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วิศวกรทัว่ ไปที่อ่านหัวข้อของบทความนี้ อาจจะประหลาดใจว่าเป็ นไปได้หรื อที่
คอนกรี ตจะไม่มีปูนซีเมนต์เป็ นส่ วนผสมแต่จากผลงานวิจยั ที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศเป็ น
เครื่ องพิสูจน์ได้ดีว่า ในปั จจุบนั นักวิจยั ด้านคอนกรี ตและวัสดุได้มีการคิดค้นหาวัสดุประสาน
ชนิ ดอื่นมาใช้ทดแทนปูนซี เมนต์ได้แล้ว เช่น วัสดุจีโอโพลิเมอร์ [1,2] และรวมถึงหัวข้อของ
บทความนี้ คือ คอนกรี ตที่ใช้กากแคลเซี ยมคาร์ ไบด์ผสมวัสดุปอซโซลาน [3,4] มาใช้เป็ นวัสดุ
ประสานเพื่อเชื่ อมประสานกับมวลรวมโดยไม่ใช้ปูนซี เมนต์ บทความนี้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อ
วิ ศ วกรหรื อ ผูใ้ ช้ค อนกรี ต ทั่ว ไปที่ จ ะได้ท าความรู ้ จ ัก กับ คอนกรี ต ที่ ไ ม่ ใ ช้ปู น ซี เ มนต์เ ป็ น
ส่ ว นผสม โดยใช้ส่ ว นผสมระหว่า งกากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์แ ละวัส ดุ ปอซโซลานที่ มี อ ยู่ใ น
ประเทศไทยเป็ นวัสดุในการเชื่อมประสาน นอกจากนี้ในบทความยังแสดงผลการทดสอบกาลัง
อัดของคอนกรี ตดังกล่ าว เพื่อที่ วิศวกรหรื อผูใ้ ช้คอนกรี ตอาจจะหยิบยืมส่ วนผสมคอนกรี ต
ดังกล่าวนาไปใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กจริ งๆ กระผมก็มีความ
ยินดีครับ

เป็ นที่ รู้ ก ัน ดี ว่ า ในกระบวนการผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปริ มาณที่สูงถึงประมาณ 0.9 ตัน ต่อการผลิตปูนซี เมนต์ 1 ตัน
ในขณะที่โลกของเราต้องการใช้ปูนซี เมนต์ในแต่ละปี ในปริ มาณที่สูงถึงประมาณ 2.8 พันล้าน
ตัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างจึ งอยากให้ท่านผูอ้ ่านได้ลองพิจารณาดูว่า
เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตปูนซี เมนต์น้ นั ได้มีการปล่อยก๊าซCO2เฉลี่ยในปริ มาณที่สูงถึง 2.5
พันล้านตันต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับปั ญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์
ในทุกวันนี้ ทาให้ในบางประเทศรวมถึงบางภาคธุรกิจได้มีการกาหนดแผนนโยบายการจัดการ
เพื่ อ ลดปริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซ CO2 ออกสู่ ชั้ นบรรยากาศดั ง นั้ นคอนกรี ตที่ ใ ช้ ก าก
แคลเซียมคาร์ไบด์ผสมวัสดุปอซโซลานเป็ นวัสดุประสาน สามารถจัดให้เป็ นคอนกรี ตที่ช่วยลด
การปล่อยก๊าซ CO2ได้เป็ นอย่างดีเนื่องจากการไม่ใช้ปูนซีเมนต์ในส่ วนผสมคอนกรี ตนัน่ เอง
กากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์ เ ป็ นส่ ว นที่ เ หลื อ ทิ้ ง จากการท าปฏิ กิ ริ ยาเคมี ร ะหว่ า ง
แคลเซี ย มคาร์ ไ บด์ก ับ น้ า ในกระบวนการผลิ ต ก๊ า ซอะเซทิ ลี น ซึ่ งเป็ นก๊ า ซที่ ใ ช้ก ัน มากใน
อุ ต สาหกรรมการเชื่ อ มและการตัด โลหะ โดยปกติ ก ากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์อ ยู่ใ นรู ป ของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ซึ่งแสดงในสมการที่ 1 เป็ นโคลนเหลวสี เทาอมขาว มีสภาพ
ความเป็ นด่างสู ง เมื่อปล่อยให้ตกตะกอนและแห้งตามธรรมชาติจะจับตัวเป็ นก้อนและมีสีขาว
เพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นมีปริ มาณลดลง แต่ละเดือนมีกากแคลเซี ยมคาร์ไบด์ที่ตอ้ งทิ้งจากโรงงาน
แห่งหนึ่งมากถึง 1,000 ตันต่อเดือน หรื อประมาณ12,000 ตันต่อปี ซึ่ งทางโรงงานไม่สามารถนา
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้นอกจากนาไปทิ้ง (ดูรูปที่ 1)
CaC2

+ 2H2O → C2H2

+ Ca (OH)2

(สมการที่ 1)

รู ปที่ 1 กากแคลเซียมคาร์ ไบด์ ทนี่ ามาทิง้

ในประเทศไทยพบวัสดุปอซโซลานได้หลายชนิดเช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ-เปลือก
ไม้ และเถ้าปาล์มน้ ามัน ซึ่ งเป็ นเถ้าที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดิบตามภูมิภาคต่างๆ
ไปเผาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น สาหรับ วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) ตามคาจากัดความ
ของมาตรฐาน ASTM C618[5] หมายถึง วัสดุที่ประกอบด้วยออกไซด์ของซิ ลิกา (Siliceous)
หรื อ ซิ ลิกาและอลูมินา (Siliceous and Aluminous) เป็ นองค์ประกอบหลัก วัสดุปอซโซลาน
โดยทัว่ ไปมีคุณสมบัติของวัสดุประสานน้อยมากหรื อไม่มีเลย แต่เมื่อวัสดุปอซโซลานมีความ
ละเอียดสู งและมี ความชื้ นที่เพียงพอสามารถทาปฏิกิริยากับด่ างหรื อแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์
(Ca(OH)2) ทาให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสานได้ดีคล้ายกับปูนซี เมนต์ หรื อ
เรี ยกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้วา่ ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic reaction)

บทความนี้จึงนากากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CR) และวัสดุปอซโซลาน เช่น เถ้าถ่านหิ น
(FM และ FN) เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ (RA) และเถ้าปาล์มน้ ามัน (PA) ที่ผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ
ด้วยการบดให้ขนาดอนุ ภาคมีความละเอียด มาผสมกันในอัตราส่ วนที่เหมาะสม เพื่อใช้แทน
ปู น ซี เ มนต์เ ป็ นวัส ดุ ป ระสานในการหล่ อ คอนกรี ต โดยอาศัย การทาปฏิ กิ ริ ย าปอซโซลาน
ระหว่างกากแคลเซี ยมคาร์ ไบด์และวัสดุ ปอซโซลานจากเถ้าโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
กาลังอัดให้แก่คอนกรี ต อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ต ได้แสดงใน ตารางที่ 1 ทาการทดสอบ
กาลังอัดของคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สู ง 20 ซม. ที่อายุ 7, 28,
60, 90 และ 180วัน ซึ่งได้แสดงผลการทดสอบไว้ใน ตารางที่ 2 ด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
Concrete symbol {CR-FM, CR-FN, CR-PA, CR-RA} (0.45)
โดย:CR-FM
คือ ร้อยละ 30โดยน้ าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับร้อยละ
70โดยน้ าหนักของเถ้าถ่านหินภาคเหนือบด ใช้เป็ นวัสดุประสาน
CR-FN
คือ ร้อยละ 30โดยน้ าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับร้อยละ
70โดยน้ าหนักของเถ้าถ่านหินภาคกลางบด ใช้เป็ นวัสดุประสาน
CR-PA
คือ ร้อยละ 40โดยน้ าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับร้อยละ
60โดยน้ าหนักของเถ้าปาล์มน้ ามันภาคใต้บด ใช้เป็ นวัสดุประสาน
CR-RA
คือ ร้อยละ 50โดยน้ าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับร้อยละ
50โดยน้ าหนักของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ภาคกลางบด ใช้เป็ นวัสดุประสาน
(0.45)

คือ

ค่าอัตราส่ วนระหว่างน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.45

ตารางที่ 1อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ต
Mixture Proportions ( kg/m3)
Concretes
CR-FM(0.45)
CR-FN(0.45)
CR-PA(0.45)
CR-RA(0.45)

W/B

CR

FM FN PA RA Sand C-Agg. Water

135
135
180
225

315
-

315
-

270
-

225

735
705
710
700

940
905
910
895

203
198
201
197

Super
P.
0.45
9.0 0.45
2.9 0.45
10.1 0.45

Slump
(mm)
100
65
80
75

ตารางที่ 2ผลการทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ต
Compressive Strength
(ksc)
Concretes
7 days
28 days 60 days
CR-FM(0.45) 73
125
164
CR-FN(0.45)
110
290
323
CR-PA(0.45)
68
125
149
CR-RA(0.45)
48
115
116

90 days
199
343
161
125

180 days
225
350
189
141

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า วั ส ดุ ป ร ะ ส า น ที่ ท า จ า ก ส่ ว น ผ ส ม ร ะ ห ว่ า ง ก า ก
แคลเซี ยมคาร์ ไบด์กบั วัสดุปอซโซลาน ชนิ ดต่างๆ เช่ น เถ้าถ่านหิ นทางภาคเหนื อ เถ้าถ่านหิ น
ภาคกลาง เถ้าปาล์มน้ ามันภาคใต้ และเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในภาคกลางของประเทศไทย มี
คุณสมบัติในการยึดประสานและสามารถใช้แทนปูนซีเมต์ในการผสมคอนกรี ตได้ค่ากาลังอัด

ของคอนกรี ตมีค่าอยู่ในช่ วงระหว่าง 115 ถึง 290 กก./ซม.2ที่อายุ 28 วัน และกาลังอัดของ
คอนกรี ตมีการพัฒนาเพิ่มสู งขึ้นเมื่อมีอายุในการบ่มเพิ่มขึ้น ซึ่ งคล้ายกับคอนกรี ตธรรมดาทัว่ ไป
แม้ว่าคอนกรี ตดังกล่าวไม่ใช้ปูนซี เมนต์ โดยที่อายุ 90 วัน คอนกรี ตมีค่ากาลังอัดอยู่ในช่ วง
ระหว่าง 125 ถึง 343 กก./ซม.2 ทั้งนี้ ค่ากาลังอัดที่ได้ข้ ึนอยู่กบั ชนิดของวัสดุปอซโซลานและ
อัตราส่ วนผสมที่ใช้ โดยคอนกรี ตที่ใช้วสั ดุประสานจากส่ วนผสมของกากแคลเซี ยมคาร์ ไบด์
และเถ้าถ่านหินในภาคกลางให้กาลังอัดสู งที่สุดในทุกอายุการทดสอบ โดยให้ค่ากาลังอัดเท่ากับ
290 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน และเพิ่มขึ้นเป็ น 350 กก./ซม.2 ที่อายุ 180 วัน แม้ว่าคอนกรี ต
ดังกล่าวไม่มีปูนซี เมนต์เป็ นส่ วนผสม จากผลการทดสอบกาลังอัดที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2
ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคอนกรี ตที่ทาจากส่ วนผสมของกากแคลเซี ยมคาร์ไบด์และวัสดุปอซโซ
ลานเป็ นวัสดุประสานให้ค่ากาลังอัดอยู่ในช่วงที่น่าสนใจและสามารถนามาใช้ในการก่อสร้าง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กได้ โดยเฉพาะอาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ หรื ออาคารโรงงาน ที่ระบุ
ค่ากาลังอัดประลัยของคอนกรี ตทรงกระบอกไว้ เท่ากับ 280 ถึง 320 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 และ90
วัน ตามลาดับ และยังส่ งผลให้อาคารที่ใช้คอนกรี ตที่ไม่มีปูนซีเมนต์เป็ นส่ วนผสมนี้ มีความเป็ น
มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มเนื่ อ งจากวัส ดุ ป ระสานชนิ ด ใหม่ น้ ี ลดการปล่ อ ยก๊ า ซ CO2 ออกสู่ ช้ ัน
บรรยากาศได้ด้ ว ย หากวิ ศ วกรหรื อผู ้ใ ช้ ค อนกรี ตท่ า นใดสนใจหรื ออยากแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อในบทความนี้กระผมก็มีความยินดีครับ
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“คอนกรีต” วัสดุก่อสร้ างที่ยงั่ ยืนหรือไม่ ?
“Concrete” Sustainable Construction Material or Not?
ปิ ติ สุ คนธสุ ขกุล
ประธานกรรมการวิชาการกลุ่ม 4 สมาคมคอนกรีตแห่ งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บทคัดย่ อ
แนวทางการก่อสร้างที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อมเริ่ มเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นเรื่ อยๆต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน ซ่ อมแซม และ
ท าลายทิ้ ง ในขั้น ตอนการออกแบบและก่ อ สร้ า งนั้ น การเลื อ กวัส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ นมิ ต ร
สภาพแวดล้อมก็ถือเป็ นหนึ่ งในหัวใจหลักที่ ควรต้องทาการพิจารณา หากผูท้ ี่ เคยได้มีศึกษา
มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารสี เขียวหลายๆมาตรฐาน จะพบว่าหมวดวัสดุก่อสร้างก็
เป็ นหมวดหลักหมวดหนึ่งที่มีผลต่อการรับรองอาคารนั้นๆ
ในส่ วนของวัสดุสาหรับงานโครงสร้างอาคารหรื อบ้านนั้น มีวสั ดุให้เลือกไม่มาก
นัก หลักๆก็จะเป็ น คอนกรี ต ไม้ หรื อ เหล็ก เป็ นต้น อย่างนั้นก็ตามยังคงมีคาถามตามมาเสมอว่า
วัสดุ อะไรเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อมมากกว่ากัน ในบทความนี้ จะกล่าวกว้างๆ ถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับความยัง่ ยืนว่าควรจะต้องประกอบไปด้วยปั จจัยใดบ้าง แล้วในแต่ละปั จจัยเหล่านั้น
คอนกรี ตเป็ นอย่างไร เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น (ถ้ามีขอ้ มูล) ในช่วงสรุ ปผูอ้ ่านคงต้องเป็ นผูต้ อบเอง
ว่าสายตาของท่านนั้นคอนกรี ตเป็ นวัสดุก่อสร้างที่ยงั่ ยืนที่ท่านเลือกหรื อไม่

Abstract
Nowadays sustainable or green construction begins to play an important to those
who involved in construction industry starting from designing, construction, operating,
repairing and demolishing. In the design and construction stage, selecting sustainability
construction material is one of the key factors that needed to be considered. If we take a look
closer into several green standards, we often found that selecting construction material is one
of the key standards which could affect the outcome of the certifying results.
For the structural materials, there are not many materials to choose from for
example, concrete, timber and steel. However, there is always a question when it comes to
selecting green material whether which one is more sustainable than which one. In this
manuscript, the factors related to sustainability are discussed. How does concrete perform in
each category as compared to other materials? At the end, it is up to the readers to draw a
conclusion whether or not concrete is a sustainable material of your choice.
บทนา
วัสดุ ก่อสร้างสาหรั บงานโครงสร้ างที่ ใช้กนั หลักๆ ทัว่ โลก ประกอบไปด้วย ไม้
เหล็ก และ คอนกรี ต ท่ามกลางกระแสเรื่ องการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ได้รับการตอบรั บจาก
หลายๆ ฝ่ าย ผูท้ ี่มีอาชีพในแวดวงการก่อสร้างอาจจะประสบปัญหาในการตัดสิ นใจเลือกว่าวัสดุ
ชนิดใดเป็ นวัสดุที่มีความเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและมีความยัง่ ยืนที่สุด การตัดสิ นใจว่าวัสดุ
ใดเป็ นวัสดุที่ยงั่ ยืนก็ข้ ึนอยู่กบั ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีน้ นั มีมากน้อยเพียงใด ถ้ามองในแง่ของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพียงอย่างเดียว ตัวเลือกอาจจะเป็ นตัวหนึ่ง ถ้ามองในแง่ของการนา
กลับมาใช้ใหม่ ก็อาจจะเลือกอีกตัวหนึ่ง ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสได้ทางานร่ วมกับทั้งกับทาง

RILEM (Task Force 3.8 และ 3.9) และ Asian Concrete Federation (Sustainability Forum)
และมีโอกาสได้เข้าร่ วมประชุม Cement Sustainability Initiative (CSI/WBCSD) ซึ่ ง 2 ใน 3
ของเวทีเหล่ านี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคอนกรี ตเป็ นวัสดุ ก่อสร้างของทั้งอดี ต
ปั จจุบนั และ อนาคต และมีความเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อม หากมีการใช้งานอย่างถูกวิธี ซึ่ ง
หลายครั้ง ผลสรุ ปจากการวิพากษ์บนเวทีเหล่านี้ คามักจะเป็ นไปในลักษณะที่ว่า “ใช่ คอนกรี ต
เป็ นวัสดุก่อสร้างที่ยงั่ ยืน” แต่เหตุใดผลสารวจเบื้องต้นของ CSI เกี่ยว Sustainable Construction
Materials ที่ทาการสารวจทัว่ โลกเท่าที่ทราบกลับออกไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่คิดกัน
สาเหตุอย่างหนึ่ งก็คือ เรื่ องของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคอนกรี ตและสิ่ งแวดล้อมที่ออก
ไปสู่ มือผูบ้ ริ โภคอาจจะไม่เพียงพอ ข้อมูลในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งานมีไม่เพียงพอหรื อใช้
ข้อมูลเพียงด้านเดียวในการตัดสิ นใจ ทาให้ผลการสารวจออกมาไม่แม่นยาเท่าที่ควร
ในบทความนี้จะกล่าวถึงปั จจัยที่ผทู ้ ี่อยูใ่ นแวดวงก่อสร้างควรจะต้องนาไปพิจารณา
เมื่อมีเรื่ องของความยัง่ ยืนเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนที่ตดั สิ นใจเลือกวัสดุก่อสร้างชนิ ดใดมาใช้ใน
โครงการของท่าน แต่เมื่ออ่านจบแล้ว การนาปั จจัยต่างๆมาใช้ในการตัดสิ นใจเลือกวัสดุกเ็ ป็ น
ขึ้ นกั บ แต่ ละ ค นว่ า จะ น า ปั จจั ย ใ ด ม า คิ ด บ้ า ง บา งท่ า น อา จจะ สนใจเฉพ าะ เรื่ อง
คาร์บอนไดออกไซด์กอ็ าจจะเลือกวัสดุหนึ่ง บางท่านก็อาจจะนาเรื่ องของการหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่มาพิจารณาด้วยก็ได้
1. การวัดความยัง่ ยืน (Measuring Sustainability)
โดยทัว่ ไป วิธีการวัดความยัง่ ยืนของวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ผลของ
มันมักจะสื่ อให้เห็นถึงการวัดถึงผลกระทบ (ส่ วนมากจะเป็ นด้านลบ) ของสิ่ งเหล่านั้นต่อ

สภาพแวดล้อมหรื อระบบนิเวศน์ ซึ่งการวัดความยัง่ ยืนสามารถทาได้หลายวิธี ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่
นามาพิจารณา เริ่ มตั้งแต่วธิ ีที่ง่ายๆธรรมดาไปจนถึงที่มีวธิ ีที่มีความซับซ้อนมาก ยกตัวอย่างเช่น
พลังงานสะสม (Embodied Energy) ความคงทน (Durability) ระดับของการหมุนเวียนนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycling Level) รวมถึงการศึกษาวงจรชีวติ (Life Cycle Assessment) เป็ นต้น
1.1 ค่ าพลังงานสะสม (Embodied Energy)
ค่าพลังงานสะสม แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ค่าพลังงานสะสมตั้งต้น (Initial
Embodied Energy) และ ค่าพลังงานสะสมระหว่างการใช้งาน (Recurring Embodied Energy)
พลังงานสะสมตั้งต้น เป็ นการวัดค่าพลังงานจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
(Non-Renewable Energy) ที่ใช้ไปในระหว่างการผลิตวัสดุน้ นั ขึ้นมา อาจจะเริ่ มต้นตั้งแต่การ
สารวจ ขุดเจาะ ตัด ย่อย เผาหรื อหลอม เป็ นต้น
ส่ วนค่าพลังงานสะสมระหว่างใช้งานก็เป็ นวัดค่าพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ที่ถูกใช้
ในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ นั ๆไปจนสิ้ นสุ ดชี วิตของมัน ไม่ว่าเป็ นการใช้งานปกติ การ
ซ่อมแซม ปรับปรุ ง
วิธีการวัดค่าพลังงานสะสมนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อน ต้องมีการเก็บข้อมูลทั้งปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ซึ่ งค่าที่ได้จะเป็ นอยูใ่ นรู ปของหน่วยพลังงานต่อหน่วยการใช้งานของวัสดุน้ นั
ยกตัวอย่างเช่น เมกะจูลส์ต่อกิโลกรัม หรื อ ลูกบาศก์เมตร เป็ นต้น
ซึ่งพลังงานสะสมเหล่านี้ สามารถนาไปสัมพันธ์กบั ค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ก๊าซ
เรื อนกระจก (Greenhouse Gases) การหดตัวของทรัพยากรธรรมชาติ (Resources Depletion)
การเสื่ อมของสภาพแวดล้อม (Environmental Degradation) เป็ นต้น ในส่ วนของวัสดุก่อสร้าง
ค่าพลังงานสะสมตั้งแต่ เริ่ มไปจนออกจากประตูโรงงาน (Cradle to Gate)[1] เป็ นไปดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าพลังงานสะสมของวัสดุก่อสร้าง (Cradle to Gate)
Material
Concrete (1:1.5:3)
Concrete with 25% PFA RC40
Concrete with 50% GGBS RC40
Cement mortar (1:3)
Steel (general - average recycled content)
Steel (section - average recycled content)
Stainless steel
Timber (general - excludes sequestration)

Energy
MJ/kg
1.11
0.97
0.88
1.33
20.1
21.5
56.7
10

Carbon
kgCO2/kg
0.159
0.132
0.101
0.208
1.37
1.42
6.15
0.72

Density
kg/m3
2400

7800
7800
7850
480-720

Source: Inventory of Carbon & Energy (ICE) Sustainable Energy Research Team (SERT),
University of Bath, 2011
โดยจะพบว่าค่าพลังงานสะสมในการผลิตคอนกรี ตนั้นต่ากว่าทั้งของเหล็กและไม้
แปรรู ป ค่ อนข้างมาก หลายคนอาจจะสงสัยในส่ วนของไม้ ว่ากระบวนการผลิ ตไม่ น่าจะมี
ต้นทุนด้านพลังงานที่สูงแต่ทาไมพลังงานสะสมถึงสู งกว่าคอนกรี ต ซึ่ งไม้แปรรู ปในที่น้ ีเป็ นไม้
แปรรู ปที่มีกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพเข้ามาช่วย เช่น การอบแห้ง การอัดน้ ายา การตัด หรื อ
การอัดกาวด้วยความร้อนสู งเช่นในกรณี ของไม้แปรรู ปประเภท Parallel Strand Lumber, Glued
Laminated Lumber เป็ นต้น

1.2 การกักเก็บคาร์ บอน (Carbon Storage)
การกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการลดปั ญหาการสภาวะโลก
ร้อน ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีว่าไม้ยนื ต้น (ที่ไม่ได้ถูกตัด) เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก การตัดไม้เพื่อนามาใช้งานจึงเป็ นผลเสี ยอย่างมากต่อการแก้ปัญหาโลกร้อน อย่างไรก็ตาม
ไม้หลักจากถูกตัดออกมาแล้ว ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนจะหมดไป จะคงเหลื ออยูแ่ ต่
ปริ มาณคาร์ บอนที่ สะสมอยู่ในเนื้ อไม้ต้ งั แต่ เ ริ่ ม ไปจนถึ ง วัน ที่ ถู กตัด (ซึ่ งจะคงอยู่ต ลอดไป
จนกว่าไม้น้ นั จะถูกเผา)
มีผูป้ ระกอบการไม้หลายแห่ งในต่ างประเทศที่ มีการบริ หารจัดการป่ าไม้อย่างดี
(เน้น) เช่น ประเทศแคนาดา ที่มีการปลูกป่ าทดแทนอย่างต่อเนื่อง ได้นาการสะสมที่เกิดจากไม้
ใหม่และไม้เก่ามาคิดอย่างต่อเนื่ องเสมือนว่าไม้น้ นั ไม่ได้ถูกตัดไปแปรรู ปเลย ค่าการกักเก็บ
คาร์บอนก็จะเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยดังแสดงในรู ปที่ 1 [2]
แต่ถา้ การบริ หารจัดการป่ าไม่ดีหรื อไม่มีการบริ หารเลย ประสิ ทธิ ภาพการกักเก็บ
แน่นอนย่อมต้องลดลงตามปริ มาณไม้ที่ถูกตัดไป

รู ปที่ 1 การกักเก็บคาร์ บอนในไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (Source: BC Forestry Climate Change
Working Group, Tackle Climate Change-Use Wood, BC, Canada, 2008)

ลองมาดูในกรณี ของคอนกรี ตดูบา้ ง นักวิจยั ด้านคอนกรี ตส่ วนมากจะทราบดี อยู่
แล้วว่าคอนกรี ตนั้นมีองค์ประกอบของแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ประมาณ 25% ซึ่ งแคลเซี ยมพวก
นี้ พร้ อ มที่ จ ะปฏิ กิ ริ ย ากับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นอากาศ (แปลงสภาพเป็ น CaCO3) ซึ่ ง
กระบวนการนี้ เกิ ดอย่างต่ อเนื่ องและช้าๆ มี บทความที่ สนับสนุ นในเรื่ องความสามารถของ
คอนกรี ตในการดูดซับคาร์บอนได้ออกไซด์กลับมาช้าๆตลอดอายุการใช้งานว่าอยูป่ ระมาณ 5%
ของที่ถูกปล่อยออกไปในกระบวนการผลิต [3,4] รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การดูดซับคาร์บอนในคอนกรี ต [3,4]
1.3 ปริ มาณการนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycling Content)
ปริ มาณการนากลับมาใช้ใหม่น้ นั เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างวัสดุท้ งั สามชนิ ด จะ
พบว่า เหล็กมาเป็ นอันดับที่ 1 ในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ข้อมูลจาก American Institute of
Steel Construction (AISC) แสดงให้เห็นว่าสัดส่ วนการหมุนเวียนนากลับใช้ใหม่ของเหล็กใน
อุตสาหกรรมต่างๆมีตวั เลขสู งถึง 104% ดังแสดงในตารางที่ 2

โดยพบว่าอัตราการหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ของเหล็กเสริ มในงานก่อสร้างนั้น
อยูท่ ี่ประมาณ 65% เหตุผลหลักที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมเหล็กมีการพัฒนาเทคโนโลยีการนา
กลับมาใช้ใหม่ มีความก้าวหน้ามากกว่าวัสดุ ประเภท น่ าจะมาจากการลดลงของแร่ เหล็กใน
ธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้แร่ เหล็กเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
ตารางที่ 2 อัตราการนากลับมาใช้ใหม่ของเหล็ก
Industry

Recycling Rate
(%)
Automobiles
104
Cans and containers
64
Appliances
90
Structural Steel from buildings 98
Reinforcing Steel from
construction
65
Source:
AISC
http://www.aisc.org/content.aspx?id=3808
ในส่ วนของไม้น้ นั การหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้กลับมาอยู่ในรู ปของไม้
แปรรู ปทั้งหมด แต่ อาจจะพบในรู ปของผลิ ตภัณฑ์อื่นๆเช่ น ปุ๋ ย เศษไม้คลุมดิ น หรื อเศษไม้
สาหรับเป็ นเชื้อเพลิง โดยข้อจาก Wood Recycling Association ไม้ที่นากลับหมุนเวียนใช้ใหม่
จะอยูท่ ี่ประมาณ 47.6% (2.19 ล้านตัน จาก 4.6 ล้านตัน) โดยการนากลับมาใช้ใหม่จะอยูร่ ู ปของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการนาไม้กลับมาใช้ใหม่
Type

Quantity
(x1000 tones)
Panel Board
905
Animal/PoultryBedding 316
Equine Surfaces
62
Mulches, Soil Conditioners 70
Pathways & Covering
13
Biomass/Energy
471
Source: Wood Recyclers’ Association
ไม้ซ่ ึ งนับจะเป็ นทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียนที่ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทน
ได้ แต่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะนากลับมาใช้ได้อีก ในประเทศที่มีการบริ หารจัดการป่ าไม้
ที่ ดี น้ ัน ป่ าไม้สามารถถูก ปลูก และน ามาทดแทนกับที่ ต ัดไปได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ แต่ ใ น
ประเทศกาลังพัฒนาส่ วนมาก การบริ หารจัดการป่ าไม้มกั จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ การลดลงของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ป่ าไม้อย่างรวดเร็ วถื อเป็ นหนึ่ งในแรงขับเคลื่ อนที่ สาคัญของการนาไม้
กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
ในกรณี ของคอนกรี ต การหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ส่วนมากจะอยูใ่ นรู ปของมวล
รวม โดยการนาคอนกรี ตที่ใช้แล้วมาย่อยให้มีขนาดเล็กและใช้เป็ นมวลรวม ประเทศที่มีการใช้
มวลรวมที่ทาจากเศษคอนกรี ตส่ วนมากจะอยู่ในยุโรป และ อเมริ กา โดยมี อตั ราการใช้อยู่ที่
ประมาณ 5-8% โดยเฉลี่ย รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 อัตราการทดแทนมวลรวมธรรมชาติดว้ ยมวลรวมจากการย่อยคอนกรี ตเก่า
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าการนาคอนกรี ตกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่น้ นั มีอตั ราที่ต่า
มาก ทั้งนี้ สาเหตุไม่น่าจะมาจากเรื่ องเทคโนโลยี แต่หลักๆน่าจะเป็ นเรื่ องของราคาและคุณภาพ
ของมวลรวมหมุ น เวี ย น มวลรวมธรรมชาติ น้ ัน มี ต ้น ทุ น การผลิ ต ที่ ต่ า มาก และ มี แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมากมาย ทาให้มวลรวมหมุนเวียนไม่สามารถแข่งขันได้ในแง่ของ
ราคาร นอกจากนี้ยงั รวมถึงเรื่ องของคุณภาพที่ค่อนข้างมีความแปรปรวนสู ง ทาให้มวลรวม

หมุนเวียนประสบปั ญหาไม่สามารถนามาใช้กบั งานคอนกรี ตกาลังสู งที่มีความจาเป็ นต้องใช้
มวลรวมที่มีกาลังสู ง
1.4 ความคงทน (Durability)
ความคงทนเป็ นปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ตอ้ งพิจารณาเมื่อกล่ าวถึ งการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน การที่โครงสร้างหรื ออาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่ งผลดีสิ่งแวดล้อมในแง่ของ
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่ องความคงทนควรจะต้อง
มีการพิจารณาถึงเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพการใช้งานที่อายุของโครงสร้างนั้นเช่ นกัน การที่วสั ดุ
ใดมีอายุการใช้งานได้ยาวนานแต่ตอ้ งใช้พลังงานหรื อทรัพยากรอื่นๆ ในการดูแลรักษาจานวน
มากย่อมไม่เป็ นผลดีเช่นกัน
การจะเปรี ยบเทียบความคงทนระหว่างวัสดุท้ งั สามชนิดต้องพิจารณาในหลายแง่มุม
ทั้งในแง่สถานที่ต้ งั อาคาร สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง การใช้งานและบารุ งรักษาอย่างถูกวิธี
รวมถึงหัวข้อความคงทนที่ตอ้ งพิจารณาด้วย
คอนกรี ตเป็ นที่ทราบกันว่าเป็ นวัสดุที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้ดี เนื่องจากมีความทึบน้ าสู ง ทาให้น้ าซึมผ่านได้ยาก ไม่ทาปฏิกิริยากับน้ าและอากาศ (ไม่เกิด
สนิม) มีอตั ราการเสื่ อมสภาพทางชีวภาพที่ชา้ ความสามารถในการนาอุณหภูมิต่า การเป็ นวัสดุ
ที่เฉื่อย (ไม่ทาปฏิกิริยาเคมีกบั สภาพแวดล้อม) รวมถึงการมีความแข็งแรง ทนทานและต้านทาน
การสึ กหรอภายใต้แรงกระทาที่ดี
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การทดสอบการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่ างด่ างและมวลรวม
Test Methods for Alkali-Aggregate Reaction (AAR)
ดร. วรางคณา แสงสร้ อย และ ศ. ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกลุ
ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ความสาคัญและทีม่ า
การเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตเนื่ องจากปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวม (AlkaliAggregate Reaction หรื อ AAR) เกิดจากการทาปฏิกิริยาระหว่างด่างในสารละลายในช่องว่าง
ของคอนกรี ต (Pore Solution) กับแร่ ธาตุบางชนิดในมวลรวมที่สามารถทาปฏิกิริยากับด่างได้
และเกิดผลผลิตเป็ นเจล (รู ปที่ 1) ซึ่ งเจลนี้ มีคุณสมบัติในการขยายตัวเมื่อมีความชื้น จนทาให้
คอนกรี ตเกิดการแตกร้าวได้ โดยการเกิดแรงดึ งขึ้นบริ เวณเนื้ อคอนกรี ตที่อยู่รอบๆบริ เวณที่
ขยายตัว หรื อ โดยการขยายตัว ที่ ไ ม่ เ ท่ า กัน ในมวลคอนกรี ต ในกรณี ที่ มี ค วามรุ น แรง การ
ขยายตัวของคอนกรี ตเนื่องจาก AAR อาจทาให้เหล็กเสริ มขาดได้ (รู ปที่ 2) ซึ่ งปฏิกิริยาระหว่าง
ด่างและมวลรวมนั้นมีหลายชนิด ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของแร่ ธาตุในมวลรวมที่ทาปฏิกิริยา ที่พบบ่อย
ได้แก่ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและแร่ ซิลิกาในมวลรวม หรื อ Alkali-Silica Reaction (ASR)
ตัวอย่างโครงสร้างคอนกรี ตที่เกิดการแตกร้าวเนื่องจาก ASR แสดงในรู ปที่ 3 จะเห็นได้ว่าการ
เกิด ASR ทาให้โครงสร้างคอนกรี ตเกิดความเสี ยหาย และอาจส่ งผลต่อสมรรถนะและอายุการ
ใช้งาน จึงจาเป็ นจะต้องมีการซ่ อมแซมและบารุ งรักษาที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานและ
ป้ องกัน ไม่ ใ ห้เ กิ ด การเสื่ อ มสภาพอี ก แต่ ก ารที่ จ ะแก้ปัญ หา ASR ให้ห ายขาดนั้น ทาได้ย าก
เนื่ องจากปฏิกิริยาจะยังคงดาเนิ นต่อไป หากคอนกรี ตมีความชื้ น และแร่ ธาตุในมวลรวมที่ทา
ปฏิกิริยาได้น้ นั ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งทาให้คอนกรี ตเกิดการแตกร้าวต่อไปได้อีก

ดังนั้น การป้ องกันไม่ให้เกิด ASR ตั้งแต่เริ่ มต้นเทคอนกรี ตจึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุด แนว
ทางการป้ องกันการเกิด ASR นั้นทาได้หลายวิธี เช่น การเลือกใช้ปูนซี เมนต์ที่มีปริ มาณอัลคาไล
ต่ า ตามที่ ม าตรฐานก าหนด การใช้ว สั ดุ ปอซโซลาน เช่ น เถ้า ลอย เพื่ อ ลดความเป็ นด่ า งใน
คอนกรี ต และการใช้ม วลรวมที่ ไ ม่ ทาปฏิ กิ ริ ย า ซึ่ งจะต้อ งทาการทดสอบหาแนวโน้ม การ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมก่อนที่จะนามวลรวมนั้นมาใช้งาน เช่ นการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C289, ASTM C1260, ASTM C227 และ ASTM C1293 เป็ นต้น
ในกรณี ที่โครงสร้างคอนกรี ตเกิดความเสี ยหายไปแล้ว และต้องการตรวจสอบหา
สาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากการเกิดการเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตจาก
ASR ไม่ค่อยพบมากนักในประเทศไทยในอดี ต อาจทาให้วิศวกรยังขาดประสบการณ์และ
ความเข้าใจในเรื่ องนี้ อี กทั้ง ยัง ไม่ มีม าตรฐานการตรวจสอบการเกิ ด ASR ของโครงสร้ า ง
คอนกรี ตจริ ง ซึ่ งมีแต่มาตรฐานการทดสอบแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาของมวลรวม จนอาจเป็ น
สาเหตุทาให้การตรวจสอบการเกิดการเสื่ อมสภาพเนื่ องจาก ASR ถูกมองข้ามในขั้นตอนการ
วินิจฉัยหาสาเหตุ และนาไปสู่ การซ่อมแซมและบารุ งรักษาที่ไม่เหมาะสมได้ ในปั จจุบนั ปั ญหา
ASR เริ่ ม พบในเมื อ งไทย ดัง นั้ น ความรู ้ แ ละความเข้า ใจในการตรวจสอบการเกิ ด การ
เสื่ อมสภาพของโครงสร้างคอนกรี ตเนื่องจาก ASR จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ในบทความนี้ จะอธิ บายการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ (ASTM) เพื่อหาแนวโน้ม
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมก่อนที่จะนามวลรวมมาใช้งาน และวิธีการตรวจสอบ
การเกิ ด ASR ในโครงสร้ างคอนกรี ตจริ ง เมื่ อคอนกรี ตเกิ ดการเสื่ อมสภาพไปแล้ว เพื่อเป็ น
แนวทางในการตรวจสอบและหาวิธีการป้ องกันการเกิด ASR ในอนาคต

รู ปที่ 1 ASR gel บริ เวณรอบมวลรวม [1]

รู ปที่2 เหล็กเสริ มขาดเนื่องจากการขยายตัวของ
คอนกรี ตที่เกิด ASR [2]

รู ปที่ 3 ตัวอย่างโครงสร้างคอนกรี ตที่เกิดการแตกร้าวเนื่องจาก ASR [3]

2. การทดสอบแนวโน้ มการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่ างด่ างและมวลรวม
การทดสอบแนวโน้ม การเกิ ด ปฏิ กิริ ย าระหว่างด่ า งและมวลรวมตามมาตรฐาน
ASTM มีอยู่หลายวิธี ทั้งวิธีที่ทดสอบเฉพาะกับมวลรวมอย่างเดี ยว เช่ น ASTM C289 และ
ASTM C295 และการทดสอบมวลรวมร่ วมกับปูนซี เมนต์โดยการหล่อเป็ นแท่งมอร์ตาร์ หรื อ
คอนกรี ต แล้ววัดการขยายตัว ซึ่งรายละเอียดการทดสอบแบบต่างๆ ที่นิยมทดสอบกัน มีดงั นี้
2.1 การทดสอบแนวโน้ มการเกิดปฏิกริ ิยาของมวลรวม
1) การทดสอบตามวิธี ASTM C289: Standard Test Method for Potential Alkali-Silica
Reactivity of Aggregates (Chemical Method) [4]
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการทดสอบ reactivity ของการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวม โดยจะทาการ
ทดสอบโดยตรงกับมวลรวม ที่บดให้มีขนาดอนุ ภาคระหว่าง 150-300 ไมครอน ปริ มาณ 25
กรัม แล้วนามาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 1 โมล ปริ มาตร
25 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นจึงนาสารละลายไปกรอง
แล้วนามาวิเคราะห์หาปริ มาณซิ ลิกาที่ละลายอยูใ่ นสารละลายและปริ มาณความเป็ นด่างที่ลดลง
(OH-) ตัวอย่างการประเมินการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวมจากผลการวิเคราะห์ปริ มาณซิ ลิ
กาที่อยูใ่ นสารละลายและปริ มาณความเป็ นด่างที่ลดลง (OH-) แสดงในรู ปที่ 4
- ข้อเด่นและข้อด้อย
ใช้เวลาในการทดสอบสั้นกว่าวิธีอื่น แต่อาจให้ผลการทดสอบที่ไม่ค่อยน่ าเชื่ อถือ
เนื่ องจากมวลรวมบางชนิ ด มีปริ มาณซิ ลิกาสู ง แต่ก็มีการขยายตัวที่ต่า [5] ทั้งนี้ จึงต้องทาการ
ทดสอบการขยายตัวโดยวิธีการทดสอบอื่นร่ วมด้วย

รู ปที่ 4 ตัวอย่างการประเมิน reactivity ในการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวมหยาบจากปริ มาณ
ซิลิกาในสารละลายและความเป็ นด่างที่ลดลง [4]
2) การทดสอบตามวิธี ASTM C295: Standard Guide for Petrographic Examination of
Aggregates for Concrete [6]

- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการทดสอบเพื่อหาคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมวลรวม รวมถึง
การตรวจสอบชนิดและองค์ประกอบแร่ ที่มีอยูใ่ นมวลรวมที่อาจทาให้เกิดปฏิกิริยา ASR ซึ่ งการ
ทดสอบทาได้หลายวิธี ตั้งแต่การดูดว้ ยตาเปล่าหรื อใช้กล้อง Microscope รวมถึงการวิเคราะห์
ด้วย
X-ray Diffraction (XRD) Analysis, Differential Thermal Analysis (DTA), Infrared
Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM) และ Energy Dispersive X-ray Analysis
(EDX) เป็ นต้น
- ข้อเด่นและข้อด้อย
ใช้เวลาในการทดสอบไม่นาน แต่บางการทดสอบมีความยุง่ ยากและซับซ้อนในการ
เตรี ยมตัวอย่างและการใช้เครื่ องมื อ มี ค่าใช้จ่ายสู ง และในการวิเคราะห์ผลต้องอาศัยความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านธรณี วทิ ยา
2.2 การทดสอบแนวโน้ มการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่ างด่ างและมวลรวม
1) การทดสอบตามวิธี ASTM C1260: Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity
of Aggregates (Mortar-Bar Method) [7]
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการทดสอบแนวโน้มการเกิด ASR ของมวลรวมในแท่งมอร์ตาร์ โดยใช้วิธีการ
วัดการขยายตัวของแท่งมอร์ ตาร์ ที่อยูใ่ นสภาวะที่ช่วยเร่ งปฏิกิริยา ASR ในการทดสอบจะต้อง
นามวลรวมมาบดและคัดขนาด เพื่อใช้ในการหล่อแท่งมอร์ ตาร์ ขนาด 25x25x285 มิลลิเมตร
โดยใช้ปูนซี เมนต์ 1 ส่ วนต่อมวลรวมที่คดั ขนาดแล้ว 2.25 ส่ วน จากนั้นทาการแกะแบบหล่อที่
อายุ 1 วันและวัดความยาวเริ่ มต้น แล้วนาแท่งตัวอย่างไปแช่ในน้ าที่มีอุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงแล้ววัดค่าความยาวเริ่ มต้น (zero reading) หลังจากนั้น แช่แท่ง
ตัวอย่างในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 1 โมล ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซี ยส และวัดความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นระยะๆ เป็ นระยะเวลา 14 วันโดยใช้เครื่ องวัด
ความยาว (Length Comparator) (รู ปที่ 5) แล้วคานวณค่าการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์
- เกณฑ์การประเมิณผล
- ค่าการขยายตัวที่อายุ 16 วัน น้อยกว่า 0.1% ไม่มีแนวโน้มการเกิด ASR
- ค่าการขยายตัวที่อายุ 16 วัน 0.1% ถึง 0.2% ยังไม่สามารถสรุ ปได้ ควรทดสอบจนถึงอายุ
28วัน
- ค่าการขยายตัวที่อายุ 16 วัน มากกว่า 0.2% มีแนวโน้มการเกิด ASR
- ข้อเด่นและข้อด้อย
ใช้เวลาในการทดสอบ 16 วัน ซึ่ งค่ อนข้างเร็ วมากเมื่ อเทียบกับการทดสอบแบบ
ASTM C227 วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่เหมาะกับการทดสอบมวลรวมที่ ทาปฏิ กิริยาช้าและมี อตั ราการ
ขยายตัวต่า

รู ปที่ 5 แท่งมอร์ตาร์และเครื่ องมือวัดความยาวของแท่งตัวอย่างทดสอบ (Length comparator)
2) การทดสอบตามวิธี ASTM C227: Standard Test Method for Potential Alkali
Reactivity of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method) [8]

- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการทดสอบ reactivity ของการเกิด AAR ของมวลรวมในแท่งมอร์ตาร์ โดยใช้
วิธีการวัดการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ ในการทดสอบ จะทาการเตรี ยมตัวอย่างทดสอบคล้าย
กับการทดสอบตาม ASTM C1260 แล้วนาแท่งตัวอย่างทดสอบไปวางเหนือน้ าที่มีอุณหภูมิ 38
องศาเซลเซียส ในภาชนะปิ ดที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง แล้วทาการวัดความยาวที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็ นระยะๆ โดยใช้เครื่ องวัดความยาว (Length Comparator) แล้วคานวณค่าการขยายตัวของ
แท่งมอร์ตาร์ ที่ระยะเวลา 14 วัน และที่อายุ 1, 2, 3, 4, 6 และ 12 เดือน และหากจาเป็ น หลังจาก
นี้ควรทาการวัดการขยายตัวทุก 6 เดือน
- เกณฑ์การประเมิณผล
มวลรวมจะมี แ นวโน้ม การเกิ ด ASR เมื่ อค่ า การขยายตัว มากกว่า 0.1% ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน หรื อ มากกว่า 0.05% ภายในระยะเวลา 3 เดือน
- ข้อเด่นและข้อด้อย
ใช้เวลาในการทดสอบนาน และแท่ งตัวอย่างอาจมี ก ารขยายตัวไม่ มากนัก และ
เป็ นไปได้ว่าการขยายตัวนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจาก ASR เพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็ นการขยายตัว
เนื่องจากการทาปฏิกิริยาของ SO3 และ MgO ที่มีอยูใ่ นปูนซีเมนต์ เป็ นต้น
3) การทดสอบตามวิธี ASTM C1293: Standard Test Method for Determination of
Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction [9]
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการทดสอบการขยายตัวของแท่งคอนกรี ตเนื่ องจากการเกิด ASR โดยทาการ
ทดสอบกับแท่งคอนกรี ตขนาด 75x75x285 มิลลิเมตร ซึ่ งจะมีการเติม NaOH ในน้ าขณะผสม
คอนกรี ตเพื่อเพิ่มปริ มาณอัลคาไลในส่ วนผสม แล้วทาการทดสอบคล้ายกับการทดสอบตาม

ASTM C227 โดยนาแท่งตัวอย่างทดสอบไปวางเหนือน้ าที่มีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซี ยส ใน
ภาชนะปิ ดที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง แล้วทาการวัดความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นระยะๆ โดยใช้
เครื่ องวัดความยาว (Length Comparator) แล้วคานวณค่าการขยายตัวของแท่งคอนกรี ต ที่อายุ 7,
28 และ 56 วัน และที่อายุ 3, 6 และ 12 เดือน และหากจาเป็ น หลังจากนี้ควรทาการวัดการ
ขยายตัวทุก 6 เดือน
- เกณฑ์การประเมิณผล
มวลรวมจะมีแนวโน้มการเกิด ASR เมื่อค่าการขยายตัว มากกว่า 0.04% ภายในระยะเวลา 1 ปี
- ข้อเด่นและข้อด้อย
เป็ นวิธีที่ควรทาการทดสอบ เนื่องจากผลการทดสอบจะใกล้เคียงกับคอนกรี ตที่ใช้
งานจริ งมากที่สุด แต่กใ็ ช้ระยะเวลาในการทดสอบนานถึงจะเห็นผลชัดเจน
4) การทดสอบตามวิธี ASTM C1567: Standard Test Method for Determining the
Potential Alkali-Silica Reactivity of Combinations of Cementitious Materials and
Aggregate (Accelerated Mortar-Bar Method) [10]
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการทดสอบแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยา ASR ของวัสดุ ผสมปูนซี เมนต์ที่ใช้
ร่ ว มกับ มวลรวม โดยใช้วิ ธี ก ารวัด การขยายตัว ของแท่ ง มอร์ ต าร์ ที่ อ ยู่ใ นสภาวะที่ ช่ ว ยเร่ ง
ปฏิกิริยา ASR เช่ นเดียวกับการทดสอบตาม ASTM 1260 แต่จะแตกต่างกันที่วิธีน้ ี จะมีการ
แทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยวัสดุผสมปูนซีเมนต์ เช่น เถ้าลอย ในอัตราส่ วนตามที่ตอ้ งการจะทดสอบ

- เกณฑ์การประเมิณผล
จะพิจารณาว่า วัสดุ ผสมปูนซี เมนต์ที่ใช้ร่วมกับมวลรวมมีแนวโน้มการเกิด ASR
เมื่อค่าการขยายตัวที่อายุ 16 วัน มากกว่า 0.1%
- ข้อเด่นและข้อด้อย
ใช้เวลาในการทดสอบ 16 วัน เป็ นวิธีที่ใช้เพื่อประเมิณประสิ ทธิ ภาพการลดการ
ขยายตัวเนื่องจาก ASR ของวัสดุผสมปูนซีเมนต์ เช่น เถ้าลอย และ slag
3. การตรวจสอบการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่ างด่ างและมวลรวมในโครงสร้ างคอนกรีตจริง
การตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมในโครงสร้างคอนกรี ตจริ ง
ถึงแม้จะไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบ แต่กม็ ีหลายวิธีที่เป็ นที่ยอมรับและนิยมใช้กนั ซึ่ งแต่ละวิธี
ก็อาจจะมีความแม่นยาแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรทาการตรวจสอบหลายๆวิธีประกอบกัน
เพื่อยืนยันผล ตัวอย่างเช่น
1) การตรวจสอบด้ วยการใช้ สาร Uranyl Acetate [11]
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการตรวจสอบหา ASR gel ในเนื้ อคอนกรี ต โดยการใช้สารละลาย Uranyl
Acetate ย้อมสี ผิวคอนกรี ต แล้วส่ องภายใต้แสง UV ส่ วนที่เกิด ASR จะเรื องแสงภายใต้แสง
UV เป็ นแสงสี เขียวเหลือง ซึ่งปรกติจะพบบริ เวณรอบๆมวลรวม ในช่องว่าง (void) และในรอย
แตกร้าวของคอนกรี ต ตัวอย่างคอนกรี ตที่ตรวจสอบด้วยการใช้สาร Uranyl Acetate แสดงใน
รู ปที่ 6

- ข้อเด่นและข้อด้อย
สามารถทราบผลการตรวจสอบได้ทนั ที แต่กม็ ีขอ้ จากัด เช่น ส่ วนที่เรื องแสงอาจจะ
ไม่ได้เกิดจาก ASR ทั้งหมด เนื่องจากผลผลิตอื่นที่ไม่ใช่ ASR gel ก็สามารถเรื องแสงได้เช่นกัน
เช่น Ettringite และคอนกรี ตที่เกิดการคาร์บอเนต ดังนั้นควรจะมีการทดสอบด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม
ด้วย เช่ นการวิเคราะห์ดว้ ย Petrographic Methods และการทดสอบการขยายตัวของคอนกรี ต
นอกจากนี้ Uranyl Acetate เป็ นสารที่เป็ นอันตราย จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน

a) คอนกรี ตภายใต้แสงปรกติ
b) ASR gel เรื องแสงภายใต้แสง UV
รู ปที่ 6 การตรวจสอบ ASR ด้วยการใช้สาร Uranyl Acetate [12]
2) การตรวจสอบด้ วยวิธี Los Alamos Staining Method [13]
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการใช้เทคนิ คการย้อมสี ผิวคอนกรี ตอีกวิธีหนึ่ ง โดยการใช้สารละลายเข้มข้น
Sodium Cobaltinitrite และ Rhodamine B เพื่อตรวจสอบหา ASR gel ในคอนกรี ต โดยที่เจลที่
มีอลั คาไลสู ง (Na--K--Ca--Si gels) จะปรากฏเป็ นสี เหลือง (รู ปที่ 7a) ส่ วนเจลที่มีอลั คาไลต่า
(Ca--Si gel) จะปรากฏเป็ นสี ชมพูบริ เวณที่เกิด ASR gel บนผิวคอนกรี ตที่ทดสอบ (รู ปที่ 7b)

- ข้อเด่นและข้อด้อย
สามารถทราบผลการตรวจสอบได้ทันที เช่ นเดี ย วกับ การตรวจสอบโดยใช้ส าร
Uranyl Acetate แต่ดีกว่าที่สารละลายที่ใช้ในวิธีน้ ีไม่เป็ นอันตราย และสามารถดูได้ดว้ ยตาเปล่า
ภายใต้แสงปรกติ แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีขอ้ จากัดเช่นเดียวกันคือมวลรวมบางประเภทหรื อเพสต์ที่
เกิดการคาร์ บอเนต ก็อาจจะเกิดคราบสี ในลักษณะที่คล้ายกันนี้ ได้ ทาให้ไม่สามารถสรุ ปได้
ชัดเจนว่าคราบสี ที่เกิดขึ้นเป็ น ASR gel เสมอไป ทั้งนี้ จะต้องมีการทดสอบโดยวิธีการอื่นๆ
เพิ่มเติม

a) ASR gel ใน void และเพสต์เปลี่ยนเป็ นสี เหลือง [12]

b)ASR gel เปลี่ยนเป็ นสี ชมพูและสี เหลือง [14]

รู ปที่ 7 การตรวจสอบ ASR ด้วยวิธี Los Alamos Staining Method
3) การวิเคราะห์ ด้วยวิธี Petrographic Methods [11]
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการวิเคราะห์สภาพความเสี ยหายของคอนกรี ต ซึ่ ง Petrographic Methods จะ
สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์การเกิด ASR ได้ดว้ ยการตรวจสอบหาผลผลิตจากปฏิกิริยา
ระหว่างด่างและมวลรวม (ASR gel) ที่เกิดขึ้นในคอนกรี ต ซึ่ งส่ วนมากจะพบ ASR gel บริ เวณ
รอบๆมวลรวม ในช่ องว่าง และในรอยแตกร้าวของเพสต์และมวลรวม โดยวิธีการตรวจสอบ
นั้นสามารถทาได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่ า และการส่ องด้วยกล้อง Microscope ที่ มี
กาลังขยาย

สู งแบบต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ดว้ ย SEM (Scanning Electron Microscope) ในการ
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือต่างๆ นั้น ก็จะต้องมีการเตรี ยมชิ้นงานตัวอย่างก่อนทาการทดสอบด้วย
การวิเคราะห์ดว้ ย SEM ร่ วมกับ EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) สามารถใช้
ตรวจหาผลผลิ ตจากการเกิ ดปฏิ กิริยาระหว่า งด่ างและมวลรวมที่ เกิ ดขึ้ นในเนื้ อคอนกรี ตได้
โดยทัว่ ไปจะเกิดเป็ น Silica gel หรื อผลึก (Crystalline ASR product) ดังแสดงในรู ปที่ 8 และ 9
ตามลาดับ และ EDX จะใช้เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของ Silica gel หรื อผลึก
(Crystalline ASR product) ที่เกิดขึ้นจากการเกิด ASR ซึ่ งจะพบได้ว่า มีปริ มาณของธาตุ Si, Na
และ K ค่อนข้างสู ง และธาตุ Si มีปริ มาณมากกว่า Ca ซึ่ งแตกต่างกับผลผลิตจากปฏิริยาไฮ
เดรชัน่ ของปูนซีเมนต์กบั น้ า เช่น C-S-H gel ที่มี Ca สู งกว่า Si
- ข้อเด่นและข้อด้อย
เป็ นวิธีที่ ยืน ยัน การเกิ ด ASR ได้อย่างชัด เจน แต่ ก ารทดสอบมี ความยุ่ง ยากและ
ซับซ้อนในการเตรี ยมตัวอย่างและการใช้เครื่ องมือ มีค่าใช้จ่ายสู ง และในการวิเคราะห์ผลต้อง
อาศัยผูท้ ี่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญ

รู ปที่ 8 ผลการวิเคราะห์ SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive
X-Ray Spectroscopy) ของ silica gel [15]

รู ปที่ 9 ผลการวิเคราะห์ SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive
X-Ray Spectroscopy) ของผลึก (Crystalline ASR product) [15]
4) การทดสอบการขยายตัวคงเหลือของคอนกรีต (Residual Expansion of Concrete)
- รายละเอียดการทดสอบ
เป็ นการทดสอบการขยายตัวคงเหลือ (Residual Expansion) เนื่องจากปฏิกิริยา ASR
ของแท่งตัวอย่างคอนกรี ตจากโครงสร้างจริ ง โดยประยุกต์การทดสอบตามวิธี ASTM 1293
ทั้งนี้เพื่อเป็ นการประเมินแนวโน้มการขยายตัวของคอนกรี ตที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดย
ทาการทดสอบการขยายตัวภายใต้สภาวะเร่ งในห้องปฏิบตั ิการ โดยนาแท่งคอนกรี ตที่ได้จาก
การเจาะเก็บตัวอย่างทดสอบ (รู ปที่ 10) ไปวางเหนือน้ าที่มีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซี ยส ในใน
ภาชนะปิ ดที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง หรื อนาไปแช่ในอ่างน้ าที่มีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซี ยส แล้ว
ทาการวัดความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นระยะๆ โดยใช้เครื่ องมื อวัดความยาว แบบ contact
gauge (รู ปที่ 11) หรื อถ้าตัวอย่างทดสอบมีความยาวมากพอ (285 มิลลิเมตร) ก็สามารถใช้
เครื่ องวัดความยาวแบบ Length Comparator ได้เช่นกัน ซึ่งในการวัดด้วยวิธีน้ ี ต้องมีการติดหมุด
บริ เวณหัวและท้ายของแท่งตัวอย่างคอนกรี ตให้ได้ระนาบเดียวกันเพื่อสามารถใช้วดั กับเครื่ อง
Length Comparator ได้ แล้วคานวณค่าการขยายตัวของแท่งคอนกรี ต

- ข้อเด่นและข้อด้อย
สามารถใช้ในการประเมินแนวโน้มการขยายตัวของคอนกรี ตที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต แต่กไ็ ม่สามารถบอกได้วา่ คอนกรี ตเกิดการขยายตัวมาแล้วมากน้อยเพียงใดในอดีต

รู ปที่ 10 ตัวอย่างทดสอบ

รู ปที่ 11 เครื่ องมื อวัดความยาวแบบ Contact
gauge

4. ตัวอย่ างการตรวจสอบการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่ างด่ างและมวลรวมในโครงสร้ างคอนกรีตจริง
ในเมืองไทย
เนื่องจากโครงสร้างคอนกรี ตมีการเกิดรอยแตกร้าว ดังแสดงในรู ปที่ 12 ซึ่ งจากการ
สังเกตลักษณะของรอยแตกร้าวและสภาวะแวดล้อมของโครงสร้างที่มีความชื้ น อีกทั้งยังพบ
การแตกร้าวเกิดขึ้นอีกหลังจากการซ่ อมแซมด้วย Epoxy ไปแล้ว จึงคาดว่า ASR น่ าจะเป็ น
สาเหตุ หนึ่ งที่ ทาให้คอนกรี ตเกิ ดการแตกร้ าว ดังนั้นจึ งได้ทาการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรี ต
(Coring) ดังแสดงในรู ปที่ 13 แล้วนามาตรวจสอบเพื่อยืนยันการเกิด ASR โดยการวิเคราะห์ดว้ ย
การใช้ Digital Microscope, Binocular Microscope, SEM (Scanning Electron Microscope)
และ EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy)
จากการวิเคราะห์ดว้ ย Digital Microscope บริ เวณผิวของตัวอย่างทดสอบ พบ ASR
gel บริ เวณรอบๆมวลรวม (รู ปที่ 14) และจะเห็ นได้อย่างชัดเจนมากขึ้ นเมื่ อวิเคราะห์ด้วย
Binocular Microscope ซึ่ง ASR gel ที่พบ มีลกั ษณะเป็ นเจลใสและเปี ยกชื้น ดังแสดงในรู ปที่ 15
ซึ่งเจลลักษณะนี้จะไม่พบในคอนกรี ตปรกติ

รู ปที่ 12 โครงสร้างคอนกรี ตที่เกิดการแตกร้าว (เนื่องจาก ASR)

ASR gel

ASR gel

รู ปที่ 13 ตัวอย่างทดสอบจากการเจาะ Coring รู ปที่ 14 ASR gel บริ เวณรอบๆมวลรวม

ASR gel

ASR gel
ASR gel

รู ปที่ 15 ภาพถ่ายด้วย Binocular Microscope แสดงให้เห็น ASR gel บริ เวณรอบๆมวลรวม [1]

ในการวิเคราะห์ดว้ ย SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy
Dispersive X-Ray Spectroscopy) (รู ปที่ 16) จะต้องมีการเตรี ยมชิ้นงานตัวอย่าง โดยการตัด
ตัวอย่างคอนกรี ตเป็ นชิ้ นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1×1×1 ซม. แล้วนาตัวอย่างไปหล่อด้วยเรซิ น
หลังจากเรซิ นแข็งตัวแล้ว ก็ขดั ผิวหน้าตัวอย่างให้เรี ยบโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด และ
ตามด้วยการขัดด้วยผงเพชร ซึ่ งตลอดขั้นตอนการขัด ได้ใช้เอทานอลเป็ นสารหล่อลื่น รู ปที่ 17
แสดงการตรี ยมตัวอย่างสาหรับวิเคราะห์ดว้ ย SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX
(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy)

รู ปที่ 16 SEM (Scanning Electron Microscope)

รู ปที่ 17 การเตรี ยมตัวอย่างทดสอบ

จากการวิเคราะห์ดว้ ย SEM (Scanning Electron Microscope) โดยการถ่ายภาพแบบ
BSE (Backscattered Electron Image) พบ Rosette-like ASR gel ในช่องว่าง (Void) ดังแสดงใน
รู ปที่ 18 และพบ ASR gel เป็ นแนวยาวบริ เวณรอยต่อระหว่างเพสต์และมวลรวม ดังแสดงใน
รู ปที่ 19 ถึง 21 ในรู ปที่ 20 และ 21 แสดง ASR gel และผลการวิเคราะห์ดว้ ย EDX ของ ASR gel
ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีปริ มาณของธาตุ Si ค่อนข้างสู ง และสู งกว่า Ca และยังมีอลั คาไล (Na และ K)
ใน ASR gel ด้วย นอกจากนี้ยงั พบ ASR gel ในเพสต์ ดังแสดงในรู ปที่ 22 และ ASR gel อุดใน
รอยแตกร้าวของมวลรวม ซึ่ งสามารถยืนยันการเกิด ASR gel ได้ดว้ ยผลการวิเคราะห์ดว้ ย EDX
ในบริ เวณรอยแตกร้าวนั้น ดังแสดงในรู ปที่ 23 และ 24

ASR gel

รู ปที่ 18 Rosette-like ASR gel

รู ปที่ 19 ASR gel บริ เวณใกล้มวลรวม

ASR gel

รู ปที่ 20 ASR gel บริ เวณรอยต่อระหว่างเพสต์และมวลรวม และผลการวิเคราะห์ดว้ ย EDX

ASR gel

ASR gel

รู ปที่ 21 ASR gel บริ เวณใกล้ๆมวลรวม และผลการวิเคราะห์ดว้ ย EDX

ASR gel
ASR gel

รู ปที่ 22 ASR gel ในเพสต์

ASR gel

รู ปที่ 23 ASR gel อุดในรอยแตกร้าวของมวลรวมและผลการวิเคราะห์ดว้ ย EDX (บริ เวณที่ 1)

ASR gel

รู ปที่ 24 ASR gel อุดในรอยแตกร้าวของมวลรวมและผลการวิเคราะห์ดว้ ย EDX (บริ เวณที่ 2)

จากผลการวิเคราะห์ท้ งั หมดด้วย Digital Microscope, Binocular Microscope, SEM
(Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) ซึ่ งพบ
Rosette-like ASR gel ในช่องว่าง (Void) รวมถึง ASR gel บริ เวณรอบๆ มวลรวม ในเพสต์
และในรอยแตกร้าวของมวลรวม เป็ นการยืนยันการเกิด ASR ในคอนกรี ตได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยงั ได้ทาการวัดการขยายตัวคงเหลือของตัวอย่างคอนกรี ต พบว่าคอนกรี ตยังคงมีการ
ขยายตัวต่อไปเรื่ อยๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ASR เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คอนกรี ตเกิดการ
แตกร้าว
5. สรุป
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวม (ASR) เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้โครงสร้าง
คอนกรี ตเกิดการแตกร้าว ถึงแม้วา่ เมืองไทยจะไม่ค่อยพบปัญหา ASR มากนัก แต่กค็ วรจะมีการ
ป้ องกันตั้งแต่เริ่ มต้นเทคอนกรี ต เช่น การใช้วสั ดุปอซโซลาน เช่น เถ้าลอย และการเลือกใช้มวล
รวมที่ไม่ทาปฏิกิริยา โดยจะต้องทาการทดสอบหาแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและ
มวลรวมก่อนที่จะนามวลรวมนั้นมาใช้งาน ตามมาตรฐานการทดสอบต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว
เบื้องต้น และควรทาการทดสอบหลายๆวิธีร่วมกัน
ในกรณี ที่ โ ครงสร้ า งคอนกรี ต เกิ ด ความเสี ย หายไปแล้ว ควรมี ก ารพิ จ ารณา
ตรวจสอบการเกิด ASR ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างตรงจุด สาหรับการตรวจสอบการเกิด ASR ในโครงสร้างคอนกรี ตจริ งนั้น การ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Petrographic Methods โดยการใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น SEM และ EDX เป็ นวิธี
ที่สามารถใช้ในการยืนยันการเกิด ASR ได้อย่างชัดเจน และสามารถทาการวิเคราะห์ได้ใน
เมืองไทย
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“คอนกรีต” วัสดุก่อสร้ างที่ยงั่ ยืนหรือไม่ ?
“Concrete” Sustainable Construction Material or Not?
ปิ ติ สุ คนธสุ ขกุล
ประธานกรรมการวิชาการกลุ่ม 4 สมาคมคอนกรีตแห่ งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บทคัดย่ อ
แนวทางการก่อสร้างที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อมเริ่ มเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นเรื่ อยๆต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน ซ่ อมแซม และ
ท าลายทิ้ ง ในขั้น ตอนการออกแบบและก่ อ สร้ า งนั้ น การเลื อ กวัส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ นมิ ต ร
สภาพแวดล้อมก็ถือเป็ นหนึ่ งในหัวใจหลักที่ ควรต้องทาการพิจารณา หากผูท้ ี่ เคยได้มีศึกษา
มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารสี เขียวหลายๆมาตรฐาน จะพบว่าหมวดวัสดุก่อสร้างก็
เป็ นหมวดหลักหมวดหนึ่งที่มีผลต่อการรับรองอาคารนั้นๆ
ในส่ วนของวัสดุสาหรับงานโครงสร้างอาคารหรื อบ้านนั้น มีวสั ดุให้เลือกไม่มาก
นัก หลักๆก็จะเป็ น คอนกรี ต ไม้ หรื อ เหล็ก เป็ นต้น อย่างนั้นก็ตามยังคงมีคาถามตามมาเสมอว่า
วัสดุ อะไรเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อมมากกว่ากัน ในบทความนี้ จะกล่าวกว้างๆ ถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับความยัง่ ยืนว่าควรจะต้องประกอบไปด้วยปั จจัยใดบ้าง แล้วในแต่ละปั จจัยเหล่านั้น
คอนกรี ตเป็ นอย่างไร เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น (ถ้ามีขอ้ มูล) ในช่วงสรุ ปผูอ้ ่านคงต้องเป็ นผูต้ อบเอง
ว่าสายตาของท่านนั้นคอนกรี ตเป็ นวัสดุก่อสร้างที่ยงั่ ยืนที่ท่านเลือกหรื อไม่

Abstract
Nowadays sustainable or green construction begins to play an important to those
who involved in construction industry starting from designing, construction, operating,
repairing and demolishing. In the design and construction stage, selecting sustainability
construction material is one of the key factors that needed to be considered. If we take a look
closer into several green standards, we often found that selecting construction material is one
of the key standards which could affect the outcome of the certifying results.
For the structural materials, there are not many materials to choose from for
example, concrete, timber and steel. However, there is always a question when it comes to
selecting green material whether which one is more sustainable than which one. In this
manuscript, the factors related to sustainability are discussed. How does concrete perform in
each category as compared to other materials? At the end, it is up to the readers to draw a
conclusion whether or not concrete is a sustainable material of your choice.
บทนา
วัสดุ ก่อสร้างสาหรั บงานโครงสร้ างที่ ใช้กนั หลักๆ ทัว่ โลก ประกอบไปด้วย ไม้
เหล็ก และ คอนกรี ต ท่ามกลางกระแสเรื่ องการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ได้รับการตอบรั บจาก
หลายๆ ฝ่ าย ผูท้ ี่มีอาชีพในแวดวงการก่อสร้างอาจจะประสบปัญหาในการตัดสิ นใจเลือกว่าวัสดุ
ชนิดใดเป็ นวัสดุที่มีความเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและมีความยัง่ ยืนที่สุด การตัดสิ นใจว่าวัสดุ
ใดเป็ นวัสดุที่ยงั่ ยืนก็ข้ ึนอยู่กบั ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีน้ นั มีมากน้อยเพียงใด ถ้ามองในแง่ของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพียงอย่างเดียว ตัวเลือกอาจจะเป็ นตัวหนึ่ง ถ้ามองในแง่ของการนา
กลับมาใช้ใหม่ ก็อาจจะเลือกอีกตัวหนึ่ง ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสได้ทางานร่ วมกับทั้งกับทาง

RILEM (Task Force 3.8 และ 3.9) และ Asian Concrete Federation (Sustainability Forum)
และมีโอกาสได้เข้าร่ วมประชุม Cement Sustainability Initiative (CSI/WBCSD) ซึ่ ง 2 ใน 3
ของเวทีเหล่ านี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคอนกรี ตเป็ นวัสดุ ก่อสร้างของทั้งอดี ต
ปั จจุบนั และ อนาคต และมีความเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อม หากมีการใช้งานอย่างถูกวิธี ซึ่ ง
หลายครั้ง ผลสรุ ปจากการวิพากษ์บนเวทีเหล่านี้ คามักจะเป็ นไปในลักษณะที่ว่า “ใช่ คอนกรี ต
เป็ นวัสดุก่อสร้างที่ยงั่ ยืน” แต่เหตุใดผลสารวจเบื้องต้นของ CSI เกี่ยว Sustainable Construction
Materials ที่ทาการสารวจทัว่ โลกเท่าที่ทราบกลับออกไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่คิดกัน
สาเหตุอย่างหนึ่ งก็คือ เรื่ องของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคอนกรี ตและสิ่ งแวดล้อมที่ออก
ไปสู่ มือผูบ้ ริ โภคอาจจะไม่เพียงพอ ข้อมูลในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งานมีไม่เพียงพอหรื อใช้
ข้อมูลเพียงด้านเดียวในการตัดสิ นใจ ทาให้ผลการสารวจออกมาไม่แม่นยาเท่าที่ควร
ในบทความนี้จะกล่าวถึงปั จจัยที่ผทู ้ ี่อยูใ่ นแวดวงก่อสร้างควรจะต้องนาไปพิจารณา
เมื่อมีเรื่ องของความยัง่ ยืนเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนที่ตดั สิ นใจเลือกวัสดุก่อสร้างชนิ ดใดมาใช้ใน
โครงการของท่าน แต่เมื่ออ่านจบแล้ว การนาปั จจัยต่างๆมาใช้ในการตัดสิ นใจเลือกวัสดุกเ็ ป็ น
ขึ้ นกั บ แต่ ละ ค นว่ า จะ น า ปั จจั ย ใ ด ม า คิ ด บ้ า ง บา งท่ า น อา จจะ สนใจเฉพ าะ เรื่ อง
คาร์บอนไดออกไซด์กอ็ าจจะเลือกวัสดุหนึ่ง บางท่านก็อาจจะนาเรื่ องของการหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่มาพิจารณาด้วยก็ได้
1. การวัดความยัง่ ยืน (Measuring Sustainability)
โดยทัว่ ไป วิธีการวัดความยัง่ ยืนของวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ผลของ
มันมักจะสื่ อให้เห็นถึงการวัดถึงผลกระทบ (ส่ วนมากจะเป็ นด้านลบ) ของสิ่ งเหล่านั้นต่อ

สภาพแวดล้อมหรื อระบบนิเวศน์ ซึ่งการวัดความยัง่ ยืนสามารถทาได้หลายวิธี ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่
นามาพิจารณา เริ่ มตั้งแต่วธิ ีที่ง่ายๆธรรมดาไปจนถึงที่มีวธิ ีที่มีความซับซ้อนมาก ยกตัวอย่างเช่น
พลังงานสะสม (Embodied Energy) ความคงทน (Durability) ระดับของการหมุนเวียนนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycling Level) รวมถึงการศึกษาวงจรชีวติ (Life Cycle Assessment) เป็ นต้น
1.1 ค่ าพลังงานสะสม (Embodied Energy)
ค่าพลังงานสะสม แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ค่าพลังงานสะสมตั้งต้น (Initial
Embodied Energy) และ ค่าพลังงานสะสมระหว่างการใช้งาน (Recurring Embodied Energy)
พลังงานสะสมตั้งต้น เป็ นการวัดค่าพลังงานจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
(Non-Renewable Energy) ที่ใช้ไปในระหว่างการผลิตวัสดุน้ นั ขึ้นมา อาจจะเริ่ มต้นตั้งแต่การ
สารวจ ขุดเจาะ ตัด ย่อย เผาหรื อหลอม เป็ นต้น
ส่ วนค่าพลังงานสะสมระหว่างใช้งานก็เป็ นวัดค่าพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ที่ถูกใช้
ในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ นั ๆไปจนสิ้ นสุ ดชี วิตของมัน ไม่ว่าเป็ นการใช้งานปกติ การ
ซ่อมแซม ปรับปรุ ง
วิธีการวัดค่าพลังงานสะสมนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อน ต้องมีการเก็บข้อมูลทั้งปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ซึ่ งค่าที่ได้จะเป็ นอยูใ่ นรู ปของหน่วยพลังงานต่อหน่วยการใช้งานของวัสดุน้ นั
ยกตัวอย่างเช่น เมกะจูลส์ต่อกิโลกรัม หรื อ ลูกบาศก์เมตร เป็ นต้น
ซึ่งพลังงานสะสมเหล่านี้ สามารถนาไปสัมพันธ์กบั ค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ก๊าซ
เรื อนกระจก (Greenhouse Gases) การหดตัวของทรัพยากรธรรมชาติ (Resources Depletion)
การเสื่ อมของสภาพแวดล้อม (Environmental Degradation) เป็ นต้น ในส่ วนของวัสดุก่อสร้าง
ค่าพลังงานสะสมตั้งแต่ เริ่ มไปจนออกจากประตูโรงงาน (Cradle to Gate)[1] เป็ นไปดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าพลังงานสะสมของวัสดุก่อสร้าง (Cradle to Gate)
Material
Concrete (1:1.5:3)
Concrete with 25% PFA RC40
Concrete with 50% GGBS RC40
Cement mortar (1:3)
Steel (general - average recycled content)
Steel (section - average recycled content)
Stainless steel
Timber (general - excludes sequestration)

Energy
MJ/kg
1.11
0.97
0.88
1.33
20.1
21.5
56.7
10

Carbon
kgCO2/kg
0.159
0.132
0.101
0.208
1.37
1.42
6.15
0.72

Density
kg/m3
2400

7800
7800
7850
480-720

Source: Inventory of Carbon & Energy (ICE) Sustainable Energy Research Team (SERT),
University of Bath, 2011
โดยจะพบว่าค่าพลังงานสะสมในการผลิตคอนกรี ตนั้นต่ากว่าทั้งของเหล็กและไม้
แปรรู ป ค่ อนข้างมาก หลายคนอาจจะสงสัยในส่ วนของไม้ ว่ากระบวนการผลิ ตไม่ น่าจะมี
ต้นทุนด้านพลังงานที่สูงแต่ทาไมพลังงานสะสมถึงสู งกว่าคอนกรี ต ซึ่ งไม้แปรรู ปในที่น้ ีเป็ นไม้
แปรรู ปที่มีกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพเข้ามาช่วย เช่น การอบแห้ง การอัดน้ ายา การตัด หรื อ
การอัดกาวด้วยความร้อนสู งเช่นในกรณี ของไม้แปรรู ปประเภท Parallel Strand Lumber, Glued
Laminated Lumber เป็ นต้น

1.2 การกักเก็บคาร์ บอน (Carbon Storage)
การกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการลดปั ญหาการสภาวะโลก
ร้อน ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีว่าไม้ยนื ต้น (ที่ไม่ได้ถูกตัด) เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก การตัดไม้เพื่อนามาใช้งานจึงเป็ นผลเสี ยอย่างมากต่อการแก้ปัญหาโลกร้อน อย่างไรก็ตาม
ไม้หลักจากถูกตัดออกมาแล้ว ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนจะหมดไป จะคงเหลื ออยูแ่ ต่
ปริ มาณคาร์ บอนที่ สะสมอยู่ในเนื้ อไม้ต้ งั แต่ เ ริ่ ม ไปจนถึ ง วัน ที่ ถู กตัด (ซึ่ งจะคงอยู่ต ลอดไป
จนกว่าไม้น้ นั จะถูกเผา)
มีผูป้ ระกอบการไม้หลายแห่ งในต่ างประเทศที่ มีการบริ หารจัดการป่ าไม้อย่างดี
(เน้น) เช่น ประเทศแคนาดา ที่มีการปลูกป่ าทดแทนอย่างต่อเนื่อง ได้นาการสะสมที่เกิดจากไม้
ใหม่และไม้เก่ามาคิดอย่างต่อเนื่ องเสมือนว่าไม้น้ นั ไม่ได้ถูกตัดไปแปรรู ปเลย ค่าการกักเก็บ
คาร์บอนก็จะเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยดังแสดงในรู ปที่ 1 [2]
แต่ถา้ การบริ หารจัดการป่ าไม่ดีหรื อไม่มีการบริ หารเลย ประสิ ทธิ ภาพการกักเก็บ
แน่นอนย่อมต้องลดลงตามปริ มาณไม้ที่ถูกตัดไป

รู ปที่ 1 การกักเก็บคาร์ บอนในไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (Source: BC Forestry Climate Change
Working Group, Tackle Climate Change-Use Wood, BC, Canada, 2008)

ลองมาดูในกรณี ของคอนกรี ตดูบา้ ง นักวิจยั ด้านคอนกรี ตส่ วนมากจะทราบดี อยู่
แล้วว่าคอนกรี ตนั้นมีองค์ประกอบของแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ประมาณ 25% ซึ่ งแคลเซี ยมพวก
นี้ พร้ อ มที่ จ ะปฏิ กิ ริ ย ากับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นอากาศ (แปลงสภาพเป็ น CaCO3) ซึ่ ง
กระบวนการนี้ เกิ ดอย่างต่ อเนื่ องและช้าๆ มี บทความที่ สนับสนุ นในเรื่ องความสามารถของ
คอนกรี ตในการดูดซับคาร์บอนได้ออกไซด์กลับมาช้าๆตลอดอายุการใช้งานว่าอยูป่ ระมาณ 5%
ของที่ถูกปล่อยออกไปในกระบวนการผลิต [3,4] รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การดูดซับคาร์บอนในคอนกรี ต [3,4]
1.3 ปริ มาณการนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycling Content)
ปริ มาณการนากลับมาใช้ใหม่น้ นั เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างวัสดุท้ งั สามชนิ ด จะ
พบว่า เหล็กมาเป็ นอันดับที่ 1 ในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ข้อมูลจาก American Institute of
Steel Construction (AISC) แสดงให้เห็นว่าสัดส่ วนการหมุนเวียนนากลับใช้ใหม่ของเหล็กใน
อุตสาหกรรมต่างๆมีตวั เลขสู งถึง 104% ดังแสดงในตารางที่ 2

โดยพบว่าอัตราการหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ของเหล็กเสริ มในงานก่อสร้างนั้น
อยูท่ ี่ประมาณ 65% เหตุผลหลักที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมเหล็กมีการพัฒนาเทคโนโลยีการนา
กลับมาใช้ใหม่ มีความก้าวหน้ามากกว่าวัสดุ ประเภท น่ าจะมาจากการลดลงของแร่ เหล็กใน
ธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้แร่ เหล็กเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
ตารางที่ 2 อัตราการนากลับมาใช้ใหม่ของเหล็ก
Industry

Recycling Rate
(%)
Automobiles
104
Cans and containers
64
Appliances
90
Structural Steel from buildings 98
Reinforcing Steel from
construction
65
Source:
AISC
http://www.aisc.org/content.aspx?id=3808
ในส่ วนของไม้น้ นั การหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้กลับมาอยู่ในรู ปของไม้
แปรรู ปทั้งหมด แต่ อาจจะพบในรู ปของผลิ ตภัณฑ์อื่นๆเช่ น ปุ๋ ย เศษไม้คลุมดิ น หรื อเศษไม้
สาหรับเป็ นเชื้อเพลิง โดยข้อจาก Wood Recycling Association ไม้ที่นากลับหมุนเวียนใช้ใหม่
จะอยูท่ ี่ประมาณ 47.6% (2.19 ล้านตัน จาก 4.6 ล้านตัน) โดยการนากลับมาใช้ใหม่จะอยูร่ ู ปของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการนาไม้กลับมาใช้ใหม่
Type

Quantity
(x1000 tones)
Panel Board
905
Animal/PoultryBedding 316
Equine Surfaces
62
Mulches, Soil Conditioners 70
Pathways & Covering
13
Biomass/Energy
471
Source: Wood Recyclers’ Association
ไม้ซ่ ึ งนับจะเป็ นทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียนที่ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทน
ได้ แต่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะนากลับมาใช้ได้อีก ในประเทศที่มีการบริ หารจัดการป่ าไม้
ที่ ดี น้ ัน ป่ าไม้สามารถถูก ปลูก และน ามาทดแทนกับที่ ต ัดไปได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ แต่ ใ น
ประเทศกาลังพัฒนาส่ วนมาก การบริ หารจัดการป่ าไม้มกั จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ การลดลงของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ป่ าไม้อย่างรวดเร็ วถื อเป็ นหนึ่ งในแรงขับเคลื่ อนที่ สาคัญของการนาไม้
กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
ในกรณี ของคอนกรี ต การหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ส่วนมากจะอยูใ่ นรู ปของมวล
รวม โดยการนาคอนกรี ตที่ใช้แล้วมาย่อยให้มีขนาดเล็กและใช้เป็ นมวลรวม ประเทศที่มีการใช้
มวลรวมที่ทาจากเศษคอนกรี ตส่ วนมากจะอยู่ในยุโรป และ อเมริ กา โดยมี อตั ราการใช้อยู่ที่
ประมาณ 5-8% โดยเฉลี่ย รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 อัตราการทดแทนมวลรวมธรรมชาติดว้ ยมวลรวมจากการย่อยคอนกรี ตเก่า
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าการนาคอนกรี ตกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่น้ นั มีอตั ราที่ต่า
มาก ทั้งนี้ สาเหตุไม่น่าจะมาจากเรื่ องเทคโนโลยี แต่หลักๆน่าจะเป็ นเรื่ องของราคาและคุณภาพ
ของมวลรวมหมุ น เวี ย น มวลรวมธรรมชาติ น้ ัน มี ต ้น ทุ น การผลิ ต ที่ ต่ า มาก และ มี แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมากมาย ทาให้มวลรวมหมุนเวียนไม่สามารถแข่งขันได้ในแง่ของ
ราคาร นอกจากนี้ยงั รวมถึงเรื่ องของคุณภาพที่ค่อนข้างมีความแปรปรวนสู ง ทาให้มวลรวม

หมุนเวียนประสบปั ญหาไม่สามารถนามาใช้กบั งานคอนกรี ตกาลังสู งที่มีความจาเป็ นต้องใช้
มวลรวมที่มีกาลังสู ง
1.4 ความคงทน (Durability)
ความคงทนเป็ นปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ตอ้ งพิจารณาเมื่อกล่ าวถึ งการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน การที่โครงสร้างหรื ออาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่ งผลดีสิ่งแวดล้อมในแง่ของ
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่ องความคงทนควรจะต้อง
มีการพิจารณาถึงเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพการใช้งานที่อายุของโครงสร้างนั้นเช่ นกัน การที่วสั ดุ
ใดมีอายุการใช้งานได้ยาวนานแต่ตอ้ งใช้พลังงานหรื อทรัพยากรอื่นๆ ในการดูแลรักษาจานวน
มากย่อมไม่เป็ นผลดีเช่นกัน
การจะเปรี ยบเทียบความคงทนระหว่างวัสดุท้ งั สามชนิดต้องพิจารณาในหลายแง่มุม
ทั้งในแง่สถานที่ต้ งั อาคาร สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง การใช้งานและบารุ งรักษาอย่างถูกวิธี
รวมถึงหัวข้อความคงทนที่ตอ้ งพิจารณาด้วย
คอนกรี ตเป็ นที่ทราบกันว่าเป็ นวัสดุที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้ดี เนื่องจากมีความทึบน้ าสู ง ทาให้น้ าซึมผ่านได้ยาก ไม่ทาปฏิกิริยากับน้ าและอากาศ (ไม่เกิด
สนิม) มีอตั ราการเสื่ อมสภาพทางชีวภาพที่ชา้ ความสามารถในการนาอุณหภูมิต่า การเป็ นวัสดุ
ที่เฉื่อย (ไม่ทาปฏิกิริยาเคมีกบั สภาพแวดล้อม) รวมถึงการมีความแข็งแรง ทนทานและต้านทาน
การสึ กหรอภายใต้แรงกระทาที่ดี
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