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

บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด, 20 - 21 กรกฎาคม 2548 
 
การศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตสําหรับงานอุตสาหกรรมโรงสีขาว 

 

ขจรศักดิ์  แยมสังข 
ผูจัดการสงเสริมคุณภาพ CPAC ภาคเหนือ 4 
กิจการ CPAC ภาคเหนือ 
 
บทคัดยอ: การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตในอุตสาหกรรมโรงสีเพ่ือใหเหมาะสม
กับการใชงานรวมทั้งชวยลดปญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการใชงานคอนกรีตและการทํางาน ทั้งนี้
เปนการสนับสนุนนโยบายของบริษัท ในการสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง 

สําหรับโครงการโรงสีและลานตากขาวในพื้นที่ จ.นครสวรรค จ.กําแพงเพชร จ.พิจิตรและ จ.อุทัยธานี ถึงแมวา
มีการขยายตัวมาตั้งแตป 2546-2547 แตก็ยังคงมีการขยายตัวตอเนื่องถึงป 2548 ซึ่งเจาของงานและ/หรือผูรับเหมาบาง
รายท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจยังคงมีการใชโมเล็กหรือรถโมในการผสมคอนกรีตซึ่งสาเหตุสวนหน่ึงเนื่องมาจาก
ความคุนเคยกับการใชงานคอนกรีตในลักษณะดังกลาว อาทิเชน ลักษณะของเนื้อคอนกรีต ระยะเวลาในการสาดปูน 
ระยะเวลาในการขัดมัน ฯลฯ 

สําหรับโครงงานเรื่องนี้จะทําการศึกษาและปรับปรุงสวนผสมงานพื้นคอนกรีตโดยจะคํานึงถึงความสัมพันธของ
ลักษณะทางกายภาพของอากาศในพื้นที่และระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีตโดยผลการทดสอบที่ไดจะนําไปทดสอบ
ขั้นสุดทายกับพฤติกรรมการใชงานจริงของลูกคาในพื้นที่ในลักษณะของ Blind Test 

นอกจากนี้ในโครงการกอสรางโรงสีและลานตากขาวโครงการหนึ่ง นอกจากจะมีการใชงานคอนกรีตในงานพื้น
ประมาณ 60-70% แลวยังมีการนําคอนกรีตไปใชในการเทผนังโกดังโรงสีอีกประมาณ 20-30% ดังนั้นเพ่ือใหโครงงานมี
ความสมบูรณย่ิงขึ้นจึงไดทําการศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโกดังโรงสีอีกสวนหนึ่ง เนื่องจาก
แตเดิมงานเทผนังคอนกรีตโรงสีที่ใชสวนผสมคอนกรีตทั่วไปจะมีปญหาในเรื่อง ความสามารถในการทํางานได 
(Workability) ซึ่งสวนใหญคนงานจะแกไขปญหาโดยการเติมน้ําที่หนางาน สงผลทําใหคอนกรีตเกิดการแยกตัว 
(Segregation) และเกิดความเสียหายตอโครงสรางผนังโกดังโรงสีทั้งในรูปแบบรูโพรง (Honey Comb) และเปนริ้วทราย 
ทําใหความพึงพอใจของลูกคาลดลง โดยในสวนนี้มุงศึกษาสารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixture) ที่มีคุณสมบัติชวย
เพ่ิมความสามารถในการทํางานไดและความสามารถในการไหล (Flowability) โดยไมเกิดการแยกตัว 

จากโครงงานศึกษาและปรับปรุงสวนผสมงานคอนกรีตในอุตสาหกรรมโรงสีนี้ทําใหไดสวนผสมคอนกรีตที่
เหมาะสมกับพฤติกรรมการทํางานของลูกคามากยิ่งขึ้นซึ่งเปนไปตามนโยบายของผูบริหารที่ตองการเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่ใชคอนกรีตผสมมือหรือคอนกรีตโมเล็ก 
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รูปที่ 1 ตัวอยางคอนกรีตแตกกระเทาะจากชวงเวลา
การสาดปูนขัดมันไมเหมาะสม  
 
 

 
 
รูปที่ 2 ตัวอยางคอนกรีตเปนตามด  
 
 

 
 
รูปที่ 3 ตัวอยางคอนกรีตเปนริ้วทราย  
 

 
 
รูปที่ 4 ตัวอยางคอนกรีตเปนรูโพรง (Honey Comb) 

 
1.  เขาใจในนโยบายของผูบริหาร 
 
เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงสีขาวที่มีมา
ต้ังแตป 2546 ตอเนื่องมาจนกระทั่งป 2548 เพ่ือให
พ้ืนที่ จ.นครสวรรค จ.กําแพงเพชร จ.พิจิตรและ จ.
อุทัยธานีบางสวนเปนศูนยกลางคาขาวของประเทศ 
โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน การ
ขยายตัวดังกลาวสงผลตอปริมาณการใชงานคอนกรีต
ในพ้ืนที่แตเนื่องมาจากความเคยชินในการใชคอนกรีต
ผสมมือหรือคอนกรีตโมเล็ก กอปรกับปจจัยทางดาน
ราคาทําใหมีลูกคาจํานวนไมนอยที่ตัดสินใจเลือกใช
คอนกรีตโมเล็กในการทํางาน 

ดังนั้นจากนโยบายของผูบริหารที่ตองการ
เปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชคอนกรีตผสมมือ
หรือคอนกรีตโมเล็กใหหันมาใชคอนกรีตผสมเสร็จ 
ซีแพคจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษา
และปรับปรุ ง ส วนผสมคอนกรี ตที่ จ ะ ใช ในงาน
อุตสาหกรรมโรงสีขาวใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ลูกคายิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค 
 
2.1 เพ่ือศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตที่ใชใน
อุตสาหกรรมโรงสีขาวใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช
งานของลูกคายิ่งขึ้น 
 

2.2 เพ่ือลดปญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใชงานคอนกรีต
ในอุตสาหกรรมโรงสีขาว 

 
3. กําหนดงานที่จะทํา 
 
3.1 สํารวจพฤติกรรมการทํางานและการใชงาน
คอนกรีตในอุตสาหกรรมโรงสีขาว พ้ืนที่ จ.นครสวรรค 
จ.กําแพงเพชร และ จ.พิจิตร 
 

3.2 ศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตที่ ใชใน
อุตสาหกรรมโรงสีขาวใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช
งานของลูกคาในพื้นที่ 

 
4. พัฒนาวิธีการเพื่อปฏิบตัิงาน 
 
โครงงานนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนผสม คือ 
สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสีและสวนผสม
คอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี 
 

4.1 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสี 
สําหรับสวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพ้ืนโรงสีมุงเนน
ก า ร ศึ ก ษ า ส า ร เ ค มี ผ ส ม ค อ น ก รี ต  (Chemical 
Admixture) เพ่ือทดแทนน้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D 
ซึ่งเปนน้ํายาลดน้ําและหนวงเวลาการกอตัว (Water 
Reducing and Retarded Agent) ซึ่งมีผลตอ
คุณสมบัติระยะเวลาการกอตัว (Setting Time) ของ
คอนกรีต โดยสารเคมีผสมคอนกรีตที่นํามาใชในการ
ทดสอบคุณสมบัติ ไดแก น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท 
A ซึ่งเปนน้ํายาที่มีคุณสมบัติในการลดน้ํา (Water 
Reducing) เพียงอยางเดียวหรือ Plasticizer และ
สําหรับการทดสอบครั้งนี้ไดเลือกน้ํายาผสมคอนกรีต 
WRDA® with HYCOL® ของ W.R.Grace  

สําหรับน้ํายาผสมคอนกรีต WRDA® with 
HYCOL® ของ W.R.Grace ดังกลาวเปนน้ํายาลดน้ําที่

ผลิตจากสารประกอบที่เปนสารอินทรียและไมมีการ
ผสมคลอไรด เปนสวนประกอบหลัก แตสามารถ
ควบคุมการกอตัวไดดีกวา (มีผลในการขยายเวลาการ
กอตัวเพียงเล็กนอยเมื่ออัตราการใชมีการเปลี่ยนไป) 
สําหรับการควบคุมปฏิกิริยาไฮเดรชั่น HYCOL จะทํา
หนาที่กระจายอนุภาคของซีเมนต โดยการลดแรง
ดึงดูดระหวางอนุภาคซีเมนตที่เกิดขึ้นเมื่อผสมกับน้ํา 
ทําใหลดการเกาะกันเปนกลุมของซีเมนต ดังรูปที่ 1 ซึ่ง
สงผลใหคอนกรีตมีความสามารถในการทํางานดีขึ้น เท
งายและแตงผิวไดงายแมคอนกรีตจะใชน้ําในปริมาณที่
นอยลง การทํางานรวมกันระหวางการลดน้ําและการ
ควบคุมปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ HYCOL ทําใหเกิด Gel 
ที่มีหนาที่ประสานมวลรวมในอัตราที่เหมาะสม ซึ่ง
อัตราที่เหมาะสมนี้จะทําใหคอนกรีตสามารถกักน้ําไดดี
ขึ้น และแรงยึดเหนี่ยวภายในมวลของคอนกรีตมีมาก
ขึ้น อันเปนผลทําใหการเยิ้ม (Bleeding) และการ
แยกตัว(Segregation) ของคอนกรีตลดนอยลงขณะที่
ความสามารถในการทํางาน การเทและการแตงผิวของ
คอนกรีตดีขึ้น 

 

 
Molecule with Anionic Polar Group 

in the Hydrocarbon Chain 
 
 

 
 
รูปที่ 5a ลักษณะการทํางานของน้ํายาลดน้ํา (Water 
Reducing Agent)  
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รูปที่ 5b กอนใสน้ํายาเกิดการกระจุกตัวของอนุภาค
ซีเมนต (Flocculation)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 5c หลังใสน้ํายาเกิดการกระจายตัวของอนุภาค
ซีเมนต 
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รูปที่ 6 ตัวอยางน้ํายาลดน้ํา WRDA® with HYCOL® 
ของ W.R.Grace  
 
4.2 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี 
ในสวนของสวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสีก็
เชนเดียวกันเปนการศึกษาสารผสมเพิ่ม (Concrete 
Admixture) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํางานได 
(Workability) ของคอนกรีต โดยสารเคมีที่นํามาใชใน
การทดสอบคุณสม บั ติ  ได แก  สารกั กกระจาย
ฟองอากาศ (Air Entraining Agent) และสําหรับการ
ทดสอบครั้งนี้ไดเลือกน้ํายากักกระจายฟองอากาศ 
Darex® AEA® ของ W.R.Grace  
 

 

 
 
รูปที่ 7 ตัวอยางน้ํายากักกระจายฟองอากาศ Darex® 
AEA® ของ W.R.Grace  
 

สารกักกระจายฟองอากาศเปนสารอินทรียที่ทํา
ปฏิกิริยาบนผิว (Organic Surfactants) ประกอบดวย
ตัวเปล่ียนแปลงคุณสมบัติบนผิวของอนุภาคซึ่งมัก
รวมกันอยูระหวางผิวน้ําและอากาศ ทําใหแรงตึงผิว
ของน้ําลดลงกอใหเกิดฟองอากาศในปริมาณที่สามารถ
ควบคุมไดในเนื้อคอนกรีต ฟองอากาศขนาดเล็ก
กระจายตัวอยูสม่ําเสมอและจะคงตัว โดยทั่วไปจะมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.25-1.00 มิลลิเมตร 
ฟองอากาศที่เกิดขึ้น (Entrain Air) แตกตางจากโพรง
อากาศ (Entrapped Air) ซึ่งมีขนาดใหญและจะเกิดใน
บางบริเวณอันเนื่องมาจากการจี้เขยาคอนกรีตไมดีพอ
ซึ่งมีคุณสมบัติในการกอใหเกิดฟองอากาศขนาดเล็ก
มากกระจายอยูอยางสม่ําเสมอในเนื้อคอนกรีต 
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รูปที่ 8 ประเภทของฟองอากาศ  

 

 
 
รูปที่ 9 กลไกการทํางานของน้ํายากักกระจาย
ฟองอากาศ  
 

 
 
รูปที่ 10 ตัวอยางคอนกรีตที่มีสวนผสมของน้ํายากัก
กระจายฟองอากาศ  

 

ปกติสารกักกระจายฟองอากาศจะนํามาใชลด
อัตราการแตกราวเนื่องจากการเกิด Freezing and 
Thawing ในสวนผสมคอนกรีตสําหรับงานหองเย็น 
(Freezing Room Concrete) แตการกักกระจาย
ฟองอากาศยังมีผลดีตอความสามารถในการทํางานและ
การเกาะตัวของคอนกรีตเหลว โดยลดการแยกตัวและ
การเยิ้ม ไมวาจะมีคายุบตัวมากหรือนอยก็ตาม ใน
คอนกรีตที่มีคายุบตัวเดียวกันคอนกรีตที่มีฟองอากาศ
จะใชงานไดดีกวาคอนกรีตธรรมดาเพราะเทลงแบบและ
ทําใหแนนไดงายกวาหรือมีความสามารถในการเทได

ดีกวานั่นเอง ในสวนผสมที่เหลวฟองอากาศจะชวยลด
การแยกตัวที่อาจเกิดขึ้นระหวางการขนสงและใชงาน 

การเพิ่มปริมาณอากาศ 5% จะทําใหคายุบตัว
เพ่ิมขึ้น 15-50 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณเพสตคงที่ ทั้งน้ี
เปนเพราะฟองอากาศขนาดเล็กเหลานี้ทําหนาที่เสมือน
เปนมวลรวมละเอียดขนาดเล็กซึ่งยืดหยุนไดและมีแรง
เสียดทานต่ําจึงชวยลดแรงเสียดทานระหวางของแข็ง
ภายในเนื้อคอนกรีตเหลว คอนกรีตจึงมีลักษณะคลายกบั
วามีทรายมาก คุณสมบัตินี้ใชไดผลดีสําหรับสวนผสมที่
ขาดอนุภาคขนาดเล็ก 

การเพิ่มปริมาณอากาศ 5% สามารถทําใหลด
ปริมาณน้ําลงได 20-30 ลิตร/ลูกบาศกเมตร สงผลให
กําลังอัดสูงขึ้น และเปนสวนหนึ่งที่ทดแทนกําลังอัดของ
คอนกรีตที่ลดลงจากการเพิ่มปริมาณฟองอากาศ
ภายในคอนกรีต ตามปกติคอนกรีตที่มีฟองอากาศ
กําลังอัดจะลดลง 5% จากการเพิ่มฟองอากาศ 1% 
แสดงผลดังรูปที่ 11 
 

 
 
รูปที 11 ผลของการกักกระจายฟองอากาศตอกําลัง
และความคงทน  
 

สารกักกระจายฟองอากาศจะมีผลกระทบตอ
ความสามารถเทได กําลังอัดและปริมาตรของคอนกรีต
ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลกระทบของการกัก
กระจายฟองอากาศ ดังนี้ 
 

4.2.1 วัสดุผสมคอนกรีตและสัดสวนผสม 
- สวนละเอียด เชน ทรายละเอียดหรือปริมาณ

ซีเมนตที่เพ่ิมขึ้นจะยับย้ังการเกิดฟองอากาศ 
- ปริมาณฟองอากาศจะเพิ่มขึ้นโดยลดขนาด

ของหิน 

ฟองอากาศถูกกัก 
(Entrapped Air) 

ปริมาณฟองอากาศ 
(Air Content) 

ฟองอากาศกระจายตัว 
(Entrained Air) 

น้ํายากักกระจาย 
ฟองอากาศ 
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- สัดสวนของทรายมีความสําคัญตอปริมาณ
ฟองอากาศการเพิ่มทรายขนาด 300-600 ไมโครเมตร
จะกอใหเกิดปริมาณฟองอากาศมากขึ้นแตถามีทรายที่
ละเอียดมากโดยเฉพาะทรายที่ไดจากการบดหินจะ
ยับย้ังการเกิดฟองอากาศ 

- น้ําที่เหมาะสมสําหรับคอนกรีตไมมีผลตอ
ปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้นแตน้ํากระดางจะยับย้ังการ
เกิดฟองอากาศ  ดังนั้นจึงตองใสสารกระจายกัก
ฟองอากาศในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น การใชสารผสมเพิ่มอื่น
รวมกับสารกักกระจายฟองอากาศจะตองทําอยาง
ระมัดระวัง ในบางกรณีอาจยับย้ังการเกิดฟองอากาศ
หรือในบางกรณีอาจจะตองใสสารผสมเพิ่มอื่นหลังจาก
ที่ฟองอากาศเกิดขึ้นกอนแลว 

 
4.2.2 การผสมและการจี้เขยา 

- ปริมาณฟองอากาศจะถูกกระทบดวย ชนิด 
อัตราและเวลาที่ใชในการผสม รวมท้ังปริมาณคอนกรีต
ที่ถูกผสม การยืดเวลาการผสมจะสงผลใหฟองอากาศ
ลดลง 

- คอนกรีตที่มีความสามารถเทไดตํ่ามากจะ
ก อ ให เ กิ ดฟองอากาศได ยากมากและปริ มาณ
ฟองอากาศจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความสามารถเทไดมากขึ้น
ตลอดชวงคายุบตัว 25-150 มิลลิเมตร 

- การจี้เขยาคอนกรีตมากเกินไปจะสงผลให
ปริมาณฟองอากาศลดลง 

 
4.2.3 สภาพแวดลอม 

- ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตจะเปนปฏิภาค
ผกผันกับอุณหภูมิ กลาวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจาก 
10oC เปน 32oC ปริมาณฟองอากาศจะลดลงประมาณ 
50% 
 
5. วิธีการเพือ่ใหงานสําเร็จ 
 
ในสวนของวิธีการเพื่อใหงานสําเร็จก็เชนเดียวกัน ได
แบงวิธีการออกเปน 2 สวนผสม คือ สวนผสมคอนกรีต
สําหรับงานพื้นโรงสีและสวนผสมคอนกรีตสําหรับงาน
ผนังโรงสี 

5.1 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสี 
สําหรับสวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพ้ืนโรงสีได
ดําเนินการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสดที่ทดสอบ
ไดแก การทดสอบหาระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต
ตามมาตรฐาน ASTM C403 และการทดสอบการ
สูญเสียคาการยุบตัว (Slump Loss) ของคอนกรีตตาม
มาตรฐาน ASTM C143 สวนคุณสมบัติของคอนกรีต
แข็งตัวแลวที่ทดสอบ ไดแก การทดสอบกําลังรับ
แรงอัด (Compressive Strength Test) กอนปูน
ตัวอยางรูปทรงลูกบาศกตามมาตรฐาน BS 1881 ทํา
การทดสอบในเชิงเปรียบเทียบโดยปรับอัตราสวนของ
น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท A ที่นํามาทดแทนน้ํายา
ผสมคอนกรีตประเภท D ในสัดสวน 1/3 , 2/3 และ
ทดแทนทั้งหมด สวนผสมคอนกรีตที่ใชในการทดสอบ 
ดังตารางที่ 2 นอกจากนี้ยังทําการทดสอบในชวง
อุณหภูมิหองที่แตกตางกันเพ่ือจําลองการทํางาน
คอนกรีตในชวงเชาและบายซึ่งมีผลตอระยะเวลาการ
กอตัวของคอนกรีตเชนเดียวกัน 
 

สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. MIX No. 
ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน A*,ซีซ ี D**,ซีซ ี

NC 204 88 158 810 1,160 0 615 
A100 204 88 158 810 1,160 205 410 
A200 204 88 158 810 1,160 410 205 
A300 204 88 158 810 1,160 615 0 

* น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท A ไดแก WRDA® with HYCOL® ของ 
W.R.Grace  
** น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D ไดแก P50R ของ W.R.Grace 
 
ตารางที่ 1 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสี  
 

5.2 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี 
สวนการทดสอบคุณสมบัติของสวนผสมคอนกรีต
สําหรับงานผนังโรงสี ไดแก การทดสอบความสามารถ
ในการทํางานได (Workability) โดยวิธีการทดสอบหา
คาการยุบตัวของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C143 
และการทดสอบกํ า ลั ง รับแรงอั ด  (Compressive 
Strength Test) ตามมาตรฐาน BS 1881 เพ่ือใหได
อัตราสวนของสารกักกระจายฟองอากาศที่ทําใหได
คอนกรีตที่มีความสามารถในการทํางานไดดีขึ้นใน
ขณะที่มีกําลังอัดลดลงไมมากนัก สําหรับอัตราสวนของ
สารกักกระจายฟองอากาศ (Air Entraining Agent) ที่
ทดสอบเทากับ 50 ,100 ,150 ,200 ซีซี/100 กิโลกรัม
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ซีเมนตเปรียบเทียบกับสวนผสมคอนกรีตที่ไมไดเติม
สารกักกระจายฟองอากาศ สวนผสมคอนกรีตที่ใชใน
การทดสอบ ดังตารางที่ 2 
 

สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. MIX No. 
ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน D1,ซีซ ี AEA2,ซีซี

OPC 152 152 162 790 1,180 610 0 
AEA50 152 152 162 790 1,180 610 155 
AEA100 152 152 162 790 1,180 610 305 
AEA150 152 152 162 790 1,180 610 455 
AEA200 152 152 162 790 1,180 610 610 

1 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D ไดแก P50R ของ W.R.Grace 
2 น้ํายากักกระจายฟองอากาศ ไดแก Darex® AEA® ของ W.R.Grace  
 
ตารางที่ 3 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี  

 
6.  การปฏิบตัิตามแผนงาน 
 
6.1 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสี 
การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสดที่ทดสอบไดแก 
การทดสอบหาระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีตตาม
มาตรฐาน ASTM C403 และการทดสอบการสูญเสียคา
การยุบตัว (Slump Loss) ของคอนกรีตตามมาตรฐาน 
ASTM C143  

 

  
 
รูปที่ 12 การทดสอบหาระยะเวลาการกอตัวของ
คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C403 
 

  

   
 
รูปที่ 13 การทดสอบการสูญเสียคาการยุบตัว (Slump 
Loss) ของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C143  
 

สวนคุณสมบัติของคอนกรีตแข็งตัวแลวที่
ท ด ส อ บ ไ ด แ ก  ก า ร ท ด ส อ บ กํ า ลั ง รั บ แ ร ง อั ด 
(Compressive Strength Test)กอนปูนตัวอยางรูปทรง
ลูกบาศกตามมาตรฐาน BS 1881  
 

 
 
รูปที่ 14 การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive 
Strength Test) กอนปูนตัวอยางรูปทรงลูกบาศกตาม
มาตรฐาน BS 1881  
 

6.2 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี 
การทดสอบคุณสมบัติของสวนผสมคอนกรีตสําหรับ
งานผนังโรงสี ไดแก การทดสอบความสามารถในการ
ทํางานได (Workability) โดยวิธีการทดสอบหาคาการ
ยุบตัวของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C143 และ
การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive Strength 
Test) ตามมาตรฐาน BS 1881 
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รูปที่ 15 การทดสอบการสูญเสียคาการยุบตัว (Slump 
Loss) ของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C143  
 
 

  

  
 
รูปที่ 16 เปรียบเทียบลักษณะของเนื้อคอนกรีต  
 

 
 
รูปที่ 17 การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive 
Strength Test) กอนปูนตัวอยางรูปทรงลูกบาศกตาม
มาตรฐาน BS 1881  
 

7. การตรวจสอบผล 
 

ผลการทดสอบคอนกรีต 
7.1 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสี 

- การทดสอบหาระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต
ตามมาตรฐาน ASTM C403 
 

 
 
รูปที่ 18 ผลการทดสอบหาระยะเวลาการกอตัวของ
คอนกรีต (ชวงเชา) 
 

 
 
รูปที่ 19 ผลการทดสอบหาระยะเวลาการกอตัวของ
คอนกรีต (ชวงบาย) 
 

จากผลการทดสอบหาระยะเวลาการกอตัว
ของคอนกรีตพบวา ระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต
ยาวนานขึ้น เมื่อเพ่ิมสัดสวนการทดแทนน้ํายาผสม
คอนกรีต Type D ดวยน้ํายาผสมคอนกรีต Type A 
และระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีตจะส้ันลงเมื่อ
อุณหภูมิอากาศสูงขึ้น 
 

- การทดสอบการสูญเสียคาการยุบตัว (Slump 
Loss) ของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C143 
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รูปที่ 20 ผลการทดสอบคาการยุบตัว (Slump) และการ
สูญเสียคาการยุบตัว (Slump Loss) ของคอนกรีต (ชวง
เชา) 
 

 
 
รูปที่ 21 ผลการทดสอบคาการยุบตัว (Slump) และการ
สูญเสียคาการยุบตัว (Slump Loss) ของคอนกรีต (ชวง
บาย) 
 

จากผลการทดสอบการสูญเสียคายุบตัว 
(Slump Loss) พบวา อัตราการสูญเสียคายุบตัวของ
คอนกรีตไมแตกตางกันเมื่อเปล่ียนแปลงสัดสวนการ
ทดแทนน้ํายาผสมคอนกรีต Type D ดวยน้ํายาผสม
คอนกรีต Type A และอุณหภูมิอากาศ 

 
- การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive 

Strength Test) กอนปูนตัวอยางรูปทรงลูกบาศกตาม
มาตรฐาน BS 1881  
 

 
 
รูปที่ 22 ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive 
Strength Test) กอนปูนตัวอยางรูปทรงลูกบาศก 
  

จากผลการทดสอบพบวากําลังรับแรงอัด 
(Compressive Strength Test) ของกอนปูนตัวอยางไม
เปล่ียนแปลงเมื่อเพ่ิม/ลดสัดสวนการทดแทนน้ํายาผสม
คอนกรีต Type D ดวยน้ํายาผสมคอนกรีต Type A 

- Blind Test 
หนวยงานที่ทดสอบ : โรงสีเฮียสุทธิชัย 
ชาง : ชางออด 
ขอมูลที่ไดรับ : “คอนกรีตปาดงายขึ้น ล่ืนขึ้น ไมตองรอ
ขัดมันนาน” 
หนวยงานที่ทดสอบ : โรงสีศิริโสภณ เกาเล้ียว 
ผูรับเหมา : ธารสุวรรณ 
ชาง : ชางจรัญ 
ขอมูลที่ไดรับ : “คอนกรีตล่ืนปาดงายขึ้น เมื่อกอนเวลา
เทเสร็จตอนเย็น บางครั้งตองรอถึงส่ีหาทุมถึงจะขัดมัน
ไดแตตอนนี้ไมตองรอขัดมันนาน” 
หนวยงานที่ทดสอบ : โรงสีรุงเรืองธัญญะ 
อุทัยธานี 
ชาง : ชางทองดี 
ขอมูลที่ไดรับ : “ขัดมันไดเร็วดี เมื่อกอนรอนานเพราะ
อยูใกลโรงงาน (Plant) ดวยมั๊ง ” 
 
7.2 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี 

- การทดสอบการสูญเสียคาการยุบตัว (Slump 
Loss) ของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C143 
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รูปที่ 23 ผลการทดสอบคาการยุบตัว (Slump) ของ
คอนกรีต 
 

จากผลการทดสอบพบวา  คาการยุบตัว 
(Slump) ของคอนกรีตเมื่อเพ่ิมอัตราสวนของน้ํายากัก
กระจายฟองอากาศขึ้น 
 

- การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive 
Strength Test) กอนปูนตัวอยางรูปทรงลูกบาศกตาม
มาตรฐาน BS 1881  
 

 
 
รูปที่ 24 ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive 
Strength Test) กอนปูนตัวอยางรูปทรงลูกบาศก 
  

จากผลการทดสอบพบวา กําลังรับแรงอัด 
(Compressive Strength Test) ของกอนปูนตัวอยาง
ลดลงเมื่ อ เ พ่ิมอัตราส วนของน้ํ ายากักกระจาย
ฟองอากาศขึ้น 

- Blind Test 
หนวยงานที่ทดสอบ : โรงสีบรรพตพืชผล นครสวรรค 
ชาง : ชางใหม 
ขอมูลที่ไดรับ : “คอนกรีตดูเรียบขึ้นไมมีรูโพรง 
เมื่อกอนเทยากคนงานตองเติมน้ํา” 

หนวยงานที่ทดสอบ : โรงสีพืชสุวรรณธัญญกิจ 
อุทัยธานี 
ชาง : ชางใหม 
ขอมูลที่ไดรับ : “เทงายขึ้น ถอดแบบออกแลวเนียน
มาก บางครั้งมีตามดนิดหนอย เถาแกพอใจมาก” 

 
8. การจัดสูการทํางานปกติ 
 
8.1 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสี 
จากผลการทดสอบสามารถปรับปรุงสวนผสมคอนกรีต
สําหรับงานพื้นโรงสีใหตรงตามความตองการของลูกคา
ในเรื่ องของระยะเวลาที่ ใช ในการรอขัดมัน  โดย
พิจารณาจากระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต ดังนี้ 
 

ZBDM0T066A คอนกรีตสําหรับงานพื้น 
สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. ระยะเวลา1 

ชม. ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน A2 (ซีซี) D3 (ซีซี) 
6:00 204 88 158 810 1,160 0 615 
5:00 204 88 158 810 1,160 205 410 
4:00 204 88 158 810 1,160 410 205 
3:00 204 88 158 810 1,160 615 0 

 

1 ระยะเวลานับเริ่มตัง้แตเวลาผสมคอนกรีตแลวเสร็จจนกระทั่งเริ่มสาด
ปูนเพื่อขัดมัน 

2 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท A ไดแก WRDA® with HYCOL® ของ 
W.R.Grace  

3 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D ไดแก P50R ของ W.R.Grace 
 

ตารางที่ 3 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสี  
 

แตทั้งนี้จะตองทําการทดลองสวนผสมกับ
หนวยงานที่มีการนําไปใชจริงอีกครั้งหนึ่งเปนกรณีไป
เพ่ือใหไดสัดสวนของน้ํายาจริง 
 
8.2 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี 
จากผลการทดสอบสามารถปรับปรุงสวนผสมคอนกรีต
สําหรับงานผนังโรงสีเพ่ือลดปญหาความเสียหายของ
โครงสรางคอนกรีต โดยการเพิ่มความสามารถในการ
ทํางานได (Workability) โดยไมสูญเสียกําลังอัดต่ํากวา
ที่รับรอง ดังนี้ 
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ZBDM0T067A คอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี 
สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. 

ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน D1 (ซีซี) AEA2 (ซซีี)
152 152 162 790 1,180 610 305 

 

1 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D ไดแก P50R ของ W.R.Grace 
2 น้ํายากักกระจายฟองอากาศ ไดแก Darex® AEA® ของ W.R.Grace  
 

ตารางที่ 4 สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนังโรงสี  

 
9. แผนงานในอนาคต 
 
สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสีสามารถนําไป
ประยุกตใชกับงานเทพื้นคอนกรีตทั่วไปและงานพื้น
ถนนที่ตองการปรับสวนผสมใหตรงกับพฤติกรรมการ
ทํางานของลูกคา สภาพภูมิอากาศของแตละพ้ืนที่
รวมทั้งฤดูกาลที่เปล่ียนไปอันสงผลตอการกอตัวของ
คอนกรีตซึ่งจําเปนตองทําการทดลองสวนผสมเปน
กรณีไป 

สําหรับสวนผสมคอนกรีตสําหรับงานผนัง
โรงสีก็ เชนเดียวกันสามารถนําไปปรับปรุงใชกับ
โครงสรางผนังอื่นๆ ที่ตองการความสามารถในการเท
ไดที่สูงขึ้นและงานที่ตองการความเรียบโดยไมตองฉาบ
ปูนทับอีกครั้งหนึ่ง 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 
โครงงานนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงคดวย
ความชวยเหลือจากกลุมบุคคลดังนี้ คือ  

• คุณ รัชตชยุตม เกษมชัยศิริ หนวยงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ ที่เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําการ
ดําเนินการโครงงานนี้และพนักงานในหนวยงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ ในการใหความชวยเหลือในดานขอมูลทาง
เทคนิคและการทดลองสวนผสม 

• คุณ ถาวร ดอกไม ผูจัดการภาคภาคเหนือ 4 
ที่ไดใหคําแนะนําและผลักดันโครงงานนี้ รวมท้ัง
พนักงานในพื้นที่ที่ไดมีสวนรวมในการนําสวนผสม
คอนกรีตที่ไดรับการปรับปรุงไปใชในการปฏิบัติงาน
จริง 

• คุณพงษเทพ สิริกุลประทุม จาก W.R.Grace 
ที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารผสมเพิ่ม 

ตลอดจนเจาของหนวยงานโรงสีและลานตาก
ขาวในพื้นที่ จ.นครสวรรค จ.กําแพงเพชร จ.พิจิตรและ 
จ.อุทัยธานี ซึ่งไมสามารถเอยนามไดทั้งหมดที่ให
โอกาสในการนําสวนผสมคอนกรีตไปใชงานจริงรวมทั้ง
ผูรับเหมากอสรางที่ใหความรวมมือในการทดสอบดวย
วิธี Blind Test 
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