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บทคัดย่ อ
การเปรี ยบเทียบในครั้งนี้ เป็ นการหากาลังอัดของคอนกรี ตที่ผสมจากปูนปอร์ ตแลนด์ซิเมนต์ชนิ ดที่ 1 กับปูนซิ เมนต์
ผสม ที่ผรู้ ับเหมาและเจ้าของโครงการขนาดเล็ก มักเข้าใจผิดว่า ใช้แทนกันได้ โดยใช้อตั ราส่ วนผสมแบบทัว่ ไป คือ 1:2:4 การผสม
เพื่อเปรี ยบเทียบในครั้งนี้ ให้คงน้ าหนักของทรายและหิ น คงที่เท่าเดิมตลอด เปลี่ยนแต่น้ าหนักปูนซิ เมนต์ ระหว่าง 200-400 กก. ต่อ
ลบ. เมตร และทาการบ่มในอากาศและในน้ า ที่ 7 และ 28 วัน ผลปรากฏว่า ที่กาลังอัดของคอนกรี ตที่เท่าๆกัน ตัวอย่างเช่ น ที่ 210
ksc. ปูนซิเมนต์แบบผสม จะต้องใช้เนื้ อปูนผสมมากกว่าแบบปอร์ ตแลนด์ถึง 58.87 %
คาสาคัญ: ปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ชนิดที่ 1 ปูนซิเมนต์ผสม กาลังอัดของคอนกรี ต

Abstract
This comparison was to find concrete compressive strength by which concrete admixture was prepared from
either Portland Cement Type I or Mixing Cement. These two cements were being misused by contractors and owners of small
scale projects for they understood that these two cements could be interchangeable. Typical ratio of admixture was 1:2:4. Upon
this comparison, let weight of sand and stone remained the same. Contrary weight of two types of cement using here to varied
within the range of 200-400 kg./cu.m.. The incubation was done by leaving in the air and under water for 7 and 28 days. The
result indicated that for example, being evaluated at the same compressive strength of 210 ksc., the quantity of Mixing Cement
was 58.87% more than Portland Cement Type I used in the mixture.
Keywords: Portland Cement Type I, Mixing cement, Concrete compressive strength.

1. บทนา
ปั จจุบนั การทางานก่อสร้ างขนาดเล็ก ทัว่ ไปนิ ยมใช้ปู น ซี เ มนต์เพื่ อใช้ในงานก่ อสร้ างอยู่ 2 ชนิ ดด้วยกัน ได้แ ก่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ชนิดที่ 1 ซึ่ งปกติใช้ในงานผสมคอนกรี ตทาโครงสร้ างและปูนซี เมนต์ผสมที่มีส่วนผสมของทรายอยู่
ประมาณ 25 % (วินิต, 2539) มักใช้ในการก่อฉาบผนังเพื่อเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในการผสมเป็ นคอนกรี ต โดยเข้าใจผิดกันว่าปูนทั้งสอง
ชนิ ด สามารถใช้ แ ทนกัน ได้โ ดยที่ ไ ม่ รู้ ว่ า ก าลัง ของคอนกรี ต จากปู น ซิ เ มนต์ท้ งั สองชนิ ด นั้น มี ก าลัง ที่ แ ตกต่ า งกัน มากอี ก ทั้ง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานก็แตกต่างกัน เนื่ องจากปูนทั้งสองชนิ ดมีราคาถูกและใกล้เคียงกันกล่าวคือปอร์ ตแลนด์ซิเมนต์ชนิ ดที่ 1
ตัวอย่างเช่นปูนซิเมนต์ตราช้างจะจาหน่ายราคาปลีกอยูท่ ี่ถุงละ 130 บาทในขณะที่ปูนซิ เมนต์ผสมตัวอย่างเช่ นปูนซิ เมนต์ตราเสื อจะ
จาหน่ายราคาปลีกอยูท่ ี่ 120 บาทจึงทาให้ผรู้ ับเหมาและเจ้าของอาคารมักใช้ปะปนกันโดยไม่รู้เท่าไม่การณ์ว่าจะทาให้โครงสร้ างนั้น
ไม่สามารถรับน้ าหนักตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้ (ชัชวาล, 2536)
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การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรี ตจากปูนซิ เมนต์ท้ งั สองชนิ ดนี้ จึงเป็ นงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ที่จะ
ให้ทราบถึ งกาลังอัดของคอนกรี ตจากปูนซิ เมนต์ท้ งั สองชนิ ดเมื่อทาการผสมใช้งานในสภาพปกติ (conventional condition)หรื อที่
นิยมผสมใช้กนั ในอัตราส่วน 1:2:4ว่ากาลังอัดจะแตกต่างกันเพียงใดเพื่อเป็ นมาตราฐานอ้างอิงต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบกาลังอัดของคอนกรี ตที่ผสมจากปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์ชนิ ดที่ 1 กับคอนกรี ตที่ผสมจากปูนซี เมนต์ผสม
ในอัตราส่วนของน้ าหนักปูนซิเมนต์ที่เท่าๆกัน
2. เพื่อหาเส้นสมการตัวแทนของกาลังอัดคอนกรี ตจากปูนซิ เมนต์ท้ งั สองชนิ ดที่ผสมและบ่มให้ได้อายุตามสภาพใช้งาน
จริ งเพื่อเป็ นเส้นสมการมาตรฐานที่จะใช้หาค่าของกาลังอัดของคอนกรี ตที่คาดว่าจะได้รับกับปริ มาณปูนซิ เมนต์ที่จะใช้ในการผสม
3. จากข้อมูลในข้อ 2 จะได้ทาการวิเคราะห์ปริ มาณปูนซิเมนต์ผสมที่ใช้ที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับกาลังอัดคอนกรี ตที่ได้
ค่าเดียวกันกับของปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ชนิ ดที่ 1
4. ทาการวิเคราะห์ราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ปูนซิ เมนต์ผสมรวมทั้งปั จจัยด้านราคาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานเบื้องต้น

ขอบเขตการวิจัย
ทดสอบคอนกรี ตที่ผสมจากปูนซิเมนต์ท้งั สองชนิ ดที่น้ าหนักต่างๆกันโดยแบ่งการทดสอบเป็ นช่ วงๆละเท่าๆ กัน ทาการ
ทดสอบหากาลังอัดที่อายุการบ่มต่างๆกันซึ่ งการบ่มจะมีท้งั การบ่มด้วยน้ าและปล่อยแห้งเองในอากาศจากนั้นจะคานวณเพื่อหาทุนที่
เป็ นนัยสาคัญของการเลือกใช้ชนิดซีเมนต์
1. หากาลังอัดของคอนกรี ตที่ผสมจากปูนซิ เมนต์ท้ งั สองชนิ ดด้วยน้ าหนัก 200-400 กิ โลกรัมต่อลู กบาศก์เมตรโดย
แบ่งเป็ นช่ วงๆละ25กิโลกรัมทาการผสมที่อตั ราส่ วน 1:2:4 โดยกาหนดค่ายุบตัวของคอนกรี ต (slump) เท่ากับ
หิ น
ขนาดเบอร์ 1 ทราย FM 3.15.
2. เก็บตัวอย่างรู ปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 cm.ของคอนกรี ตที่ทาการบ่มในอากาศที่ 7 และ 28 วันและทาการบ่มใน
น้ าที่ 7 และ 28 วันเช่นกัน โดยทาการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างแบบละ 30 ตัวอย่าง
3. ทาการวิเ คราะห์ ผลการทดสอบโดยใช้สถิ ติได้แก่ การหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (mean) การวิ เคราะห์ ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การหาค่าความชื่อถือได้ของค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตที่ 95% (confidential value) ฯลฯ
4. ทาการพล๊อตเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดของคอนกรี ตทั้งสองชนิ ดที่ได้กบั ปริ มาณน้ าหนักปูนซิ เมนต์ที่
ใช้ผสมและทาการหา Best Fit Line เพื่อใช้เป็ นสมการเส้นตัวแทนของค่าความสัมพันธ์น้ นั ๆ
5. เปรี ยบเทียบโดยการหาค่าจากเส้น Best Fit Line ว่าที่กาลังอัดคอนกรี ตที่เท่าๆกันของปูนซิ เมนต์ท้ งั สองชนิ ดจะมี
การใช้น้ าหนักปูนซิเมนต์ผสมต่างหรื อเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าใด
6. เปรี ยบเทียบต้นทุนและปัจจัยอื่นๆที่มีผลทาให้ตน้ ทุนของคอนกรี ตเพิ่มขึ้น

2. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์
ทาการทดสอบทั้ง 30 ตัวอย่างและเก็บข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งพล๊อตค่าเฉลี่ ยของกาลังอัดคอนกรี ต
ทั้งสองชนิ ดออกมา และทาการ fit curveเพื่อหาสมการตัวแทนของกาลังอัด คอนกรี ตกับน้ าหนักปูนซิ เมนต์ที่ใ ช้ จะได้สมการ
ตัวแทนของสภาพการทดสอบทั้งหมด ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ
รายการ
บ่มปูนซิเมนต์ผสม ในอากาศ 7 วัน
บ่มปูนปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ ในอากาศ 7 วัน

สมการของ Best Fit Line
Y = 0.324x – 31.26
Y= 0.611x – 21.23

บ่มปูนซิเมนต์ผสม ในน้ า 7 วัน
บ่มปูนปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ ในน้ า 7 วัน

Y = 0.375x – 26.20
Y = 0.726x – 41.12

บ่มปูนซิเมนต์ผสม ในอากาศ 28 วัน
บ่มปูนปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ ในอากาศ 28 วัน

Y = 0.474x – 48.85
Y = 0.703x – 33.69

บ่มปูนซิเมนต์ผสม ในน้ า 28 วัน
บ่มปูนปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ ในน้ า 28 วัน

Y = 0.477x – 39.01
Y = 0.639x + 9.172

โดยที่
Y = กาลังอัดของคอนกรี ตแต่ละประเภท (ksc.)
X = น้ าหนักของปูนซิเมนต์ที่ใช้ (kg.)

การวิเคราะห์
สามารถประมาณค่ากาลังอัดล่วงหน้าของคอนกรี ตแต่ละชนิ ด กับปริ มาณปูนซิ เมนต์ที่จะใช้ โดยการแทนค่าในสมการที่
ให้ไว้ในตารางข้างบน เช่น ต้องการทราบว่า กาลังอัดของคอนกรี ตที่ทาจากซิ เมนต์ผสม เท่ากับ 210 ksc. บ่มในอากาศ 28 วัน
จะต้องใช้ปูนซิเมนต์หนักกี่กิโลกรัม ซึ่งจะเท่ากับ
Y
=
0.474x – 48.85
แทนค่า
y
=
210
ksc.
แก้สมการจะได้ ปริ มาณปูนซิ เมนต์ที่จะใช้ (x) เท่ากับ 550.74 กิโลกรัม
หรื อ ต้องการทราบว่า กาลังอัดของคอนกรี ตที่ทาจากปอร์ ตแลนด์ซิเมนต์ เท่ากับ 210 ksc. บ่มในอากาศ 28 วัน จะต้องใช้ปูนซิ
เมนต์หนักกี่กิโลกรัม ซึ่งจะเท่ากับ
Y
=
0.703x – 33.69
แทนค่า
y
=
210
ksc.
แก้สมการจะได้ ปริ มาณปูนซิ เมนต์ที่จะใช้ (x) เท่ากับ 346.64 กิโลกรัม
จากตัวอย่าง จะเห็นได้วา่ ปูนซิเมนต์ท้งั สองชนิ ด จะใช้ในปริ มาณที่แตกต่างกันมาก จึงจะได้กาลังอัดของคอนกรี ต
เท่าๆกัน กล่าวคือ ที่กาลังอัด 210 ksc. ปูนซิเมนต์ผสมใช้มากกว่า อยู่ 550.74 – 346.64 = 204.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรื อ
เท่ากับ 58.87 % หรื อ เท่ากับ 204.1/50 = 4.08 ถุง

การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย
จากหลักการที่ว่า การผสมคอนกรี ตแต่ละครั้ง จะให้อตั ราส่ วนผสมของทรายและหิ นคงที่ และแปรเปลี่ ยนปริ มาณ
ปูนซิเมนต์ จนกว่าจะได้กาลังอัดของคอนกรี ตตามต้องการ ทาให้ ค่าใช้จ่ายของทรายและหิ น เป็ นค่าคงที่ จะมีเฉพาะค่าปูนซิ เมนต์
เท่านั้นที่ จะแปรเปลี่ ยนตามน้ าหนัก ปูนซิ เมนต์ที่ใช้ ดังนั้น จากข้อมู ลดังกล่ าวข้างต้น ถ้าต้องการคอนกรี ตที่ มี กาลังอัด เท่ ากับ
210 ksc. จะต้องใช้
ปูนซิ เมนต์ชนิ ดผสม เท่ากับ 550.74/50 = 11.01 ถุง
ปูนปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ เท่ากับ 346.64/50 = 6.93 ถุง
ส่วนต่างของปูนซิเมนต์ เท่ากับ 11.01 – 6.93 = 4.08 ถุงหรื อเท่ากับ 58.87 %
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ราคาถุงละ 115 บาท เป็ นเงินเท่ากับ 4.08x115 = 469.20 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้ ยังคงมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ตามมาเป็ นเงาตามตัว ได้แก่
- ค่าโกดังเก็บสต็อคปูนซิ เมนต์
- ค่าขนส่งที่ตอ้ งแบกน้ าหนักเพิ่ม
- ค่าต้นทุนและดอกเบี้ย
- อื่นๆ

3. สรุป
จะเห็นได้วา่ การใช้ปูนซิเมนต์ผิดประเภท ที่มกั เกิ ดขึ้นในผูร้ ับเหมารายย่อย ผูป้ ระกอบการที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะทา
ให้คอนกรี ตไม่ได้กาลังตามต้องการ ซึ่ งถ้าต้องการกาลังอัดตามต้องการ จะต้องเพิ่มปูนซิ เมนต์ชนิ ดผสมขึ้นอีกจานวนมาก เช่ นดัง
ตัวอย่าง ถ้าต้องการกาลังอัดที่ 210 ksc. จะต้องใช้ปูนซิ เมนต์ผสมเพิ่มจากปริ มาณปูนปอร์ ตแลนด์ชนิ ดที่ 1 ที่ควรจะใช้ถึง 58.87 %
ทาให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มักสู งขึ้นโดยไม่มีความจาเป็ น
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