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เอกสารประกอบการเรียนรู้
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ชื่อวิชา คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น รหัสวิชา 2121-2008
สอนครั้งที่ 1
ชื่อหน่วย คอนกรีต
จานวนชั่วโมง 2

คอนกรีต
หัวข้อเรื่อง
1.1 ความหมายของคอนกรีต
1.2 การเรียกชื่อองค์ประกอบของคอนกรีต
1.3 หน้าที่และคุณสมบัติของส่วนผสม
1.4 ข้อดีและข้อเสียของคอนกรีต
1.5 คอนกรีตที่ดี

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

.

บอกความหมายของคอนกรีตได้
สามารถเรียกชื่อองค์ประกอบของคอนกรีตได้
บอกหน้าที่และคุณสมบัติของส่วนผสมได้
บอกข้อดีและข้อเสียของคอนกรีตได้
บอกการทาคอนกรีตที่ดีได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคือความหมายของคอนกรีต
ก. วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ข. การผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้า และน้ายาผสมคอนกรีต
ค. การเลือกหาวัสดุดิบที่เหมาะสม
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
2. ส่วนผสมของคอนกรีตแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน
ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน
ง. 4 ส่วน
3. ข้อใดคือวัสดุประสาน
ก. ปูนซีเมนต์
ข. น้า
ค. น้ายาผสมคอนกรีต
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือวัสดุผสม
ก. ปูนซีเมนต์, ทราย
ข. ปูนซีเมนต์, หิน
ค. ทราย, หิน
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือซีเมนต์เพสต์
ก. ปูนซีเมนต์ + น้า
ข. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย
ค. ปูนซีเมนต์ + น้า + หิน
ง. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย + หิน
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6. ข้อใดคือมอร์ต้า
ก. ปูนซีเมนต์ + น้า
ข. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย
ค. ปูนซีเมนต์ + น้า + หิน
ง. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย + หิน
7. ข้อใดคือคอนกรีต
ก. ปูนซีเมนต์ + น้า
ข. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย
ค. ปูนซีเมนต์ + น้า + หิน
ง. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย + หิน
8. ข้อใดคือข้อดีของคอนกรีต
ก. ราคาถูก
ข. มีความทนทานสูง
ค. ทนไฟได้ดี, ไม่ไหม้ไฟ
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือข้อเสียของคอนกรีต
ก. ราคาถูก
ข. มีความทนทานสูง
ค. ทนไฟได้ดี, ไม่ไหม้ไฟ
ง. มีความยืดตัวต่า
10. กระบวนการทาคอนกรีตทั่วๆไปมีกี่ขั้นตอน
ก. 9 ขั้นตอน
ข. 10 ขั้นตอน
ค. 11 ขั้นตอน
ง. 12 ขั้นตอน
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คอนกรีต
(CONCRETE)
บทนา
คอนกรีต เป็นวัสดุเปรียบเสมือนหินที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานเป็นโครงสร้าง ได้จากการ
ผสมซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุประสานกับทราย หินหรือกรวด ซึ่งเป็นวัสดุผสมและน้าจะทาปฏิกิริยากับ
ซีเมนต์ ทาให้ได้ซีเมนต์เพสท์มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานแทรกตามเม็ดทรายและก้อนหิน รวมกัน
เป็นก้อนคอนกรีตเทในแบบหล่อและจะแข็งตัวเมื่อมีอายุประมาณ 24 ชั่วโมง มีกาลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามอายุ
1.1 ความหมายของคอนกรีต
คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะ
เป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่างๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน
คือ วัสดุประสาน อันได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้า และน้ายาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมอันได้แก่ ทราย
หินหรือกรวด เมื่อนามาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนาไปเทลงในแบบหล่อที่มี
รูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้าหนัก
ได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น
เมื่อนาวัสดุต่างๆ ของคอนกรีตมาผสมกัน คอนกรีตจะเป็นของเหลวมีความหนืดเวลาหนึ่งซึ่ง
สามารถนาไปเทลงแบบหล่อตามต้องการได้ เมื่ออายุมากขึ้นคอนกรีตก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
มาเป็น กึ่งเหลวกึ่งแข็ง และในเวลาต่อมาก็จะเป็นของแข็งในที่สุดซึ่งสามารถรับกาลังอัดได้มากขึ้น
เรื่อยๆ ตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นจนถึงช่วงเวลาหนึ่งความสามารถรับกาลังอัดก็จะเริ่มคงที่
1.2 การเรียกชื่อองค์ประกอบของคอนกรีต
โดยทั่วๆ ไปวัสดุสาหรับใช้ผสมทาคอนกรีตประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้าและ
น้ายาผสมคอนกรีตเมื่อผสมวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันเราจะเรียกชื่อของวัสดุต่างๆ ที่ผสมกันดังนี้
ปูนซีเมนต์ผสมน้าและน้ายาผสมคอนกรีต เรียกว่า ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) ทาหน้าที่
เป็นตัวประสาน โดยจะไปแทรกตามช่องว่างของหินและทราย และเคลือบหรือหุ้มเม็ดทรายและหิน
ทั้งหมดให้เกาะรวมตัวจับกันเป็นก้อน ทาให้คอนกรีตสดลื่นเหลวและทาให้คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วมี
กาลังรับแรงตามต้องการ ความแข็งแรงของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของซีเมนต์เพสต์
ซีเมนต์เพสต์ผสมกับ ทราย เรียกว่า มอร์ต้าร์ (Mortar) ปัจจุบันมีการผลิ ตปูนมอร์ตาร์ใน
รูปแบบ “ปูนซีเมนต์สาเร็จรูป” คือปูนที่ผสมทรายและสารพิเศษในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้
งานต่าง ๆ ไว้แล้วในถุง หากนามาใช้งานเพียงผสมน้าสะอาดตามสัดส่วนที่กาหนดก็สามารถใช้งานได้
เลย ซึ่งมีทั้งปูนซีเมนต์สาเร็จรูปสาหรับงานก่อ/ฉาบ ปูนซีเมนต์สาเร็จรูปสาหรับงานซ่อมอเนกประสงค์
ปูนซีเมนต์สาเร็จรูปสาหรับงานเทปรับระดับพื้น หรือปูนซีเมนต์สาเร็จรูปสาหรับงานอื่น ๆ ตามแต่
ผู้ผลิต
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มอร์ต้าร์ผสมกับหินหรือกรวด เรียกว่า คอนกรีต (Concrete)
ดังแสดงตาม Diagram ข้างล่างนี้
ปูนซีเมนต์
วัสดุ

ซีเมนต์เพสต์
น้าและ
น้ายาผสมคอนกรีต

มอต้าร์

ทราย
มวลรวม

คอนกรีต
หินหรือกรวด

รูปที่ 1.1 องค์ประกอบของคอนกรีต
ที่มา : http://www.cpacacademy.com
1.3 หน้าที่และคุณสมบัติของส่วนผสม
1. ปูน ซีเมนต์ จะทาหน้ าที่ให้กาลั งของคอนกรีต โดยทาปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกับน้าเกิดเป็น
ของเหลวหนืด จะหน้าที่หล่อลื่น คอนกรีตให้สามารถเทได้และยึดประสานมวลรวมเข้าด้วยกันเมื่อ
แข็งตัวจะให้ กาลั งกับ คอนกรีตคุณ สมบัติของปูนซีเมนต์จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสารเคมีและ
ความละเอียดของเม็ดปูน
2. มวลรวม จะทาหน้าที่เป็นวัสดุเฉื่อยกระจายอยู่ทั่วเนื้อคอนกรีตช่วยให้คอนกรีตมี ความ
ทนทาน และยังลดการยึดหดตัวของคอนกรีตอีกด้วยคุณสมบัติของมวลรวมควรพิจารณา เช่น ความ
แข็งแรง ความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมี การต้านทานแรงกระแทกและการเสียดสี มีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรน้อย เป็นต้น
3. น้ า จะท าหน้ าที่ ผ สมกับ ปู น ซีเมนต์ท าให้ เกิ ดปฏิ กิริยาไฮเดรชั่น และยั งช่ว ยหล่ อ ลื่ น ให้
คอนกรีตอยู่ในสภาพเหลวสามารถเทลงในแบบหล่อได้
4. น้ายาผสมคอนกรีต จะทาหน้าที่ปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตให้เหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน อาทิเช่น เวลาการก่อตัวความสามารถในการเทได้ กาลังอัด เป็นต้น
อัตราส่วนผสมของคอนกรีตจะได้จากการออกแบบหาปฏิภาคส่วนผสม เพื่อให้ได้คอนกรีตที่
มีความข้นเหลวง่ายในการทางาน ทาให้คอนกรีตที่แข็งตัวมีกาลังรับแรงและความคงทนตามที่
ต้องการและในราคาที่ประหยัด
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1.4 ข้อดีและข้อเสียของคอนกรีต
1.4.1 ข้อดี
1. สามารถหล่อขึ้นรูปร่างตามที่ต้องการได้
2. ราคาถูก
3. มีความทนทานสูง
4. ทนไฟได้ดี, ไม่ไหม้ไฟ
5. สามารถเทหล่อได้ในสภาพก่อสร้าง
6. สามารถทาให้ผิวสวยงามได้
1.4.2 ข้อเสีย
1. ความสามารถรับแรงดึงต่า
2. มีความยืดตัวต่า
3. มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
4. อัตรากาลังต่อน้าหนักต่า
1.5 คอนกรีตที่ดี
การทาคอนกรีตต้องมีขบวนการผลิตที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติสม่าเสมอ
ทั้งทางด้านความสามารถเทได้ กาลัง(Strength) ความต้านทานการซึมผ่านของน้า และความทนทาน
กระบวนการทาคอนกรีตทั่วๆไปอาจเรียงลาดับขั้นตอนดังนี้
1. การเลือกหาวัสดุดิบที่เหมาะสม
2. การกาหนดอัตราส่วนผสม
3. การชั่งหรือตวงวัตถุดิบเพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่ถูกต้อง
4. การผสม
5. การลาเลียงคอนกรีตสดไปเทลงแบบ
6. การเท
7. การทาให้คอนกรีตอัดแน่น
8. การแต่งผิว
9. การบ่ม
10. การแกะแบบหล่อคอนกรีตตามระยะเวลาที่ถูกต้อง
กระบวนทาคอนกรีตดังกล่าวนี้ มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณาหรือคานึงถึง เพื่อให้ได้คอนกรีต
ที่ดีและมีราคาเหมาะสม

7
คอนกรีตที่ดี

การคัดเลือกวัตถุดบิ
- วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- ปริมาตร (สัดส่วนผสม)
- ความสม่าเสมอ

การควบคุมการทาคอนกรีต
-

การชั่งหรือตวงส่วนผสม
การผสม
การลาเลียง
การเท
การแต่งผิว
การบ่ม

คุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
-

ความสามารถเทได้
ความสม่าเสมอ
กาลัง
ความต้านทานการซึมผ่านของน้า
ความทนทาน
ปริมาตรคงที่
มีน้าหนักตามที่กาหนด

การควบคุมและตรวจสอบ

รูปที่ 1.2 ปัจจัยการทาคอนกรีตที่ดี
ที่มา : http://www.cpacacademy.com

ราคา
-

วัตถุดิบ
แรงงาน
กาอุปกรณ์
เวลา
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แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน หน่วยที่ 1
ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนบอกความหมายของคอนกรีต

2. ให้นักเรียนบอกชื่อองค์ประกอบของคอนกรีต

3. ให้นักเรียนบอกข้อดีและข้อเสียของคอนกรีต
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคือความหมายของคอนกรีต
ก. วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ข. การผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้า และน้ายาผสมคอนกรีต
ค. การเลือกหาวัสดุดิบที่เหมาะสม
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
2. ส่วนผสมของคอนกรีตแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน
ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน
ง. 4 ส่วน
3. ข้อใดคือวัสดุประสาน
ก. ปูนซีเมนต์
ข. น้า
ค. น้ายาผสมคอนกรีต
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือวัสดุผสม
ก. ปูนซีเมนต์, ทราย
ข. ปูนซีเมนต์, หิน
ค. ทราย, หิน
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือซีเมนต์เพสต์
ก. ปูนซีเมนต์ + น้า
ข. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย
ค. ปูนซีเมนต์ + น้า + หิน
ง. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย + หิน
6. ข้อในคือมอร์ต้า
ก. ปูนซีเมนต์ + น้า
ข. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย
ค. ปูนซีเมนต์ + น้า + หิน
ง. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย + หิน
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7. ข้อใดคือคอนกรีต
ก. ปูนซีเมนต์ + น้า
ข. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย
ค. ปูนซีเมนต์ + น้า + หิน
ง. ปูนซีเมนต์ + น้า + ทราย + หิน
8. ข้อใดคือข้อดีของคอนกรีต
ก. ราคาถูก
ข. มีความทนทานสูง
ค. ทนไฟได้ดี, ไม่ไหม้ไฟ
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือข้อดีเสียของคอนกรีต
ก. ราคาถูก
ข. มีความทนทานสูง
ค. ทนไฟได้ดี, ไม่ไหม้ไฟ
ง. มีความยืดตัวต่า
10. กระบวนการทาคอนกรีตทั่วๆไปมีกี่ขั้นตอน
ก. 9 ขั้นตอน
ข. 10 ขั้นตอน
ค. 11 ขั้นตอน
ง. 12 ขั้นตอน

11

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยที่ 1

ก่อนเรียน
1
ง

2
ข

3
ง

4
ค

5
ก

6
ข

7
ง

8
ง

9
ง
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ข

6
ข

7
ง

8
ง

9
ง

10
ข

หลังเรียน
1
ง

2
ข

3
ง

4
ค

5
ก
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน หน่วยที่ 1
ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนบอกความหมายของคอนกรีต
ตอบ คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะ
เป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่างๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุ
ประสาน อันได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้า และน้ายาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมอันได้แก่ ทราย หินหรือกรวด
เมื่อน ามาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนาไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ
หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้าหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีต
ที่เพิ่มขึ้น
2. ให้นักเรียนบอกชื่อองค์ประกอบของคอนกรีต
ตอบ ปูนซีเมนต์ผสมน้าและน้ายาผสมคอนกรีต เรียกว่า ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) ทาหน้าที่
เป็นตัวประสาน
ซีเมนต์เพสต์ผสมกับทราย เรียกว่า มอร์ต้าร์ (Mortar)
มอร์ต้าร์ผสมกับหินหรือกรวด เรียกว่า คอนกรีต (Concrete)
3. ให้นักเรียนบอกข้อดีและข้อเสียของคอนกรีต
ตอบ
ข้อดี
1. สามารถหล่อขึ้นรูปร่างตามที่ต้องการได้
2. ราคาถูก
3. มีความทนทานสูง
4. ทนไฟได้ดี, ไม่ไหม้ไฟ
5. สามารถเทหล่อได้ในสภาพก่อสร้าง
6. สามารถทาให้ผิวสวยงามได้
ข้อเสีย
1. ความสามารถรับแรงดึงต่า
2. มีความยืดตัวต่า
3. มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
4. อัตรากาลังต่อน้าหนักต่า

