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คอนกรีตกําลังสูงสําหรับอาคาร 

คอนกรีตกําลังสูงแมจะเปนท่ีรูจักกันมานาน แตการใชงานสวนมากจะเนนเฉพาะคุณสมบัติดานความ

คงทนเปนหลัก ยังมีนอยท่ีจะเนนคุณสมบัติดานกําลังในโครงสรางอาคาร ทั้งนี้เพราะกอนหนานี้ มีขีดจํากัดอยู

หลายอยาง เชน ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการควบคุมคุณภาพในหนวยงานกอสราง ความสม่ําเสมอของ

คุณภาพในการผลิตมาตรฐานการออกแบบที่ยังครอบคลุมไมถึง และการศึกษาวิจัยที่ยังมีนอยเกินไป อยางไรก็

ตาม ขีดจํากัดเหลานี้เริ่มจะคลี่คลายลงไปไดมาก กลาวคือในแงของการผลิตไดมีสารเคมีผสมเพ่ิมแบบใหมที่ใช

ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความไหลลื่นไดดีมีความสามารถเทไดสูง และสามารถ

ลดน้ําไดมากพิเศษ ในแงของมาตรฐานการออกแบบไดเริ่มมีรายละเอียดการศึกษาตางๆ เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ

ทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะในอเมริกา มาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา (ACI) ได เริ่มปรับปรุง

มาตรฐานเพื่อการออกแบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมของคอนกรีตกําลังสูง  ในการศึกษาวิจัยไดมีการตื่นตัว

และศึกษากันอยางกวางขวางในหลายสถาบันทั่วโลก 

การศึกษาเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการประยุกตใชกับโครงสรางอาคารเนนพฤติกรรมทางโครงสรางรับ

แรงอัด แรงดดั และแรงเฉือน ทั้งที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางการ

ประยุกตคอนกรีตกําลังสูงในงานกอสรางอาคารใหประหยัดและรวดเร็ว โดยทั่วไปถือวา คอนกรีตที่มีกําลังเกิน

กวา 5.50 เมกะพาสคัล เปนคอนกรีตกําลังสูง จากการศกึษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยใชวัตถุดิบทุกอยางในประเทศ ทั้งมวลรวม หิน-ทราย ซเีมนต ใชสารเคมีผสมเพ่ิมที่ผลิตดวยขบวนการพิเศษ

จากตางประเทศ แตยังคงใชวัสดุอ่ืนในประเทศ จะสามารถผลิตคอนกรีตไดสูงถึง 11.0-12.0  เมกะพาสคัล ใน

งานวิจัยสวนใหญจะควบคุมกําลังคอนกรีตอยูในชวง 8.0-9.0 เมกะพาสคัล คอนกรีตกําลังสูงที่ผลิตในประเทศ

จะเนนการลดน้ําในสวนผสมของคอนกรีตใหเหลือสัดสวนน้ําตอซิเมนตประมาณ 0.28-0.36  โดยใชสารเคมี

ผสมเพ่ิมใหเกิดความไหลลื่นสูง (Super-plasticizer) และอาจใชซิลิกา ฟูม (Silica Fume) หรือ ไมโครซิลิกา 

(Microsilica) เปนวัสดุที่ใชผสมในคอนกรีตสําหรับเพ่ิมกําลังคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมดวย เพ่ือปรับปรุงการยึด

เกาะ ดวยปฏิกิริยาทางเคมีของซิลิกาเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง คอนกรีตที่ผลิตดวยกระบวนการนี้นอกจากจะให

กําลังสูงแลว ยังคงใหความไหลลื่นดี มีความสามารถไหลเทไดสูง  

ขอควรพิจารณาเปนพิเศษในการผลิตคอนกรีตกําลังสูง คือ ปริมาณซีเมนตและลักษณะของมวลรวม 

กลาวคือปริมาณของซีเมนตจะไมนอยกวา 450 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร แตไมควรเกิน 600 กิโลกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร  หินที่ดีจะตองมีรูปทรงปอมๆ มีแงมุมนอย จะตองหลีกเลี่ยงทรงแบน  เปนฝอย เกล็ด แผน ชิ้น

บาง หรือสะเก็ด ทรายแมน้ําจะใหการไหลลื่นของคอนกรีตไดดีกวาทรายจากโรงโมแตมีฝุนนอย อยางไรก็ตาม

ขนาดคละรวมของหิน-ทราย จะตองพยายามควบคุมใหอยูประมาณกลางกราฟตามระบุใน ASTM C-33 

(Standard Specification for Concrete Aggregates) สําหรับงานคอนกรีตทั่วๆไป 
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การประยุกตทางโครงสราง 

คุณสมบัติของคอนกรีตกําลังสูงจะเปนประโยชนสูงสุดหากจะประยุกตใชกําลังอัดใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมทางโครงสราง ขอดีของคอนกรีตที่มีกําลังสูงคือ นอกจากจะใหกําลังอัดสูงแลวยังคงใหคาแรงดึง และ

แรงเฉือน และโมดูลัสยืดหยุนสูงตามดวย อีกทั้งยังใหผลดีตอการคบืตัว การหดตัวและการกันซึมดวย ดังนั้นจึง

ใชประยุกตกับโครงสรางอาคารไดแก เสา คอนกรีตอัดแรง สวนที่ตองการความทนทานสูง 

โครงสรางรับแรงอัด 

 โครงสรางที่ทําดวยคอนกรีตกําลังสูง พบวาจะใหกําลังสูงตามสัดสวนของกําลังอัดของคอนกรีตที่

สูงข้ึน และ สามารถคํานวณออกแบบไดอยางปลอดภัยดวยมาตรฐานการออกแบบที่ใชกันอยูในปจจุบัน เพราะ

คากําลังประลัยของเสา ที่ไดจากการทดสอบใหคาสูงกวาคาที่คํานวณตามมาตรฐานคือ หนวยแรงอัดที่ใช 0.85 

(fc’; กําลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน, กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) นั้น ทดสอบแลวพบวาสูงกวา 

0.90 (fc’; กําลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน, กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร)  สวนปริมาณเหล็กเสริมที่

ใชในมาตรฐานคือสูงสุดที่ 8% ยังคงเหมาะสมกับเสาท่ีเปนคอนกรีตกําลังสูง แตหากจะใหเสามีความเหนียว

ทางโครงสรางเพ่ิมข้ึนอาจจะตองควบคุมปริมาณเหล็กปลอกใหพอเพียง กลาวคือควรจะใกลเคียงกับท่ีกําหนด

สําหรับเสาปลอกเกลียวตาม มาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา การทดสอบยังพบวาเสาปลอกเกลียวใหความ

เหนียวทางโครงสรางเพ่ิมขึ้นอาจจะตองควบคุมปริมาณเหล็กปลอกใหพอเพียง กลาวคือควรจะใกลเคียงกับที่

กําหนดสําหรับเสาปลอกเกลียวตาม มาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา การทดสอบยังพบอีกวาเสาปลอก

เกลียวใหความเหนียวทางโครงสรางสูงกวาปลอกเดี่ยวระยะหางของเหล็กปลอกไมควรหางเกิน 7.5 ซม. และ

เหล็กเสริมควรมีขนาดไมนอยกวา 16 มม.  ยังไมมีรายงานยืนยัน เสาที่มีหนาตัดรูปกลอง หรือหนาตัดที่มีปก

ครีบ เชน รูป T มีแนวโนมใหกําลังประลัย และความเหนียวทางโครงสรางต่ํากวาการคาดคะเนตามมาตรฐาน

ดังที่กลาวขางตน 

 โครงสรางรับแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เม่ือใชคอนกรีตกําลังสูงจะทําใหหนาตัดลดลงจากกําลังอัดท่ีสูง  โมดูลัสยืดหยุนที่สูง และโมดูลัส

แตกราวที่เพ่ิมมากขึ้น แตคอนกรีตกําลังสูงแมจะมีคาถึง 3-4 เทาของคอนกรีตธรรมดาก็ตาม หากปริมาณเหล็ก

เสริม สําหรับเสริมในคานคงเดิม จะทําใหกําลังดัดประลัยเพ่ิมมากข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น  แตการทําให

คอนกรีตในคานคอนกรีตเสริมเหล็กมีกําลังสูงจะทําใหปริมาณเหล็กเสริมที่ภาวะสมดุลเพิ่มสูงขึ้นตามสัดสวน

ของกําลังที่สูงขึ้น ดังนั้นถายึดเกณฑการเสริมเหล็กสูงสดุที่ 75% ของปริมาณเหล็กที่ภาวะสมดุลตามมาตรฐาน

การออกแบบของมาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกาแลว จะสามารถเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมไดมากขึ้น และจะ

สงผลใหกําลังประลัยสูงขึ้นตามลําดับ แตการแอนตัวซึ่งจะมีผลจากโมดูลัสแตกราว และหนาตัดประสิทธิผล

หลังการแตกราว ซึ่งจะเปนสัดสวนตามรากที่สองของกําลังอัดซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับลักษณะหนาตัด 

และสัดสวนความลึกตอชวงความยาว ดังนั้น ถาพิจารณาสัดสวนโครงสรางตามที่กําหนดในมาตรฐานปจจุบัน 
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โดยในทางปฏิบัติอาจคํานวณใหมีหนาตัดคานคอนกรีตขนาดใหญกวาคาที่คํานวณแบบประหยัดแตจะชวย

ควบคุมการแอนตัวไดดกีวาจากการใชงานจริง 

โครงสรางรับแรงดัดคอนกรีตอัดแรง 

คอนกรีตกําลังสูงสามารถเพิ่มการอัดแรงไดมาก 2-3 เทา ของการอัดแรงในโครงสรางคอนกรีตอัดแรง

ทั่วๆไป ทั้งนี้เพราะคอนกรีตกําลังสูงเอ้ือใหมีกําลังดึงสูงตามความสามารถในการเพ่ิมแรงอัดในคานคอนกรีตอัด

แรงนี้จะทําใหกําลังของคานเพิ่มสูงข้ีนตามสัดสวนของแรงอัดที่ใช โครงสรางคอนกรีตอัดแรงที่ทําดวยกําลังสูงที่

ยังสามารถควบคุมการแอนตัวในระหวางการใชงานไดดีกวาโครงสรางคอนกรีตเสร็มเหล็กเพราะหนาตัด

ปราศจากการแตกราว คานคอนกรีตอัดแรงที่ใชคอนกรีตกําลังสูงจะใหความเหนียวทางโครงสรางสูง

เชนเดียวกับคอนกรีตอัดแรงที่ใชคอนกรีตที่มีกําลังตามปกติ และความเหนียวทางโครงสรางลดลงถาใชปริมาณ

การอัดแรงมากเกินไป คอนกรตีกําลังสูงจะใหผลดีอยางมากตอการสูญเสียแรงอัดจากการคืบคัว และการหดตัว

จากคอนกรีต กลาวคือจะมี 20-30 % ของการสูญเสียอัดเกิดจากในคอนกรีตอัดแรงที่ใชคอนกรีตกําลังปกติ 

พฤติกรรมการรับแรงเฉือน 

การศกึษาทั้งในคานคอนกรีตเสริมเหล็กและในคานคอนกรีตอัดแรงพบวาใหผลทางบวกในทั้งสองกรณี 

ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการวิบัติจากแรงเฉือนจะเก่ียวของโดยตรงจากกําลังดึงในคอนกรีต จากการทดลองทั้งที่

เก่ียวกับแรงโมดูลัสแตกราว และจากแรงเฉือนทแยงในคานโดยตรงจะพบวาคาแรงเฉือนที่หนาตัดคานแบกรับ

จะใหคาสูงกวาที่คํานวณ หรือคาดคะเนตาม มาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา ในอัตรา 6-20 % อีกทั้งการ

วิเคราะห หรือคํานวณออกแบบหาปริมาณเหล็กปลอกตามวิธีการของ วิเคราะหโครงถัก (Truss Analogy 

Method) ตามที่ใชใน  มาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา นั้น  ใหคาความปลอดภัยสูงกวาในทุกกรณีของการ

ทดสอบ 

การใชคอนกรีตกําลังสูงเพ่ือความคงทน 

  ความคงทนของโครงสรางไดรับความสนใจและใหความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน เชน พื้นโรงงานจะตอง

ปองกันการสึกหรอจากการครูด ขีดที่ผิว หรือโครงสรางที่มีผิวสัมผัสกับสิ่งแวดลอมที่รุนแรง เขน กรด ดาง  

ความเค็ม หรือมลภาวะ คอนกรีตกําลังสูงมีคุณสมบัติในการทึบน้ํา กันซึม ชวยปองกันไมใหความชื้นหรือ

ออกซิเจนเขาสูเหล็กเสริมภายในได อีกทั้งยงัมีผิวแข็งทนทานตอการสึกหรอไดดี การคํานวณออกแบบเพ่ือการ

ประยุกตใชในแงนี้จะตองพิจารณาคาโมดูลัสแตกราว เปนเกณฑ และถาจะใหมีความสามารถในการทึบน้ํา 

จะตองไมใหหนาตัดเกิดแรงดึงเกินโมดูลัสแตกราว การประยุกตใชงานในแงนี้ หลายประเทศใชการศึกษานี้มา

เปนแนวทางในการยืดอายุการใชงานโครงสรางและประหยัดงบประมาณการซอมบํารุง เพียงใหความสนใจใน

การเลือกวัสดุ ควบคุมคุณภาพใหไดตามกําหนด ซึ่งจะเพ่ิมคาใชจายเพียงเล็กนอยเทานั้น 
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การประยุกตในการกอสราง 

คอนกรีตกําลังสูงอาจพิจารณาเพ่ือประโยชนในการกอสรางไดหลายภาวะ ที่พอจะเห็นไดตรงดวยการ

ทําชิ้นสวนโครงสรางใหมีขนาดเล็กลง สงผลใหน้ําหนักของโครงสรางเบาลง น้ําหนักของอาคารรวมจะลดลง

และประหยัดไดทั้งวัสดุฐานราก และวัสดุประกอบอื่นๆ ผลที่ไดจากขอดีสวนนี้อาจสามารถเพิ่มจํานวนชั้นของ

อาคาร ใหความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตรไดดีข้ึน 

 การประยุกตในอุตสาหกรรมชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งอาจจะเปนไดท้ังชิ้นสวนทางโครงสราง หรือชิ้นสวน

อาคาร การใชคอนกรีตกําลังสูงในการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปเหลานี้ จะสามารถลดหนาตัดและขนาดใหเล็กลง 

ยังผลใหประหยัดคาขนสงจากโรงงานไปยังหนวยงานกอสราง อีกทั้งจะประหยัดและเอ้ืออํานวยใหเพ่ิมความ

ปลอดภัยในการยกขึ้นประกอบติดตั้งอีกดวย การประยุกตในแงนี้ไดรับความนิยมมากในประเทศที่มีคาแรงสูง 

และเหมาะสมสําหรับอาคารสูง ที่สําคัญคือตองออกแบบรอยเชื่อมตอแตละชิ้นสวนเขากับโครงสรางใหเกิด

ความแข็งแรงและงายตอการติดตั้ง 

           การพิจารณาการบริหารแบบหลอคอนกรีตโดยใหถอดแบบไดเร็ว ใหมีการใชซ้ําไดมากครั้ง จะ

ประหยัดคาใชจายการกอสรางในภาพรวมได ดังตัวอยางเชน การกอสรางที่กําหนดกําลังของคอนกรีตที่ 2.50 

เมกะพาสคัล จะถอดทองแบบคานหรือพื้นไดเมื่อกําลังของคอนกรีตที่พัฒนาไดไมนอยกวา 1.80 เมกะพาสคัล   

ซึ่งจะตองใชเวลาเกินกวา 14  วัน แตถาจะพิจารณาใชคอนกรีตที่มีกําลังสูง 5.50 เมกะพาสคัล  จะสามารถให

กําลังท่ี 30 ชั่วโมง ประมาณ 2.10 - 2.70 เมกะพาสคัล   ดังนั้น จะสามารถทําการถอดแบบหลอแบบไดภายใน 

48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ซึ่งยังผลใหสามารถใชแบบหลอไดถึง 7 ครั้ง ในเวลาที่เทากัน แตทั้งนี้จะขึ้นอยูกับระบบ

การวางแผนการกอสรางอีกดวย สําหรับ คอนกรีตที่กําลัง 2.50 เมกะพาสคัล เมื่อเพ่ิมเปน  5.50 เมกะพาสคัล  

จะใชคาใชจายเพ่ิมเพียงไมเกิน  20 % 

นอกจากนี้ คอนกรีตกําลังสูงยังอาจพิจารณาในงานกอสรางที่ตองการกําลังใชงานสูงที่ใชเวลาสั้น เชน 

การซอมพื้นถนน หรือพ้ืนสะพานท่ีมิอาจปดการจราจรไดนาน โดยเฉพาะถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง ดัง

ตัวอยางเชน ถาจะกําหนดใหกําลังของคอนกรีตที่เปดใหมีการสัญจร 2.70 เมกะพาสคัล คอนกรีตกําลังสูงที่มี

กําลังระหวาง 6.00 - 7.00  เมกะพาสคัล จะสามารถพัฒนากําลังที่กําหนดภายใน 24-30 ชั่วโมง ดังนั้นการ

ซอมคอนกรีตดวยวิธีนี้ อาจใชเวลาสูงสุด 36 ชั่วโมง จากเริ่มปดการจราจร สกัดของเกาทิ้ง หลอคอนกรีตใหม 

และบมใหไดกําลังจนเปดการจราจรได ดังนั้น จะสามารถทํางานในวันหยุด หรือวันเสาร อาทิตย ที่สามารถปด

ชองทางวิ่งไดชองหนึ่งเพ่ือการซอมแซม 

จากผลการศึกษาที่ผานมา คอนกรีตกําลังสูงไมไดเปนเรื่องยากอีกตอไป ทั้งในแงของการผลิตและการ

ใชงาน เพียงเลือกวัสดุใหเหมาะสม คํานวณสวนผสมใหสอดคลองกับการใชงาน และเลือกสารเคมีผสมเพิ่มเติม

มีระบบงานประกันคุณภาพ เปนตน 
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การประยุกตกับอาคาร หรือชิ้นสวนโครงสรางจะใหผลดีท้ังที่รับแรงอัด แรงดัด และแรงเฉือน อีกทั้งใหความ

เหนียวทางโครงสรางสูง และที่นิยมและเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไปจะประยุกต ในชิ้นสวนที่เปนเสา คานคอนกรีต

เสริมเหล็ก คานคอนกรีตอัดแรง พ้ืนโรงงาน หรือสวนทีต่องการทึบน้ํา 

ประโยชนตอการกอสรางมีหลายรายการ ไดแก การลดน้ําหนักของอาคาร สําหรับอาคารที่ใชชิ้นสวนสําเร็จรูป

ทัง้ที่เปนชิ้นสวนโครงสราง และชิ้นสวนประกอบอาคาร การใชซ้ําของแบบหลอคอนกรีต การลดระยะเวลาการ

กอสราง เชน การลดเวลาการซอมแซมพ้ืนถนนหรือสะพานที่มีการจราจรคับคั่ง  

ในการผลิตคอนกรีตใหมีคุณภาพตองอาศัยการวิเคราะหทดสอบอยางตอเนื่อง จึงจะไดคอนกรีตที่มี

คุณภาพซึ่ง กรมวิทยาศาสตรบริการไดใหบริการวิเคราะหทดสอบ คุณสมบัติวัสดุ คุณสมบัติวัสดุกอสรางไดแก 

คอนกรีต ปูนซีเมนต เปนตน ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามและขอรับบริการไดที่  กลุมวัสดุกอสราง              

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

เอกสารอางอิง 

ASTM C33 / C33M - 18 Standard Specification for Concrete Aggregates 
         : https://www.astm.org › Standards & Publications 
Drying Shrinkage of Mortar Containing Hydraulic Cement1 
         : http:// www.c-s-h.ir/wp-content/uploads/2014/12/C-596.pdf 
ASTM C109 / C109M - 16a Standard Test Method for Compressive 
         : https://www.astm.org › Standards & Publications 
Standard Test Method for Bond Strength of Mortar to Masonry Units 
         : https://www.astm.org › Standards & Publications  

Zia, P. “Review of ACI Code for Design with High strength Concrete” Concrete International, 

ACI, Aug.1983 

Limsuwan, E. “Strength and Behavior of Axially Loaded Columns of Very High Strength 

Concrete” Paper presented to Polymer Concrete Congress, Nihon University, 1981 

 
เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ, การใชคอนกรีตกําลังสูงกับการกอสรางอาคาร, เทคโนโลยีใหมในงานวิศวกรรม เอกสาร
ประกอบการประชุมใหญทางวิชาการประจําป 2532, วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
545-549, พ.ศ. 2523 
 

 

 

 

ผูเรียบเรียง 
นายณัฐเขต หมูทอง นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  

                                                                              กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ 
                                                                                      กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี


