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บทน า   
 คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทานเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างชนิดอ่ืน แต่เมื่อ

พิจารณาถึงอายุการใช้งานของคอนกรีตแล้ว วิศวกรยังคงต้องให้ความส าคัญกับความคงทนของคอนกรีตอยู่เสมอ 
ซ่ึงสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อระบบโครงสร้างในระยะยาว เป็นตัวบ่งชี้ถึงการใช้
งานโครงสร้างหรืออาคารเป็นไปตามวัตถุประสงคอ์ย่างดี ถ้าคอนกรีตมีความทนทานสูงก็จะทนต่อสภาพแวดล้อม
ที่รุนแรงได้ดีและยืดระยะเวลาของการเสื่อมสภาพออกไปให้นานมากขึ้น การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบ เช่น การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน การกัดกร่อนของซัลเฟต กรดซัลฟูริก การหดตัว ฯลฯ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพของคอนกรีตลดลง การสึกกร่อนของคอนกรีตก็นับว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับความทนทานของคอนกรีต โดยการสึกกร่อนเกิดจากวัสดุประสานบริเวณผิวนอกของคอนกรีตเริ่ม
หลุดลอกจากการขัดสี ท าให้เกิดความเสียหายหรือร่องรอยต่างๆในบริเวณขนาดเล็กและขยายออกเป็นบริเวณ
กว้าง สามารถท าให้เกิดความเสียหายกับคอนกรีตโครงสร้างได้  โดยอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความ
แข็งแรงของโครงสร้างหรืออาจขยายจนสามารถท าให้โครงสร้างวิบัติได้ 

 
การสึกกร่อนของคอนกรีต  

    ในโครงสร้างคอนกรีตบางประเภทนั้น นอกเหนือจากการรับน้ าหนักบรรทุกตามปติโดยทั่วไป
แล้ว ที่ผิวหน้าของคอนกรีตยังมีการสัมผัส ขัดสี หรือการเลื่อนไปมาของวัตถุต่างๆ ท าให้ผิวหน้าของคอนกรีตเกิด
หลุดร่อนได้ ซึ่งจะท าความเสียหายให้กับโครงสร้างคอนกรีตโดยตรง นั่นคือการเสียพ้ืนที่ของเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุก และในอีกส่วนหนึ่งก็คือ บริเวณผิวคอนกรีตที่สึกกร่อนนั้นจะ
กลายเป็นจุดด้อย ไม่แข็งแรง ความชื้นหรือสารละลายชนิดต่างๆ สามารถซึมเข้าไปได้ง่ายกว่าปกติ และท าให้เกิด
อันตรายต่อโครงสร้างภายในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้คอนกรีตเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ลักษณะของการสึกกร่อนแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

    ประเภทที่ 1 คือการสึกกร่อนเนื่องจากรถยนต์บรรทุกมีน้ าหนักเบา หรือจากคนเดินเท้าหรือ
จากการลื่นไถลของวัตถุบนของผิวคอนกรีต   

    ประเภทที่ 2 คือ เป็นการสึกกร่อนของพ้ืนผิวคอนกรีตเนื่องจากมีการบรรทุกขนาดใหญ่หรือ
พวกรถตีนตะขาบ   

    ประเภทที่ 3 คือ การสึกกร่อนของพวกโครงสร้างกันน้ า เช่น เขื่อน รางระบายน้ า อุโมงค์ส่งน้ า 
หรือตอม่อสะพาน ซึ่งการกัดกร่อนเหล่านี้ เนื่องมากจากกระแสน้ าไหล   

    ประเภทที่ 4 คือ การสึกกร่อนของโครงสร้างกั้นน้ าในประเภทที่ 3 เกิดจากการไหลของน้ าที่มี
ความเร็วสูงท าให้เกิดฟองอากาศและการกัดกร่อนที่เรียกว่า cavitation นอกจากนี้ยังมี การสึกกร่อนอ่ืนอีก เช่น 
ลมที่หอบเอาทรายมาปะทะกับผิวหน้าตึกก็สามารถท าให้เกิดการสึกกร่อนได้  



 

 

             
                   รูปที่ 1 ลักษะการสึกกร่อนของผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสึกกร่อน 
     ความสามารถในการต้านทานต่อการสึกกร่อนหรือการสึกกร่อนของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอนกรีต ลักษณะโครงสร้าง การใช้งาน และทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตล้วนเป็นปัจจัยทั้งหมด ซึ่งในแต่ละปัจจัยก็มีอิทธิพลต่อการสึกกร่อนของคอนกรีตมากน้อยแตกต่าง
กัน โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ 

     1) ก าลังอัดของคอนกรีต โดยพบว่าคอนกรีตที่มีก าลังอัดสูงจะมีความต้านทานต่อการสึกกร่อน
ได้ดี การใช้ปูนซีเมนต์ปริมาณสูงในส่วนผสมหรือการใช้ค่าอัตราส่วนน้ าต่อสารซีเมนต์ต่ า (w/c) ท าให้คอนกรีตมี
ก าลังรับแรงอัดสูง มีปริมาณของซีเมนต์เพสต์มากพอที่จะสามารถเคลือบและยึดเหนี่ยวอนุภาคของมวลรวม
ละเอียดได้อย่างดีและแข็งแรง ในขณะเดียวกันช่องว่างหรือโพรงในเนื้อคอนกรีตมีขนาดและปริมาณไม่มาก 
เนื่องจากการใช้น้ าในส่วนผสมคอนกรีตมีไม่มาก ท าให้เหลือน้ าส่วนเกิน (Excess water) น้อย ซึ่งน้ าในส่วนนี้จะ
ไปก่อให้เกิดโพรงหรือช่องว่าง คอนกรีตที่มีปริมาณน้ าในส่วนผสมต่ าจึงมีความหนาแน่นของเนื้อคอนกรีตสูงและมี
โพรงเพี่ยงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ความต้านทานต่อการสึกกร่อนของคอนกรีตดีขึ้น  

     2) มวลรวม จากการวิจัยพบว่ามีอิทธิพลต่อสมบัติด้านการต้านทานการสึกกร่อนค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาในคอนกรีตก าลังต่ า แต่ผลดังกล่าวจะลดลงเมื่อคอนกรีตมีก าลังรับแรงอัดสูงขึ้ น จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่ามวลรวมหยาบที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความแข็งแรงและขนาดโตสุดควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 
25 มม. โดยคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะมีค่าการต้านทานการสึกกร่อนสูงกว่าคอนกรีตที่
ใช้มวลรวมหยาบขนาดใหญ่ ส าหรับมวลรวมละเอียดที่เหมาะสมนั้นต้องมีความสะอาด มีสัดส่วนคละและการ
กระจายตัวที่ดี ปริมาณและอัตราส่วนระหว่างมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดต้องมีความเหมาะสม ไม่ควรใช้
ชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป ปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คอนกรีตมีความต้านทานการสึกกร่อนได้ดีขึ้น 

     3) การตบแต่งผิวหน้าของคอนกรีตสด เช่น การขัดผิวหน้าของคอนกรีต ทั้งการขัดผิวหยาบ
หรือการขัดผิวมัน ต่างก็ท าให้ผิวหน้าของคอนกรีตแข็งแรงกว่าคอนกรีตที่ไม่ได้มีการขัดผิวหน้า เพราะในทาง
ปฏิบัติจะเป็นการเพ่ิมปริมาณปูนซีเมนต์ลงไปในส่วนผสมคอนกรีต ในกรณีของการขัดผิวมัน หรือเป็นการลด
ปริมาณน้ าส าหรับกรณีของการขัดผิวหยาบ การใช้ซีเมนต์ชนิดพิเศษหรือวัสดุเคลือบผิวหน้าก็จะเป็นการเพ่ิม
ความแข็งแรงของผิวหน้าของคอนกรีต เช่น ผิวพ้ืนของโรงงานอุตสาหกรรม ในทางตรงกันข้าม ส่วนผสมคอนกรีต
ที่มีน้ าในค่อนข้างมากและมีน้ าส่วนเกินลอยขึ้นมาอยู่บนผิวหน้าของคอนกรีตขณะที่ ก าลังจะแข็งตัว และเมื่อ



 

 

แข็งตัวแล้วความต้านทานต่อการสึกกร่อนจะค่อนข้างต่ ามาก เนื่องจากอัตราส่วนน้ าต่อสารซีเมนต์ที่ผิวหน้ามีค่า
สูงขึ้นท าให้ก าลังของเพสต์ต่ า ส่งผลให้หน้าผิวคอนกรีตและอนุภาคของมวลรวมหลุดร่อนออก โดยสามารถพบได้
ในถนนหรือทางสัญจรที่ผิวหน้าหลุดร่อนจนเห็นผิวของหินหรือมวลรวมหยาบ  

     4) การบ่มคอนกรีต เป็นการรักษาน้ าหรือความชื้นในเนื้อคอนกรีตเพ่ือส าหรับปฏิกิริยาไฮเดร
ชันของอนุภาคปูนซีเมนต์ท่ีเกิดข้ึนในระยะหลัง ซึ่งท าให้ก าลังหรือความแข็งแรงของคอนกรีตพัฒนาสูงขึ้นเมื่ออายุ
ผ่านไป ดังนั้นก าลังของคอนกรีตที่ได้รับการบ่มอย่างดีจะสูงกว่าของคอนกรีตที่ไม่ได้รับการบ่ม เมื่อคอนกรีตมี
ก าลังสูงขึ้น คุณสมบัติทางด้านการต้านทานการสึกกร่อนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย   

  5) ปริมาณโพรงหรือช่องว่างในคอนกรีต  โดยที่คอนกรีตมีปริมาณโพรงหรือช่องว่างใน
คอนกรีตปริมาณมากจะส่งผลให้มีความต้านทานต่อการสึกกร่อนลดลง เนื่องจากการเคลือบหรือการเชื่อม
ประสานอนุภาคของมวลรวมละเอียดโดยซีเมนต์เพสต์ไม่สมบูรณ์ ท าให้อนุภาคเหล่านั้นเมื่อถูกแรงกระท าก็จะ
หลุดร่อนได้ง่าย และอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อเริ่มมีการสึกกร่อนเกิดขึ้นและผิวของคอนกรีตหลุดร่อนขยายลึกลง
ไปจนถึงโพรงหรือช่องว่างที่อยู่ภายในเนื้อคอนกรีต ท าให้ความลึกของการสึกกร่อนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้
ความเสียหายที่เกิดจากการสึกกร่อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ คอนกรีตที่มีเติมสารกักกระจายฟองอากาศ
หรือคอนกรีตที่มีความพรุนสูง จึงไม่เหมาะที่จะน ามาใช้เป็นโครงสร้างที่ต้องอยู่ในสภาวะที่มีการสึกกร่อนสูง 

 
การทดสอบความต้านทานต่อการสึกกร่อนของคอนกรีต  

  การประเมินความสามารถในการต้านทานการสึกกร่อนของคอนกรีตนั้น ในมาตรฐานของหลาย
ประเทศได้มีการระบุให้ท าการทดสอบ ไม่ว่าจะท าการทดสอบกับคอนกรีตโดยตรงหรือทดสอบกับมวลรวมของ
คอนกรีต นั่นแสดงว่าการสึกกร่อนมีความส าคัญต่อคุณสมบัติคอนกรีตที่ต้องพิจารณา เช่น มาตรฐานประเทศ
อังกฤษ (British Standard, BS EN 812-113 Dolly abrasion machine (Method for determination of 
aggregate abrasion value, AAV) มาตรฐานประเทศตุรกี (Turkey Standard, TS699-Rotating steel disc) 
ฯลฯ ส าหรับมาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซี่งเป็นมาตรฐานที่มีการยอมรับและใช้กันทั่วไป มีการ
ทดสอบการสึกกร่อนของคอนกรีตหลายวิธี เช่น ASTM C418, Standard Test Method for Concrete 
Abrasion Resistance to Sand blasting, ASTM C779, Standard Test Method for Horizontal 
Concrete Surface Abrasion Resistance, ASTM C944, Standard Test Method for Concrete or 
Mortar Surface Abrasion Resistance using the Rotating-Cutter Method และ ASTM C1138, 
Standard Test Method for Concrete Abrasion Resistance, Underwater Method  

ผู้เขียนได้ท าการทดสอบหาค่าต้านทานการสึกกร่อนด้วยวิธีการทดสอบใต้น้ าหรือตามมาตรฐาน 
ASTM C1138 เป็นการหาค่าการสึกกร่อนของตัวอย่างคอนกรีต โดยการน าตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร หนา 100  มิลลิเมตร ไปติดตั้งไว้ในชุดถังทดสอบ ดังรูปที่ 2 และมีลูกโลหะสแตนเลสก
ลม 3 ขนาด ที่มีจ านวนแตกต่างกัน ถูกน ามาวางอยู่บนผิวหน้าของก้อนตัวอย่างคอนกรีต ท าการเติมน้ าสะอาดให้
สูงกว่าผิวคอนกรีตประมาณ 16 เซนติเมตร แล้วกวนน้ าในถังด้วยใบพัดขนาดตามมาตรฐานก าหนด ด้วยความเร็ว 
1,000 ± 100 รอบต่อนาที ลูกโลหะสแตนเลสทั้ง 3 ขนาดก็จะเคลื่อนที่ตามการไหลวนของน้ าไปมาบนผิวของ
ก้อนตัวอย่าง เมื่อครบเวลา 12 ชั่วโมง จะน าตัวอย่างคอนกรีตออกมาท าความสะอาดและประเมินการสึกกร่อน
ด้วยการชั่งน้ าหนัก ดังรูปที่ 3  เสร็จแล้วก็น าตัวอย่างกลับเข้าไปในถังทดสอบอีกทั้งเพ่ือท าตามกระบวนการเดิม
อีกจ านวน 5 รอบ เมื่อเสร็จแล้วก็ท าการค านวณหาอัตราการสึกกร่อนของตัวอย่างคอนกรีต 



 

 

               
          รูปที ่2 เครื่องทดสอบการสึกกร่อนตามมาตรฐาน        รูปที่ 3 การชั่งน้ าหนักตัวอย่างคอนกรีต 
                          ASTM C1138  
 

               
                รูปที่ 4 ตัวอย่างคอนกรีตก่อนการทดสอบ          รูปที่ 5 ตัวอย่างคอนกรีตหลังการทดสอบครบ 6 รอบ 

 
จากการทดสอบในแต่ละรอบ จะได้ข้อมูลของน้ าหนักก้อนตัวอย่างที่ชั่งในน้ าและชั่งในอากาศ 

ซึ่งน้ าหนักทั้งสองชนิดควรจะลดลงเมื่อจ านวนรอบของการท าทดสอบเพ่ิมมากขึ้น น าค่าน้ าหนักที่วัดได้มาท าการ
ค านวณให้เป็นปริมาตรของก้อนตัวอย่างในแต่ละรอบของการทดสอบ และเมื่อครบทั้ง 6 รอบการทดสอบ ก็จะ
เป็นปริมาตรรวมที่ลดลง ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับปริมาตรของตัวอย่างก่อนเริ่มต้นการทดสอบ  รูปที่ 4 
และ 5 แสดงสภาพของผิวหน้าตัวอย่างคอนกรีตก่อนและหลังการทดสอบ ซึ่งในการทดสอบนี้ มาตรฐานได้ระบุไว้
ว่าต้องใช้อย่างน้อย 3 ตัวอย่างคอนกรีตต่อคอนกรีตหนึ่งชนิด  
 
 
 



 

 

ตัวอย่างการค านวณค่าการสึกกร่อนตามมาตรฐาน ASTM C1138 
 

Calculate the volume of the specimen at any time as follows: 
 
                                              Vt =   Wair - WWater      (1) 
                                                         GW 
where: 
 Vt = volume of the specimen at the desired time, m3 
 Wair = mass of the specimen in air at the desired time, kg 
 Wwater  = apparent mass of the specimen in water at the desired time, kg 
 Gw  = unit weight of water kg/m3 
 
 Calculate the volume of concrete lost at the end of any time increment of testing as 
follows: 
 
      VLt = Vi - Vt      (2) 
where: 
 VLt  =  volume of material lost by abrasion at the end of the test increment in 
    question, m3 
 Vi = volume of specimen before testing, m3 
 Vt  = volume of the specimen at the end of the test increment in question 
m3 
  
 Should it be desired to calculate the average depth of wear at the end of any time 
increment of testing based on volume of abraded material, it may be done as follows: 
 
     ADAt = VLt/A       (3) 
 
 
where: 
 ADAt = average depth of abrasion at the end of the test increment in question, 
m.  
 A = area of top of specimen m2 

 
 

 



 

 

 
   ตัวอย่างตารางค่าที่ได้จากการค านวณ 

 
Table  1 Weight of sample in air and water at each interval of testing ( 1 interval = 12 hrs) 

 

              
 

        Table  2 Volume of the specimen at the desired time, m3 
 

             
 
 

No. 

MSU 001 
Sample 1 Sample 2 Sample 3 
weight (kg) weight (kg) weight (kg) 

 air   water  air   water  air   water 
Initial 15.556 9.301 16.356 9.915 16.637 9.946 

1 15.531 9.291 16.335 9.900 16.577 9.914 

2 15.502 9.274 16.314 9.889 16.527 9.885 

3 15.473 9.258 16.305 9.882 16.508 9.874 

4 15.454 9.244 16.291 9.875 16.473 9.854 

5 15.446 9.243 16.278 9.868 16.442 9.823 

6 15.429 9.230 16.266 9.862 16.427 9.812 
 

Vt 
MSU 001 

Sample 1 Sample 2 Sample 3 

V0 0.006255 0.006441 0.006691 

V1 0.006240 0.006435 0.006663 

V2 0.006228 0.006425 0.006642 

V3 0.006215 0.006423 0.006634 

V4 0.006210 0.006416 0.006619 

V5 0.006203 0.006410 0.006619 

V6 0.006199 0.006404 0.006615 
 



 

 

 
 

Table  3 volume of material lost by abrasion at end of the test increment in question , m3 

 

          
 

             Table  4 Average depth of abrasion at the time of the test increment in question, mm. 
 

             
 

 
 
 
 
 
 

VLt 
MSU 001 

Sample 1 Sample 2 Sample 3 

VL1 0.000015 0.000006 0.000028 

VL2 0.000012 0.000010 0.000021 

VL3 0.000013 0.000002 0.000008 

VL4 0.000005 0.000007 0.000015 

VL5 0.000007 0.000006 0.000000 

VL6 0.000004 0.000006 0.000004 
 

ADAt 
MSU 001 

Sample 1 Sample 2 Sample 3 

ADA1 0.212207 0.084883 0.396119 

ADA2 0.169765 0.141471 0.297089 

ADA3 0.183912 0.028294 0.113177 

ADA4 0.070736 0.099030 0.212207 

ADA5 0.099030 0.084883 0.000000 

ADA6 0.056588 0.084883 0.056588 
 



 

 

 
 
 

                                          Table  5 Accumulative depth of abrasion  ) mm(.  
 

                 
 

                               Table  6 Summary of abrasion of specimens (mm.) 
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Sample 
MSU 001 

Sample 1 Sample 2 Sample 3 
ADAt 

,end 
0.792 0.523 1.075 
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