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1. บทน า  
Self-Compacting Concrete (SCC) คือคอนกรีตสมรรถนะสูง (High Performance 

Concrete) ท่ีสามารถไหลเขา้แบบไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองสั่นช่วยในการเทคอนกรีต [1] การไหลของ 

SCC เกิดข้ึนจากความสามารถในการไหลของซีเมนตเ์พสต ์ (Cement paste) ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาระหวา่ง

ซีเมนตแ์ละสารลดน ้า (Superplasticizer) และเน่ืองจากคุณสมบติัท่ีสภาวะคอนกรีตสดของ SCC นัน้

แตกต่างจากคอนกรีตธรรมดา วธีิการทดสอบก็จะแตกต่างเช่นเดียวกนั ในการทดสอบคุณสมบติัของ

คอนกรีตจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชผู้ท้ดสอบหลายคนในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงเป็นงานท่ีค่อนขา้งหนกั ดงันั้นการ

ทดสอบคุณสมบติัของมอร์ตา้ร์จึงถูกก าหนดข้ึนเพื่อประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ SCC ท่ีสภาวะคอนกรีต

สด อีกทั้งยงัช่วยลดช่วยลดการส้ินเปลืองวสัดุ, ลดระยะเวลาการทดสอบและปริมาณผูท้ดสอบไดอี้กดว้ย 

เน่ืองจากการทดสอบมอร์ตา้ร์นั้นสามารถท าไดโ้ดยผูท้ดสอบเพียงคนเดียว [2]  การทดสอบท่ีสภาวะ

คอนกรีตสดจะทดสอบคุณสมบติั 3 อยา่ง คือ การเสียรูป (Deformability) ความหนืด (Viscosity) และ

การไหลผา่นส่ิงกีดขวาง (Self-compactability) มอร์ตา้ร์จะถูกทดสอบ 3 คุณสมบติัน้ีเช่นเดียวกนั 

2. วธิีการผสมคอนกรีตและมอร์ต้าร์ 

การผสมคอนกรีตทั้งในห้องทดลองและโรงงานจะมีวธีิผสมท่ีคลา้ยกนัคือ วสัดุผงและมวลรวมจะ

ถูกผสมเขา้ดว้ยกนัก่อน จากนั้นวสัดุท่ีเป็นของเหลว เช่นน ้า, สารลดน ้า และสารกกักระจายฟองอากาศ จะถูก

ผสมรวมกบัส่วนผสมในขั้นแรก โดยทัว่ไปการผสมวสัดุผงและมวลรวมจะใชเ้วลา 30 วนิาที จากนั้นจะใส่

วสัดุเหลวแลว้ผสมต่อโดยเวลาใช ้180 วนิาที แต่ส าหรับการผสมมอร์ตา้ร์นั้น ระยะเวลาการผสมจะแตกต่าง

เล็กนอ้ยเน่ืองจากพลงังานจากเคร่ืองผสมและปริมาตรมอร์ตา้ร์ท่ีใชจ้ะนอ้ยกวา่ของคอนกรีตมาก ระยะเวลาท่ี 

ใชผ้สมมอร์ตา้ร์หลงัจากใส่วสัดุเหลวแลว้คือ 120 วนิาที แสดงดงัภาพที ่1 



 

 

 
           คอนกรีต           มอร์ต้าร์ 
ภาพที ่1 ระยะเวลาในการผสมคอนกรีตและมอร์ต้าร์ 

เม่ือผสมคอนกรีตและมอร์ตา้ร์ตามขั้นตอนดงักล่าวแลว้ ก็จะท าการทดสอบคุณสมบติัต่อไป 
3. การทดสอบคุณสมบัติการไหลเบือ้งต้นคอนกรีตด้วยมอร์ต้าร์ 

คุณสมบติัหลกั 3 อยา่งของ SCC คือ การเสียรูป (Deformability) ความหนืด (Viscosity) และการ

ไหลผา่นส่ิงกีดขวาง (Self-compactability) ทั้ง 3 คุณสมบติัน้ีสามารถประเมินไดจ้ากการทดสอบมอร์ตา้ร์  

3.1 การประเมินค่าการเสียรูป (Deformability) 
วธีิการวดัค่าความสามารถในการท างานได ้ (Workability) ของ SCC จะวดัจากความสามารถใน

การเสียรูป (Deformability) โดยใชก้รวยทดสอบขนาดมาตรฐานเช่นเดียวกบัการทดสอบค่ายบุตวัของ

คอนกรีตธรรมดา การวดัค่าการเสียรูปจะวดัเส้นผา่นศูนยก์ลางของคอนกรีตหลงัจากท่ียกกรวยทดสอบข้ึน

แลว้ปล่อยใหค้อนกรีตไหลจนหยดุน่ิง ความยาวเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเหมาะสมควรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 600-650 

มม. แสดงดงัภาพที ่ 2 อุปกรณ์ทดสอบมอร์ตา้ร์ถูกยอ่ขนาดใหเ้ล็กลงเพื่อใหมี้ความเหมาะสม ค่าการเสียรูป

จะวดัจากเส้นผา่นศูนยก์ลางเช่นเดียวกนั  

 

   คอนกรีต        มอร์ต้าร์ 
ภาพที ่2 วธีิทดสอบการเสียรูปของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ [1] 

จากการทดสอบท่ีผา่นมา ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของมอร์ตา้ร์สัมพนัธ์กบัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ของคอนกรีตอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือเม่ือน ามอร์ตา้ร์ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเหมาะสมไปผสมกบัมวล

รวมหยาบตามขอ้ก าหนดของ Japan Society of Civil Engineering (JSCE) [3] แลว้ SCC ท่ีไดจ้ะมีการ
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เสียรูปท่ีดี ซ่ึงมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 550-650 มม. เพื่อใหไ้ดเ้ส้นผา่นศูนยก์ลางดงักล่าวขนาด

เส้นผา่นศูนยท่ี์เหมาะสมของมอร์ตา้ร์คือ 255-270 มม. แสดงดงัภาพที ่3 

    
ภาพที ่3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีเ่หมาะสมส าหรับคอนกรีตและมอร์ต้าร์ 

3.2 การประเมินค่าความหนืด (Viscosity) 
ค่าความหนืดเป็นอีกหน่ึงดรรชนีท่ีใชใ้นการประเมินการไหลของมอร์ตา้ร์โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ 

V-funnel (ภาพที ่ 4 ซ้าย),โดยใส่มอร์ตา้ร์ใหเ้ตม็แลว้ปล่อย จากนั้นวดัระยะเวลาท่ีมอร์ตา้ร์ไหลออกจาก

อุปกรณ์น้ี มอร์ตา้ร์ท่ีใชเ้วลาสั้นจะมีลกัษณะเหลวมาก มีโอกาสเกิดการแยกตวั ในทางกลบักนั มอร์ตา้ร์ท่ีใช้

เวลานานจะมีลกัษณะหนืดมากซ่ึงอาจส่งผลใหม้อร์ตา้ร์ไหลไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรโดยเฉพาะเม่ือไปผสมกบัมวล

รวมหยาบ ส าหรับมอร์ตา้ร์ท่ีดีนั้นจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาที ดรรชนีความหนืดของมอร์ตา้ร์ (Rm) 

สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 1 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหวา่งเวลาท่ีใชข้องมอร์ตา้ร์ท่ีดีและมอร์ตา้ร์ท่ีทดสอบ 

ซ่ึง tm คือระยะเวลาท่ีวดัไดใ้นหน่วยวนิาที 

   

ภาพที ่4 วธีิการวดัค่าความหนืดมอร์ต้าร์ [2] 

Rm = 10/tm        (1)  

เม่ือน ามอร์ตา้ร์ท่ีมีค่าความหนืดต่างๆไปผสมกบัมวลรวมหยาบ จากนั้นน ามาวดัค่าความหนืดของคอนกรีต 
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 (Rc) โดยการค านวณแบบเดียวกนั พบวา่ความหนืดของมอร์ตา้ร์และคอนกรีตมีความสัมพนัธ์กนัในเชิง

เส้นตรง (ภาพที ่ 4 ขวา) อยา่งไรก็ตามในกรณีของมอร์ตา้ร์ท่ีมีปริมาณมวลรวมละเอียดสูง (มากกวา่ 49%) 

ความของคอนกรีตกลบัมีค่าลดลงเล็กนอ้ยเม่ือมอร์ตา้ร์มีความหนืดมากกวา่ 1.65 ปริมาณมวลรวมละเอียด

เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความหนืดของคอนกรีตและมอร์ตา้ร์  

3.3 การประเมินความสามารถในการไหลผ่านส่ิงกดีขวาง (Self-compactability) 
ความสามารถในการไหลของ SCC สามารถทดสอบไดด้ว้ยอุปกรณ์ Box test ซ่ึงคอนกรีตท่ีมีการ

ไหลผา่นส่ิงกีดขวางท่ีดีควรไหลผา่นอุปกรณ์น้ีจนไดค้วามสูง (Filling height) มากกวา่ 250 มม. แต่

ส าหรับการทดสอบมอร์ตา้ร์นั้น อตัราส่วนการทดสอบจะตอ้งลดลงรวมถึงขนาดของมวลรวมหยาบดว้ย 

ดงันั้นเพื่อใหก้ารทดสอบง่ายข้ึน V-funnel จึงถูกน ามาใชร่้วมกบัมวลรวมหยาบจ าลองซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ลูกแกว้ใสขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 มม. มีความถ่วงจ าเพาะ 2.55 ดงัภาพที ่5 ซ้าย ปริมาณลูกแกว้ท่ีใชถู้ก

ก าหนดไวท่ี้ 20% เน่ืองจากเป็นปริมาณท่ีเหมาะสมหรับการทดสอบมอร์ตา้ร์ดงัภาพที ่ 5 ขวา แกนตั้งแสดง

อตัราส่วนระหวา่งความหนืดของมอร์ตา้ร์ท่ีมีมวลรวมหยาบจ าลอง (Rmb) และความหนืดของมอร์ตา้ร์ (Rm) 

ค่าน้ีจะลดลงชา้ๆเม่ือปริมาณลูกแกว้เพิ่มในช่วง 15-25% และมอร์ตา้ร์จะไม่สามารถทดสอบไดเ้ม่ือปริมาณ

ลูกแกว้มากกวา่ 30% ดงันั้นปริมาณลูกแกว้ 20% จึงถูกเลือกใชเ้น่ืองจากเป็นค่าเฉล่ียในช่วงท่ีสามารถ

ทดสอบได ้

    

ภาพที ่5 ลกัษณะของมวลรวมหยาบจ าลองและปริมาณทีใ่ช้ทดสอบ [2] 

หลงัจากทดสอบความหนืดของมอร์ตา้ร์แลว้ มวลรวมหยาบจ าลองจะถูกใส่ลงในมอร์ตา้ร์และคนจ านวน 20 

คร้ัง ดงัภาพที ่6 จากนั้นน าไปทดสอบความหนืดต่อไป 

 

ภาพที ่6 วธีิการผสมมวลรวมหยาบจ าลองในมอร์ต้าร์ [4] 

 
20 times



 

 

วธีิการทดสอบความหนืดของมอร์ตา้ร์ท่ีมีลูกแกว้จะเหมือนกบัการทดสอบมอร์ตา้ร์ปกติและสามารถค านวณ

ดรรชนีความหนืดไดต้ามสมการท่ี (2) ซ่ึง tmb คือระยะเวลาท่ีใชใ้นหน่วยวนิาที 

Rmb = 10/tmb        (2) 
 

ความสามารถในการไหลของมอร์ตา้ร์ถูกพิจารณาอยูใ่นรูปของความเสียดทานท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

มวลรวมหยาบจ าลอง แน่นอนวา่เม่ือมีปริมาณมวลรวมมากข้ึน ความเสียดทานจะมากข้ึนเช่นเดียวกนั แต่

ส าหรับมอร์ตา้ร์ท่ีมีการไหลท่ีดีนั้นความเสียดทานน้ีจะตอ้งไม่เพิ่มมากจนเกินไป  อตัราการเพิ่มข้ึนของความ

เสียดทานสามารถค านวณไดจ้ากอตัราการเพิ่มข้ึนของความหนืดโดยเทียบกบัมอร์ตา้ร์ท่ีไม่มีมวลรวมหยาบ

จ าลองดงัสมการท่ี  (3) เม่ือจดัรูปร่างสมการใหง่้ายต่อการค านวณ จะไดค้่าการเพิ่มข้ึนของความเสียดทาน

ซ่ึงเรียกวา่ค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมวลรวมหยาบจ าลองและมอร์ตา้ร์แสดงดงัสมการท่ี (4) 

(Rm - Rmb)/Rm                          (3) 

1- (Rmb /Rm)                          (4) 

เม่ือน ามอร์ตา้ร์มาผสมกบัมวลรวมหยาบจริง แลว้น าไปทดสอบความสามารถในการไหลผา่นส่ิงกีด

ขวางดว้ย Box test พบวา่ค่าดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์กบัผลการทดสอบมอร์ตา้ร์โดยใชม้วล

รวมหยาบจ าลอง แสดงดงัภาพที ่ 7 แมว้า่มวลรวมละเอียดท่ีใชจ้ะมีหลายชนิด รวมทั้งมีการใชว้สัดุปอซโซ-

ลานอยา่งเถา้ลอย ผลการทดสอบก็มีแนวโนม้ไปในทางเดียวกนั 

 

ภาพที ่7 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเสียดทานทีเ่พิม่ขึน้ของมอร์ต้าร์และการไหลผ่านส่ิงกดีขวาง
ของคอนกรีต [2] 
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พิจารณาภาพที ่7 ค่าการไหลผา่นของ SCC ท่ีมากกวา่ 250 มม. สัมพนัธ์กบัค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมวลรวม

หยาบจ าลองและมอร์ตา้ร์ (1-(Rmb/Rm)) ท่ีนอ้ยกวา่ 0.37 หมายความวา่ถา้ตอ้งการ SCC ท่ีมีค่าการไหลผา่น

ส่ิงกีดขวางท่ีดี จะตอ้งใชม้อร์ตา้ร์ท่ีมีค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมวลรวมหยาบจ าลองและมอร์ตา้ร์ (1-(Rmb/Rm)) 

ไม่เกิน 0.37 ผสมกบัมวลรวมหยาบจริงตามขอ้ก าหนดของ JSCE [3] ทั้งน้ีทั้งนั้นค่า 1-(Rmb/Rm) ท่ี

เหมาะสมส าหรับ SCC อาจแตกต่างจาก 0.37  เม่ือวสัดุท่ีใชมี้ความแตกต่างจากการทดสอบน้ีมาก เช่นชนิด

ของมวลรวมละเอียด, สารลดน ้าท่ีถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ือง, การใชว้สัดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มก าลงัเฉพาะส่วน 

(เส้นใยชนิดต่างๆ) เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือมีการใชว้สัดุใหม่ส าหรับ SCC จ าเป็นท่ีจะตอ้งหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งคอนกรีตและมอร์ตา้ร์อีกคร้ัง รวมทั้งหาค่า 1-(Rmb/Rm) ท่ีเหมาะสมใหมเ่พื่อใชใ้นการประเมิน

คุณสมบติัการไหลของ SCC ดว้ยมอร์ตา้ร์ต่อไป 
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