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กรมทางหลวง 
ขอกําหนดมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต 

*      *      *      *      * 
 
      ขอกําหนดนี้ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพและขนาดคละของมวลรวมหยาบ สําหรับผสม
คอนกรีตในงานกอสรางทัว่ไป  เชน ถนนปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต  , สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน   
ทั้งนี้ไมรวมถึงงานคอนกรีตพิเศษซึง่มีขอกําหนดเฉพาะงาน 
 
1.วัสดุ 

มวลรวมหยาบที่ใชกนัทัว่ไปในงานคอนกรีต    คือ   หินยอย , กรวดและกรวดยอย หรือวัสดุอ่ืนใดที่
นายชางผูควบคุมงานพิจารณาแลวใหใชได ตองเปนวัสดุที่มีเมด็แข็ง ทนทาน ไมผุ ไมมีลักษณะแบนหรือยาว
มากเกินไป สะอาดไมมีฝุนผง หรือส่ิงอื่นใดเคลือบผิว ปราศจากสิง่ไมพึงประสงคตาง ๆ จากแหลงที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
     ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติไวในแบบเปนอยางอืน่ วัสดุที่ใชทํามวลรวมหยาบสาํหรับผสมคอนกรีต
จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

1.1  เปนวัสดุที่มีเนื้อแข็ง    เหนยีว     ไมผุ    สะอาด    และปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน  เมื่อทดลองตาม
วิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองหาความสกึหรอของ Coarse Aggregate โดยใชเครื่อง “Los  
Angeles  Abrasion” ตองมคีาการสึกหรอไมเกินรอยละ  40 

1.2  ไมเปนวสัดุชนิดเนื้อหยาบและเนื้อพรุน  เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่  ทล.-ท. 207  “วธิีการ
ทดลองหาคาความถวงจําเพาะวัสดุเม็ดหยาบ”    คาการดูดซึมตองไมเกินกวารอยละ  5 

1.3  มีคาของสวนที่ไมคงทน  (Loss) เมื่อทดลองตามวธิีการทดลองที ่ ทล.-ท.  213  “วิธีการทดลองหา 
คาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม” จํานวน 5 รอบ โดยใชโซเดียมซัลเฟตแลวตองไมเกินรอยละ 12 
หรือเมื่อใชแมกนีเซยีมซัลเฟตตองไมเกินรอยละ 18   

1.4  มีคาดรรชนีความแบน  เมื่อทดลองตามวิธกีารทดลองที่  ทล.-ท. 210  “วิธีการทดลองหาคาดรรชนี
ความแบน  (Flakiness  Index)”  ตองไมเกินรอยละ  35 

1.5  มีคาดรรชนีความยาว  เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่  ทล.-ท. 211  ” วิธีการทดลองหาคาดรรชนี
ความยาว   (Elongation Index)“  ตองไมเกินรอยละ  35 

1.6   ตองไมมวีัสดุไมพึงประสงคอ่ืนใดเจือปนอยูเกินกวาปริมาณที่กาํหนดไวใน  ตารางที ่1 
 



Specification No. DH-SP. 202/2544                                                       ขอกําหนดที่ ทล.– ก. 202/2544 

2 

 
ตารางที ่1 ปริมาณสูงสุดของวัสดุไมพงึประสงคในมวลรวมหยาบ 

               

วัสดุไมพึงประสงค รอยละ
โดยมวล 

วิธีการทดลอง 

สวนที่ผานตะแกรงขนาด  0.075 มม. (เบอร200)  
กอนดินเหนียวและวัสดุที่แตกรวนงาย 

1.0 
3.0 

AASHTO T 11 หรือเทยีบเทาตามที่กรมทางหลวงกําหนดขึ้น    
AASHTO T 112หรือเทียบเทาตามทีก่รมทางหลวงกําหนดขึ้น 

 
 

ถานหนิและลกิไนท 0.5 AASHTO T 113หรือเทียบเทาตามทีก่รมทางหลวงกําหนดขึ้น  
 

1.7  มีขนาดคละเมื่อทดลองตามวิธกีารทดลองที ่ทล.-ท. 204 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดย
ผานตะแกรงแบบไมลาง” ใหเปนไปตามตารางที่ 2  สวนขนาดใหญสุดของมวลรวมที่ใช  ถาไมไดระบุไวใน
แบบ  ควรมีขนาดไมเกนิ 1 ใน 5 ของสวนที่บางสุดของโครงสรางและตองไมเกิน 3 ใน 4 ของชองวางระหวาง
เหล็กเสริม ทัง้นี้โดยตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

 
ตารางที ่2   ขนาดคละของมวลรวมหยาบที่ใชผสมคอนกรีต 

 
            ขนาดตะแกรง 
                          มม. รอยละที่ผานตะแกรงโดยมวล 

   (นิ้ว.) 63 50 37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 4.75 2.36 1.18 
ขนาดที่ระบุ   มม. (2 ½) (2) (1 ½) (1) (3/4) (1/2) (3/8)   (เบอร4) (เบอร8) (เบอร16) 

50.0  - 4.75  
(2 –  #4) 100 95-100 - 35–70 - 10-30 - 0-5 - - 

37.5  - 4.75  
(1 1/2  -  #4) 

- 100 95–100 - 35-70 - 10-30 0-5 - - 

25.0 -  4.75  
(1 - #4) 

- - 100 95-100 - 25-60 - 0-10 0-5 - 

19.0 -  4.75 
(3/4 - #4)  

- - - 100 90-100 - 20-55 0-10 0-5 - 

12.5 – 4.75 
          (1/2 - #4) - - - - 100 90-100 40-70 0-15 0-5 - 

9.5 -  2.36  
(3/8 - #8) - - - - - 100 85-100 10-30 0-10 0-5 
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1.8  ในกรณทีีห่ินหรือกรวดที่หาไดตามทองถิ่น  มีขนาดคละไมถูกตองตามตารางที่ 2 อาจจะทําการหา

อัตราสวนผสมระหวางหนิหรือกรวดตั้งแต 2 ขนาดขึน้ไป  เพื่อใหขนาดคละเปนไปตามตารางที่ 2 
1.9  ในกรณทีี่ตองใชวัสดุมวลรวมเม็ดหยาบอืน่ใดที่มีคุณสมบัติตางไปจากที่กาํหนดไวในขอขางตน ตอง 

ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักวเิคราะหวจิัยและพัฒนางานทางกอน 
 

2.  การกองวสัดุ 
 การกองวัสดุมวลรวมหยาบจากแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานผสมคอนกรีต    จะตองปองกันมิใหวัสดุอ่ืนมาปะปน  หามกองไวบนหลังทาง  วัสดุตางชนิดตาง
แหลงและขนาด   หามนาํมาผสมกันหรือกองรวมกนัเปนกองเดียว  หรือใชรวมกันในงานกอสรางทีด่ําเนนิการ
อยางตอเนื่องโดยไมไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคมุงานกอน   ถาวัสดุนั้นเกดิการแยกตัวกใ็หคลุกเคลา
ใหเขากนัใหม   และถาไมสะอาดใหลางกอนนาํไปใชงาน 

บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน  ตนไม  พุมไม  
ตอไม  ไมผุ  ขยะ  วัชพืช  และสิ่งไมพงึประสงคตาง ๆ  จะตองกาํจัดออกไปใหพนบริเวณ 
 ถาผลการทดสอบคุณภาพของตัวอยางมวลรวมหยาบจากกองวัสดุ  ไมไดตามขอกําหนดไมวากรณี
ใดก็ตาม  ผูรับจางจะตองเปลี่ยนหรือปรับปรุงแกไขจนไดคุณภาพถูกตอง  ทั้งนี้เปนไปตามดุลยพินิจของนาย
ชางผูควบคุมงาน โดยที่คาใชจายตางๆ  เปนภาระของผูรับจางทั้งสิน้ 
 
3. หนังสืออางอิง 
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*           *          *          *          * 


