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1. บทนำ
ระบบกำรก่อสร้ำงด้วยชิ้นส่ วนคอนกรี ตสำเร็ จรู ป Precast concrete construction
หมำยถึง ระบบกำรก่อสร้ำงของโครงสร้ำงคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยวิธีกำรหล่อชิ้นส่ วนต่ำงๆ
ขึ้นมำก่อน แล้วค่อยนำมำประกอบเข้ำด้วยกันเป็ นโครงสร้ำงในภำยหลัง ซึ่ งกำรหล่อชิ้นส่ วน
ต่ำงๆนั้น ก็มีท้ งั กำรหล่อในที่ (Site cast)และกำรหล่อในโรงงำน (Plant cast) โดยกำรหล่อในที่
ก็จะมีขอ้ ดีกว่ำกำรหล่อในโรงงำนในเรื่ องของขนำดของชิ้นส่ วนที่สำมำรถทำให้ได้ขนำดใหญ่
กว่ำในโรงงำน เพรำะไม่ตอ้ งคำนึงถึงเรื่ องของกำรลำเลียงขนส่ งชิ้นส่ วนเหล่ำนั้นมำยังสถำนที่
ก่อสร้ำงมำกนัก แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคำนึงถึงกำลังของเครนในกำรติดตั้งด้วยนอกจำกนี้ควำมสำมำรถ
ในกำรรั บน้ ำ หนัก ตัว เองของชิ้ น ส่ ว นส ำเร็ จ ในขณะกำรเคลื่ อ นย้ำ ยและติ ด ตั้ง ก็ต ้อ งมี ก ำร
ออกแบบให้เหมำะสมเพื่อป้ องกันกำรแตกหักที่อำจจะเกิดขึ้นได้ขณะเคลื่อนย้ำยและติดตั้ง ส่ วน
กำรหล่อ ในโรงงำนนั้นจะดีกว่ำในกรณี ที่สภำพอำกำศมีควำมแปรปรวนหรื อส่ งผลกระทบต่อ
กำรก่อสร้ำง ชิ้นส่ วนสำเร็ จต่ำงๆจะถูกหล่อภำยในโรงงำนที่สำมำรถควบคุมคุณภำพกำรผลิต
ได้ดีก่อนที่จะถูกยกและขนส่ ง ไปยังสถำนที่ก่อสร้ำงต่อไป กำรหล่อสำเร็จจำกโรงงำนจะช่วย

ลดต้นทุนในกำรผลิตและง่ำยต่ อกำรควบคุ มคุ ณภำพ ชิ้ นส่ วนสำเร็ จเหล่ำนั้นจะถูกส่ งไปยัง
สถำนที่ก่อสร้ำงโดยทำงรถยนต์เป็ นหลัก ซึ่ งขนำดของชิ้นงำนก็จะถูกจำกัดด้วยกฎหมำยจรำจร
ของแต่ละประเทศระบบ Precast Concrete ถูกใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1878
สำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พกั อำศัยขนำดเล็ก ต่อมำภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ควำม
ต้องกำรที่พกั อำศัยมีอย่ำงมำกมำยระบบ Precast concrete จึงเป็ นที่นิยมและช่ วยทำให้กำร
ก่อสร้ำงจำนวนมำกๆมีมำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น และมำรุ่ งเรื องที่สุดในช่ วงปี 1950s ถึง 1970s
อย่ำงไรก็ตำมด้วยควำมไม่เข้ำใจในระบบนี้ดีพอของผูอ้ อกแบบและผูก้ ่อสร้ำง ทำให้อำคำรที่
สร้ำงโดยระบบ Precast Concrete ไม่ประสบควำมสำเร็ จในหลำยๆโครงกำรทำให้นกั ลงทุน
หรื อเจ้ำของอำคำรเลือกที่จะใช้กระบวนกำรก่อสร้ำงแบบเดิมๆ ที่มีควำมเสี่ ยงน้อยกว่ำทำให้
ควำมต้องกำรในระบบสำเร็จแบบเต็มรู ปแบบมีควำมนิยมลดน้อยลงเรื่ อยๆ [1]โยธำสำ ร
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ควำมเจริ ญ ก้ำ วหน้ำทำงด้ำ นเทคโนโลยีก ำรก่ อ สร้ ำ งและกำรขนส่ งในปั จ จุ บัน
ประกอบกับควำมจำเป็ นในกำรแข่งขันด้ำนต้นทุนและคุณภำพของสิ่ งก่อสร้ำง ได้เปิ ดโอกำส
ให้ระบบPrecast Concrete กลับมำได้รับควำมนิยมอีกครั้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรถือกำเนิ ด
ขึ้นมำของคอนกรี ตชนิดพิเศษที่มีชื่อว่ำ Self-Compacting Concrete (SCC) ทำให้รูปแบบของ
กำรออกแบบชิ้ นส่ วนสำเร็ จรู ปมีควำมหลำกหลำย, ซับซ้อน, และเจริ ญก้ำวหน้ำมำกขึ้ น
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนรู ปทรงทำงสถำปั ตยกรรมของ
อำคำรที่มีควำมซับซ้อนมำกยิง่ ขึ้นได้ Mel Marshall ประธำนบริ ษทั Mel C. Marshall Industrial
Consultants และผูร้ ับรำงวัล Yoakum Award ในกำรประชุมของ National Precast Concrete
Association (NPCA) เมื่อเดือนตุลำคม ปี 2007 กล่ำวไว้ว่ำ ภำยใน 5 ปี จำกนี้ 50% ของปริ มำณ
กำรก่ อ สร้ ำ งด้ว ยชิ้ น ส่ ว นส ำเร็ จ รู ปจะใช้ค อนกรี ต ชนิ ด พิ เ ศษที่ เ รี ย กว่ำ Self-Compacting
Concrete [2]2. ประวัติควำมเป็ นมำของ Self-Compacting Concrete (SCC)Self-Compacting
Concrete (SCC) นั้นถูกพัฒนำขึ้นมำครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1988 โดยทีมนักวิจยั ของประเทศญี่ปุ่น
ในเบื้องต้นคอนกรี ตชนิดใหม่ที่พฒั นำขึ้นมำได้น้ ีถูกเรี ยกว่ำ Highperformance concrete โดยมี

จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำนี้ เพื่อแก้ไขปั ญหำด้ำนคุ ณภำพและควำมคงทนของโครงสร้ำง
คอนกรี ต ที่ จ ะเกิ ดขึ้ นในอนำคต อันเป็ นผลสื บเนื่ อ งมำจำกกำรปฏิ บัติง ำนคอนกรี ตที่ ไ ม่
เหมำะสมของแรงงำนที่ไม่มีคุณภำพ และแนวโน้มกำรขำดแคลนแรงงำนที่มีคุณภำพในอนำคต
ของประเทศญี่ปุ่น โดยนักวิจยั ญี่ปุ่นขณะนั้นได้ให้นิยำมหรื อคำจำกัดควำม
ของคำว่ำ High Performance Concrete ของคอนกรี ตต้นแบบที่พฒั นำขึ้นว่ำ
จำเป็ นต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ขณะยังเป็ นคอนกรี ตสด : ต้องมีควำมสำมำรถในกำรไหลเข้ำแบบได้เองมีควำมสม่ำเสมอ
โดยไม่แยกตัว
(2) คอนกรี ตที่ช่วงอำยุตน้ ๆ : ต้องไม่มีปัญหำเรื่ องรู พรุ นและกำรแตกร้ำวเมื่อแกะแบบ
(3) คอนกรี ตเมื่อแข็งตัวดีแล้ว : ต้องมีควำมทนทำนสู ง
ในขณะเดี ยวกันนั้น นักวิจยั ทำงฝั่ งอเมริ กำได้ให้คำจำกัดควำมของคำว่ำ High
PerformanceConcrete ไว้ก่อนแล้ว โดยให้หมำยถึงคอนกรี ตที่มีควำมคงทนสู งเนื่องมำจำกกำร
ใช้อตั รำส่ วนน้ ำต่อปูนซี เมนต์ที่ต่ำ [3] ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดกำรสับสนในกำรใช้งำน ทำงญี่ปุ่น
จึงเรี ยกคอนกรี ตชนิ ดพิเศษของตนนี้ว่ำ Self-Compacting High Performance Concrete [4]
ต่อมำเนื่ องด้วยกรรมวิธีต่ำงๆเพื่อให้ได้มำซึ่ งควำมสำมำรถในกำรไหลเข้ำแบบได้เอง (SelfCompactability)ของคอนกรี ต ได้ถู ก พัฒ นำมำกขึ้ น ท ำให้ ค อนกรี ต ไม่ จ ำเป็ นที่ จ ะต้อ งใช้
อัตรำส่ วนน้ ำต่อปูนซี เมนต์ที่ต่ำเสมอไปและนัน่ ย่อมส่ งผลโดยตรงต่อควำมคงทน (Durability)
ของตัว คอนกรี ต เองด้วยประกอบกับ ลัก ษณะที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ อนั โดดเด่ น ในขณะที่ ยงั เป็ น
คอนกรี ตสดที่สำมำรถไหล่ได้เองคล้ำยกับน้ ำ จึงทำให้ผคู ้ นเรี ยกรวมคอนกรี ตที่มีลกั ษณะไหล
ได้เองไม่วำ่ จะต้องใช้อตั รำส่ วนน้ ำต่อปูนซี เมนต์สูงหรื อต่ำก็ตำมว่ำ Self-Compacting Concrete
(SCC) หรื อที่ทำงอเมริ กำเรี ยกว่ำSelf-Consolidating Concrete (SCC)
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ด้วยคุณสมบัติในกำรไหลเข้ำแบบที่สูง และกำลังอัดคอนกรี ตที่สำมำรถออกแบบ
ให้สูงกว่ำคอนกรี ตทัว่ ไปได้ ทำให้โครงสร้ำงที่ไม่สำมำรถสร้ำงได้หรื อที่สร้ำงได้ยำกในอดีต
เป็ นจริ งได้ดว้ ยเทคโนโลยีคอนกรี ตชนิดใหม่น้ ี ตัวอย่ำงเช่นภาพที่ 1 สะพาน Akashi Kaikyo
เชื่ อมต่ อระหว่ าง เมืองKobeและเกาะAwaji ประเทศญี่ปุ่นสะพำน Akashi Kaikyo ในประเทศ
ญี่ปุ่น (ดูภำพที่ 1) เป็ นสะพำนแขวนที่ยำวที่สุดในโลก[5] สร้ำงเสร็ จในปี 1998 ช่วงที่มีควำม
ยำวมำกสุ ดได้แก่ช่วงกลำง ซึ่งมีควำมยำวถึง1,991 เมตร และมีควำมยำวรวมทั้งสะพำนถึง 3,911
เมตร Self-Compacting Concreteถูกนำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงแท่นยึดของสะพำน (Anchorage)
ทั้งสองข้ำงเป็ นจำนวน 770,000 ลูกบำศก์เมตร โดยสำมำรถลดระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงจำก
2.5 ปี เหลือเพียง2 ปี ได้ [4] LNG Tank ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก มีควำมจุถึง 180,000
ลูกบำศก์เมตร อยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น (ดูภำพที่ 2) สร้ำงโดย Osaka Gas Company ซึ่ งจำกกำรใช้
Self-CompactingConcrete ในกำรก่อสร้ำ ง ทำให้สำมำรถลดจำนวนคนงำนจำก 150 คนเหลือ
เพียง 50 คนและในขณะเดียวกันยังช่วยลดระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงลงจำก 22 เดือนเหลือเพียง

18 เดือนเท่ำนั้น [4] โครงกำร Sodra Lanken ถนนทำงหลวงของประเทศสวีเดน (ดูภำพที่ 3) ซึ่ ง
มีมูลค่ำประมำณ 800 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐ ใช้คอนกรี ตมำกกว่ำ 225,000 ลูกบำศก์เมตรในกำร
ก่อสร้ำง เป็ นถนน 4 เลน มีควำมยำวทั้งสิ้ น 6 กิโลเมตรโดยที่ 4.5 กิโลเมตรนั้นเป็ นอุโมงค์ ส่ วน
ที่กว้ำงที่สุดมี 8 เลนและประกอบไปด้วย 7 ทำงแยกเชื่อมต่อตะวันออกและตะวันตกของเมือง
Stockholm [6]
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ภาพที่ 2 LNG Tank ของ Osaka Gas Company ประเทศญี่ปุ่น3. ลักษณะและ
ประเภทของ Self-Compacting Concrete (SCC) ในปั จจุบนั Self-Compacting Concrete (SCC)
หมำยถึง คอนกรี ตที่มีควำมสำมำรถในกำรไหลเข้ำไปยังทุกมุมของแบบได้ดว้ ยน้ ำหนักของตัว

มัน เองโดยไม่ ต ้องกำรกำรจี้ เ ขย่ำ ใดๆ และไม่ เ กิ ด กำรแยกตัวของส่ วนผสมในคอนกรี ต
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ มวลรวม ซึ่งเพื่อให้คอนกรี ตสำมำรถทำเช่นนั้นได้คอนกรี ตจำเป็ นที่จะต้องมี
ควำมสำมำรถหลัก 3 อย่ำง คือ1. ควำมสำมำรถกำรเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำงสู ง (Deformation)2.
ควำมสำมำรถในกำรไหลผ่ำนสิ่ งกีดขวำง (Passing Ability)3. ควำมต้ำนทำนกำรแยกตัวของ
มวลรวมสู ง (Segregation Resistance)ในปั จจุบนั เรำสำมำรถจำแนกประเภทของ SCC ออกได้
เป็ น 3 ประเภท ตำมลักษณะของส่ วนผสมของคอนกรี ต ดังนี้ [7]
(1) ประเภท Powder based
SCC ประเภทนี้จะใช้ปริ มำณวัสดุประสำน ซึ่ งได้แก่ ปูนซี เมนต์, วัสดุพอซโซลำน
และวัสดุ filler ชนิดต่ำงๆในปริ มำณที่มำกกว่ำคอนกรี ตทัว่ ไป และใช้อตั รำส่ วนน้ ำต่อวัสดุ
ประสำนในปริ มำณที่ต่ำเพื่อเพิ่มควำมหนืด (Viscosity) และควำมต้ำนทำนกำรแยกตัวของมวล
รวม(Seggregation Resistance) ให้แก่คอนกรี ต และด้วยกำรใช้ปริ มำณวัสดุประสำนที่มีจำนวน
มำกในคอนกรี ตนี้เองทำให้จำเป็ นต้องใช้สำรเคมีลดน้ ำ Superplasticizer ในปริ มำณที่มำกตำม
ไปด้วยเพื่อให้คอนกรี ตมีควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำงสู ง (Deformation) SCC
ประเภทนี้ถูกมองว่ำน่ำจะมีควำมคงทน (Durability) สู งที่สุด เพรำะสำมำรถให้กำลังอัดได้สูง
(ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ชนิ ดของวัสดุ แ ละปริ มำณที่ ใช้ด้วย) และมี ควำมพรุ นต่ ำซึ่ งเป็ นผลมำจำก
อัตรำส่ วนน้ ำต่อวัสดุประสำนที่ต่ำนัน่ เอง SCC ประเภทนี้จะมีรำคำที่ค่อนข้ำงสู งกว่ำรำคำของ
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คอนกรี ตทัว่ ไปเนื่องจำกมีกำรใช้วสั ดุประสำนและสำรเคมีลดน้ ำ Superplasticizer
ในปริ มำณที่มำกข้อควรระวัง ของ SCC ประเภทนี้ คือ ควำมสำมำรถในกำรไหล (Selfcompactability) ค่อนข้ำงที่จะมีควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของควำมชื้ นและขนำดคละของ
มวลรวมละเอียด SCCต้นแบบที่ญี่ปุ่นได้พฒั นำขึ้นมำนั้นจัดอยูใ่ นประเภทนี้ และปั จจุบนั ก็ยงั คง
เป็ นที่นิยมในญี่ปุ่นในประเทศไทยเองก็นิยมใช้ SCC ประเภทนี้

(2) ประเภท Viscosity agent based
สำรเคมี ผสมเพิ่มประเภท Viscosity agent ถูกนำมำใช้เพื่อเพิ่มควำมหนื ด
(Viscosity)ให้แก่คอนกรี ต ทำให้คอนกรี ตไม่จำเป็ นต้องใช้ปริ มำณวัสดุประสำนในปริ มำณที่
มำกส่ วนผสมของ SCC ประเภทนี้มีควำมใกล้เคียงกับคอนกรี ตปกติที่ใช้กนั ทัว่ ไป ซึ่ งทำให้
ควำมคงทนของSCC ประเภทนี้ ไม่มีควำมแตกต่ำงไปจำกคอนกรี ตทัว่ ไปมำกนัก รำคำของ
SCC ประเภทนี้กส็ ู งกว่ำคอนกรี ตทัว่ ไปไม่มำก SCC ประเภทนี้เป็ นที่นิยมในสหรัฐอเมริ กำและ
กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป
(3) ประเภท Combination type
SCC ประเภทนี้เป็ นลูกผสมที่เกิดจำกคอนเซปท์ของ SCC ทั้งสองประเภทที่กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้นมำรวมกัน คือมีท้ งั กำรใช้วสั ดุประสำน และ Viscosity Agent จุดประสงค์เพื่อ
ช่วยลดควำมไวของ SCC ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของควำมชื้นและขนำดคละของมวลรวมละเอียด
นอกจำกนี้ยงั ช่วยในเรื่ องควำมสมดุลระหว่ำงรำคำและควำมคงทนของคอนกรี ตที่ตอ้ งกำรอีก
ด้วยภาพที่ 3 โครงการถนนอุโมงค์ ทางหลวง Sodra Lanken ของประเทศสวีเดน
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4. ข้อควรระวังในกำรใช้งำน Self-Compacting Concrete (SCC)ในกำรใช้งำน SCC
นั้น ผูใ้ ช้จำเป็ นที่จะต้องมีควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมของคอนกรี ตอันเป็ นผลมำจำก
ส่ วนผสมของคอนกรี ตด้วย เนื่ องจำกพฤติกรรมบำงอย่ำงของ SCCที่แตกต่ำงจำกคอนกรี ต
ทัว่ ไปนั้นส่ งผลต่อขั้นตอนในกำรก่อสร้ำงด้วย คุณสมบัติและพฤติกรรมของคอนกรี ตส่ วนหนึ่ง
ที่มกั จะถูกมองข้ำมไปแล้วก่อให้เกิดปั ญหำในภำยหลัง ได้แก่แรงดันด้ำนข้ำง (Hydrostatic
Pressure) ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่ของเหลวทัว่ ไปกระทำต่อภำชนะที่บรรจุ SCC ในขณะที่เป็ น
คอนกรี ต สดนั้น ก็มี ค วำมดัน ไฮดรอลิ ก กระท ำต่ อ แบบด้ำ นข้ำ งในลัก ษณะเช่ น เดี ย วกัน กับ
ของเหลวอื่นๆทัว่ ไป ทำให้กำรเข้ำแบบหรื อกำรเตรี ยมแบบ (Formwork Setting) ตำมปกติ
ทัว่ ไปอำจจะไม่แน่นหนำเพียงพอที่จะสำมำรถรับแรงดันดังกล่ำวได้กำรไหลออกมำตำมรู รอย
รั่วตำมรอยต่อต่ำงๆของแบบ (Leakage) ก็เป็ นปัญหำได้เช่นกันเพรำะ SCC มีลกั ษณะเป็ น

ของเหลวสำมำรถที่จะไหลออกตำมรู รั่วเล็กๆเหล่ำนั้นได้กำรปั้ มหรื อใช้แรงดันในกำรส่ ง SCC
ไปตำมท่อ ที่ มกั ใช้ในกำรขนส่ งคอนกรี ตไปยังตำแหน่ งที่ห่ำงไกล หรื อกำรขนส่ งไปยัง
ตำแหน่งที่อยูส่ ู งขึ้นไป เช่น กำรปั้ มคอนกรี ตขึ้นไปบนตึกสู งๆมีผลทำให้ควำมสำมำรถในกำร
ไหลของ SCC ลดลงได้ (Slump flow ลดลงหรื อ Slump loss สู ง)กำรลดลงของควำม
ควำมสำมำรถในกำรเท (Slump loss) เมื่อเวลำผ่ำนไปหรื อเมื่อ SCCอยูใ่ นสภำพสิ่ งแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิสูง ซึ่ งสำมำรถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับคอนกรี ตทัว่ ไปแต่ไม่ควรแก้ไขด้วยกำรเติมน้ ำ
โดยเด็ดขำดควำมรอ้ นจำกปฏกิ ริ ยิ ำไฮเดรชัน่ ที่เกิดขึ้นในคอนกรี ตจะสู งตำมปริ มำณและชนิด
ของปูนซีเมนต์ที่ใช้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กรณี ที่ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กำรใช้วสั ดุ
พอซโซลำนหรื อวัสดุ filler ต่ำงๆนั้นส่ วนหนึ่งก็เพื่อลดควำมร้อนจำกปฏกิริยำไฮเดรชัน่ นี้ดว้ ย
ในญี่ปุ่นปูนซี เมนต์ควำมร้อนต่ำ (Low heat Portland cement) มักจะถูกนำมำใช้ในงำน SCC
มำกกว่ำปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 อย่ำงไรก็ตำมในทุกๆงำนก่อสร้ำงที่ใช้ SCCควรที่
จะต้องมีกำรคำนึงถึงวิธีกำรหรื อกระบวนกำรในกำรควบคุมอุณหภูมิให้เหมำะสมกับชนิดของ
วัสดุประสำนที่ใช้และลักษณะของงำนก่อสร้ำงด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อมีกำรนำมำใช้ในงำน
คอนกรี ตหลำ (Mass concrete)ควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของควำมชื้นและขนำดคละของมวล
รวมละเอียด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กรณี ของ SCC ที่เป็ นประเภท Powder basedกำรหดตัวของ
คอนกรี ต ซึ่ งได้แก่ กำรหดตัวแบบแห้ง (drying shrinkage) และกำรหดตัวแบบออโตจีเนียส
(Autogeneous shrinkage) โดยทัว่ ไปแล้วกำรหดตัวของคอนกรี ตจะเกิดขึ้นกับส่ วนที่เป็ น
ซี เมนต์เพสต์ ดังนั้น SCC ซึ่ งเป็ นคอนกรี ตที่มีซีเมนต์เพสต์มำกกว่ำคอนกรี ตทัว่ ไป จึงมีควำม
เสี่ ยงมำกกว่ำคอนกรี ตทัว่ ไป อย่ำงไรก็ตำมปั ญหำนี้สำมำรถแก้ไขได้ดว้ ยกำรแทนที่ปูนซี เมนต์
ด้วย วัสดุพอซโซลำนหรื อวัสดุ Filler ต่ำงๆในสัดส่ วนที่
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ภาพที่ 5 ชิ ้นส่ วนสาเร็ จรู ปของ T girder ที่ หล่ อด้ วย SCC ในงาน Higashi-Oozu
Viaduct ประเทศญี่ปุ่นเหมำะสมและออกแบบส่ วนผสมให้มีกำรหดตัวต่ำ ในบำงกรณี สำรเคมีที่
ทำให้คอนกรี ตขยำยตัว Expansive Agent อำจจะถูกนำมำใช้เพื่อแก้ปัญหำกำรหดตัวเหล่ำนี้ได้
กำรที่คอนกรี ตไม่ยอมเซ็ตตัวในกรณี ที่มีกำรใช้ Superplasticizer ในปริ มำณที่มำกจนเกินไป
หรื อกำรที่ Loss on Ignition (LOI) ในเถ้ำลอย มีผลต่อประสิ ทธิ ภำพกำรใช้งำนของ
Superplasticizer สี ของคอนกรี ตที่อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมชนิดและปริ มำณของวัสดุประสำนที่
ใช้ก ำรเกิ ด ฟองอำกำศบริ เ วณผิ ว คอนกรี ต ที่ มี แ บบด้ำ นบนอัน เนื่ อ งมำจำกกำรสะสมของ
ฟองอำกำศ เป็ นต้น
ประเทศญี่ปุ่น

ตารางที่ 1 รำคำของSCC เทียบกับรำคำของคอนกรี ตปกติที่ใช้ในงำน 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
คุณสมบัติเฉพำะอันโดดเด่นในด้ำนกำรไหลเข้ำแบบได้ดว้ ยตัวเองของ SCC ทำให้มีกำรนำมำ
ประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงด้วยชิ้นส่ วนสำเร็ จรู ป Precast concrete ข้อดีของ SCC
ที่เหนือกว่ำคอนกรี ตทัว่ ไปในงำน precast concrete ได้แก่มีควำมเหมำะสมอย่ำงยิง่ กับแบบที่มี
ควำมซับซ้อนและ/หรื อ มีกำรใช้เหล็กเสริ มในปริ มำณมำกๆสำมำรถออกแบบให้ชิ้นงำนมี
ขนำดลดลงได้ เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรให้กำลังอัดที่สูงสำมำรถใช้งำนในโครงสร้ำงปิ ดที่
คนงำนไม่ สำมำรถเข้ำไปทำงำนหรื อมองไม่ เห็ นได้ลดมลภำวะทำงเสี ยงที่ เกิ ดขึ้ นได้ท้ งั ใน
สถำนที่ก่อสร้ำงและสถำนที่หล่อชิ้นส่ วนสำเร็ จลดปั ญหำทั้งปวงอันสื บเนื่องมำจำกกำรจี้เขย่ำ
คอนกรี ตมำกหรื อน้อยเกินไปลดระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงและจำนวนคนงำนลงช่วยยืดอำยุ
กำรใช้งำนของแบบ เนื่ องจำกกำรไม่ตอ้ งจี้เขย่ำลดต้นทุนในกำรผลิต จำกค่ำอุปกรณ์เครื่ องจี้
เขย่ำและค่ำซ่อมบำรุ งของอุปกรณ์เหล่ำนั้นมักจะไม่จำเป็ นต้องมีกำรตกแต่งพื้นผิวให้แก่ชิ้นงำน
หรื อลดงำนตกแต่งพื้นผิวชิ้นงำนได้ให้กำรกระจำยตัว ของส่ วนผสมคอนกรี ต และฟองอำกำศที่
ดีส่งผลดีต่อ คุณภำพของชิ้นงำนตัวอย่ำงของกำรใช้งำน Self-Compacting Concrete (SCC) ใน
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงด้วยชิ้นส่ วนสำเร็ จรู ป Precast concreteในต่ำงประเทศ เช่นประเทศ
ญี่ปุ่น - กำรใช้ SCC กับชิ้นส่ วนคำนตัวทีสำเร็จรู ปอัดแรง (Precast prestressedT girder) สำหรับ

สร้ำงสะพำน ฮิกำชิ-โอซู (Higashi-Oozu Viaduct) ในประเทศญี่ปุ่น(ดูภำพที่ 5) โครงกำรนี้เดิม
ทีน้ นั ออกแบบมำให้ใช้คอนกรี ตทัว่ ไปในกำรก่อสร้ำง แต่ต่อมำเนื่องด้วยปั ญหำในเรื่ องคุณภำพ
ของชิ้ นงำนที่ คอนกรี ตทัว่ ไปทำได้ไม่ค่อยดี นัก ประกอบกับกำรถูกร้ องเรี ยนในเรื่ องของ
มลภำวะทำงเสี ยงทำให้ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนมำใช้ SCC ในกำรหล่อชิ้นส่ วนสำเร็ จแทน ซึ่ งชิ้นงำนที่
ได้น้ นั มีพ้ืนผิวที่เรี ยบร้อยและไม่มีปัญหำใดๆแม้ในส่ วนที่มีเหล็กเสริ มหนำแน่ น นอกจำกนี้
ข้อมูลของรำคำต้นทุนในกำรก่อสร้ำงโดยใช้คอนกรี ตทัว่ ไป เทียบกับรำคำของ SCC ใน
โครงกำร Higashi-Oozu Viaduct นี้ พบว่ำกำรใช้SCC กลับมีตน้ ทุนต่ำกว่ำกำรใช้คอนกรี ต
ทัว่ ไป (ดูตำรำงที่ 1) ซึ่ งเป็ นผลมำจำกค่ำแรงงำนที่ลดลง [8]ประเทศสหรัฐอเมริกา - หน่วยงำน
ของรัฐในด้ำนกำรคมนำคมของรัฐต่ำงๆในอเมริ กำหันมำใช้ SCC ในงำน precast prestressed
concrete สำหรับกำรสร้ำง ทำงหลวง(Highway), และสะพำน (Bridge) ต่ำงๆมำกขึ้น [9] เช่น
Department of Transportation ของ Virginia ได้มีกำรร่ วมมือกับห้องปฏิบตั ิกำรของ Federal
Highway Administration(FHWA) เพื่อทำกำรศึกษำพฤติกรรมต่ำงๆของคำนคอนกรี ต SCC อัด
แรงในปี 2003 และได้นำผลผลของกำรศึกษำนั้นมำสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำ Pamunkey ในปี
2005 (ดภู ำพที่ 6),Department of Roads ของ Nebraska ได้มีกำรสร้ำงสะพำน Skyline Bridge
ที่โอฮำมำ(ดูภำพที่ 7) เป็ นต้น
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ในส่ วนของประเทศไทยปั จจุบนั ก็มีกำรใช้ SCC ในงำนก่อสร้ำงอยูบ่ ำ้ งแต่กย็ งั ไม่
เป็ นจำนวนมำกนัก (ดูภำพที่ 8) กำรใช้งำนมีท้ งั ในส่ วนของงำนคอนกรี ตผสมเสร็ จ และงำน
คอนกรี ตสำเร็ จรู ป เช่น โรงงำนหล่อเสำเข็มและโรงงำนทำชิ้นส่ วนคอนกรี ตสำเร็ จรู ปขนำด
ใหญ่(Segment) บำงโรงงำน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพที่ 6 สะพานข้ ามแม่ นา้ Pamunkey และชิ ้นส่ วนสาเร็จใน Virginia ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ภาพที่ 7 สะพาน Skyline Bridge และชิ ้นส่ วนสาเร็จใน Nebraska ประเทศสหรั ฐอเมริ กา

SEIF-COMPACTINGCONCRETEPRECASTCONCRETE
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วิศวกรรม : คอนกรีตและวัสดุ
ประเทศไทย
1. งานคอนกรีตผสมสาเร็จ (Ready-Mixed Concrete)
ปริ มำณกำรใช้ SCC (ลบ.ม.)
ปริ มำณกำรใช้สะสม

2. งานคอนกรีตสาเร็จรู ป (Precast Concrete)
ปริ มำณ 18,000 ลบ.ม./ปี
กำรใช้งำนคอนกรี ต SCC คิดเป็ น 0.2% ของงำนคอนกรี ตทั้งหมดต่อปี
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ภาพที่ 8 ประมาณการปริ มาณการใช้ คอนกรี ต SCC ในประเทศไทย
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หลายๆคนอาจจะงง ๆ เมื่อได้ยินคาว่า “มะเร็ งคอนกรี ต”….. เอ๊ะ คอนกรี ตเป็ น
มะเร็งได้เหรอ….อะไรจะทันสมัยขนาดนั้น!!!
คาว่า “มะเร็ งคอนกรี ต” นั้นหลายๆคนอาจหมายถึงการเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตที่
ต้องใช้เวลานาน เป็ นไปอย่างเงียบๆ กว่า(เจ้าของอาคาร) จะรู ้ตวั ก็หนักหนาสาหัสเสี ยแล้ว บาง
คนอาจจะนึ กถึงการเกิดสนิ มของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตที่ทาให้คอนกรี ตค่อยๆแตกร่ อนเห็น
เหล็กเสริ มที่เป็ นสนิ มจนแทบจาไม่ได้… แต่นักคอนกรี ตวิทยาส่ วนใหญ่ใช้ความหมายนี้ มุ่ง
ประเด็นไปที่การเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตชนิ ดที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในประเทศไทย หรื อที่
เรี ยกว่า ASR (1)มากกว่าความหมายอื่น เนื่ องจากมีความละม้ายคล้ายคลึงกับโรคมะเร็ งที่เป็ น
โรคทอปฮิตติดอันดับของผูค้ นแบบแฝดคนละฝา ยังไงยังงั้น….หลายคนอาจจะยังงงต่อ….เอ
มันเหมือนกันได้ยงั ไงกัน….
อัน นี้ อาจอธิ บ ายได้ว่ า เป็ นเพราะ พฤติ ก รรมในการเกิ ด การเสื่ อ มสภาพชนิ ด นี้
ซับซ้อน มีความไม่แน่นอนสู งทั้งในด้านโอกาสของการเกิดและความรุ นแรงหลังจากที่เกิดไป
แล้ว การตรวจพบแต่เนิ่ นๆทาได้ยาก มาพบทีหลังก็มกั จะอยู่ในขั้นหนักหนาไปแล้ว เรี ยกว่า
ต้องร้องเพลง “รู ้ตวั เมื่อสาย” แข่งกับคุณสุ เทพ วงศ์คาแหงนัน่ …. แถมวิธีการตรวจสอบก็ตอ้ ง
ใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญหรื อวิธีที่ราคาค่อนข้างแพงรวมถึงมีอาการแทรกซ้อนที่ทาให้แปลผลสับสนได้

ง่าย ตลอดจนการแก้ไขหรื อที่เรี ยกว่ารักษาก็ยงั ไม่ได้ผล”ร้อยปูเซ็ง” เสี ยอีก เรี ยกว่ามีพฤติกรรม
อยูใ่ นกรอบเดียวกับกับโรคมะเร็งของมนุษย์สองขาเปี๊ ยบ!!….
ถ้าอย่างนั้น…..วิศวกรโยธามืออาชี พหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับงานคอนกรี ต มาทาความ
รู ้จกั กับเจ้าการเสื่ อมสภาพชนิดนี้ให้มากขึ้นอีกนิด….จะดีไหม ? ?
ก่อนอื่น…ต้องขอบอก…ว่าเจ้า ASRหรื อ Alkali Silicate Reaction เป็ นการ
เสื่ อมสภาพ (ทางเคมี)ชนิ ดหนึ่ งของคอนกรี ตที่เกิดจากภายในเนื้อคอนกรี ตแท้ๆ ไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุภายนอก หรื อจากวัสดุอื่นๆ อย่างเช่นการเกิดสนิมของเหล็กเสริ ม ซึ่ งเป็ นผลให้คอนกรี ต
รอบๆเหล็กเสริ ม เกิดแรงดัน และถ้าคอนกรี ตรับแรงดันนั้นไม่ได้ ก็จะแตกหลุดร่ อนออก แต่สา
เหตและกลไกที่เกิดขึ้นจาก ASR ซึ่ งเป็ น “sub set หนึ่ งของ AAR หรื อ Alkali Aggregate
Reaction แตกต่างไปจากที่เล่ามาแล้ว โดย AAR เป็ นการเสื่ อมสภาพจากปฏิกิริยาภายใน
ระหว่างด่ างในปูนซี เมนต์กบั แร่ ธาตุในมวลรวมบางชนิ ดที่ไวต่อปฏิกิริยา จึงเป็ นการเกิดจาก
เนื้ อ ในคอนกรี ตล้ว นๆ ในกรณี ที่ใช้มวลรวมหรื อ หิ นที่ มีแ ร่ ซิ ลิกาที่ ไ วต่ อ ปฏิ กิริย า การ
เกิดปฏิกิริยานี้จะรี ยกว่า ASR
หลายคนอาจจะสงสัยว่า….เอ….หิ นจะมีปัญหาทุกชนิ ดเลยเหรอ….คาตอบก็คือมี
หินบางชนิดเท่านั้น โดยหินที่มกั เจอะเจอโอกาสเกิดปัญหาการเสื่ อมสภาพแบบ ASR ได้แก่ โอ
พอไลน์ซิลิกา้ , แคลซี โดไนย์ , หิ นแก้วภูเขาไฟหรื อ Volcanic Glass, หิ นเชิร์ท, หิ นบะซอลต์
บางชนิด และหิ นไรโอไรท์, หิ นแอนดีไซด์ และ หิ นฟิ ลไลท์, หิ นเกรย์แวค,หิ น ฮอร์นเฟล, หิ น
ผลึกควอตซ์จาพวกCryptocrystalline Quartz เป็ นต้น (1) ….ถ้าคุณเผลอร้องว่า…โอ้โฮ…หิ นชื่อ
ประหลาดพวกนี มนั อะไรกัน มีดว้ ยเหรอ……..นัน่ ก็แปลว่าคุณ คุณ ต้องย้อนกลับไปค้นหา
ตาราธรณิ วิทยาที่โยนทิ้งไปตั้งนานแล้ว กลับมาอ่านใหม่…… แต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ….คิดไม่
ออกบอกอากู๋(เกิ้ล)….google…
แล้วปัญหามันเป็ นยังไงล่ะ…..ขอตอบอย่างนี้วา่ …..ผลจากปฏิกิริยาได้เป็ น ASR gel
ซึ่ งอาจจะเกิดรอบๆมวลรวมเจ้าปั ญหา แล้วค่อยๆแทรกซึ มไปตามรอยแตกในบริ เวณอื่นหรื อ
สะสมในช่องว่าง อย่างไรก็ตาม แต่อนั นี้ยงั ไม่ใช่ปัญหา…. ปัญหาของ ASR นั้น เกิดขึ้นจากการ
ที่เจลมี คุณลักษณะดึ งดู ดน้ า และเมื่ อดู ดซับน้ าจากความชื้ นก็จะขยายตัวและดันคอนกรี ตที่
แข็งตัวแล้วที่อยูร่ อบๆ แรงดึงที่เกิดขึ้นในบริ เวณรอบๆ อาจสู งถึง 6-7 MPa(2) และหากสู งเกิน

กว่าที่คอนกรี ตจะรับได้ คอนกรี ตก็จะแตกร้าว รอยร้าวที่เกิดจาก ASR มักมีหน้าตาแบบ map
cracking (3 )ซึ่ งจะแตกต่างจากรอยร้าวเนื่องจากสาเหตอื่นๆอย่างเช่นรอยร้าวจากการเกิดสนิ ม
เหล็กที่คอนกรี ตมักจะเห็นการแตกร้าวตามแนวเหล็ก หรื อในกรณี ที่รุนแรง คอนกรี ตก็จะแตก
ร่ อนออกจนเห็ นเหล็กที่เป็ นสนิ ม ซึ่ งเป็ นปรากฏการ์ ณทีเราเห็นจนชิ นตาทั้ง จากบ้านตัวเอง
บ้านคนอื่น หรื ออาคารขนาดใหญ่หลายๆแห่ง
ASR หรื อเจ้า “มะเร็งคอนกรี ต”(4) นี้ เป็ นการเสื่ อมสภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักใน
ประเทศไทย เพราะมวลรวมส่ ว นใหญ่ ที่ใช้ใ นการผสมคอนกรี ตมัก เป็ นหิ น ปู น คุ ณ ภาพดี
ประกอบกับผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็จรายใหญ่หลายราย ตระหนักถึงปั ญหาของ ASR ที่อาจเกิด
ขึ้ น กับ แหล่ ง หิ น บางชนิ ด ได้ และพยายามหลี ก เลี่ ยงการใช้หิ น แหล่ ง หิ น ที่ อ าจมี ปัญหาเพื่ อ
ป้ องกันปั ญหาตั้งแต่ตน้ ดังนั้นปั ญหาจาก ASR จึงน้อยลงมากจนเกือบจะไม่เคยมีรายงานอย่าง
เป็ นทางการเลย จนกระทั่ง ในปี พศ.2552 คณะนัก วิ จ ัย จากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รายงานการพบ ASR อย่างป็ นทางการครั้งแรก ( 5,15) ซึ่ งเป็ นการ
พบที่ยืนยันการ “เป็ น อยู่ คือ” แถมด้วยความจริ งที่ว่าอุตสาหกรรมก่ อสร้างที่มีปริ มาณ และ
มูลค่ ามหาศาล ในปั จจุ บนั นั้นยังคงต้องใช้พระเอกคอนกรี ต ซึ่ งมี มวลรวมเป็ นพระรองตัว
สาคัญ รวมถึ งแหล่งทรัพยากรคุ ณภาพดี (ที่ ได้ประทานบัตร) ก็ชักร่ อยหรอลง แหล่ งที มีอยู่
ประมาณร้ อยละห้าถึ งสิ บห้ายังเป็ นวัสดุ ที่(ฝรั่ ง)จัดอยู่ในหิ นจาพวกทีมีโอกาสเกิ ดปั ญหาได้
ดังนั้น ASR จึงอาจไม่ได้แปลว่า “คุณจะไม่ค่อยได้เจอ” หรื อAS you see it, Rarely อีกต่อไป
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม “โอกาสเกิดปัญหา” อาจจะไม่ได้เป็ นปั ญหาเสมอไป เพราะการ
เกิดปัญหาให้ผเู ้ กี่ยวข้องต้องปวดหัวนั้น ต้องมีปัจจัยสาคัญสองสามอย่างครบถ้วน จึงจะเกิดการ
แตกร้าวให้เจ้าของโครงการ (ต้องปวดร้ าว) หางบประมาณมาซ่ อม แถมงบที่ว่านี้ ก็เป็ นงบ”
ประมาณ”สมชื่ อ คือแค่ประมาณว่าต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การซ่ อมให้”โรค”หายขาด อาจ
ต้องประมาณสู งขึ้นอีกก็เป็ นได้
ปัจจัยสาคัญที่วา่ นี้ คือ อัลคาไลในซี เมนต์ หิ นที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาและความชื้น
.....ถ้าคอนกรี ตยังต้องใช้ซีเมนต์…อัลคาไลในซีเมนต์ เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่จะมีมาก
หรื อน้อยเท่านั้น แม้มาตรฐานการผลิตซี เมนต์ทุกๆ มาตรฐานจะพยายามกาหนดปริ มาณอัล
คาไลสู งสุ ดในซีเมนต์ไว้กต็ าม อัลคาไลที่มีผลกระทบต่อ ASR ได้แก่ ออกไซด์ของโซเดียมและ

โปตัสเซี ยม (Na2O และ k2O) ซึ่ งมักคิดในเทอมของปริ มาณโซเดียมออกไซด์เทียบเท่าหรื อ
Na2O equivalent ในกรณี ของ ASR หากค่าที่วา่ นี้สูงเกิน 0.6% มักมีแนวโน้มเกิดปัญหาได้ถา้ ใช้
มวลรวมที่ไวต่อปฏิกิริยาในส่ วนผสมคอนกรี ต แต่จริ งๆแล้วนักวิจยั เขาว่าตัวการที่สาคัญของ
ปั จจัยนี้ คือ ไฮดรอกซิ ลอิออน ที่อยูใ่ นสารละลายอัลคาไลในช่ องว่างในเนื้ อคอนกรี ต มากกว่า
ปั จจัยสาคัญชนิ ดที่สองคือมวลรวมที่ ใช้ในคอนกรี ต ซึ่ งได้แก่ หิ นและทราย โดยทัว่ ไปถ้าใช้
ทรายแม่น้ า มักจะเจอปั ญหาน้อย แต่ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้ทรายจากการบดย่อยของหิ น และ
เผอิญเป็ นหินที่มีปัญหาคือเป็ นพวกแร่ ซิลิกา้ ที่ไวต่อปฏิกิริยากับอัลคาไล ปั ญหา ASR ก็อาจเกิด
ได้ท้ งั จากหิ น และทราย โดยเฉพาะพวกที่ มี แ ร่ ซิ ลิ ก ้า ในรู ปแบบที่ เ ป็ น Amorphous หรื อ
crystalline หรื อ cryptocrystalline fibrous บางชนิดดังที่กล่าวมาแล้ว
ปั จ จัย อี กประการหนึ่ ง ที่ จดั ว่าส าคัญ มาก ชนิ ด”ไม่ มี ไ ม่ ไ ด้” คื อ ความชื้ น แม้ว่า
คอนกรี ตนั้นจะมีปัญหาเรื่ อง ASR แต่การเสื่ อมสภาพอาจยังไม่เกิดขึ้น หากโครงสร้างนั้นไม่อยู่
ในสภาวะเปี ยกชื้น เนื่องจาก ASR gel ที่อาจเกิดยังไม่มีการขยายตัวมากพอที่จะทาให้คอนกรี ต
เกิดการแตกร้าวขึ้นได้
ถ้ามีปัจจัยครบถ้วนทั้งสามประการเมื่อไหร่ ก็จะเกิดการแตกร้าวในลักษณะ map
cracking จากการขยายตัว ของ gel ที่ ดูด ซับ ความชื้ น อย่างไรก็ดีรู ปแบบรอยร้ าวอาจ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามลักษณะการยึดรั้งอื่นๆ ลักษณะเด่ นชัดของการเสื่ อมสภาพเนื่ องจาก
ASR นี้ คือ การพบ Alkali-Silica gel ในรอยร้าว หรื อที่ขอบของมวลรวมหรื อแม้แต่พบสะสม
ในรอยร้าวของหินที่ใช้ซ่ ึงสามารถใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วย Petrographic analysis ซึ่ งถือว่า
เป็ นวิธีที่ให้ผลยืนยันที่แน่นอน(6) หรื ออาจใช้วิธี Scanning Electron Microscopy (SEM) ก็ได้
อย่างไรก็ดีวธิ ีท้ งั สองต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อเครื่ องมือซับซ้อน และ
การตรวจสอบมีราคาแพง นอกจากทั้งสองวิธีน้ ี แล้ว ยังอาจใช้วิธีการคัดกรองเบื้องต้นด้วยวิธี
ง่ายๆ เช่นการใช้สาร Uranyl Acetate แช่ตวั อย่างคอนกรี ตที่ฝานเป็ นชิ้นบางๆ แล้วส่ องดูภายใต้
แสงยูวี ตามวิธีการของ FHWA ซึ่ งจะเห็น ASR gel ที่ถูกอิออนของ Uranyl ( UO22 ) เข้าไป
แทนที่อลั คาไลน์อิออนใน Gel และเรื องแสงภายใต้แสง UV เป็ นขอบเรื องแสงสี เขียวเหลือง
ชัดเจนดังแสดงในภาพที่ 1

Natural light

UV light

รู ปที่ 1 การเปรี ยบเทียบชิ้นส่ วนฺ ที่เจาะจากองค์อาคารจริ งภายใต้ ภายใต้แสงปกติ และแสงUV (15)
ลู ก ศรสี ด าหนาแสดงถึ ง หิ น ที่ ไ ม่ เ กิ ด ปฎิ กิ ริ ย า ซึ่ งไม่ ป รากฏเส้ น ขอบเรื อ งแสง
ขณะที่รูปทางซ้ายมือลูกศรสี ดาบาง ซึ่ งชี้ ที่ตาแหน่ งของหิ นซึ่ งมองไม่เห็นขอบแต่ในรู ปทาง
ขวามือ ภายใต้แสงยูวีในตาแหน่งเดียวกัน ปรากฏเส้นขอบเรื องแสงชัดเจน หนาแสดงถึงหิ นที่
เกิดปฎิกิริยาชัดเจน ขณะเดียวกัน ลูกศรสี ดาเส้นประในรู ปทางซ้ายมือในแสงธรรมชาติ ไม่ได้
แสดงความผิดปกติ ใดๆให้เห็ น แต่ ภายใต้แสงยูวีในรู ปขวามื อ ณ ตาแหน่ งเดี ยวกัน แสดง
บริ เวณที่มีการเรื องแสงหนาแน่น ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมของเจลในบริ เวณนั้น
ผูอ้ ่าน อ่านไปอาจมีขอ้ สงสัยว่า เอ วิธีที่ใช้ดูเหมือนจะใช้กบั คอนกรี ตที่อาจจะมี
หรื อไม่มีปัญหานี่นา…. ถ้าจะรู ้ก่อนเท ( คอนกรี ต) จะได้ไหม???
ขอตอบ……เทคนิ ค ที่ ใช้ต รวจสอบหาว่ามวลรวมที่ มีแ นวโน้มจะมี ปัญหา ASR
หรื อเปล่า รวมถึงยังใช้หาหลักฐานยืนยันการเกิด ASR จริ ง ยังมีอีกหลายวิธีเช่ น การวัดการ
ขยายตัวของแท่งมอร์ ตาร์ หรื อคอนกรี ตในสภาวะเร่ ง แบบต่างๆ ขึ้ นกับว่าป้ อมค่ ายไหน
มาตรฐานไหนเป็ นผูเ้ สนอ

แต่….ขอบอก(และยืนยัน) อีกว่าปั ญหาการเสื่ อมสภาพจาก ASR หรื อรวมถึงจาก
ปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ นั้นเป็ นเรื่ องซับซ้อนปวดหัวชนิดไมเกรนก็ว่าได้ แถมยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่มี
ผลกระทบหลากหลาย เพราะแม้แต่มวลรวมที่จดั ว่าเป็ นพวกไวต่อปฏิกิริยาแต่ละชนิดเองก็ยงั มี
ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันได้ อย่างเช่นมวลรวมที่ไวต่อปฏิกิริยาบางอย่างอาจ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ถ้าใช้ปริ มาณมวลรวมนั้นมากขึ้นในสัดส่ วนของมวลรวมที่ใช้ผสมคอนกรี ต
แถมมวลรวมบางชนิดยังอาจมีปัจจัยที่เรี ยกว่า “เขตมีปัญหาพิเศษ หรื อ Pessimum effect” (7) เข้า
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งแปลว่าในช่วงปริ มาณมวลรวมหนึ่ง อาจทาให้มีการขยายตัวอย่างมาก แต่ถา้ ใช้
ปริ มาณสู งหรื อต่ากว่านั้นปัญหาการขยายตัวก็จะน้อยลง หรื อไม่มีปัญหาเป็ นต้น
คุณ คุณผูอ้ ่านขี้สงสัยอาจจะถามต่ออีกว่า …..เอ แล้วมันจะเป็ นอันตรายไหมนะ….
เนื่องจากโครงสร้างที่เสื่ อมสภาพจากปัญหา ASR พบกันทัว่ ไปในหลายประเทศ….คาตอบนี้คง
ต้องอาศัยคาตอบจากต่างประเทศที่มีประสบการ์ณมาแล้วมาเล่าสู่ กนั ฟัง
ความรุ นแรงของปัญหาการเสี ยหายจาก ASR มีระดับต่างกันได้มาก ในบางครั้งอาจ
ปรากฏเป็ นเพียงรอยร้าวที่ผิว แต่บางกรณี ที่มีการรายงานอาจรุ นแรงถึงขั้นเหล็กเสริ มขาด (8)
หรื อปรากฏรอยร้ าวน่ ากลัวแบบในรู ปที่ 2 (ก) อย่างไรก็ดีสาหรั บการเสื่ อมสภาพชนิ ด นี้
ระยะเวลานับตั้งแต่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นจนถึงคอนกรี ตแตกร้าวนั้นอาจกินเวลานาน ในหลายกรณี
อาจกินเวลานานถึง 15-20 ปี ปฏิกิริยาที่สืบเนื่ องและการเสื่ อมสภาพอาจเป็ นผลจากการ “ร่ วม
ด้วยช่ วยกัน” จากสาเหตุ อื่นๆที่ เข้ามา “แจม”ภายหลัง ดังนั้น ระยะเวลาที่ พบเห็นและความ
รุ นแรงของการเกิดรอยร้าวก็อาจผันแปรได้ตามสาเหตุแรกๆ
ในสหรั ฐอเมริ กาเริ่ มพบปั ญหาของการแตกร้ าวจานวนมากใน California ใน
ระหว่างปี คศ.1920-1930 และเริ่ มตระหนักว่าเป็ นผลสื บเนื่องจาก ASR ในราวปี ค.ศ.1940 เมื่อ
Stanton ยืนยันสาเหตจากการศึกษาได้ นับจากนั้นนักวิจยั และวิศวกรเริ่ มตระหนักถึงความ
รุ นแรงของปัญหาที่ขยายกว้างกว่าที่คาดกันในราวปี 1980 (9,10) ตัวอย่างเช่น โครงสร้างสะพาน
Manette Bridge ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา ที่สร้างขึ้นในปี 1930 และมีการตรวจสอบและ
ทดสอบอย่างต่อเนื่ องในระหว่างปี 1976 ถึง 2003 ซึ่ งยืนยันสาเหตุการเสื่ อมสภาพของตอม่อ
คอนกรี ตจากปัญหา ASR(11) หรื อโรงบาบัดน้ าเสี ย Shek Wu Hui ในฮ่องกง ที่สร้างในช่วงต้นปี

ค.ศ.1980(12) และมีรายงานการเสื่ อมสภาพจาก ASR ในปี 1991 ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ข) หรื อ
กรณี เกิดขึ้นในเขื่อนคอนกรี ต Parker Dam ในรัฐคาลิฟอร์เนี ย ซึ่ งสร้างขึ้นในปี 1938 และมี
รายงานการเสื่ อมสภาพเนื่องจาก ASR และเป็ นผลให้เขื่อนเกิดการโก่งตัวมากถึง 180 มม. จาก
การขยายตัว(7) แม้ว่าปั ญหาของ ASR ในคอนกรี ตจะรุ นแรงมากน้อยต่างกัน และมีรายงานการ
ทุบทิง้ โครงสร้างที่เสื่ อมสภาพเนื่องจาก ASR เช่น สะพานสองแห่ งในประเทศเยอรมัน (3) แต่ยงั
ไม่มีรายงานการวิบตั ิของโครงสร้างคอนกรี ตโดยตรง

( ก)
รู ปที่ 2 การแตกร้าวจาก ASR ( ก) ในฐานคอนกรี ตสาหรับเสาสถานีจ่ายไฟฟ้ า
ขนาดใหญ่ (14 ) (ข) ของโรงบาบัดน้ าเสี ย (13)
ปั ญหา ของ ASR ในประเทศไทยพบจากการตรวจสอบชิ้นตัวอย่างที่เจาะมาจาก
โครงสร้ า งจริ ง ในสนาม (5) ซึ่ งปรากฏรอยแตกร้ า ว การตรวจสอบทางศิ ล าวรรณาหรื อ
Petrographic analysis ที่ ประยุกต์ใช้กบั งานคอนกรี ตพบว่ามวลรวมในชิ้ นตัวอย่างเป็ น
หิ นแกรนิ ตเนื้อละเอียด และมีแร่ ไพไรต์ ปนอยู่บา้ งเล็กน้อย มีการตรวจพบ ASR gel ในรอย
แตกและในช่องว่าง ดังแสดงในรู ปที่ 3 (ก) นอกจากนั้น การวัดการขยายตัวของชิ้นตัวอย่างใน
ห้องแลป โดยใช้สภาวะเร่ งแบบปกติ (การเร่ งการขยายตัวด้วยการแช่ในน้ าอุ่น 38 ºC) และแบบ
รุ นแรง (ในสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 M ที่อุณหภูมิ 80 ºC ) แสดงในรู ปที่ 3 (ข) โดย
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รู ปที่ 3 ASR gel ในรอยร้าว (ก) และการเปรี ยบเทียบการขยายตัวของชิ้นตัวอย่าง A, Bใน
สารละลาย NaOH และในน้ า (ข) (5)
ถ้าดูจากรู ปที่ 3 (ข) การขยายตัวของชิ้นตัวอย่างที่มาจากแท่งคอนกรี ตชิ้นเดียวกัน
ในสารละลาย NaOH และในน้ า (A, A-water) ที่อายุเดียวกัน คือที่ อายุ 64 วัน จะเห็นว่ามีความ
แตกต่างกันประมาณสองเท่า การขยายตัวในน้ าอุ่น”ใกล้เคียง” กับสภาวะจริ งในสนามมากกว่า
การขยายตัวในสารละลาย NaOH 80C ซึ่งเป็ นการทดสอบที่ใช้มาตรฐาน ASTM เป็ นแนวทาง
สาหรับการเร่ งด้วยสภาวะรุ นแรง ทั้งการทดสอบการคัดกรอง และการขยายตัวยืนยันปั ญหา
ASR ในประเทศไทยในเบื้องต้น

ในปั จ จุ บนั ปั ญหาของ ASR อาจพบเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากหลายสาเหตุ เ ช่ น
แนวโน้มของการลดอุณหภูมิในเตาเผา ด้วยเหตุ ผลทางเศรษฐศาสตร์ อาจมีผลให้ Alkali ใน
ซีเมนต์เพิ่มขึ้น หรื อแนวโน้มของแหล่งหินคุณภาพดีที่อาจมีจานวนน้อยลงทาให้การหลีกเลี่ยง
หิ น ที่ อ าจมี ปั ญ หาในด้า นปฏิ กิ ริ ย าทาได้ย าก หรื อ แม้แ ต่ ค วามพยายามในการใช้น้ า ล้า งใน
โรงงานคอนกรี ตผสมเสร็จ ในการผสมคอนกรี ตโดยไม่ระวังก็อาจทาให้ปริ มาณอัลคาไลในน้ า
ผสมคอนกรี ตเพิ่มมากขึ้น(2) ดังนั้นหากผูใ้ ช้ ผูผ้ ลิต ขาดความตระหนักหรื อขาดความเข้าใจใน
ปัญหานี้ ก็อาจทาให้เกิดผลเสี ยได้มาก
บทความเรื่ อง“มะเร็งคอนกรี ต” ชิ้นนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ กี่ยวข้องตระหนักว่าปั ญหา
ASR นั้น อาจมิได้ไกลตัวและมิได้ไม่มีโอกาสพบเจอ แต่เป็ น Alkali Silica Reaction ที่ทวั่ โลก
เขาคิดว่า Real Serious And (Headache)! ที่ควรระวังว่า อาจจะเจอ (และปวดหัว) ได้เช่นกัน
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ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์ กลุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (blast-furnace slag) คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ โลหะซึ่ งส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยซิลิเกตและอลูมิโนซิ ลิเกตของแคลเซี ยมและอื่นๆ ซึ่ งเกิดขึ้นในขณะหลอมละลาย
พร้อมกับเหล็กในเตาถลุงเหล็ก นอกจากนี้ ยงั ให้คาจากัดความของเม็ดตะกรันเตาถลุ งเหล็ก
(granulated blast-furnace slag) หมายถึงเม็ดวัสดุ ที่ไม่เป็ นผลึกซึ่ งได้จากการทาตะกรันที่
หลอมเหลวในเตาถลุงเหล็กให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ วโดยการจุ่มลงในน้ าหรื อใช้น้ าฉี ดเพื่อให้
ตะกรันเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว [1]
ตะกรันเตาถลุงเหล็กนอกจากจะใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์แล้ว ยังใช้เป็ น
วัสดุ ประสานในส่ วนผสมร่ วมกับปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ปูนขาวอิ่ มตัว (hydrated lime)
ยิปซัม หรื อ แอนไฮไดรต์ (anhydrite) ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถใช้ในรู ปของ
ปูนซี เมนต์ผสมหรื อใช้เ ป็ นส่ วนผสมแยกต่างหากในการผสมคอนกรี ต ซึ่ งการใช้ตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียดแยกผสมต่างหากในการผสมคอนกรี ตมีขอ้ ดี 2 ประการคือ 1. สามารถบด
ตะกรันเตาถลุงเหล็กให้ละเอียดจนถึงค่าที่ตอ้ งการ และ 2.สามารถปรับปริ มาณของตะกรันเตา
ถลุงเหล็กให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานได้
เนื่องจากในปัจจุบนั มีการผลิตตะกรันเตาถลุงเหล็กในประเทศไทย ดังนั้นจึงขอให้
รายละเอี ย ดที่ เกี่ ยวกับตะกรั นเตาถลุ ง เหล็ก เพื่อ เป็ นวัส ดุ อี กทางเลื อ กหนึ่ งในส่ วนผสมของ
คอนกรี ต

กระบวนการผลิตตะกรันเตาถลุงเหล็ก
ในกระบวนการถลุงเหล็ก โรงงานจะใส่ สินแร่ เหล็กเข้าในเตาถลุงรวมทั้งใส่ สารที่
เป็ นฟลักซ์ (flux) ซึ่ งได้แก่ หิ นปูนและหิ นโดโลไมต์ เพื่อลดอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวลงเพื่อ
ประหยัดพลังงาน การเผาจะใช้ถ่านโค้ก (ถ่านโค้ก คือถ่านหิ นที่เผาจนหมดควัน) เป็ นเชื้อเพลิง
หลังจากเผาจนอุณหภูมิสูงประมาณ 1500 องศาเซลเซี ยล จะได้ผลิตภัณฑ์ 2 อย่างเกิดขึ้นใน
เตาเผาพร้อมกัน คื อเหล็กที่ หลอมจนเหลวซึ่ งตกอยู่กน้ เตาและตะกรันเหลวซึ่ งลอยอยู่เหนื อ
เหล็กเหลว การทาให้ตะกรั นเตาถลุ งเหล็กเย็นตัวอย่างรวดเร็ ว ช่ วยป้ องกันการเกิดผลึกใน
ตะกรันเตาถลุงเหล็ก และทาให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเป็ นเม็ดที่มีขนาดเฉลี่ยเล็กกว่า 4.75 มม.
จึงเรี ยกว่าเม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็ก ในทางตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กที่ออก
จากเตาเผาเย็นตัวลงอย่างช้าๆ จะทาให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กอยู่ในรู ปที่เป็ นผลึกเป็ นส่ วนใหญ่
และไม่มีคุณสมบัติทางวัสดุประสาน [2]
กระบวนทาให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เป็ นผลึก ทาได้
โดยการฉีดน้ าที่มีความเร็วสู งไปกระทบกับตะกรันเตาถลุงเหล็กเหลวที่ยงั ร้อนอยูด่ ว้ ยอัตราส่ วน
น้ าต่อตะกรันเตาถลุงเหล็กประมาณ 10:1 โดยมวล ซึ่งทาให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเป็ นเม็ดและอยู่
ในรู ปไม่เป็ นผลึกสู งมาก ภายหลังที่ได้เม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็กจึงทาให้แห้งและบดให้ละเอียด
โดยใช้วิธีการเดียวกับการบดเม็ดปูนในกระบวนการผลิตปูนซี เมนต์ ในช่ วงก่อนและระหว่าง
การบดเม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็กจะนาแม่เหล็กมาดูดแร่ เหล็กที่ยงั ติดมาหรื อตกค้างอยูอ่ อกก่อน
เพื่อนาแร่ เหล็กกลับไปใช้ใหม่ ตะกรันเตาถลุงเหล็กจะบดให้ละเอียดกว่าปูนซี เมนต์เพราะการ
ทาปฏิกิริยาจะเกิดเร็วขึ้นตามความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหล็กที่เพิ่มขึ้น
องค์ ประกอบทางเคมี
ตะกรันเตาถลุงเหล็กประกอบด้วยออกไซด์ของซิลิกาและอลูมินาเป็ นหลักซึ่ งปนมา
กับสิ นแร่ เหล็กและยังมีออกไซด์ของแคลเซี ยมและแมกนี เซี ยมซึ่ งมาจากหิ นปูนและหิ นโดโล
ไมต์ องค์ประกอบหลักนี้รวมกันแล้วมีมากกว่าร้อยละ 95 นอกจากนี้ยงั มีออกไซด์อื่นๆ ที่ติดมา

เช่น SO3, Fe2O3 และ MnO อยูเ่ ล็กน้อย ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียดที่ผลิตในอเมริ กาและแคนาดาใน ค.ศ. 1988 [2] แม้วา่ องค์ประกอบทางเคมี
ของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในตารางที่ 1 จะแตกต่างกันมาก แต่ถา้ พิจารณาเฉพาะแต่
ละโรงงานจะพบว่ามีค่าแตกต่างกันไม่มาก การที่ตะกรันเตาถลุงเหล็กมีออกไซด์ของแคลเซี ยม
ค่อนข้างสู ง (มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป) จึงทาให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเป็ นวัสดุประสานได้ดว้ ย
ตัวเองเมื่อผสมกับน้ า
ข้ อกาหนดสาหรับตะกรันเตาถลุงเหล็ก
ASTM C989 [3] ได้กาหนดตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดออกเป็ น 3 ชั้นคุณภาพ
คือ ชั้นคุณภาพ 80, 100, และ 120 ซึ่ งแต่ละชั้นคุณภาพจะขึ้นอยูก่ บั ค่าดัชนีปฏิกิริยาของตะกรัน
(slag activity index) ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดที่มีช้ นั คุณภาพสู งจะค่าดัชนีปฏิกิริยาของ
ตะกรันสู ง โดยค่าดัชนีปฏิกิริยาของตะกรันหาได้จาก
ดัชนีปฏิกิริยาของตะกรัน (ร้อยละ)
=
[SP/P] x100
เมื่อ SP = ค่ากาลังอัดของมอร์ตา้ ร์ที่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กผสมอยูร่ ้อยละ 50
P = ค่ากาลังอัดของมอร์ตา้ ร์มาตรฐานที่ทาจากปูนซีเมนต์ลว้ น
ข้อกาหนดที่ตอ้ งการของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดของแต่ละชั้นคุ ณภาพที่
แบ่งตาม ASTM C989 [3] ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 นอกจากค่าดัชนีปฏิกิริยาของตะกรันแล้ว
มาตรฐาน ASTM ยัง ได้ก าหนดคุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ด้ว ย เช่ น ตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ก
บดละเอียดต้องมีปริ มาณวัสดุที่คา้ งบนตะแกรงขนาดช่องเปิ ด 45 ไมโครเมตร (No. 325) ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ปริ มาณฟองอากาศในมอร์ตา้ ร์ที่ใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเป็ นวัสดุประสาน
ล้วนไม่เกินร้อยละ 12 ปริ มาณของกามะถันจากซัลไฟด์ (sulfide sulfur) ไม่เกินร้อยละ 2.5 และ
ปริ มาณของซัลเฟต (SO3) ไม่เกินร้อยละ 4.0

ในกรณี ที่นาตะกรั นเตาถลุ งเหล็กมาใช้เป็ นส่ วนผสมหนึ่ งของปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ ASTM C595 [4] ได้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทตามปริ มาณของตะกรันเตาถลุงเหล็กที่มีอยู่
ในส่ วนผสม คือ
1.ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ดดั แปลงด้วยตะกรัน (slag-modified portland cement)
เป็ นปูนซี เมนต์ที่มีตะกรั นเตาถลุงเหล็กบดละเอียดผสมไม่เกิ นร้ อยละ 25 และแบ่ งออกเป็ น
Type IS ซึ่ งใช้ในงานคอนกรี ตทัว่ ไป, Type IS(MS) สาหรับต้านทานซัลเฟตระดับปานกลาง,
Type IS(A) สาหรับคอนกรี ตที่มีฟองอากาศ, และ Type IS(MH) สาหรับคอนกรี ตความร้อน
ปานกลาง
2.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (portland blast-furnace slag cement)
ปูนซี เมนต์ชนิดนี้มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดผสมร้อยละ 25 ถึง 70 ซึ่ งยังแบ่งออกเป็ น
Type I(SM) ที่ใช้ในงานคอนกรี ตทัว่ ไป, Type I(MS) สาหรับต้านทานซัลเฟตระดับปานกลาง,
Type I(A) สาหรับคอนกรี ตที่มีฟองอากาศ, และ Type I(MH) สาหรับคอนกรี ตความร้อนปาน
กลาง
3.ปูนซี เมนต์ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (slag cement) ปูนซี เมนต์ชนิดนี้จะมีตะกรันเตา
ถลุ ง เหล็ก บดละเอี ย ดผสมเท่ า กับ หรื อ มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ซึ่ งเป็ นปู น ซี เ มนต์ที่ ใ ช้ร่ ว มกับ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรื อใช้ร่วมกับปูนขาวเพื่อใช้ในงานก่ออิฐหรื อฉาบปูน
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของตะกรันเตาถลุงเหล็กที่ผลิตในอเมริ กาและแคนาดา [2]
องค์ประกอบทางเคมี
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
SO3
Fe2O3
MnO

ร้อยละโดยน้ าหนัก (%)
32-40
7-16
32-45
5-15
0.7-2.2
0.1-1.5
0.2-1.0

ตารางที่ 2 ดัชนีปฏิกิริยาของตะกรันและคุณสมบัติทางกายภาพที่กาหนดใน ASTM C989 [3]
อายุและชั้นคุณภาพ
ดัชนีปฏิกิริยาของตะกรันที่อายุ 7 วัน
- ชั้นคุณภาพ 80
- ชั้นคุณภาพ 100
- ชั้นคุณภาพ 120
ดัชนีปฏิกิริยาของตะกรันที่อายุ 28 วัน
- ชั้นคุณภาพ 80
- ชั้นคุณภาพ 100
- ชั้นคุณภาพ 120
ความละเอียดของวัสดุที่คา้ งบน
ตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกิน (ร้อยละ)
ปริ มาณฟองอากาศของมอร์ตา้ ร์ที่ใช้
ตะกรันเตาถลุงเหล็กเป็ นวัสดุประสาน
(ไม่เกินร้อยละ)

ค่าต่าสุ ดของดัชนีปฏิกิริยาของตะกรัน (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบ ผลทดสอบแต่ละ
5 ตัวอย่างติดต่อกัน
ตัวอย่าง
75
95

70
90

75
95
115
-

70
90
110
20

-
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การทาปฏิกริ ิยากับนา้
เมื่อผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดกับปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์และน้ าจะได้ผล
ลัพธ์เช่นเดียวกับปฏิกิริยาของปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ คือได้ C-S-H โดยในกรณี ของปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์จะได้ C-S-H มาจาก C3S เป็ นส่ วนมาก ส่ วนตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะได้
C-S-H มาจาก C2S เป็ นส่ วนใหญ่ และ C-S-H ที่ได้จากตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีความ
หนาแน่นสู งกว่ากรณี ที่ได้จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปฏิกิริยาปอซโซลานของตะกรันเตาถลุง

เหล็กบดละเอียดจะขึ้นอยู่กบั การแตกตัวและการละลายของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดที่
ไม่เป็ นผลึก เมื่อสัมผัสกับอิออนของไฮดรอกไซด์ (OH-) ซึ่ งได้มาจากกระบวนการไฮเดรชัน
ของปูนซีเมนต์ ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะทาปฏิกิริยาทาให้ได้สาร C-S-H ซึ่ งเพิ่มความ
แข็งแรงให้แก่คอนกรี ต นอกจากนี้ ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดยังสามารถทาปฏิกิริยา
กับอัลคาไลได้อีกด้วย โดยเฉพาะในกรณี ของอัลคาไลไฮดรอกไซด์พบว่าไฮเดรตของตะกรัน
เตาถลุงเหล็กบดละเอียดที่ได้มีความแข็งแรงสู งกว่าไฮเดรตที่ได้จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปฏิกิริยาของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ [2]
1. องค์ประกอบทางเคมีของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
2. ความเข้มข้นของด่างอัลคาไลในระหว่างทาปฏิกิริยา
3. ปริ มาณที่ไม่เป็ นผลึกของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
4. ความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
5. อุณหภูมิในขณะที่ทาปฏิกิริยา
ปัจจัยเหล่านี้มีผลซึ่งกันและกัน จึงเกิดความยุง่ ยากในการพิจารณาหาความสัมพันธ์
ซึ่ งกันและกัน ดังนั้น ASTM C989 [3] จึงแนะว่าควรใช้ค่าดัชนีของตะกรันเป็ นดัชนี ช้ ีถึง
ความสามารถในการทาปฏิกิริยา นอกจากนี้ส่วนผสมของคอนกรี ตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดควรได้รับการทดสอบก่อนเพื่อให้แน่ ใจว่าได้คอนกรี ตที่มีคุณสมบัติและคุณภาพ
ตามต้องการ
ผลกระทบของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดต่ อคอนกรีตสด
โดยทัว่ ไปคอนกรี ตที่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะมีความสามารถในการเท
และเขย่าหรื อทาให้แน่นได้ง่ายกว่าคอนกรี ตธรรมดา การใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะ
ยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรี ตออกไป ในกรณี ที่ใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแทนที่
ปูนซี เมนต์ เวลาการก่อตัวที่ยืดออกไปจะขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิของคอนกรี ต ปริ มาณตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียด อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน และชนิ ดของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
โดยทัว่ ไปเวลาการก่อตัวจะยืดออกไปราว ½ ถึง 1 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสเมื่อ

เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตธรรมดา [5] การใช้แคลเซี ยมคลอไรด์เพื่อเร่ งการก่อตัวของคอนกรี ต
จะสามารถชดเชยผลกระทบของการก่อตัวที่ยดื ออกไปได้ดี
การเยิม้ น้ าของคอนกรี ตขึ้นอยูก่ บั ความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
กล่าวคือ ถ้าตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีความละเอียดสู งกว่าปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์จะทา
ให้การเยิม้ น้ าลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
มีค่าต่ ากว่าของปูนซี เมนต์การเยิ้มน้ าของคอนกรี ตจะสู งขึ้ น อัตราการสู ญเสี ยค่ ายุบตัวของ
คอนกรี ตที่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในส่ วนผสมของปูนซี เมนต์ร้อยละ 50 พบว่ามีค่า
ใกล้เคี ยงกันหรื อลดลงเล็กน้อยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับคอนกรี ตที่ ไม่ ผสมตะกรั นเตาถลุ งเหล็ก
บดละเอียด [6]
ผลกระทบของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดต่ อคอนกรีตทีแ่ ข็งตัวแล้ว
การบ่มคอนกรี ตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้
ได้คอนกรี ตที่มีคุณภาพเพราะคอนกรี ตที่ทาจากปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ตะกรันเตาถลุงเหล็กจะ
มีปัญหาเรื่ องการสู ญเสี ยกาลังหากหยุดบ่มภายหลังจากหล่อ 3 วันไปแล้ว ซึ่ งจะคล้ายกับ
คอนกรี ตที่ทาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 2 และอัตราการสู ญเสี ยกาลังของคอนกรี ตที่
ทาจากปูนซี เมนต์ท้ งั 2 ชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน คอนกรี ตที่ใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสู ง
กว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะเสี่ ยงอันตรายมากกว่าคอนกรี ตธรรมดาในกรณี ที่ไม่มีการ
บ่มที่ดี
การพัฒนากาลังคอนกรี ตของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ
กล่ า วคื อ การใช้ต ะกรั น เตาถลุ ง เหล็ก บดละเอี ย ดชั้น คุ ณ ภาพ 120 จะท าให้ก าลัง อัด ต่ า กว่ า
คอนกรี ตธรรมดาเล็กน้อยในช่วงอายุ 1 ถึง 3 วัน และให้กาลังอัดสู งกว่าเมื่ออายุเกิน 7 วันไป
แล้ว แต่การใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดชั้นคุณภาพ 80 และ 100 จะให้กาลังที่ต่ากว่ากรณี
ที่ไม่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเป็ นส่ วนใหญ่ [2] ดังแสดงในรู ปที่ 1
รู ปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปริ มาณของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในส่ วนผสม
ของคอนกรี ตมีผลต่อกาลังอัดอย่างมาก กาลังอัดของมอร์ตา้ ร์ที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก

บดละเอียดที่อายุต่ากว่า 28 วันจะลดลงเมื่อปริ มาณตะกรันถลุงเหล็กบดละเอียดเพิ่มขึ้น แต่
หลังจากอายุ 28 วันการพัฒนากาลังของส่ วนผสมที่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริ มาณ
ที่สูงจะพัฒนาได้ดีกว่า โดยกาลังอัดของมอร์ตา้ ร์ที่ผสมตะกรันถลุงเหล็กบดละเอียดร้อยละ 50
จะให้กาลังสู งสุ ด [5]
การใช้ต ะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก บดละเอี ย ดแทนที่ ปู น ซี เ มนต์จ ะลดอุ ณ หภู มิ ข อง
คอนกรี ตได้ เนื่องจากการลดปริ มาณของปูนซี เมนต์ในส่ วนผสมลง และทาให้คอนกรี ตทึบน้ า
ขึ้นและการซึ มผ่านน้ าจะลดลงอย่างมากตามอายุที่เพิ่มขึ้น ยิ่งปริ มาณตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดมากจะยิ่งลดการซึ มผ่านน้ าของคอนกรี ตได้มากขึ้นเพราะโครงสร้างของโพรงใน
ซี เมนต์เพสต์ที่มีส่วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีแนวโน้มทึบน้ ามากกว่ากรณี
ของซีเมนต์เพสต์ลว้ น [7]
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถเพิ่มความต้านทานการกัดกร่ อนของคลอ
ไรด์และซัลเฟตได้ดี การใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร้อยละ 50 ในปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่ งมี C3A ถึงร้อยละ 12 ให้ผลการต้านทานการกัดกร่ อนเนื่ องจากซัลเฟต
เท่ากับปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 (C3A ไม่เกินร้อยละ 5) ซึ่ งความสามารถในการ
ต้านทานการกัดกร่ อนที่เพิ่มขึ้นของคอนกรี ตที่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเนื่ องมาจาก
คอนกรี ตมีการซึ มผ่านน้ าต่า การที่ Ca(OH)2 และอัลคาไลทาปฏิกิริยากับตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดได้เป็ น C-S-H จึงเหลืออัลคาไลและ Ca(OH)2 น้อยลงในการทาปฏิกิริยากับซัลเฟต
การใช้ต ะกรั น เตาถลุ ง เหล็ก บดละเอี ย ดแทนที่ ปูน ซี เมนต์บางส่ วนสามารถลดการขยายตัว
เนื่ องจากปฏิกิริยาของอัลคาไลซิ ลิกา แต่มกั ต้องใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริ มาณ
สู งถึงร้อยละ 40 ถึง 65 ของวัสดุประสานจึงจะสามารถลดปัญหานี้ได้ดี [7]

กาลังอัดของมอร์ ต้าร์ (ปอนด์/นิ ้ว2)
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รู ปที่ 1 กาลังอัดของมอร์ตา้ ร์ที่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดชั้นคุณภาพ 120, 100, และ 80
ตามมาตรฐาน ASTM C 989 ผสมอยูร่ ้อยละ 50 เปรี ยบเทียบกับกาลังอัดของมอร์ตา้ ร์มาตรฐาน
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รู ปที่ 2 ผลกระทบเนื่องจากปริ มาณตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดที่แทนที่ปูนซี เมนต์ต่อกาลัง
อัดของมอร์ตา้ ร์ [5]
ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ และการต้านทานสภาวะการแข็งตัวและละลายของน้ าสลับกันของ
คอนกรี ตที่มีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดพบว่ามีความสามารถเช่นเดียวกับคอนกรี ตที่ทาจาก
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทวั่ ไป แต่การคืบและการหดตัวมีแนวโน้มว่าคอนกรี ตที่มีตะกรันเตาถลุง
เหล็กบดละเอียดจะมีค่าสู งกว่าของคอนกรี ตธรรมดา ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีสีจางกว่า
สี ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดังนั้นเมื่อหล่อเป็ นคอนกรี ตแล้วจึงอาจมีสีออกไปทางเขียวอ่อนได้
นอกจากนี้ ยังเป็ นผลมาจากปฏิ กิ ริ ยาทางเคมี ของก ามะถันจากซัลไฟด์กบั ส่ วนผสมอื่ นๆใน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [2]
การใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ปรั บปรุ งด้วยตะกรั นหรื อปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ตะกรันเตาถลุงเหล็ก Type IS ถือว่าเป็ นปูนซี เมนต์เทียบเท่ากับปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 ตามมาตรฐาน ASTM C595 [4] ดังนั้นจึงสามารถใช้กบั งานทุกประเภทที่ใช้ปูนซี เมนต์
ปอร์ ต แลนด์ประเภทที่ 1 ยกเว้น ในกรณี ที่ ต ้อ งการก าลัง สู ง ในช่ ว งอายุต ้น ของคอนกรี ต
นอกจากนี้ ยัง สามารถใช้ต ะกรั น เตาถลุ ง เหล็ก บดละเอี ย ดผสมกับ ปู น ซี เ มนต์ใ นขณะผสม
คอนกรี ตก็ได้ โดยปริ มาณและอัตราส่ วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดขึ้นอยู่กบั
ชนิดของงานคอนกรี ตแต่ละงาน
บทส่ งท้ าย
รายละเอียดของเรื่ องตะกรันเตาถลุงเหล็กคัดมาจากหนังสื อ “ปูนซีเมนต์ ปอซโซ
ลาน และ คอนกรี ต” พิมพ์ ครั้ งที่ 6 สาหรับผูท้ ี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของตะกรันเตาถลุง
เหล็ก สามารถหาดูได้จากบรรณานุกรมที่ให้ไว้ขา้ งล่างครับ
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