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ในงานวิศวกรรมโยธา คอนกรีตถือได้ว่าเป็นวสัดุพื้นฐานท่ีใช้ในการก่อสร้าง

โครงสร้างมากท่ีสุด ซ่ึงจะอยูใ่นรูปคอนกรีตเสริมเหลก็และเป็นการใชว้สัดุร่วมกนัท่ีชาญฉลาด
อย่างหน่ึง ในการเรียนการสอนในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการหาสัดส่วนผสมคอนกรีต เช่น 
คอนกรีตเทคโนโลยีและการทดสอบวสัดุ เป็นตน้ ผูส้อนโดยทัว่ไปมกัจะเน้นไปท่ีวิธีการหา
สัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคุณสมบติัของคอนกรีตสด ความคงทน และก าลงัรับแรง
กดอดัประลยั (ultimate compressive strength) ของคอนกรีตเป็นหลกั อยา่งไรกต็าม ศกัยภาพ
ในการใชง้านและการตอบสนองของโครงสร้างคอนกรีตต่อแรงกระท าไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัก าลงั
ของคอนกรีตเพียงอย่างเดียว หากยงัข้ึนอยู่กบัการใช้งานตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด และ
เสถียรภาพของโครงสร้างอีกดว้ย โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีมาตรฐานการออกแบบไดก้ าหนดให้
ช้ินส่วนโครงสร้างตอ้งมีค่าการเปล่ียนแปลงรูปร่างไดไ้ม่เกินค่าท่ีก าหนดค่าหน่ึง เช่น ความยาว
ช่วงของช้ินส่วนโครงสร้างหารดว้ย 360 เป็นตน้ ซ่ึงในการตรวจสอบค่าการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ดงักล่าว ค่าโมดูลสัยดืหยุน่(modulus of elasticity) ซ่ึงเป็นสมบติัทางกลของท่ีบ่งบอกถึงความ
แกร่งของคอนกรีตจะเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหน่ึงในการค านวณ ดงันั้น บทความน้ีจะกล่าวถึง
เกร็ดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาค่าโมดูลสัยืดหยุ่นของคอนกรีตและการท าให้คอนกรีตมี
โมดูลสัยดืหยุน่สูงข้ึน ซ่ึงมกัจะไม่มีการกล่าวถึงมากนกัในการเรียนการสอนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอนกรีตในระดบัปริญญาตรี 



 

 

 
ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตเป็นสมบัติทางกลท่ีมีส าคัญมากค่าหน่ึงของ

คอนกรีตซ่ึงข้ึนอยูก่บัซีเมนทเ์พสซ์ (cement paste) ความแกร่งของมวลรวม (aggregates)และ
วิธีการทดสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบของAmerican Society for Testing and Materials ค่า
โมดูลสัยดืหยุ่นของคอนกรีตจะหาไดต้ามมาตรฐาน ASTM C469 ซ่ึงในการทดสอบ ค่าการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างของตวัอย่างทดสอบคอนกรีตมาตรฐานจะถูกวดัโดยใช้ compressometer
หรือ extensometer ในช่วง gage length ของตวัอยา่งทดสอบ ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1 โดยขั้นตอน
ในการทดสอบเร่ิมตน้ดว้ยการทดสอบหาก าลงักดอดัประลยัของตวัอยา่งทดสอบในชุดของการ
หล่อตวัอย่างทดสอบเดียวกนัก่อน เพื่อใช้ขอ้มูลดงักล่าวในการทดสอบหาค่าโมดูลสัยืดหยุ่น
ต่อไป จากนั้น ท าการทดสอบหาค่าโมดูลสัยดืหยุน่โดยการใหแ้รงกระท าต่อตวัอยา่งทดสอบ 2 
รอบ โดยรอบแรกจะ 

 
เป็นการท าpreloadingตวัอย่างทดสอบ เพื่อให้ตวัอย่างทดสอบและเคร่ืองมือวดัแรงและการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างมีความพร้อมส าหรับการทดสอบ จากนั้น ท าการให้แรงกระท ารอบท่ีสอง
โดยท่ีค่าแรงกระท าและค่าการเปล่ียนรูปร่างในแนวแกนหรือค่าความเครียดในแนวแกน
(longitudinalstrain)จะถูกบนัทึกท่ีจุดสองจุดต่อไปน้ี 1.) จุดท่ีการเปล่ียนรูปร่างในแนวแกนให้
ค่า longitudinalstrain เท่ากบั 5(10-6) mm/mm และ 2.) จุดท่ีแรงกระท ามีค่า 40% ของแรงกดอดั
ประลยั สุดทา้ย ค่าโมดูลสัยืดหยุ่นจะค านวณไดจ้ากแผนภาพหน่วยแรง-ความเครียด (stress-
strain diagram)ของจุดทั้งสองท่ีวดัได ้

 

                                                
                                       รูปท่ี 1 การติดตั้งตวัอยา่งทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C469 



 

 

 
การท าให้คอนกรีตโดยเฉพาะคอนกรีตก าลงัสูงมีโมดูลสัยดืหยุ่นสูงข้ึนนั้นมีหลาย

วิธี วิธีการหน่ึงในการเพิ่มโมดูลสัยดืหยุน่ส าหรับคอนกรีตท่ีมีสัดส่วนผสมค่าหน่ึงคือ การเพิ่ม
ปริมาณมวลรวมหยาบในสัดส่วนผสมรูปท่ี 2 แสดงผลของการเพิ่มสัดส่วนของมวลรวมหยาบ 
(โดยน ้ าหนกั) ท่ีมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของโมดูลสัยืดหยุ่นส าหรับคอนกรีตท่ีมีสัดส่วนของวสัดุ
อ่ืนๆ ท่ีเหมือนกนัแตกต่างกนัเฉพาะสัดส่วนของมวลรวมหยาบจากรูป พบว่า ส าหรับตวัอยา่ง
ทดสอบท่ีไดรั้บการบ่มดว้ยความช้ืนตามาตรฐาน ASTM เม่ือปริมาณมวลรวมหยาบเพิ่มข้ึนโดย
เฉล่ีย2% แลว้โมดูลสัยดืหยุน่มีค่าเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย3.5% ท่ีอายคุอนกรีต 28 วนัและ 56 วนัและ
คอนกรีตท่ีมีสัดส่วนของมวลรวมหยาบท่ีสูงกว่าจะมีการเพิ่มข้ึนของค่าโมดูลสัยดืหยุน่ตามช่วง
อายคุอนกรีตต่างๆ หลงัจากจาก1 วนัสูงกวา่คอนกรีตท่ีมีสัดส่วนของมวลรวมหยาบท่ีต ่ากว่า ซ่ึง
น่าจะมีสาเหตุมาจากการเพิ่มปริมาณมวลรวมหยาบเป็นการเพิ่มพื้นท่ีผิวของมวลรวมหยาบ ซ่ึง
ท าให้การพฒันาพนัธะท่ีใช้ยึดระหว่างซีเมนท์เพสซ์และมวลรวมหยาบดีข้ึนเม่ือเวลามากข้ึน
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณมวลรวมหยาบจะท าให้เกิดผลขา้งเคียงท่ีจะตอ้งท าการปรับ
สัดส่วนส่วนผสมอ่ืนๆ ของคอนกรีตเพื่อใหค้อนกรีตมีความสามารถในการน าถูกไปใชง้านได้
(workability)ท่ีเหมาะสม เช่น การเพิ่มพื้นท่ีผิวของมวลรวมหยาบจากการเพิ่มปริมาณมวลรวม
หยาบจะท าให้คอนกรีตตอ้งการซีเมนท์เพสซ์มากข้ึน เพื่อให้ไดw้orkability เท่าเดิม เป็นตน้ 
นอกจากนั้นแลว้ จากการศึกษาของ Myers และ Carrasquillo [1]  พบวา่ค่า 
 
โมดูลสัยดืหยุน่นอกจากข้ึนอยูก่บัปริมาณของมวลรวมหยาบแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัชนิดของมวลรวม
หยาบด้วย การเพิ่มของปริมาณมวลรวมหยาบเกินกว่า 40%ของสัดส่วนผสมจะช่วยท าให้
โมดูลสัยดืหยุน่ของคอนกรีตมีค่าเพิ่มข้ึน แต่ไม่ท าใหก้ารพฒันาการของก าลงัรับแรงกดอดัของ
คอนกรีตต่ออายุของคอนกรีตดีข้ึน และค่าโมดูลสัยืดหยุ่นไม่ข้ึนอยู่กบัขนาดของมวลรวม ถึง
แมน้ว่า ขนาดของมวลรวมท่ีเล็กลงส าหรับปริมาณมวลรวมค่าๆ หน่ึงจะช่วยลด unit bond 
stress เน่ืองจากการท่ีพื้นท่ีผิวของมวลรวมเพิ่มข้ึน และท าให้ก  าลงัรับแรงกดอดัประลยัของ
คอนกรีตมีค่าเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย (4 ถึง 5%) กต็าม 
 
 



 

 

 

                                                               
                                             
                                           รูปท่ี 2 กราฟความสัมพนัธ์ของโมดูลสัยดืหยุน่และสัดส่วนของมวลรวมหยาบ  
                                                                                          [ปรับแปลงจาก 1] 
 

วธีิการท่ีสองในการเพิ่มโมดูลสัยดืหยุน่ส าหรับคอนกรีตท่ีมีสัดส่วนผสมค่าหน่ึงคือ
การเลือกใชช้นิดมวลรวมท่ีมาจากแหล่งมวลรวมท่ีเหมาะสมกบัซีเมนทเ์พสซ์รูปท่ี 3 แสดง
ความสัมพนัธ์ของโมดูลสัยดืหยุน่และค่ารากท่ีสองของก าลงัรับแรงกดอดัประลยัของคอนกรีต
ตามชนิดมวลรวมท่ีมาจากแหล่งมวลรวมประเภทต่างๆ จากรูปจะเห็นไดว้่า การใชม้วลรวมท่ี
แกร่งกวา่และแน่นกว่าจะช่วยท าใหค้อนกรีตมีค่าโมดูลสัยดืหยุน่สูงข้ึน แต่มวลรวมดงักล่าวจะ
ท าใหเ้กิด stress concentration และ microcracksข้ึนท่ี interface ระหว่างมวลรวมและซีเมนท์
เพสซ์ ซ่ึงจะท าใหก้  าลงัรับแรงกดอดัประลยัของคอนกรีตมีค่าลดลง ดงันั้น วสัดุต่างๆ ท่ีน ามา
ผลิตคอนกรีตก าลงัสูงจะตอ้งมีสมบติัท่ีเหมาะสมซ่ึงกนัและกนั เพื่อท่ีท าให้การพฒันาการของ
สมบติัต่างๆ ทั้งโมดูลสัยืดหยุ่นและก าลงัรับแรงกดอดัประลยัของคอนกรีตดีข้ึน นอกจากนั้น
แลว้ มวลรวมท่ีได้จากการบดแตกหรือมีลกัษณะเป็นเหล่ียมมุมจะเป็นมวลรวมท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากจะช่วยใหม้วลรวมและของซีเมนทเ์พสซ์ยดึติดกนัดีข้ึน 

 
 



 

 

 

                                                          
            รูปท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ของโมดูลสัยดืหยุน่และค่ารากท่ีสองของก าลงัรับแรงกดอดั              
                       ประลยัของคอนกรีตตามชนิดมวลรวมท่ีมาจากแหล่งมวลรวมประเภทต่างๆ [1] 

 
จากบทความขา้งตน้ ค่าโมดูลสัยดืหยุน่ส าหรับคอนกรีต โดยเฉพาะคอนกรีตก าลงั

สูง ท่ีมีสัดส่วนผสมค่าหน่ึงจะถูกท าใหเ้พิ่มข้ึนไดโ้ดยการเพิ่มปริมาณมวลรวมหยาบและการใช้
ชนิดมวลรวมท่ีมาจากแหล่งมวลรวมท่ีเหมาะสมกบัซีเมนทเ์พสซ์และมีลกัษณะเป็นเหล่ียมมุม
อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบติัแลว้ ความเหมาะสมของปริมาณมวลรวมหยาบและชนิดของมวล
รวมท่ีใชเ้พื่อให้ไดส้ัดส่วนผสมของคอนกรีตท่ีมีค่าโมดูลสัยืดหยุ่นและค่าก าลงัรับแรงกดอดั
ประลยัของคอนกรีตมีความเหมาะสมท่ีสุดจะหาไดจ้ากการทดลองผสมตามสัดส่วนผสมต่างๆ
ก่อนเท่านั้น 
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