติ P
ของคอนกรีตสดและคอนกรีตแข็งตัวแลว A

P
A
P
A

6 กําหนดเปนมาตรฐาน

วิเคราะหและทบทวนผลการทดลอง

ออกแบบสวนผสมคอนกรีต3

5

แผนการดําเนินงาน

รวบรวมขอมูล1
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5. การปฏิบัติตามแผนงาน 
 
การออกแบบสวนผสมคอนกรีต 
5.1 คุณสมบัติการทนทานตอการกัดกรอนจาก
ซัลเฟต  
จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางการขยายตัวของ
คอนกรีตกับระยะเวลาที่คอนกรีตสัมผัสกับสารละลาย
ซัลเฟต  ซึ่งจะเห็นไดวาสวนผสมคอนกรีตที่มีการ
ทดแทนดวย PFA ตั้งแต 30% ขึ้นไปจะมีการขยายตัว
คอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับสวนผสมคอนกรีตที่ใชซิเมนต 
ประเภทที่ 1 และซิเมนตประเภทที่ 5 เนื่องจากซัลเฟต 
จะทําปฏิกิริยาสารประกอบ Ca(OH)2 และ CAH ซึ่งมี
อยูในองคประกอบของซิเมนตที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่นเกิดเปนยิปซั่มและแคลเซียมซัลโฟอลูมิเนต ซึ่ง
ทําใหคอนกรีตเกิดการขยายตัวและแตกราว 
  

กราฟการขยายตัวของคอนกรีตท่ีแชในสารละลาย Na2SO4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 20 40 60 80 100 120
Time of Immersion (Weeks)

Ex
pa

nsi
on

 (%
)

OPC
Type V
FA30
FA40
FA50

 

 
 

รูปที่ 16  การขยายตัวของคอนกรีตในสารละลาย  
  Na2SO4  

 

ปฏกิิริยาไฮเดรชั่น 
• C3S,C2S + H2O à CSH + Ca(OH)2 
• C3A + H2O à CAH 
 
ปฏิกิริยาของโซเดียมซัลเฟต 
• Ca(OH)2  + Na2SO4à ยิปซั่ม + NaOH 
• CAH + Na2SO4 à  Ettringite + NaOH 
• ยิปซั่ม + CAH à Ettringite + Ca(OH)2 
       
แตเนื่องจากมาตรฐานในการออกแบบคอนกรีตที่
ตองการความทนทานตอสารซัลเฟตในระดับปานกลาง 
จําเปนตองคํานึงถึงปริมาณ Binder ขั้นต่ําและ

อัตราสวนน้ําตอ Binder (W/B) ดวยซึ่งตามมาตรฐาน 
ACI 210.2R-01 ระบุไวดังนี้ 
 

Severity 
Sulphate (SO4) in 

Water (ppm) 
W/B 

Class 0 0 to 150 
No Special 
Requirements for 
Sulphate Resistance 

Class 1 >150 and <1,500 < 0.50 

Class 2 1,500 to <10,000 < 0.45 

Class 3 10,000 or greater < 0.40 
 

Table 2.3 – Requirements to protect against 
damage to concrete  by  sulphate attack from 
external sources of sulphate 

 

ประกอบกับขอแนะนําในการออกแบบคอนกรีตเพื่อให
มีความทนทานตอการกัดกรอนจากซัลเฟต จากหัวขอ 
Minimum Requirements for Concrete to Resist 
Sulphate Attack ของหนังสือ Minimum Requirement 
for Durable Concrete ซึ่งระบุไววาถาตองการ
ออกแบบคอนกรีตใหมีความสามารถในการตานทาน
ตอการกัดกรอนจากซัลเฟตในสภาวะความรุนแรงปาน
กลาง (Moderately Aggressive) จะตองออกแบบใหมี
ปริมาณ Binder ขั้นต่ํา 340 กก./ลบ.ม. ซึ่งจากผลของ
การทดสอบหาปริมาณซัลเฟตในน้ําใตดินพบวาบริเวณ
ที่มีปริมาณซัลเฟตสูงสุดมีปริมาณซัลเฟตเทากับ  
1,071 ppm  ดังนั้นในการออกแบบจะตองออกแบบให
คอนกรีตมีคาปริมาณ Binder ไมนอยกวา 340 กก./
ลบ.ม. และมีคาอัตราสวน W/B < 0.50   

 
5.2 คุณสมบัติการตานทานตอการซึมผานของ  
 คลอไรด 
 

ในการพิจารณาประเด็นของการตานทานการซึมผาน
ของคลอไรด จะพิจารณาจากกราฟผลการทดสอบ 
Chloride Ion Penetrability Bases on Charged 
Passed (Coulombs) ของความสัมพันธระหวาง
คอนกรีตที่อายุ 28 วัน ที่ใช Binder และอัตราสวน 
W/B ตางๆ ดังนี้ 
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รูปที่ 17   กราฟแสดงผลการทดสอบ Chloride Charged  
Passed ของคอนกรีตที่อายุ 28  วัน ที่ใช  Binder และ 
W/B ตางๆ 
 
  Total charge pass 

    (Coulombs) 
Permeability  

Class 
Water 

Permeability 
Concrete  
Quality 

More than 4000 High      More than 115 Poor 

2,000 – 4,000 Moderate 65 – 115 Reasonable 

1,000 – 2,000 Low 25 – 65 Good 

100 – 1,000 Very Low Less than 25 Very Good 

Less than 100 Negligible -     Excellent 

 

ตารางแสดงเกณฑการแบงคุณภาพของคอนกรีตตาม
ความรุนแรงของ  Chloride Charged Passed 
 

ซึ่งจากผลการทดสอบเพื่อหาปริมาณคลอไรดของน้ําใต
ดินพบวา ปริมาณคลอไรดอยูในระดับปานกลางถึง
รุนแรง ดังนั้นในการออกแบบเบ้ืองตนจึงพิจารณาคา
ความรุนแรงของ Charged Passed อยูในชวง 100 – 
1,000 Coulombs นั้นคือคุณภาพของคอนกรีตยังอยูใน
เกณฑดีมาก และเมื่อพิจารณาจากกราฟ Chloride 
Charged Passed พบวาสวนผสมของคอนกรีตจะตอง
มีคา W/B < 0.50 และ ทดแทนดวย PFA 50%  ดังนั้น
ในการออกแบบเบ้ืองตน เพื่อใหคอนกรีตมีคุณสมบัติ
ในการตานทานตอการกัดกรอนจากซัลเฟตและ
ตานทานการซึมผานของคลอไรด สวนผสมคอนกรีต
จะตองมีขอกําหนดเบ้ืองตนดังนี ้
 

• Binder > 340 กก./ลบ.ม. 
• W/B < 0.50 
• PFA Replacement 50% 

 
 

5.3  คุณสมบัติดานกําลังอัด  
 

 
 
รูปที่ 18  กราฟแสดงคากําลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน 
เทียบกับคา W/B และ คา %PFA Replacement ตางๆ 
 

เมื่อพิจารณาจากกราฟแสดงความสัมพันธของคากําลัง
อัดของคอนกรีตที่ 28 วัน กับอัตราสวนน้ําตอวัสดุ
ประสาน (W/B) เพื่อออกแบบคากําลังอัดของคอนกรีต
โดยออกแบบตามขอกําหนดเบ้ืองตน พบวาสมการที่
ใชออกแบบคากําลังอัดของคอนกรีตเมื่อ 

• W/B < 0.50 
• PFA Replacement 50% 

คือ 
Strength = 1630.0e-2.7512W/B 

 

ดังนั้นสวนผสมคอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สําหรับงานใน
พื้นที่ที่มีซัลเฟตและคลอไรดในดินที่ออกแบบใหมคือ 
 

Strength (ksc) Slump   Ce  I PFA น้ํา W/B ทราย หิน3/4”- #4   Type D 

 Cube Cyl (cm.) (kg.) (kg.) (ลิตร)  (kg.) (kg.) (cc.) 

210 180 10+2.5 186 186 172 0.46 780 1,100 840 
240 210 10+2.5 188 188 172 0.46 780 1,100 850 
280 240 10+2.5 192 192 172 0.45 770 1,100 865 
300 250 10+2.5 198 198 172 0.43 760 1,100 895 
320 280 10+2.5 206 206 172 0.42 760 1,080 930 
350 300 10+2.5 214 214 172 0.40 750 1,080 965 

 

Poor 

Reasonable 

Good 

Very Good 
Excellent 
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• ��������	 (Slump)
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รูปที่ 23  การเตรียมกอนตัวอยางความหนา 2” เพื่อรอ 
ทดสอบ Chloride Charged Passed 
 

 
 

รูปที่ 24  การ ทดสอบ Chloride Charged Passed  
 

 
 

รูปที่ 25  การ ทดสอบ Chloride Charged Passed  
กอนตัวอยางเปนเวลา 6 ชั่วโมง 
 

Rapid Chloride Test
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รูปที่ 26  ผลการทดสอบ Chloride Charged Passed  
ของกอนตัวอยางจากการทํา Trial Mixed 
 

จากผลการทดลองสวนผสมเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ดานตางๆของคอนกรีตเข็มเจาะเล็กมาตรฐานเดิมที่
เคยใชงานอยูกับสวนผสมคอนกรีตเข็มเจาะเล็กสําหรับ
ตานทานตอการกัดกรอนจากซัลเฟตและตานทานตอ
การซึมผานของคลอไรดที่ออกแบบใหมเพื่อใหเหมาะ
กับการใชงานในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งดาน
คุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตเข็มเจาะเล็ก คือ กําลัง
อัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน Setting Time Slump 
Loss  และคุณสมบัติพิเศษที่ตองการเพิ่มเติมคือ การ
ตานทานตอการซึมผานของคลอไรด  สรุปได คอนกรีต
เข็มเจาะเล็กสําหรับตานทานตอการกัดกรอนจาก
ซัลเฟตและตานทานตอการซึมผานของคลอไรด ที่
ออกแบบใหมมีคุณสมบัติดีกวาคอนกรีตเข็มเจาะเล็ก
มาตรฐานเดิมที่ใชอยูทุกดาน 
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7.การจัดเขาสูการทํางานปกติ 
 
 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.จัดทําสรุปขอมูลทางเทคนิคเพื่อใช
ในการนําเสนอลูกคา 

ผจก.สค.ภต.2 

2.ผลักดันการขายคอนกรีตเข็มเจาะ
เล็กสําหรับพื้นที่ที่มีซัลเฟตและคลอ
ไรดในดิน ทดแทนเข็มเจาะเล็กเดิม
ที่ใชอยูใน จังหวัดสมุทรปราการโดย
จัดทําเปนC-Marketing ของ ผจก.ผ.
บางนา ตอไป 

ผจก.สค.ภต.2 
ผจก.ผ.บางนา
จนท.ปข. 
หน.รง.ใน
พื้นที ่

3. เสริมบริการทดสอบคุณสมบัติ
พิเศษ ทางดานการตานทานตอการ
ซึมผานของคลอไรด สําหรับกลุม
ลูกคา Platinum และ Gold สําหรับ
การใชงานครั้งแรก 

ผจก.สค.ภต.2 
ผจก.ผ.บางนา 
จนท.ปข. 
 

 
8.แผนงานในอนาคต 
 
ติดตามผลการใชงานในระยะยาวและนําหลักการนี้ไป
พัฒนาคอนกรีตสําหรับงานเข็มเจาะใหญและเสาเข็ม
สําเร็จรูป (Precast Concrete) สําหรับใชงานในพื้นที่ที่
มีผลกระทบจากซัลเฟตและคลอไรดในดินตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 
โครงงานนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงคได
ดวยความชวยเหลือจากกลุมบุคคลดังนี ้คือ 
• คุณ พชร ภูวัฒนานุสรณ ผูจัดการCPACกรุงเทพ

4ที่ใหคําแนะนําและแนวคิดในการดําเนินการ
โครงงานนี้ 

• คุณรัชตชยุตม  เกษมชัยศิริ หนวยงานพัฒนา-
ผลิตภัณฑ  ที่ใหคําแนะนําในการดําเนินโครงงาน 

• คุณวสันต  จันทรแสง  กรมทรัพยากรธรณี ที่
เอื้อเฟอขอมูลผลการทดสอบน้ําใตดินใน จังหวัด
สมุทรปราการ 

 

 
 
• ทีมงานสงเสริมคุณภาพ กรุงเทพ 3 ที่ใหความ

ชวยเหลือในการทํา Trial Mixed 
• ทีมงานสงเสริมคุณภาพ ภาคใต 2 ที่ใหความ

ชวยเหลือในการทํา Chloride Test 
• ผจก.ผ.บางนา  โรงงานปากน้ํา และศูนยรับจาย

งานบางนา  ที่ใหความชวยเหลือในการหาขอมูล
งานเข็มเจาะเล็กและเก็บตัวอยางน้ําเพื่อทดสอบ 
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