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ขนาดของมวลรวมหยาบที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต
The Effect of Coarse Aggregate on the Compressive Strength of Concrete
มูฮำมัด ซูยี ค.อ.ม. ( Muhammat Suyee, M.S.Tech.ED.)1

บทคัดย่อ

งานวิจยั ฉบับนีน้ ำเสนอ ผลการศึกษาขนาดของมวลรวมหยาบทีม่ ผี ลต่อกำลังอัดของคอนกรีต
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบ ขนาดมวลรวมหยาบที่มีผลต่อกำลังอัดในงานคอนกรีต โดยการออกแบบส่วน
ผสมคอนกรีต ที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดโตสุด 4 ขนาดคือ 1 1/2 นิ้ว, 1 นิ้ว, 3/4 นิ้วและ 3/8 นิ้ว แต่ละขนาดโตสุด
ของมวลรวมหยาบได้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต โดยใช้ ค่าการออกแบบกำลังอัดต่ำสุดที่ 240 กก./ตร.ซม.
โดยหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. จากส่วนผสมที่ออกแบบรวมทั้งหมด 48 ตัวอย่าง
บ่มตัวอย่างในน้ำตลอดอายุการทดสอบ และทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 14 วัน และ 28 วัน
จากการศึกษาทดลองผลพบว่า ในภาพรวม มวลรวมหยาบขนาดโตสุด 1 นิ้ว จะให้กำลังอัด
สูงที่สุด ทั้งที่อายุ 14 วัน และ 28 วัน มวลรวมหยาบขนาดโตสุด 3/8 นิ้ว จะให้กำลังอัดต่ำที่สุดที่อายุ 14 วัน
แต่ที่อายุ 28 วัน มวลรวมหยาบขนาดโตสุด 1 1/2 นิ้ว จะให้กำลังอัดที่ต่ำที่สุด
คำสำคัญ : มวลรวมหยาบ, กำลังอัด, คอนกรีต

ABSTRACT
This research was investigated the effect of coarse aggregate on the compressive
strength of concrete by mix design concrete with different size of aggregate at 1 1/2 inc.,1 inc.,
3/4 inc. and 3/8 inc. According to the required minimum strength of ASTM at 240 ksc. The 48
Samples were cured in water at all time and then tested for the compressive strength at
the age of 14 and 28 days
The results can be concluded the size of aggregate at 1 inc. show the highest
compressive strength at age of 14 days and 28 days the size of aggregate at 3/8 inc. show
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the lowest compressive strength at the age of 14 day but can be showed the highest more
than of size aggregate of 1 1/2 inc. at the age 28 days
Key words: coarse aggregate, compressive strength, concrete

บทนำ

งานทางด้านวิศวกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ เทคนิค วิธีการปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสำหรับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา การค้นคว้าเกี่ยวกับเทคนิควิธีปฏิบัติงานก่อสร้างมีความสำคัญมาก เพื่อเป็นการแก้ปัญหางานในภาคสนาม เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายค่า
วัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพงานก่อสร้างที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด
ในปัจจุบันงานก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ การก่อเหตุความรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวัสดุ
มวลรวมหยาบ อันได้แก่ หินที่ใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งมีแหล่งผลิตในพื้นที่ ที่มีขอบเขตจำกัด การผลิตมีความจำเป็น
จะต้องใช้วัตถุระเบิดในการแยกย่อยจากแหล่งหินธรรมชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตหิน วัตถุระเบิด
ที่ใช้มีการควบคุมการใช้งานจากทางราชการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดกฎหมายและความมั่นคงของรัฐ ดังนั้นการผลิตหินสำหรับงานก่อสร้างในท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นอุปสรรคและ
ขาดแคลนอย่างมาก
ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการนำเข้ามาจากแหล่งผลิตอื่นๆ นอกเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงทำให้มีราคาสูง อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายจากการขนส่ง และพ่อค้าคนกลาง ไม่คุ้มกับการลงทุน
ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง หินที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง คือ หินขนาด 1 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว เป็นอย่างมาก
ในทางตรงข้าม หินที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า ยังคงค้างคลังอีกจำนวนมาก เนื่องจากหินที่มีขนาดใหญ่
อันได้แก่ หินขนาด 1 1/2 นิ้ว – 2 นิ้ว จะใช้กับงานรองพื้นทาง ถนนแอสฟัลส์ และหินขนาดเล็ก ได้แก่ขนาด 3/8 นิ้ว
ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตแอสฟัลส์ (สำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ,2543) กับภาวะการณ์
ปัจจุบันงานก่อสร้างถนนเพื่อเพิ่มเส้นทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถจะทำการขยายได้เนื่องจาก
ความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้งานก่อสร้างถนนต้องหยุดชะงัก จึงเป็นเหตุให้มีวัสดุผสม
สำหรับงานถนนคงค้างในแหล่งผลิตมาก ดังนั้น ผู้รับเหมาจึงใช้วิธีการเลือกขนาดของหิน แยกประเภทของ
งานก่อสร้าง กล่าวคือ หินที่มีขนาดใหญ่ เช่น หิน 1 1/2 นิ้ว ใช้สำหรับงานโครงสร้างฐานราก หินขนาด 3/8
นิ้ว ใช้กับงานโครงสร้างทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างเข้าใจว่าหินที่รับกำลังดีที่สุดและ
เหมาะสมคือหินขนาด 1 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว เท่านั้น จากความคุ้นเคยที่ได้พบเห็นกันมานาน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ (2550) ศึกษาความแตกต่างของขนาดหินว่ามีผลต่อกำลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต ซึ่งในการทดสอบได้ใช้หินจากแหล่งเดียวกัน แต่ต่างขนาดมาทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด
ที่อายุ 1,3,7 และ28 วัน อายุละ 20 ก้อน ทดสอบโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ซึ่งผสมสารเพิ่ม
ประเภทลดน้ำและเร่งอายุ ปรากฏว่า ในช่วงอายุแรก ๆ (1 และ 3 วัน) หินขนาดใหญ่ จะมีค่ากำลังรับแรงอัดสูงกว่า
แต่ในช่วงหลัง (7 วัน และ 28 วัน) หินขนาดเล็กจะให้ค่ากำลังแรงอัดมากกว่า
ประจักษ์ เข็มบุบผา (2548) ศึกษามวลรวมหยาบจากการย่อยคอนกรีตเก่าที่ผ่านห้องทดสอบ
ที่ออกแบบกำลังอัด 200,400 และ 600 ± 10% กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรของคอนกรีตทรงลูกบาศก์ แล้วคัด
เอากระแทกเฉพาะส่วนที่ค้างตะแกรงขนาด 1/2, 3/8 นิ้ว และตะแกรงเบอร์ 4 มาผสมกัน ของแต่ละกำลังของ
ส่วนที่ค้างตะแกรง และมวลรวมหยาบแต่ละกำลังอัดของคอนกรีต 200+400+600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
มาผสมกันตามสัดส่วนที่ค้างตะแกรง แล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติและนำไปผสมคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด
ที่อายุ 7 วัน 14 วัน 28 วัน และ 56 วัน กำหนดค่ายุบตัว 8-10 ซม. ผลการทดสอบคุณสมบัติของมวลรวม
หยาบ พบว่า ความถ่วงจำเพาะและหน่วยน้ำหนักต่ำกว่ามวลรวมหยาบจากธรรมชาติ ส่วนอัตราจากการดูดซึมน้ำ
และความต้านทานการสึกกร่อนสูงกว่ามวลรวมหยาบจากธรรมชาติ เนือ่ งจากปริมาณการยึดเกาะของซีเมนต์เพสต์
ติดกับผิวหิน การทดสอบกำลังอัดและกำลังดึง ถ้าใช้มวลรวมหยาบแทนที่ทั้งหมดและเพิ่มมวลรวมหยาบร้อยละ
25-50 ของน้ำหนักมวลรวมหยาบปกติ พบว่ากำลังอัดและกำลังดึงจะต่ำลงตามปริมาณการเพิ่มมวลรวมหยาบ ถ้า
ลดมวลรวมหยาบร้อยละ 25-50 และเพิ่มปูนซิเมนต์ร้อยละ 25-50 โดยน้ำหนักกำลังอัดและกำลังดึงมีค่าใกล้เคียง
และสูงกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ การเพิ่มปูนซิเมนต์จะให้ผลดีกว่าการลดมวลรวมหยาบแต่
กำลังจะไม่สูงมาก เนื่องจากถูกจำกัดด้วยชนิดของมวลรวมหยาบและอัตราส่วนผสมที่ออกแบบไว้
พุทธิพงศ์ หะลีห์รัตนาวัฒนาและเอกสิทธ์ ลิ้มสุวรรณ (2547) การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และเชิงกลของมวลรวมหยาบจำพวกย่อยประเภทหินปูนหินแกรนิต และหินบะซอลต์ ที่มีขนาดใหญ่สุดของหิน
ตั้งแต่ 3/8 จนถึง 1 นิ้ว จากทดการสอบพบว่า หินย่อยที่มีขนาดใหญ่จะมีสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่าขนาดเล็ก
อันได้แก่ การดูดซึมน้ำหน่วยน้ำหนัก และปริมาณช่องว่างระหว่างอนุภาค หินย่อยขนาดเล็กมีแนวโน้มที่มีดัชนี
ความแบนและความยาวมากกว่าหินย่อยขนาดใหญ่ เนื่องมาจากปัจจัย ที่เกิดจากกระบวนการย่อยหิน สำหรับ
สมบัติเชิงกลหินย่อยขนาดเล็กจะมีกำลังแรงกดจุด ความทนทานต่อการบดอัด และการสึกกร่อนดีกว่าหินย่อย
ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาค่าดัชนีกำลัง และนำมาเชื่อมโยงกับการจัดขนาดคละของมวล
รวมหยาบ เพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีกำลังตามต้องการได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
อัดของคอนกรีต

1. เพือ่ ศึกษาผลของขนาดและส่วนคละของมวลรวมหยาบทีม่ ตี อ่ ความสามารถเทได้และกำลัง
2. เพื่อเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตต่อมวลรวมหยาบที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด

ขอบเขตของงานวิจัย

เพือ่ ผลการทดลองสามารถทีจ่ ะนำไปใช้อา้ งอิงได้ในทางปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง จึงทำการศึกษา
และกำหนดตัวแปรดังนี้
1. หาคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุผสม เพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสม
2. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานASTM.C 150-78 A ของสมาคม
คอนกรีตสหรัฐอเมริกา หรือ B.S 12 ของอังกฤษ
3. มวลรวมหยาบ ใช้ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ 4 ขนาดคือ 1 1/2 นิ้ว, 1 นิ้ว, 3/4นิ้ว
และ 3/8 นิ้ว ซึ่งแต่ละขนาด Required Minimum Strength มี 3 ค่า 240 KSC
4. ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed Design) โดยวิธีมาตรฐานของอังกฤษ (BS)
5. หล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. ใช้มาตรฐาน BS 1881:
Part 3 จำนวน 12 ตัวอย่าง ในแต่ละขนาดของหินและกำลังอัดของมวลรวมหยาบรวม 48 ตัวอย่าง
6. หาความสามารถเทได้โดยวิธีการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต ใช้มาตรฐาน ASTM
C143 พร้อมทั้งหล่อตัวอย่าง บ่มตัวอย่างคอนกรีตในน้ำทำการทดสอบกำลังอัด รูปทรงลูกบาศก์ใช้มาตรฐาน
BS 881: Past 4 ที่อายุ14 วัน และ 28 วัน ครั้งละ 6 ตัวอย่าง
7. วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยวิธีทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสัมประสิทธิ์การแปรผัน
8. สรุปผลการทดลอง พร้อมข้อเสนอแนะ

วิธีดำเนินการวิจัย

รายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารดำเนินการวิจยั ประกอบด้วยรายละเอียดเกีย่ วกับแผนการดำเนิน
การงานวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาและค้นคว้าอิทธิพลของขนาดและส่วนคละของมวลรวมหยาบที่มีต่อกำลังอัด
และความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต
2. ศึกษาวิธกี ารออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต รวมทัง้ สมบัตติ า่ งๆ ทีจ่ ำเป็นในการออกแบบ
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3. รวบรวมข้อมูลและทำการทดสอบหาคุณสมบัตติ า่ งๆ ของวัสดุทใ่ี ช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต
4. คำนวณออกแบบ อัตราส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธี มาตรฐานอังกฤษ โดยออกแบบเป็น 4
ชุด ชุดละ 12 ตัวอย่าง
- ชุดที่ 1 มวลรวมมีขนาดโตสุด 3/8 นิ้ว Required Minimum Strength คือ 240 ksc
- ชุดที่ 2 มวลรวมที่มีขนาดโตสุด 3/4 นิ้ว Required Minimum Strength คือ 240 ksc
- ชุดที่ 3 มวลรวมที่มีขนาดโตสุด 1 นิ้ว Required Minimum Strength คือ 240 ksc
- ชุดที่ 4 มวลรวมทีม่ ขี นาดโตสุด 1 1/2 นิว้ Required Minimum Strength คือ 240 ksc
5. ทำการผสมคอนกรีตตามที่ออกแบบไว้และทำการตรวจสอบค่าความข้นเหลววัดค่ายุบตัว
ของคอนกรีต
6. ทำการหล่อตัวอย่างคอนกรีตตามที่ออกแบบไว้ใน Mold รูปทรงลูกบาศก์ ขนาด
15x15x15 cm.
7. ทำการบ่มคอนกรีต และทดสอบค่ากำลังอัด หาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตที่อายุ 14
วันและ 28 วัน
8. นำผลการทดสอบที่ได้มาทำการวิเคราะห์และสรุปผล
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการทดสอบสมบั ต ิ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมของมวลรวมและค่ า กำลั ง อั ด ของคอนกรี ต
ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร โดยการบ่มในน้ำตลอดอายุการทดสอบ ของแท่งตัวอย่าง
คอนกรีต สรุปผลการทดสอบ ได้ดังนี้
1. ผลการทดสอบส่วนขนาดคละของมวลรวมละเอียด
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้นำตัวอย่างทรายจากแม่นำ้ ยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส มาทำการทดสอบหาค่า
ส่วนขนาดคละ ( Sieve Analysis ) โดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน สำหรับหาค่าพิกัดความละเอียด ( Fineness
Modulus ) ซึ่งเป็นดัชนีที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของอนุภาคในมวลรวมละเอียดที่กำหนดให้ ซึ่ง
ได้แสดงผลไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Sive Analysis มวลรวมละเอียด
ลำดับ
ชื่อ
ที่
แหล่งวัสดุ
1 แม่น้ำยะกัง

ค่าพิกัด
ความละเอียด
3.006

เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรง (Percent Finer)
No.4 No.8 No.16 No.30 No.50 No.100
97.90 85.07 62.75 39.15 13.66 0.83
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ภาพที่ 1 แสดงส่วนขนาดคละของทราย
2. ผลการทดสอบส่วนขนาดคละของมวลรวมหยาบ
การศึกษาครั้งนี้ได้นำตัวอย่างหินจากโรงโม่หินทักษิณนราธิวาส ขนาด ตั้งแต่ 1 1/2 นิ้ว 1 นิ้ว
3/4 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว มาทำการทดสอบหาค่าส่วนขนาดคละ (Sieve Analysis) เพื่อหาค่าขนาดคละมวล
รวมหยาบ ซึ่งได้แสดงผลไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 Sieve Analysis มวลรวมหยาบ
เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรง (Percent Finer)
หมายเหตุ
ขนาดมวล
ลำดับที่
ร ว ม ห ย า บ 2” 1 1/2” 1” 3/4” 1/2” 3/8” No.4 No.8
1
1 1/2”
- 95.65 71.69 50.18 30.66 11.63 โรงโม่หิน
2
1”
100 96.44 60.82 30.77 5.81 0.84 0.43
ทักษิณ
3
3/4”
100 96.98 64.34 30.70 5.13 0.42
นราธิวาส
4
3/8
-
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ภาพที่ 2 ภาพกราฟแสดงส่วนขนาดคละของหิน ขนาด 1 1/2 นิ้ว

ภาพที่ 3 ภาพกราฟแสดงส่วนขนาดคละของหิน ขนาด 1 นิ้ว
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงส่วนขนาดคละของหิน ขนาด 3/4 นิ้ว
3. ผลการทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม
การศึกษาครั้งนี้ได้นำตัวอย่างของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ มาทำการทดสอบเพื่อ
หาหน่วยน้ำหนัก ของมวลรวมซึ่งแสดงผลไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 หน่วยน้ำหนักของมวลรวม
ลำดับที่
วัสดุ
หน่วยน้ำหนักแห้ง
และอัดแน่น
1
ทราย
1,655
2
หิน 1 1/2 นิ้ว
1,433
3
หิน 1 นิ้ว
1,490
4
หิน 3/4 นิ้ว
1,446
5
หิน 3/8 นิ้ว
1,460

ปริมาณช่องว่าง

แหล่งวัสดุ

1.525
1.332
1.342
1.318
1.370

แม่น้ำยะกัง
โรงโม่หินทักษิณ
นราธิวาส
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4. ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำ และค่าปริมาณความชืน้ ของมวลรวม
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้นำตัวอย่างของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ มาทำการทดสอบหาค่า
ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) ค่าอัตราการดูดซึมน้ำและค่าปริมาณความชืน้ ของมวลรวมซึง่ แสดงผลไว้ใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความถ่วงจำเพาะการดูดซึมและค่าปริมาณความชื้นของมวลรวม
ลำดับที่
1
2
3

วัสดุ
ทราย
หิน 1 1/2 นิ้ว
หิน 1 นิ้ว

ค่าความ
ถ่วงจำเพาะ
2.55
2.60
2.60

ค่าการดูดซึม
น้ำ%
0.70
0.48
0.48

ค่าปริมาณ
ความชื้น%
4.05
1.30
1.30

แหล่งวัสดุ
แม่น้ำยะกัง
โรงโม่หินทักษิณ
นราธิวาส

5. ผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
การศึกษาครั้งนี้ได้นำข้อมูลการทดสอบหาค่าคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของมวลรวม
ละเอียดและมวลรวมหยาบ มาทำการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ซึ่งแสดงผลไว้ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
ขนาดโตสุด Required
ของมวล Minimum
รวมหยาบ Strength
(นิว้ )
(ksc)
1 1/2 นิ้ว
240
1 นิ้ว
240
3/4 นิ้ว
240
3/8 นิ้ว
240

น้ำหนักปูนซีเมนต์
(kg)

น้ำหนักหิน
(kg)

น้ำหนักทราย
(kg)

น้ำหนักน้ำ
(kg)

250
279
286
322

1023
1087
974
721

947
800
898
1057

113
139
141
162
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ผลการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทำการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ตามมาตรฐานอังกฤษ กำลังอัดของก้อน
ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15*15*15 เซนติเมตร ที่อายุ 14 และ 28 วัน เท่ากับ 240 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ซึ่งแสดงในตารางที่ 6 การทดสอบกำลังอัดที่อายุ 28 วัน ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ให้เป็นดัชนีทั่วไป ในการวัดกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งการทดสอบทำการหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน
(คู่มือการทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด : 2541)
ตารางที่ 6 ผลกำลังอัดของคอนกรีต
ลำดับที่

ขนาดมวล
หยาบ

1
2
3
4

1 1/2 นิ้ว
1 นิ้ว
3/4 นิ้ว
3/8 นิ้ว

กำลังเฉลี่ยของคอนกรีตที่อายุการ
ทดสอบ
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
14 วัน
28 วัน
222.26
211.33
282.80
309.13
251.63
272.13
211.28
236.95

หมายเหตุ

บ่มในน้ำตลอดอายุการทดสอบ
บ่มในน้ำตลอดอายุการทดสอบ
บ่มในน้ำตลอดอายุการทดสอบ
บ่มในน้ำตลอดอายุการทดสอบ

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดกับอายุของคอนกรีตในช่วงอายุ 14 และ 28 วัน
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จากภาพที่ 5 และที่ 6 กำลังอัดของคอนกรีตของแต่ละขนาดมวลรวมหยาบ ที่อายุ 14 วันและ
28 วัน จะให้กำลังอัดคอนกรีตที่แตกต่างกัน ของแต่ละขนาดมวลรวมหยาบ แท่งคอนกรีตที่อายุ 14 วัน มวลรวม
หยาบขนาดโตสุด 1 1/2 นิ้ว จะให้กำลังอัดที่สูงกว่ามวลรวมหยาบ ขนาดโตสุด 3/8 นิ้ว โดยที่มวลรวมหยาบ
ขนาดโตสุด 1 นิ้ว จะให้กำลังอัดสูงที่สุด และที่อายุคอนกรีต 28 วัน ขนาดมวลรวมหยาบโตสุด 1 1/2 นิ้ว จะให้กำลัง
อัดที่ต่ำกว่ามวลรวมหยาบขนาดโตสุด 3/8 นิ้ว ซึ่งเป็นผลที่กลับกันจากช่วงอายุที่ 14 วัน และมวลรวมหยาบขนาด
โตสุดขนาด 1 นิ้ว กับขนาด 3/4 นิ้ว จะให้กำลังอัดของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นตามอายุอย่างสม่ำเสมอ

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการทดสอบ เพื่อศึกษาขนาดของมวลรวมหยาบที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต โดย
ทำการหล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างจำนวน 48 ตัวอย่าง โดยออกแบบค่ากำลังอัดที่ต่ำสุดเท่ากับ 240 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ ใช้ 4 ขนาดด้วยกันคือ 1 1/2 นิ้ว, 1 นิ้ว, 3/4 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว
ซึ่งในแต่ละขนาดของมวลรวมหยาบ หล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างละ 12 แท่งตัวอย่าง รวมทั้งหมด 48 แท่งตัวอย่าง
โดยแบ่งช่วงอายุการทดสอบเป็น 2 ช่วง คือ อายุ 14 วันและ 28 วัน ทำการบ่มตลอดอายุการทดสอบ ผลจากการ
ทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตเพือ่ เปรียบเทียบกับกำลังอัดคอนกรีต ทีไ่ ด้ออกแบบไว้โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
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มวลรวมหยาบขนาดโตสุด 1 ½ นิ้ว ที่อายุ 14 วัน จะให้กำลังอัดสูงที่อันดับ 3 ของแท่งคอนกรีต
ตัวอย่างที่ทำการทดสอบทั้งหมดคือ 222.26 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร แต่ในช่วงอายุที่ 28 วัน จะให้กำลังอัด
ที่ต่ำที่สุดคือ 211.33 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
มวลรวมหยาบขนาดโตสุด 1 นิ้ว เป็นขนาดของมวลรวมหยาบที่ให้กำลังอัดที่ดีที่สุดจากการ
ทดสอบในครั้งนี้ กล่าวคือ ช่วงอายุที่ 14 วัน จะให้กำลังอัดคอนกรีตที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ 282.80 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร และในช่วงอายุท่ี 28 วัน กำลังอัดคอนกรีตเพิม่ ขึน้ ตามอายุคอื 309.13 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
มวลรวมหยาบขนาดโตสุด 3/4 นิ้ว ช่วงอายุที่ 14 วัน ให้กำลังอัดคอนกรีตที่ 251.63 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร เป็นอันดับ 2 ของการทดสอบ และกำลังอัดยิ่งเพิ่มขึ้นตามอายุที่ 28 วัน คือ 272.13 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร
มวลรวมหยาบขนาดโตสุด 3/8 นิ้ว จะให้กำลังอัดคอนกรีตต่ำที่สุดที่อายุ 14 วัน คือ 211.28
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร แต่จะให้กำลังอัดสูงขึ้นที่อายุ 28 วัน คือ 236.95 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งให้
กำลังอัดสูงกว่ามวลรวมหยาบขนาดโตสุด 1 1/2 นิว้ อันเนือ่ งมาจากมวลรวมหยาบขนาดใหญ่ มีสมบัตทิ างกายภาพ
ที่แตกต่างกันอันได้แก่ ปริมาณช่องว่างระหว่างอนุภาค หน่วยน้ำหนักและปริมาณปูนซิเมนต์ที่ใช้ในการออกแบบ
ตามมาตรฐานตามตารางที่ 3 และ 5 มวลรวมหยาบขนาดเล็กจะมีดัชนีความยาวและความแบบมากกว่ามวลรวม
หยาบขนาดใหญ่และสมบัตเิ ชิงกลของมวลรวมหยาบขนาดเล็ก จะมีกำลังแรงกดจุด ความทนทานต่อการสึกกร่อน
และบดอัดที่ดีกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลในการให้ค่ากำลังที่แตกต่างกัน

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ขนาดของมวลรวมหยาบแต่ละขนาดจะให้คา่ กำลังอัดทีแ่ ตกต่างกันผันแปร ตามขนาดของมวล
รวมและอายุของคอนกรีต ในการศึกษาครั้งนี้ ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมกับการใช้มวลรวมหยาบ
ในงานภาคสนามและสามารถที่จะให้เหตุผลของการเลือกใช้สำหรับงานแต่ละชนิดเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างง่ายยิ่งขึ้น สำหรับข้อเสนอแนะ ในการทดสอบครั้งนี้ ได้ใช้มวลรวมหยาบเพียงชนิด
เดียวเท่านั้นมวลรวมหยาบชนิดอื่น อาจให้ค่าแปรต่างจากนี้ ควรที่จะเพิ่มจำนวนแท่งตัวอย่างคอนกรีตและช่วง
อายุของการทดสอบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงและละเอียดมากยิ่งขึ้น
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รายการอ้างอิง
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