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การเจาะคอนกรีต (coring of concrete) จะกระท ากต่็อเม่ือตอ้งการตวัอยา่งคอนกรีต
ท่ีแข็งตวัแลว้มาทดสอบคุณสมบติั ต่างๆ เช่น ก าลงั ความคงทน ความหนาแน่น ดูการแยกตวั
ของคอนกรีต เป็นตน้    ทั้งน้ีเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างคอนกรีตสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภยั  ความไม่แน่ใจในคอนกรีตท่ีเทเสร็จแลว้อาจเกิดข้ึนเม่ือผลทดสอบตวัอยา่ง คอนกรีต
ท่ีเกบ็พร้อมกบัการเทคอนกรีตลงในโครงสร้างมีค่าต ่ากวา่ท่ีออกแบบไว ้ หรือเม่ือคอนกรีตผ่าน
การใช้งานและอาจเกิดการเสียหาย  การเจาะคอนกรีตเพื่อท าการทดสอบจะเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนขา้งสูง และต าแหน่งท่ีเจาะคอนกรีตจะเป็นหลุมซ่ึงมกัท าให้โครงสร้างเสียความแขง็แรง 
และตอ้งท าการอุดบริเวณท่ีเจาะคอนกรีต  ดงันั้นการเจาะคอนกรีตจึงควรด าเนินการในกรณีท่ี
จ  าเป็นจริงๆเท่านั้น  รูปท่ี 1 แสดงคอนกรีตท่ีไดจ้ากการเจาะ  ซ่ึงมกัมีขนาดและความยาวไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน (คอนกรีตมาตรฐานเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 
30 ซม.) 



 

 

 
 

                                      
 
รูปท่ี 1 คอนกรีตท่ีเจาะเพื่อทดสอบก าลงัอดั ซ่ึงมีความสูงเท่ากบัความหนาขององคอ์าคาร 

ปัญหาในการประเมินก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีไดจ้ากการเจาะ คือ ตวัอยา่งคอนกรีต
ส่วนใหญ่มกัมีขนาดเลก็กว่าคอนกรีตขนาดมาตรฐาน  กล่าวคือมี ขนาดของเส้นผ่านศูนยก์ลาง
เลก็กว่า 15 ซม. และ มกัมีความสูง (หรือความยาว) นอ้ยกว่า 30 ซม.   ดงันั้นภายหลงัจากการ
ทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีได ้

จากการเจาะจึงมกัมีค  าถามว่าคอนกรีตดงักล่าวควรมีก าลงัอดัเท่ากบัเท่าใด เม่ือ
เ ทียบกับคอนก รีตขนาด เส้นผ่ านศูนย์กลาง  15 ซม.  สู ง  30 ซม.       
ก่อน จะตอบค าถามขา้งตน้   ขอให้รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบเน่ืองจากขนาด (เล็ก
หรือใหญ่) และ ผลกระทบเน่ืองจากอตัราส่วนความยาว (H) ต่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง (D) ท่ี
มีต่อก าลงัอดัของคอนกรีตก่อน 

ผลก ร ะ ทบ เ น่ื อ ง จ า ก ขน า ด เ ล็ กห รื อ ใ ห ญ่ ข อ ง ค อนก รี ต ต่ อ ก า ลั ง อั ด 
ก าลงัของ คอนกรีตท่ีทดสอบไดจ้ะข้ึนอยูก่บัขนาดของตวัอยา่งทดสอบ  โดยท่ีขนาดของแท่ง 



 

 

 

ทดสอบท่ีใหญ่กว่าจะใหก้ าลงัในรูปของหน่วยแรง (น ้ าหนกัต่อพื้นท่ีหนา้ตดัหรือความเคน้) ท่ี
ต  ่ากว่า ดังแสดงในรูปท่ี 2     เน่ืองจากตัวอย่างคอนกรีตท่ีมีขนาดใหญ่กว่าจะมีจุดอ่อน
มากกว่า  จุดอ่อนดงักล่าวไดแ้ก่โพรงอากาศ รอยร้าวภายในเน้ือซีเมนตเ์พสตท่ี์เกิดจากการหด
ตวั หรือจุดอ่อนท่ีผวิสัมผสัระหวา่งมวลรวมหยาบและซีเมนตเ์พสต ์   ดงันั้นตวัอยา่งคอนกรีตท่ี
ทดสอบจากลูกทรงกระบอกขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง 5, 10, 15, หรือ 20 ซม. จึงใหค่้าท่ีแตกต่าง
กั น โ ด ย ตั ว อ ย่ า ง ท่ี มี ข น า ด เ ล็ ก ก ว่ า จ ะ ใ ห้ ค่ า ก า ลั ง อั ด ท่ี  สู ง ก ว่ า      
เช่น ในรูปท่ี 2  ถา้ใหค้อนกรีตท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. มีค่าก าลงัอดัเป็น
ร้อยละ 100   ดงันั้นคอนกรีตท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. จะมีก าลงัมากกว่า
คือมีค่าประมาณร้อยละ 104 เม่ือเทียบกบัคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 
ซม.   โดยคอนกรีตท่ีท าการทดสอบทั้ ง 2 ขนาดมีส่วนผสมและอายุเดียวกัน    
 

                    
 
                   รูปท่ี 2 ก าลงัอดัของคอนกรีตรูปทรงกระบอกท่ีใชข้นาดต่างๆ กนั [1] 

 
 



 

 

 
ผลกระทบเน่ืองจากอตัราส่วนความยาว (H) ต่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง (D) ของคอนกรีตต่อก าลงั
อดัตวัอยา่ง คอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง (D) 15 ซม. และความยาว
หรือความสูง (H) 30 ซม.  หรือมี H/D เท่ากบั 2.0 แต่มีบางกรณีท่ีอาจไดต้วัอยา่งคอนกรีตท่ีมี
อตัราส่วน H/D มากกว่า หรือนอ้ยกว่า 2 ได ้เช่น ในการเจาะ (coring) คอนกรีตเพื่อท าการ
ทดสอบก าลงัอดั   ผลการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมีค่า H/D ต ่ากว่า 2.0 จะใหก้ าลงัอดั
ของคอนกรีตท่ีสูงกว่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมีค่า H/D เท่ากบั 2 เน่ืองจากคอนกรีตท่ีสั้นพบว่า
การยึดร้ังท่ีปลายทั้ง 2 ขา้งโดยเคร่ืองทดสอบจะท าให้คอนกรีตบริเวณดงักล่าวไม่สามารถ
ขยายตวัดา้นขา้ง ไดจึ้งท าใหส้ามารถรับแรงไดม้ากข้ึน  ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาน้ีจึงตอ้งมีแฟคเตอร์
ตวัคูณซ่ึงข้ึนอยู่กบัค่า H/D ของคอนกรีตท่ีน ามาทดสอบ  ในกรณีท่ีอตัราส่วน H/D ต ่ากว่า 
2.0  มาตรฐาน ASTM C42 [2] และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 409 [3] ไดใ้หค่้าแฟคเตอร์ตวั
คูณของคอนกรีตก าลงัธรรมดาดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตวัอย่าง คอนกรีตท่ีได้จากการเจาะมกัมีความยาวไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัความหนาของโครง 
สร้าง (ดูรูปท่ี 1)     การทดสอบก าลงัอดัจะตดัตวัอย่างคอนกรีตท่ีมีความยาวเกินให้มีขนาด
ความยาวเท่า กบัสองเท่าของเส้นผ่านศูนยก์ลางคือ H/D เท่ากบั 2.0    แต่ถา้ตวัอยา่งคอนกรีตท่ี
เจาะมามีความยาวไม่พอ ผลทดสอบของตวัอย่างคอนกรีตท่ีมี H/D ต ่ากว่า 2.0 จะมีก าลงัอดั
สูงข้ึนจึงตอ้งท าการปรับค่าลงโดยใชต้ารางท่ี 1     ในท านองเดียวกนั ถา้ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีเจาะ
ออกมามีเส้นผ่านศูนยก์ลางต่างจาก 15 ซม. จะตอ้งท าการปรับค่าท่ีทดสอบใหไ้ดข้นาดเป็นค่า
ก าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางขนาด 15 ซม. โดยใช้รูปท่ี 2  
เพื่อให้ท่านผูอ่้าน เขา้ใจมากข้ึนในการใชรู้ปและตารางดงักล่าว  จึงขอยกตวัอย่างเพื่อแสดง
วธีิการค านวณและปรับก าลงัของคอนกรีตท่ีเจาะจากสนาม 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 1 แฟคเตอร์ตวัคูณส าหรับปรับค่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วนความยาวต่อ เส้น
ผา่นศนูยก์ลางของคอนกรีต (H/D) ต ่ากวา่ 2 [2, 3] 

 

                    
 
 
ตวัอยา่ง   ตอ้งการปรับก าลงัของคอนกรีตท่ีเจาะมาจากสนามมีเส้นผา่นศนูยก์ลางเท่ากบั 10.0 
ซม. สูง 15.0 ซม. ท่ีทดสอบก าลงัอดัไดเ้ท่ากบั 230 กก/ซม2 ใหเ้ป็นก าลงัอดัของตวัอยา่ง
คอนกรีตมาตรฐานท่ีมีเส้นผา่นศนูยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. 
วธีิท า 
1. จากรูปท่ี 2  เม่ือเส้นผา่นศนูยก์ลางเท่ากบั 10 ซม. ตวัปรับแกเ้ท่ากบั 1.04 
2. ดงันั้นก าลงัของคอนกรีตท่ีมีเส้นผา่นศนูยก์ลางเท่ากบั 150 มม. = 230/1.04  = 221.2 กก/ซม2 
3. จากตารางท่ี 1  เม่ือ H/D = 1.5   ตวัคูณส าหรับปรับค่าก าลงัเท่ากบั 0.97  [ตาม มอก. 409] 
4. ดงันั้นก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีปรับแลว้ = 221.2 x 0.97 = 214.6 กก/ซม2    
นัน่ คือคอนกรีตท่ีไดจ้ากการเจาะในตวัอยา่งน้ีควรมีก าลงัอดัประมาณ 214.6  กก/ซม2 เม่ือเทียบ
เป็นคอนกรีตมาตรฐานท่ีมีเส้นผา่นศนูยก์ลาง 15 ซม. มีความสูง 30 ซม. 

 

 



 

 

 

การประเมินและการยอมรับก าลงัอดัของงานคอนกรีต 

 
วิธีการหล่อแท่งคอนกรีต ในสนามเพื่อทดสอบก าลงัอดัมีอยูใ่นมาตรฐาน ASTM C31 [4]  ซ่ึง
ไดร้ะบุวิธีการท าและการบ่ม โดยให้เกบ็ตวัอยา่งตามมาตรฐาน ASTM C172 [5] และการบ่ม
แยกออกเป็น 2 วธีิคือ 

 
ก. การบ่มมาตรฐาน (standard curing) เป็นการบ่มเบ้ืองตน้ของคอนกรีตในแบบหล่อใน
สนาม  และการล าเลียงคอนกรีตพร้อมแบบหล่อเพื่อน าไปถอดแบบและบ่มในหอ้งปฏิบติัการ 
ข. การ บ่มในสนาม (field curing) เป็นการบ่มคอนกรีตในสภาพเดียวกบัคอนกรีตท่ีไดเ้ก็บ
ตวัอย่างมาโดยให้แท่ง คอนกรีตอยู่ท่ีเดียวกบัคอนกรีตท่ีเทในโครงสร้างและมีสภาพการบ่ม
เหมือนกนัมาตรฐาน วสท.1008 [6] ก าหนดใหก้ าลงัอดัของแท่งคอนกรีตท่ีผ่านการบ่มแต่ละ
ชนิดจะถือเป็นท่ียอมรับ ไดเ้ม่ือผลเฉล่ียก าลงัอดัของการทดสอบ 3 คร้ังติดต่อกนัให้ค่าเท่ากบั
หรือมากกว่า   และก าลงัอดัท่ีทดสอบแต่ละคร้ังอาจต ่ากว่า   ได้ไม่เกิน 35 กก/ซม2 
นอกจาก น้ีมาตรฐาน วสท. 1008 [6] ยงัระบุว่าเม่ือผลการทดสอบก าลงัอดัของตวัอยา่งท่ีบ่มใน
สนามให้ก าลงัอดัต ่า กว่าร้อยละ 85 ของตวัอย่างท่ีบ่มมาตรฐาน ให้มีการปรับปรุงวิธีการบ่ม
คอนกรีตในโครงสร้างใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีถา้ก าลงัอดัของตวัอย่างท่ีบ่มในสนามสูงกว่า   ท่ีก  าหนด
เกิน 35 กก/ซม2 ก็ให้ถือว่าคอนกรีตมีก าลังอัดดีพอและการบ่มภาคสนามนั้นใช้ได ้
ในกรณีก าลงัอดัของตวัอย่างคอนกรีตท่ีบ่มในห้องปฏิบติัการมีค่าต ่ากว่า  ท่ีก  าหนดเกิน  
35 กก/ซม2 และกรณีท่ีผลการทดสอบตวัอยา่งคอนกรีตท่ีบ่มในสนามบ่งช้ีว่าการบ่มคอนกรีต
ยงัไม่ดีพอ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  

 
1. ถ้าก าลังอัดของคอนกรีตค่อนข้างต ่ าและผลการค านวณบ่งช้ีว่าความแข็งแรงของ 
โครงสร้างลดลงมาก  ใหเ้จาะเอาตวัอยา่งคอนกรีตจากโครงสร้างในบริเวณท่ีมีปัญหาไป 



 

 

 

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C42 [2] โดยการทดสอบแต่ละคร้ังใหเ้จาะคอนกรีตจ านวน 3 
ตวัอยา่ง 

 
2. ถา้ คอนกรีตในโครงสร้างใชง้านในลกัษณะแหง้ตอ้งผึ่งคอนกรีตท่ีเจาะมาใหแ้หง้ใน อากาศ
เป็นเวลา 7 วนัก่อนทดสอบ  ถา้คอนกรีตในโครงสร้างใชง้านในลกัษณะเปียกใหแ้ช่คอนกรีต
นั้นในน ้าอยา่งนอ้ย 40 ชัว่โมง แลว้ทดสอบในสภาพเปียก 

 
3. ถา้ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีเจาะแต่ละ แท่งมีค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของ   ท่ีก  าหนด  และค่า
ก าลงัอดัเฉล่ียของแท่งคอนกรีตท่ีเจาะจ านวน 3 แท่งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 ของ   ท่ีก  าหนด  ให้
ถือวา่โครงสร้างส่วนท่ีพิจารณามีความแขง็แรงเพียงพอ 

 
4. หาก ผลการทดสอบตามขอ้ 3. ไม่ผ่าน และมีขอ้สงสัยในความมัน่คงของโครงสร้างวิศวกร
อาจสั่งให้ท าการทดสอบการรับ น ้ าหนกับรรทุก หรือทุบท้ิงเพื่อเทคอนกรีตใหม่ หรือกระท า
การอ่ืนใดท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

สุดทา้ยน้ีหวงัว่าท่านผูอ่้านจะสามารถประเมินก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีได ้จากการเจาะและท่ี
ส าคญั คือ สามารถบอกไดว้า่โครงสร้างคอนกรีตท่ีตอ้งเจาะคอนกรีตออกมาทดสอบสามารถใช้
งานไดห้รือตอ้งทุบท้ิงดี 
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