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1. บทน ำ 
ระบบกำรก่อสร้ำงดว้ยช้ินส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูป Precast concrete construction 

หมำยถึง ระบบกำรก่อสร้ำงของโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำรหล่อช้ินส่วนต่ำงๆ
ข้ึนมำก่อน แลว้ค่อยน ำมำประกอบเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้ำงในภำยหลงั ซ่ึงกำรหล่อช้ินส่วน
ต่ำงๆนั้น กมี็ทั้งกำรหล่อในท่ี (Site cast)และกำรหล่อในโรงงำน (Plant cast) โดยกำรหล่อในท่ี
กจ็ะมีขอ้ดีกว่ำกำรหล่อในโรงงำนในเร่ืองของขนำดของช้ินส่วนท่ีสำมำรถท ำใหไ้ดข้นำดใหญ่
กว่ำในโรงงำน เพรำะไม่ตอ้งค ำนึงถึงเร่ืองของกำรล ำเลียงขนส่งช้ินส่วนเหล่ำนั้นมำยงัสถำนท่ี
ก่อสร้ำงมำกนกั แต่ทั้งน้ีตอ้งค ำนึงถึงก ำลงัของเครนในกำรติดตั้งดว้ยนอกจำกน้ีควำมสำมำรถ
ในกำรรับน ้ ำหนักตัวเองของช้ินส่วนส ำเร็จในขณะกำรเคล่ือนยำ้ยและติดตั้ งก็ต้องมีกำร
ออกแบบใหเ้หมำะสมเพื่อป้องกนักำรแตกหกัท่ีอำจจะเกิดข้ึนไดข้ณะเคล่ือนยำ้ยและติดตั้ง ส่วน
กำรหล่อ ในโรงงำนนั้นจะดีกว่ำในกรณีท่ีสภำพอำกำศมีควำมแปรปรวนหรือส่งผลกระทบต่อ 
กำรก่อสร้ำง  ช้ินส่วนส ำเร็จต่ำงๆจะถูกหล่อภำยในโรงงำนท่ีสำมำรถควบคุมคุณภำพกำรผลิต
ไดดี้ก่อนท่ีจะถูกยกและขนส่ง ไปยงัสถำนท่ีก่อสร้ำงต่อไป กำรหล่อส ำเร็จจำกโรงงำนจะช่วย 



 

 

 
ลดตน้ทุนในกำรผลิตและง่ำยต่อกำรควบคุมคุณภำพ ช้ินส่วนส ำเร็จเหล่ำนั้นจะถูกส่งไปยงั
สถำนท่ีก่อสร้ำงโดยทำงรถยนตเ์ป็นหลกั ซ่ึงขนำดของช้ินงำนกจ็ะถูกจ ำกดัดว้ยกฎหมำยจรำจร
ของแต่ละประเทศระบบ Precast Concrete ถูกใชค้ร้ังแรกในประเทศองักฤษ เม่ือปี ค.ศ.1878 
ส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพกัอำศยัขนำดเล็ก ต่อมำภำยหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ควำม
ตอ้งกำรท่ีพกัอำศยัมีอย่ำงมำกมำยระบบ Precast concrete จึงเป็นท่ีนิยมและช่วยท ำให้กำร
ก่อสร้ำงจ ำนวนมำกๆมีมำตรฐำนมำกยิ่งข้ึน และมำรุ่งเรืองท่ีสุดในช่วงปี 1950s ถึง 1970s 
อย่ำงไรกต็ำมดว้ยควำมไม่เขำ้ใจในระบบน้ีดีพอของผูอ้อกแบบและผูก่้อสร้ำง ท ำให้อำคำรท่ี
สร้ำงโดยระบบ Precast Concrete ไม่ประสบควำมส ำเร็จในหลำยๆโครงกำรท ำใหน้กัลงทุน
หรือเจำ้ของอำคำรเลือกท่ีจะใชก้ระบวนกำรก่อสร้ำงแบบเดิมๆ ท่ีมีควำมเส่ียงนอ้ยกว่ำท ำให้
ควำมตอ้งกำรในระบบส ำเร็จแบบเตม็รูปแบบมีควำมนิยมลดนอ้ยลงเร่ือยๆ [1]โยธำสำ ร 
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ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงและกำรขนส่งในปัจจุบัน
ประกอบกบัควำมจ ำเป็นในกำรแข่งขนัดำ้นตน้ทุนและคุณภำพของส่ิงก่อสร้ำง ไดเ้ปิดโอกำส
ให้ระบบPrecast Concrete กลบัมำไดรั้บควำมนิยมอีกคร้ัง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรถือก ำเนิด
ข้ึนมำของคอนกรีตชนิดพิเศษท่ีมีช่ือว่ำ Self-Compacting Concrete (SCC) ท ำใหรู้ปแบบของ
กำรออกแบบช้ินส่วนส ำเร็จรูปมีควำมหลำกหลำย, ซับซ้อน, และเจริญกำ้วหน้ำมำกข้ึน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงด้ำนรูปทรงทำงสถำปัตยกรรมของ
อำคำรท่ีมีควำมซบัซอ้นมำกยิง่ข้ึนได ้Mel Marshall ประธำนบริษทั Mel C. Marshall Industrial 
Consultants และผูรั้บรำงวลั Yoakum Award ในกำรประชุมของ National Precast Concrete 
Association (NPCA) เม่ือเดือนตุลำคม ปี 2007 กล่ำวไวว้่ำ ภำยใน 5 ปีจำกน้ี 50% ของปริมำณ
กำรก่อสร้ำงด้วยช้ินส่วนส ำเร็จรูปจะใช้คอนกรีตชนิดพิเศษท่ีเรียกว่ำ Self-Compacting 
Concrete [2]2. ประวติัควำมเป็นมำของ Self-Compacting Concrete (SCC)Self-Compacting 
Concrete (SCC) นั้นถูกพฒันำข้ึนมำคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1988 โดยทีมนกัวิจยัของประเทศญ่ีปุ่น 
ในเบ้ืองตน้คอนกรีตชนิดใหม่ท่ีพฒันำข้ึนมำไดน้ี้ถูกเรียกวำ่ Highperformance concrete โดยมี 



 

 

 
จุดมุ่งหมำยของกำรพฒันำน้ี เพื่อแกไ้ขปัญหำดำ้นคุณภำพและควำมคงทนของโครงสร้ำง
คอนกรีตท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกกำรปฏิบัติงำนคอนกรีตท่ีไม่
เหมำะสมของแรงงำนท่ีไม่มีคุณภำพ และแนวโนม้กำรขำดแคลนแรงงำนท่ีมีคุณภำพในอนำคต
ของประเทศญ่ีปุ่น โดยนกัวจิยัญ่ีปุ่นขณะนั้นไดใ้หนิ้ยำมหรือค ำจ  ำกดัควำม 

ของค ำว่ำ High Performance Concrete ของคอนกรีตตน้แบบท่ีพฒันำข้ึนว่ำ
จ  ำเป็นตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) ขณะยงัเป็นคอนกรีตสด : ตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรไหลเขำ้แบบไดเ้องมีควำมสม ่ำเสมอ   

โดยไม่แยกตวั 
(2) คอนกรีตท่ีช่วงอำยตุน้ๆ : ตอ้งไม่มีปัญหำเร่ืองรูพรุนและกำรแตกร้ำวเม่ือแกะแบบ 
(3) คอนกรีตเม่ือแขง็ตวัดีแลว้ : ตอ้งมีควำมทนทำนสูง 

ในขณะเดียวกนันั้น นักวิจยัทำงฝ่ังอเมริกำไดใ้ห้ค  ำจ  ำกดัควำมของค ำว่ำ  High 
PerformanceConcrete ไวก่้อนแลว้ โดยใหห้มำยถึงคอนกรีตท่ีมีควำมคงทนสูงเน่ืองมำจำกกำร
ใชอ้ตัรำส่วนน ้ ำต่อปูนซีเมนตท่ี์ต ่ำ [3] ดงันั้นเพื่อไม่ใหเ้กิดกำรสับสนในกำรใชง้ำน ทำงญ่ีปุ่น
จึงเรียกคอนกรีตชนิดพิเศษของตนน้ีว่ำ Self-Compacting High Performance Concrete [4] 
ต่อมำเน่ืองดว้ยกรรมวิธีต่ำงๆเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำมสำมำรถในกำรไหลเขำ้แบบไดเ้อง (Self-
Compactability)ของคอนกรีตได้ถูกพัฒนำมำกข้ึน ท ำให้คอนกรีตไม่จ ำเป็นท่ีจะต้องใช้
อตัรำส่วนน ้ ำต่อปูนซีเมนตท่ี์ต ่ำเสมอไปและนัน่ยอ่มส่งผลโดยตรงต่อควำมคงทน (Durability) 
ของตวัคอนกรีตเองด้วยประกอบกบัลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นในขณะท่ียงัเป็น
คอนกรีตสดท่ีสำมำรถไหล่ไดเ้องคลำ้ยกบัน ้ ำ จึงท ำใหผู้ค้นเรียกรวมคอนกรีตท่ีมีลกัษณะไหล
ไดเ้องไม่วำ่จะตอ้งใชอ้ตัรำส่วนน ้ ำต่อปูนซีเมนตสู์งหรือต ่ำกต็ำมว่ำ Self-Compacting Concrete 
(SCC) หรือท่ีทำงอเมริกำเรียกวำ่Self-Consolidating Concrete (SCC) 

 
S E I F - C O M P A C T I N G C O N C R E T E P R E C A S T C O N C R E T E 
C I V I L E N G I N E E R I N G M A G A Z I N E 
 
 



 

 

 
 

        
 

ดว้ยคุณสมบติัในกำรไหลเขำ้แบบท่ีสูง และก ำลงัอดัคอนกรีตท่ีสำมำรถออกแบบ
ใหสู้งกว่ำคอนกรีตทัว่ไปได ้ ท ำใหโ้ครงสร้ำงท่ีไม่สำมำรถสร้ำงไดห้รือท่ีสร้ำงไดย้ำกในอดีต
เป็นจริงไดด้ว้ยเทคโนโลยคีอนกรีตชนิดใหม่น้ี ตวัอยำ่งเช่นภาพท่ี 1 สะพาน Akashi Kaikyo 
เช่ือมต่อระหว่าง เมืองKobeและเกาะAwaji ประเทศญ่ีปุ่นสะพำน Akashi Kaikyo ในประเทศ
ญ่ีปุ่น (ดูภำพท่ี 1) เป็นสะพำนแขวนท่ียำวท่ีสุดในโลก[5] สร้ำงเสร็จในปี 1998 ช่วงท่ีมีควำม
ยำวมำกสุดไดแ้ก่ช่วงกลำง ซ่ึงมีควำมยำวถึง1,991 เมตร และมีควำมยำวรวมทั้งสะพำนถึง 3,911 
เมตร Self-Compacting Concreteถูกน ำมำใชใ้นกำรก่อสร้ำงแท่นยดึของสะพำน (Anchorage) 
ทั้งสองขำ้งเป็นจ ำนวน 770,000 ลูกบำศกเ์มตร โดยสำมำรถลดระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงจำก 
2.5 ปี เหลือเพียง2 ปีได ้ [4] LNG Tank ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีควำมจุถึง 180,000 
ลูกบำศกเ์มตร อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น (ดูภำพท่ี 2) สร้ำงโดย Osaka Gas Company ซ่ึงจำกกำรใช ้
Self-CompactingConcrete ในกำรก่อสร้ำ ง ท ำใหส้ำมำรถลดจ ำนวนคนงำนจำก 150 คนเหลือ 
เพียง 50 คนและในขณะเดียวกนัยงัช่วยลดระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงลงจำก 22 เดือนเหลือเพียง  



 

 

 
18 เดือนเท่ำนั้น [4] โครงกำร Sodra Lanken ถนนทำงหลวงของประเทศสวีเดน (ดูภำพท่ี 3) ซ่ึง
มีมูลค่ำประมำณ 800 ลำ้นดอลล่ำสหรัฐ ใชค้อนกรีตมำกกว่ำ 225,000 ลูกบำศกเ์มตรในกำร
ก่อสร้ำง เป็นถนน 4 เลน มีควำมยำวทั้งส้ิน 6 กิโลเมตรโดยท่ี 4.5 กิโลเมตรนั้นเป็นอุโมงค ์ส่วน
ท่ีกวำ้งท่ีสุดมี 8 เลนและประกอบไปดว้ย 7 ทำงแยกเช่ือมต่อตะวนัออกและตะวนัตกของเมือง 
Stockholm [6] 
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ภาพท่ี 2 LNG Tank ของ Osaka Gas Company ประเทศญ่ีปุ่น3. ลกัษณะและ

ประเภทของ Self-Compacting Concrete (SCC) ในปัจจุบนัSelf-Compacting Concrete (SCC) 
หมำยถึง คอนกรีตท่ีมีควำมสำมำรถในกำรไหลเขำ้ไปยงัทุกมุมของแบบไดด้ว้ยน ้ำหนกัของตวั 



 

 

 
มนัเองโดยไม่ต้องกำรกำรจ้ีเขย่ำใดๆ และไม่เกิดกำรแยกตัวของส่วนผสมในคอนกรีต
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่มวลรวม ซ่ึงเพื่อใหค้อนกรีตสำมำรถท ำเช่นนั้นไดค้อนกรีตจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมี
ควำมสำมำรถหลกั 3 อยำ่ง คือ1. ควำมสำมำรถกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงสูง (Deformation)2. 
ควำมสำมำรถในกำรไหลผ่ำนส่ิงกีดขวำง (Passing Ability)3. ควำมตำ้นทำนกำรแยกตวัของ
มวลรวมสูง (Segregation Resistance)ในปัจจุบนัเรำสำมำรถจ ำแนกประเภทของ SCC ออกได้
เป็น 3 ประเภท ตำมลกัษณะของส่วนผสมของคอนกรีต ดงัน้ี [7] 
(1) ประเภท Powder based 

SCC ประเภทน้ีจะใชป้ริมำณวสัดุประสำน ซ่ึงไดแ้ก่ ปูนซีเมนต,์ วสัดุพอซโซลำน 
และวสัดุ filler ชนิดต่ำงๆในปริมำณท่ีมำกกว่ำคอนกรีตทัว่ไป และใชอ้ตัรำส่วนน ้ ำต่อวสัดุ
ประสำนในปริมำณท่ีต ่ำเพื่อเพิ่มควำมหนืด (Viscosity) และควำมตำ้นทำนกำรแยกตวัของมวล
รวม(Seggregation Resistance) ใหแ้ก่คอนกรีต และดว้ยกำรใชป้ริมำณวสัดุประสำนท่ีมีจ ำนวน
มำกในคอนกรีตน้ีเองท ำใหจ้  ำเป็นตอ้งใชส้ำรเคมีลดน ้ ำ Superplasticizer ในปริมำณท่ีมำกตำม
ไปดว้ยเพื่อให้คอนกรีตมีควำมสำมำรถในกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงสูง (Deformation) SCC
ประเภทน้ีถูกมองว่ำน่ำจะมีควำมคงทน (Durability) สูงท่ีสุด เพรำะสำมำรถใหก้ ำลงัอดัไดสู้ง
(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัชนิดของวสัดุและปริมำณท่ีใช้ด้วย) และมีควำมพรุนต ่ำซ่ึงเป็นผลมำจำก
อตัรำส่วนน ้ำต่อวสัดุประสำนท่ีต ่ำนัน่เอง SCC ประเภทน้ีจะมีรำคำท่ีค่อนขำ้งสูงกวำ่รำคำของ 
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คอนกรีตทัว่ไปเน่ืองจำกมีกำรใชว้สัดุประสำนและสำรเคมีลดน ้ ำ Superplasticizer 

ในปริมำณท่ีมำกขอ้ควรระวงั ของ SCC ประเภทน้ีคือ ควำมสำมำรถในกำรไหล (Self-
compactability) ค่อนขำ้งท่ีจะมีควำมไวต่อกำรเปล่ียนแปลงของควำมช้ืนและขนำดคละของ
มวลรวมละเอียด SCCตน้แบบท่ีญ่ีปุ่นไดพ้ฒันำข้ึนมำนั้นจดัอยูใ่นประเภทน้ี และปัจจุบนักย็งัคง
เป็นท่ีนิยมในญ่ีปุ่นในประเทศไทยเองกนิ็ยมใช ้SCC ประเภทน้ี 



 

 

 
(2) ประเภท Viscosity agent based 

สำรเคมีผสมเพิ่มประเภท Viscosity agent ถูกน ำมำใช้เพื่อเพิ่มควำมหนืด 
(Viscosity)ใหแ้ก่คอนกรีต ท ำใหค้อนกรีตไม่จ ำเป็นตอ้งใชป้ริมำณวสัดุประสำนในปริมำณท่ี
มำกส่วนผสมของ SCC ประเภทน้ีมีควำมใกลเ้คียงกบัคอนกรีตปกติท่ีใชก้นัทัว่ไป ซ่ึงท ำให้
ควำมคงทนของSCC ประเภทน้ีไม่มีควำมแตกต่ำงไปจำกคอนกรีตทัว่ไปมำกนกั รำคำของ 
SCC ประเภทน้ีกสู็งกวำ่คอนกรีตทัว่ไปไม่มำก SCC ประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมในสหรัฐอเมริกำและ
กลุ่มประเทศในทวปียโุรป 
(3) ประเภท Combination type 

SCC ประเภทน้ีเป็นลูกผสมท่ีเกิดจำกคอนเซปทข์อง SCC ทั้งสองประเภทท่ีกล่ำว
มำแลว้ขำ้งตน้มำรวมกนั คือมีทั้งกำรใชว้สัดุประสำน และ Viscosity Agent จุดประสงคเ์พื่อ
ช่วยลดควำมไวของ SCC ต่อกำรเปล่ียนแปลงของควำมช้ืนและขนำดคละของมวลรวมละเอียด
นอกจำกน้ียงัช่วยในเร่ืองควำมสมดุลระหว่ำงรำคำและควำมคงทนของคอนกรีตท่ีตอ้งกำรอีก
ดว้ยภาพท่ี 3 โครงการถนนอุโมงค์ทางหลวง Sodra Lanken ของประเทศสวีเดน 

 
S E I F - C O M P A C T I N G C O N C R E T E P R E C A S T C O N C R E T E 
โ ย ธำ สำ ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

           
                                                                                  วศิวกรรม : คอนกรีตและวสัดุ 
 

4. ขอ้ควรระวงัในกำรใชง้ำน Self-Compacting Concrete (SCC)ในกำรใชง้ำน SCC 
นั้น ผูใ้ชจ้  ำเป็นท่ีจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบติัและพฤติกรรมของคอนกรีตอนัเป็นผลมำจำก
ส่วนผสมของคอนกรีตดว้ย เน่ืองจำกพฤติกรรมบำงอย่ำงของ SCCท่ีแตกต่ำงจำกคอนกรีต
ทัว่ไปนั้นส่งผลต่อขั้นตอนในกำรก่อสร้ำงดว้ย คุณสมบติัและพฤติกรรมของคอนกรีตส่วนหน่ึง
ท่ีมกัจะถูกมองขำ้มไปแลว้ก่อให้เกิดปัญหำในภำยหลงั ไดแ้ก่แรงดนัดำ้นขำ้ง (Hydrostatic 
Pressure) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีของเหลวทัว่ไปกระท ำต่อภำชนะท่ีบรรจุ SCC ในขณะท่ีเป็น
คอนกรีตสดนั้นก็มีควำมดันไฮดรอลิกกระท ำต่อแบบด้ำนข้ำงในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
ของเหลวอ่ืนๆทัว่ไป ท ำให้กำรเขำ้แบบหรือกำรเตรียมแบบ (Formwork Setting) ตำมปกติ
ทัว่ไปอำจจะไม่แน่นหนำเพียงพอท่ีจะสำมำรถรับแรงดนัดงักล่ำวไดก้ำรไหลออกมำตำมรูรอย
ร่ัวตำมรอยต่อต่ำงๆของแบบ (Leakage) กเ็ป็นปัญหำไดเ้ช่นกนัเพรำะ SCC มีลกัษณะเป็น 



 

 

 
ของเหลวสำมำรถท่ีจะไหลออกตำมรูร่ัวเลก็ๆเหล่ำนั้นไดก้ำรป้ัมหรือใชแ้รงดนัในกำรส่ง SCC 
ไปตำมท่อ ท่ีมกัใช้ในกำรขนส่งคอนกรีตไปยงัต ำแหน่งท่ีห่ำงไกล หรือกำรขนส่งไปยงั
ต ำแหน่งท่ีอยูสู่งข้ึนไป เช่น กำรป้ัมคอนกรีตข้ึนไปบนตึกสูงๆมีผลท ำใหค้วำมสำมำรถในกำร
ไหลของ SCC ลดลงได ้ (Slump flow ลดลงหรือ Slump loss สูง)กำรลดลงของควำม
ควำมสำมำรถในกำรเท (Slump loss) เม่ือเวลำผ่ำนไปหรือเม่ือ SCCอยูใ่นสภำพส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อุณหภูมิสูง ซ่ึงสำมำรถเกิดข้ึนไดเ้ช่นเดียวกบัคอนกรีตทัว่ไปแต่ไม่ควรแกไ้ขดว้ยกำรเติมน ้ ำ
โดยเดด็ขำดควำมรอ ้นจำกปฏกิ ริ ย ิำไฮเดรชัน่ ท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตจะสูงตำมปริมำณและชนิด
ของปูนซีเมนตท่ี์ใชโ้ดยเฉพำะอยำ่งยิง่กรณีท่ีใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 กำรใชว้สัดุ
พอซโซลำนหรือวสัดุ filler ต่ำงๆนั้นส่วนหน่ึงกเ็พื่อลดควำมร้อนจำกปฏกิริยำไฮเดรชัน่น้ีดว้ย 
ในญ่ีปุ่นปูนซีเมนตค์วำมร้อนต ่ำ (Low heat Portland cement) มกัจะถูกน ำมำใชใ้นงำน SCC
มำกกว่ำปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 อยำ่งไรกต็ำมในทุกๆงำนก่อสร้ำงท่ีใช ้SCCควรท่ี
จะตอ้งมีกำรค ำนึงถึงวิธีกำรหรือกระบวนกำรในกำรควบคุมอุณหภูมิใหเ้หมำะสมกบัชนิดของ
วสัดุประสำนท่ีใชแ้ละลกัษณะของงำนก่อสร้ำงดว้ย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือมีกำรน ำมำใชใ้นงำน
คอนกรีตหลำ (Mass concrete)ควำมไวต่อกำรเปล่ียนแปลงของควำมช้ืนและขนำดคละของมวล
รวมละเอียด โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กรณีของ SCC ท่ีเป็นประเภท Powder basedกำรหดตวัของ
คอนกรีต ซ่ึงไดแ้ก่ กำรหดตวัแบบแหง้ (drying shrinkage) และกำรหดตวัแบบออโตจีเนียส 
(Autogeneous shrinkage) โดยทัว่ไปแลว้กำรหดตวัของคอนกรีตจะเกิดข้ึนกบัส่วนท่ีเป็น
ซีเมนตเ์พสต ์ดงันั้น SCC ซ่ึงเป็นคอนกรีตท่ีมีซีเมนตเ์พสตม์ำกกว่ำคอนกรีตทัว่ไป จึงมีควำม
เส่ียงมำกกว่ำคอนกรีตทัว่ไป อยำ่งไรกต็ำมปัญหำน้ีสำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยกำรแทนท่ีปูนซีเมนต์
ดว้ย วสัดุพอซโซลำนหรือวสัดุ Filler ต่ำงๆในสัดส่วนท่ี 
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ภาพท่ี 5 ชิ้นส่วนส าเร็จรูปของ T girder ท่ีหล่อด้วย SCC ในงาน Higashi-Oozu 

Viaduct ประเทศญ่ีปุ่นเหมำะสมและออกแบบส่วนผสมใหมี้กำรหดตวัต ่ำ ในบำงกรณีสำรเคมีท่ี
ท ำใหค้อนกรีตขยำยตวั  Expansive Agent อำจจะถูกน ำมำใชเ้พื่อแกปั้ญหำกำรหดตวัเหล่ำน้ีได้
กำรท่ีคอนกรีตไม่ยอมเซ็ตตวัในกรณีท่ีมีกำรใช ้  Superplasticizer ในปริมำณท่ีมำกจนเกินไป
หรือกำรท่ี Loss on Ignition (LOI) ในเถำ้ลอย มีผลต่อประสิทธิภำพกำรใชง้ำนของ 
Superplasticizer สีของคอนกรีตท่ีอำจเปล่ียนแปลงไปตำมชนิดและปริมำณของวสัดุประสำนท่ี
ใช้กำรเกิดฟองอำกำศบริเวณผิวคอนกรีตท่ีมีแบบด้ำนบนอันเน่ืองมำจำกกำรสะสมของ
ฟองอำกำศ เป็นตน้ 
 
ประเทศญี่ปุ่ น 

 

         



 

 

  
ตารางที ่1 รำคำของSCC เทียบกบัรำคำของคอนกรีตปกติท่ีใชใ้นงำน Higashi-Oozu Viaduct 
Ingredient Conventional concrete SCC 
Material 100 104.1 
Labor 100 67.2 
Total 100 92.5 
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5. Self-Compacting Concrete และอุตสำหกรรม Precast Concreteด้วย

คุณสมบติัเฉพำะอนัโดดเด่นในดำ้นกำรไหลเขำ้แบบไดด้ว้ยตวัเองของ SCC ท ำใหมี้กำรน ำมำ 
 
ประยกุตใ์ชใ้นอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงดว้ยช้ินส่วนส ำเร็จรูป Precast concrete ขอ้ดีของ SCC 
ท่ีเหนือกว่ำคอนกรีตทัว่ไปในงำน precast concrete ไดแ้ก่มีควำมเหมำะสมอยำ่งยิง่กบัแบบท่ีมี
ควำมซับซ้อนและ/หรือ มีกำรใช้เหล็กเสริมในปริมำณมำกๆสำมำรถออกแบบให้ช้ินงำนมี
ขนำดลดลงได ้เน่ืองจำกควำมสำมำรถในกำรใหก้ ำลงัอดัท่ีสูงสำมำรถใชง้ำนในโครงสร้ำงปิดท่ี
คนงำนไม่สำมำรถเขำ้ไปท ำงำนหรือมองไม่เห็นได้ลดมลภำวะทำงเสียงท่ีเกิดข้ึนได้ทั้ งใน
สถำนท่ีก่อสร้ำงและสถำนท่ีหล่อช้ินส่วนส ำเร็จลดปัญหำทั้งปวงอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรจ้ีเขย่ำ
คอนกรีตมำกหรือนอ้ยเกินไปลดระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำงและจ ำนวนคนงำนลงช่วยยดือำยุ
กำรใชง้ำนของแบบ เน่ืองจำกกำรไม่ตอ้งจ้ีเขยำ่ลดตน้ทุนในกำรผลิต จำกค่ำอุปกรณ์เคร่ืองจ้ี
เขยำ่และค่ำซ่อมบ ำรุงของอุปกรณ์เหล่ำนั้นมกัจะไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรตกแต่งพื้นผิวใหแ้ก่ช้ินงำน 
หรือลดงำนตกแต่งพื้นผวิช้ินงำนไดใ้หก้ำรกระจำยตวั ของส่วนผสมคอนกรีต และฟองอำกำศท่ี
ดีส่งผลดีต่อ คุณภำพของช้ินงำนตวัอยำ่งของกำรใชง้ำน Self-Compacting Concrete (SCC) ใน
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงดว้ยช้ินส่วนส ำเร็จรูป Precast concreteในต่ำงประเทศ เช่นประเทศ
ญี่ปุ่ น - กำรใช ้SCC กบัช้ินส่วนคำนตวัทีส ำเร็จรูปอดัแรง (Precast prestressedT girder) ส ำหรับ 



 

 

 
สร้ำงสะพำน ฮิกำชิ-โอซู (Higashi-Oozu Viaduct) ในประเทศญ่ีปุ่น(ดูภำพท่ี 5) โครงกำรน้ีเดิม
ทีนั้นออกแบบมำใหใ้ชค้อนกรีตทัว่ไปในกำรก่อสร้ำง แต่ต่อมำเน่ืองดว้ยปัญหำในเร่ืองคุณภำพ
ของช้ินงำนท่ีคอนกรีตทัว่ไปท ำได้ไม่ค่อยดีนัก ประกอบกบักำรถูกร้องเรียนในเร่ืองของ
มลภำวะทำงเสียงท ำใหต้อ้งมีกำรเปล่ียนมำใช ้SCC ในกำรหล่อช้ินส่วนส ำเร็จแทน ซ่ึงช้ินงำนท่ี
ไดน้ั้นมีพื้นผิวท่ีเรียบร้อยและไม่มีปัญหำใดๆแมใ้นส่วนท่ีมีเหล็กเสริมหนำแน่น นอกจำกน้ี
ขอ้มูลของรำคำตน้ทุนในกำรก่อสร้ำงโดยใชค้อนกรีตทัว่ไป เทียบกบัรำคำของ SCC ใน
โครงกำร Higashi-Oozu Viaduct น้ี พบว่ำกำรใชS้CC กลบัมีตน้ทุนต ่ำกว่ำกำรใชค้อนกรีต
ทัว่ไป (ดูตำรำงท่ี 1) ซ่ึงเป็นผลมำจำกค่ำแรงงำนท่ีลดลง [8]ประเทศสหรัฐอเมริกา - หน่วยงำน
ของรัฐในดำ้นกำรคมนำคมของรัฐต่ำงๆในอเมริกำหนัมำใช ้ SCC ในงำน precast prestressed 
concrete ส ำหรับกำรสร้ำง ทำงหลวง(Highway), และสะพำน (Bridge) ต่ำงๆมำกข้ึน [9] เช่น 
Department of Transportation ของ Virginia ไดมี้กำรร่วมมือกบัหอ้งปฏิบติักำรของ Federal 
Highway Administration(FHWA) เพื่อท ำกำรศึกษำพฤติกรรมต่ำงๆของคำนคอนกรีต SCC อดั
แรงในปี 2003 และไดน้ ำผลผลของกำรศึกษำนั้นมำสร้ำงสะพำนขำ้มแม่น ้ ำ Pamunkey ในปี 
2005 (ดภู ำพท่ี 6),Department of Roads ของ Nebraska ไดมี้กำรสร้ำงสะพำน Skyline Bridge 
ท่ีโอฮำมำ(ดูภำพท่ี 7) เป็นตน้ 
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ในส่วนของประเทศไทยปัจจุบนักมี็กำรใช ้ SCC ในงำนก่อสร้ำงอยูบ่ำ้งแต่กย็งัไม่

เป็นจ ำนวนมำกนกั (ดูภำพท่ี 8) กำรใชง้ำนมีทั้งในส่วนของงำนคอนกรีตผสมเสร็จ และงำน
คอนกรีตส ำเร็จรูป เช่น โรงงำนหล่อเสำเขม็และโรงงำนท ำช้ินส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูปขนำด
ใหญ่(Segment) บำงโรงงำน 

 
 



 

 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

      
 
ภาพท่ี 6 สะพานข้ามแม่น า้  Pamunkey และชิ้นส่วนส าเร็จใน Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ภาพท่ี 7 สะพาน Skyline Bridge และชิ้นส่วนส าเร็จใน Nebraska ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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วศิวกรรม : คอนกรีตและวสัดุ 
ประเทศไทย 
1. งานคอนกรีตผสมส าเร็จ (Ready-Mixed Concrete) 
ปริมำณกำรใช ้SCC (ลบ.ม.) 
ปริมำณกำรใชส้ะสม 
 



 

 

 
2. งานคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast Concrete) 
ปริมำณ 18,000 ลบ.ม./ปี 
กำรใชง้ำนคอนกรีต SCC คิดเป็น 0.2% ของงำนคอนกรีตทั้งหมดต่อปี 
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ภาพท่ี 8 ประมาณการปริมาณการใช้คอนกรีต SCC ในประเทศไทย 
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มะเร็งคอนกรีต 
 

โดย  รศ ดร สุวมิล สัจจวาณชิย์ 
ภาควชิา วศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตพีมิพ์คร้ังแรกใน หนังสือ  45 ปีวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 
2511       

    
หลายๆคนอาจจะงง ๆ เม่ือไดย้ินค าว่า “มะเร็งคอนกรีต”….. เอ๊ะ คอนกรีตเป็น

มะเร็งไดเ้หรอ….อะไรจะทนัสมยัขนาดนั้น!!! 
ค าว่า “มะเร็งคอนกรีต” นั้นหลายๆคนอาจหมายถึงการเส่ือมสภาพของคอนกรีตท่ี

ตอ้งใชเ้วลานาน เป็นไปอยา่งเงียบๆ กวา่(เจา้ของอาคาร) จะรู้ตวั กห็นกัหนาสาหสัเสียแลว้  บาง
คนอาจจะนึกถึงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตท่ีท าให้คอนกรีตค่อยๆแตกร่อนเห็น
เหล็กเสริมท่ีเป็นสนิมจนแทบจ าไม่ได…้ แต่นักคอนกรีตวิทยาส่วนใหญ่ใชค้วามหมายน้ีมุ่ง
ประเด็นไปท่ีการเส่ือมสภาพของคอนกรีตชนิดท่ีไม่ค่อยไดพ้บเห็นในประเทศไทย หรือท่ี
เรียกว่า ASR (1)มากกว่าความหมายอ่ืน เน่ืองจากมีความละมา้ยคลา้ยคลึงกบัโรคมะเร็งท่ีเป็น
โรคทอปฮิตติดอนัดบัของผูค้นแบบแฝดคนละฝา ยงัไงยงังั้น….หลายคนอาจจะยงังงต่อ….เอ 
มนัเหมือนกนัไดย้งัไงกนั…. 

อันน้ีอาจอธิบายได้ว่าเป็นเพราะ พฤติกรรมในการเกิดการเส่ือมสภาพชนิดน้ี
ซบัซอ้น มีความไม่แน่นอนสูงทั้งในดา้นโอกาสของการเกิดและความรุนแรงหลงัจากท่ีเกิดไป
แลว้  การตรวจพบแต่เน่ินๆท าไดย้าก มาพบทีหลงัก็มกัจะอยู่ในขั้นหนกัหนาไปแลว้ เรียกว่า
ตอ้งร้องเพลง “รู้ตวัเม่ือสาย” แข่งกบัคุณสุเทพ วงศค์  าแหงนัน่…. แถมวิธีการตรวจสอบกต็อ้ง
ใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือวธีิท่ีราคาค่อนขา้งแพงรวมถึงมีอาการแทรกซอ้นท่ีท าใหแ้ปลผลสับสนได ้



 

 

 
ง่าย ตลอดจนการแกไ้ขหรือท่ีเรียกวา่รักษากย็งัไม่ไดผ้ล”ร้อยปูเซ็ง” เสียอีก เรียกว่ามีพฤติกรรม
อยูใ่นกรอบเดียวกบักบัโรคมะเร็งของมนุษยส์องขาเป๊ียบ!!…. 

ถา้อย่างนั้น…..วิศวกรโยธามืออาชีพหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต มาท าความ
รู้จกักบัเจา้การเส่ือมสภาพชนิดน้ีใหม้ากข้ึนอีกนิด….จะดีไหม ? ? 

ก่อนอ่ืน…ตอ้งขอบอก…ว่าเจา้ ASRหรือ Alkali Silicate Reaction เป็นการ
เส่ือมสภาพ (ทางเคมี)ชนิดหน่ึงของคอนกรีตท่ีเกิดจากภายในเน้ือคอนกรีตแท้ๆ  ไม่ไดเ้กิดจาก
สาเหตุภายนอก หรือจากวสัดุอ่ืนๆ อยา่งเช่นการเกิดสนิมของเหลก็เสริม ซ่ึงเป็นผลใหค้อนกรีต
รอบๆเหลก็เสริม เกิดแรงดนั และถา้คอนกรีตรับแรงดนันั้นไม่ได ้กจ็ะแตกหลุดร่อนออก แต่สา
เหตและกลไกท่ีเกิดข้ึนจาก ASR ซ่ึงเป็น “sub set หน่ึงของ AAR หรือ Alkali Aggregate 
Reaction แตกต่างไปจากท่ีเล่ามาแลว้ โดย AAR เป็นการเส่ือมสภาพจากปฏิกิริยาภายใน
ระหว่างด่างในปูนซีเมนต์กบัแร่ธาตุในมวลรวมบางชนิดท่ีไวต่อปฏิกิริยา จึงเป็นการเกิดจาก
เน้ือในคอนกรีตลว้นๆ  ในกรณีท่ีใช้มวลรวมหรือ หินท่ีมีแร่ซิลิกาท่ีไวต่อปฏิกิริยา การ
เกิดปฏิกิริยาน้ีจะรียกวา่ ASR  

หลายคนอาจจะสงสัยว่า….เอ….หินจะมีปัญหาทุกชนิดเลยเหรอ….ค าตอบก็คือมี
หินบางชนิดเท่านั้น  โดยหินท่ีมกัเจอะเจอโอกาสเกิดปัญหาการเส่ือมสภาพแบบ ASR ไดแ้ก่ โอ
พอไลน์ซิลิกา้ , แคลซีโดไนย ์, หินแกว้ภูเขาไฟหรือ Volcanic Glass, หินเชิร์ท, หินบะซอลต์
บางชนิด และหินไรโอไรท์, หินแอนดีไซด์ และ หินฟิลไลท,์ หินเกรยแ์วค,หิน ฮอร์นเฟล, หิน
ผลึกควอตซ์จ  าพวกCryptocrystalline Quartz เป็นตน้ (1) ….ถา้คุณเผลอร้องว่า…โอโ้ฮ…หินช่ือ
ประหลาดพวกนีมนัอะไรกนั   มีดว้ยเหรอ……..นัน่ก็แปลว่าคุณ คุณ  ตอ้งยอ้นกลบัไปคน้หา
ต าราธรณิวิทยาท่ีโยนท้ิงไปตั้งนานแลว้  กลบัมาอ่านใหม่…… แต่วิธีท่ีง่ายท่ีสุดกคื็อ….คิดไม่
ออกบอกอากู๋ (เก้ิล)….google… 

แลว้ปัญหามนัเป็นยงัไงล่ะ…..ขอตอบอยา่งน้ีวา่…..ผลจากปฏิกิริยาไดเ้ป็น ASR gel 
ซ่ึงอาจจะเกิดรอบๆมวลรวมเจา้ปัญหา แลว้ค่อยๆแทรกซึมไปตามรอยแตกในบริเวณอ่ืนหรือ
สะสมในช่องวา่ง อยา่งไรกต็าม แต่อนัน้ียงัไม่ใช่ปัญหา…. ปัญหาของ ASR นั้น เกิดข้ึนจากการ
ท่ีเจลมีคุณลกัษณะดึงดูดน ้ า และเม่ือดูดซับน ้ าจากความช้ืนก็จะขยายตวัและดันคอนกรีตท่ี
แขง็ตวัแลว้ท่ีอยูร่อบๆ แรงดึงท่ีเกิดข้ึนในบริเวณรอบๆ อาจสูงถึง 6-7 MPa(2) และหากสูงเกิน 



 

 

 
กว่าท่ีคอนกรีตจะรับได ้คอนกรีตกจ็ะแตกร้าว  รอยร้าวท่ีเกิดจาก ASR มกัมีหนา้ตาแบบ map 
cracking (3 )ซ่ึงจะแตกต่างจากรอยร้าวเน่ืองจากสาเหตอ่ืนๆอย่างเช่นรอยร้าวจากการเกิดสนิม
เหลก็ท่ีคอนกรีตมกัจะเห็นการแตกร้าวตามแนวเหลก็ หรือในกรณีท่ีรุนแรง คอนกรีตก็จะแตก
ร่อนออกจนเห็นเหล็กท่ีเป็นสนิม ซ่ึงเป็นปรากฏการ์ณทีเราเห็นจนชินตาทั้ง จากบา้นตวัเอง 
บา้นคนอ่ืน หรืออาคารขนาดใหญ่หลายๆแห่ง  

ASR หรือเจา้ “มะเร็งคอนกรีต”(4) น้ี เป็นการเส่ือมสภาพท่ีไม่ค่อยไดเ้ห็นบ่อยนกัใน
ประเทศไทย  เพราะมวลรวมส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตมักเป็นหินปูนคุณภาพดี 
ประกอบกบัผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่หลายราย ตระหนกัถึงปัญหาของ ASR ท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับแหล่งหินบางชนิดได้ และพยายามหลีกเล่ียงการใช้หินแหล่งหินท่ีอาจมีปัญหาเพื่อ
ป้องกนัปัญหาตั้งแต่ตน้ ดงันั้นปัญหาจาก ASR จึงนอ้ยลงมากจนเกือบจะไม่เคยมีรายงานอยา่ง
เป็นทางการเลย  จนกระทั่งในปี พศ.2552 คณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดร้ายงานการพบ ASR อยา่งป็นทางการคร้ังแรก ( 5,15)  ซ่ึงเป็นการ
พบท่ียืนยนัการ “เป็น อยู่ คือ” แถมดว้ยความจริงท่ีว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีมีปริมาณ และ 
มูลค่ามหาศาล ในปัจจุบนั นั้นยงัคงตอ้งใช้พระเอกคอนกรีต ซ่ึงมีมวลรวมเป็นพระรองตวั
ส าคญั รวมถึงแหล่งทรัพยากรคุณภาพดี (ท่ีไดป้ระทานบตัร) ก็ชักร่อยหรอลง แหล่งทีมีอยู่
ประมาณร้อยละห้าถึงสิบห้ายงัเป็นวสัดุท่ี(ฝร่ัง)จดัอยู่ในหินจ าพวกทีมีโอกาสเกิดปัญหาได ้ 
ดงันั้น ASR จึงอาจไม่ไดแ้ปลวา่ “คุณจะไม่ค่อยไดเ้จอ” หรือAS you see it, Rarely อีกต่อไป  

แต่ถึงอยา่งไรกต็าม “โอกาสเกิดปัญหา” อาจจะไม่ไดเ้ป็นปัญหาเสมอไป เพราะการ
เกิดปัญหาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตอ้งปวดหวันั้น ตอ้งมีปัจจยัส าคญัสองสามอยา่งครบถว้น จึงจะเกิดการ
แตกร้าวให้เจา้ของโครงการ (ตอ้งปวดร้าว) หางบประมาณมาซ่อม แถมงบท่ีว่าน้ีก็เป็นงบ”
ประมาณ”สมช่ือ คือแค่ประมาณว่าตอ้งใชเ้งินเท่านั้นเท่าน้ี แต่การซ่อมให้”โรค”หายขาด อาจ
ตอ้งประมาณสูงข้ึนอีกกเ็ป็นได ้

ปัจจยัส าคญัท่ีวา่น้ี คือ อลัคาไลในซีเมนต ์หินท่ีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาและความช้ืน
.....ถา้คอนกรีตยงัตอ้งใชซี้เมนต…์อลัคาไลในซีเมนต ์เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เพียงแต่จะมีมาก
หรือน้อยเท่านั้น  แมม้าตรฐานการผลิตซีเมนต์ทุกๆ มาตรฐานจะพยายามก าหนดปริมาณอลั
คาไลสูงสุดในซีเมนตไ์วก้ต็าม อลัคาไลท่ีมีผลกระทบต่อ ASR ไดแ้ก่ ออกไซดข์องโซเดียมและ 



 

 

 
โปตสัเซียม (Na2O และ k2O)  ซ่ึงมกัคิดในเทอมของปริมาณโซเดียมออกไซดเ์ทียบเท่าหรือ 
Na2O equivalent  ในกรณีของ ASR หากค่าท่ีวา่น้ีสูงเกิน 0.6% มกัมีแนวโนม้เกิดปัญหาไดถ้า้ใช้
มวลรวมท่ีไวต่อปฏิกิริยาในส่วนผสมคอนกรีต แต่จริงๆแลว้นกัวิจยัเขาว่าตวัการท่ีส าคญัของ
ปัจจยัน้ีคือ ไฮดรอกซิลอิออน ท่ีอยูใ่นสารละลายอลัคาไลในช่องว่างในเน้ือคอนกรีต มากกว่า
ปัจจยัส าคญัชนิดท่ีสองคือมวลรวมท่ีใช้ในคอนกรีต ซ่ึงไดแ้ก่ หินและทราย โดยทัว่ไปถา้ใช้
ทรายแม่น ้ า มกัจะเจอปัญหานอ้ย  แต่ในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งใชท้รายจากการบดยอ่ยของหิน และ
เผอิญเป็นหินท่ีมีปัญหาคือเป็นพวกแร่ซิลิกา้ท่ีไวต่อปฏิกิริยากบัอลัคาไล ปัญหา ASR กอ็าจเกิด
ได้ทั้ งจากหินและทราย โดยเฉพาะพวกท่ีมีแร่ซิลิก้าในรูปแบบท่ีเป็น Amorphous หรือ 
crystalline หรือ cryptocrystalline fibrous บางชนิดดงัท่ีกล่าวมาแลว้  

ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีจดัว่าส าคัญมาก ชนิด”ไม่มีไม่ได้” คือ ความช้ืน แม้ว่า
คอนกรีตนั้นจะมีปัญหาเร่ือง ASR แต่การเส่ือมสภาพอาจยงัไม่เกิดข้ึน หากโครงสร้างนั้นไม่อยู่
ในสภาวะเปียกช้ืน เน่ืองจาก ASR gel ท่ีอาจเกิดยงัไม่มีการขยายตวัมากพอท่ีจะท าใหค้อนกรีต
เกิดการแตกร้าวข้ึนได ้

ถา้มีปัจจยัครบถว้นทั้งสามประการเม่ือไหร่  ก็จะเกิดการแตกร้าวในลกัษณะ map 
cracking จากการขยายตวัของ gel ท่ีดูดซับความช้ืน   อย่างไรก็ดีรูปแบบรอยร้าวอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดต้ามลกัษณะการยึดร้ังอ่ืนๆ   ลกัษณะเด่นชัดของการเส่ือมสภาพเน่ืองจาก 
ASR น้ี คือ การพบ Alkali-Silica gel ในรอยร้าว หรือท่ีขอบของมวลรวมหรือแมแ้ต่พบสะสม
ในรอยร้าวของหินท่ีใชซ่ึ้งสามารถใช้เทคนิคการตรวจสอบดว้ย Petrographic analysis ซ่ึงถือว่า
เป็นวิธีท่ีใหผ้ลยนืยนัท่ีแน่นอน(6) หรืออาจใชว้ิธี Scanning Electron Microscopy (SEM) กไ็ด ้
อยา่งไรกดี็วธีิทั้งสองตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือเคร่ืองมือซบัซอ้น และ
การตรวจสอบมีราคาแพง นอกจากทั้งสองวิธีน้ีแลว้ ยงัอาจใช้วิธีการคดักรองเบ้ืองตน้ดว้ยวิธี
ง่ายๆ เช่นการใชส้าร Uranyl Acetate แช่ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีฝานเป็นช้ินบางๆ แลว้ส่องดูภายใต้
แสงยวูี ตามวิธีการของ FHWA ซ่ึงจะเห็น ASR gel ท่ีถูกอิออนของ  Uranyl ( 2

2UO
 ) เขา้ไป

แทนท่ีอลัคาไลน์อิออนใน Gel และเรืองแสงภายใตแ้สง UV เป็นขอบเรืองแสงสีเขียวเหลือง
ชดัเจนดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 



 

 

 

                                
                               (ก)                                                                        (ข) 
                      รูปที ่1  การเปรียบเทียบช้ินส่วนฺท่ีเจาะจากองคอ์าคารจริงภายใต ้ภายใตแ้สงปกติ และแสงUV (15) 
 

ลูกศรสีด าหนาแสดงถึงหินท่ีไม่เกิดปฎิกิริยา ซ่ึงไม่ปรากฏเส้นขอบเรืองแสง  
ขณะท่ีรูปทางซ้ายมือลูกศรสีด าบาง ซ่ึงช้ีท่ีต  าแหน่งของหินซ่ึงมองไม่เห็นขอบแต่ในรูปทาง
ขวามือ ภายใตแ้สงยวูีในต าแหน่งเดียวกนั ปรากฏเส้นขอบเรืองแสงชดัเจน หนาแสดงถึงหินท่ี
เกิดปฎิกิริยาชดัเจน ขณะเดียวกนั ลูกศรสีด าเส้นประในรูปทางซา้ยมือในแสงธรรมชาติ ไม่ได้
แสดงความผิดปกติใดๆให้เห็น  แต่ภายใตแ้สงยูวีในรูปขวามือ ณ ต าแหน่งเดียวกนั แสดง
บริเวณท่ีมีการเรืองแสงหนาแน่น ซ่ึงบ่งช้ีถึงการสะสมของเจลในบริเวณนั้น 

ผูอ่้าน อ่านไปอาจมีขอ้สงสัยว่า เอ  วิธีท่ีใช้ดูเหมือนจะใช้กบัคอนกรีตท่ีอาจจะมี
หรือไม่มีปัญหาน่ีนา…. ถา้จะรู้ก่อนเท ( คอนกรีต) จะไดไ้หม???   

ขอตอบ……เทคนิคท่ีใช้ตรวจสอบหาว่ามวลรวมท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหา ASR 
หรือเปล่า รวมถึงยงัใชห้าหลกัฐานยืนยนัการเกิด ASR จริง ยงัมีอีกหลายวิธีเช่น การวดัการ
ขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์ หรือคอนกรีตในสภาวะเร่ง แบบต่างๆ  ข้ึนกบัว่าป้อมค่ายไหน 
มาตรฐานไหนเป็นผูเ้สนอ 

 

Natural light UV light 



 

 

 
แต่….ขอบอก(และยืนยนั) อีกว่าปัญหาการเส่ือมสภาพจาก ASR หรือรวมถึงจาก

ปฏิกิริยาเคมีอ่ืนๆ นั้นเป็นเร่ืองซบัซอ้นปวดหวัชนิดไมเกรนกว็่าได ้แถมยงัมีปัจจยัเก่ียวขอ้งท่ีมี
ผลกระทบหลากหลาย เพราะแมแ้ต่มวลรวมท่ีจดัว่าเป็นพวกไวต่อปฏิกิริยาแต่ละชนิดเองกย็งัมี
ผลกระทบ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัได ้ อยา่งเช่นมวลรวมท่ีไวต่อปฏิกิริยาบางอยา่งอาจ
ขยายตวัเพิ่มข้ึน ถา้ใชป้ริมาณมวลรวมนั้นมากข้ึนในสัดส่วนของมวลรวมท่ีใชผ้สมคอนกรีต 
แถมมวลรวมบางชนิดยงัอาจมีปัจจยัท่ีเรียกว่า “เขตมีปัญหาพิเศษ หรือ Pessimum effect” (7) เขา้
มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแปลว่าในช่วงปริมาณมวลรวมหน่ึง  อาจท าใหมี้การขยายตวัอยา่งมาก แต่ถา้ใช้
ปริมาณสูงหรือต ่ากวา่นั้นปัญหาการขยายตวักจ็ะนอ้ยลง หรือไม่มีปัญหาเป็นตน้ 

คุณ คุณผูอ่้านข้ีสงสัยอาจจะถามต่ออีกวา่  …..เอ แลว้มนัจะเป็นอนัตรายไหมนะ…. 
เน่ืองจากโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพจากปัญหา ASR พบกนัทัว่ไปในหลายประเทศ….ค าตอบน้ีคง
ตอ้งอาศยัค าตอบจากต่างประเทศท่ีมีประสบการ์ณมาแลว้มาเล่าสู่กนัฟัง 

ความรุนแรงของปัญหาการเสียหายจาก ASR มีระดบัต่างกนัไดม้าก ในบางคร้ังอาจ
ปรากฏเป็นเพียงรอยร้าวท่ีผิว แต่บางกรณีท่ีมีการรายงานอาจรุนแรงถึงขั้นเหล็กเสริมขาด (8) 
หรือปรากฏรอยร้าวน่ากลวัแบบในรูปท่ี 2 (ก) อย่างไรก็ดีส าหรับการเส่ือมสภาพชนิดน้ี 
ระยะเวลานบัตั้งแต่ปฏิกิริยาเกิดข้ึนจนถึงคอนกรีตแตกร้าวนั้นอาจกินเวลานาน ในหลายกรณี 
อาจกินเวลานานถึง 15-20 ปี ปฏิกิริยาท่ีสืบเน่ืองและการเส่ือมสภาพอาจเป็นผลจากการ “ร่วม
ดว้ยช่วยกนั” จากสาเหตุอ่ืนๆท่ีเขา้มา “แจม”ภายหลงั ดงันั้น ระยะเวลาท่ีพบเห็นและความ
รุนแรงของการเกิดรอยร้าวกอ็าจผนัแปรไดต้ามสาเหตุแรกๆ 

ในสหรัฐอเมริกาเร่ิมพบปัญหาของการแตกร้าวจ านวนมากใน California ใน
ระหวา่งปี คศ.1920-1930 และเร่ิมตระหนกัว่าเป็นผลสืบเน่ืองจาก ASR ในราวปี ค.ศ.1940 เม่ือ 
Stanton ยืนยนัสาเหตจากการศึกษาได ้ นับจากนั้นนกัวิจยัและวิศวกรเร่ิมตระหนกัถึงความ
รุนแรงของปัญหาท่ีขยายกวา้งกวา่ท่ีคาดกนัในราวปี 1980 (9,10)    ตวัอยา่งเช่น โครงสร้างสะพาน 
Manette Bridge ในรัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา ท่ีสร้างข้ึนในปี 1930 และมีการตรวจสอบและ
ทดสอบอย่างต่อเน่ืองในระหว่างปี 1976 ถึง 2003 ซ่ึงยืนยนัสาเหตุการเส่ือมสภาพของตอม่อ
คอนกรีตจากปัญหา ASR(11)  หรือโรงบ าบดัน ้าเสีย Shek Wu Hui ในฮ่องกง ท่ีสร้างในช่วงตน้ปี 
 



 

 

 
 ค.ศ.1980(12) และมีรายงานการเส่ือมสภาพจาก ASR ในปี 1991 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 (ข) หรือ
กรณีเกิดข้ึนในเข่ือนคอนกรีต Parker Dam ในรัฐคาลิฟอร์เนีย ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1938 และมี
รายงานการเส่ือมสภาพเน่ืองจาก ASR และเป็นผลใหเ้ข่ือนเกิดการโก่งตวัมากถึง 180 มม. จาก
การขยายตวั(7)  แมว้่าปัญหาของ ASR ในคอนกรีตจะรุนแรงมากนอ้ยต่างกนั และมีรายงานการ
ทุบท้ิงโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพเน่ืองจาก ASR เช่น สะพานสองแห่งในประเทศเยอรมนั (3) แต่ยงั
ไม่มีรายงานการวบิติัของโครงสร้างคอนกรีตโดยตรง 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                     ( ก)              (ข) 
                                      รูปที ่2  การแตกร้าวจาก ASR  ( ก) ในฐานคอนกรีตส าหรับเสาสถานีจ่ายไฟฟ้า 
                                                   ขนาดใหญ่ (14 )  (ข) ของโรงบ าบดัน ้าเสีย (13) 
 

ปัญหา ของ ASR ในประเทศไทยพบจากการตรวจสอบช้ินตวัอย่างท่ีเจาะมาจาก
โครงสร้างจริงในสนาม (5) ซ่ึงปรากฏรอยแตกร้าว การตรวจสอบทางศิลาวรรณาหรือ 
Petrographic analysis ท่ีประยุกต์ใช้กบังานคอนกรีตพบว่ามวลรวมในช้ินตวัอย่างเป็น 
หินแกรนิตเน้ือละเอียด และมีแร่ไพไรต ์ปนอยู่บา้งเลก็นอ้ย มีการตรวจพบ ASR gel ในรอย
แตกและในช่องว่าง ดงัแสดงในรูปท่ี 3 (ก) นอกจากนั้น การวดัการขยายตวัของช้ินตวัอยา่งใน
หอ้งแลป โดยใชส้ภาวะเร่งแบบปกติ (การเร่งการขยายตวัดว้ยการแช่ในน ้ าอุ่น 38 ºC) และแบบ
รุนแรง (ในสารละลาย NaOH เขม้ขน้ 0.1 M ท่ีอุณหภูมิ 80 ºC ) แสดงในรูปท่ี 3 (ข) โดย  
 



 

 

 
ตวัอยา่ง A, B มาจากโครงสร้างเดียวกนั เจาะจากต าแหน่งต่างกนั และทีระดบัต่างกนั ในช่วง 
15-30 ซม จากผวิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        (ก)                                                                            (ข) 
 
                                รูปที ่3 ASR gel ในรอยร้าว  (ก) และการเปรียบเทียบการขยายตวัของช้ินตวัอยา่ง A, Bใน                  
                                            สารละลาย NaOH และในน ้า (ข) (5) 

 
ถา้ดูจากรูปท่ี 3 (ข)  การขยายตวัของช้ินตวัอยา่งท่ีมาจากแท่งคอนกรีตช้ินเดียวกนั

ในสารละลาย NaOH และในน ้ า (A, A-water) ท่ีอายเุดียวกนั คือท่ี อาย ุ64 วนั จะเห็นว่ามีความ
แตกต่างกนัประมาณสองเท่า การขยายตวัในน ้ าอุ่น”ใกลเ้คียง” กบัสภาวะจริงในสนามมากกว่า
การขยายตวัในสารละลาย NaOH 80C ซ่ึงเป็นการทดสอบท่ีใชม้าตรฐาน ASTM เป็นแนวทาง
ส าหรับการเร่งดว้ยสภาวะรุนแรง ทั้งการทดสอบการคดักรอง และการขยายตวัยืนยนัปัญหา 
ASR ในประเทศไทยในเบ้ืองตน้  
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ในปัจจุบนั ปัญหาของ ASR อาจพบเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากหลายสาเหตุเช่น 

แนวโนม้ของการลดอุณหภูมิในเตาเผา ดว้ยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อาจมีผลให้ Alkali ใน
ซีเมนตเ์พิ่มข้ึน หรือแนวโนม้ของแหล่งหินคุณภาพดีท่ีอาจมีจ านวนนอ้ยลงท าใหก้ารหลีกเล่ียง 
หินท่ีอาจมีปัญหาในด้านปฏิกิริยาท าได้ยาก หรือแม้แต่ความพยายามในการใช้น ้ าล้างใน
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ในการผสมคอนกรีตโดยไม่ระวงักอ็าจท าใหป้ริมาณอลัคาไลในน ้ า
ผสมคอนกรีตเพิ่มมากข้ึน(2) ดงันั้นหากผูใ้ช ้ผูผ้ลิต ขาดความตระหนกัหรือขาดความเขา้ใจใน
ปัญหาน้ี กอ็าจท าใหเ้กิดผลเสียไดม้าก 

บทความเร่ือง“มะเร็งคอนกรีต” ช้ินน้ี มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตระหนกัว่าปัญหา 
ASR  นั้น อาจมิไดไ้กลตวัและมิไดไ้ม่มีโอกาสพบเจอ แต่เป็น Alkali Silica Reaction ท่ีทัว่โลก
เขาคิดวา่ Real Serious And (Headache)! ท่ีควรระวงัวา่ อาจจะเจอ (และปวดหวั) ไดเ้ช่นกนั 
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ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอยีด 
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ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (blast-furnace slag) คือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่โลหะซ่ึงส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยซิลิเกตและอลูมิโนซิลิเกตของแคลเซียมและอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะหลอมละลาย
พร้อมกบัเหล็กในเตาถลุงเหล็ก นอกจากน้ียงัให้ค  าจ  ากดัความของเม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็ก 
(granulated blast-furnace slag) หมายถึงเม็ดวสัดุท่ีไม่เป็นผลึกซ่ึงไดจ้ากการท าตะกรันท่ี
หลอมเหลวในเตาถลุงเหล็กให้เยน็ตวัลงอย่างรวดเร็วโดยการจุ่มลงในน ้ าหรือใชน้ ้ าฉีดเพื่อให้
ตะกรันเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็ว [1] 

ตะกรันเตาถลุงเหลก็นอกจากจะใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตแ์ลว้ ยงัใชเ้ป็น
วสัดุประสานในส่วนผสมร่วมกบัปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ปูนขาวอ่ิมตวั (hydrated lime)  
ยปิซัม หรือ แอนไฮไดรต ์(anhydrite)  ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถใชใ้นรูปของ
ปูนซีเมนตผ์สมหรือใช้เป็นส่วนผสมแยกต่างหากในการผสมคอนกรีต  ซ่ึงการใช้ตะกรันเตา
ถลุงเหลก็บดละเอียดแยกผสมต่างหากในการผสมคอนกรีตมีขอ้ดี 2 ประการคือ  1. สามารถบด
ตะกรันเตาถลุงเหลก็ใหล้ะเอียดจนถึงค่าท่ีตอ้งการ  และ 2.สามารถปรับปริมาณของตะกรันเตา
ถลุงเหลก็ใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละงานได ้

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการผลิตตะกรันเตาถลุงเหลก็ในประเทศไทย   ดงันั้นจึงขอให้
รายละเอียดท่ีเก่ียวกับตะกรันเตาถลุงเหล็กเพื่อเป็นวสัดุอีกทางเลือกหน่ึงในส่วนผสมของ
คอนกรีต  



 

 

 
กระบวนการผลติตะกรันเตาถลงุเหลก็ 

ในกระบวนการถลุงเหล็ก โรงงานจะใส่สินแร่เหล็กเขา้ในเตาถลุงรวมทั้งใส่สารท่ี
เป็นฟลกัซ์ (flux) ซ่ึงไดแ้ก่ หินปูนและหินโดโลไมต ์เพื่อลดอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวลงเพื่อ
ประหยดัพลงังาน  การเผาจะใชถ่้านโคก้ (ถ่านโคก้ คือถ่านหินท่ีเผาจนหมดควนั) เป็นเช้ือเพลิง  
หลงัจากเผาจนอุณหภูมิสูงประมาณ 1500 องศาเซลเซียล จะไดผ้ลิตภณัฑ์ 2 อย่างเกิดข้ึนใน
เตาเผาพร้อมกนั คือเหล็กท่ีหลอมจนเหลวซ่ึงตกอยู่กน้เตาและตะกรันเหลวซ่ึงลอยอยู่เหนือ
เหล็กเหลว  การท าให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเยน็ตวัอย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกนัการเกิดผลึกใน
ตะกรันเตาถลุงเหล็ก  และท าให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเป็นเม็ดท่ีมีขนาดเฉล่ียเล็กกว่า 4.75 มม.  
จึงเรียกว่าเม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็ก  ในทางตรงกนัขา้มถา้ปล่อยให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กท่ีออก
จากเตาเผาเยน็ตวัลงอย่างชา้ๆ จะท าให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กอยู่ในรูปท่ีเป็นผลึกเป็นส่วนใหญ่
และไม่มีคุณสมบติัทางวสัดุประสาน [2] 

กระบวนท าใหต้ะกรันเตาถลุงเหลก็เยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็วเพื่อไม่ใหเ้ป็นผลึก  ท าได้
โดยการฉีดน ้าท่ีมีความเร็วสูงไปกระทบกบัตะกรันเตาถลุงเหลก็เหลวท่ียงัร้อนอยูด่ว้ยอตัราส่วน
น ้าต่อตะกรันเตาถลุงเหลก็ประมาณ 10:1 โดยมวล ซ่ึงท าใหต้ะกรันเตาถลุงเหลก็เป็นเมด็และอยู่
ในรูปไม่เป็นผลึกสูงมาก ภายหลงัท่ีไดเ้มด็ตะกรันเตาถลุงเหลก็จึงท าใหแ้หง้และบดใหล้ะเอียด 
โดยใชว้ิธีการเดียวกบัการบดเม็ดปูนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์ในช่วงก่อนและระหว่าง
การบดเมด็ตะกรันเตาถลุงเหลก็จะน าแม่เหลก็มาดูดแร่เหลก็ท่ียงัติดมาหรือตกคา้งอยูอ่อกก่อน
เพื่อน าแร่เหลก็กลบัไปใชใ้หม่   ตะกรันเตาถลุงเหลก็จะบดใหล้ะเอียดกว่าปูนซีเมนตเ์พราะการ
ท าปฏิกิริยาจะเกิดเร็วข้ึนตามความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็ท่ีเพิ่มข้ึน 

 
องค์ประกอบทางเคม ี 

ตะกรันเตาถลุงเหลก็ประกอบดว้ยออกไซดข์องซิลิกาและอลูมินาเป็นหลกัซ่ึงปนมา
กบัสินแร่เหล็กและยงัมีออกไซดข์องแคลเซียมและแมกนีเซียมซ่ึงมาจากหินปูนและหินโดโล
ไมต ์องคป์ระกอบหลกัน้ีรวมกนัแลว้มีมากกวา่ร้อยละ 95 นอกจากน้ียงัมีออกไซดอ่ื์นๆ ท่ีติดมา  
 



 

 

 
เช่น SO3, Fe2O3 และ MnO อยูเ่ลก็นอ้ย ตารางท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบทางเคมีของตะกรันเตา
ถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีผลิตในอเมริกาและแคนาดาใน ค.ศ. 1988 [2] แมว้า่องคป์ระกอบทางเคมี
ของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดในตารางท่ี 1 จะแตกต่างกนัมาก แต่ถา้พิจารณาเฉพาะแต่
ละโรงงานจะพบวา่มีค่าแตกต่างกนัไม่มาก การท่ีตะกรันเตาถลุงเหลก็มีออกไซดข์องแคลเซียม
ค่อนขา้งสูง (มากกว่าร้อยละ 30 ข้ึนไป) จึงท าใหต้ะกรันเตาถลุงเหลก็เป็นวสัดุประสานไดด้ว้ย
ตวัเองเม่ือผสมกบัน ้า 

 
ข้อก าหนดส าหรับตะกรันเตาถลงุเหลก็  

ASTM C989 [3] ไดก้  าหนดตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ 
คือ ชั้นคุณภาพ 80, 100, และ 120 ซ่ึงแต่ละชั้นคุณภาพจะข้ึนอยูก่บัค่าดชันีปฏิกิริยาของตะกรัน 
(slag activity index) ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีมีชั้นคุณภาพสูงจะค่าดชันีปฏิกิริยาของ
ตะกรันสูง   โดยค่าดชันีปฏิกิริยาของตะกรันหาไดจ้าก 

     ดชันีปฏิกิริยาของตะกรัน (ร้อยละ)   =  [SP/P] x100 
 
เม่ือ SP = ค่าก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็ผสมอยูร้่อยละ 50 

P   = ค่าก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์มาตรฐานท่ีท าจากปูนซีเมนตล์ว้น 
 

ขอ้ก าหนดท่ีตอ้งการของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดของแต่ละชั้นคุณภาพท่ี
แบ่งตาม ASTM C989 [3] ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 2 นอกจากค่าดชันีปฏิกิริยาของตะกรันแลว้ 
มาตรฐาน ASTM ยงัได้ก  าหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดตอ้งมีปริมาณวสัดุท่ีคา้งบนตะแกรงขนาดช่องเปิด 45 ไมโครเมตร (No. 325) ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ปริมาณฟองอากาศในมอร์ตา้ร์ท่ีใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดเป็นวสัดุประสาน
ลว้นไม่เกินร้อยละ 12  ปริมาณของก ามะถนัจากซลัไฟด ์(sulfide sulfur) ไม่เกินร้อยละ 2.5 และ
ปริมาณของซลัเฟต (SO3) ไม่เกินร้อยละ 4.0  

 



 

 

 
ในกรณีท่ีน าตะกรันเตาถลุงเหล็กมาใช้เป็นส่วนผสมหน่ึงของปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด ์ASTM C595 [4] ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภทตามปริมาณของตะกรันเตาถลุงเหลก็ท่ีมีอยู่
ในส่วนผสม คือ 

1.ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ดดัแปลงดว้ยตะกรัน (slag-modified portland cement) 
เป็นปูนซีเมนต์ท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดผสมไม่เกินร้อยละ 25 และแบ่งออกเป็น 
Type IS ซ่ึงใชใ้นงานคอนกรีตทัว่ไป, Type IS(MS) ส าหรับตา้นทานซลัเฟตระดบัปานกลาง, 
Type IS(A) ส าหรับคอนกรีตท่ีมีฟองอากาศ, และ Type IS(MH) ส าหรับคอนกรีตความร้อน
ปานกลาง  

2.ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดต์ะกรันเตาถลุงเหลก็ (portland blast-furnace slag cement)  
ปูนซีเมนตช์นิดน้ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดผสมร้อยละ 25 ถึง 70   ซ่ึงยงัแบ่งออกเป็น 
Type I(SM) ท่ีใชใ้นงานคอนกรีตทัว่ไป, Type I(MS)  ส าหรับตา้นทานซลัเฟตระดบัปานกลาง, 
Type I(A) ส าหรับคอนกรีตท่ีมีฟองอากาศ, และ Type I(MH) ส าหรับคอนกรีตความร้อนปาน
กลาง 

3.ปูนซีเมนตต์ะกรันเตาถลุงเหลก็ (slag cement) ปูนซีเมนตช์นิดน้ีจะมีตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียดผสมเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นปูนซีเมนต์ท่ีใช้ร่วมกับ
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์หรือใชร่้วมกบัปูนขาวเพื่อใชใ้นงานก่ออิฐหรือฉาบปูน 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมีของตะกรันเตาถลุงเหลก็ท่ีผลิตในอเมริกาและแคนาดา [2] 

องคป์ระกอบทางเคมี ร้อยละโดยน ้าหนกั (%) 
SiO2 32-40 
Al2O3 7-16 
CaO 32-45 
MgO 5-15 
SO3 0.7-2.2 
Fe2O3 0.1-1.5 
MnO 0.2-1.0 



 

 

 

ตารางท่ี 2 ดชันีปฏิกิริยาของตะกรันและคุณสมบติัทางกายภาพท่ีก าหนดใน ASTM C989 [3] 

 
อายแุละชั้นคุณภาพ 

ค่าต ่าสุดของดชันีปฏิกิริยาของตะกรัน (ร้อยละ) 
ค่าเฉล่ียของผลทดสอบ 
5 ตวัอยา่งติดต่อกนั 

ผลทดสอบแต่ละ
ตวัอยา่ง 

ดชันีปฏิกิริยาของตะกรันท่ีอาย ุ7 วนั 
 - ชั้นคุณภาพ 80 
 - ชั้นคุณภาพ 100 
 - ชั้นคุณภาพ 120 

 
- 
75 
95 

 
- 
70 
90 

ดชันีปฏิกิริยาของตะกรันท่ีอาย ุ28 วนั 
 - ชั้นคุณภาพ 80 
 - ชั้นคุณภาพ 100 
 - ชั้นคุณภาพ 120 

 
75 
95 
115 

 
70 
90 
110 

ความละเอียดของวสัดุท่ีคา้งบน 
ตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกิน (ร้อยละ) 

- 20 

ปริมาณฟองอากาศของมอร์ตา้ร์ท่ีใช ้
ตะกรันเตาถลุงเหลก็เป็นวสัดุประสาน  
(ไม่เกินร้อยละ) 

- 12 

 
การท าปฏกิริิยากบัน า้ 

เม่ือผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดกบัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละน ้ าจะไดผ้ล
ลพัธ์เช่นเดียวกบัปฏิกิริยาของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์คือได ้C-S-H โดยในกรณีของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดจ์ะได ้C-S-H มาจาก C3S เป็นส่วนมาก  ส่วนตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะได้
C-S-H มาจาก C2S เป็นส่วนใหญ่ และ C-S-H ท่ีไดจ้ากตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีความ
หนาแน่นสูงกวา่กรณีท่ีไดจ้ากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ ปฏิกิริยาปอซโซลานของตะกรันเตาถลุง 

 



 

 

 
เหลก็บดละเอียดจะข้ึนอยู่กบัการแตกตวัและการละลายของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ี
ไม่เป็นผลึก เม่ือสัมผสักบัอิออนของไฮดรอกไซด์ (OH-) ซ่ึงไดม้าจากกระบวนการไฮเดรชนั
ของปูนซีเมนต ์ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะท าปฏิกิริยาท าใหไ้ดส้าร C-S-H ซ่ึงเพิ่มความ
แข็งแรงให้แก่คอนกรีต  นอกจากน้ีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดยงัสามารถท าปฏิกิริยา
กบัอลัคาไลไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะในกรณีของอลัคาไลไฮดรอกไซด์พบว่าไฮเดรตของตะกรัน
เตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีไดมี้ความแขง็แรงสูงกวา่ไฮเดรตท่ีไดจ้ากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์

ปฏิกิริยาของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ [2] 
1. องคป์ระกอบทางเคมีของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด 
2. ความเขม้ขน้ของด่างอลัคาไลในระหวา่งท าปฏิกิริยา 
3. ปริมาณท่ีไม่เป็นผลึกของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด 
4. ความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดและปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์
5. อุณหภูมิในขณะท่ีท าปฏิกิริยา 

ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดความยุง่ยากในการพิจารณาหาความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้น ASTM C989 [3] จึงแนะว่าควรใชค่้าดชันีของตะกรันเป็นดชันีช้ีถึง
ความสามารถในการท าปฏิกิริยา นอกจากน้ีส่วนผสมของคอนกรีตท่ีผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็
บดละเอียดควรไดรั้บการทดสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไดค้อนกรีตท่ีมีคุณสมบติัและคุณภาพ
ตามตอ้งการ 

 
ผลกระทบของตะกรันเตาถลงุเหลก็บดละเอยีดต่อคอนกรีตสด 

โดยทัว่ไปคอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะมีความสามารถในการเท
และเขยา่หรือท าใหแ้น่นไดง่้ายกวา่คอนกรีตธรรมดา  การใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะ
ยดืระยะเวลาการก่อตวัของคอนกรีตออกไป ในกรณีท่ีใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดแทนท่ี
ปูนซีเมนต ์ เวลาการก่อตวัท่ียืดออกไปจะข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิของคอนกรีต ปริมาณตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียด  อตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน  และชนิดของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ 
โดยทัว่ไปเวลาการก่อตวัจะยดืออกไปราว ½ ถึง 1 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสเม่ือ 



 

 

 
เปรียบเทียบกบัคอนกรีตธรรมดา [5]   การใชแ้คลเซียมคลอไรดเ์พื่อเร่งการก่อตวัของคอนกรีต
จะสามารถชดเชยผลกระทบของการก่อตวัท่ียดืออกไปไดดี้ 

การเยิม้น ้ าของคอนกรีตข้ึนอยูก่บัความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด 
กล่าวคือ  ถา้ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีความละเอียดสูงกว่าปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดจ์ะท า
ใหก้ารเยิม้น ้ าลดลง  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้ความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด
มีค่าต ่ากว่าของปูนซีเมนต์การเยิ้มน ้ าของคอนกรีตจะสูงข้ึน  อตัราการสูญเสียค่ายุบตวัของ
คอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดในส่วนผสมของปูนซีเมนตร้์อยละ 50 พบว่ามีค่า
ใกลเ้คียงกนัหรือลดลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัคอนกรีตท่ีไม่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียด [6]  

 
ผลกระทบของตะกรันเตาถลงุเหลก็บดละเอยีดต่อคอนกรีตทีแ่ขง็ตัวแล้ว   

การบ่มคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อให้
ไดค้อนกรีตท่ีมีคุณภาพเพราะคอนกรีตท่ีท าจากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดต์ะกรันเตาถลุงเหลก็จะ
มีปัญหาเร่ืองการสูญเสียก าลงัหากหยุดบ่มภายหลงัจากหล่อ 3 วนัไปแลว้  ซ่ึงจะคลา้ยกบั
คอนกรีตท่ีท าจากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 2 และอตัราการสูญเสียก าลงัของคอนกรีตท่ี
ท าจากปูนซีเมนตท์ั้ง 2 ชนิดมีค่าใกลเ้คียงกนั  คอนกรีตท่ีใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดสูง
กวา่ร้อยละ 30 ข้ึนไป  มีแนวโนม้ท่ีจะเส่ียงอนัตรายมากกวา่คอนกรีตธรรมดาในกรณีท่ีไม่มีการ
บ่มท่ีดี   

การพฒันาก าลงัคอนกรีตของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพ  
กล่าวคือการใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดชั้ นคุณภาพ 120 จะท าให้ก  าลังอัดต ่ากว่า
คอนกรีตธรรมดาเลก็นอ้ยในช่วงอาย ุ1 ถึง 3 วนั และให้ก าลงัอดัสูงกว่าเม่ืออายเุกิน 7 วนัไป
แลว้ แต่การใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดชั้นคุณภาพ 80 และ 100 จะใหก้ าลงัท่ีต  ่ากว่ากรณี
ท่ีไม่มีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดเป็นส่วนใหญ่ [2] ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

รูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าปริมาณของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในส่วนผสม
ของคอนกรีตมีผลต่อก าลงัอดัอยา่งมาก  ก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็ 



 

 

 
บดละเอียดท่ีอายตุ  ่ากว่า 28 วนัจะลดลงเม่ือปริมาณตะกรันถลุงเหล็กบดละเอียดเพิ่มข้ึน   แต่
หลงัจากอาย ุ28 วนัการพฒันาก าลงัของส่วนผสมท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดในปริมาณ
ท่ีสูงจะพฒันาไดดี้กว่า  โดยก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมตะกรันถลุงเหลก็บดละเอียดร้อยละ 50 
จะใหก้ าลงัสูงสุด [5] 
 

การใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์จะลดอุณหภูมิของ
คอนกรีตได ้ เน่ืองจากการลดปริมาณของปูนซีเมนตใ์นส่วนผสมลง  และท าใหค้อนกรีตทึบน ้ า
ข้ึนและการซึมผ่านน ้ าจะลดลงอย่างมากตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน ยิ่งปริมาณตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดมากจะยิ่งลดการซึมผ่านน ้ าของคอนกรีตไดม้ากข้ึนเพราะโครงสร้างของโพรงใน
ซีเมนตเ์พสตท่ี์มีส่วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีแนวโนม้ทึบน ้ ามากกว่ากรณี
ของซีเมนตเ์พสตล์ว้น [7] 

 
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถเพิ่มความตา้นทานการกดักร่อนของคลอ

ไรด์และซัลเฟตไดดี้  การใชต้ะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร้อยละ 50 ในปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทท่ี 1 ซ่ึงมี C3A ถึงร้อยละ 12 ให้ผลการตา้นทานการกดักร่อนเน่ืองจากซัลเฟต
เท่ากบัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 5 (C3A ไม่เกินร้อยละ 5)  ซ่ึงความสามารถในการ
ตา้นทานการกดักร่อนท่ีเพิ่มข้ึนของคอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเน่ืองมาจาก
คอนกรีตมีการซึมผ่านน ้ าต  ่า  การท่ี Ca(OH)2 และอลัคาไลท าปฏิกิริยากบัตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดไดเ้ป็น C-S-H จึงเหลืออลัคาไลและ Ca(OH)2 นอ้ยลงในการท าปฏิกิริยากบัซลัเฟต  
การใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนสามารถลดการขยายตัว
เน่ืองจากปฏิกิริยาของอลัคาไลซิลิกา แต่มกัตอ้งใชต้ะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริมาณ
สูงถึงร้อยละ 40 ถึง 65 ของวสัดุประสานจึงจะสามารถลดปัญหาน้ีไดดี้ [7] 

 
 
 
 



 

 

 

 
รูปท่ี 1  ก  าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดชั้นคุณภาพ 120, 100, และ 80 
ตามมาตรฐาน ASTM C 989 ผสมอยูร้่อยละ 50 เปรียบเทียบกบัก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์มาตรฐาน 
[2]  
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รูปท่ี 2  ผลกระทบเน่ืองจากปริมาณตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตต่์อก าลงั
อดัของมอร์ตา้ร์ [5] 

 
ค่าโมดูลสัยดืหยุน่และการตา้นทานสภาวะการแขง็ตวัและละลายของน ้ าสลบักนัของ

คอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดพบว่ามีความสามารถเช่นเดียวกบัคอนกรีตท่ีท าจาก
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท์ัว่ไป แต่การคืบและการหดตวัมีแนวโนม้ว่าคอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุง
เหลก็บดละเอียดจะมีค่าสูงกวา่ของคอนกรีตธรรมดา  ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีสีจางกว่า
สีของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ดงันั้นเม่ือหล่อเป็นคอนกรีตแลว้จึงอาจมีสีออกไปทางเขียวอ่อนได ้
นอกจากน้ียงัเป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีของก ามะถันจากซัลไฟด์กบัส่วนผสมอ่ืนๆใน
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์[2] 

 
 การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปรับปรุงดว้ยตะกรันหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ตะกรันเตาถลุงเหลก็ Type IS ถือว่าเป็นปูนซีเมนตเ์ทียบเท่ากบัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท
ท่ี 1 ตามมาตรฐาน ASTM C595 [4] ดงันั้นจึงสามารถใชก้บังานทุกประเภทท่ีใชปู้นซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ยกเวน้ในกรณีท่ีต้องการก าลงัสูงในช่วงอายุต้นของคอนกรีต 
นอกจากน้ียงัสามารถใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดผสมกับปูนซีเมนต์ในขณะผสม
คอนกรีตก็ได ้โดยปริมาณและอตัราส่วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดข้ึนอยู่กบั
ชนิดของงานคอนกรีตแต่ละงาน 

 
บทส่งท้าย 

 รายละเอียดของเร่ืองตะกรันเตาถลุงเหล็กคดัมาจากหนงัสือ “ปูนซีเมนต์ ปอซโซ
ลาน และ คอนกรีต” พิมพ์คร้ังที่ 6   ส าหรับผูท่ี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของตะกรันเตาถลุง
เหลก็ สามารถหาดูไดจ้ากบรรณานุกรมท่ีใหไ้วข้า้งล่างครับ 
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