
คอนกรีตแบบไหน ?

 ในอดีตการทํางานคอนกรีตจะยึดถือตาม
มาตรฐาน ACI , BSEN หรือ มอก. เปนหลัก 
กลาวคือ เปนขอกําหนดใหผูผลิตคอนกรีตและ
ผูรับเหมา (คนใชงานคอนกรีต) ปฏิบัติตาม โดย
ขอกําหนด 2 หัวขอหลักที่นิยมนํามากําหนดชั้น
คุณภาพคอนกรีต ก็คือ คายุบตัว (Slump) และ
กําลังอัด (Strength) ดังตัวอยางในตารางที่ 
1 และ 2 ซึ่งพบปญหามากเกี่ยวกับคุณภาพของ
คอนกรีตในโครงสราง ผูผลิตคอนกรีตจะผลิต
ตามขอกําหนด แตผูรับเหมาหรือผูใชงานคอนกรีต
มักตองการใหเติมน้ําเพิ่มในสวนผสมเพื่อให
คอนกรีตมีความขนเหลว หรือคายุบตัวสูงขึ้น เพื่อ
ใหสามารถทํางานโดยวิธีการลากโกย หรือจี้เขยา
งายขึ้น ซึ่งในจุดน้ีนี่เองมักจะเกิดปญหาโตแยงกัน
ระหวางผูผลิตกับผูใชงานคอนกรีต กลาวคือ ผู
ผลิตก็จะไมใหเติมน้ําเพิ่มหรือผสมซ้ํา เพราะจะสง
ผลใหกําลังอัดตํ่ากวาเกณฑ ดังแสดงในรูป A-E 

สวนนวัตกรรมผลิตภัณ
ฑ 

ไมตองเติมน้ําเพิ่มเวลาเท
เรีียบเรียงโดย 
นคร สังขทอง 

ผจก.พัฒนาและสงเสริมความรูฯ 

โครงสราง

1. โครงสรางเหล็กเสริม
กําแพงกันดิน และฐานราก
2. ฐานราก, Caisson 
และ โครงสรางกําแพง
ยอย
3. โครงสราง คาน และ
กําแพงเสริมเหล็ก
4. โครงสรางเสา
5. งานเทพื้น
6. งานเทคอนกรีตมวล
ใหญ (Mass Concrete)

2.5 – 7.5

2.5 – 7.5

2.5 – 10.0

2.5 – 10.0
2.5 – 7.5
2.5 – 7.5

คายุบตัว 
(ซม.)

ตารางที่ 1 ACI 211.1 ขอแนะนําคายุบ
ตัวคอนกรีตสําหรับโครงสรางตางๆ [1]





สวนผูใชงานคอนกรีตก็ตองการเติมน้ําเพิ่มโดย
อางวาคอนกรีตแข็งทํางานยากมาก ซึ่งก็ดูจะเปน
เชนนั้นจริงๆ หากวิเคราะหปญหาอยางตรงไป
ตรงมาจะพบวาขอกําหนดคอนกรีตใชกันอยูนั้น
สามารถทํางานไดภายใตการใชเครื่องไมเครื่อง
มือที่ไดมาตรฐาน เชน การใชเครื่องมือจี้เขยาที่
ไดมาตรฐาน หรือ Vibrating Screed สําหรับ
งานพื้น การลําเลียงโดยใชลิฟทหรือเครน แตใน
ความเปนจริง ชางสวนใหญในประเทศไทยจะไม
ลงทุนเรื่องเครื่องมือทุนแรง ทั่วไปมักใชแรงงาน
คนมากกวา รูปที่ 2, 3 และ 4 แตในปจจุบันคาแรง
งานที่สูงขึ้นจนสงผลกระทบตอตนทุน ประกอบกับ
แรงงานหายากมากขึ้น และแนนอนการเติมน้ําเพิ่ม
ใหคอนกรีตเหลวๆ เพื่อใหทํางานงายๆ และเสร็จเร็ว
ก็ยังเปนความตองการของผูใชงานคอนกรีตเพิ่ม
มากขึ้นไปดวย

ตารางที่ 2 มอก. 213-2552 ชั้นคุณภาพ
ของคอนกรีต [2]

E ผลการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตในหองปฏิบัติการโดยใชสวน
ผสมคอนกรีตกําลังอัด 240 กก./ซม.2 ทรงลูกบาศก แลวเพิ่มน้ํา
เขาไปที่ละ 5 ลิตร เก็บตัวอยางเพื่อทดสอบกําลังอัด

C

A รูปแสดงคายุบตัวคอนกรีตที่ผลิตตามขอกําหนด Slump 9 ซม.
B รูปแสดงคายุบตัวคอนกรีตที่ผูใชงานเติมนํ้าเพิ่มจนคอนกรีตมีคา
ยุบตัว 18 ซม.
C คอนกรีตทั่วไปที่เพิ่มนํ้าจนเหลวเมื่อเทลงรางก็ยังตองใชแรงงาน
โกยหรือตักเขาแบบอยูดี
D ผลของการเติมนํ้าเพิ่มเพื่อใหคอนกรีตเหลวและเทงายขึ้น ทําให
เกิดการแยกตัว เมื่อถอดแบบจะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน

E

D

A

B





รูปที่ 2 การเติมน้ําเพิ่มความ
เหลวระหวางการเทคอนกรีต

รูปที่ 3 การเทคอนกรีตเสาสูง
โดยในแรงงานคน

รูปที่ 4 คอนกรีตธรรมดาเติม
น้ําจนเหลวแลวเทเสาสูง 3 เมตร 
พบวามีการแยกอยางตัวรุนแรง

 ปจจุบันปญหาขางตนนี้สามารถแกไขไดโดย
การใชคอนกรีตท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อาจเรียก
วา Flowing Concrete หรือ Easy-to-Use 
Concrete ในตางประเทศมีใชงานกันมานานแลว 
ซึ่งสามารถแกปญหาการเติมน้ําเพิ่มไดเพราะวิธี
คิดในการออกแบบจะยึดถือความตองการของผู
ใชงานเปนหลักประกอบกับการใหความสําคัญดาน
วิศวกรรมและคอนกรีตเทคโนโลยี ทําใหคอนกรีตที่
มีคายุบตัวสูง (High Slump) ดังในรูปที่ 5, 6 และ 
7 และสามารถไหลเขาแบบไดงายและรับกําลังอัดได

สูงกวา โดยไมตองใชเครื่องมือทุนแรง  จึงทําให
งานเสร็จเร็ว สามารถเพิ่มปริมาณงานเทคอนกรีต
ตอวันไดโดยไมตองเพิ่มแรงงาน ซึ่งปจจุบันมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารผสมเพิ่มที่มีราคาไมสูงจนเกิน
ไป สามารถนํามาปรับปรุงใหคอนกรีตชั้นคุณภาพที่
ใชงานทั่วไป ไมวาจะเปนงานโครงการเล็กๆ งานบาน 
หรืองานตอเติม สามารถใชไดโดยที่มีราคาเพิ่มขึ้น
จากเดิมเพียงเล็กนอย (รอยละ 2 – 3)  ซึ่งผูรับ
เหมาหรือเจาของงานสามารถรับได เมื่อเปรียบ
เทียบกับคุณภาพและปริมาณงานที่ไดรับ

รูปที่ 5 Flowing concrete เท
ฐานราก Free Fall สูง 2.5 
เมตร โดยไมเกิดการแยกตัวของ
คอนกรีต

รูปที่ 6 Flowing concrete เท
คอนกรีตผานรางยาว 4 เมตร 
โดยไมมีการเติมน้ํา

รูปที่ 7 Flowing concrete เท
เสา Free Fall สูง 6 เมตร โดย
ไมเกิดการแยกตัวของคอนกรีต





การเทคอนกรีต

ความสูงในการปลอยตก (Free 
fall) คอนกรีตโครงสราง เชน เสา

ระยะความหนาตอชั้นที่ตองจี้เขยา 
(Lift Thickness) คอนกรีต
โครงสราง เชน เทฐานราก

ระยะหางระหวางจุดเทคอนกรีต
โครงสราง เชน เทพื้นคอนกรีต
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คอนกรีตทั่วไป
คายุบตัว 
10 ซม.

Flowing 
Concrete
คายุบตัว 
20 ซม.

หมายเหตุ

1.5 เมตร

30 ซม.

ไมเกิน 1 เมตร

3 – 5 เมตร

1 – 1.5 เมตร

2 – 3 เมตร

ขึ้นอยูกับปริมาณเหล็กเสริม

Flowing Concrete ใช
พลังงานในการจี้เขยานอย
กวา

Flowing Concrete 
สามารถไหลตัวไดดีกวาโดย
ไมเกิดการแยกตัว

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณสมบัติคอนกรีตทั่วไปกับ Flowing คอนกรีต [3]


