
มยผ. 1201-50 
 มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม  

(Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates) 
 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชสําหรับการทดสอบมวลรวมเฉพาะในงานคอนกรีต 
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการหาการกระจายของขนาด (Particle Size Distribution) ของมวล

รวมทั้งมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบโดยการรอนดวยตะแกรงขนาดมาตรฐาน 
1.3 คาพิกัดความละเอียด (Fineness Modulus) ในการทดสอบนี้ ใชสําหรับมวลรวมละเอียดเทานั้น 
1.4 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก 
 

2. นิยาม 
“การกระจายของขนาดวัสดุมวลรวม (Particle Size Distribution)” หมายถึง การที่มวลรวมประกอบดวยเม็ด
วัสดุหลายขนาดตางๆ กัน ซ่ึงคุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวมจะขึ้นอยูกับขนาดของเม็ดวัสดุ โดยการ
กระจายของขนาดเม็ดวัสดุมวลรวมจะแสดงดวยกราฟความสัมพันธระหวางขนาดตะแกรงมาตรฐานในสเกล
ลอการิทึม (Logarithm Scale) เปนแกนนอนกับรอยละโดยมวลของมวลรวมที่ผานตะแกรงเปนแกนตั้ง ซ่ึง
เรียกวา กราฟการกระจายของขนาดวัสดุมวลรวม 
“ขนาดระบุใหญสุด (Nominal Maximum Size)” หมายถึง ขนาดชองผานของตะแกรงเล็กที่สุดที่มวลรวม
สามารถผานไดทั้งหมด หรือมีสัดสวนการผานตะแกรงเปนไปตามที่กําหนด 
“พิกัดความละเอียด (Fineness Modulus)” หมายถึง ตัวเลขดัชนีที่เปนปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ย
ของมวลรวม 
“มวลรวม (Aggregate)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 0.075 มิลลิเมตร ขึ้นไป  
“มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 0.075 
มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร 
“มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)” หมายถึง วัสดุทีใ่ชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 4.75
มิลลิเมตร ขึ้นไป  

 

3. มาตรฐานอางถึง 
มาตรฐานที่ใชอางถึงในมาตรฐานนี ้ประกอบดวย 
3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรตีและคอนกรตีเสริมเหล็ก 
3.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 33: Specification for Concrete Aggregates 
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4. เคร่ืองมือ 
4.1 ตะแกรงชองผานเปนสี่เหล่ียมจัตุรัสมีขนาดชองผานตางๆ ตามตองการพรอมเครื่องมือเขยาตะแกรง 

โดยตะแกรงตองสามารถปองกันไมใหตัวอยางมวลรวมที่ทดสอบสูญหายจากตะแกรง 
4.2 เครื่องชั่งสําหรับชั่งตัวอยางมวลรวมละเอยีดและมวลรวมหยาบใหมีลักษณะดังนี ้

4.2.1 สําหรับตัวอยางมวลรวมละเอียด ใหใชเครื่องชั่งที่สามารถอานไดถึง 0.1 กรัม และมีความถูกตอง
อยูในชวง 0.1 กรัม หรือรอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชทดสอบ โดยใหใชคาที่มากกวาเปน
เกณฑ 

4.2.2 สําหรับตัวอยางมวลรวมหยาบ หรือมวลรวมที่มีสวนผสมของทั้งมวลรวมละเอียดและมวลรวม
หยาบ ใหใชเครื่องช่ังที่สามารถอานไดถึง 0.5 กรัม และมีความถูกตองอยูในชวง 0.5 กรัม หรือ 
รอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชทดสอบ โดยใหใชคาที่มากกวาเปนเกณฑ 

4.3 ตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่ 110 ± 5 องศาเซลเซียส 
4.4 เครื่องมือแบงตัวอยาง (Sample Splitter) 
4.5 แปรงทําความสะอาดตะแกรงชนิดลวดทองเหลือง และแปรงขนหรือแปรงพลาสติก 

 

5. การเตรียมตัวอยาง 
5.1 เตรียมตัวอยางมวลรวมละเอียดโดยการสุมตัวอยางที่เก็บมาจากสนามดวยวิธีแบงส่ี (Quartering) หรือ

เครื่องมือแบงตัวอยาง (Sample Splitter) นําไปอบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส จนมีมวลคงที่ แลว
ช่ังตัวอยางมวลรวมหลังอบแหงใหไดไมนอยกวา 300 กรัม  

5.2 เตรียมตัวอยางมวลรวมหยาบโดยการสุมตัวอยางที่เก็บมาจากสนามดวยวิธีแบงส่ี (Quartering) หรือ

เครื่องมือแบงตัวอยาง (Sample Splitter) นําไปอบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส จนมีมวลคงที่ แลว
ช่ังตัวอยางมวลรวมหลังอบแหงใหไดตามตารางที่ 1 โดยพิจารณาจากขนาดระบุใหญสุดของตัวอยาง
มวลรวมหยาบ 

 

6. การทดสอบ 
6.1 สําหรับมวลรวมละเอียด ใหเตรียมตะแกรงขนาดตางๆ ที่จะใชทดสอบ ดังนี้ ขนาด 9.50 มิลลิเมตร (3/8 

นิ้ว) ขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) ขนาด 2.36 มิลลิเมตร (เบอร 8) ขนาด 1.18 มิลลิเมตร (เบอร 16) 
ขนาด 0.60 มิลลิเมตร (เบอร 30) ขนาด 0.30 มิลลิเมตร (เบอร 50) และขนาด 0.15 มิลลิเมตร (เบอร100) 
แลวบันทึกขนาดตะแกรงลงในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1201-1 ในชอง (ก) 

6.2 สําหรับมวลรวมหยาบ ใหเตรียมตะแกรงขนาดตางๆ ที่จะใชทดสอบตามตารางที่ 3 โดยพิจารณาจากขนาด
ระบุใหญสุดของมวลรวมหยาบ แลวบันทึกขนาดตะแกรงลงในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1201-1 ในชอง (ก) 

6.3 ช่ังมวลตะแกรงและถาดรอง แลวบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1201-1 ในชอง (ข)  
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6.4 นําตะแกรงขนาดตางๆ และถาดรองมาวางซอนกันเปนชุดโดยเรียงใหตะแกรงขนาดใหญที่สุดอยู
ขางบนวางเรียงกันลงมาตามลําดับจนถึงขนาดเล็กสุด 

6.5 เทตัวอยางลงบนตะแกรงที่อยูขางบนสุด ปดฝาใหแนนแลวเขยาดวยมือหรือเคร่ืองเขยาจนตัวอยางที่คาง
บนตะแกรงไมผานไปยังตะแกรงชั้นถัดไป (ใชเวลาเขยาประมาณ 10 นาที) 

6.6 ช่ังมวลตะแกรงกับตัวอยางที่คางและถาดรองกับตัวอยางที่คาง แลวบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม บฟ. 
มยผ. 1201-1 ในชอง (ค) 

6.7 สําหรับตะแกรงที่มีขนาดชองผานเล็กกวา 4.75 มม. (เบอร 4) ปริมาณตัวอยางที่คางบนตะแกรงดังกลาว 
ตองไมเกิน 7 กิโลกรัมตอตารางเมตร (ประมาณ 200 กรัม สําหรับตะแกรงที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 
203.2 มม. หรือ 8 นิ้ว) 

6.8 สําหรับตะแกรงที่มีขนาดชองผานตั้งแต 4.75 มม. (เบอร 4) ขึ้นไป ปริมาณตัวอยางที่คางตะแกรง 
(หนวยเปนกิโลกรัม) ตองไมเกินคาผลคูณระหวางจํานวน 2.5 และขนาดของชองผานและพื้นที่สุทธิ
ของตะแกรงที่ใชรอน (2.5×ขนาดชองผาน (มม.)×พื้นที่สุทธิของตะแกรง (ตร.ม.)) 

6.9 ทําการเปรียบเทียบมวลตัวอยางทั้งหมดหลังการทดสอบกับมวลตัวอยางมวลรวมอบแหงทั้งหมดกอน
การทดสอบ หากพบวามีคาแตกตางกันเกินรอยละ 0.3 ไมควรนําผลการทดสอบนั้นมาพิจารณา 

6.10 มวลของตัวอยางมวลรวมที่หายไปเนื่องจากการรอนผานตะแกรงจนแตกเปนเม็ดละเอียดหรือผงฝุน ให
ถือเปนมวลที่คางบนถาดรอง 

 

ตารางที่ 1 มวลของตัวอยางมวลรวมหยาบที่ใชในการทดสอบ 
(ขอ 5.2) 

ขนาดระบุใหญสุด 
(Nominal Maximum Size) 

มวลตัวอยางที่นํามาทดสอบ 
ไมนอยกวา (กิโลกรัม) 

9.5  มิลลิเมตร       (3/8 นิ้ว) 1.0 
12.5 มิลลิเมตร      (1/2 นิ้ว) 2.0 
19.0 มิลลิเมตร      (3/4 นิ้ว) 5.0 
25.0 มิลลิเมตร      (1 นิ้ว) 10.0 
37.5 มิลลิเมตร      (1.5 นิ้ว) 15.0 
50.0 มิลลิเมตร      (2 นิ้ว) 20.0 
63.0 มิลลิเมตร      (2.5 นิ้ว) 35.0 
75.0 มิลลิเมตร      (3 นิ้ว) 60.0 
90.0 มิลลิเมตร      (3.5 นิ้ว) 

  100.0 มิลลิเมตร     (4 นิ้ว) 
  125.0 มิลลิเมตร     (5 นิ้ว) 

100.0 
150.0 
300.0 
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7. การคํานวณ 
7.1 หามวลของมวลรวมที่คางบนตะแกรง (ชอง ง) เทากับมวลตะแกรงกับมวลรวม (ชอง ค) หักออกดวยมวล

ตะแกรง (ชอง ข) ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1201-1 
7.2 หารอยละโดยมวลของมวลรวมที่คางบนตะแกรง (ชอง จ) เทากับมวลของมวลรวมที่คางตะแกรงแตละ

ขนาด (ชอง ง) หารดวย มวลของมวลรวมอบแหงทั้งหมดที่ใชในการทดสอบ 
7.3 หารอยละสะสมโดยมวลของมวลรวมที่คางบนตะแกรง (ชอง ฉ) เทากับผลบวกสะสมของรอยละโดย

มวลของมวลรวมที่คางบนตะแกรง (ชอง จ) 
7.4 หารอยละโดยมวลของมวลรวมที่ผานตะแกรง (ชอง ช) เทากับจํานวน 100 หักออกดวยรอยละสะสม

โดยมวลของมวลรวมที่คางบนตะแกรง (ชอง ฉ) 
7.5 คํานวณคาพิกัดความละเอียด (Fineness Modulus) 

 
คาพิกัดความละเอียด    =      ผลรวมของรอยละสะสมโดยมวลของมวลรวมที่คางบนตะแกรงขนาดมาตรฐาน 
                                              100 
 การคํานวณคารอยละโดยมวลตางๆ ใหใชถึงทศนิยม 1 ตําแหนง และสําหรับการชั่งเพื่อหามวลทุกครั้ง

ใหอานคาละเอียด ถึงรอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชในการทดสอบ 
 

8. การรายงานผล 
8.1 รายงานคารอยละโดยมวลของมวลรวมที่ผานตะแกรง ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1201-1 
8.2  รายงานผลโดยการเขียนกราฟ ตามแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1201-2 

 

9. เกณฑการตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
9.1 สําหรับมวลรวมละเอียด จะตองมีขนาดคละเปนไปตามที่แสดงไวใน ตารางที่ 2 โดยจะตองมีคารอยละ

โดยมวลที่คางบนตะแกรงระหวางตะแกรงเบอรใดๆ ที่ติดกันไดไมเกินรอยละ 45 
9.2 สําหรับมวลรวมหยาบ จะตองมีขนาดคละเปนไปตามที่แสดงไวใน ตารางที่ 3 
9.2 ขนาดคละของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ ตามขอ 9.1 และ ขอ 9.2 ไมครอบคลุมถึง มวลรวม

ประเภทมวลรวมหนัก (Heavyweight Aggregates) และ มวลรวมเบา (Lightweight Aggregates) 
9.3 คาพิกัดความละเอียด (Fineness Modulus) ใหเปนไปตาม มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
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ตารางที่ 2 ขนาดคละของมวลรวมละเอียดท่ียอมใหตามมาตรฐาน ASTM C33 
(ขอ 9.1) 

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน  รอยละของวัสดุมวลท่ีผานตะแกรง 

9.5  มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) 100 
4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) 95-100 
2.36 มิลลิเมตร (เบอร 8) 80-100 
1.18 มิลลิเมตร (เบอร 16) 50-85 
0.60 มิลลิเมตร (เบอร 30) 25-60 
0.30 มิลลิเมตร (เบอร 50) 5-30 
0.15 มิลลิเมตร (เบอร 100) 0-10 

 

10. ขอควรระวัง 
10.1 การแบงตัวอยางดวยเครื่องแบงตัวอยาง ตองใชเครื่องมือขนาดชองกวางประมาณ 1.5 เทาของขนาดเม็ด

วัสดุที่มีขนาดใหญที่สุด 
10.2 ตรวจดูตะแกรงใหอยูในสภาพสมบูรณกอนใชงาน 
10.3 ไมควรใสตัวอยางที่ยังรอนอยูลงในตะแกรง  
10.4 การเขยาไมควรเขยานานจนตัวอยางกระแทกแตกเปนผง 
 

11. เอกสารอางอิง 
11.1 มาตรฐานงานชาง มยธ (ท) 101.1-2534 วิธีการทดสอบหาสวนคละของวัสดุมวลรวม กรมโยธาธิการ

กระทรวงมหาดไทย 
11.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 33: Specification for Concrete Aggregates 
11.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 125: Standard Terminology Relating to 

Concrete and Concrete Aggregates 
11.4 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 136: Standard Test Method for  Sieve 

Analysis of Fine and Coarse Aggregates 
********** 



  

9A 

89 8 7 67 6 57 

56 5 

467 

4 

357 

3 2 1 

เลขขนาด 

(size 

number) 

4.75 ถึง 1.18 มม. 

9.5  ถึง 1.18 มม. 

9.5  ถึง 2.36 มม. 

12.5  ถึง 4.75 มม. 

19.0  ถึง 4.75 มม. 

19.0  ถึง 9.5 มม. 

25.0  ถึง 4.75  มม. 

25.0  ถึง 9.5 มม. 

25.0  ถึง 12.5 มม. 

37.5  ถึง 4.75  มม. 

37.5  ถึง 19.0 มม. 

50  ถึง 4.75 มม. 

50  ถึง 25 มม. 

63  ถึง 37.5  มม. 

90  ถึง 37.5  มม. 

ชวงขนาดของมวล

รวม 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

100 

100 มม. 

(4 นิ้ว) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

90ถึง100 

90 มม. 

(3.5 นิ้ว) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

100 

--- 

75 มม. 

(3.0 นิ้ว) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

100 

100 

90ถึง100 

25 ถึง 60 

63 มม. 

(2.5 นิ้ว) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

100 

100 

95 ถึง 100 

90 ถึง 100 

35 ถึง 70 

--- 

50 มม. 

(2 นิ้ว) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

100 

100 

100 

95 ถึง 100 

90 ถึง 100 

--- 

35 ถึง 70 

0 ถึง 15 

0 ถึง 15 

37.5 มม. 

(1.5 นิ้ว) 

--- 

--- 

--- 

--- 

100 

100 

95 ถึง 100 

90 ถึง 100 

90 ถึง 100 

--- 

20 ถึง 55 

35 ถึง 70 

0 ถึง 15 

--- 

--- 

25 มม. 

(1 นิ้ว) 

--- 

--- 

--- 

100 

90 ถึง 100 

90 ถึง 100 

--- 

40 ถึง 85 

20 ถึง 55 

35 ถึง 70 

0 ถึง 15 

--- 

--- 

0 ถึง 5 

0 ถึง 5 

19.0 มม. 

(3/4 นิ้ว) 

--- 

100 

100 

90 ถึง 100 

--- 

20 ถึง 55 

25 ถึง 60 

10 ถึง 40 

0 ถึง 10 

--- 

--- 

10 ถึง 30 

0 ถึง 5 

--- 

--- 

12.5 มม. 

(0.5 นิ้ว) 

100 

90 ถึง 100 

85 ถึง 100 

40 ถึง 70 

20 ถึง 55 

0 ถึง 15 

--- 

0 ถึง 15 

0 ถึง 5 

10 ถึง 30 

0 ถึง 5 

--- 

--- 

--- 

--- 

9.5 มม. 

(3/8 นิ้ว) 

85 ถึง100 

20 ถึง 55 

10 ถึง 30 

0 ถึง 15 

0 ถึง 10 

0 ถึง 5 

0 ถึง 10 

0 ถึง 5 

--- 

0 ถึง 5 

--- 

0 ถึง 5 

--- 

--- 

--- 

4.75 มม. 

(เบอร4) 

10 ถึง 40 

5 ถึง 30 

0 ถึง 10 

0 ถึง 5 

0 ถึง 5 

--- 

0 ถึง 5 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

2.36 มม. 

(เบอร8) 

0 ถึง 10 

0 ถึง 10 

0 ถึง 5 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

1.18 มม. 

(เบอร16) 

0 ถึง 5 

0 ถึง 5 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

0.30 มม. 

(เบอร50) 

รอยละที่ผานตะแกรงแตละขนาด 

ตารางที่ 3  ขนาดคละของมวลรวมหยาบที่ยอมใหตามมาตรฐาน ASTM
 C33  (ขอ 6.2 และ 9.2) 
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คาพิกัดความละเอียด    =     ผลรวมของรอยละสะสมโดยมวลของมวลรวมที่คางบนตะแกรงขนาดมาตรฐาน 
                                        100                                                                     
หมายเหตุ : การคํานวณคาตางๆ ในตาราง ดังนี ้
1. ชอง (ง) = ชอง (ค) – ชอง (ข) 
2. ชอง (จ) = ชอง (ง) / มวลของมวลรวมอบแหงทั้งหมดที่ใชในการทดสอบ (ผลรวมของชอง (ง)) 
3. ชอง (ฉ) = เทากับผลบวกสะสมของรอยละโดยมวลของมวลรวมทีค่างบนตะแกรง (ชอง (จ)) 
4. ชอง (ช) = 100 – ชอง (ฉ) 
5. คาพิกัดความละเอียด = ผลรวมสะสมของชอง (ฉ) / 100

บฟ. มยผ. 1201-1 ทะเบียนทดสอบ........................ 

 ผูทดสอบ 
 
 ผูตรวจสอบ 
 
 

 

โครงการ............................................... 
............................................................. 
สถานที่กอสราง.................................... 
............................................................. 

    ทดสอบครั้งที่...................... 
ทดสอบวันที่........................ แผนที่....... 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม 

 

มวลรวม.............................. 
แหลงวัสดุ............................ 

 อนุมัติ 
 

ขนาดตะแกรง 
(มิลลิเมตร) 

(ก) 

มวลของ 
ตะแกรง 
(กรัม) 

(ข) 

มวลของ 
ตะแกรง 

+ มวลรวม 
(กรัม) 

(ค) 
 

มวลของ 
มวลรวม 
ที่คางบน 
ตะแกรง 
(กรัม) 

(ง) 

รอยละโดย
มวลของ 

มวลรวมที่คาง 
บนตะแกรง 

(จ) 

รอยละสะสม 
โดยมวลของ 
มวลรวมที่คาง 
บนตะแกรง 

(ฉ) 

รอยละโดย 
มวลของ 

มวลรวมที่ผาน
ตะแกรง 

(ช) 

9.50 (3/8 นิ้ว)       
4.75 (เบอร 4)       
2.36 (เบอร8)       
1.18 (เบอร16)       
0.60 (เบอร 30)       
0.30 (เบอร 50)       
0.15 (เบอร 100)       

ถาดรอง       
รวม       

       



  

  โครงการ …………………………………………..….   ทะเบียนทดสอบ………………………... 
  ......................………………………………………… 

บฟ. มยผ. 1201-2 
  

  สถานที่กอสราง ……………..………………………. (หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
ผูทดสอบ 

  
  ……………………………………………………….. การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม   
  ทดสอบครั้งที ่………………………………………...    มวลรวม................................................................................. ผูตรวจสอบ 

  
  ทดสอบวันที่……………………  แผนที ่…..………...    แหลงวัสดุ…………...............................................................   

          
อนุมัต ิ
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กราฟการกระจายของขนาดวัสดุมวลรวม 

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน (มม.) 

รอ
ยล

ะโ
ดย

มว
ลท

ี่ผา
นต

ะแ
กร
ง 

100 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
10 

0 
100.0 10.0 1.0 0.1 



มยผ. 1202-50 
มาตรฐานการทดสอบหาความตานทานตอการสึกกรอนของมวลรวมหยาบ 

โดยใชเครื่องทดสอบลอสแองเจลิส 
(Standard Test Method for Resistance to Degradation of Coarse Aggregate  

by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine) 
 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการหาคาความตานทานตอการสึกกรอนของวัสดุมวลรวมหยาบโดย

ทดสอบการขัดสี (Abrasion) และการกระแทก (Impact) ของมวลรวมหยาบในเครื่องทดสอบหาความสึก
กรอน (เครื่องทดสอบลอสแองเจลิส) 

1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก 
 

2. นิยาม 
“มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 4.75 
มิลลิเมตร ขึ้นไป 
 

3. เคร่ืองมือ 
3.1 เครื่องทดสอบหาความสึกกรอนลอสแองเจลิส มีลักษณะและขนาดตามรูปที่ 1 ประกอบดวยทรงกระบอก

เหล็กปดหัวและทาย มีเสนผานศูนยกลางภายใน 711 ± 5 มิลลิเมตร (28 ± 0.2 นิ้ว) ความยาวภายใน 508 ± 5 
มิลลิเมตร (20 ± 0.2 นิ้ว) ผนังมีความหนาไมนอยกวา 12.4 มิลลิเมตร ทรงกระบอกเหล็กจะยึดติดอยูกับเพลาที่
สามารถหมุนรอบแกนในแนวราบได โดยมีชองสําหรับใสวัสดุพรอมฝาเหล็ก ซ่ึงเมื่อปดฝาแลวตองมี
ลักษณะผิวดานในเหมือนกับผิวของทรงกระบอกและเสมอกันและไมทําใหลูกบดเหล็กทรงกลม (Abrasive 
Charge) สะดุดเวลากลิ้งผานรอยตอ มีเหล็กขวางสูง 89 ± 2 มิลลิเมตร (3.5 ± 0.1 นิ้ว) ยาว 508 ± 5 
มิลลิเมตร (20 ± 0.2 นิ้ว) ติดแนนตามแนวยาวดานในทรงกระบอกเหล็ก เหล็กขวางดังกลาวควรใชเหล็กที่มี
หนาตัดเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาหรือเหล็กฉากยึดติดกับผนังของทรงกระบอกเหล็ก โดยใหดานนอกของเหล็ก
ฉากหันไปตามทิศทางที่หมุน ความสูงของเหล็กขวางตองวางตัวอยูในแนวรัศมีของทรงกระบอก ระยะจาก
เหล็กขวางถึงชองสําหรับใสวัสดุไมนอยกวา 1,270 มิลลิเมตร (50 นิ้ว) เมื่อวัดตามความยาวเสนรอบวง
ภายนอกทรงกระบอกเหล็ก 
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ทิศทางของการหมุน ผนังทรงกระบอกเหล็ก
หนาไมนอยกวา 12.4 มม. 

เหล็กแผนขนาด 
89×25.4×50 มม. 

ฝาปดขนาด 
 190×6.4 มม. 

เหล็กฉากขนาด 
152×102×12.7 มม. 

ปะเก็น 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 1 เคร่ืองมือทดสอบความสึกกรอน (แบบลอสแองเจลิส) 
 

3.2 ตะแกรงสําหรับหาขนาดของวัสดุมวลรวมหยาบ ใหใชตะแกรงมีชองผานเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด 75.0 
มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ขนาด 63.0 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) ขนาด 50.0 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ขนาด 37.5 มิลลิเมตร (1½ 
นิ้ว) ขนาด 25.0 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ขนาด 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ขนาด 9.5 
มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) ขนาด 6.3 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) ขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) ขนาด 2.36 มิลลิเมตร 
(เบอร 8) และขนาด 1.70 มิลลิเมตร (เบอร 12) 

3.3 เครื่องชั่งที่มีความถูกตองถึงรอยละ 0.1 ของน้ําหนักของวัสดุมวลรวมที่ใชทดสอบ 
 

แบบขยายที่ใชเหล็กแผนเปนเหล็กขวาง แบบขยายที่ใชเหล็กฉากเปนเหล็กขวาง 

89 มม. 

ฝาปดขนาด 
190×6.4 มม. 

ปะเก็น 
แผนรองความหนา
เทากับประเก็น แผนรองหนาเทากับ  

12.7 มม. +ความหนาประเก็น 

ความยาววัดตามเสนรอบวง
ภายนอกไมนอยกวา 1,270 มม. 

508 มม. 
เหล็กปดหัวทายหนา
ไมนอยกวา 12.4 มม. 

ทิศทางของ
การหมุน แนะนําใหใช

มอเตอรกําลังไม
นอยกวา 1 แรงมา 

15
2 ม

ม.
 

ถาดรองรับตัวอยาง 
ฐานคอนกรีต 

711 มม. 

ปะเก็น 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1202-50 
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3.4 ลูกบดเหล็กทรงกลมประกอบดวยลูกเหล็กทรงกลมเสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 46.8 มิลลิเมตร 
( 27
1

32
 นิ้ว) แตละลูกมีมวลระหวาง 390-445 กรัม จํานวนลูกเหล็กทรงกลมที่ใชในการทดสอบขึ้นอยูกับการ

จัดชั้น (Grading) ของตัวอยางทดสอบ ตามที่แสดงไวในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนลูกเหล็กทรงกลมที่ใชในการทดสอบของแตละชั้น 
(ขอ 3.4) 

 

ชั้น 
จํานวนลูกเหล็กทรงกลม 

(ลูก) 
มวลรวมของลกูเหล็ก

ทรงกลม (กรัม) 
หมายเหตุ 

A 12 5,000 ± 25 สําหรับมวลรวมหยาบที่มีขนาด 
B 11 4,584 ± 25 ระบุใหญสุดไมเกิน 37.5 มม. 
C 8 3,330 ± 20  
D 6 2,500 ± 15  
E 12 5,000 ± 25 สําหรับมวลรวมหยาบที่มีขนาด 
F 12 5,000 ± 25 ระบุใหญสุดเกินกวา19 มม. 
G 12 5,000 ± 25  

 

4. การเตรียมตัวอยาง 
4.1 หากตัวอยางไมมีดินเหนียวปน เชน กรวดปนทราย หรือ หินโม ใหตากตัวอยางจนแหง หรืออบที่อุณหภูมิ 

110 ± 5 องศาเซลเซียส จนไดมวลคงที่ แลวดําเนินการเตรียมตัวอยางตอไปในขอ 5.3 
4.2 หากตัวอยางมีดินเหนียวปน หรือมีสวนละเอียดติดเปนกอนใหญแนน ใหนําตัวอยางไปลางน้ําเอาสวนที่

ผานตะแกรงเบอร 8 ออกทิ้ง แลวนําสวนที่คางตะแกรงเบอร 8 มาอบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส จน
มีมวลคงที่ 

4.3 นําตัวอยางไปแยกขนาดตามที่กําหนดในตารางที่ 2 หากตัวอยางมีชวงขนาดคละกวางหรือเขาเกณฑได
หลายขนาด ใหเลือกใชตัวอยางที่ใกลเคียงกับขนาดที่ตองการใชงานมากที่สุด 

 

5. การทดสอบ 
นําตัวอยางที่เตรียมไวจากขอ 5 และลูกบดเหล็กทรงกลมจํานวนลูกตามที่กําหนดในขอ 4.4 ใสเขาไปในเครื่อง
ทดสอบลอสแองเจลิส หมุนเครื่องดวยความเร็วที่ 30-33 รอบตอนาที ใหไดจํานวนรอบตามที่กําหนดในตารางที ่2 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1202-50 
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เมื่อหมุนไดครบตามกําหนดแลว ใหนําตัวอยางออกจากเครื่อง ลางสวนที่ผานตะแกรงเบอร 12 ออกทิ้ง นําสวนที่
คางตะแกรงเบอร 12 มาอบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส จนมีมวลคงที่ จึงชั่งหาน้ําหนักตัวอยางที่เหลือ 
 

ตารางที่ 2 ขนาดของมวลที่ใชในการทดสอบของแตละชัน้ตัวอยาง 
(ขอ 4.3) 

 

ขนาดตะแกรง (มม.) ขนาดของมวล (กรัม) ของแตละชั้นตัวอยาง 

ผาน คาง A B C D E F G 

75.0 63.0     2,500±50   
63.0 50.8     2,500±50   
50.8 37.5     5,000±50 5,000±50  
37.5 25.0 1,250±25     5,000±25 5,000±25 
25.0 19.0 1,250±25      5,000±25 
19.0 12.5 1,250±10 2,500±10      
12.5 9.5 1,250±10 2,500±10      
9.5 6.3   2,500±10     

6.3 4.75   2,500±10     
4.75 2.36    5,000±10    
มวลตัวอยางรวม 5,000±10 5,000±10 5,000±10 5,000±10 10,000±100 10,000±75 10,000±50 
จํานวนรอบ 500 1,000 

 

6. การคํานวณ 
ความสึกกรอนโดยใชเครื่องลอสแองเจลิส (เปนรอยละ)  =  1

1

W W
W

2−  × 100   (1) 

เมื่อ W1 คือ มวลของตัวอยางทั้งหมดที่ใชทดสอบ เปนกรัม 
 W2 คือ มวลของตัวอยางที่คางบนตะแกรงขนาด 1.70 มิลลิเมตร (เบอร 12) หลังการทดสอบ เปนกรัม 
 

การคํานวณคารอยละความสึกกรอนโดยการทดสอบดวยเครื่องลอสแองเจลิส ใหใชถึงทศนิยม 1 ตําแหนง และ
สําหรับการชั่งเพื่อหามวลทุกครั้งใหอานคาละเอียด ถึงรอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชในการทดสอบ 
 

7. การรายงานผล 
ใหรายงานคาความสึกกรอนโดยการทดสอบดวยเครื่องลอสแองเจลิส ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1202 
 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1202-50 
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8. เกณฑการตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
คาความสึกกรอนโดยการทดสอบเครื่องลอสแองเจลิส (คิดเปนรอยละ) ของมวลรวมหยาบที่ใชในงานคอนกรีต
ตองมีคาไมมากกวารอยละ 50 
 

9. ขอควรระวัง 
9.1 ใหทําการชั่งลูกบดเหล็กทรงกลมแตละลูกอยางนอย 1 คร้ัง ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามขอ 3.4 
9.2 ในกรณีที่เหล็กขวางเปนเหล็กฉากใหยึดที่ริมฝาเหล็กปดชองใสวัสดุ การยึดตองใหดานนอกของเหล็กฉากหัน

ไปในทิศทางที่เครื่องหมุน 
9.3 ควรตรวจสอบเหล็กขวางอยางสม่ําเสมอวา ไมเกิดการบิดเบี้ยวหรือชํารุดเสียหาย หากพบการบิดเบี้ยวหรือ

ชํารุดใหทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมกอนการทดสอบคราวตอไป 
 

10. เอกสารอางอิง 
10.1 มาตรฐานงานชาง  มยธ. (ท) 101.2-2534 วิธีการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบโดยใช

เครื่องทดสอบลอสแองเจลิส กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
10.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 125: Standard Terminology Relating to 

Concrete and Concrete Aggregates 
10.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 131: Standard Test Method for Resistance to 

Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine 
10.4 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 535: Standard Test Method for Resistance to 

Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine 
********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1202-50 
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บฟ. มยผ. 1202 
ทะเบียน

ทดสอบ.................... 

ผูทดสอบ 

ผูตรวจสอบ 

 

โครงการ..................................................... 
สถานที่กอสราง ..........…............................ 
…………………………………………… 
ชนิดตัวอยาง.............ทดสอบครั้งที่ .……... 
ทดสอบวันที่............. แผนที่....................... 

 
(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 

การทดสอบหาความตานทานตอการสึกกรอนของ
มวลรวมหยาบโดยใชเครื่องทดสอบลอสแองเจลิส 

 อนุมัติ 

จํานวนของลูกเหล็กทรงกลม ....................................................... แหลงวัสดุ ................................................................................ 
น้ําหนักของลูกเหล็กทรงกลม ............................................... กรัม ช้ันคุณภาพ ............................................................................... 
ความเร็วของการหมุนเครื่อง ........................................ รอบ/นาที  จํานวนรอบ ............................................................................... 

ขนาดตะแกรง (ม.ม.) มวลของตัวอยาง (กรัม) 
ผาน คาง 1 2 3 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

มวลของตัวอยางที่ใชทดสอบ W1 (กรัม)    

มวลของตัวอยางที่คางบนตะแกรงเบอร 12 W2 (กรัม)    

ความสึกกรอน (รอยละ)  =  1

1

W W
W
− 2  × 100    

 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1202-50 
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มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1202-50 



มยผ. 1203-50 
มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรียเจือปนในมวลรวมละเอียด 

 (Standard Test Method for Organic  Impurities in Fine Aggregates for Concrete) 
 
 

1. ขอบขาย  
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ ครอบคลุมถึงการหาสารอินทรียซ่ึงเปนสารผุพังที่ปะปนอยูในมวลรวมละเอียด

โดยประมาณ 

1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International  System  Units) เปนหลัก 
 

2. นิยาม 
“มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 0.075 
มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร 
“สารอินทรีย (Organic)” หมายถึง สารที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตสามารถยอยสลายได 
 

3. มาตรฐานอางถึง 
มาตรฐานที่ใชอางถึงในมาตรฐานนี้ ประกอบดวย 
3.1 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 87: Standard Test Method for Effect of 

Organic Impurities in Fine Aggregate on Strength of Mortar 
 

4. เคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบประกอบดวยขวดแกวใสพรอมฝาปด ขนาดความจุประมาณ 240 ถึง 470 ลูกบาศก
เซนติเมตร โดยใหมีขีดแสดงความจุเปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือจะใชการขีดเครื่องหมายที่ขวดแกวเพื่อบอก
ปริมาตร 
 

5.  การเตรียมตัวอยาง 
5.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 3 เตรียมไดโดยชั่งสารโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium 

Hydroxide) 30 กรัม ผสมกับน้ําสะอาด จนไดปริมาตร 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 
5.2 สีมาตรฐานของการดเนอร (Gardner) หรือ แผนกระจกสีมาตรฐาน (Organic Plate) ตามที่กําหนดไวใน

ตารางที่ 1 ถาไมมีสีมาตรฐานใหเตรียมสารละลายมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบสีโดยการใชโพแทสเซียม
ไดโครเมต (K2Cr2O7) ละลายในกรดซัลฟูริกเขมขน (H2SO4) ที่มีความถวงจําเพาะ1.84 ในอัตรา
โพแทสเซียมไดโครเมต 0.25 กรัม ตอกรดซัลฟูริกเขมขน 100 ลูกบาศกเซนติเมตร อาจใชความรอน
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เล็กนอยเพื่อใหสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน ซึ่งสารละลายมาตรฐานที่เตรียมนี้ ใชไดไมเกิน 2 ชั่วโมง
หลังจากเตรียมแลว 

 

ตารางที่ 1 สีมาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบกบัสีกับสารละลายตัวอยาง 
(ขอ 5.2) 

 

สีมาตรฐานของการดเนอร (Gardner) 
หมายเลข 

แถบสีมาตรฐาน (Organic Plate) 
หมายเลข 

5 1 
8 2 
11 3 (มาตรฐาน) 
14 4 
16 5 

 
5.3 เตรียมตัวอยางมวลรวมละเอียดโดยการสุมตัวอยางที่เก็บมาจากสนามดวยวิธีแบงสี่ (Quartering) หรือ 

เครื่องมือแบงตัวอยาง (Sample Splitter) ใหไดมวลประมาณ ประมาณ 450 กรัม 
 

6. การทดสอบ 
6.1 นําตัวอยางที่เตรียมไวในขอ 5.3 เทลงในขวดแกวทดสอบจนไดปริมาตร 130 ลูกบาศกเซนติเมตร  
6.2 เติมสารละลายที่เตรียมไวตาม ขอ 5.1 ลงในขวดแกวทดลองจนไดปริมาตรเปน 200 ลูกบาศกเซนติเมตร  
6.3 ปดฝาขวดแลวเขยาแรง ๆ จนเห็นวาไมมีฟองอากาศเหลืออยู ตรวจดูอีกครั้ง ถาระดับสารละลายมีปริมาตร

ไมถึง 200 ลูกบาศกเซนติเมตร ใหเติมสารละลายเพิ่มอีกจนไดปริมาตร 200 ลูกบาศกเซนติเมตร บันทึกวัน
และเวลา 

6.4 ตั้งขวดทดสอบทิ้งไวโดยไมใหมีการกระทบกระเทือนจนครบ 24 ช่ัวโมง 
6.5 เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง แลวใหเปรียบเทียบกับแถบสีมาตรฐาน ตามขอ 5.2  
 

7. การรายงานผล 
7.1 ใหรายงานในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1203 
7.2 ถาสีของสารละลายที่ไดจากการทดสอบออนกวาสีของแถบสีมาตรฐานหมายเลข 3 หรือออนกวาสีของ

สารละลายมาตรฐานใหรายงาน “สีออนกวาสีมาตรฐาน” 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1203-50 



 -17- 

7.3 ถาสีของสารละลายที่ไดจากการทดสอบเขมกวาสีของแถบสีมาตรฐานหมายเลข 3 หรือเขมกวาสีของ
สารละลายมาตรฐานใหรายงานวา “สีเขมกวาสีมาตรฐาน” 

7.4 ถาสีของสารละลายที่ไดจากการทดสอบใกลเคียงกับสีของแถบสีมาตรฐานหมายเลข 3 หรือใกลเคียงสีของ
สารละลายมาตรฐานใหรายงานวา “สีใกลเคียงกับสีมาตรฐาน” 

 

8. เกณฑการตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
ถาสีของสารละลายที่ไดจากการทดสอบมีสีออนกวาหรือมีสีใกลเคียงกับแถบสีมาตรฐานหมายเลข 3 หรือสีของ
สารละลายมาตรฐานถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชงานได แตถามีสีเขมกวาสีของแถบสีมาตรฐานหมายเลข 3 หรือ
สีของสารละลายมาตรฐานถือวาไมเหมาะสมที่จะนํามาใชงาน หากจําเปนตองนํามาใชงานใหทําการทดสอบ
กําลังของมอรตาตามมาตรฐาน ASTM C87 เพื่อประกอบการพิจารณา 
 

9. ขอควรระวัง 
9.1 ขณะตั้งขวดทิ้งไวและขณะที่ทําการเปรียบเทียบสีตองระวังไมใหไดรับการกระทบกระเทือน เพราะจะทําให

ผงละเอียดลอยตัวข้ึนมา ซ่ึงจะทําใหไดสีไมถูกตอง บางครั้งสีของสารละลายตัวอยางจะใกลเคียงกับสี
มาตรฐานมาก จึงควรเปรียบเทียบใหไดวาสีของสารละลายตัวอยางสีเขมกวาหรือออนกวาสีมาตรฐาน 

9.2 สารโซเดียมไฮดรอกไซด เปนสารที่มีพิษทําใหเกิดการไหมที่ผิวหนังและเยื่อออนตาง ๆ เชน ตา ปาก จมูก    
เมื่อมีการสัมผัสใหรีบลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดและทาดวยน้ําสมสายชู (Vinegar) 

 

10. เอกสารอางอิง 
10.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 101.3-2534 มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรียเจือปน กรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย 
10.1 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 40: Standard Test Method for Organic 

Impurities in Fine Aggregates for Concrete 
 

********** 
 
 
 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1203-50 



  ทะเบียนทดสอบ………………………...   โครงการ…………………………………………… 
  …………………………………………………….. 

บฟ. มยผ. 1203 
   

  สถานที่กอสราง……………………………………. (หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
ผูทดสอบ 

   
  …………………………………………………….. การทดสอบหาสารอินทรียเจือปน    
  ทดสอบครั้งที่………................................................           มวลรวมละเอียด 

ผูตรวจสอบ 
   

  ทดสอบวันที่……………………  แผนที่………….  แหลงวัสดุ………………………………    
          

อนุมัติ 
   

              
  

 
          

           
             
             
             
              
               

               
               
               
               

            

 

 

 
กรณีเปรียบเทยีบสีของสารละลายตัวอยางกับสีสารละลายมาตรฐาน 
   (  )  สีออนกวาสีสารละลายมาตรฐาน 
   (  )  สีใกลเคียงกับสีสารละลายมาตรฐาน 
   (  )  สีเขมกวาสีสารละลายมาตรฐาน 
 
 

   
            

 
กรณีเปรียบเทยีบกับสีของสารละลายตัวอยางกับสีมาตรฐาน 
   (  )  สีมาตรฐานหมายเลข 1  
   (  )  สีมาตรฐานหมายเลข 2 
   (  )  สีมาตรฐานหมายเลข 3 (มาตรฐาน) 
   (  )  สีมาตรฐานหมายเลข 4 
   (  )  สีมาตรฐานหมายเลข 5 
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สรุปผลการทดสอบ 
   (  )  เหมาะสมที่จะนํามาใชงานได 
   (  )  ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชงาน 
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มยผ. 1204-50 
มาตรฐานการทดสอบหาคาความหนาแนนสัมพัทธและคาการดูดซึมน้ําของมวลรวมหยาบ 
(Standard Test Method for Relative Density and Absorption of Coarse Aggregates) 

 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการหาคาความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density) และความ

หนาแนนสัมพัทธปรากฏ (Apparent Relative Density) และคาการดูดซึมน้ํา (Absorption) ของมวลรวม
หยาบ 

1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก 
 

2. นิยาม 
“การดูดซึมน้ํา (Absorption)” หมายถึง ปริมาณน้ําที่ถูกดูดซึมเขาไปจนเต็มชองวางที่น้ําซึมผานไดของมวลรวม
แตไมรวมน้ําที่เกาะอยูผิวนอกของมวลรวม 
“ขนาดระบุใหญสุด  (Nominal Maximum Size)” หมายถึง ขนาดชองผานของตะแกรงเล็กที่สุดที่มวลรวม
สามารถผานไดทั้งหมด หรือมีสัดสวนการผานตะแกรงเปนไปตามที่กําหนด 
“ความหนาแนน (Density)” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตร 
“ความหนาแนน (สภาพอบแหง) (Density (Oven-Dry))” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตร
ของมวลรวมในสภาพอบแหง (ปริมาตรที่รวมชองวางที่น้ําซึมผานได) 
“ความหนาแนน (สภาพอิ่มตัวผิวแหง) (Density (Saturated-Surface-Dry))” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอ
หนึ่งหนวยปริมาตรของมวลรวมในสภาพอิ่มตัวผิวแหง (ปริมาตรที่รวมชองวางที่น้ําซึมผานได) 
“ความหนาแนนปรากฏ (Apparent Density)” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตรของมวลรวม
(ปริมาตรที่ไมรวมชองวางที่น้ําซึมผานได) 
“ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density)” หมายถึง อัตราสวนความหนาแนนของมวลรวมตอความหนาแนน
ของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
“ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอบแหง) (Relative Density (Oven-Dry))” หมายถึง อัตราสวนความหนาแนน
ของมวลรวมในสภาพอบแหงตอความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
“ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอิ่มตัวผิวแหง) (Relative Density (Saturated-Surface-Dry))” หมายถึง 
อัตราสวนความหนาแนนของมวลรวมในสภาพอิ่มตัวผิวแหงตอความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
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“ความหนาแนนสัมพัทธปรากฏ (Apparent Relative Density)” หมายถึง อัตราสวนความหนาแนนปรากฏของ
มวลรวมตอความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
“มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 4.75 
มิลลิเมตร ขึ้นไป 
“สภาพอบแหง (Oven-Dry)” หมายถึง สภาพที่ความชื้นในมวลรวมถูกขับออกดวยความรอนจากตูอบที่อุณหภูมิ 
110±5 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่เหมาะสมจนมีมวลคงที่ 
“สภาพอิ่มตัวผิวแหง (Saturated-Surface-Dry)” หมายถึง สภาพที่มวลรวมมีผิวแหงแตมีน้ําเต็มชองวางที่น้ําซึม
ผานได 
 

3. เคร่ืองมือ 
3.1 เครื่องช่ัง (Balance) เปนเครื่องชั่งที่อานไดและมีความถูกตองถึง 0.5 กรัม หรือ รอยละ 0.05 ของมวล

ตัวอยางที่ใชทดสอบ โดยใหใชคาที่มากกวาเปนเกณฑ 
3.2 ภาชนะสําหรับแชตัวอยางตองมีขนาดใหญเพียงพอที่จะแชตัวอยางทั้งหมดใหจมอยูใตระดับน้ําทั้งหมด 
3.3 ตะกราลวดตาขาย (Wire Basket) เปนตะกราลวดตาขายที่มีชองขนาด 3.35 มิลลิเมตร (เบอร6) หรือละเอียด

กวา มีขนาดความจุประมาณ 4,000 ถึง 7,000 ลูกบาศกเซนติเมตร  
3.4 ถังบรรจุน้ําเปนถังที่มีขนาดใหญพอที่จะใสตะกราลวดตาขายลงไปได เพื่อใชช่ังมวลวัสดุในน้ํา และมีชอง

ระบายน้ําตอนบนเพื่อรักษาระดับน้ําใหคงที่ 
3.5 ตะแกรงมาตรฐานเบอร 4 
3.6 ตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่ 110±5 องศาเซลเซียส 
 

4. การเตรียมตัวอยาง 
เตรียมตัวอยางมวลรวมหยาบโดยการสุมตัวอยางที่เก็บมาจากสนาม ดวยวิธีแบงส่ี (Quartering) หรือใชเครื่องแบง
ตัวอยาง (Sample Splitter) แลวจึงนําตัวอยางที่เลือกไดมาทําการรอนผานตะแกรง เบอร 4 (4.75 มม.) นําเฉพาะ
ตัวอยางที่คางบนตะแกรงไปชั่งใหไดมวลตามที่แสดงในตารางที่ 1 โดยพิจารณาจากขนาดระบุใหญสุดของมวล
รวมหยาบ 
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ตารางที่ 1 มวลของตัวอยางมวลรวมที่ใชในการทดสอบ 

(ขอ 4) 

 ขนาดระบุใหญสุด 

(Nominal Maximum Size) 

มวลตัวอยางที่นํามาทดสอบ 

ไมนอยกวา (กิโลกรัม) 

12.5 มิลลิเมตร    (1/2 นิ้ว) 2.0  

     19.0 มิลลิเมตร    (3/4 นิว้) 3.0 

25.0 มิลลิเมตร    (1 นิ้ว) 4.0 

37.5 มิลลิเมตร    (1.5 นิ้ว) 5.0 

50.0 มิลลิเมตร    (2 นิ้ว) 8.0 

63.0 มิลลิเมตร    (2.5 นิ้ว) 12.0 

75.0 มิลลิเมตร    (3 นิ้ว) 18.0 

90.0 มิลลิเมตร    (3.5 นิ้ว) 

             100.0 มิลลิเมตร  (4 นิ้ว) 

             125.0 มิลลิเมตร  (5 นิ้ว) 

25.0 

40.0 

75.0 
 

5. การทดสอบ 

5.1 นําตัวอยางมวลรวมหยาบที่เตรียมไวมาอบใหแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 110±5 องศาเซลเซียส ปลอยทิ้งไวให
เย็นประมาณ 1-3 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิปกติ แลวจึงนําไปแชน้ําในภาชนะที่เตรียมไวเปนเวลา 24±4 ช่ัวโมง 

5.2 นําตัวอยางขึ้นจากน้ําวางบนผาซับน้ําแลวเช็ดตัวอยางดวยผาซับน้ําจนไมมีน้ําเคลือบอยูบนผิว (Visible 
Film) ของตัวอยางแลวทําการชั่งหามวลทันที โดยระวังไมใหมีการระเหยในระหวางการเช็ดผิววัสดุใหแหง
และการชั่งมวลตัวอยาง คาที่ไดจะเปนมวลในสภาพอิ่มตัวผิวแหง (Saturated Surface Dry) ในอากาศ  
บันทึกเปนคา B หนวยเปนกรัม ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1204 

5.3 หลังจากชั่งหามวลตัวอยางในสภาพอิ่มตัวผิวแหง (Saturated Surface Dry) ในอากาศแลว นําตัวอยางไปชั่ง
ในถังใสน้ํา โดยใสตัวอยางไวในตะกราลวดตาขาย มวลที่อานได คือมวลของตะกราและตัวอยางในน้ํา 

5.4 ช่ังมวลของตะกราเปลาในน้ํา แลวนําไปหักออกจากมวลของตะกราและตัวอยางในน้ํา จะไดคามวลของ
ตัวอยางที่ช่ังในน้ํา บันทึกเปนคา C หนวยเปนกรัม ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1204 
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5.5 นําตัวอยางไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 110±5 องศาเซลเซียส แลวปลอยใหเย็นลงที่อุณหภูมิหอง นําไปชั่งหา
มวล โดยมวลที่ไดเปนมวลวัสดุอบแหง บันทึกเปนคา A หนวยเปนกรัม ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1204 

 

6. การคํานวณ 
  

6.1 ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอบแหง) = 
( )

A
B C−

  (1) 
  

6.2 ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอิ่มตวัผิวแหง) = 
( )

B
B C−

  (2) 
  

6.3 ความหนาแนนสัมพัทธปรากฏ = 
( )

A
A C−

  (3)  
 

6.4 การดูดซึมน้ํา = 
( )

( ) 100B A x
A
−  (4) 

  

เมื่อ A  คือ มวลตัวอยางมวลรวมหยาบในสภาพอบแหง เปนกรัม 
 B  คือ มวลตัวอยางมวลรวมหยาบในสภาพอิ่มตัวผิวแหง เปนกรัม 
 C  คือ มวลตัวอยางมวลรวมหยาบที่ทําการชั่งในน้ํา เปนกรัม 

 

 การคํานวณคาของความหนาแนนสัมพัทธใหใชถึงทศนิยม 3 ตําแหนง สําหรับการคํานวณคาการดูดซึมน้ํา
ใหใชถึงทศนิยม 2 ตําแหนงและสําหรับการชั่งเพื่อหามวลทุกครั้งใหอานคาละเอียด ถึง 0.5 กรัม หรือ รอยละ 
0.05 ของมวลตัวอยางที่ใชในการทดสอบ โดยใหใชคาที่มากที่สุดเปนเกณฑ 
 

7. การรายงานผล 
 ใหรายงานผลตามแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1204 
 

8.  ขอควรระวัง 
8.1 ใหเช็ดน้ําที่เคลือบอยูบนผิวตัวอยางกอนทําการชั่ง โดยการชั่งตัวอยางในสภาพอิ่มตัวผิวแหงใหทําโดยเร็ว

เพื่อปองกันการระเหยของน้ํา 
8.2 การชั่งตัวอยางในน้ําใหเขยาตะกราลวดตาขายขณะจุมตะกราลงในน้ําให เพื่อใหฟองอากาศลอยขึ้นจนหมด 
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9.  เอกสารอางอิง 
9.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 101.4-2534 วิธีการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและคาความดูดซึมน้ําของวสัดุ

มวลรวมหยาบ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
9.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 125: Standard Terminology Relating to 

Concrete and Concrete Aggregates 
9.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 127: Standard Test Method for Density, 

Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate 
 

********** 
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บฟ. มยผ. 1204 ทะเบียนทดสอบ…………….. 

 ผูทดสอบ 
 
 ผูตรวจสอบ 
 
 

 
โครงการ…………………………................ 
สถานที่กอสราง……………………………. 
………………………….………………….. 
ชนิดตัวอยาง………..ทดสอบครั้งที่……….. 
ทดสอบวันที่……………………………….. 
แผนที่………………………………………. 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
 

การทดสอบหาคาความหนาแนนสัมพัทธและคาการ
ดูดซึมน้ําของวัสดุมวลรวมหยาบ อนุมัติ 

 
   
  วัสดุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
  แหลงวัสดุ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวอยาง 
คุณลักษณะ 

1 2 3 

มวลของตัวอยางอบแหง  A  (กรัม)    

มวลของตัวอยางอิ่มตัวผิวแหง  B  (กรัม)    

มวลของตัวอยางในน้ํา  C  (กรัม)    

   ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอบแหง)  =  
( )

A
B C−

 

              

   ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอิ่มตัวผิวแหง)  =  
( )

B
B C−

 

                                         

   ความหนาแนนสัมพัทธปรากฏ  =  
( )

A
A C−

 
 
   การดูดซึมน้ํา (รอยละ)                                             =  ( )

( ) 100×
−
A

AB  
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มยผ. 1205-50 
มาตรฐานการทดสอบหาคาความหนาแนนสัมพัทธและคาการดูดซึมน้ําของมวลรวมละเอียด 

(Standard Test Method for Relative Density and Absorption of Fine Aggregates) 
 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการหาคาความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density) และความ

หนาแนนสัมพัทธปรากฏ (Apparent Relative Density) และคาการดูดซึมน้ํา (Absorption) ของมวลรวม
ละเอียด 

1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก 
 

2.  นิยาม 
“การดูดซึมน้ํา (Absorption)” หมายถึง ปริมาณน้ําที่ถูกดูดซึมเขาไปจนเต็มชองวางที่น้ําซึมผานไดของมวลรวม
แตไมรวมน้ําที่เกาะอยูผิวนอกของมวลรวม 
“ขนาดระบุใหญสุด (Nominal Maximum Size)” หมายถึง ขนาดชองผานของตะแกรงเล็กที่สุดที่มวลรวม
สามารถผานไดทั้งหมด หรือมีสัดสวนการผานตะแกรงเปนไปตามที่กําหนด 
“ความหนาแนน (Density) ” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตร 
“ความหนาแนน (สภาพอบแหง) (Density (Oven-Dry))” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตร
ของมวลรวมในสภาพอบแหง (ปริมาตรที่รวมชองวางที่น้ําซึมผานได) 
“ความหนาแนน (สภาพอิ่มตัวผิวแหง) (Density (Saturated-Surface-Dry))” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอ
หนึ่งหนวยปริมาตรของมวลรวมในสภาพอิ่มตัวผิวแหง (ปริมาตรที่รวมชองวางที่น้ําซึมผานได) 
“ความหนาแนนปรากฏ (Apparent Density)” หมายถึง อัตราสวนของมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตรของมวลรวม
(ปริมาตรที่ไมรวมชองวางที่น้ําซึมผานได) 
“ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density)” หมายถึง อัตราสวนความหนาแนนของมวลรวมตอความหนาแนน
ของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
“ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอบแหง) (Relative Density (Oven-Dry))” หมายถึง อัตราสวนความหนาแนน
ของมวลรวมในสภาพอบแหงตอความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
“ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอิ่มตัวผิวแหง) (Relative Density (Saturated-Surface-Dry))” หมายถึง 
อัตราสวนความหนาแนนของมวลรวมในสภาพอิ่มตัวผิวแหงตอความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
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“ความหนาแนนสัมพัทธปรากฏ (Apparent Relative Density)” หมายถึง อัตราสวนความหนาแนนปรากฏของ
มวลรวมตอความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิเดียวกัน 
“มวลรวมละเอียด” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 0.075 มิลลิเมตร ถึง 4.75 
มิลลิเมตร 
“สภาพอบแหง (Oven-Dry)” หมายถึง สภาพที่ความชื้นในมวลรวมถูกขับออกดวยความรอนจากตูอบที่อุณหภูมิ 
110±5 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่เหมาะสมจนมีมวลคงที่ 
“สภาพอิ่มตัวผิวแหง (Saturated-Surface-Dry)” หมายถึง สภาพที่มวลรวมมีผิวแหงแตมีน้ําเต็มชองวางที่น้ําซึม
ผานได  
 

3. เคร่ืองมือ 
3.1 เครื่องชั่ง (Balance) เปนเครื่องชั่งที่สามารถชั่งไดไมนอยกวา 1 กิโลกรัม อานคาไดละเอียดถึง 0.1 กรัม และ

มีความถูกตองอยูในชวง รอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชทดสอบ 
3.2 ขวดทดสอบ (Flask) ขนาดความจุประมาณ 500 ลูกบาศกเซนติเมตร ที่ไดทําการสอบเทียบ (Calibration) 

แลวที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีความแมนยําในการวัดผิดพลาดไมเกิน 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตร 
3.3 แบบรูปกรวย (Conical Mold) ทําดวยโลหะมีเสนผานศูนยกลางภายในดานบนเทากับ 40±3 มิลลิเมตร (1.5 

นิ้ว) มีเสนผานศูนยกลางภายในดานลางเทากับ 90±3 มิลลิเมตร (3.5 นิ้ว) และมีความสูงเทากับ 75±3 
มิลลิเมตร (2 .875 นิ้ว) 

3.4 เหล็กกระทุง (Tamping Rod) ทําดวยโลหะมีน้ําหนัก 340 กรัม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 
นิ้ว) และปลายที่ใชกระทุงมีลักษณะมน 

3.5 ตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่ 110±5 องศาเซลเซียส 
 

4. การเตรียมตัวอยาง 
4.1 เตรียมตัวอยางมวลรวมละเอียดโดยการสุมตัวอยางที่เก็บมาจากสนาม ดวยวิธีแบงสี่ (Quartering) หรือใช

เครื่องแบงตัวอยาง (Sample Splitter) ใหไดมวลตัวอยางประมาณ 1 กิโลกรัม  
4.2 ทําการทดสอบหาสภาพอิ่มตัวผิวแหง (Saturated Surface Dry) ของตัวอยางมวลรวมละเอียด โดยนํา

ตัวอยางที่เร่ิมผิวแหงใสในแบบรูปกรวยพอหลวม ๆและใชเหล็กกระทุง กระทุง 25 คร้ัง ตรงๆแลวจึงคอย ๆ 
ดึงกรวยขึ้น ถามวลรวมละเอียดยังคงรูปอยูก็ใหทําการทดสอบซ้ําใหม โดยผ่ึงตัวอยางหรือเปาลมรอนใหน้ํา
ระเหยออกอีก จนกระทั่งเมื่อดึงกรวยออกตรงๆ ถาวัสดุมวลรวมละเอียดเริ่มทะลาย ใหถือเปนสภาพอิ่มตัว
ผิวแหงของตัวอยางมวลรวมละเอียด 
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5. การทดสอบ 

5.1 ช่ังมวลรวมละเอียดที่อยูในสภาพอิ่มตัวผิวแหงใหไดน้ําหนักประมาณ 500±10 กรัม แลวบันทึกเปนคา S 
ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1205 

5.2 เทตัวอยางมวลรวมละเอียดลงในขวดทดสอบ (Flask) แลวเติมน้ําจนถึงระดับประมาณรอยละ 90 ของ
ปริมาตรขวดทดสอบ 

5.3 ไลฟองอากาศภายในออกใหหมด โดยการหมุนคว่ํา เขยาหรือกล้ิงขวดทดสอบไปมาบนพื้นราบ ประมาณ 15 
ถึง 20 นาที ควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ประมาณ 23±2 องศาเซลเซียส หากจําเปนก็สามารถนําขวดทดสอบมาแช
ในน้ําเพื่อชวยลดอุณหภูมิก็ได 

5.4 เติมน้ําจนถึงระดับที่ทําเครื่องหมายไวแลวนําไปชั่งมวลที่ไดใหบันทึกเปนคา C ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 
1205 

5.5 เทตัวอยางจากขวดทดสอบลงในภาชนะแลวนําเขาตูอบ อบที่อุณหภูมิ 110±5 องศาเซลเซียส จนมีมวลคงที่ 
ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหองประมาณ 1±0.5 ช่ัวโมง แลวนําไปชั่ง มวลที่ไดใหบันทึกเปนคา A ในแบบฟอรม 
บฟ. มยผ. 1205 

5.6 เติมน้ําใสขวดทดสอบเปลาจนถึงระดับที่ทําเครื่องหมายไวแลวนําไปชั่ง มวลที่ไดใหบันทึกเปนคา B ใน
แบบฟอรม บฟ. มยผ. 1205 

 

6. การคํานวณ 

6.1 ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอบแหง) = 
( )

A
B S C+ −

 (1) 
  

6.2 ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอิ่มตวัผิวแหง) = 
( )

S
B S C+ −

      (2) 
  

6.3 ความหนาแนนสัมพัทธปรากฏ =   
( )

A
B A C+ −

 (3) 
  

6.4 การดูดซึมน้ํา =      
( )

( ) 100S A x
A
−  (4) 

เมื่อ  A  คือ  มวลตัวอยางมวลรวมละเอียดในสภาพอบแหง เปนกรัม 
       B   คือ  มวลขวดทดสอบและน้ําที่ระดับทําเครื่องหมายไว เปนกรัม 
         C   คือ  มวลขวดทดสอบและตัวอยางมวลรวมและน้ําที่ระดับทําเครื่องหมายไว เปนกรัม 
 S   คือ  มวลตัวอยางมวลรวมละเอียดในสภาพอิ่มตวัผิวแหง เปนกรัม 
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การคํานวณคาของความถวงจําเพาะใหใชถึงทศนิยม 3 ตําแหนง และสําหรับการคํานวณคาการดูดซึมน้ําให  
ใชถึงทศนิยม 2 ตําแหนง การชั่งมวลอานคาไดละเอียดถึง 0.1 กรัม หรือ รอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใช  
ทดสอบ 

 

7. การรายงานผล 
ใหรายงานผลตามแบบฟอรมที่ บฟ. มยผ. 1205 

 

8. ขอควรระวัง 
8.1 เมื่อทําการชั่งมวลตองกระทําในขณะที่มีอุณหภูมิสม่ําเสมอ 
8.2 ตองระมัดระวังมิใหตัวอยางมวลรวมละเอียดสูญหายไปในระหวางเทลงในภาชนะเพื่ออบใหแหง 
8.3 การชั่งขวดทดสอบตองคอยระวังใหระดับน้ําในขวดอยูที่ขีดบอกปริมาตรเสมอและตองเช็ดน้ําที่อยูภายนอก

ขวดใหหมดทุกครั้งกอนการชั่ง 
 

9. เอกสารอางอิง 
9.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 101.5-2534 วิธีการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและคาความดูดซึมน้ําของ

วัสดุมวลรวมละเอียด กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
9.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 125: Standard Terminology Relating to 

Concrete and Concrete Aggregates 
9.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 128: Standard Test Method for Density, 

Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate 
 

********** 
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บฟ. มยผ. 1205 ทะเบียนทดสอบ…………….. 

 
ผูทดสอบ 

 
 

ผูตรวจสอบ 
 
 

โครงการ……..……………………………....… 
สถานที่กอสราง……………………………........ 
…………………………………………………. 
ชนิดตัวอยาง………………………….………… 
ทดสอบครั้งที่…………………………………... 
ทดสอบวันที่…………..……………………...... 
แผนที่………………………………………..…. 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
 

การทดสอบหาคาความหนาแนนสัมพัทธและการ
ดูดซึมน้ําของมวลรวมละเอียด 

 อนุมัติ 
 

 
วัสดุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
แหลงวัสดุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวอยาง 
คุณลักษณะ 

1 2 3 

น้ําหนักของวัสดุอบแหง   A   (กรัม)    

น้ําหนักของวัสดุอิ่มตัวผิวแหง   S   (กรัม)    

น้ําหนักของขวดทดลอง + น้ํา   B   (กรัม)    

น้ําหนักของขวดทดลอง+น้ํา+วัสดุ  C  (กรัม)    

   ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอบแหง)                =        
( )

A
B S C+ −

                     

                                                                                                   

   ความหนาแนนสัมพัทธ (สภาพอิ่มตัวผิวแหง)       =        
( )

S
B S C+ −

                 

                                                                                                   

   ความหนาแนนสัมพัทธแบบปรากฎ                       =       
( )

A
B A C+ −

                 

                                                                                                   

    

การดูดซึมน้ํา (รอยละ)                                            =       ( )
( ) 100×
−
A

AS        
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มยผ. 1206-50 

มาตรฐานการทดสอบหาคาความชื้นของมวลรวม 
(Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Contentof Aggregate) 

 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการหาคารอยละความชื้น (Evaporable Moisture) ของมวลรวม โดย

การอบแหง 
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก 
 

2. นิยาม 
“ขนาดระบุใหญสุด (Nominal Maximum Size)” หมายถึง ขนาดชองผานของตะแกรงเล็กที่สุดที่มวลรวม
สามารถผานไดทั้งหมด หรือมีสัดสวนการผานตะแกรงเปนไปตามที่กําหนด 
“มวลรวม (Aggregates)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดโตตั้งแต 0.075 มิลลิเมตร 
ขึ้นไป 
 

3. เคร่ืองมือ 
3.1 เครื่องชั่ง เปนเครื่องชั่งที่อานไดละเอียดถึงรอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชในการทดสอบ 
3.2 ตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่ 110±5 องศาเซลเซียส 
3.3 ภาชนะสําหรับใสตัวอยาง (Sample Container) เปนภาชนะที่ทําดวยโลหะและไมทําปฏิกิริยาใดๆ เมื่อไดรับ

ความรอน และมีขนาดพอเหมาะที่จะใสตัวอยางนั้นๆ 
 

4. การเตรียมตัวอยาง 
เตรียมมวลรวมที่ตองการทดสอบมาโดยระวังไมใหความชื้นระเหยไปกอนทําการทดสอบ ทําการเลือกตัวอยาง
ดวยวิธีแบงสี่ (Quartering) หรือเครื่องมือแบงตัวอยาง (Sample Splitter) สําหรับมวลตัวอยางที่นํามาทดสอบนั้น
จะขึ้นอยูกับขนาดระบุใหญสุดของมวลรวมที่นํามาทดสอบ ซ่ึงจะตองมีคาไมนอยกวาที่แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 มวลของมวลรวมที่ใชในการทดสอบ 

(ขอ 4) 

ขนาดระบุใหญสุด 

(Nominal Maximum Size) 

มวลตัวอยางที่นํามาทดสอบ 
ไมนอยกวา (กิโลกรัม) 

4.75    มิลลิเมตร       (No.4) 

9.5      มิลลิเมตร     (3/8 นิ้ว) 

0.5 

1.5 

12.5    มิลลิเมตร     (1/2 นิ้ว) 2.0 

19.0    มิลลิเมตร     (3/4 นิ้ว) 3.0 

25.0    มิลลิเมตร     (1 นิ้ว) 4.0 

37.5    มิลลิเมตร     (1.5 นิ้ว) 6.0 

50.0    มิลลิเมตร     (2 นิ้ว) 8.0 

63.0    มิลลิเมตร     (2.5 นิ้ว) 10.0 

75.0    มิลลิเมตร     (3 นิ้ว) 13.0 

90.0    มิลลิเมตร     (3.5 นิ้ว) 

        100.0  มิลลิเมตร    (4 นิ้ว) 

        150.0  มิลลิเมตร    (6 นิ้ว) 

16.0 

25.0 

50.0 
 

5. การทดสอบ 
5.1 ช่ังภาชนะสําหรับใสตัวอยาง แลวบันทึกเปนคา W1 หนวยเปนกรัม ในแบบฟอรมที่ บฟ. มยผ. 1206 
5.2 นําตัวอยางที่เตรียมไวแลวจากขอ 4 ใสในภาชนะเพื่อช่ังหามวล แลวบันทึกเปนคา W2 หนวยเปนกรัม ใน

แบบฟอรมที่ บฟ. มยผ. 1206 
5.3 นําภาชนะใสตัวอยางที่บรรจุมวลรวมที่ตองการหาคาปริมาณความชื้นเขาตูอบ เพื่ออบใหแหงที่อุณหภูมิ 

110±5 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมีมวลคงที่ 
5.4 นําภาชนะใสตัวอยางที่บรรจุมวลรวมที่อบแหงแลว มาชั่งหามวล แลวบันทึกเปนคา W3 หนวยเปนกรัม ใน

แบบฟอรมที่ บฟ. มยผ. 1206 
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6. การคํานวณ 
6.1  คารอยละความชื้น (Total Evaporable Moisture) ของมวลรวม สามารถหาได ดังนี้ 
 

รอยละความชื้นของมวลรวม (รอยละ)       =     
( )

2 3

3 1

( ) 100W W x
W W

−
−

 (1) 
       

 เมื่อ     W1 คือ  มวลของภาชนะสําหรับใสตัวอยาง เปนกรัม 
         W2    คือ  มวลของภาชนะและตัวอยางกอนการอบแหง เปนกรัม 
            W3   คือ  มวลของภาชนะและตัวอยางหลังการอบแหง  เปนกรัม 
 

6.2 คารอยละความชื้นที่ผิว (Surface Moisture) ของมวลรวมสามารถหาไดจากผลตางของคารอยละความชื้น
(Total Evaporable Moisture) และคารอยละการดูดซึมน้ํา (Absorption) การคํานวณคารอยละความชื้นของ
มวลรวม ใหใชถึงทศนิยม 2 ตําแหนง และสําหรับการชั่งเพื่อหามวลทุกครั้งใหอานคาละเอียด ถึงรอยละ 
0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชในการทดสอบ 

 

7. การรายงานผล 
ใหรายงานผลในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1206  
 

8. ขอควรระวัง 
8.1 ในการชั่งตัวอยางตองทําดวยความรวดเร็ว เพื่อมิใหน้ําระเหยไปในระหวางการทดสอบ 
8.2 ทําความสะอาดภาชนะสําหรับใสตัวอยางใหสะอาดและแหงสนิทกอนการทดสอบทุกครั้ง  
 

9. เอกสารอางอิง 
9.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 101.6-2534 วิธีการทดสอบหาคาความชื้นของวัสดุมวลรวม กรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย 
9.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 125: Standard Terminology Relating to 

Concrete and Concrete Aggregates 
9.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 566: Standard Test Method for Total 

Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying 
 

************* 
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บฟ. มยผ. 1206 ทะเบียนทดสอบ……………… 

 
ผูทดสอบ 

 
 

ผูตรวจสอบ 
 
 

โครงการ...……………………………...……… 
…………………………………………………. 
สถานที่กอสราง…………....…………………... 
…………………………………………………. 
ทดสอบครั้งที่…………………………………... 
ทดสอบวันที่………………………………….... 
แผนที่……………………………...…………… 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
 

การทดสอบหาคาความชื้นของมวลรวม 
อนุมัติ 

 
 

แหลงวัสดุ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขนาดระบุใหญสุดของวัสดุ……………มิลลิเมตร 
ตัวอยาง 

คุณลักษณะ 
1 2 3 

น้ําหนักของภาชนะใสตัวอยาง                    W1                                     (กรัม) 
 

   

น้ําหนักของภาชนะ+ มวลรวม                    W2                                     (กรัม) 
                                                

   

น้ําหนักของภาชนะ + มวลรวมอบแหง       W3                                    (กรัม)   
                                                                                             

   

    

รอยละความชื้นของมวลรวม                        =       
( )

2 3

3 1

( ) 100W W x
W W

−
−

                  

หมายเหตุ 
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มยผ. 1207-50 
มาตรฐานการทดสอบหาดินเหนียวและวัสดุรวนในมวลรวม 

(Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates) 
 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ ครอบคลุมถึงการหารอยละของดินเหนียวรวมทั้งวัสดุรวนที่ปะปนในมวลรวม ทั้ง

มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ โดยประมาณ 
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก 
 

2. นิยาม 
“ดินเหนียว (Clay)” หมายถึง ดินซึ่งประกอบดวยอนุภาคขนาดละเอียด สามารถรอนผานตะแกรงขนาด 0.075
มิลลิเมตร (เบอร 200) และมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
“มวลรวมละเอียด (Fine Aggregates)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 0.075 
มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร 
“มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 4.75 
มิลลิเมตรขึ้นไป 
 

3. เคร่ืองมือ 
3.1 เครื่องชั่งที่มีความถูกตองอยูในชวงรอยละ 0.1 ของมวลตัวอยางที่ใชทดสอบ 
3.2 ภาชนะบรรจุเปนภาชนะที่ไมกอใหเกิดสนิม และมีขนาดกวางพอที่จะกระจายตัวอยางเปนแผนบางๆได 
3.3 ตะแกรงมาตรฐาน ขนาด 37.5 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว) ขนาด 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8 

นิ้ว) ขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) และขนาด 1.18 มิลลิเมตร (เบอร 16) 
3.4 ตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดที่ 110±5 องศาเซลเซียส 
 

4. การเตรียมตัวอยาง 

4.1 นําตัวอยางมวลรวมมาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 110±5 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมีมวลคงที่ 
4.2 สําหรับตัวอยางมวลรวมละเอียดจะตองมีขนาดใหญกวาตะแกรงขนาด 1.18 มิลลิเมตร (เบอร 16) และมี

มวลไมนอยกวา 25 กรัม 
4.3 สําหรับตัวอยางมวลรวมหยาบ จะตองทําการแยกขนาดโดยการรอนดวยตะแกรงมาตรฐาน ขนาด 37.5 

มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว) ขนาด 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) และขนาด 4.75 มิลลิเมตร 
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(เบอร 4) โดยเรียงตะแกรงจากตะแกรงขนาดใหญไปหาขนาดเล็ก แลวใสตัวอยางลงในตะแกรงที่อยู
ดานบน เขยาประมาณ 10 นาที หรือจนสังเกตเห็นวาตัวอยางที่คางบนตะแกรงไมผานไปยังตะแกรงชั้น
ถัดไป กรณีที่ตัวอยางในตะแกรงใดมีปริมาณนอยกวารอยละ 5 ก็ไมตองนําตัวอยางในตะแกรงนั้นมา
ทดสอบหาดินเหนียวและวัสดุรวน โดยตัวอยางที่แบงมาทดสอบควรมีมวลไมนอยกวาที่แสดงไวในตาราง
ที่ 1 

 

ตารางที่ 1 มวลของตัวอยางมวลรวมหยาบที่ใชในการทดสอบ 
(ขอ 4.3) 

ชวงขนาดของมวลรวมหยาบ 
มวลของตัวอยาง 

(กรัม) 
4.75 – 9.5 มม. (เบอร 4 – 3/8 นิ้ว) 1,000 
9.5  – 19.0 มม. (3/8 –3/4 นิ้ว) 2,000 
19.0 – 37.5 มม. (3/4 – 1 ½ นิ้ว) 3,000 
ใหญกวา  37.5 มม. (1 ½ นิ้ว) 5,000 

 

4.4 ในกรณีที่ตัวอยางมีทั้งมวลรวมละเอียด  และมวลรวมหยาบ ใหนําตัวอยางรอนผานตะแกรง เบอร 4 (4.75 
มิลลิเมตร) โดยตัวอยางที่คางตะแกรงเบอร 4 ถือเปนมวลรวมหยาบ สวนที่ผานตะแกรงเบอร 4 เปนมวล
รวมละเอียด หลังจากนั้นใหเตรียมตัวอยางมวลรวมละเอียด ตามขอ 4.2 และมวลรวมหยาบ ตามขอ 4.3
ตอไป 

 

5. การทดสอบ 

5.1 นําตัวอยางที่เตรียมไวมาแผกระจายบางๆ ในภาชนะแลวใสน้ําใหทวมตัวอยาง แชไวเปนเวลา 24±4 
ช่ัวโมง จากนั้นใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีคอยๆ บีบหรือคลึงตัวอยางใหแตกออกจากกัน ไมควรใชเล็บหรือ
วัสดุแข็งอื่นๆ เพื่อทําใหตัวอยางแยกออกจากกัน จากนั้นนําไปรอนตะแกรงดวยวิธีลางน้ํา (Wet Sieving) 
จนกระทั่งไมมีตัวอยางที่มีขนาดเล็กกวาชองตะแกรงคางอยู โดยการเลือกขนาดของตะแกรงใหพิจารณา
จากชวงขนาดของตัวอยางมวลรวมตามที่แสดงไวในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ขนาดของตะแกรงสําหรับแยกเม็ดดินเหนียวและวัสดุรวน 
(ขอ 5.1) 

 

ชวงขนาดของตัวอยางที่นํามาทดสอบ 
ขนาดของตะแกรงสําหรับแยกเม็ดดินเหนียว 

และวัสดุรวน 
1.18   มม. (เบอร 16) 0.85 มม. (เบอร 20) 

4.75 – 9.5 มม. (เบอร 4 – 3/8 นิ้ว) 2.36 มม. (เบอร 8) 
9.5 – 19.0 มม. (3/8 –(3/4 นิ้ว) 4.75 มม. (เบอร 4) 

19.0 – 37.5 มม. (3/4 – 1 ½ นิ้ว) 4.75 มม. (เบอร 4) 
ใหญกวา 37.5 มม. (1 ½ นิ้ว) 4.75 มม. (เบอร 4) 

 

5.2 นําตัวอยางที่คางบนตะแกรงแตละตะแกรงไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 110±5 องศาเซลเซียสจนกระทั่งมีมวล
คงที่ ปลอยทิ้งไวใหเย็น แลวนําไปชั่งโดยอานคาใหมีความละเอียดถึงรอยละ 0.1 ของมวลตัวอยาง (กอนทํา
การอบควรนํามวลรวมออกจากตะแกรงใหหมดเสียกอน โดยการลางแลวจึงไปอบใหแหง) 

 

6. การคํานวณ  
6.1 หาคารอยละของดินเหนียวและวัสดุรวนของมวลรวม 

 

     ( ) 100×
−

=
W

RWP       (1) 
 

 เมื่อ   P คือ  รอยละของดินเหนียวและวัสดุรวนของมวลรวม เปนกรัม 
         R    คือ  มวลของมวลรวมที่คางตะแกรงหลังการทดสอบ เปนกรัม 

         W   คือ  มวลของมวลรวมที่คางตะแกรงกอนการทดสอบ เปนกรัม 
 

6.2 ในกรณีของมวลรวมหยาบเมื่อไดคารอยละของดินเหนียวและวัสดุรวนของมวลรวมในแตละตะแกรงจาก
ขอ 5.1 แลว ใหนํามาหาคาของเฉลี่ยโดยวิธีการเทียบสัดสวนของมวลตัวอยางในแตละตะแกรงตอมวล
ตัวอยางทั้งหมดกอนการทดสอบ ดังนี้ 

      
W

WP
P

n

i
ii∑

== 1       (2) 
 

   เมื่อ  n   คือ   จํานวนชวงขนาดที่ใชในการทดลอง 
   P   คือ   รอยละดินเหนียวและวัสดุรวนของมวลรวมหยาบ 
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  Pi  คือ  รอยละดินเหนียวและวัสดุรวนของมวลรวมหยาบของตะแกรงที่พิจารณา 
Wi  คือ มวลของมวลรวมหยาบของตะแกรงที่พิจารณากอนการแบงตัวอยางมาทดสอบ 
W   คือ ผลรวมของมวลของมวลรวมหยาบที่นํามาทดสอบของทุกตะแกรงกอนการแบงตัว

อยางมาทดสอบ 
 

7. การรายงานผล 
ใหรายงานผลในแบบฟอรม โดยใหมีความละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่ 2  ลงใน บฟ. มยผ. 1207-1 หรือ บฟ. 
มยผ. 1207-2  
 

8. เกณฑตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
คารอยละดินเหนียวและวัสดุรวนของมวลรวมที่ใชในงานคอนกรีตตองมีคาไมเกินรอยละ 3 

 

9. เอกสารอางอิง 
9.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 101.7-2534 วิธีการทดสอบหากอนดินเหนียว กรมโยธาธิการ

กระทรวงมหาดไทย 
9.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 125: Standard Terminology Relating to 

Concrete and Concrete Aggregates 
9.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 142: Standard Test Method for Clay Lumps 

and Friable Particles in Aggregates 
 

************ 
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บฟ. มยผ. 1207-1 ทะเบียนทดสอบ………… 

 
ผูทดสอบ 

 
 

ผูตรวจสอบ 
 
 

โครงการ………………….…………...…………
…………………………………..................…… 
สถานที่กอสราง………….………..…………….. 
………………………………………………..… 
ชนิดตัวอยาง…………………….……….............
ทดสอบครั้งที่…………………………………… 
ทดสอบวันที่……………………………….…….
แผนที่....................……………………………… 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
 

การทดสอบหาดินเหนียวและ 
วัสดุรวนในมวลรวม 

 ผูอนุมัติ 
 

ชนิดตัวอยาง : มวลรวมละเอียด 
ใชขนาดตะแกรง เบอร 16 (1.18 มม.)  สําหรับแยกสวนที่เปนดินเหนียวและวัสดุรวน  
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงกอนการทดสอบ (W) = …………กรัม (ตะแกรงขนาด 1.18 มม.) 
 
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงหลังการทดสอบ (R) = …………กรัม (ตะแกรงขนาด 0.85 มม.) 
 
รอยละของกอนดินเหนียวและวัสดุรวน ( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

−
= 100

W
RWP  = ……………… 
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บฟ. มยผ. 1207-2 ทะเบียนทดสอบ………… 

 
ผูทดสอบ 

 
 

ผูตรวจสอบ 
 
 

โครงการ………………………………………… 
สถานที่กอสราง……………….………………… 
.............................................................................. 
ชนิดตัวอยาง………………….….………............
ทดสอบครั้งที่…………………………………… 
ทดสอบวันที่……………..……………………....
แผนที่....................................................………… 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
 

การทดสอบหาดินเหนียวและ 
วัสดุรวนในมวลรวม 

 ผูอนุมัติ 
 

ชนิดตัวอยาง :  มวลรวมหยาบ 
1)  ขนาดของตัวอยาง 4.75 มม. ถึง 9.5 มม. 
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงกอนการทดสอบ ( )     = …………กรัม (ตะแกรงขนาด 4.75 มม.) 1W
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงหลังการทดสอบ  ( )     = …………กรัม  (ตะแกรงขนาด 2.36 มม.) 1R
รอยละของกอนดินเหนียวและวัสดุรวน ( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

−
= 100

1

11
1 W

RWP          =  ………… 

2)  ขนาดของตัวอยาง 9.5 มม. ถึง 19.0 มม. 
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงกอนการทดสอบ ( )     = …………กรัม  (ตะแกรงขนาด 9.5 มม.) 2W
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงหลังการทดสอบ  ( )     = …………กรัม  (ตะแกรงขนาด 4.75 มม.) 2R
รอยละของกอนดินเหนียวและวัสดุรวน ( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

−
= 100

2

22
2 W

RWP           =  …….… 

3)  ขนาดของตัวอยาง 19.0 มม. ถึง 37.5 มม. 
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงกอนการทดสอบ ( )     = …………กรัม  (ตะแกรงขนาด 19.0 มม.) 3W
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงหลังการทดสอบ  ( 3R )     = …………กรัม  (ตะแกรงขนาด 4.75 มม.) 

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

−
= 100

3

33
3 W

RWP           =  ………… รอยละของกอนดินเหนียวและวัสดุรวน 

4)  ขนาดของตัวอยางใหญกวา 37.5  มม.  
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงกอนการทดสอบ ( )     = …………กรัม  (ตะแกรงขนาด 37.5 มม.) 4W
น้ําหนักที่คางบนตะแกรงหลังการทดสอบ  ( )     = …………กรัม  (ตะแกรงขนาด 4.75 มม.) 4R

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

−
= 100

4

44
4 W

RWPรอยละของกอนดินเหนียวและวัสดุรวน           =  ………… 

 
( )1 1 2 2 3 3 4 4

1 2 3 4( )
PW PW PW PW

P
W W W W
+ + +

=
+ + +

คาเฉลี่ยรอยละของดินเหนียวและวัสดุรวน           =  .............. 
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มยผ. 1208-50 
มาตรฐานการเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานและการเก็บรกัษา 

(Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field) 
 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางาน และการเก็บรักษา เพื่อใช

สําหรับการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต และการทดสอบกําลังตานทานแรงดัดของคอนกรีต 
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก 
 

2. นิยาม 
“ขนาดระบุใหญสุด (Nominal Maximum Size)” หมายถึง ขนาดชองผานของตะแกรงเล็กที่สุดที่มวลรวม
สามารถผานไดทั้งหมด หรือมีสัดสวนการผานตะแกรงเปนไปตามที่กําหนด 
“มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)” หมายถึง วัสดุที่ใชในสวนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต 4.75 
มิลลิเมตร ขึ้นไป 
 

3. มาตรฐานอางถึง 
มาตรฐานที่ใชอางถึงในมาตรฐานนี ้ประกอบดวย 
3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1209: มาตรฐานการทดสอบทดสอบหาคาการยุบตัวของคอนกรีต 
 

4. เคร่ืองมือ 
4.1 แบบหลอมาตรฐาน เปนแบบโลหะแข็งแรง คงรูปหรือเปนวัสดุอ่ืนที่ไมดูดซึมน้ําและไมทําปฏิกิริยากับ

คอนกรีตที่มีสวนผสมของปูนซีเมนต เมื่อประกอบยึดเปนรูปแบบแลว ตองแนนสนิทน้ําปูนไมร่ัวไหลและ
ไมเสียรูปทรงขณะทําการหลอตัวอยาง หรือเคลื่อนยาย มีขนาดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
4.1.1 แบบหลอสําหรับการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 

4.1.1.1 แบบหลอรูปลูกบาศกขนาด 150×150×150 มิลลิเมตร ใชสําหรับคอนกรีตที่มีสวนผสม
ของมวลรวมหยาบที่มีขนาดระบุใหญสุดโตกวา 19 มิลลิเมตร (0.75 นิ้ว) แต ไมเกิน 50 
มิลลิเมตร (2 นิ้ว) 

4.1.1.2 แบบหลอรูปลูกบาศกขนาด 100×100×100 มิลลิเมตร ใชสําหรับคอนกรีตที่มีสวนผสม
ของมวลรวมหยาบที่มีขนาดระบุใหญสุดไมเกิน 19 มิลลิเมตร (0.75 นิ้ว) 
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4.1.1.3 แบบหลอรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 200 
มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ใชสําหรับคอนกรีตที่มีสวนผสมของมวลรวมหยาบที่มีขนาดระบุ
ใหญสุดไมเกิน 33 มิลลิเมตร (1.25 นิ้ว) 

4.1.1.4 แบบหลอรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) สูง 300 
มิลลิเมตร (12 นิ้ว) ใชสําหรับคอนกรีตที่มีสวนผสมของมวลหยาบมีขนาดระบุใหญสุด 
ไมเกิน 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) 

4.1.1.5 แบบหลอทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) สูง 400 
มิลลิเมตร (16 นิ้ว) ใชสําหรับคอนกรีตที่มีสวนผสมของมวลรวมหยาบที่มีขนาดระบุ
ใหญสุดไมเกิน 625 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) สําหรับมวลรวมหยาบที่มีขนาดใหญกวานี้เสน
ผานศูนยกลางของทรงกระบอกไมควรจะนอยกวา 3 หรือ 4 เทาของขนาดระบุใหญสุด
ของมวลหยาบ 

4.1.2 แบบหลอสําหรับการทดสอบกําลังตานทานแรงดัดของคอนกรีตมีลักษณะเปนรูปคาน จะตองมี
ความยาวมากกวา 3 เทาของความลึกอยางนอย 50 มิลลิเมตร (3×ความลึกคาน + 50 มิลลิเมตร) 
และอัตราสวนความกวางตอความลึกไมเกิน 1.5 สําหรับตัวอยางคอนกรีตที่มีมวลรวมหยาบมี
ขนาดระบุใหญสุดไมเกิน 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) คานตองมีความลึกอยางนอย 150 มิลลิเมตร และ
กวาง 150 มิลลิเมตร สําหรับตัวอยางคอนกรีตที่มวลรวมหยาบมีขนาดใหญกวานี้ขนาดหนาตัดที่
นอยที่สุดของแบบหลอไมควรจะนอยกวา 3 เทาของขนาดระบุใหญสุดของมวลรวมหยาบ สําหรับ
ตัวอยางรูปคานที่เก็บในภาคสนามแบบหลอคานควรมีความกวางหรือความลึกไมนอยกวา 150 
มิลลิเมตร 

4.2 เหล็กกระทุง (Tamping Rod) เปนแทงเหล็กกลมหรือแทงเหล็กสี่เหล่ียม มีผิวเรียบ โดยใหมีขนาดและความ
ยาวตามที่แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ขนาดเสนผานศูนยกลางและความยาวเหล็กกระทุง 
                                                                                (ขอ 4.2)                                                 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ชนิดและขนาดของแบบหลอ ขนาดของเหล็กกระทุง 

เสนผานศูนยกลางทรงกระบอก 
หรือความกวางของคาน 

นอยกวา 150  
150 

เสนผานศูนยกลางของแทงเหล็กกลม 
 

10 
16 

ความยาวของแทงเหล็กกลม 
 

300 
500 

200 16 650 
ความกวางของลูกบาศก 

 
100 

เสนผานศูนยกลางของแทงเหล็กกลม / 
ขนาดหนาตดัของแทงเหล็กสี่เหล่ียม 

16 / 25×25 

ความยาวของแทงเหล็กกลม / 
แทงเหล็กสี่เหล่ียม 

600 / 380 
150 16 / 25×25 

 

600 / 380 

4.3 เครื่องสั่นสะเทือน (Internal Vibrators) ควรมีความถี่อยางนอย 7,000 รอบตอนาที ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของหัวส่ันสะเทือนจะตองไมมากกวาหนึ่งในสี่ของขนาดเสนผานศูนยกลางแบบหลอรูปทรงกระบอกหรือ
หนึ่งในสี่ของดานกวางของแบบหลอรูปคานหรือแบบหลอรูปทรงลูกบาศก 

4.4 คอนยาง หัวคอนมีมวลประมาณ 0.6±0.2 กิโลกรัม  
4.5 เทอรโมมิเตอร 
4.6 เครื่องมือสําหรับวัดความชื้นอากาศ 
 

5. การเตรียมตัวอยาง 
5.1 เกณฑในการเก็บตัวอยางคอนกรีตเพื่อการทดสอบ ใหเก็บทุกครั้งเมื่อมีการเทคอนกรีตและตองเก็บอยาง

นอย 3 ตัวอยาง เพื่อทดสอบกําลังคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน โดยมีวิธีการเก็บดังนี้ 
5.1.1 เก็บตัวอยางคอนกรีตไมนอยกวา 1 คร้ัง ในแตละวันที่มีการเทคอนกรีต  
5.1.2 เก็บตัวอยางเมื่อมีการเทคอนกรีตในแตละสวนของโครงสราง  
5.1.3 เก็บตัวอยางทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุกๆ 50 ลูกบาศกเมตร และเศษของ 50 ลูกบาศกเมตร กรณี

เทพื้นและกําแพงใหเก็บทุกๆ 250 ตารางเมตร 
5.1.4 เก็บตัวอยางทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแหลงของ ทราย หิน หรือกรวด 

5.2 การเก็บตัวอยางจากลักษณะการผสมตางๆ กระทํา ดังนี้ 
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5.2.1 การเก็บจากเครื่องผสม (โม) ที่ประจําอยูในที่กอสรางใหเก็บตัวอยางจากชวงกลางๆ ของปริมาณ
คอนกรีตที่เทลงในภาชนะรองรับ (กระบะหรือรถเข็นปูน) 

5.2.2 การเก็บจากเครื่องผสมสําหรับทําพื้นถนน ใหเก็บหลังจากเทคอนกรีตจากเครื่องผสมลงบนพื้นที่
เตรียมไว โดยเก็บตัวอยางคอนกรีตจากหลายๆ บริเวณโดยใหมีปริมาณมากพอที่จะใชเปนตัวแทน
เพื่อทดสอบได ทั้งนี้ตองระวังไมใหมีการปนเปอนของวัสดุอยางอื่นดวย 

5.2.3 การเก็บจากเครื่องผสมแบบถังหมุนตั้งบนรถบรรทุก (Ready Mixed Concrete) ใหเก็บตัวอยาง
คอนกรีต อยางนอย 3 สวน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอตลอดเวลาที่ปลอยคอนกรีตจากรถผสมลงสู
ภาชนะที่รองรับ โดยมีเวลาหางกันระหวางการเก็บครั้งแรกและครั้งสุดทายไมเกิน 15 นาที 

 

6. การทดสอบ 
6.1 การหลอตัวอยางคอนกรีต 

6.1.1 กอนหลอคอนกรีตจะตองทําความสะอาดแบบหลอใหเรียบรอย ทาน้ํามันใหทั่วบริเวณที่จะสัมผัส
กับคอนกรีต 

6.1.2 การหลอคอนกรีตตองกระทําโดยเร็วใหแลวเสร็จภายใน 15 นาที นับตั้งแตเร่ิมเก็บตัวอยาง 
6.1.3 ทําการทดสอบคาความยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกครั้งตาม มยผ.1209: มาตรฐานการ

ทดสอบหาคาการยุบตัวของคอนกรีต กอนทําการหลอตัวอยางคอนกรีตทุกครั้ง 
6.1.4 ทําการหลอตัวอยางคอนกรีตโดยเทคอนกรีตลงในแบบหลอแลวทําใหคอนกรีตแนนดวยการใช

เหล็กกระทุงหรือใชเครื่องสั่นสะเทือน ตามที่แสดงในตารางที่ 2 หรือ 3 ตามลําดับ 
6.1.5 การทําตัวอยางใหแนนดวยการกระทุงในชั้นแรกใหกระทุงจนผานตลอดความลึกของชั้น สําหรับ

ช้ันบนที่อยูถัดขึ้นมาใหกระทุงเลยไปจนถึงชั้นที่อยูขางลางประมาณ 25 มิลลิเมตร หลังจากทําการ
กระทุงคอนกรีตในแตละชั้นเสร็จแลวใหเคาะรอบๆแบบหลอดวยคอนยางประมาณ 10 ถึง 15 คร้ัง 
เพื่อลดชองวางที่เกิดจากการกระทุงและชวยกําจัดฟองอากาศขนาดใหญ 

6.1.6 ระยะเวลาการจุมหัวส่ันสะเทือนลงในคอนกรีตจะขึ้นกับคาความสามารถเทไดของคอนกรีตและ
ประสิทธิภาพของเครื่องสั่นสะเทือน โดยการจุมหัวส่ันสะเทือนลงในคอนกรีตและการดึงหัว
ส่ันสะเทือนขึ้นในแตละครั้งใหกระทําอยางชาๆ โดยระวังไมใหมีโพรงอากาศคางอยูในเนื้อ
คอนกรีตและระวังไมใหหัวส่ันสะเทือนกระแทกกับแบบ และใหจุมหัวส่ันสะเทือนนานจนผิว
คอนกรีตเรียบและมีฟองอากาศขนาดใหญผุดขึ้นมาจนหมด สําหรับคาการยุบตัวมากกวา 75 
มิลลิเมตรใหจุมนานไมเกิน 5 วินาที ใหใชเวลาในการจุมหัวส่ันสะเทือนนานขึ้นหากคาการยุบตัว
ต่ํากวาแตตองไมเกิน 10 วินาที หลังจากทําคอนกรีตใหแนนดวยเครื่องสั่นสะเทือนในแตละชั้น
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เสร็จแลวใหเคาะรอบๆ แบบหลอดวยคอนยางอยางนอย 10 คร้ัง เพื่อลดชองวางที่เกิดจากการใช
เครื่องสั่นสะเทือนและชวยกําจัดฟองอากาศขนาดใหญ 

 

ตารางที่ 2 การทําตัวอยางใหแนนโดยการกระทุง 
(ขอ 6.1.4) 

 
 

ชนิดของตัวอยางและขนาด 
 

จํานวนชัน้(Layers) 
 

จํานวนครั้งท่ีกระทุงตอชั้น 

ทรงลูกบาศก 
ขนาด 100×100×100 มม. 
ขนาด 150×150×150 มม. 

 
2 
3 
 

 
25 

35 (คายุบตัว < 50 มม.) 
25 (คายุบตัว ≥ 50 มม.) 

ทรงกระบอก 
เสนผานศูนยกลาง 100 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 150 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 200 มม. 

 
2 
3 
4 

 
25 
25 
50 

คาน 
คานกวาง 150 ถึง 200 มม. 
คานกวางมากกวา 200 มม. 

 

 
2 

3 หรือ มากกวา (แตละชั้นสูง 
ไมเกิน150 มิลลิเมตร) 

 
 

กําหนดใหมกีารกระทุง 1 คร้ัง 
ตอพ้ืนที่ผิวแบบหลอคาน 
1,400 ตร.มม. 

 

6.1.7 การเทคอนกรีตลงแบบใหเทคอนกรีตจากทิศทางตางๆ กัน เพื่อมิใหมวลรวมหยาบรวมตัวอยูดาน
หนึ่งดานใด โดยผูทําการทดสอบตองระวังไมใหคอนกรีตมีการแยกตัว หากจําเปนอาจใชมือชวยก็ได 

6.1.8 ปาดคอนกรีตใหเสมอปากแบบหลอและแตงผิวหนาดวยเกรียงใหเรียบ ผิวของคอนกรีตไมควรมี
ระดับแตกตางกับขอบแบบหลอเกิน 3 มิลลิเมตร ปลอยทิ้งไวประมาณ 1 ช่ัวโมง เมื่อผิวหนา
คอนกรีตตัวอยางแข็งตัวพอหมาดๆ ใหเขียนหมายเลขตัวอยาง และ วัน เดือน ป ที่ทําการหลอบน
หนาคอนกรีตไวเปนหลักฐาน 
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ตารางที่ 3 การทําตัวอยางใหแนนโดยใชเคร่ืองสั่นสะเทือน 
(ขอ 6.1.4) 

 

ชนิดของตัวอยางและขนาด 
จํานวนชัน้ 
(Layers) 

จํานวนครั้งท่ีจุมหัว
สั่นสะเทือนตอชั้น 

ความลึกของชัน้(มิลลิเมตร) 

ลูกบาศก 
ขนาด 100×100×100 มิลลิเมตร 
ขนาด 150×150×150 มิลลิเมตร 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
เทากับความลกึของตัวอยาง 
เทากับความลกึของตัวอยาง 

ทรงกระบอก 
เสนผานศูนยกลาง 100 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 150 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 200 มม. 

 
2 
2 
2 

 
1 
2 
4 

 
คร่ึงหนึ่งของความลึกตัวอยาง 
คร่ึงหนึ่งของความลึกตัวอยาง 
คร่ึงหนึ่งของความลึกตัวอยาง 

คาน 
ความกวาง 150 ถึง 200 มม. 

 
 

ความกวางมากกวา 200 มม. 

 
1 
 
 

2 หรือ
มากกวา 

 
ระยะหางของการจุมหวั
ส่ันสะเทือนแตละครั้งไมเกนิ 
150 มม. 
สําหรับตัวอยางที่มีความ
กวางมากกวา150 มม. ให
เพิ่มการจุมเปนสอง
แนวขนานกนั 

 
เทากับความลกึของตัวอยาง 

 
 

200 

 

6.2 การบมและการเก็บรักษาตัวอยางคอนกรีต 
6.2.1 การบมแบบมาตรฐาน (Standard Curing) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทดสอบกําลังของตัวอยาง

คอนกรีตวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม หรือเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสวนผสม
คอนกรีตตอกําลังของคอนกรีตที่ตองการ หรือเพื่อการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต 
6.2.1.1 การเก็บตัวอยางคอนกรีต (Storage) ในกรณีที่ทําการเก็บตัวอยางในสถานที่ซ่ึงไมอาจทําการ

บมระยะแรก (Initial Curing) ไดเมื่อเสร็จส้ินการตกแตงผิวตัวอยางคอนกรีตแลว ใหขนยาย
ตัวอยางไปยังสถานที่ที่จะทําการบมในระยะแรกทันที โดยพื้นที่ที่จะใชวางตัวอยางคอนกรีต
ตองมีความลาดเอียงไมเกิน 20 มิลลิเมตรตอเมตร หากผิวของตัวอยางคอนกรีตไดรับความ
เสียหายจากการขนสงใหรีบทําการตกแตงผิวตัวอยางคอนกรีตทันที  
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6.2.1.2 การบมในระยะแรก (Initial Curing) เมื่อหลอตัวอยางเสร็จแลวใหเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ 
16 ถึง 27 องศาเซลเซียส  สําหรับคอนกรีตที่ตองการกําลัง 40 เมกาปาสกาล (MPa) หรือ
มากกวา ใหใชอุณหภูมิในการบมในระยะแรกที่ 20 ถึง 26 องศาเซลเซียส ควบคุมความชื้น
และอุณหภูมิใหอยูในสภาพที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหตัวอยางคอนกรีตสูญเสียน้ําเร็ว
เกินไปโดยการแชตัวอยางคอนกรีตในน้ําปูนขาวอิ่มตัวเปนเวลาไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง หรือ
อาจใชวิธีอ่ืนที่เหมาะสม เชน การคลุมดวยพลาสติก การกลบดวยทรายชื้น หรือเก็บตัวอยาง
ไวในกลองที่มิดชิดทําดวยไมหรือวัสดุอยางอื่น เปนตน 

6.2.1.3 การบมในระยะสุดทาย (Final Curing) สําหรับตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปทรง
ลูกบาศกหลังจากที่เสร็จส้ินการบมในระยะแรก และถอดแบบแลว ภายใน 30 นาที ใหบม

คอนกรีตโดยการนําไปแชน้ําหรือบมในหองที่มีความชื้น โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 23±2 องศา
เซลเซียส จนกระทั่งใกลถึงเวลาทดสอบ กอนการทดสอบ 3 ช่ัวโมง ใหนําตัวอยางคอนกรีตมา
เก็บไวที่อุณหภูมิปกติโดยไมตองทําการบม ควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส 
สําหรับตัวอยางรูปคานใหบมตัวอยางคอนกรีตเชนเดียวกับการบมตัวอยางรูปทรงกระบอก
และทรงลูกบาศก เวนแตกอนทําการทดสอบใหแชตัวอยางในน้ําปูนขาวอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 

23±2 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา 20  ช่ัวโมง ระหวางชวงเวลาที่ขนสงตัวอยางไป
ทดสอบจนถึงเวลาที่ทําการทดสอบจนแลวเสร็จตองระวังไมใหผิวตัวอยางคอนกรีตแหง
เนื่องจากอาจมีผลตอการรับแรงดัดของตัวอยางคอนกรีต 

6.2.2 การบมในสนาม (Field Curing) มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของ
โครงสรางที่เทคอนกรีตจากใชงาน โดยการนําตัวอยางไปทดสอบกําลัง หรือเพื่อเปรียบเทียบผล
การทดสอบกับตัวอยางคอนกรีตที่บมแบบมาตรฐานหรือผลการทดสอบของตัวอยางอื่นๆที่บมใน
สนาม รวมทั้งเพื่อตองการหาระยะเวลาการถอดแบบของโครงสรางที่เหมาะสม 
6.2.2.1 ตัวอยางรูปทรงกระบอกและรูปทรงลูกบาศก ใหเก็บตัวอยางคอนกรีตไวใกลกับโครงสรางที่

เทคอนกรีตมากที่สุด ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเชนเดียวกับโครงสรางที่เทคอนกรีต การ
เปดผิวของตัวอยางคอนกรีตตองใหอยูในลักษณะเดียวกับโครงสรางที่เทคอนกรีตจากนั้นให
ทําการบมตัวอยางคอนกรีตตามวิธีที่กําหนด 

6.2.2.2 ตัวอยางรูปคาน ใหบมตัวอยางดวยวิธีการเชนเดียวกับโครงสรางที่เทคอนกรีต หลังจากที่หลอ

ตัวอยางแลวเปนเวลา 48±4 ช่ัวโมง ใหขนสงตัวอยางไปยังสถานที่เก็บซึ่งอยูใกลกับ
โครงสรางที่เทคอนกรีตมากที่สุด ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเชนเดียวกับโครงสรางที่เท
คอนกรีต สำหรับโครงสรางที่หลอติดกับพื้นดินใหทําการถอดแบบตัวอยางคานวางไวบนพื้น
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ในลักษณะเดียวกับขณะที่ทําการหลอตัวอยาง โดยใหผิวดานบนสัมผัสอากาศแลวจึงปด
ดานขางและปลายทั้งสองขางของคานดวยดินหรือทรายชื้น สําหรับตัวอยางคอนกรีตที่เก็บ
จากโครงสรางอื่นๆใหวางตัวอยางในตําแหนงที่อยูใกลกับโครงสรางที่เทคอนกรีตมากที่สุด 
จากนั้นใหบมตัวอยางคอนกรีตตามวิธีที่กําหนด โดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
เชนเดียวกับโครงสรางที่เทคอนกรีต เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการบมใหเก็บตัวอยางคอนกรีตไวที่
อุณหภูมิปกติโดยใหผิวสัมผัสอากาศเชนเดียวกับโครงสรางที่เทคอนกรีต   กอนการทดสอบ

ใหแชตัวอยางคานในน้ําปูนขาวอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 23±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา  24±4  
ช่ัวโมง ใหตัวอยางอยูในสภาพชื้นกอนการทดสอบ  

6.3 การขนสงตัวอยางคอนกรีต 
กอนขนสงตัวอยางคอนกรีตไปยังหองทดสอบใหทําการบมตามที่กําหนดในขอ 6.2 ไมควรทําการขนสง
จนกวาตัวอยางจะมีอายุอยางนอย 8 ชั่วโมง หลังจากที่คอนกรีตเริ่มกอตัว ในขณะทําการขนสงตองระวัง
ไมใหตัวอยางคอนกรีตไดรับความเสียหาย และใหปองกันการสูญเสียน้ําดวยวิธีตางๆ เชน การคลุมดวย
พลาสติก ขี้เล่ือย กระสอบชุมน้ํา หรือ ทรายชื้น เปนตน โดยระยะเวลาการขนสงไมควรนานเกิน 4 ช่ัวโมง 
และการขนสงตัวอยางแตละครั้งตองมีปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอยางตามรายการตางๆ เชน วันที่ 
ตําแหนงของโครงสรางที่เก็บตัวอยางมา คาการยุบตัว อุณหภูมิของคอนกรีตและอากาศ วิธีการบม ชนิด
ของการทดสอบ  และอายุของชิ้นตัวอยางที่จะทดสอบ  เปนตน 
 

7. การรายงานผล 
ใหรายงานผลโดยการบันทึกรายละเอียดตางๆลงในแบบฟอรม บฟ มยผ.1208 มาตรฐานการเก็บตัวอยาง
คอนกรีตในหนางานและการเก็บรักษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 หมายเลขตัวอยาง 
7.2 หมายเลขแบบที่เก็บตัวอยาง 
7.3 วัน เวลา และหมายเลขแบบที่เก็บตัวอยาง 
7.4 คาการยุบตัว  
7.5 อุณหภูมิของคอนกรีต 
7.6 ตําแหนงของโครงสรางที่ทําการเก็บตัวอยาง 
7.7 กําลังคอนกรีตที่กําหนด 
7.8 วิธีการบม (สําหรับการบมในหองปฏิบัติการใหบันทึกคาอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุดที่ใชบมในระยะ

เร่ิมตน และวิธีการบมในระยะสุดทาย สําหรับการบมในสนามใหระบุสถานที่เก็บตัวอยางคอนกรีต 
อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และเวลาที่ถอดแบบ) 
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8. เกณฑการตัดสิน และความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
ความคลาดเคลื่อนของตัวอยางคอนกรีตจากขนาดของแบบหลอจะตองไมเกิน 3 มิลลิเมตร สําหรับขนาดกวาง
หรือลึกตั้งแต 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ขึ้นไป และไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร สําหรับขนาดที่เล็กกวานั้น 

 

9. ขอควรระวัง 
9.1 ใหทําการเก็บตัวอยางคอนกรีตไมนอยกวา 3 ตัวอยาง ตอ 1 ชุด 
9.2 การประกอบแบบหลอตองมีความแข็งแรงไดฉากและไดระดับกอนทําการหลอตัวอยางคอนกรีต 
9.3 การกระทุงแตละชั้นอาจจมลึกถึงชั้นถัดไปประมาณ 25 มิลลิเมตร 
9.4 การใชคอนเคาะรอบแบบหลอตองใชแรงที่เหมาะสม การเคาะแรงเกินไปจะทําใหแบบหลอเกิดความ

เสียหาย 
 

10. เอกสารอางอิง 
10.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
10.2 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 102-2534 มาตรฐานการเก็บตัวอยางคอนกรีตหนางานและการนําไป

บํารุงรักษา  กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
10.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 31: Standard Practice for Making and Curing 

Concrete Test Specimens in The Field 
10.4 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 172: Standard Practice for Sampling Freshly 

Mixed Concrete 
10.5 มาตรฐาน British Standard Institute BS EN 12390-1: Shape, Dimensions and Other Requirements for 

Specimens and Moulds 
10.6 มาตรฐาน British Standard Institute BS EN 12390-2: Making and Curing Specimens for Strength Tests 
 

************** 
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บฟ. มยผ. 1208 ทะเบียนทดสอบ……………… 
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1 2 3 

1.  หมายเลขตวัอยาง 
2.  หมายเลขแบบที่เก็บตัวอยาง 
3.  วันที่เก็บตวัอยาง 
4.  เวลาที่เก็บตัวอยาง 
5.  คาการยุบตวั  
6.  อุณหภูมิของคอนกรีต 

   

7.  ตําแหนงของโครงสรางที่ทําการเก็บตวัอยาง 
8.  กําลังคอนกรีตที่กําหนดที่อายุ 28 วัน 
9. วิธีการบม  
    9.1  การบมแบบมาตรฐาน 
           - อุณหภูมิสูงสุดที่ใชบมในระยะเริม่ตน 
           -  อุณหภูมิต่ําสุดที่ใชบมในระยะเริม่ตน 
           -  วิธีการบมในระยะสดุทาย 
    9.2  การบมในสนาม 
           -  สถานที่เก็บ 
           -  อุณหภูมิของอากาศ 
           -  ความชื้นของอากาศ 
           -   เวลาที่ถอดแบบ 
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มยผ. 1209-50 
มาตรฐานการทดสอบหาคาการยุบตัวของคอนกรตี  
(Standard Test Method for Slump of Concrete) 

 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการหาคาการยุบตัวของคอนกรีต ทั้งในหองปฏิบัติการและในสนาม 

1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใชหนวย SI (International System  Units) เปนหลัก 
 

2. มาตรฐานอางถึง 
มาตรฐานที่ใชอางถึงในมาตรฐานนี้ ประกอบดวย 
2.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

3. เคร่ืองมือ  
3.1 แบบ (Mold) ทําดวยโลหะที่ไมทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนต มีลักษณะเปนรูปกรวยตัดมีความหนาไมนอยกวา 

1.15 มิลลิเมตร (0.045 นิ้ว) ความสูง 300±3 มิลลิเมตร (12±1/8 นิ้ว) ฐานแบบมีเสนผานศูนยกลาง 200±3 
มิลลิเมตร (8±1/8 นิ้ว) และสวนตัดตอนบนมีเสนผานศูนยกลาง 100±3 มิลลิเมตร (4±1/8 นิ้ว) สําหรับที่
ฐานตองมีแผนเหล็กสําหรับเหยียบทั้งสองขาง และแบบที่ใชทําการทดสอบจะตองไมบิดเบี้ยวหรือเสียรูป 
ดังแสดงในรูปที่ 1 

3.2 เหล็กกระทุง (Tamping Rod) เปนแทงเหล็กกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) ยาว 600 
มิลลิเมตร (24 นิ้ว) ปลายดานที่ใชกระทุงมีลักษณะกลมมน 

3.3 แผนเหล็ก สําหรับรองมีลักษณะเรียบเปนระนาบ 
3.4 ตลับเมตร หรือไมวัด ทีว่ัดไดละเอียดไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 
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รูปท่ี 1 แบบสาํหรับทดสอบหาคาการยุบตวัของคอนกรตี 
(ขอ 3.1) 

การแปลงมติิของขนาดระบ ุ
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4. การเตรียมตัวอยาง 
เตรียมตัวอยางคอนกรีตซ่ึงแบงมาจากคอนกรีตผสมเสร็จหรือคอนกรีตที่โมในหนางาน การเก็บตัวอยาง
คอนกรีตควรเก็บภายในระยะเวลาประมาณ 5 นาที หลังจากผสมเสร็จ โดยใหมีการทดสอบหาคาการยุบตัว
ของคอนกรีตทุกครั้งที่มีการผสมคอนกรีต 

 

5. การทดสอบ 
5.1  กอนทําการทดสอบตองนําแบบมาจุมน้ําใหเปยก แลววางแบบลงบนพื้นราบโดยใหดานที่มีปลายตัดเสน

ผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร อยูดานบน ดานเสนผานศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร อยูดานลาง ใชเทาเหยียบ
แผนเหล็กที่ฐานทั้งสองขางไวใหแนน 

มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต มยผ. 1209-50 
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5.2 เทคอนกรีตที่จะทดสอบลงในแบบประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาตรของแบบ (สูงจากฐานประมาณ 70 
มิลลิเมตร) แลวใชเหล็กกระทุง กระทุงใหทั่วผิวของคอนกรีตในแบบ จํานวน 25 ครั้ง 

5.3 ทําตามวิธีในขอ 5.2 ซํ้าอีก 2 ครั้ง โดยเทคอนกรีตครั้งที่ 2 สูงจากฐานประมาณ 160 มิลลิเมตร และครั้งที่ 3 
เทคอนกรีตลงในแบบสวนที่เหลือ โดยใหเผ่ือคอนกรีตไวใหเกินขอบแบบขางในกรณีที่กระทุงแลว
คอนกรีตพรองลงตองเติมใหเต็มแบบเสมอ 

5.4 ปาดผิวหนาของคอนกรีตใหเรียบ จับที่หูยกแลวยกแบบขึ้นตามแนวดิ่ง ระวังไมใหเนื้อคอนกรีตไดรับการ
กระทบกระเทือน แลววัดระยะที่ยุบตัวของคอนกรีตเทียบกับระยะความสูงของแบบทันที (ใหวัดที่บริเวณ
จุดศูนยกลางของตัวอยางคอนกรีตเมื่อยกแบบออกแลว) 

5.5 กรณีที่ตัวอยางทดสอบลมหรือทลายลงทันทีที่ยกแบบขึ้นหรือเกิดไหลออกทางขางใดขางหนึ่งเนื่องจากแรง
เฉือน ใหถือวาการทดสอบยังไมไดมาตรฐานตองทําการทดสอบซ้ําตามขอ 5.1 ถึง 5.4 และหากตัวอยาง
ทดสอบลมเนื่องจากการทลายหรือแรงเฉือนสองครั้งติดตอกันแสดงวาตัวอยางคอนกรีตดังกลาวไมเหมาะสม
สําหรับการทดสอบหาคาการยุบตัวเนื่องจากไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน 

 

6. การคํานวณ 
คาการยุบตัวของคอนกรีต (SLUMP) = 300 – H      (1) 

 

เมื่อ  H  คือ ระยะความสูงของคอนกรีตที่ทดสอบหลังจากยกแบบออก หนวยเปนมิลลิเมตร โดยใหวัดละเอียดถึง 
5 มิลลิเมตร 
 

7. การรายงานผล 
การรายงานผลคาการยุบตัวของคอนกรีต ใหมีหนวยเปนมิลลิเมตร ในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1209 
 

8. เกณฑการตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
คาการยุบตัวของคอนกรีตใหเปนไปตาม มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงาน
คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่แสดงไวในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คาการยุบตัวสาํหรับงานกอสรางชนิดตางๆ 
                                                                                      (ขอ 8) 
 หนวยเปนมิลลิเมตร 

คาการยุบตัว  
ชนิดของงานกอสราง 

สูงสุด ต่ําสุด 
1)  ฐานราก 75 50 
2)  แผนพืน้ คาน ผนัง ค.ส.ล. 100 50 
3)  เสา  ตอมอ 125 50 
4)  ครีบ ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ 150 50 

 
 

9. ขอควรระวัง 
9.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ ใชกับตัวอยางคอนกรีตที่มีสวนผสมของมวลรวมหยาบขนาดโตไมเกิน 37.5 

มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) ในกรณีที่มวลรวมหยาบมีขนาดโตกวา 37.5 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) ใหเทคอนกรีตผาน
ตะแกรงขนาด 37.5 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) เพื่อแยกมวลรวมหยาบที่มีขนาดโตกวา 37.5 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว)
กอนทําการทดสอบหาคาการยุบตัว 

9.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ ไมควรใชสําหรับคอนกรีตที่มีคายุบตัวต่ํากวา 15 มิลลิเมตร และคอนกรีตที่มีคา
ยุบตัวมากกวา 230 มิลลิเมตร  

9.3 การกระทุงตัวอยางคอนกรีตในแบบ ควรกระทุงใหทั่วบริเวณทั้งหนาตัด และสําหรับบริเวณขอบของแบบ
ใหกระทุงดวยความระมัดระวังเพื่อมิใหแบบเสียหายเนื่องจากกระแทกกับเหล็กกระทุง  

 

10. เอกสารอางอิง 
10.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 103.1-2534 วิธีการทดสอบคาการยุบตัวของคอนกรีต กรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย 
10.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 143: Standard Practice for Slump of 

Hydraulic-Cement Concrete 
 

********** 
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บฟ. มยผ. 1209 ทะเบียนทดสอบ……………… 

 
ผูทดสอบ 

 
 

ผูตรวจสอบ 
 
 

โครงการ.............................................................. 
………………….……………………………… 
สถานที่กอสราง………………….…………….. 
……….………………………………………… 
ทดสอบครั้งที่………….…….............................. 
ทดสอบวันที่…………………......…………….. 
แผนที่……… 

 
(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 

 
การทดสอบหาคาการยุบตัว 

ของคอนกรีต 
 
 

อนุมัติ 
 

 
     ชนิดของงานกอสราง 
                  
                           ฐานราก 
 

                           แผนพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล. 
 

                           เสา ตอมอ 
 
                           ครีบ ค.ส.ล. และผนังบางๆ                 
 

                            
     เวลาที่ผสมคอนกรีต………………………………………….. 
 

     เวลาที่ทําการทดสอบ………………………………………… 
 

     ชวงระยะเวลาตั้งแตเร่ิมผสมคอนกรีตจนทดสอบแลวเสร็จ…………นาที 
 

    ระยะความสูงของคอนกรีตที่ทดสอบหลังยกแบบออก  (H) =   ……….    มิลลิเมตร 
 

     คาการยุบตวัของคอนกรตี (Slump)    =   300 – H     มิลลิเมตร 
 

                  =   ………..    มิลลิเมตร   
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มยผ. 1210-50 
มาตรฐานการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 

(Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete) 
 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ ครอบคลุมถึงการหากําลังอัดประลัย (Ultimate Strength) ของตัวอยางคอนกรีตรูป

ทรงกระบอกและรูปลูกบาศก ที่ไดจากการหลอหรือการเจาะ 
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ ใชหนวย SI (International  System  units) เปนหลัก และใชคาในการแปลงหนวย

ของแรง 1 กิโลกรัมแรง เทากับ 9.806 นิวตัน 
 

2. นิยาม 
“หนวยแรงอัดประลัย” หมายถึง หนวยแรงที่เกิดจากแรงกดสูงสุดในแนวแกนซึ่งทําใหตัวอยางคอนกรีตวิบัติ  
โดยหาไดจากอัตราสวนของแรงกดสูงสุดที่จุดวิบัติตอพ้ืนที่หนาตัดของตัวอยางคอนกรีตที่รับน้ําหนัก 
 

3. มาตรฐานอางถึง 
มาตรฐานที่ใชอางถึงในมาตรฐานนี้  ประกอบดวย 
3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. เคร่ืองมือ 
4.1 เครื่องกดทดสอบ เปนแบบใดก็ได ที่สามารถใหน้ําหนักกดไดสูงเพียงพออยูในชวงใชงานได และยอมให               

ผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 1 เครื่องกดจะตองสามารถเพิ่มแรงกดไดอยางสม่ําเสมอและไมกระตุก กรณีที่
เปนเครื่องทดสอบแบบหมุนเกลียว (Screw-Type) หัวกดตองสามารถเคลื่อนที่ดวยความเร็วประมาณ 1.25 
มิลลิเมตรตอนาที สําหรับเครื่องทดสอบแบบไฮดรอลิค ตองสามารถใหน้ําหนักดวยอัตราคงที่ในชวง 0.143 
ถึง 0.347 เมกาปาสกาลตอวินาที (1.40 ถึง 3.40 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรตอวินาที) สวนหัวกดของ
เครื่องทดสอบประกอบดวยแผนเหล็กวางรอง (Steel Bearing Plate) 2 แผน มีขนาดใหญกวาขนาดของ
แทนทดสอบไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร แผนเหล็กชิ้นบนมีลักษณะเปนแปนกดฐานครึ่งทรงกลม 
(Spherically Seated Block) แขวนยึดไวกับเครื่องเพื่อใหขยับตัวได สวนแผนเหล็กชิ้นลางยึดติดกับ
สวนลางของเครื่องและตองมีความหนาอยางนอย 50 มิลลิเมตร ผิวสัมผัสของแผนเหล็กทั้งสองตองเรียบ 
และมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 0.025 มิลลิเมตรตอความยาว 150 มิลลิเมตร การเพิ่มแรงกดตองทําได
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ไมมีจังหวะหยุดหรือกระตุกในระหวางการเพิ่มแรงกด 
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4.2 เวอรเนียรคาลิเปอร  
4.3 เครื่องชั่งน้ําหนัก ซ่ึงมีความละเอียดถึง 1 กรัม 
4.4 เครื่องมือและวัสดุสําหรับเคลือบผิวหนาของตัวอยางคอนกรีต 
 

5. การเตรียมตัวอยาง 
5.1 การเตรียมตัวอยางคอนกรีตที่ไดจากการหลอเพื่อทําการทดสอบหากําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีตใหมี

ลักษณะดังตอไปนี้ 
5.1.1 ตัวอยางที่ไดจากการหลอใหมีขนาดเปนไปตาม มยผ. 1208: มาตรฐานการเก็บตัวอยางคอนกรีตใน

หนางานและการเก็บรักษา มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหจากขนาดที่กําหนดไดไมเกิน 3.0 
มิลลิเมตร สําหรับขนาดกวางหรือลึกตั้งแต 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ขึ้นไป และไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร 
สําหรับขนาดที่เล็กกวานั้น 

5.1.2 กอนการทดสอบปลายทั้งสองขางของตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอกตองเรียบเปนระนาบตั้ง
ฉากกับแนวแกน โดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 0.5 องศา หรือ 1 มิลลิเมตรตอระยะ 
100 มิลลิเมตร กรณีผิวที่ปลายของตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอกไมเรียบใหทําการตัดหรือ
เคลือบ (Capping) ผิวหนาของตัวอยางจนเปนระนาบเรียบอยูในเกณฑที่ยอมรับได โดยวัสดุที่ใช
ในการเคลือบผิวหนารับแรงอัดของตัวอยาง (Capping Compound) ตองสามารถรับแรงอัดไดสูง
กวาแรงอัดของตัวอยางคอนกรีต 

5.1.3 ขนาดเสนผานศูนยกลางหรือความกวางที่จะใชคํานวณหาขนาดพื้นที่หนาตัดของทรงกระบอก
หรือทรงลูกบาศก สามารถหาไดโดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางหรือขนาดความกวางที่กึ่งกลาง
ของความสูง จํานวน 2 ครั้ง ในตําแหนงที่ตั้งฉากกัน ใหมีความละเอียดถึง 0.25 มิลลิเมตร แลว
นํามาหาคาเฉลี่ย 

5.1.4 หามวลของตัวอยางคอนกรีตโดยการชั่งตัวอยางกอนการเคลือบผิว และเช็ดผิวตัวอยางใหแหงกอน
ช่ัง การชั่งใหมีความละเอียดอยูในชวงรอยละ 0.3 ของมวลตัวอยางทดสอบ 

5.1.5 วัดความสูงของตัวอยางทรงกระบอกกอนการเคลือบผิว 4 ครั้ง ในตําแหนงที่ตั้งฉากกันโดยใหมี
ความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร สวนตัวอยางทรงลูกบาศกใหวัด 4 คร้ัง (4 ดาน) ใหมีความละเอียดถึง 
1 มิลลิเมตร แลวนํามาหาคาเฉลี่ยใหมีความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร เพื่อนําไปใชคํานวณหา
ปริมาตรของตัวอยางคอนกรีต 

5.2 การเตรียมตัวอยางคอนกรีตที่ไดจากการเจาะเพื่อทําการทดสอบหากําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีตใหมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 
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5.2.1 ตัวอยางรูปทรงกระบอกที่ไดจากการเจาะโครงสรางตองมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 94 
มิลลิเมตร และมีขนาดเสนผานศูนยกลางอยางนอย 2 เทา ของขนาดระบุใหญสุดของมวลรวม 

5.2.2 ขนาดความสูงของตัวอยางรูปทรงกระบอกที่เคลือบผิวแลว ใหอยูในชวง 1.9 ถึง 2.1 เทาของขนาด
เสนผานศูนยกลาง หากอัตราสวนความสูงตอเสนผานศูนยกลางมีคามากกวา 2.1 ใหลดความยาว
จนมีคาอัตราสวนดังกลาวอยูในชวง 1.9 ถึง 2.1 และสําหรับตัวอยางที่เจาะมีความยาวนอยกวารอย
ละ 95 ของขนาดเสนผานศูนยกลางหลังจากที่เคลือบผิวหรือทําใหผิวหนาเรียบแลว ไมควรนํามา
เปนตัวอยางในการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 

5.2.3 กอนการทดสอบปลายทั้งสองขางของตัวอยางคอนกรีตที่ไดจากการเจาะตองเรียบเปนระนาบตั้ง
ฉากกับแนวแกน โดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 0.5 องศา หรือ 1 มิลลิเมตรตอระยะ 
100 มิลลิเมตร กรณีที่ปลายของตัวอยางไมเรียบใหทําการตัดหรือเคลือบ (Capping) ผิวหนาของ
ตัวอยางจนเปนระนาบเรียบใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได โดยวัสดุที่ใชในการเคลือบผิวหนารับ
แรงอัดของตัวอยาง (Capping Compound) ตองสามารถรับแรงอัดไดสูงกวาแรงอัดของตัวอยาง
คอนกรีต 

5.2.4 ขนาดเสนผานศูนยกลางที่จะใชคํานวณหาขนาดพื้นที่หนาตัดของทรงกระบอกหาไดจากการวัด
ขนาดเสนผานศูนยกลางที่จุดกึ่งกลางของความสูง จํานวน 2 คร้ัง ในตําแหนงที่ตั้งฉากกัน โดยใหมี
ความละเอียดถึง 0.2 มิลลิเมตร สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางหรือความกวางที่วัดไดมีคา
แตกตางจากคาเฉลี่ยไมเกินรอยละ 2 และใหมีความละเอียดถึง 2 มิลลิเมตร สําหรับขนาดเสนผาน
ศูนยกลางหรือความกวางที่วัดไดมีคาแตกตางจากคาเฉลี่ยเกินรอยละ2 สวนตัวอยางที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางหรือความกวางตางจากคาเฉลี่ยเกินรอยละ 5 ไมควรนํามาใชเปนตัวอยางในการ
ทดสอบกําลังรับแรงอัด 

5.2.5 หามวลของตัวอยางคอนกรีตโดยชั่งตัวอยางกอนการเคลือบผิว และเช็ดผิวตัวอยางใหแหงกอนทํา
การชั่ง การชั่งใหมีความละเอียดอยูในชวงรอยละ 0.3 ของมวลตัวอยางทดสอบ 

5.2.6 วัดคาความสูงกอนและหลังการเคลือบผิวของตัวอยางทรงกระบอกจํานวน 4 ครั้ง ในตําแหนงที่ตั้ง
ฉากกันโดยใหมีความละเอียดถึง 2 มิลลิเมตร แลวหาคาเฉลี่ยใหมีความละเอียดถึง 2 มิลลิเมตร เพื่อ
นําไปใชคํานวณหาปริมาตรของตัวอยางคอนกรีตและอัตราสวนความสูงตอเสนผานศูนยกลาง 
(L/D) 

 

6. การทดสอบ 
6.1 การวางตัวอยางทดสอบบนเครื่องกดใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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6.1.1 ผิวแผนเหล็กดานสัมผัสกับตัวอยางทดสอบตองสะอาดปราศจากน้ํามัน 
6.1.2 จัดแนวศูนยกลางของแผนเหล็กชิ้นบนและชิ้นลางใหอยูในแนวเดียวกัน 
6.1.3 วางตัวอยางทดสอบใหแนวแกนตรงกับแนวศูนยกลางของเครื่องกดทดสอบ 
6.1.4 ผิวแผนเหล็กตองสัมผัสกับตัวอยางทดสอบแนบสนิท 

6.2 เมื่อวางตัวอยางทดสอบบนเครื่องกดทดสอบ และจัดใหแผนเหล็กสัมผัสกับตัวอยางทดสอบแนบสนิทดี
แลว จึงเริ่มใหน้ําหนักกด สําหรับเครื่องทดสอบแบบหมุนเกลียว (Screw-Type) ปรับหัวกดใหเคล่ือนที่ดวย
ความเร็วประมาณ 1.25 มิลลิเมตรตอนาที สําหรับเครื่องทดสอบแบบไฮดรอลิค ใหน้ําหนักกดอยูในชวง 
0.143 ถึง 0.347 เมกาปาสกาลตอวินาที (1.40 ถึง 3.40 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรตอวินาที) สําหรับ
ตัวอยางรูปทรงกระบอก และ 0.114 ถึง 0.277 เมกาปาสกาลตอวินาที (1.12 ถึง 2.72 กิโลกรัมแรงตอตาราง
เซนติเมตรตอวินาที) สําหรับตัวอยางรูปลูกบาศก โดยชวงแรกของการทดสอบยอมใหใชอัตราการกดสูง
กวากําหนดได และหามปรับอัตราการกดหรือสวนใดๆของเครื่องทดสอบในขณะที่ตัวอยางทดสอบอยู
ในชวงจุดคราก (Yield Point) และจุดวิบัติ (Failure) 

6.3 ทําการกดจนกระทั่งตัวอยางทดสอบถึงจุดวิบัติ บันทึกคาน้ําหนักกดสูงสุด ณ จุดที่ตัวอยางทดสอบวิบัติ  
และใหบันทึกรูปลักษณะการแตกของตัวอยางทดสอบนั้นในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1210 มาตรฐานการ
ทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 

 

7. การคํานวณ 
7.1 คาหนวยแรงอัดประลัยของตัวอยางทดสอบ ในหนวยเมกาปาสกาลมีคาเทากับ 

 

น้ําหนกักดสูงสุด ณ จุดวิบัต ิ(นิวตนั)                                             (1)                             
                                         พื้นที่หนาตดัที่รับน้ําหนกัของตัวอยางทดสอบ (ตร.มม.)  
 

7.2 คาความหนาแนนของตัวอยางทดสอบ (กก./ลบ.ม.) 
 

                                         มวลของตัวอยางทดสอบ (กก.)                (2) 
                                         ปริมาตรของตัวอยางทดสอบ (ลบ.ม.) 
 

7.3 กรณีที่เปนตัวอยางรูปทรงกระบอกจากการเจาะและมีอัตราสวนความสูงตอเสนผานศูนยกลางนอยกวาหรือ
เทากับ 1.75 ใหปรับแกคาความตานทานแรงอัดที่คํานวณได โดยคูณดวยคาคงที่ตามที่แสดงไวในตารางที ่1 
สําหรับคาอัตราสวนความสูงตอเสนผานศูนยกลางอื่นๆ ที่อยูระหวางคาที่กําหนดใหในตารางที่ 1 ให
คํานวณหาคาคงที่โดยใชวิธีเทียบสัดสวนจากคาที่กําหนดไว 
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ตารางที่ 1 คาคงท่ีสําหรับปรับแกคาความตานแรงอัดสําหรับตัวอยางที่ไดจากการเจาะ 
(ขอ 7.3) 

 อัตราสวนความสูงตอ ตัวคูณสําหรับแกไข 
 เสนผานศูนยกลางของตัวอยางที่เจาะ คาความตานทานแรงอดั 

1.75 0.98 
1.50 0.96 
1.25 0.93 
1.00 0.87 

 
 
 
 
 
7.4 การคํานวณคากําลังตานทานแรงอัดของตัวอยางทดสอบ ใหแสดงในหนวยเมกาปาสกาล และมีความ

ละเอียดถึง 0.1 เมกาปาสกาล สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางหรือความกวางของตัวอยางคอนกรีตที่วัด
ละเอียดถึง 0.2 มิลลิเมตร และ 0.5 เมกาปาสกาล สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางหรือความกวางของ
ตัวอยางคอนกรีตที่วัดละเอียดถึง 2  มิลลิเมตร  

7.5 การคํานวณคาความหนาแนนของตัวอยางทดสอบ ใหแสดงในหนวยกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และมีความ
ละเอียดถึง 10 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 

8. การรายงานผล 
ใหรายงานผลการทดสอบลงในแบบฟอรม บฟ. มยผ. 1210  ดังตอไปนี้ 
8.1 หมายเลขประจําตัวอยางทดสอบ 
8.2 ขนาดของตัวอยางทดสอบ 
8.3 แรงกดสูงสุด 
8.4 หนวยแรงอัดประลัย 
8.5 ลักษณะการแตก 
8.6 ความหนาแนน 
 

9. เกณฑการตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
เกณฑการตัดสินใหเปนไปตาม มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101: มาตรฐานงานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
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10.  ขอควรระวัง 
10.1 ในกรณีที่ตัวอยางทดสอบมีการบมชื้น หากเปนตัวอยางทดสอบรูปลูกบาศกตองเช็ดผิวใหแหงและทดสอบ

ภายใน 1 ช่ัวโมง และหากเปนตัวอยางทดสอบรูปทรงกระบอกตองเช็ดผิวใหแหง และเคลือบผิวหนา
ตัวอยางทดสอบ ทิ้งไว 2 ช่ัวโมงแลวทดสอบภายใน 1 ช่ัวโมง 

10.2 ถาคอนกรีตในโครงสรางขณะใชงานอยูในลักษณะแหง ตองผึ่งตัวอยางคอนกรีตที่เจาะไวใหแหงในอากาศ
เปนเวลา 7 วันกอนการทดสอบ ถาคอนกรีตในโครงสรางขณะใชงานอยูในลักษณะเปยก ใหแชตัวอยาง
คอนกรีตที่เจาะไวในน้ําอยางนอย 40 ช่ัวโมง แลวทําการทดสอบในขณะที่ตัวอยางเปยก 

10.3 การชั่งน้ําหนักเพื่อหาความหนาแนนของตัวอยางทดสอบ ใหช่ังน้ําหนักเฉพาะตัวอยางทดสอบไมรวม
น้ําหนักของวัสดุที่เคลือบผิวหนา 

10.4 ควรมีการตรวจสอบเครื่องกดที่ใชงานประจําสม่ําเสมออยางนอยปละครั้ง หากสงสัยวาเครื่องทดสอบอาจ
ใหผลทดสอบไมถูกตอง หรือหลังจากการซอมหรือประกอบใหมใหทําการตรวจสอบทุกครั้ง 

 

11. เอกสารอางอิง 
11.1 มาตรฐานงานชาง มยธ.(ท) 105.1-2534 มาตรฐานการทดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต กรม

โยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
11.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 31: Standard Practice for Making and Curing 

Concrete Test Specimens in The Field 
11.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 39: Standard Test Method for Compressive 

Strength of Cylindrical Concrete Specimens 
11.4 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 42: Standard Test Method for Obtaining and 

Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete 
11.5 มาตรฐาน British Standard Institute BS EN 12390-2: Making and Curing Specimens for Strength Tests 
 

************** 
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บฟ. มยผ. 1210 ทะเบียนทดสอบ……………… 

 
ผูทดสอบ 

 
 

ผูตรวจสอบ 
 
 

โครงการ……………..………………………… 
สถานที่กอสราง……………………….……….. 
………………………………….……………… 
ชนิดตัวอยาง 
 
 
หมายเลขตัวอยาง…………...………….……..... 
อายุของตัวอยาง………....................................... 
ทดสอบวันที่……………………...…………….
แผนที่…………………...……………………… 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
การทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 

 
 

อนุมัติ  

หมายเลขตัวอยาง 
คุณลักษณะ 

…………... …………... …………... 
คาเฉลี่ยของขนาดเสนผานศูนยกลางหรือความกวางของตัวอยาง   (1)         (มม.)   
พ้ืนที่หนาตัดเฉลี่ยที่รับน้ําหนักกดของตัวอยางทดสอบ    (2)                      (มม.2) 

   

มวลของตัวอยางทดสอบกอนเคลือบผิว   (3)                                                (กก.)    

คาเฉลี่ยของความสูงของตัวอยางกอนเคลือบผิวหนา    (4)                           (มม.) 
ปริมาตรของตัวอยางทดสอบ    (5)                                                                (ม.3) 

   

ความหนาแนนของตัวอยางทดสอบ     (6)=(3)/(5)                                 (กก/ ม.3)    

แรงกดสูงสุด ณ จุดที่ตัวอยางทดสอบวิบัติ    (7)                                       (นิวตัน)    

หนวยแรงอัดประลัย     (8)=(7)/(2)                                                       (เมกาปาส
กาล) 

   

คาคงที่กรณีปรับแก    (9)    

กําลังอัดประลัยกรณีปรับแก    (10)=(8)x(9)                                 (เมกาปาสกาล)    

กําลังอัดประลัยเฉลี่ย                                                                     (เมกาปาสกาล)       

ลักษณะการแตกของตัวอยาง    

          ทรงกระบอก         ลูกบาศก   

  

ลูกบาศก 

ทรงกระบอก 
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มาตรฐานการทดสอบในงานคอนกรีต มยผ. 1210-50 



มยผ. 1211-50 
มาตรฐานการทดสอบกําลังตานทานแรงดัดของคอนกรีต 

(Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete) 
 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ ครอบคลุมถึงการทดสอบหากําลังตานทานแรงดัดของคอนกรีตเพื่อหาคาโมดูลัส

การแตกราว (Modulus of Rupture) ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธี คือ วิธีใชแรงกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคาน 
(Center-Point Loading) และวิธีใชแรงกดคาน 2 จุด โดยกําหนดตําแหนงของจุดทั้งสองเปนตําแหนงที่แบง
คานออกเปน 3 สวนเทา ๆ กัน (Third-Point Loading)  

1.2 มาตรฐานนี้ใชหนวย SI (International  System  Units) เปนหลัก และใชคาการแปลงหนวยของแรง 1 
กิโลกรัมแรงเทากับ 9.806 นิวตัน 

 

2. นิยาม 
“คาโมดูลัสการแตกราว (Modulus of Rupture)” หมายถึง คาหนวยแรงที่เกิดขึ้นจากแรงดัดสูงสุดที่กระทําตอ
ตัวอยางคอนกรีต ณ จุดวิบัติ 
 

3. มาตรฐานอางถึง 
มาตรฐานที่ใชอางถึงในมาตรฐานนี้ ประกอบดวย 
3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1208: มาตรฐานการเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานและการ

เก็บรักษา 
 

4. เคร่ืองมือ 
4.1 เครื่องกดทดสอบ ใชเครื่องกดที่สามารถเพิ่มแรงกดไดอยางตอเนื่อง ไมมีจังหวะหยุด หรือกระตุกในระหวาง

การเพิ่มแรงสําหรับการทดสอบการรับแรงดัดของคอนกรีต วิธีใหแรงกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคานไดแสดง
การติดตั้งเครื่องมือไวในรูปที่ 1 สวนวิธีใหแรงกดคานสองจุด โดยใหตําแหนงของจุดทั้งสองเปนตําแหนงที่
แบงคานออกเปน 3 สวนเทา ๆ กัน ไดแสดงการติดตั้งเครื่องมือไวในรูปที่ 2 

4.2 เวอรเนียรคาลิเปอร 
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รูปท่ี 1  การทดสอบวิธีใชแรงกดหนึง่จุดท่ีจุดกึ่งกลาง

ตําแหนงของแทงเหล็กและลูกเหล็กกลม 
หัวของเครื่องกดทดสอบ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. การเตรียมตัวอยาง 
5.1 ตัวอยางทดสอบรูปคานที่ไดจากการหลอ ตองมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดที่กําหนดไดไมเกิน 3.0 

มิลลิเมตร สําหรับขนาดกวางหรือลึกตั้งแต 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ขึ้นไป และไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร สําหรับ
ขนาดที่เล็กกวานั้น โดยการเก็บตัวอยางใหเปนไปตาม มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1208: 
มาตรฐานการเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานและการเก็บรักษา  

5.2 ตัวอยางทดสอบรูปคานที่ไดจากการเลื่อยจากโครงสรางคอนกรีต ควรมีหนาตัดขนาด 150×150 มิลลิเมตร มี
ความยาวไมนอยกวา 530 มิลลิเมตร ผิวของตัวอยางคอนกรีตตองเรียบเปนระนาบไมมีรอยหยัก โดยระวัง

25 มม. (1 นิ้ว) ต่ําสุด 

แผนเหล็กหรือรางเหล็ก 
แทงเหล็ก 

25 มม. (1 นิ้ว) ต่ําสุด 

3
LD=  

2
L

2
L  

ความยาว L 

ฐานของเครื่องกดทดสอบ 

ลูกเหล็กกลม 

ตําแหนงของแทงเหล็กและลูกเหล็กกลม 
หัวของเครื่องกดทดสอบ 

25 มม. (1 นิ้ว) ต่ําสุด 

แผนเหล็กหรือรางเหล็ก 

25 มม. (1 นิ้ว) ต่ําสุด 

ความยาว L 
ฐานของเครื่องกดทดสอบ 

ลูกเหล็กกลม 

3
L  

3
L  

3
L  

จุดใหน้ําหนักและฐานรองคาน ตัวอยาง 

รูปท่ี 2  การทดสอบวิธีใชแรงกดสองจุด 

3
LD=  

ลูกเหล็กกลม แทงเหล็ก 
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ไมใหตัวอยางคอนกรีตเสียหายจากการเลื่อย หลังจากเตรียมตัวอยางเสร็จแลวใหคลุมดวยพลาสติกเพื่อ
ปองกันการสูญเสียน้ําแลวใหทําการทดสอบภายใน 7 วัน และกอนการทดสอบกําลังรับแรงดัดใหนําตัวอยาง
แชในน้ําปูนขาวอิ่มตัวอยางนอย 40 ช่ัวโมง  

 

6. การทดสอบ 
6.1 วางชิ้นทดสอบลงบนฐานรองรับคาน วางหัวกดใหตําแหนงของหัวกด คาน และฐานรองคานอยูตามกําหนด 

โดยการทดสอบวิธีใชแรงกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคานใหจัดตําแหนงเครื่องมือตามกําหนดในรูปที่ 1 สวน
การทดสอบวิธีใชแรงกดคานสองจุดใหจัดตําแหนงเครื่องมือตามกําหนดในรูปที่ 2 

6.2 ปรับอัตราการกดเครื่องทดสอบดวยแรงประมาณรอยละ 3 ถึงรอยละ 6 ของแรงประลัย (Ultimate Load) 
แลวคอยตรวจสอบผิวสัมผัสของตัวกดกับคาน และฐานรองคานกับคานดูวามีชองขนาดกวางกวา 0.15 
มิลลิเมตร ในชวง 25 มิลลิเมตรหรือไม ถามีใหแตงคอนกรีตที่บริเวณชวงนั้น ๆ ดวยการฝนใหเรียบ ชองที่
ขนาดกวางนอยกวา 0.15 มิลลิเมตร ในชวง 25 มิลลิเมตร อาจอุดไดโดยการวางแผนหนัง (Leather Shim) ไว
ระหวางผิวสัมผัส แผนหนังที่ใชจะตองมีขนาดเทากับ 6.4 มิลลิเมตร กวาง 25 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร 

6.3 เพิ่มแรงกดอยางตอเนื่องโดยไมใหมีการกระตุก ในชวงครึ่งแรกของแรงประลัย อาจเพิ่มแรงไดอยางรวดเร็ว 
หลังจากนั้นใหเพิ่มแรงดวยอัตราที่อยูในชวง 0.9 ถึง 1.2 เมกาปาสกาลตอนาที (9 ถึง 12 กิโลกรัมแรงตอ
ตารางเซนติเมตรตอนาที) จนกระทั่งคานตัวอยางวิบัติ 

6.4 วัดดานกวางและลึกของคานที่บริเวณที่มีรอยแตกดานละ 3 ครั้ง โดยใหมีความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร แลว
หาคาเฉลี่ยของขนาดหนาตัดพรอมทั้งวาดรายละเอียดการแตกราวของคานตัวอยาง 

 

7. การคํานวณ 
ใหคํานวณคาโมดูลัสของการแตกหัก (Modulus of Rupture, R) ดังตอไปนี้ 

7.1 สําหรับการกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคาน (Center-Point Loading) สามารถหาคาโมดูลัสของการแตกหักไดจากสูตร 
 

 2

3
2

PLR
bd

=       (1) 
 

7.2 สําหรับการกดสองจุด โดยตําแหนงที่จุดทั้งสองแบงคานออกเปนสามสวน (Third-Point Loading) สามารถ
หาคาโมดูลัสการแตกหักไดจากสูตร 
7.2.1 เมื่อรอยแตกอยูในชวงกลางคาน 

       2

PLR
bd

=       (2) 
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7.2.2 เมื่อรอยแตกอยูนอกชวงกลางคาน และหางจากชวงกลาง ไมเกินรอยละ 5 ของชวงคาน ใหใช 
 

 2

3PaR
bd

=       (3) 
 

เมื่อ R  คือ คาการรับแรงดัด เปน เมกาปาสกาล 
 P  คือ แรงสูงสุดที่อานไดจากเครื่องทดสอบ เปน นิวตัน 
 L  คือ ชวงคาน เปน มิลลิเมตร 
 b  คือ ความกวางเฉลี่ยที่หนาตัดบริเวณรอยแตก เปน มิลลิเมตร 
 d  คือ ความลึกเฉลี่ยที่หนาตัดบริเวณรอยแตก เปน มิลลิเมตร 
 a  คือ ระยะเฉลี่ยจากรอยแตกถึงฐานรองคานดานใกลที่สุด เปน มิลลิเมตร 

 

8. การรายงานผล 
ใหรายงานผลตามรายละเอียดในแบบฟอรมที่ บฟ. มยผ. 1211 
 

9. เกณฑการตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
9.1 การพิจารณาคาการรับแรงดัดของคอนกรีตตองอยูในชวงรอยละ 11 ถึงรอยละ 23 ของความตานแรงอัดของ

แทงทดสอบซึ่งเปนคอนกรีตที่ผสมในครั้งเดียวกัน 
9.2 ในกรณีของการทดสอบวิธีใชแรงกดคานสองจุด ถารอยแตกอยูนอกชวงกลางคานและหางจากชวงกลาง

คานเกินรอยละ 5 ของชวงคาน ใหทําการทดสอบใหม 
9.3 คากําลังตานทานแรงดัด ตองคํานวณใหละเอียด ถึง 0.05 เมกาปาสกาล 
 

10. ขอควรระวัง 
10.1 การเพิ่มแรงกดจะตองกระทําอยางตอเนื่อง และระวังไมใหมีการกระตุก 
10.2 สําหรับตัวอยางที่บมชื้น จะตองเช็คผิวคานที่จะทดสอบใหแหง แลวทดสอบภายใน 1 ช่ัวโมง 
10.3 ควรมีการตรวจสอบเครื่องกดที่ใชงานอยางสม่ําเสมอ หรือเมื่อสงสัยวาเครื่องทดสอบอาจใหผลทดสอบไม

ถูกตอง หรือหลังจากการซอม หรือประกอบใหมใหทําการตรวจสอบทุกครั้ง 
 

11. เอกสารอางอิง 
11.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 105.2-2534 มาตรฐานการทดสอบการรับแรงดัดของคอนกรีต กรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย 
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11.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 42: Standard Test Method for Obtaining and 
Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete 

11.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 78: Standard Test Method for Flexural 
Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading) 

11.4 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 239: Standard Test Method for Flexural 
Strength of Concrete (Using Simple Beam with Center-Point Loading) 

 

********** 
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บฟ. มยผ. 1211-1 ทะเบียนทดสอบ……………. 

 
ผูทดสอบ 

 

 
ผูตรวจสอบ 

 

 

โครงการ……………………………………….. 
สถานที่กอสราง………………………………... 
………………........….………………………… 
ชนิดตัวอยาง……………..……….…………….. 
ทดสอบครั้งที่………………………………...… 
ทดสอบวันที่……………………...……………. 
แผนที่………………………...........................… 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
การทดสอบกําลังตานทานแรงดัด 

ของคอนกรีต 
 

อนุมัติ 
 

หมายเลขตัวอยาง การกดหนึ่งจุดท่ีจุดก่ึงกลางคาน 
(CENTER-POINT LOADING) …………….. …………...... …………… 

แรงที่จุดวิบัติของคาน  (P)                                                                                    (นิวตัน)    

ชวงคาน (L)                                                                                                             (มม.)    

ความกวางเฉลี่ยที่หนาตัดบริเวณรอยแตก (b)                                                         (มม.)    

ความลึกเฉลี่ยที่หนาตัดบริเวณรอยแตก (d)                                                            (มม.)    

คาโมดูลัสการแตกราว   (R) =  3PL/2bd2                                                           (เมกาปาสกาล)    

คาโมดูลัสการแตกราวเฉลี่ย                                                                                          (เมกาปาสกาล)  

 
ลักษณะการแตกของตัวอยาง 
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บฟ. มยผ. 1211-2 ทะเบียนทดสอบ……………. 

 
ผูทดสอบ 

 

 
ผูตรวจสอบ 

 

 

โครงการ……………………………………….. 
สถานที่กอสราง………………………………... 
…………………….…………………………… 
ชนิดตัวอยาง…………………..….…………….. 
ทดสอบครั้งที่……………………………...…… 
ทดสอบวันที่……………………...……………. 
แผนที่………………………………………...… 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
การทดสอบกําลังตานทานแรงดัด 

ของคอนกรีต 
 

อนุมัติ 
 

หมายเลขตัวอยาง การกดสองจุดท่ีตําแหนงแบงคานออกเปนสามสวน  
(THIRD-POINT LOADING) …………….. …………...... …………… 

แรงที่จุดวิบัติของคาน  (P)                                                                                    (นิวตัน)    

ชวงคาน  (L)                                                                                                             (มม.)    

ความกวางเฉลี่ยที่หนาตัดบริเวณรอยแตก (b)                                                           (มม.)    

ความลึกเฉลี่ยที่หนาตัดบริเวณรอยแตก (d)                                                              (มม.)    

ระยะเฉลี่ยจากรอยแตกถึงฐานรองคานดานใกลที่สุด  (a)                                        (มม.)    

คาโมดูลัสการแตกราว   (R) = PL/bd2                                                 (เมกาปาสกาล)    

คาโมดูลัสการแตกราว (รอยแตกราวอยูนอกชวงกลางคาน)    (R) = 3Pa/bd2      

(เมกาปาสกาล)    

   

คาโมดูลัสการแตกราวเฉลี่ย                                                                                          (เมกาปาสกาล)  

 
ลักษณะการแตกของตัวอยาง 
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มยผ. 1212-50 
มาตรฐานการทดสอบน้ําสําหรับผสมคอนกรีต 

(Standard Test Method for Mixing Water Used in the Production of Concrete) 
 

 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานการทดสอบนี้ ครอบคลุมถึงการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําที่ใชในการ

ผสมคอนกรีต ยกเวนน้ําประปา 
 

2. นิยาม 
“ppm (Parts-Per-Million)” หมายถึง หนึ่งสวนในลานสวน 
 

3. มาตรฐานอางถึง 
มาตรฐานที่ใชอางถึงในมาตรฐานนี้ ประกอบดวย 
3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 1210-50: มาตรฐานการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 
3.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 114: Standard Test Method for Chemical 

Analysis of Hydraulic Cement 
3.3 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 403: Standard Test Method for Time of 

Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance 
3.4 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 1602: Standard Specification for Mixing 

Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete 
3.5 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 1603: Standard Test Method for 

Measurement of Solids in Water 
 

4. การเตรียมตัวอยาง 
การเก็บตัวอยางเพื่อใชเปนตัวแทนของน้ําที่ตองการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีใหทําการเก็บ
ดวยภาชนะบรรจุ โดยใชขวดแกวหรือขวดพลาสติก มีความจุอยางนอย 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร ที่สะอาดและ
แหง ไมใชภาชนะที่เคยบรรจุสารเคมี น้ํามัน หรือส่ิงอื่นที่ไมสามารถลางออกไดมาใชในการเก็บตัวอยางน้ํา โดย
วิธีการเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงตาง ๆ สามารถกระทําได ดังนี้ คือ 
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4.1 น้ําผิวดิน 
การเก็บน้ําตัวอยางจากอางเก็บน้ํา ลําคลอง แมน้ํา หรือแหลงน้ําธรรมชาติอ่ืนๆ ใหทําการเก็บโดยหยอนขวดเก็บ
น้ําตัวอยางที่ทําความสะอาดแลวลงไปในแหลงน้ํา แลวรอสักครู เพื่อใหสภาพน้ําที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
หยอนขวดเก็บน้ํากลับสูสภาพเดิมกอน แลวจึงเปดจุกขวดใหน้ําไหลเขาขวด ปดจุกใหแนน ปดฉลากแจง
รายละเอียดในการเก็บ เชน สถานที่เก็บ เวลา และชื่อผูเก็บตัวอยางน้ํา หากเปนแหลงน้ําขนาดใหญใหทําการเก็บ
ตัวอยางอยางนอย 5 ตัวอยาง เพื่อเปนตัวแทนของแหลงน้ํานั้นๆ และแตละจุดที่ทําการเก็บตัวอยางใหมีปริมาณ
อยางนอย 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อที่จะไดมีปริมาณเพียงพอที่ใชในการวิเคราะห 
4.2 น้ําบาดาล 
การเก็บตัวอยางน้ําจากบอบาดาล ควรสูบน้ําทิ้งประมาณ 5 นาที แลวจึงทําการเก็บตัวอยางน้ํา ถาเก็บจากกอกน้ํา
ของบอบาดาลตองลางกอกใหสะอาดเสียกอน แลวจึงเปดน้ําทิ้งไวสัก 2-3 นาที เพื่อใหน้ําที่คางอยูในทอไหลออก
ใหหมดกอน การเก็บตัวอยางน้ํา บรรจุลงในขวดควรเปนเวลาที่น้ําไหลอยางสม่ําเสมอ ระวังอยาใหส่ิงเจือปนอื่น
ตกลงไปในขวด แลวปดฝาจุกใหแนน ปดฉลากแจงรายละเอียดในการเก็บ เชน สถานที่เก็บ เวลาและชื่อผูเก็บ
ตัวอยางน้ํา ใหทําการเก็บตัวอยางอยางนอย 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อเปนตัวแทนของแหลงน้ํานั้นๆ 
  

5. การทดสอบ 
5.1 สําหรับน้ําที่ใชในการผสมคอนกรีตที่นอกเหนือจากน้ําประปาใหทําการทดสอบการกอตัวของคอนกรีตโดย

ใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM C 403 และทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต โดยใหเปนไปตาม 
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผัง มยผ. 1210-50 มาตรฐานการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 
เปรียบเทียบกับกรณีสวนผสมคอนกรีตควบคุมที่ใชน้ําประปา โดยใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางที่ 1 

5.2 สําหรับน้ําที่ใชในการผสมคอนกรีตตามขอ 5.1 จะตองไดรับการทดสอบคุณภาพโดยวิธีการทดสอบตาม
มาตรฐานและใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในตารางที่ 2 และจะตองทดสอบกอนที่จะใชน้ําดังกลาวเปน
สวนผสมของคอนกรีต 

5.3 สําหรับน้ําที่ใชแลวจากการลางโมผสมคอนกรีตใหทําการทดสอบหาคาความหนาแนนสัมพัทธ ตาม
มาตรฐาน ASTM C 1603 ซ่ึงหากมีคาความหนาแนนสัมพัทธเกินกวา 1.03 แสดงวามีปริมาณของแข็ง 
(Total Solids) เกินกวา 50,000 ppm โดยใหเพิ่มความถี่อยางนอยสัปดาหละครั้งสําหรับการทดสอบการกอ
ตัวและทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตเปรียบเทียบกับกรณีที่สวนผสมคอนกรีตใชน้ําประปาหรือน้ํากลั่น 
และหากผลการทดสอบดังกลาวเปนไปตามตารางที่ 1 ในชวงเวลา 2 เดือนติดตอกันใหลดความถี่ของการ
ทดสอบลงเปนเดือนละครั้ง 
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5.4 การเก็บตัวอยางคอนกรีตสําหรับการทดสอบเพื่อใหเปนไปตามตารางที่ 1 ใหเก็บไดจากทั้งใน
หองปฏิบัติการและในสนาม 

 

 ตารางที่ 1 เกณฑการตัดสินคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C 1602 
(ขอ 5.1) 

คุณสมบัติเปรียบเทียบกับสวนผสม 
คอนกรีตควบคุม 

 

เกณฑ 
 

วิธีการทดสอบ 

 

กําลังอัดที่อายุ 7 วัน  
 

ไมต่ํากวารอยละ 90 
 

มยผ. 1210-50 
 

การกอตัว  
 

 

เร็วกวาไมเกิน 1 ช่ัวโมง และ 
ชากวาไมเกิน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

 

ASTM C 403/C 
403M 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณสารประกอบทางเคมีท่ีเจือปนในน้ํามากที่สุดท่ียอมใหสําหรับผสมคอนกรีต 

ตามมาตรฐาน ASTM C 1602 
(ขอ 5.2) 

 

ชนิดของสารประกอบทางเคมี 
ปริมาณความเขมขนสงูสุด 

ท่ียอมให (ppm) 

 

วิธีการทดสอบ 

คลอไรด (ในรปูของ ) Cl −

1) สําหรับคอนกรีตอัดแรงหรือพื้นสะพาน 
2) สําหรับคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดอื่นที่สัมผัสกับ 
     ความชื้น หรือมีอลูมิเนียมหรือโลหะอ่ืนฝงอยู 

 
500 

1,000 

 
ASTM C 114 
ASTM C 114 

ซัลเฟต (ในรูปของ SO4) 3,000 ASTM C 114 
ดาง (ในรูปของ Na2O + 0.658K2O) 600 ASTM C 114 

ปริมาณของแข็งทั้งหมดโดยมวล (Total Solids) 50,000 ASTM C 1603 
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6. การรายงานผล 
ใหรายงานผลการทดสอบใน แบบฟอรม บฟ. มยผ. 1212  
 

7. เกณฑตัดสินและความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําที่จะใชในการผสมคอนกรีตใหมีคาเปนไปตามที่
กําหนดไวในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 กรณีที่ผลการทดสอบมีคาไมเปนไปตามที่กําหนดไมควรใชน้ําดังกลาว 
ผสมคอนกรีต 
 

8. เอกสารอางอิง 
8.1 มาตรฐานงานชาง มยธ. (ท) 104-2534 มาตรฐานการทดสอบน้ําที่ใชในงานคอนกรีต กรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย 
8.2 มาตรฐาน American Society of Testing Materials ASTM C 1602: Standard Specification for Mixing 

Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete 
 

************ 
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บฟ. มยผ. 1212 ทะเบียนทดสอบ…………… 

 
ผูทดสอบ 

 
 

โครงการ……………………………………….. 
สถานที่กอสราง………………………………... 
…………………………………………………. 

(หนวยงานที่ทําการทดสอบ) 
 

ผูตรวจสอบ 
 
 

ทดสอบวันที่…………………………………… การทดสอบน้ําสําหรับผสมคอนกรีต 
 
 

แผนที่………… 

อนุมัติ 
 

 
แหลงน้ํา……………………......                                                                ปริมาณน้ํา…………………………… cm3

ตัวอยาง 
คุณลักษณะ 

1 2 3 
หนวยแรงอดัประลัยที่อายุ 7 วัน                                                

- คอนกรีตที่ใชน้ําตัวอยางผสม 
- คอนกรีตที่ใชน้ําประปาผสม 

อัตราสวนหนวยแรงอัดประลัยเปนรอยละ 

   

การกอตัว                                                         (ช่ัวโมง, นาที) 
- คอนกรีตที่ใชน้ําตัวอยางผสม 

   

- คอนกรีตที่ใชน้ําประปาผสม     
   คลอไรด (Cl)                                                                (ppm) 

   ซัลเฟต (SO4)                                                                (ppm) 

   ดาง (Na2O + 0.658K2O)                                               (ppm) 

   ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids)                         (ppm) 

หมายเหตุ : 
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