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คอนกรีตกําลังสูงมีบทบาทในวงการกอสรางของประเทศไทยในปจจุบันอยางมาก  เน่ืองจากราคาที่ดินสูงขึ้นมากใน
เขต กทม. และปริมณฑล  ทําใหการกอสรางอาคารสูงมีจํานวนมากและแนนอนคือกําลังอัดของคอนกรีตที่ใช
กอสรางอาคารก็สูงขึ้นมากดวย   ปจจุบันนี้คอนกรีตเทคโนโลยีไดพัฒนาไปมาก  มีการใชสารเคมีในการลดปริมาณ
นํ้าเพ่ือทําใหอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานต่ําลง มีการใชวัสดุปอซโซลานเพื่อเพ่ิมกําลังอัดประลัยและความทนทาน
ของคอนกรีตใหสูงขึ้น และการทําคอนกรีตที่มีกําลังอัดสูงกวา 1100 กก/ซม2  สามารถทําไดไมยากนัก    ในฐานะ
เจาภาพจัดการแขงขันคอนกรีตพลังชางมาหลายป  พบวาทีมที่เขาแขงขันสามารถทํากําลังอัดไดสูงมากเกินกวา 
2000 (สองพัน) กก/ซม2 ที่อายุเพียง 24 ชั่วโมง  แมจะมีขอโตแยงวากําลังอัดที่สูงมากกวา 2000 กก/ซม2 ที่ทําได  
ยังไมสามารถใชในงานจริงก็ตาม  แตแสดงใหเห็นวาสามารถพัฒนาคอนกรีตใหมีกําลังอัดมากกวา 2000 กก/ซม2 
ได 
 ในบทความนี้กลาวถึงวัสดุตลอดจนปจจัยตางๆที่ควรพิจารณาในการผลิตคอนกรีตกําลังสูง  ซ่ึงผูสนใจอาจตอง
นําไปใชในการพิจารณาทําคอนกรีตกําลังสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 
วัสดุที่ใชทําคอนกรีตกําลังสูง 
วัสดุที่ใชทําคอนกรีตกําลังสูงประกอบดวย ปูนซีเมนตปอรตแลนด มวลรวม นํ้า และสารลดปริมาณน้ําหรือสารลด
นํ้าพิเศษ (superplasticizer) นอกจากน้ีนิยมผสมวัสดุปอซโซลาน เชน เถาถานหินหรือซิลิกาฟูมเพ่ือทําปฏิกิริยา
ปอซโซลานและเพิ่มกําลังอัดประลัยของคอนกรีตใหสูงขึ้น 

ปูนซีเมนตปอรตแลนด  การทําคอนกรีตกําลังสูงใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 และไมนิยมใชปูนซีเมนต
ปอรตแลนดประเภทที่ 3 ยกเวนกรณีที่ตองการกําลังอัดในชวงอายุตนสูง เชน พวกคอนกรีตอัดแรง เพราะ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 ราคาสูงจึงทําใหคอนกรีตมีราคาสูงขึ้น นอกจากน้ีการใชปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่ 3 จะทําใหคอนกรีตมีความรอนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันสูงในชวงอายุตนซ่ึงอาจเปนอันตรายตอคอนกรีต
ได ปริมาณปูนซีเมนตที่ใชสําหรับสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงจะคอนขางสูงระหวาง 400 ถึง 600 กก/ม3 ซ่ึงทํา
ใหเกิดความรอนของปฏิกิริยาไฮเดรชันมาก  
มวลรวมละเอียดหรือทราย   ทรายเปนสวนผสมที่สําคัญในคอนกรีตกําลังสูงและสงผลกระทบตอสมบัติของ
คอนกรีตมากกวาหิน   การทําคอนกรีตกําลังสูงควรใชทรายหยาบที่สะอาด เม็ดกลม ผิวเรียบ และมีขนาดคละดี 
เพราะทําใหสวนผสมคอนกรีตตองการนํ้าต่ําลง ทรายที่มีขนาดคละดีจะใหกําลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นโดยเฉพาะ
เม่ือคอนกรีตมีอายุมากขึ้น   การใชทรายที่ละเอียดจะทําใหสวนผสมเหนียว เทและเขยาเขาแบบไดยาก โดยเฉพาะ



การใชทรายที่มีโมดูลัสความละเอียดต่ํากวา 2.5 เพราะสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงมักมีปริมาณของสวนละเอียด
คือปูนซีเมนตและวัสดุปอซโซลานสูง   ACI 363 [1] แนะนําใหใชทรายหยาบโดยมีปริมาณที่ผานตะแกรงเบอร 50 
และ 100 ต่ํา แตยังคงเปนไปตามขอกําหนด ASTM C33 [2] จะทําใหเทไดงายขึ้นและใหกําลังอัดของคอนกรีตที่ดี 
 หิน   หินที่ใชทําคอนกรีตกําลังสูงควรเปนหินขนาดใหญสุดไมเกิน ½ น้ิว หรือขนาด 3/8 น้ิว เพราะการใชหิน
ขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่ผิวของหินมากขึ้นซึ่งเปนการเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหวางหินและซีเมนตเพสต   นอกจากน้ีเม่ือ
คอนกรีตรับแรง หินที่เล็กกวาสามารถกระจายแรงใหแกหินกอนอ่ืนๆ ไดสมํ่าเสมอกวาการใชหินกอนใหญ 
การใชหินยอยสามารถรับแรงไดดีกวากรวดเพราะกรวดมีรูปรางกลมและผิวเรียบ  ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิว
ของกรวดกับซีเมนตเพสตจึงมีคาต่ํา  สงผลใหคอนกรีตรับแรงไดต่ําตามไปดวย  แตการใชหินที่มีรูปรางเปนเหลี่ยม
มุมมากเกินไปหรือมีรูปรางแบนยาวจะใหผลทางดานลบ เพราะตองใช นํ้าในสวนผสมมากขึ้นเพ่ือใหได
ความสามารถในการเทที่เทากัน   ลักษณะของหินที่ดีคือ สะอาด แข็งแกรงสูง เปนรูปลูกบาศก  มีเหลี่ยมและมุม  รู
พรุนนอย ไมมีรูปรางแบนหรือยาวหรือมีคอนขางนอย 

 นํ้า นํ้าที่ใชผสมคอนกรีตกําลังสูงเปนนํ้าสะอาดและไมจําเปนตองเปนน้ํากลั่น     นํ้าประปาสามารถนํามาใชทํา
คอนกรีตกําลังสูงไดเปนอยางดี  
สารเคมีผสมเพ่ิม  การทําคอนกรีตกําลังสูงตองใชสารเคมีผสมเพ่ิมเพ่ือปรับคุณสมบัติของคอนกรีตใหเหมาะสม
กับการใชงานและลดอัตราสวนนํ้าตอวัสดุประสานใหต่ําลง เพ่ือทําใหคอนกรีตมีกําลังสูงขึ้น   สารเคมีพ้ืนฐาน
ไดแกสารลดปริมาณน้ําและสารลดน้ําพิเศษ เพ่ือลดปริมาณน้ําในสวนผสมและเพิ่มความสามารถเทไดของคอนกรีต  
อยางไรก็ตามการใชสารเคมีผสมเพ่ิมในคอนกรีตกําลังสูง ควรตรวจสอบกอนวาสารเคมีผสมเพ่ิมดังกลาวสามารถ
ใชรวมกันไดดีกับปูนซีเมนตที่ใช สารเคมีดังกลาวยังไมหมดอายุ และสามารถปรับคุณสมบัติของคอนกรีตกําลังสูง
ไดตามที่ตองการ 
วัสดุผสมเพ่ิมที่ไมใชสารเคมี  วัสดุเหลาน้ีบางครั้งเรียกวาแรผสมเพ่ิม (mineral admixtures) สวนใหญของแร
ผสมเพิ่ม ไดแก วัสดุปอซโซลาน วัสดุเหลาน้ีจะทําปฏิกิริยาเพ่ิมเติมจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทําใหความแข็งแรงของ
คอนกรีตเพ่ิมขึ้น  วัสดุปอซโซลานที่นิยมใชกันไดแก เถาถานหินและซิลิกาฟูม   เน่ืองจากเปนวัสดุปอซโซลานชั้นดี 
และสามารถใชแทนที่ปูนซีเมนตโดยคิดวาเปนวัสดุประสานดวย  โดยทั่วไปในการทําคอนกรีตกําลังสูงจะใชซิลิกา
ฟูมประมาณรอยละ 5 ถึง 10 โดยนํ้าหนักของวัสดุประสาน  และกรณีที่ใชเถาถานหินจะใชประมาณรอยละ 10 ถึง 
30 โดยนํ้าหนักของวัสดุประสาน  ซิลิกาฟูมมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมกําลังไดดีและเร็ว   สวนเถาถานหินจะชวยใน
เรื่องของความสามารถในการเท ลดความรอนของคอนกรีตจากปฏิกิริยาไฮเดรชันจากการแทนที่ปูนซีเมนต
บางสวนในสวนผสมคอนกรีต และเพ่ิมกําลังอัดประลัย  นอกจากน้ียังมีวัสดุปอซโซลานอื่นๆ ที่ใชในการทํา
คอนกรีตกําลังสูง เชน เมทาเคาลิน เถาแกลบบดละเอียด เปนตน 
เถาถานหิน  ACI 363 [1]  แนะนําวาเถาถานหิน Class F และ Class C สามารถใชในงานคอนกรีตกําลังสูงได  
การใชเถาถานหินมีประโยชนอยูหลายประการ  เชน ปฏิกิริยาปอซโซลานซึ่งเปนปฏิกิริยาระหวางออกไซดตางๆ 
ในเถาถานหินกับดางแคลเซียมไฮดรอกออกไซดทําใหไดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตในคอนกรีตเพ่ิมขึ้น สงผลให
กําลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นเม่ือคอนกรีตมีอายุมากข้ึน  นอกจากน้ีขนาดอนุภาคที่เล็กของเถาถานหินจะไปอุด



ชองวางเล็กๆ ที่มีอยูในคอนกรีตทําใหชองวางลดลง เกิดการอัดตัวไดดีขึ้น ทําใหกําลังอัดมีคาสูงขึ้นตามไปดวย  
และการที่เถาถานหินมีอนุภาคกลมทําใหคอนกรีตสามารถล่ืนไหลไดงายขึ้นจึงใชนํ้าในสวนผสมนอยลงเปนผลให
กําลังสูงขึ้น   นอกจากนี้การใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตสามารถลดปริมาณปูนซีเมนตในสวนผสมคอนกรีตลง 
ทําใหอุณหภูมิของคอนกรีตเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลง [3] 

 ก า ร ใ ช เ ถ า ถ า น หิ น ใ น ก า ร แทนที่ ปู น ซี เ ม น ต บ า ง ส ว น จ ะ ทํ า ใ ห กํ า ลั ง อั ด ข อ ง ค อนก รี ต ห รื อ 
มอรตารที่อายุตนๆ มีคาต่ํากวาคอนกรีตหรือมอรตารที่ไมใชเถาถานหินในสวนผสม เน่ืองจากปฏิกิริยาเกิดไดชาแต
จะชวยเพิ่มกําลังอัดประลัยที่อายุมากขึ้น  การใชเถาถานหินที่ละเอียดขึ้นหรือการใชเถาถานหินรวมกับซิลิกาฟูมจะ
ทําใหกําลังรับแรงในระยะตนดี การทดลองแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาถานหินขนาดเล็กซ่ึงมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย
ประมาณ 2.8 ไมโครเมตร ในอัตราสวนรอยละ 15 ถึง 35 ใหการพัฒนาและกําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูงดีขึ้น  
ขจัดปญหากําลังอัดต่ําในชวงอายุตน  นอกจากน้ียังทําใหความสามารถเทไดดีขึ้น แมวาการใชเถาถานหินเม็ด
ละเอียดอาจตองการนํ้าเพ่ือเคลือบผิวที่มากกวาเถาถานหินเม็ดใหญ  แตเน่ืองจากเม็ดที่กลมในเถาถานหินขนาด
เล็กซ่ึงมีจํานวนมากกวาสามารถชวยลดแรงเสียดทานระหวางวัสดุภายในสวนผสมของคอนกรีตไดดีกวาจึงไมมี
ปญหาเก่ียวกับความตองการนํ้าเพ่ิมขึ้นในสวนผสมของคอนกรีต  แตกลับชวยใหการผสม การเทลงแบบ  
ตลอดจนการกระทุงหรือทําใหแนนทําไดงายกวาคอนกรีตที่ไมมีเถาถานหินในสวนผสม [4] 

ซิลิกาฟูม ในปจจุบันนิยมใชซิลิกาฟูมในการทําคอนกรีตกําลังสูงและเพ่ือเพ่ิมความทนทานของคอนกรีต เพราะ
การใชซิลิกาฟูมในคอนกรีตจะใหกําลังรับแรงดีขึ้นทั้งระยะตนและระยะปลายที่อายุมากขึ้น และชวยลดการซึมผาน
นํ้าของคอนกรีตอยางมาก  สิ่งที่ควรระมัดระวังใหมากในการใชซิลิกาฟูมคือการผสมซิลิกาฟูมในคอนกรีตควรมี
ความสมํ่าเสมอตลอดทั่วกัน นอกจากนี้ตองใชสารลดน้ําหรือสารลดน้ําพิเศษซึ่งควรทําการตรวจสอบวาซิลิกาฟูมที่
ใชสามารถใชรวมกับสารลดนํ้าไดดี เพื่อที่จะไดใชปริมาณน้ําในการผสมคอนกรีตใหพอดีไมมากไป เน่ืองจากซิลิกา
ฟูมมีราคาแพงกวาปูนซีเมนตมากจึงควรตรวจสอบทางดานเศรษฐศาสตรดวย  

สวนผสมของคอนกรีตกําลังสูง 
 โดยทั่วไป คอนกรีตกําลังสูงมักมีปูนซีเมนตหรือวัสดุประสานที่คอนขางสูงและมีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานต่ํา   
การออกแบบสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงสวนมากไดมาจากการปรับปรุง หรือดัดแปลงสวนผสมของคอนกรีต
กําลังสูงที่เคยใชหรือมีอยูแลวมากกวาจะเปนการออกแบบปฏิภาคสวนผสมดังที่เคยปฏิบัติในคอนกรีตกําลัง
ธรรมดา ตารางที่ 1 เปนตัวอยางสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงที่ใชเถาถานหินที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 2.8 
ไมโครเมตรแทนที่ปูนซีเมนตบางสวน กําลังอัดที่อายุ 28 และ 90 วันของคอนกรีตที่มีเถาถานหินสูงกวากําลังแรง
รับของคอนกรีตที่ทําจากปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 [5]  สวนตารางที่ 2 เปนตัวอยางสวนผสมของ
คอนกรีตกําลังสูงใชหินขนาดใหญสุดไมเกิน 3/8 น้ิว มีซิลิกาฟูมควบแนนแทนที่ปูนซีเมนตบางสวน มีอัตราสวนน้ํา
ตอวัสดุประสานคงที่เทากับ 0.27  กําลังอัดที่อายุ 7 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน ของคอนกรีตที่มีซิลิกาฟูมควบแนนมี
คาสูงกวาคอนกรีตธรรมดาคอนขางมาก [5] 
 



ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงที่ผสมเถาถานหินแยกขนาดละเอียด [5] 

วัสดุ 
คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินละเอียด 

เถาถานหิน 0% เถาถานหิน 15% เถาถานหิน 25% เถาถานหิน 35% 
ปูนซีเมนต (กก/ม3) 500 425 375 325 
เถาถานหินแยกขนาด (กก/ม3) 0 75 125 175 
ทราย (กก/ม3) 780 780 780 780 
หิน (กก/ม3) 1030 1030 1030 1030 
นํ้า (กก/ม3) 130 130 130 130 
สารลดน้ําพิเศษ (กก/ม3) 12 12 13 14 
คายุบตวั (ซม) 6.4 18 22 21 
W/(C+F) 0.27 0.27 0.27 0.27 

'
cf  ที่อายุ 28 วัน (กก/ซม2) 670 775 745 760 
'
cf  ที่อายุ 90 วัน (กก/ซม2) 725 885 850 830 

หมายเหตุ เถาถานหินละเอียดขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.8 ไมครอน  หินขนาดใหญสุดไมเกิน 3/8 น้ิว และสารลดน้ําพิเศษมีนํ้าอยูประมาณรอยละ 50   

 
ตารางที่ 2 อัตราสวนผสมและกําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูงที่ผสมดวยซิลิกาฟูม [5] 

วัสดุ 
คอนกรีตที่ผสมซิลิกาฟูม 

0% 5% 10% 15% 
ปูนซีเมนต (กก/ม3) 554 526 499 471 
ซิลิกาฟูมควบแนน (กก/ม3) 0 28 55 83 
ทราย (กก/ม3) 780 780 780 780 
หิน (กก/ม3) 976 976 976 976 
นํ้า (กก/ม3) 146 142 140 139 
สารลดน้ําพิเศษ (กก/ม3) 6.65 14.4 18.28 22.16 
คายุบตัว (ซม) 19 20 19 18 
W/(B) 0.27 0.27 0.27 0.27 

'
cf  ที่อายุ 7 วัน (กก/ซม2) 580 690 710 695 
'
cf  ที่อายุ 28 วัน (กก/ซม2) 760 835 935 880 
'
cf  ที่อายุ 90 วัน (กก/ซม2) 835 875 950 905 
 



กําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูง 
โดยทั่วไปแลวผลการทดสอบคอนกรีตกําลังสูงมีความเบี่ยงเบนสูงกวาคอนกรีตกําลังธรรมดา การที่ผลการทดสอบ
คอนกรีตกําลังสูงมีความเบี่ยงเบนมากยอมทําใหตองเผ่ือคากําลังของคอนกรีตมากขึ้นกวาปกติ    ACI 318 [6] ได
กําหนดการยอมรับกําลังของคอนกรีตที่ไดจากการทดสอบดังน้ี 
ก. กําลังอัดเฉลี่ยของคอนกรีตที่ทดสอบท้ัง 3 ตัวอยางติดตอกัน ตองมีคาเทากับหรือมากกวากําลังอัดของคอนกรีต
ที่ออกแบบ 
ข. กําลังอัดของคอนกรีตที่ทดสอบได ตองไมมีตัวอยางอันใดที่มีกําลังอัดต่ํากวาคาที่ออกแบบไวเกิน 3.4 เมกะปาส
กาล 
ขอกําหนดน้ีใชไดดีสําหรับคอนกรีตที่มีกําลังอัดในชวงระหวาง 21 ถึง 34 เมกะปาสกาล  ในกรณีที่ผลการทดสอบ
กําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูงไมเปนไปตามขอกําหนดควรดูรายละเอียดของผลการทดสอบและขอมูลอ่ืน
ประกอบการตัดสินใจ เชน เม่ือพบวาผลการทดสอบกําลังอัดของบางตัวอยางต่ํากวา 3.4 เมกะปาสกาลไมมากนัก  
จะตองตรวจสอบสวนผสมและปรับสวนผสมใหมีกําลังอัดตามที่ตองการในการทํางานตอไป และสําหรับคอนกรีตที่
เทไปแลวใหพิจารณาการพัฒนากําลังและอายุการใชงาน เน่ืองจากคอนกรีตกําลังสูงมักมีการพัฒนากําลังที่ดีแมวา
จะมีอายุมากกวา 28 วันขึ้นไป และหากการทําการกอสรางอาคารดังกลาวสามารถยืดออกไปไดก็ไมจําเปนตองทุบ
ทิ้งและทําใหม เพราะกําลังของคอนกรีตอาจสูงเพียงพอที่จะรับนํ้าหนักเม่ือเปดใชงานอาคารดังกลาว ทั้งนี้อาจใช
การทดสอบการรับนํ้าหนักตามมาตรฐานระบุเพ่ือใหม่ันใจในความแข็งแรงประกอบดวย 
อายุที่ใชทดสอบคอนกรีตกําลังสูง 
คอนกรีตกําลังสูงมักมีสวนผสมของวัสดุปอซโซลานอยูดวย ซ่ึงจะใหกําลังแกคอนกรีตเพ่ิมขึ้นแมวาอายุของ
คอนกรีตจะมากกวา 28 วัน  ดังน้ันในการออกแบบสวนผสมคอนกรีตจึงไมควรใชกําลังอัดที่อายุ 28 วัน แต
ควรกําหนดกําลังอัดที่อายุ 56 หรือ 90 วัน  และทําการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วันเพ่ือดูแนวโนม
วาเม่ือคอนกรีตมีอายุเพ่ิมขึ้นเปน 56 หรือ 90 วันจะมีกําลังสูงตามที่ตองการ   เพราะคอนกรีตกําลังสูงนิยมใชเทเสา
หรือฐานรากซึ่งองคอาคารดังกลาวกวาจะรับนํ้าหนักอยางเต็มที่ตามที่ออกแบบไวตองใชเวลาในการกอสรางอาคาร
มากกวา 6 เดือนขึ้นไป  ซ่ึงกรณีเชนนี้การใชเถาถานหินหรือวัสดุปอซโซลานในสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงจะทํา
ใหประหยัดและมีกําลังอัดประลัยตามอายุที่ตองการ 
สําหรับงานที่ตองการคอนกรีตมีกําลังที่สูงมากในชวงอายุตน เชน งานคอนกรีตสําเร็จรูปซ่ึงตองการกําลังอัดที่สูง
ในชวงอายุ 12 ถึง 24 ชั่วโมงหรืองานซอมแซมถนนซึ่งตองการกําลังอัดที่สูงในชวงอายุประมาณ 1 หรือ 3 วัน  งาน
เหลาน้ีควรใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 แทนการใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 และไมควรใชเถา
ถานหินในสวนผสมคอนกรีต 
ปริมาณปูนซีเมนต ปริมาณวัสดุประสาน และนํ้า 
คอนกรีตกําลังสูงมักมีปริมาณปูนซีเมนตสูงกวาคอนกรีตกําลังธรรมดา ปริมาณปูนซีเมนตอยูในชวง 400 ถึง 600 
กก/ม3  การใชปริมาณปูนซีเมนตที่มากขึ้นกวาคาดังกลาวจะทําใหกําลังรับแรงของคอนกรีตลดลงดังแสดงในรูปที่ 1    
นอกจากนี้การใชวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนตบางสวนในอัตราที่พอเหมาะสามารถเพิ่มปริมาณวัสดุประสานใน



สวนผสมและทําใหกําลังอัดเพ่ิมสูงขึ้น  ปริมาณวัสดุประสานที่ใหกําลังอัดสูงสุดขึ้นอยูกับ ชนิดของปูนซีเมนต 
สารเคมีผสมเพิ่มที่ใช ชนิดของทรายและหิน รวมทั้งวัสดุปอซโซลานที่ใช 
เน่ืองจากวัสดุปอซโซลานจัดเปนวัสดุประสานดวย ดังน้ันจึงใชอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน (ปูนซีเมนตบวกวัสดุ
ปอซโซลาน) แทนการใชอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต นอกจากนี้ในสารเคมีผสมเพ่ิม เชน สารลดน้ําพิเศษที่ใชในการ
ลดปริมาณน้ําในสวนผสมคอนกรีตจะมีนํ้าเปนสวนผสมอยูดวย เพราะฉะน้ันปริมาณน้ําที่ใชจริงตองรวมปริมาณน้ํา
ที่มีอยูในสารเคมีผสมเพ่ิมเหลาน้ีดวย โดยทั่วไปอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานที่ใชในคอนกรีตกําลังสูงมักอยูระหวาง 
0.25 ถึง 0.40 
 
 

         

รูปที่ 1  ปริมาณปูนซีเมนตที่เหมาะสมสําหรับสวนผสมคอนกรีตกําลงัสูง [5] 
  
การทดลองผสมคอนกรีตกําลังสูง 
เม่ือกําหนดสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงแลว ควรทําการลองผสมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีตทั้งดาน
กําลังอัด การยุบตัว และคุณสมบัติอ่ืนๆ กําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูงที่มีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานคาหน่ึงๆมี
คาแปรผันไดอยางมากขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของปูนซีเมนต  วัสดุปอซโซลาน  มวลรวม  และสารผสมเพิ่ม   
การใชเถาถานหินที่มีดัชนีกําลังที่แตกตางกันในสวนผสมคอนกรีตกําลังสูงยอมใหกําลังของคอนกรีตที่แตกตางกัน
ได เพราะดัชนีกําลังของเถาถานหินอาจมีคารอยละ 75 ถึงสูงกวารอยละ 110 ขึ้นไป  นอกจากน้ีการใชซิลิกาฟูมซ่ึง
มีดัชนีกําลังสูงไดถึงรอยละ 200 ยอมสงผลตอกําลังอัดของคอนกรีตอยางมาก [7] 
เม่ือไดทดสอบสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงในหองปฏิบัติการแลว  ควรลองผสมสวนผสมคอนกรีตดังกลาวใน
สนามอีกคร้ัง เพราะโดยทั่วไปกําลังอัดของคอนกรีตที่ไดในหองปฏิบัติการมักมีคาสูงกวาคอนกรีตที่ผสมในสนาม   
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการตวงสวนผสม  การผสม การเท การทําใหแนน  และ การบมคอนกรีต เปนตน เพราะการ
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ดําเนินการดังกลาวกระทําในสนามไมดีเทากับทําในหองปฏิบัติการ  รูปที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
กําลังอัดของคอนกรีตที่ไดจากการผสมในหองทดลองกับที่ผสมในสนาม ดังนั้นตองออกแบบใหคอนกรีตที่ทดสอบ
ในหองปฏิบัติการมีคาสูงเพียงพอที่จะชดเชยคากําลังอัดที่ลดลงเนื่องจากการผสมหรือทําคอนกรีตในสนาม [8] 
เม่ือเลือกสวนผสมของคอนกรีตไดแลวควรดําเนินการทดลองตอไปเพ่ือเก็บขอมูลที่จําเปน เชน กําลังอัดของ
คอนกรีตตามอายุตางๆ ปริมาณน้ําที่ใชผสม คาการยุบตัวและการสูญเสียคายุบตัว  การเยิ้มนํ้า การแยกตัว การกอ
ตัวของคอนกรีต และ ความหนาแนนของคอนกรีตกําลังสูง เพ่ือใชเปนคาในการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต 
  

รูปที่ 2 กําลังอัดของคอนกรีตที่ทําในหองทดลองและที่ทําในสนาม [8] 
 
ความสามารถในการเทของคอนกรีตกําลังสูง 
ความสามารถในการเทของคอนกรีตกําลังสูงมักใชคายุบตัวของคอนกรีตในการกําหนด  แตขอเสียของการทดสอบ
โดยวิธียุบตัวของคอนกรีต คือ ไมเหมาะท่ีจะใชกับคอนกรีตที่มีการยุบตัวต่ํามากหรือสูงมาก ในการทดสอบ
คอนกรีตที่มีคายุบตัวต่ํามากหรือสูงมากควรเลือกใชวิธีเวลาของวีบีจะใหคาที่ดีกวา  
คอนกรีตกําลังสูงที่ดีควรมีความหนาแนนสูงสามารถกระทุงหรือเขยาหรือทําใหแนนไดอยางเต็มที่โดยเฉพาะใน
กรณีที่ตองเทในบริเวณที่มีเหล็กเสริมหนาแนน โดยท่ัวไปแลวมักกําหนดคายุบตัวของคอนกรีตประมาณ 10 ซม. 
อยางไรก็ตามกอนการกําหนดคายุบตัวของคอนกรีตควรพิจารณาถึงรายละเอียดของแบบหลอคอนกรีต และระยะ
แคบที่สุดของเหล็กเสริม การเลือกใชคายุบตัวที่ต่ํากวา 7.5 ซม. ตองมีเคร่ืองมือในการชวยเขยาหรือทําคอนกรีตให
แนน  
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คอนกรีตกําลังสูงมีแนวโนมที่จะสูญเสียคาการยุบตัวที่เร็วกวาคอนกรีตกําลังธรรมดา ดังน้ันจึงควรตรวจสอบ
ระยะเวลาที่สามารถเทคอนกรีตไดโดยไมมีปญหาเพ่ือจะไดกําหนดการเทคอนกรีตใหเสร็จกอนที่คอนกรีตจะแข็งตัว 
ซ่ึงหากคอนกรีตแข็งตัวแลวจะทําใหทํางานไดยากหรือไมสามารถเทคอนกรีตเขาแบบได 
คอนกรีตกําลังสูงมักมีความเหนียวหนืดมากกวาคอนกรีตธรรมดามากเนื่องจากมีการใชวัสดุละเอียดในสวนผสมสูง 
การใชปูนซีเมนตผสมกับวัสดุปอซโซลานในปริมาณที่มากจะทําใหคอนกรีตสดเหนียวหนืด  เทเขาแบบไดยาก และ
เปนผลเสียตอการไหลของคอนกรีต  ในการกําหนดสวนผสมคอนกรีตกําลังสูงตองใชวัสดุประสานเทาที่จําเปน โดย
ที่ยังมีกําลังอัดสูงตามที่ตองการ ควรใชมวลรวมหยาบหรือหินใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตยังคงมีความสามารถ
ในการเทตามที่ตองการ ในกรณีที่คอนกรีตกําลังสูงที่ออกแบบและนํามาใชในสนามมีความหนืดเพ่ิมขึ้นจากเดิม
อยางผิดปกติควรทําการตรวจสอบสวนผสมที่ชั่งตวงไว  และหาสาเหตุอ่ืนที่กอใหเกิดปญหาดังกลาว เชน มีการกอ
ตัวผิดปกติของปูนซีเมนตหรือไม เพ่ือจะไดดําเนินการแกไข 

การบมคอนกรีต 
การบมคอนกรีตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะคอนกรีตกําลังสูงในชวงอายุตน  และควรทําการบมดวยน้ํา เพราะ
คอนกรีตกําลังสูงจะมีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานที่คอนขางต่ํา  คอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานต่ํากวา 
0.40 มีการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลงอยางมากถานํ้าที่ใชในการทําปฏิกิริยาไมเพียงพอ   การบมดวยน้ําทําให
คอนกรีตสามารถดูดนํ้าจากภายนอกเขาทําปฏิกิริยาได  โดยเฉพาะในบริเวณใกลกับผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับนํ้า  
คอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานเทากับ 0.29 ใชหินที่อยูในสภาพอ่ิมตัวผิวแหงและบมในน้ํามีกําลังอัดที่อายุ 
28 วันสูงกวาคอนกรีตเดียวกันแตใชหินที่แหงและบมในกระสอบชื้นประมาณ 60 ถึง 70 กก/ซม2 [9]  
 
หวังวาทานที่สนใจเร่ืองคอนกรีตกําลังสูง  จะสามารถนําความรูจากบทความนี้ไปประยุกตใชงาน  และ
สามารถทําคอนกรีตกําลังสูงที่มีกําลังสูงไดตามตองการครับ 
 
** รายละเอียดของบทความนี้สวนใหญคัดมาจากหนังสือ “ปูนซีเมนต ปอซโซลาน และ คอนกรีต” พิมพคร้ังท่ี 7  โดย ปริญญา  
จินดาประเสริฐ  และ ชัย  จาตุรพิทักษกุล   สําหรับผูท่ีสนใจรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถหาดูไดจากบรรณานุกรมท่ีใหไวขางลาง
ครับ 
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