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1. บทนํา 

Self-Compacting Concrete(SCC)ถูกพัฒนาข้ึนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1986 โดยมีแนวคิดหลักเพื่อ

ลดปญหาในการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตเนื่องจากความเช่ียวชาญในการเทคอนกรีตของคนงาน อีกท้ัง

ยังชวยเพิ่มความทนทานของโครงสรางคอนกรีตใหมีอายุการใชงานมากข้ึนอีกดวย Self-Compacting 

Concreteคือคอนกรีตสมรรถนะสูง(High Performance Concrete)ท่ีสามารถไหลเขาแบบไดดวยน้ําหนัก

ของตัวเองโดยไมจําเปนตองใชเคร่ืองส่ันชวยในการเทคอนกรีต ดังนัน้ความอัดแนนของคอนกรีตจึง

คอนขางสูงสงผลใหโครงสรางมีความแข็งแรงและทนทานมาก นอกจากนี้กําลังอัดของ Self-Compacting 

Concreteมีคาสูงมากเน่ืองจากปริมาณซีเมนตท่ีคอนขางสูงในสวนผสม ซ่ึงมีคาประมาณ 700-800 กก/ซม2

อัตราสวนผสมของคอนกรีตธรรมดาและ Self-Compacting Concreteแสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 อัตราสวนผสมของคอนกรีตธรรมดาและSelf-Compacting Concrete[1] 

คอนกรีตชนิดนี้ไมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายนักในโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไป

เนื่องจากราคาตอหนวยท่ีสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศญ่ีปุน เพราะวาคอนกรีตท่ีใชปูนซีเมนตในปริมาณ

ท่ีสูงและเปนวสัดุผงเพียงอยางเดียว จําเปนท่ีจะตองใชปูนซีเมนต Portland ชนิดท่ี 3 (Low heat cement) 

รวมดวยเพื่อลดความรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยา Hydration ซ่ึงปูนซีเมนตชนิดนี้มีราคาแพงกวาปูนซีเมนตชนิด
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ท่ี 1จึงทําใหราคาตอหนวยสูงมาก Self-Compacting Concreteถูกนํามาใชในโครงสรางพิเศษท่ีตองการ

กําลังสูงหรือในโครงสรางท่ีมีการเสริมเหล็กปริมาณมาก เพื่อใหแนใจไดวาคอนกรีตสามารถไหลผานเหล็ก

เสริมจนเต็มแบบไดภาพท่ี 2แสดงโครงสรางสําหรับจุดยดึร้ังเคเบิลของสะพานAkashi-Kaikyoซ่ึงเปน

การใช Self-Compacting Concreteท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 2โครงสรางสําหรับจุดยึดร้ังเคเบิลของสะพาน Akashi-Kaikyo,ประเทศญ่ีปุน 

2. อัตราสวนผสมเบื้องตนของ Self-Compacting Concrete 

ปริมาณสวนผสมที่แตกตางอยางเหน็ไดชัดเจนระหวางคอนกรีตธรรมดาและ Self-Compacting 

Concreteคือปริมาณซีเมนตและปริมาณมวลรวมหยาบในสวนผสม (ดภูาพท่ี1)Self-Compacting 

Concreteตองการปริมาณซีเมนตท่ีสูงในการทําปฏิกิริยากับสารลดน้ํา (Superplasticizer, water 

reducing agent) เพื่อสรางแรงผลักระหวางอนภุาคซีเมนตท่ีจะทําใหคอนกรีตสามารถไหลไดดวยตัวเอง 

นอกจากนี้ปริมาณมวลรวมหยาบจําเปนท่ีจะตองจํากัดเนื่องจากปริมาณมวลรวมหยาบสงผลอยางชัดเจนตอ

ความสามารถในการไหลของคอนกรีต ปริมาณมวลรวมหยาบท่ีเหมาะสมมีคาอยูระหวาง 0.28-0.31ลบ.ม./

คอนกรีต1ลบ.ม. โดยขนาดมวลรวมหยาบที่ใหญท่ีสุดควรมีคาระหวาง 20-25 มม. กําหนดโดย Japan 

Society of Civil Engineering (JSCE) [2] 

ในทางทฤษฎีSelf-Compacting Concreteถูกพิจารณาออกเปน 2 สวนหลักคือ Self-compacting 

mortarและ มวลรวมหยาบมอรตารจําเปนตองมีความสามารถในการไหลสูงเพื่อท่ีจะนําไปผสมกับมวลรวม

หยาบแลวได Self-Compacting Concreteเม่ือปริมาณมวลรวมหยาบถูกจํากัดแลวความสามารถในการ

ไหลของมอรตารจะข้ึนอยูกบัปริมาณมวลรวมละเอียดเปนหลัก แสดงดังภาพท่ี3จะเหน็ไดวาเม่ือคอนกรีต



เสียรูประหวางการไหล มอรตารจะถูกบีบอัดดวยแรงเคนต้ังฉากจากมวลรวมหยาบ (Normal stress, σ)

สงผลใหความตานทานแรงเฉือนของมารตาร (Shear resistance, τ) มีคาเพิ่มข้ึนดังภาพท่ี 3 (ซาย) ทําให

ความสามารถในการไหลของคอนกรีตลดลง ความตานทานแรงเฉือนของมอรตารข้ึนอยูกับปริมาณมวลรวม

ละเอียดในสวนผสม พิจารณาคอนกรีตท่ีมีปริมาณมวลรวมหยาบเทากัน แรงเคนต้ังฉาก (σ)ท่ีเกิดข้ึนจะ

เทากัน ดังนั้นคอนกรีตท่ีมีปริมาณมวลรวมละเอียดมากกวา จะมีความตานทานแรงเฉือนมากกวา สงผลให

ความสามารถในการไหลมีคานอยกวา แสดงดังภาพท่ี 2 (ขวา) 
 

  

ภาพท่ี 3พฤตกิรรมการไหลของ Self-Compacting Concrete[3] 

ดังนั้นนอกจากปริมาณมวลรวมหยาบท่ีตองจํากัดแลว ปริมาณมวลรวมละเอียดก็จําเปนท่ีจะตอง

จํากัดเชนกัน โดยอัตราสวนระหวางมวลรวมละเอียดตอมอรตาร(s/m)ไมควรจะมีคามากกวา 45% โดย

ปริมาตร อีกหนึ่งปจจัยท่ีสําคัญตอการไหลของ Self-Compacting Concreteก็คือปริมาณนํ้า แนนอนวา

ปริมาณนํ้าท่ีมากยอมสงผลใหคอนกรีตมีความเหลวมากขึ้นซ่ึงจะทําใหคอนกรีตไหลดีข้ึน แตปริมาณนํ้าท่ี

มากเกินไปก็อาจจะสงผลใหคอนกรีตเกิดการแยกตัว (Segregation)ระหวางการไหลข้ึนไดปริมาณน้ําตอ

ซีเมนต (W/C)ท่ีเหมาะสมท่ีทําใหคอนกรีตสามารถไหลไดโดยไมเกดิการแยกตัว มีคาอยูระหวาง 28-37% 

โดยนํ้าหนัก กาํหนดโดย Japan Society of Civil Engineering (JSCE) [2] 

3. การทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของ Self-Compacting Concreteท่ีสภาวะคอนกรีตสด 

3.1 การทดสอบการเสียรูปของคอนกรีต(Deformability test) 

วิธีการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตสดของ Self-Compacting Concreteจะแตกตางโดยส้ินเชิงจาก

การทดสอบของคอนกรีตธรรมดาโดยในการทดสอบความสามารถในการเสียรูป (Deformability test) จะ

ใชกรวยทดสอบขนาดมาตรฐานเชนเดียวกบัการทดสอบคายุบตัวของคอนกรีตธรรมดาแสดงดังภาพท่ี4 แต

วิธีการวัดคาจะแตกตางออกไป การวัดคาการเสียรูปนัน้จะวัดเสนผานศูนยกลางของคอนกรีตหลังจากท่ียก



กรวยทดสอบข้ึนแลวปลอยใหคอนกรีตไหลจนหยุดนิ่ง ความยาวเสนผานศูนยกลางท่ีเหมาะสมควรมีคาอยู

ระหวาง 600-650 มม.คอนกรีตท่ีมีความยาวเสนผานศูนยกลางนอยกวานี้ถือวามีคาการเสียรูปไมเพียงพอ 

ซ่ึงมีโอกาสสูงท่ีคอนกรีตจะไมสามารถไหลเขาสูแบบและอัดแนนไดอยางสมบูรณ สงผลอยางมากตอ

คุณสมบัติของคอนกรีตท่ีสภาวะใชงาน สวนคอนกรีตท่ีมีความยาวเสนผานศูนยกลางมากกวาท่ีกําหนดนั้น 

คอนกรีตมีความเส่ียงท่ีจะเกดิการแยกตัวสูง โดยจะสังเกตไดวาบริเวณขอบของคอนกรีตท่ีทดสอบน้ันจะมี

เพียงมอรตารเทานั้น มวลรวมหยาบไมสามารถไหลเปนสวนเดยีวกบัมอรตาร สงผลตอคุณสมบัติของ

คอนกรีตท่ีสภาวะใชงานเชนเดียวกัน ดังนั้นความยาวเสนผานศูนยกลางท่ีเหมาะสมสําหรับ Self-

Compacting Concreteจึงมีคา 600-650 มม. ดังกลาว 

  
ภาพท่ี 4การทดสอบการเสียรูปของคอนกรีต(Deformability test)[3] 

3.2การทดสอบความหนืดของคอนกรีต (Viscosity test) 

การทดสอบความหนืดของคอนกรีตสามารถทําไดโดยใชอุปกรณท่ีเรียกวา V-funnel โดยมีขนาด

และรูปรางแสดงดังภาพท่ี5คอนกรีตจะถูกใสลงไปในอุปกรณนีจ้นเต็ม จากนั้นจะถูกปลอยผานจุดปลอย

ดานลาง ระยะเวลาท่ีใชต้ังแตเร่ิมปลอยคอนกรีตจนกระท่ังเห็นแสงลอดผานจุดปลอยเม่ือมองจากดานบนใน

หนวยวินาทีคือดรรชนีช้ีวัดความหนดื(Viscosity)ของ Self-Compacting Concreteระยะเวลาสําหรับ

ความหนืดท่ีเหมาะสมยังไมมีกําหนดเปนตัวเลขท่ีชัดเจน ระยะเวลานี้เปนตัวเลขท่ีบอกไดคราวๆวาคอนกรีต

มีลักษณะเปนอยางไร ถาคอนกรีตใชเวลาในการผาน V-funnelนอย แสดงวาคอนกรีตมีลักษณะคอนขาง

เหลวซ่ึงอาจจะมีโอกาสเกิดการแยกตัวข้ึนได หรือในทางกลับกัน ถาคอนกรีตใชเวลาในการผาน V-funnel

มาก แสดงวาคอนกรีตมีความหนืดหรือเหนียวมาก ในกรณีนีก้ารแยกตัวอาจไมเกดิข้ึนแตคอนกรีตจะไหลได
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ชา ซ่ึงสงผลใหการเทคอนกรีตในหนางานจริงอาจทําไดยาก โดยท่ัวไปSelf-Compacting Concreteจะใช

ระยะเวลาผาน V-funnelประมาณ10-20วินาที 

 
ภาพท่ี 5การทดสอบความหนืดของคอนกรีต (Viscosity test)ดวย V-funnel[1] 

3.3การทดสอบการไหลผานส่ิงกีดขวางของคอนกรีต (Self-Compactability test) 

ในการเทคอนกรีตในหนางานจริง คอนกรีตจะตองไหลผานเหล็กเสริมหรืออุปกรณอ่ืนๆทางดาน

อิเลคโทรนิคสท่ีผูออกแบบไดออกแบบไว คอนกรีตจะตองไหลผานส่ิงเหลานี้และไหลไปจนเต็มแบบท่ี

เตรียมไว ดังนั้นการทดสอบการไหลผานส่ิงกีดขวางจึงมีความจําเปนอยางมาก การทดสอบนี้สามารถทําได

โดยการใชอุปกรณท่ีเรียกวา Box testรูปภาพและขนาดของ Box testแสดงดังภาพท่ี 6คอนกรีตจะถูกเทลง

ไปใน Boxและท้ิงไวเปนเวลา 1 นาทีเพื่อใหมวลรวมหยาบหยุดเคล่ือนท่ี จากนัน้ประตูท่ีกั้นคอนกรีตจะถูก

เปดข้ึน คอนกรีตจะไหลผานแผงกั้นท่ีเปนตัวแทนของเหล็กเสริมในโครงสรางซ่ึงทําจากเหล็กเสริมจริง โดย

มีขนาดชองวางระหวางเหล็กเสริม 35 มม. แสดงดังภาพท่ี 6(ขวา)คอนกรีตท่ีมีความสามารถในการไหลท่ีดี

จะตองไหลผานแผงกั้นนี้มาอีกดานหน่ึงจนมีความสูงมากกวา 250 มม. วัดจากอีกดานของ Boxตัวอยางการ

ทดสอบแสดงดังภาพท่ี 7 
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 ในกรณีท่ีคอนกรีตไมสามารถไหลผานแผงกั้นไดด ี สวนผสมจําเปนท่ีจะตองถูกปรับเพื่อให

คอนกรีตสามารถไหลผานแผงกั้นจนไดความสูงตามท่ีกาํหนด ปจจุบันสารผสมเพิ่ม (Chemical 

admixture) ถูกพัฒนาอยางตอเนื่อง หรือแมกระท่ังวัสดุใหมไดถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมคอนกรีตเพื่อ

ชวยเพิ่มความสามารถในการไหลของคอนกรีต เชน เถาลอย(Fly ash)หรือผงหินปูน (Limestone 

powder) เปนตน ดังนั้นวธีิการปรับสวนผสมจะมีความหลากหลายมากข้ึน การเลือกวัสดุผสมจะข้ึนอยูกับ

คุณสมบัติของคอนกรีตท่ีตองการ รวมถึงงบประมาณท่ีกําหนดไว ยกตัวอยางเชน โครงสรางคอนกรีตท่ี

ตองการกําลังอัดปานกลาง (400-500 กก/ซม2)การปรับสวนผสมอาจทําไดโดยการเพ่ิมปริมาณน้ํารวมกับ

การใชสารลดนํ้าชนิดใหม ท่ีมีสวนผสมของสารเพิ่มความขนหนืด(Viscosity agent) ทําใหคอนกรีตไมเกดิ

การแยกตัวแมปริมาณนํ้าจะมากข้ึน กรณนีี้กําลังอัดจะลดลงระดับหนึง่ซ่ึงเปนคอนกรีตท่ีมีกําลังอัดปานกลาง 

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง โครงสรางอาคารธรรมดาท่ีตองการกําลังอัดปกติประมาณ 300 กก/ซม2การปรับ

สวนผสมอาจทําไดโดยการใชสารลดนํ้าชนิดใหมรวมกบัวัสดุปอซโซลานเพ่ือลดปริมาณการใชซีเมนต

เพื่อใหไดกําลังอัดท่ีไมเกนิความจําเปนอีกท้ังยังเปนการลดราคาตอหนวยของคอนกรีตอีกดวย 

 อยางไรก็ตามเม่ือปรับสวนผสมแลว คอนกรีตจําเปนท่ีจะตองผานการทดสอบคุณสมบัติเบ้ืองตนท้ัง 

3 อยางตามหวัขอท่ี 3เพื่อเปนการยืนยันวาคอนกรีตจะสามารถนําไปใชงานไดจริง 

เอกสารอางอิง 

1.  Okamura, H., Ouchi, M. (2003) “Self-Compacting Concrete,” Journal of Advanced 
Concrete Technology, ACT Vol. 1, No. 1, pp. 5-15. 

2. Japanese Society of Civil Engineer (1998). “Recommendation for Self-Compacting 
Concrete,”. 

3.  Okamura, H., Maekawa, K., and Ozawa, K., (1993) “High Performance Concrete”, 
Gihodo Publishing, JSCE. 

4.  Attachaiyawuth, A., Kazunori, T., Sovannsathya, R. and Ouchi., M. (2015). “Air-
enhanced self-compactability of fresh concrete with effective mixing 
method.”Proceeding of the Japan Concrete Institute, JCI, Vol, 37, No., 1 1069-1074. 

5.  Okamura, H., and Ozawa, K., (1995). “Mix-design of self-compacting concrete,” 
Concrete Library of JSCE, 25, 107-120. 


