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บทคัดยอ : คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาข้ึนกับคาหนวยน้ําหนัก อีกนัยหนึ่งคือปริมาณฟองอากาศที่แทรกตัวตามเนื้อ
คอนกรีต คอนกรีตท่ีมีสวนผสมของฟองอากาศมากจะมีความพรุนสูงและน้ําหนักเบา และมักจะเปราะแตกหักงาย บทความนี้เสนอผล
การศึกษากําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาจากการทดสอบกําลังรับแรงดึงแยกและการทดสอบโมดูลัสการแตกราว ของ
คอนกรีตที่หนวยน้ําหนักออกแบบ 800 – 1,800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยใชอัตราสวนน้ําตอซีเมนตเทากับ 0.45 และ 0.55 และ 

อัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 0.5:1, 1:1, 2:1 และ 3:1 รวม 26 สูตร จํานวน 468 ตัวอยาง ภายใตการบมแหงในอากาศ และทดสอบที่
อายุ 14, 28 และ 56 วัน ผลปรากฏวา กําลังรับแรงดึงแยกมีคาระหวาง 4 - 24 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และโมดูลัสการแตกราวมีคา
ระหวาง 2- 24 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  

 

ABSTRACT : The properties of cellular lightweight concrete are influenced by its unit weight or air voids. A large volume of air-

voids entrapped in concrete give high porosity thereby offering lightweight concrete. This may lead to damages such as brittle and 

crack. This paper presents the tensile strength of cellular lightweight concrete resulted from splitting tensile test and modulus of 

rupture test of concrete with unit weight ranging from 800 kg/m3 to 1800 kg/m3 using sand-cement ratios of 0.45 and 0.55 and water-

cement ratios of 0.5:1, 1:1, 2:1 and 3:1.  In total of 26 mixes with 468 specimens under the air-dry curing at the 14, 28 and 56 days, 

the experimental results show that the splitting tensile strength values ranged from 4 to 24 ksc and the modulus of rupture values 

ranged from 2 to 24 ksc.  

 
KEYWORDS : Tensile Strength, Splitting Tensile Strength, Modulus of Rupture, Cellular Lightweight Concrete, Foam Concrete 

 

 

 
: 1673 :



 
1.   รายละเอียดท่ัวไป 

ผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาเปนวัสดุกอสรางยุคใหมท่ีนิยมใชใน
การทําผนังอาคารและบานพักอาศัยเนื่องจากมีน้ําหนักเบา ชวย
ลดน้ําหนักสิ่งกอสราง คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลา (Cellular 

Lightweight Concrete; CLC) หรือ โฟมคอนกรีต (Foamed 

Concrete) เปนคอนกรีตที ่ผลิตโดยการสรางโฟมหรือ
ฟองอากาศปริมาณสูงขึ้นมากอน อาจผลิตโดยโดยการใส
น้ํายาโฟมลงป นในเครื ่องผลิตโฟมซึ่งจะไดโฟมเหลว (Pre-

formed foam) จากนั้นฉีดโฟมเหลวเขาไปผสมกับปูนซีเมนต
และทรายในโม กระบวนการนี้เปนการเติมฟองอากาศเขาสู
เนื ้อคอนกรีต เพื ่อใหฟองอากาศเขาไปแทรกตัวตามเนื ้อ
คอนกรีตแทนการใชมวลรวมหยาบปกติเมื่อคอนกรีตแข็งตัว
เนื ้อคอนกร ีตที ่ได จะม ีร ูพร ุนมากและน้ําหนักเบา  การใช
โฟมเหลว เปนกระบวนการเติมฟองอากาศใหกับคอนกรีตทํา
ใหประหยัด และควบคุมกระบวนการเกิดโพรงอากาศภายใน
คอนกรีตไดดีที่สุด [1, 2]  โฟมเหลวอาจผลิตจาก detergents, 

resin soap, glue resins, saponin, hydrolysed proteins เปนตน 

[3]  ซึ่งสารเหลานี้ไมทําปฏิกิริยาเคมีกับซีเมนต อยางไรก็ตาม
คอนกรีตที่ไดมักเปราะแตกหักงายและมีกําลังรับแรงดึงต่ํา [4] 

งานวิจัยนี้มุงเนนที่จะศึกษาทําความเขาใจพื้นฐานความรู ดาน
กําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลา เพื่อท่ีจะเปน
ฐานขอมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุกอสรางประเภทคอนกรีตมวล
เบาตอไป 

 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

โดยทั่วไปงานโครงสรางคอนกรีต จะไมไดออกแบบเพื่อรับแรง
ดึงโดยตรงและการทดสอบเพื่อหาคากําลังรับแรงดึงโดยตรงอาจ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากมีหนวยแรงอื่นเขามาเกี่ยวของ เชน แรง
เนื่องจากที่จับยึดคอนกรีตในการทดสอบ [5] ดังนั้น กําลังรับแรง
ดึงของคอนกรีตนิยมทดสอบความสามารถในรูปแบบของ
ความสามารถในการรับแรงดึงแยก (Split Tensile Strength) และ
ทดสอบคานคอนกรีตภายใตแรงดัด (Flexural Strength Test)  

 

2.1 กําลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต 

กําลังดึงแยก คือคาหนวยแรงสูงสุดที่กดลงบนคอนกรีต
ทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 

เซนติเมตร โดยวางแกนตามยาวอยูในแนวนอน จนทําให

คอนกรีตปริแตกตามแนวเสนผาศูนยกลาง และ แยกออกจาก
กันตามระนาบของการแตกราว [5, 6] ตามมาตรฐาน ASTM C 

496-90 (ภาพที่ 1)  

 

2.2 กําลังรับแรงดัดของคอนกรีต 

วิธีการทดสอบคานคอนกรีตภายใตแรงดัดใหคากําลัง
ตานทานแรงดัดงอของคอนกรีตในรูปของโมดูลัสแตกราว 

(Modulus of Rupture) ซึ่ง เปนคาหนวยแรงดึงท่ีสูงสุด ณ จุด
แตกราว บริเวณทองคาน [5, 6] ในการทดสอบตามมาตรฐานของ 

ASTM C78 (ภาพที่ 1) จะมีเพียงพื้นที่บริเวณทองคานเทานั้นท่ีรับ
แรงดึง ดังนั้นคาโมดูลัสการแตกราวจะแตกตางกันไปตามความ
ลึกของคาน  

 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการทดสอบกําลังรับแรงดึงแยก 

และ กําลังรับแรงดัด หรือ เรียกวา โมดูลัสแตกราวของคอนกรีต
มวลเบาแบบเซลลูลาท่ีความหนาแนนออกแบบ  800-1800  

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยใชอัตราสวนน้ําตอซีเมนตเทากับ  

0.45 และ 0.55 และ อัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 0.5:1, 1:1, 

2:1 และ 3:1 รวม 26 สูตร  ภายใตการบมแหงในอากาศที่อายุ 14, 

28 และ 56 วัน โดยมุงเนนการใชวัตถุดิบท่ีหาไดในประเทศ และ
ราคาถูก ขอกําหนดของตัวแปรที่สําคัญสําหรับงานวิจัย ไดแก 
1) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 

2) ทรายที่มีคาโมดูลัสความละเอียดอยูระหวาง 2.5-2.8 

3) น้ําสะอาด 

4) น้ํายาผลิตโฟม (จากผูผลิต) ท่ีไดมาตรฐาน ASTM 

5) เครื่องผลิตโฟมเหลว 

6) แบบหลอคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเสนผา ศูนยกลาง 15  

เซนติเมตร  สูง  30  เซนติเมตร 

7) แบบหลอคอนกรีตรูปคานขนาด 15x15x50  เซนติเมตร 

8) เครื่องทดสอบกําลังรับแรงดึงแยกตามมาตรฐาน ASTM 496 

9) เครื่องทดสอบกําลังรับแรงดัดตามมาตรฐาน ASTM C78 

 

3.1 การเตรียมตัวอยางสําหรับการทดสอบ 

          ข้ันตอนการเตรียมตัวอยางมีดังนี้ 
1) เตรียมเครื่องมือสําหรับผสมคอนกรีต ซึ่งประกอบดวย 

เครื่องผสมคอนกรีต ปมลม และ เครื่องผลิตโฟมเหลว  
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2) เตรียมผลิตโฟมเหลว โดยผสมน้ํายาสรางโฟมกับน้ําใน

อัตราสวน 1:30 แลวใสลงในถังปรับแรงดันของเครื่องผลิต
โฟมเหลว จากนั้น ตอปมลมเขากับเครื่องผลิตโฟมเหลว ปรับ
คาแรงดันของถังใหเหมาะสมที่ประมาณ 0.65 เมกะปาสคาล 

 3) ผสมทรายและซีเมนตลงในโมผสมคอนกรีต เปดเครื่อง
ใหทรายและซีเมนตผสมเขากันในเบื้องตนกอนแลวจึงใสน้ําลง
ไปในโมผสมคอนกรีต 

 4) เมื่อน้ําผสมกับทรายและซีเมนตจนเปนเนื้อเดียวกันแลว 

ทําการฉีดโฟมเหลวลงไปผสมใหไดหนวยน้ําหนักตามตองการ 

ในระหวางนี้เครื่องผสมคอนกรีตยังตองทํางานตลอดเวลา 
 5) เมื่อมอรตากับโฟมเหลวผสมเขากันไดดีแลว จึงหยุด
เครื่องผสม โดยการผสมในแตละครั้งไมควรใชเวลาเกิน 5 นาที  
นําคอนกรีตท่ีไดไปเทลงแบบหลอตัวอยางคอนกรีต 

 

3.2 การทดสอบกําลังรับแรงดึงของคอนกรตีมวลเบาเซลลูลา 
(1) การทดสอบกําลังรับแรงดึงแยก  

ทดสอบตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเสนผา ศูนยกลาง 

15  เซนติเมตร  สูง  30  เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C496 

จํานวน 234 กอน โดยบันทึกคาแรงสูงสุดท่ีแทงตัวอยางวิบัติ 
นําไปคํานวณหาคาความตานทานแรงดึง 

 (2) การทดสอบกําลังรับแรงดัด หรือ การทดสอบโมดูลัสการ
แตกราว ทําการทดสอบตัวอยางคอนกรีตรูปคานขนาด 15 x 15 x 

50  เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C78 จํานวน 234  กอน โดย
บันทึกคาแรงสูงสุดท่ีแทงตัวอยางวิบัติ  นําไปคํานวณหาคา
โมดูลัสการแตกราว 

 

 
ภาพที่ 1   การทดสอบกําลังรับแรงดึงแยกและการทดสอบกําลงัรับแรงดัด 

 

4. ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบกําลังรับแรงดึงแยกและกําลังรับแรงดัดนําเสนอ
โดยแบงการวิเคราะหเปน 3 ลักษณะ ไดแก  
(1) ความสัมพันธระหวางอายุของคอนกรีตกับคาหนวยน้ําหนัก 

(2) อัตราสวนน้ําตอซีเมนต และ  

(3) อัตราสวนทรายตอซีเมนต 
 

4.1 ผลการทดสอบพิจารณาตามอายุของคอนกรีต 

(1) กําลังรับแรงดึงแยก  

จากผลการทดสอบกําลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีตมวลเบา
แบบเซลลูลาท่ีความหนาแนน 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 

และ 800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร สามารถนํามาแสดงในรูป
ของแผนภูมิแทงเปรียบเทียบกําลังรับแรงดึงแยก กับอัตราสวน
ผสมตางๆ ท่ีออกแบบไดดังในภาพที่ 2  เปนของคอนกรีตท่ีอายุ
14 วัน ภาพที่ 3 และ 4 แสดงที่อายุ 28 และ 56 วัน ตามลําดับ 

พบวา คอนกรีตหนวยน้ําหนัก 1800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
อัตราสวนน้ําตอซีเมนต 0.45 อัตราสวนทรายตอซีเมนต  2:1  จะมี
กําลังรับแรงดึงแยกสูงท่ีสุด คือท่ี 14, 28 และ 56 วัน มี
คาประมาณ 15.81, 19.16 และ 23.91 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร ตามลําดับ และ คอนกรีตหนวยน้ําหนัก 800 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ทุกสวนผสม จะมีกําลังรับดึงแยกต่ําท่ีสุดคือ
ประมาณ 3.91-4.00 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ตลอดการ
ทดสอบที่อายุ 14, 28 และ 56 วัน 
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ภาพที่ 2   กําลังรับแรงดึงแยกกับหนวยน้าํหนกัของคอนกรีต ทีอ่ายุ 14 วัน 
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ภาพที่ 3   กําลังรับแรงดึงแยกกับหนวยน้าํหนกัของคอนกรีต ทีอ่ายุ 28 วัน 
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ภาพที่ 4   กําลังรับแรงดึงแยกกับหนวยน้าํหนกัของคอนกรีต ทีอ่ายุ 56 วัน 

 

(2) โมดูลัสแตกราว  

การทดสอบกําลังรับแรงดัดแบงตามอายุการบมแหงใน
อากาศที่ 14, 28 และ 56 วัน แสดงในภาพที่ 5, 6 และ 7 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบแสดงในรูปของกราฟระหวางโมดูลัสแตกราวกับ
หนวยน้ําหนักคอนกรีตโดยแยกตามหนวยน้ําหนักที่ออกแบบคือ 

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 และ 800 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร พบวา โมดูลัสแตกราวของคอนกรีตแปรผันตามหนวย
น้ําหนักของคอนกรีต จากกราฟจะเห็นไดวา คอนกรีตหนวย
น้ําหนัก 1,800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร อัตราสวนน้ําตอซีเมนต 
0.45 และ อัตราสวนทรายตอซีเมนต 2:1 ใหคาโมดูลัสแตกราว
สูงสุดประมาณ 17.80 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ท่ีอายุ 14 วัน 

ประมาณ 21.80 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ท่ีอายุ 28 วัน และ 

ประมาณ 24.10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรที่อายุ 56 วัน สวน
คอนกรีตหนวยน้ําหนัก  800 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

อัตราสวนน้ําตอซีเมนต 0.55 และ อัตราสวนทรายตอซีเมนต 1:1 

จะมีคาโมดูลัสแตกราวต่ําท่ีสุดประมาณ 1.80-2.00 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร ตลอดอายุการทดสอบที่ 14, 28 และ 56 วัน  
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ภาพที่ 5   โมดูลัสแตกราวกบัหนวยน้ําหนกัของคอนกรีต ทีอ่ายุ 14 วัน 
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ภาพที่ 6   โมดูลัสแตกราวกบัหนวยน้ําหนกัของคอนกรีต ทีอ่ายุ 28 วัน 
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ภาพที่ 7   โมดูลัสแตกราวกบัหนวยน้ําหนกัของคอนกรีต ทีอ่ายุ 56 วัน 

 

4.2 ผลการทดสอบพิจารณาตามอัตราสวนน้ําตอซีเมนต 
(1) กําลังรับแรงดึงแยก  

ในการศึกษานี้ ไดออกแบบสวนผสมโดยใชค าอัตรา
สวนผสมน้ําตอซี เมนต  2 คา คือ  0.45 และ  0.55 จากผลการ
ทดสอบพบวา คอนกรีตท่ีผลิตโดยใชอัตราสวนผสมน้ําตอ
ซีเมนตนอยกวาคือ ท่ี 0.45 จะใหคากําลังรับแรงดึงแยกสูงกวา 
โดยเฉลี่ยประมาณ 1.05-1.10 เทา ท้ังนี้จะเห็นไดชัดในคอนกรีต
มวลเบาที่หนวยน้ําหนักออกแบบระหวาง 1,200-1,800 กิโลกรัม

: 1676 :



 
ตอลูกบาศกเมตร สวนท่ีหนวยน้ําหนักออกแบบ 800 และ 1,000 

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวาคากําลังรับแรงดึงแยกไมปรากฏ
แตกตางกัน ถึงแมคาอัตราสวนผสมทรายตอซีเมนตจะแตกตาง
กัน ดังแสดงในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8   กําลังรับแรงดึงแยกกับอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนตของคอนกรีต 

ที่อายุ 56 วัน 

 

(2) โมดูลัสแตกราว  

คอนกรีตท่ีผลิตโดยใชอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนตนอยกวา
คือท่ี 0.45 จะใหคาโมดูลัสแตกราวสูงกวาคอนกรีตท่ีผลิตโดยใช
อัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต ท่ี 0.55 เล็กนอย (ภาพท่ี 9) ท่ีหนวย
น้ําหนักออกแบบ 1,600 และ 1,800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คา
โมดูลัสแตกราวโดยเฉลี่ยใกลเคียงกันมาก (ประมาณ 1.03-1.06 

เทา) สวนคอนกรีตมวลเบาที่หนวยน้ําหนักออกแบบ 800 1,000 

1,200 และ  1,400 กิโลกรัมตอลูกบาศก เมตร  พบวา ท่ีอัตรา
สวนผสมน้ําตอซีเมนต 0.45 จะใหคาโมดูลัสแตกราวสูงกวา
คอนกรีตท่ีผลิตโดยใชอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต ท่ี 0.55 ไม
มากนัก คือ ประมาณ 1.1-1.17 เทา 
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ภาพที่ 9   โมดูลัสแตกราวกบัอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนตของคอนกรีตที่

อายุ 56 วัน 

 

4.3 ผลการทดสอบพิจารณาตามอัตราสวนทรายตอซีเมนต 
(1) กําลังรับแรงดึงแยก   

ผลการทดสอบกําลังรับแรงดึงแยกที่อัตราสวนทรายตอ
ซีเมนตตางๆ แสดงในภาพที่ 10 เมื่อกําหนดใหใชอัตราสวนผสม
น้ําตอซีเมนตเทากับ 0.45 และ ในภาพที่ 11 ใชอัตราสวนผสมน้ํา
ตอซีเมนตเทากับ 0.55 พบวา แนวโนมของกําลังรับแรงดึงแยกมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ ท่ีอัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 

0.5:1 ใหคากําลังรับแรงดึงแยกใกลเคียงกับท่ีอัตราสวน 1:1 

อยางไรก็ตามผลการทดสอบนี้เปนของหนวยน้ําหนักออกแบบ 

800 และ 1,000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรเทานั้น และ ผลการ
ทดสอบที่หนวยน้ําหนักออกแบบ 1,200- 1,800 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร พบวาอัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 1:1 ใหคา
กําลังรับแรงดึงแยกสูงสุด รองลงมาคือท่ีอัตราสวน 2:1 มี
คาประมาณ 0.7-0.77 เทา และ นอยท่ีสุดคือท่ีอัตราสวน 3:1 คาอยู
ระหวาง 0.57-0.73 เทาของกําลังรับแรงดึงแยกที่อัตราสวนทราย
ตอซีเมนต 1:1  
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 ภาพที่ 10 กําลังรับแรงดึงแยกกบัอตัราสวนผสมทรายตอซีเมนต ที่

อัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต 0.45  
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ภาพที่ 11  กําลังรับแรงดึงแยกกับอัตราสวนผสมทรายตอซีเมนต ที่

อัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต 0.55  

 

 

: 1677 :



 
(2) โมดูลัสแตกราว 

ผลการทดสอบหาคาโมดูลัสแตกราวท่ีอัตราสวนทรายตอ
ซีเมนตตางๆ แสดงในภาพที่ 12  (ใชอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต
เทากับ 0.45) และ ภาพที่ 13 (ใชอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต
เทากับ 0.55)  แนวโนมโดยภาพรวมพบวา คอนกรีตท่ีอัตราสวน
ทรายตอซีเมนตต่ําจะใหคาโมดูลัสแตกราวสูง จากผลการทดสอบ
ท่ีหนวยน้ําหนักออกแบบ 800 และ 1,000 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร พบวาโมดูลัสแตกราวท่ีอัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 

0.5:1 มีคามากกวาท่ีอัตราสวน 1:1 ประมาณ 1.2 – 1.45 เทา และ 

จากผลการทดสอบที่หนวยน้ํ าหนักออกแบบ  1,200-1,800 

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คาโมดูลัสแตกราวจากมากไปนอย พบ
ท่ีอัตราสวนทรายตอซีเมนต1:1, 2:1 และ 3:1 ตามลําดับ ท่ี
อัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 2:1 ใหคาโมดูลัสแตกราว
ประมาณ 0.8-0.97 เทา ของคาโมดูลัสแตกราวท่ีอัตราสวนทราย
ตอซีเมนต 1:1 และ ท่ีอัตราสวน 3:1 ใหคาประมาณ 0.7-0.8 เทา 
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ภาพที่ 12  โมดูลัสแตกราวกบัอัตราสวนผสมทรายตอซีเมนต ทีอ่ัตราสวน

ผสมน้ําตอซีเมนต 0.45  
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ภาพที่ 13  โมดูลัสแตกราวกบัอัตราสวนผสมทรายตอซีเมนต ทีอ่ัตราสวน

ผสมน้ําตอซีเมนต 0.55  

 

5. สรุปผลการทดสอบ 

กําลังรับแรงดึงแยกและคาโมดูลัสแตกราวของคอนกรีตมี
ลักษณะแปรผันตามหนวยน้ําหนักของคอนกรีต และ อัตรา

สวนผสมทรายตอซีเมนต สําหรับอัตราสวนน้ําตอซีเมนตทดสอบ
ท่ี 0.45 และ 0.55 ไมสงผลตอคากําลังรับแรงดึงแยกและคา
โมดูลัสแตกราวมากนัก จากผลการศึกษาสามารถสรุปลักษณะ
แนวโนมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาไดดงันี้ 

ท่ีหนวยน้ําหนักออกแบบ 1,200-1,800 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร พบวา โดยเฉลี่ยแลวคอนกรีตอายุ 14 วัน จะมีคากําลังรับ
แรงดึงแยก ประมาณ 0.8–0.9 เทาของคอนกรีตท่ีอายุ 28 วัน และ 

ท่ีอายุ 56 วัน มีคาประมาณ 1.1-1.2 เทา สวนท่ีหนวยน้ําหนัก 800 

และ 1,000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คากําลังรับแรงดึงแยกโดย
เฉลี่ยแลวมีคาใกลเคียงกัน  ดานคาโมดูลัสแตกราวท่ีทุกหนวย
น้ําหนักออกแบบพบวา  แนวโนมของคอนกรีตอายุ 14 วัน มี
คาประมาณ 0.75-0.88 เทา ของคอนกรีตอายุ 28 วัน และ ท่ีอายุ 
56 วัน มีคาประมาณ 1.15-1.27 เทา 

ผลเนื่องจากอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต 0.45 และ 0.55 ตอ
คากําลังรับแรงดึงแยกและโมดูลัสแตกราวไมเดนชัดมากนัก คาท่ี
ไดคอนขางใกลเคียงกัน ท่ีอัตราสวนผสมน้ําตอซีเมนต 0.45 อาจ
ใหคาสูงกวาอยูระหวาง 1.0-1.15 เทา  

อัตราสวนทรายตอซีเมนตนอยใหคากําลังรับแรงดึงแยกสูง 

ท่ีอัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 0.5:1 และ 1:1 ใหคากําลังรับ
แรงดึงแยกใกลเคียงกันและสูงสุด ท่ีอัตราสวน 2:1 และ 3:1 ใหคา 
ประมาณ 0.75 และ 0.6 เทาของกําลังรับแรงดึงแยกที่อัตราสวน
ทรายตอซีเมนต 1:1 ตามลําดับ สวนคาโมดูลัสแตกราวเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ท่ีอัตราสวนทรายตอซีเมนตเทากับ 1:1 พบวา ท่ี
อัตราสวน 0.5:1 อาจใหคาสูงกวา ถึง 1.45 เทา ท่ีอัตราสวน 2:1 

และ 3:1 ใหคาประมาณ 0.8 และ 0.7 เทา ตามลําดับ 
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