
 

 

การก าหนดส่วนผสมคอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่ 
Concrete Mix Proportioning by Nominal Mix Method 

สุรพงษ์ ดาราม*1 

ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยแีละการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

Email: surapong.d@fitm.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 
วิธีก าหนดส่วนผสมคอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่เป็นที่ใช้งานมายาวนาน ในปัจจุบันวิธีการนี้ยังนิยมใช้ในงานผสม

คอนกรีตในโครงการเองหรืองานขนาดเล็ก ส่วนผสมคอนกรีตจะถูกก าหนดในรูปแบบอัตราส่วนอย่างง่ายเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการท างานและตวงวัดโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในโครงการ ในบทความได้แสดงขั้นตอนในการก าหนดส่วนผสมด้วยวิธีนี้
ประกอบด้วย การก าหนดอัตราส่วนผสมจากลักษณะการใช้ประโยชน์ การก าหนดช่วงค่าการยุบตัวโดยใช้อัตราส่วนมวลรวม
ทั้งหมดต่อปูนซีเมนต์และก าหนดปริมาณน้ าจากช่วงค่าการยุบตัว ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมมีผลต่อความสามารถในการ
ท างาน แต่อาจจะไม่ช่วยเพิ่มค่าก าลังอัด คอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์ปานกลางมีค่าประสิทธิภาพที่สูงที่สุด อัตราส่วนผสม 
1:2:3 เหมาะสมส าหรับงานทั่วไปและอัตราส่วนผสม 1:1.5:3 เหมาะส าหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงมากข้ึน ส่วนคอนกรีต
หยาบควรใช้อัตราส่วนผสม 1:3:5  การปรับลดสัดส่วนปริมาณหินท าให้คอนกรีตมีความสามารถในการท างานและค่าก าลังอัด
เพิ่มข้ึน 

ค าส าคัญ:  คอนกรีต การก าหนดส่วนผสม วิธีอัตราสว่นคงที่ 

Abstract 
The nominal mix method or fixed ratio concrete method is a long-used method. Nowadays, this 

method is still using for on-site mixed concrete or small project.  Concrete mixtures are defined in a 
simple ratio format for ease of operation and measuring by using the equipment available in the project. 
In the article, the proportioning procedures by this method are described: determine the ratio from the 
utilized characteristics, select the range of slump using ratio of total aggregate per cement and determine 
water content from the range of slump. The cement content affects concrete workability but may not 
improving the compressive strength. Concrete group having medium cement has the highest efficiency. 
Mixing ratio of 1: 2: 3 is suitable for general applications and mixing ratio of 1: 1. 5: 3 is suitable for 
applications that required more strength. For Lean concrete, the mixing ratio of 1: 3: 5 should be used. 
The reduction of the course aggregate ratio results in increment of concrete workability and higher 
compressive strength. 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
คอนกรีตเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากเป็นวัสดุที่ช่างทั่วไปคุ้นเคย มีความทนทาน ช่วงการใช้งานที่

ยาวนานและการบ ารุงรักษาค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างชนิดอ่ืนเช่นไม้และเหล็ก  คอนกรีตที่มีคุณภาพดีเกิดจากจาก
ส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันของส่วนผสมหลักประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ มวลรวมหยาบ มวลรวมละเอียดและน้ า ส่วนผสมหลัก
แต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะเช่น ปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักที่ท าให้เกิดความแข็งแรงจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของซีเมนต์
เพสต์ (ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ า) ซีเมนต์เพสต์ท าหน้าที่ยึดเกาะ เชื่อมยึดมวลรวมเข้าด้วยกันท าให้เกิดความเป็นเนื้อเดียวกันของ
คอนกรีตและท าให้คอนกรีตทึบน้ า หินเป็นมวลรวมหยาบท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มในเนื้อคอนกรีต เนื่องจากเป็นส่วนที่มี
ขนาดใหญ่และราคาถูก มวลรวมหยาบยังช่วยเพิ่มความเสถียรของปริมาตรและความทนทาน ทรายหรือมวลรวมละเอียดจะท า
หน้าที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างซีเมนต์เพสต์และมวลรวมหยาบ ความสามารถในการท างานของคอนกรีตเป็นผลจากปริมาณ
ซีเมนต์เพสต์ในส่วนผสมและการใช้สารผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตขึ้นอยู่กับการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการ
ผลิตคอนกรีต การก าหนดส่วนผสมที่เหมาะสมของคอนกรีตจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการท างานคอนกรีตที่ต้องให้ความส าคัญ 

วิธีการก าหนดส่วนผสมคอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่  (Nominal mix) เป็นวิธีการท างานที่เหมาะสมส าหรับงาน
คอนกรีตขนาดเล็กหรืองานที่มีปริมาณงานไม่มาก ซึ่งมักจะท าการผสมคอนกรีตเองด้วยมือหรือเครื่องผสม วิธีการนี้เป็นวิธีที่ใช้
มายาวนาน ข้อก าหนดที่แสดงรายละเอียดการก าหนดส่วนผสมด้วยวิธีการนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1930 (Clarke. 2009) 
หลักการของวิธีการนี้คือเลือกใช้อัตราส่วน (ปูนซีเมนต์:ทราย:หิน) ค่าหนึ่งเพื่อใช้ในการเตรียมปริมาณวัสดุก่อนการผสม ค่า
อัตราส่วนจะอยู่ในรูปแบบเลขอัตราส่วนอย่างง่าย เพื่อท าให้เกิดความสะดวกและสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในโครงการก่อสร้าง
ในการวัดปริมาณวัสดุ การเลือกอัตราส่วนผสมได้จากข้อมูลจากประสบการณ์ หนังสือ ข้อก าหนดของงานก่อสร้างหรือ
ค าแนะน าของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนที่นิยมใช้ในงานราชการคืออัตราส่วน 1:2:4 ส าหรับงานทั่วไปและ
อัตราส่วน 1:3:5 ส าหรับงานคอนกรีตหยาบ (กรมบัญชีกลาง. 2560) เนื่องจากเป็นวิธีการที่เน้นความสะดวกในการท างาน 
ดังนั้นคุณสมบัติของวัสดุส่วนผสมจึงนิยมใช้ค่าทั่วไปมากกว่าค่าที่ได้จากการทดสอบ จากการสืบค้นข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดส่วนผสมคอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่นี้มีไม่มาก อาจจะเนื่องจากปัจจุบันวิธีการก าหนด
ส่วนผสมรูปแบบนี้มักจะใช้ในโครงการขนาดเล็กจึงไม่มีการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต ในงานที่มีการควบคุมคุณภาพ
คอนกรีต ผู้รับเหมามักจะนิยมใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จที่มีระบบการควบคุมคุณภาพครบวงจรมากกว่าที่จะท าการผลิต
คอนกรีตเอง แบบโครงสร้างของอาคารขนาดเล็กนิยมก าหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีตเท่ากับ 1:2:4 เป็นหลัก โดยในบางกรณี
อาจจะมีการก าหนดปริมาณปูนซีเมนต์ขั้นต่ าไว้ด้วย เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการก าหนดส่วนผสมคอนกรีต
แบบอัตราส่วนคงที่ ให้เกิดความเข้าใจที่มากข้ึน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการก าหนด
ส่วนผสมคอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่จากข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ โดยแสดงถึงขั้นตอนของการเลือกส่วนผสมคอนกรีต 
รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติคอนกรีต ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีการก าหนดส่วนผสม
คอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่และสามารถเลือกใช้หรือปรับอัตราส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผล 
2.1 รูปแบบการวัดปริมาณส่วนผสมคอนกรีต 
การวัดปริมาณที่ถูกต้องของวัสดุส่วนผสมคอนกรีตมีผลต่อความผันแปรของคุณภาพคอนกรีต ขั้นตอนนี้เป็น

จุดเร่ิมต้นของงานผสมคอนกรีต ซึ่งถ้าสามารถควบคุมได้อย่างถูกต้องจะท าให้ได้คุณภาพคอนกรีตตามที่ต้องการ การชั่งตวงที่



 

 

ไม่ดีนั้นมีผลในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพคอนกรีตมากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ ดังนั้นการชั่งตวงจึงเป็นการด าเนินการที่ส าคัญมาก 
ประเภทของการวัดปริมาณส่วนผสมคอนกรีตสามารถท าได้ 2 วิธีคือการตวงปริมาตรและการชั่งน้ าหนัก 

2.1.1 การวัดปริมาณส่วนผสมโดยการตวงปริมาตร 
 เนื่องจากการตวงปริมาตรท าได้ง่ายกว่าการชั่งน้ าหนัก การก าหนดส่วนผสมคอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่เร่ิมต้นด้วย
การวัดปริมาณวัสดุแบบนี้ วิธีการนี้ยังใช้งานอยู่ในประเทศไทยและหลายประเทศเนื่องจากความสะดวก อุปกรณ์ในการตวงวัด
สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีในโครงการก่อสร้างเช่นถัง บุ้งกี๋หรือประกอบขึ้นเองจากวัสดุไม้หรือเหล็กในขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ต้องการ  ส าหรับงานที่ผสมในปริมาณมากขนาดของถังที่เหมาะสมจะมีขนาดเท่ากับปริมาณปูนซีเมนต์ 1 ถุง ตัวอย่าง
ของถังมาตรฐานแสดงดังรูปที่ 1 (a)  (ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร. 2537) ในการท างานกับเครื่องผสมคอนกรีต ถังเหล่านี้จะใช้
ส าหรับการตวงทรายและหินเท่านัน้ ส่วนปูนซีเมนต์ก็จะท าการผสมทีละ 1 ถุง ในกรณีงานผสมมือหรือปริมาณคอนกรีตไม่มาก 
มักจะนิยมตวงโดยใช้ถังพลาสติกขนาดประมาณ 5 ลิตร ปัญหาที่อาจพบคือปริมาณส่วนผสมไม่สม่ าเสมอเนื่องจากการพองตัว/
อัดแน่นของส่วนผสม โดยเฉพาะการพองตัว (Bulking) ของทรายเนื่องความชื้นท าให้ต้องมีการเพิ่มปริมาณทรายในส่วนผสม 
สาเหตุเหล่านี้การตวงปริมาตรจึงถูกแนะน าให้ใช้เฉพาะคอนกรีตก าลังอัดที่ไม่เกิน 15 MPa (Opeyemi J. et al 2018) 

2.1.2 การวัดปริมาณส่วนผสมโดยการชั่งน้ าหนัก 
ปัจจุบันการผลิตคอนกรีตโดยโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ วัสดุทั้งหมดจะถูกวัดปริมาณโดยน้ าหนัก การก าหนด

ส่วนผสมคอนกรีตจึงสามารถก าหนดได้อย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่งท าให้ได้คุณสมบัติคอนกรีตตรงตามที่ต้องการ ประเทศไทยไม่
นิยมใช้วิธีการชั่งน้ าหนักส่วนผสมในการผสมคอนกรีตเอง ข้อก าหนดส่วนผสมคอนกรีตแบบอัตราส่วนคงที่โดยการชั่งน้ าหนัก
ของประเทศอินเดีย (BIS. 2000) แนะน าให้ใช้ส าหรับคอนกรีตที่มีค่าก าลังอัดไม่เกิน 16 MPa ส าหรับการผสมคอนกรีตใน
ปริมาณมาก การชั่งมวลรวมจะใช้ตาชั่งส าหรับงานคอนกรีตโดยเฉพาะ ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 1 (b) (Indiamart. 2019) ข้อดี
ของการชั่งน้ าหนักคือไม่มีผลกระทบจากผลของการพองตัว/อัดแน่นของมวลรวม การชั่งท าให้สามารถก าหนดปริมาณ
ส่วนผสมได้ละเอียดและวัดปริมาณได้แม่นย าท าให้คุณภาพคอนกรีตสม่ าเสมอมากข้ึน ข้อมูลการทดสอบคอนกรีตเพื่อศึกษาผล
ของการตวงปริมาตรและการชั่งน้ าหนัก (Olusola K.O. et al 2012)  (Opeyemi J. et al 2018) พบว่าคอนกรีตผสมโดย
การชั่งน้ าหนักมีค่าการยุบตัวและค่าก าลังอัดสูงกว่าคอนกรีตผสมโดยการตวงปริมาตรในทุกช่วงปริมาณมวลรวมทั้งหมดต่อ
ปูนซีเมนต์ ผลการทดสอบที่ได้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรูปแบบการชั่งน้ าหนักที่ท าให้ได้ปริมาณส่วนผสมที่แม่นย ากว่าการตวง ซึ่งมี
ผลกระทบจากการพองตัว/อัดแน่นของส่วนผสม  

(a) (b) 
รูปที่ 1 (a) ถังมาตรฐานในการตวงปริมาตรหินและทราย (b)  ตาชั่งส าหรับงานคอนกรีตขนาด 500 กก.  



 

 

2.2 คุณสมบัติของคอนกรีตจากวิธีอัตราส่วนคงที่ 
 อัตราส่วนผสมคอนกรีต (ปูนซีเมนต์:ทราย:หิน) มีผลต่อการใช้งานคอนกรีต การเลือกส่วนผสมด้วยวิธีอัตราส่วนคงที่
มักจะเลือกจากอัตราส่วนผสมที่เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของการเลือกใช้อัตราส่วนผสมที่เหมาะ
กับลักษณะการใช้ประโยชน์ ข้อมูลถูกเลือกมาบางส่วนแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยข้อมูลของประเทศไทยจะเป็นอัตรา
ส่วนผสมโดยปริมาตร (ประณต กุลประสูตร. 2539) (ชัชวาลย์ และคณะ. 2548) (กรมทางหลวง. 2559) (กรมบัญชีกลาง. 
2560) ส่วนข้อมูลของต่างประเทศที่แสดงเป็นข้อมูลจากประเทศอินเดีย (BIS. 2000) และประเทศไนจีเรีย (Aginam C.H. et 
al. 2013) ซึ่งเป็นข้อมูลอัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก ทั้งสองประเทศมีการใช้อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรด้วยเช่นกัน โดยจะ
แปลงค่าอัตราส่วนเป็นหน่วยปริมาตรส าหรับงานที่ไม่มีเครื่องชั่ง จากตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมจากข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศมีลักษณะการใช้ประโยชน์คล้ายกัน อัตราส่วน 1:2:4 เป็นอัตราส่วนที่นิยมใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป 
อัตราส่วนมวลรวมทั้งหมดต่อปูนซีเมนต์มีผลต่อลักษณะการใช้ประโยชน์ของคอนกรีต เช่นงานโครงสร้างที่ต้องการความ
แข็งแรงและทนทานหรือโครงสร้างที่มีปริมาณเหล็กเสริมจ านวนมาก อัตราส่วนผสมที่ใช้จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณมวลรวม
ทั้งหมดต่อปูนซีเมนต์ที่น้อยกว่าค่าของอัตราส่วนผสมส าหรับงานทั่วไป ซึ่งสัดส่วนปริมาณมวลรวมทั้งหมดที่ลดลงท าให้มี
ปริมาณซีเมนต์เพสต์ในส่วนผสมที่เพิ่มมากข้ึนและมีผลให้ความสามารถในการท างานของคอนกรีตเพิ่มมากขึ้น ความสามารถ
ในการท างานที่มากข้ึนท าให้สามารถลดปริมาณน้ าในส่วนผสมส่งผลให้คอนกรีตมีค่าก าลังอัดและความทนทานที่มากข้ึน 

ข้อมูลจากตารางที่ 1 สามารถแบ่งกลุ่มคอนกรีตออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 ปริมาณปูนซีเมนต์สูง (Rich mix) ได้แก่
อัตราส่วน 1:1:1 และ 1:1.5:2 กลุ่มที่ 2 ปริมาณปูนซีเมนต์ปานกลาง (Medium mix) ได้แก่อัตราส่วน 1:1.5:3 1:2:3 และ 
1:2:4 กลุ่มที่ 3 ปริมาณปูนซีเมนต์น้อย (Lean mix) ได้แก่อัตราส่วน 1:3:5 1:3:6 และ 1:4:8 ช่วงปริมาณมวลรวมทั้งหมดต่อ
ปูนซีเมนต์ของทั้ง 3 กลุ่มเท่ากับ 2-4  4-7 และ 8-12 ตามล าดับ อัตราส่วนหินต่อทรายอยู่ในช่วง 1-2 มักจะนิยมก าหนดให้มี
ค่าเท่ากับ 2 เนื่องจากต้องการให้มีปริมาณทรายไปเติมช่องว่างของหินจ านวนหนึ่ง โดยที่มีปริมาณไม่มากเกินไปจนมีผลท าให้
ความข้นเหลวลดลง ซึ่งท าให้ต้องเพิ่มปริมาณน้ าในส่วนผสม (Charles E.R. and James C.S. 1988) ในกรณีหินและทรายมี
ขนาดคละหรือคุณภาพที่ไม่เหมาะสม อาจจะท าการปรับสัดส่วนโดยการเพิ่มขึ้น/ลดลง 0.5 ส่วน เพื่อลด/เพิ่มความข้นเหลว
ของคอนกรีต แทนที่การเติมน้ าในส่วนผสมที่อาจส่งผลท าให้ก าลังและคุณภาพของคอนกรีตลดลง (BIS. 2000) 
 

ตารางที ่1 อัตราส่วนผสมและการใช้ประโยชน์ 
อัตรา

ส่วนผสม 
การใช้ประโยชน ์ อัตราส่วนมวลรวม

ทั้งหมดต่อ
ปูนซีเมนต ์

อัตราส่วนหิน
ต่อทราย 

ข้อมูลประเทศไทย ข้อมูลต่างประเทศ 

1:1:1   โครงสร้างมีเหล็กเสริมปริมาณมาก 2.0 1.0 

1:1.5:2 โครงสร้างแข็งแรงและทนทาน  คอนกรีตอัดแรง 3.5 1.3 
1:1.5:3 เสา ถนน โครงสร้างแข็งแรง คอนกรีตส าเร็จรูป 4.5 2.0 

1:2:3 เสา โครงสร้างทั่วไป   5.0 1.5 

1:2:4 โครงสร้างทั่วไป โครงสร้างทั่วไป 6.0 2.0 
1:3:5 คอนกรีตหยาบ    8.0 1.7 

1:3:6 คอนกรีตหยาบ  คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก 9.0 2.0 
1:4:8   คอนกรีตหยาบ 12.0 2.0 



 

 

2.2.1 การประมาณปริมาณส่วนผสมคอนกรีต 
การค านวณปริมาณส่วนผสมจะใช้สมการที่เกี่ยวข้องกับค่าหน่วยน้ าหนัก ค่าความถ่วงจ าเพาะ เพื่อหาค่าน้ าหนัก 

ปริมาตรและปริมาตรสมบูรณ์ (Absolute Volume) ค่าคุณสมบัติที่ใช้ในการค านวณประกอบด้วย ค่าความถ่วงจ าเพาะ 
(Specific Gravity) ของปูนซีเมนต์ ทราย หินและน้ าเท่ากับ 3,150 2,650 2,700 และ 1,000 กก/ม3 ตามล าดับ ค่าหน่วย
น้ าหนัก (Bulk Unit Weight) ของปูนซีเมนต์ ทราย หินและน้ าเท่ากับ 1,350 1,450 1,500 และ 1,000 กก/ม3 ตามล าดับ ค่า
การดูดซึมน้ าของมวลรวมเท่ากับร้อยละ 1 คุณภาพหินและทรายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับงานผสมคอนกรีต ค่าตัวเลขเหล่านี้
เป็นค่าที่เลือกใช้จากข้อมูลของประเทศไทยที่มีแนะน าไว้ (ชัชวาลย์ และคณะ. 2548) ในกรณีที่จะทดสอบเพื่อหาค่าที่ถูกต้อง
สามารถทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C29 C127 C128 และ C188 (ASTM 2018) ผลของข้อมูลจะแสดงผลและอภิปราย
เฉพาะข้อมูลอัตราส่วนผสมแบบปริมาตร เนื่องจากเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในประเทศไทย ผลการค านวณปริมาตรส่วนผสม
คอนกรีตของแต่ละอัตราส่วนผสมแสดงดังตารางที่ 2 การแสดงผลในรูปแบบต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
ส าหรับงานขนาดเล็ก ค่าปริมาตรรวมที่แสดงเป็นปริมาณของคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วจากอัตราส่วนผสมที่ก าหนด โดยใช้
ปริมาณน้ าที่ท าให้เกิดสภาพความข้นเหลวที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ข้อมูลปริมาณส่วนผสมที่แสดงสามารถใช้ในการประมาณ
ปริมาณส่วนผสม ปูนซีเมนต์ ทรายและหินที่ต้องการใช้งานในการผสมคอนกรีตได้  

ตารางที่ 2 ปริมาณของส่วนผสมและการก าหนดความสามารถในการท างานของคอนกรีต 
อัตรา ปริมาณส่วนผสมคอนกรีตต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง สภาพความ ค่าการยุบตัว 

ส่วนผสม ปูนซีเมนต ์ ทราย หิน ปริมาตรรวม ข้นเหลว   

  (ถุง) (%) (ลบ.ม.) (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)   (ซม.) 

1:1:1 1 27.99 0.037 0.037 0.075 เหลว 12.5-19.0 

1:1.5:2 1 18.16 0.056 0.074 0.115 เหลว 12.5-19.0 

1:1.5:3 1 14.70 0.056 0.111 0.139 ปกติ 7.5-12.5 

1:2:3 1 13.44 0.074 0.111 0.153 ปกติ 7.5-12.5 

1:2:4 1 11.44 0.074 0.148 0.179 ปกติ 7.5-12.5 

1:3:5 1 8.84 0.111 0.185 0.228 ค่อนข้างแห้ง 2.5-7.5 

1:3:6 1 7.93 0.111 0.222 0.254 ค่อนข้างแห้ง 2.5-7.5 

1:4:8 1 6.07 0.148 0.296 0.327 แห้ง 0-2.5 
 

ค่าร้อยละของปูนซีเมนต์ที่แสดงในตารางที่ 2 เป็นค่าปริมาตรสมบูรณ์ (Absolute volume) ของปูนซีเมนต์ใน
ส่วนผสม ค่านี้ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแสดงถึงปริมาตรของปูนซีเมนต์ในส่วนผสมว่ามีมากน้อยอย่างไร โดยทั่วไปคอนกรีตที่
ออกแบบตามมาตรฐานปกติจะมีปริมาตรปูนซีเมนต์ในส่วนผสมอยู่ในช่วงร้อยละ 10-15 (PCA. 2019) จากข้อมูลกลุ่มของ
คอนกรีตที่จ าแนกตามช่วงอัตราส่วนปริมาณมวลรวมทั้งหมดต่อปูนซีเมนต์ในหัวข้อ 2.2 พบว่ากลุ่มที่ 1 ถึง 3 มีค่าปริมาตร
สมบูรณ์ของปูนซีเมนต์ในส่วนผสมเท่ากับร้อยละ 18-28  11-15  และ 6-9 ตามล าดับ ค่าที่ได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ 2 ปริมาณ
ปูนซีเมนต์ปานกลางมีปริมาณปูนซีเมนต์ใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ออกแบบตามมาตรฐานปกติ ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลที่
แสดงในตารางที่ 1 ที่คอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์ปานกลางนิยมใช้ส าหรับงานทั่วไป 

 



 

 

2.2.2 ความสามารถในการท างานของคอนกรีต 
ความสามารถในการท างาน (Workability) ของคอนกรีตเป็นเร่ืองพื้นฐานอย่างหนึ่งของคนท างานด้านคอนกรีตต้อง

เข้าใจ โดยเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการ ความสามารถในการ
ท างานของคอนกรีตพิจารณาจากความข้นเหลว (Consistency) ของคอนกรีตที่ได้หลังจากการผสมเสร็จแล้ว  ซึ่งความข้น
เหลวเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่นชนิดของปูนซีเมนต์ ปริมาณน้ า ชนิดของมวลรวม รวมถึงปริมาณมวลรวมในส่วนผสม  
ส าหรับคอนกรีตทั่วไปนิยมใช้การทดสอบค่าการยุบตัว (Slump cone test) ในการตรวจสอบสภาพความข้นเหลว สภาพ
ความข้นเหลวและช่วงของค่าการยุบตัวแสดงในตารางที่ 2 เป็นการก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มคอนกรีตที่แบ่งตาม
ปริมาณมวลรวมทั้งหมดต่อปูนซีเมนต์และลักษณะการใช้ประโยชน์ตามตารางที่ 1 ช่วงสภาพความข้นเหลวและช่วงของค่าการ
ยุบตัวนี้ก าหนดโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 211.3R-2 (ACI Committee 211. 2002) ประกอบด้วยช่วงเหลว (Very 
plastic) ช่วงปกติ (Plastic) ช่วงค่อนข้างแห้ง (Stiff plastic) และช่วงแห้ง (Stiff) การก าหนดช่วงความข้นเหลวปกติที่มีช่วง
ค่ายุบตัวเท่ากับ 7.5-12.5 ซม. ส าหรับคอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์ปานกลางถือว่าเพียงพอส าหรับการผสมในงานขนาด
เล็กที่อาจจะผสมด้วยมือและการท าให้แน่นอาจจะใช้การกระทุ้ง ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ต่ า ส่วนคอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์
น้อยประกอบด้วยอัตราส่วน 1:3:5 1:3:6 และ 1:4:8  จะมีความข้นเหลวในช่วงค่อนข้างแห้งและช่วงแห้ง สภาพคอนกรีตของ
ช่วงเหล่านี้จะมีลักษณะการผสมและการเทลงแบบที่ยากขึ้นตามล าดับ ผลจากอัตราส่วนผสมที่มีปริมาณมวลรวมมากท าให้ผิว
คอนกรีตอาจจะมีหินโผล่หรือเกิดโพรงในบริเวณที่ท าการอัดแน่นไม่เพียงพอ  

2.2.3 การก าหนดปริมาณน้ าและการประมาณค่าก าลังอัดของคอนกรีต 
ปริมาณปูนซีเมนต์ หินและทรายสามารถค านวณจากอัตราส่วนผสมที่ก าหนดจากตารางที่ 1 และค่าคุณสมบัติวัสดุ

ส่วนผสมในหัวข้อ 2.2.1 ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดปริมาณน้ าในส่วนผสมเพื่อท าการค านวณปริมาณส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 
ลูกบาศก์เมตร น้ าในส่วนผสมท าหน้าที่ผสมกับปูนซีเมนต์ตามหลักปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เคลือบมวลรวม ปริมาณน้ าส่วนที่เหลือ
เป็นส่วนท าให้คอนกรีตมีสภาพข้นเหลวที่เพียงพอต่อการท างานที่ต้องการ การเลือกปริมาณน้ าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของ
หิน ความข้นเหลวหรือค่าการยุบตัวที่ต้องการ โดยค่าปริมาณน้ าในส่วนผสมที่แนะน าไว้ส าหรับหินขนาด 20 มม. ตาม
มาตรฐาน ACI 211.3R-2  (ACI Committee 211. 2002) ประกอบด้วยช่วงแห้ง ช่วงค่อนข้างแห้ง ช่วงปกติและช่วงเหลว
เท่ากับ 168-178 178-186 186-202 และ 202-213 กก/ม3 ตามล าดับ ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ปริมาณน้ าของแต่ละกลุ่ม
คอนกรีตที่มีค่าช่วงค่าการยุบตัวช่วงเดียวกันจะถูกก าหนดให้มีปริมาณน้ าที่ใกล้เคียงกัน ส่วนผสมของคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์
เมตรแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 โดยค่าปริมาณน้ าที่แสดงเป็นปริมาณน้ าที่รวมผลของการดูดซึมน้ าของมวลรวมแล้ว การ
ประมาณค่าก าลังอัดจะค านวณจากสมการ (1) (Popovics S. and Ujheyi J. 2008) ค่าก าลังอัดในสมการที่ใช้ขึ้นอยู่กับค่า
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อน้ าและปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสม สมการนี้ถูกเลือกมาใช้เนื่องจากสอดคล้องกับการก าหนด
ส่วนผสมด้วยวิธีนี้ ซึ่งปริมาณปูนซีเมนต์ขึ้นอยู่กับการเพิ่มลดปริมาณมวลรวมในส่วนผสม ส าหรับคอนกรีตกลุ่มปริมาณ
ปูนซีเมนต์สูงอาจจะมีปริมาณปูนซีเมนต์ส่วนเกินที่ไม่ช่วยเพิ่มค่าก าลังอัด ตัวแปรของสมการประกอบด้วยค่า f คือค่าก าลังอัด 
(MPa) ค่า w คือค่าปริมาณน้ า (กก/ม3) ค่า C คือค่าปริมาณปูนซีเมนต์ (กก/ม3) 

     𝑓 =
353.72

23.695
(
𝑤
𝑐
+0.000636𝑐)

     (1) 

   จากตารางที่ 3 ปริมาณน้ าโดยปริมาตรส าหรับปูนซีเมนต์ 1 ส่วนสามารถก าหนดดังนี้ คอนกรีตกลุ่มปริมาณ
ปูนซีเมนต์สูงอยู่ในช่วง 0.50-0.75 ส่วน คอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์ปานกลางอยู่ในช่วง 0.80-1.00 ส่วน และคอนกรีต



 

 

กลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์น้อยอยู่ในช่วง 1.25-1.75 ส่วน โดยปริมาณน้ าที่ใช้จริงอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มลดขึ้นอยู่กับปริมาณ
ความชื้นของมวลรวมที่ใช้ผสม ข้อมูลปริมาณน้ าของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่แนะน าไว้ส าหรับคอนกรีตงานทั่วไป อัตราส่วน 1:2:3 
เท่ากับ 0.75 ส่วน (ปูนซีเมนต์นครหลวง. 2562) และอัตราส่วน 1:2:4 เท่ากับ 0.50–1.00 ส่วน (วัสดุก่อสร้างเอสซีจี. 2562) 
ข้อมูลนี้เมื่อเทียบกับช่วงค่าที่ก าหนดส าหรับคอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์ปานกลางจะพบว่ามีความสอดคล้องกัน ส่วนค่าที่
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์แนะน าไว้ส าหรับคอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1:3:4 (ปูนซีเมนต์นครหลวง. 2562) และอัตราส่วน 1:3:5 (วัสดุ
ก่อสร้างเอสซีจี. 2562) เท่ากับ 0.75 และ 1.00 ส่วนตามล าดับ ค่าทั้งสองเป็นค่าที่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนดส าหรับคอนกรีตกลุ่ม
ปริมาณปูนซีเมนต์น้อย สาเหตุค่าปริมาณน้ าที่แนะน าของผู้ผลิตปูนซีเมนต์มีค่าที่น้อยกว่าอาจจะเป็นผลของการเผื่อความชื้น
ของมวลรวม ปริมาณน้ าที่ก าหนดต่างกันส าหรับงานคอนกรีตหยาบ อาจจะไม่ส่งผลต่อลักษณะคอนกรีตที่ต้องการมากนัก 
เนื่องจากใช้เพื่อการรองพื้นเท่านั้น  

ตารางที่ 3 ปริมาณส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรและค่าก าลังอัดโดยประมาณ 

อัตรา
ส่วนผสม 

ปริมาณส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร อัตราส่วน
น้ าต่อ

ปูนซีเมนต ์

ค่าก าลังอัด 
ค่าประสทิธิภาพ/ 

อันดับประสิทธิภาพ  
ปูนซีเมนต ์ ทราย หิน น้ า  โดยประมาณ 

(กก/ม3) (กก/ม3) (กก/ม3) (กก/ม3) (กก/ซม2) 

1:1:1 673.73 723.64 748.59 235.81 0.35 307.24 2.19 / 6 

1:1.5:2 435.08 700.96 966.84 239.29 0.55 263.77 1.65 / 3 

1:1.5:3 359.72 579.55 1,199.06 223.03 0.62 245.98 1.46 / 1 

1:2:3 328.67 706.02 1,095.56 223.49 0.68 216.57 1.52 / 2 

1:2:4 279.79 601.03 1,243.51 223.83 0.80 163.47 1.71 / 4 

1:3:5 219.74 708.04 1,220.75 210.95 0.96 111.19 1.98 / 5 

1:3:6 197.14 635.24 1,314.29 210.94 1.07 82.16 2.40 / 7 

1:4:8 153.12 657.85 1,361.08 199.06 1.30 43.36 3.53 / 8 
 

2.2.4 การวิเคราะห์ผลข้อมูลและประสิทธิภาพของอัตราส่วนผสม 
จากตารางที่ 3 ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนมวลรวมทั้งหมดต่อปูนซีเมนต์ลดลงท าให้ค่า 

อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ที่ค านวณจากปริมาณน้ าที่ก าหนดจากข้อ 2.2.3 มีค่าที่ลดลงเช่นกัน ค่าก าลังอัดโดยประมาณที่แสดง
ในตารางที่ 3 เป็นเพียงค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เท่านั้น ความถูกต้องของค่าก าลังอัดจากสมการอาจจะต้องท าการ
ทดสอบเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลค่าก าลังอัดที่แสดงพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ลดลง จากการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของค่าก าลังอัดและค่าอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ที่แนะน าไว้ของ PCA (Kosmatka Steven H. 
and Wilson Michelle L. 2011) กับข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่ามีความสอดคล้องกัน ยกเว้นคอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์
สูงที่มีค่าก าลังอัดที่ต่ ากว่าค่าที่แนะน า เหตุผลอาจจะเกิดจากการก าหนดให้คอนกรีตกลุ่มนี้มีค่าการยุบตัวที่สูงกว่าท าให้มี
ปริมาณน้ าในส่วนผสมมากกว่ากลุ่มอ่ืน ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมที่มากขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการท างานของ



 

 

คอนกรีตมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าก าลังอัด โดยค่าก าลังอัดจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์มากกว่าปริมาณปูนซีเมนต์
ในส่วนผสม (Popovics S. and Ujheyi J. 2008) (Wassermann R. et al. 2009) 

ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมขั้นต่ ามักจะถูกก าหนดไว้ส าหรับงานคอนกรีตที่ต้องการคุณสมบัติด้านทนทาน (BIS. 
2000) (ACI Committee 350. 2006) ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมที่มากเกินไปมีผลต่อความทนทานของคอนกรีตเช่นการ
หดตัวเพิ่มข้ึน (Wassermann R. et al. 2009) ในบางกรณีปริมาณปูนซีเมนต์ขั้นต่ าในส่วนผสมจะถูกก าหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่า
คอนกรีตจะมีปริมาณเพสต์เพียงพอต่อการท างาน ตัวอย่างเช่นงานพื้น (ACI Committee 302. 2004) ควรมีปริมาณวัสดุ
ซีเมนต์ประสานในส่วนผสมอยู่ในช่วง 320-375 กก/ม3 เพื่อให้มีความสามารถในการตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต (Finishability) 
ที่เพียงพอ ปริมาณปูนซีเมนต์ขั้นต่ าในส่วนผสมอาจจะถูกก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกรณีไม่ได้ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ
ส่วนผสม ตัวอย่างเช่นข้อก าหนดของประเทศไทย มาตรฐาน มยผ.1101 (กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2552) ก าหนดให้
ส าหรับคอนกรีตที่ไม่ได้ทดสอบคุณสมบัติวัสดุส่วนผสมให้ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ขั้นต่ า  290 300 320 กก/ม3 ส าหรับคอนกรีต
ชนิด ค1 ค2 ค3 และมีค่าก าลังอัดต่ าสุดเท่ากับ 150 180 210 กก/ซม2 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลส่วนนี้เทียบกับ
ตารางที่ 3 จะพบว่า อัตราส่วนผสม 1:2:4 มีปริมาณปูนซีเมนต์และค่าก าลังอัดใกล้เคียงกับคอนกรีตชนิด ค1 ส่วนอัตราส่วน
ผสม 1:2:3 มีปริมาณปูนซีเมนต์และค่าก าลังอัดใกล้เคียงกับคอนกรีตชนิด ค3 ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของอัตราส่วนนี้
อยู่ในช่วงที่แนะน าไว้ส าหรับงานพื้นของ ACI 302 และเพียงพอส าหรับความต้องการด้านความทนทาน 

ข้อมูลของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง. 2560) ปริมาณส่วนผสมของอัตราส่วนผสม 1:2:4 มีค่าที่ใกล้เคียงกับ
คอนกรีตชนิด ค4 ซึ่งมีค่าก าลังอัดต่ าสุดเท่ากับ 240 กก/ซม2 เมื่อเปรียบข้อมูลกับตารางที่ 3 พบว่าค่าปริมาณส่วนผสม
ปูนซีเมนต์ ทรายและหินของกรมบัญชีกลางมีค่าที่สูงกว่า เหตุผลอาจเกิดจากการเผื่อปริมาณตามหลักการประมาณราคาและ
การใช้ค่าคุณสมบัติส่วนผสมในการค านวณที่ไม่ตรงกัน ค่าปริมาณน้ าของกรมบัญชีกลางก าหนดไว้เท่ากับ 180 กก/ม3 ค่า
ปริมาณน้ านี้เมื่อค านวณเป็นอัตราสว่นปริมาณน้ าต่อปริมาณปูนซีเมนต์พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะท าให้ได้คอนกรีตที่มีค่าก าลัง
อัดที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาด้านความสามารถในการท างานของคอนกรีต จากข้อมูลในหัวข้อ 2.2.3 จะพบว่าปริมาณน้ าที่ 
180 กก/ม3 อยู่ในช่วงความข้นเหลวค่อนข้างแห้ง ค่าการยุบตัวอยู่ในช่วง 2.5-7.5 ซม ซึ่งท าให้ความสามารถในการท างานของ
คอนกรีตไม่เพียงพอส าหรับการเทงานโครงสร้างอาคารเช่นเสา คานและก าแพง คอนกรีตอาจจะเหมาะสมส าหรับใช้ในงานพื้น
หรือถนนเท่านั้น (ชัชวาลย์ และคณะ. 2548) ในกรณีที่มีการเพิ่มปริมาณน้ าในส่วนผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการท างาน 
คอนกรีตที่ได้อาจจะมีคุณภาพที่ลดลงท าให้ไม่ได้ก าลังอัดที่ก าหนดไว้  

ค่าประสิทธิภาพที่แสดงในตารางที่ 3 เป็นค่าที่ใช้ในการประเมินถึงประสิทธิภาพของอัตราส่วนผสม โดยพิจารณาจาก
ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมที่ท าให้เกิดค่าก าลังอัด 1 กก/ซม2 หรืออัตราส่วนของปริมาณปูนซีเมนต์ต่อค่าก าลังอัด ค่า
อัตราส่วนที่ยิ่งน้อยแสดงว่าส่วนผสมคอนกรีตมีประสิทธิภาพสูง ค่าอัตราส่วนนี้สามารถใช้ในการปรับแต่งอัตราส่วนผสมให้ได้
ค่าก าลังอัดที่เหมาะสมกับงาน โดยมีปริมาณปูนซีเมนต์ที่ไม่มากเกินไป เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมที่มีราคาแพงและมี
ผลกระทบต่อทางสิ่งแวดล้อมสูง ผลการจัดเรียงอันดับค่าประสิทธิภาพในตารางที่ 3 จะพบว่าคอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์
ปานกลางเป็นกลุ่มที่มีค่าประสทิธิภาพสูง โดยอัตราส่วนผสม 1:1.5:3 และ 1:2:3 มีค่าประสิทธิภาพที่สูงสุดสองอันดับแรก เมื่อ
ท าการวิเคราะห์ผลค่าประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการท างาน ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมและค่าก าลังอัดจะพบว่า
อัตราส่วนผสม 1:2:3 เหมาะส าหรับการใช้งานส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป โดยใช้ทดแทน อัตราส่วนผสม 1:2:4 ที่
ความสามารถในการท างานอาจจะไม่เพียงพอ ส่วนอัตราส่วนผสม 1:1.5:3 เหมาะส าหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง
และทนทานมากขึ้น ส าหรับงานคอนกรีตหยาบควรใช้อัตราส่วนผสม 1:3:5  ในกรณีต้องการเพิ่มความสามารถในการท างาน
ของคอนกรีตโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ า สามารถท าได้โดยการลดอัตราส่วนผสมหินลงไป 0.5-1 ส่วน ตัวอย่างของการปรับลด



 

 

ในตารางที่ 3 ในส่วนของอัตราส่วนผสม 1:2:3 และ 1:2:4 หรือ 1:3:5 และ 1:3:6 จะพบว่าการลดอัตราส่วนหินลงมีผลท าให้
ปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มข้ึนและค่าก าลังอัดเพิ่มมากข้ึน  

3. สรุปผล 
 รูปแบบการวัดปริมาณส่วนผสมมีผลต่อความสามารถในการท างานและค่าก าลังอัดของคอนกรีต ขั้นตอนของการ
ก าหนดส่วนผสมแบบอัตราส่วนคงที่ประกอบด้วย ก าหนดอัตราส่วนผสมจากลักษณะการใช้ประโยชน์ ก าหนดความข้นเหลว
ของคอนกรีตหรือช่วงค่าการยุบตัวโดยใช้อัตราส่วนมวลรวมทั้งหมดต่อปูนซีเมนต์ ก าหนดปริมาณน้ าในส่วนผสมจากช่วงค่า
การยุบตัว คุณสมบัติของส่วนผสมที่ต้องใช้ในการค านวณคือค่าความถ่วงจ าเพาะและค่าหน่วยน้ าหนัก ปริมาณปูนซีเมนต์ใน
ส่วนผสมที่สูงขึ้นมีผลต่อความสามารถในการท างาน แต่อาจจะไม่ช่วยเพิ่มค่าก าลังอัด คอนกรีตกลุ่มปริมาณปูนซีเมนต์ปาน
กลางมีค่าประสิทธิภาพที่สูงที่สุด อัตราส่วนผสม 1:2:3 เหมาะสมส าหรับงานทั่วไปและอัตราส่วนผสม 1:1.5:3 เหมาะส าหรับ
งานที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนคอนกรีตหยาบควรใช้อัตราส่วนผสม 1:3:5  การปรับลดสัดส่วนปริมาณหินใน
ส่วนผสมมีผลท าให้คอนกรีตมีความสามารถในการท างานเพิ่มข้ึนและค่าก าลังอัดเพิ่มขึ้น  

4. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้เขียนขอขอบคุณ ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท างานมาโดยตลอด 
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