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วิศวกรทัว่ไปท่ีอ่านหัวขอ้ของบทความน้ีอาจจะประหลาดใจว่าเป็นไปไดห้รือท่ี
คอนกรีตจะไม่มีปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสมแต่จากผลงานวิจยัท่ีผ่านมาทั้งในและต่างประเทศเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ไดดี้ว่า ในปัจจุบนันกัวิจยัดา้นคอนกรีตและวสัดุไดมี้การคิดคน้หาวสัดุประสาน
ชนิดอ่ืนมาใชท้ดแทนปูนซีเมนตไ์ดแ้ลว้ เช่น วสัดุจีโอโพลิเมอร์ [1,2] และรวมถึงหวัขอ้ของ
บทความน้ีคือ คอนกรีตท่ีใชก้ากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมวสัดุปอซโซลาน [3,4] มาใชเ้ป็นวสัดุ
ประสานเพื่อเช่ือมประสานกบัมวลรวมโดยไม่ใช้ปูนซีเมนต ์บทความน้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อ
วิศวกรหรือผูใ้ช้คอนกรีตทั่วไปท่ีจะได้ท าความรู้จักกับคอนกรีตท่ีไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็น
ส่วนผสม โดยใช้ส่วนผสมระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์และวสัดุปอซโซลานท่ีมีอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นวสัดุในการเช่ือมประสาน  นอกจากน้ีในบทความยงัแสดงผลการทดสอบก าลงั
อดัของคอนกรีตดังกล่าว เพื่อท่ีวิศวกรหรือผูใ้ช้คอนกรีตอาจจะหยิบยืมส่วนผสมคอนกรีต
ดงักล่าวน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจริงๆ กระผมก็มีความ
ยนิดีครับ 



 

 

 

เป็นท่ี รู้กันดีว่าในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในปริมาณท่ีสูงถึงประมาณ 0.9 ตนั ต่อการผลิตปูนซีเมนต ์1 ตนั 
ในขณะท่ีโลกของเราตอ้งการใชปู้นซีเมนตใ์นแต่ละปีในปริมาณท่ีสูงถึงประมาณ 2.8 พนัลา้น
ตนั เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างจึงอยากให้ท่านผูอ่้านไดล้องพิจารณาดูว่า
เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์นั้นไดมี้การปล่อยก๊าซCO2เฉล่ียในปริมาณท่ีสูงถึง2.5 
พนัลา้นตนัต่อปีซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลโดยตรงต่อการใชชี้วิตของมนุษย์
ในทุกวนัน้ี   ท าใหใ้นบางประเทศรวมถึงบางภาคธุรกิจไดมี้การก าหนดแผนนโยบายการจดัการ
เพื่ อลดปริมาณการปล่อย ก๊าซ  CO2 ออก สู่ชั้ นบรรยากาศดังนั้ นคอนกรีต ท่ี ใช้กาก
แคลเซียมคาร์ไบดผ์สมวสัดุปอซโซลานเป็นวสัดุประสาน สามารถจดัใหเ้ป็นคอนกรีตท่ีช่วยลด
การปล่อยก๊าซ CO2ไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากการไม่ใชปู้นซีเมนตใ์นส่วนผสมคอนกรีตนัน่เอง 

กากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นส่วนท่ีเหลือท้ิงจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
แคลเซียมคาร์ไบด์กับน ้ าในกระบวนการผลิตก๊าซอะเซทิลีน ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีใช้กันมากใน
อุตสาหกรรมการเช่ือมและการตัดโลหะ   โดยปกติกากแคลเซียมคาร์ไบด์อยู่ในรูปของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) ซ่ึงแสดงในสมการที่ 1 เป็นโคลนเหลวสีเทาอมขาว มีสภาพ
ความเป็นด่างสูง  เม่ือปล่อยใหต้กตะกอนและแหง้ตามธรรมชาติจะจบัตวัเป็นกอ้นและมีสีขาว
เพิ่มข้ึนเม่ือความช้ืนมีปริมาณลดลง   แต่ละเดือนมีกากแคลเซียมคาร์ไบด์ท่ีตอ้งท้ิงจากโรงงาน
แห่งหน่ึงมากถึง 1,000 ตนัต่อเดือน หรือประมาณ12,000 ตนัต่อปี ซ่ึงทางโรงงานไม่สามารถน า
กากแคลเซียมคาร์ไบดไ์ปใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ดน้อกจากน าไปท้ิง (ดูรูปที ่1) 

                                         ( )
22222 OHCa+HC→OH2+CaC            (สมการที ่1) 

 

 

 

 



 

 

 

                                  

                                                                 รูปที ่1 กากแคลเซียมคาร์ไบด์ทีน่ ามาทิง้ 

 

ในประเทศไทยพบวสัดุปอซโซลานไดห้ลายชนิดเช่น เถา้ถ่านหิน เถา้แกลบ-เปลือก
ไม ้และเถา้ปาลม์น ้ ามนั ซ่ึงเป็นเถา้ท่ีไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบตามภูมิภาคต่างๆ 
ไปเผาเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้   ส าหรับวสัดุปอซโซลาน (Pozzolan) ตามค าจ  ากดัความ
ของมาตรฐาน ASTM C618[5] หมายถึง วสัดุท่ีประกอบดว้ยออกไซด์ของซิลิกา (Siliceous) 
หรือ ซิลิกาและอลูมินา (Siliceous and Aluminous) เป็นองคป์ระกอบหลกั   วสัดุปอซโซลาน
โดยทัว่ไปมีคุณสมบติัของวสัดุประสานนอ้ยมากหรือไม่มีเลย แต่เม่ือวสัดุปอซโซลานมีความ
ละเอียดสูงและมีความช้ืนท่ีเพียงพอสามารถท าปฏิกิริยากบัด่างหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ์
(Ca(OH)2) ท าใหไ้ดส้ารประกอบท่ีมีคุณสมบติัในการยดึประสานไดดี้คลา้ยกบัปูนซีเมนต ์หรือ
เรียกปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนน้ีวา่ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic reaction)    



 

 

 

บทความน้ีจึงน ากากแคลเซียมคาร์ไบด ์(CR) และวสัดุปอซโซลาน เช่น เถา้ถ่านหิน 
(FM และ FN) เถา้แกลบ-เปลือกไม ้(RA) และเถา้ปาลม์น ้ ามนั (PA) ท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
ดว้ยการบดให้ขนาดอนุภาคมีความละเอียด มาผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อใช้แทน
ปูนซีเมนต์เป็นวสัดุประสานในการหล่อคอนกรีต โดยอาศัยการท าปฏิกิริยาปอซโซลาน
ระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์และวสัดุปอซโซลานจากเถา้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
ก าลงัอดัใหแ้ก่คอนกรีต อตัราส่วนผสมของคอนกรีต ไดแ้สดงใน ตารางที่ 1    ท าการทดสอบ
ก าลงัอดัของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. ท่ีอาย ุ7, 28, 
60, 90 และ 180วนั ซ่ึงไดแ้สดงผลการทดสอบไวใ้น ตารางที ่2 ดว้ยเช่นกนั 

 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบ 

Concrete symbol {CR-FM, CR-FN, CR-PA, CR-RA} (0.45) 

โดย: CR-FM คือ ร้อยละ 30โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ 
70โดยน ้าหนกัของเถา้ถ่านหินภาคเหนือบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

CR-FN  คือ ร้อยละ 30โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ 
70โดยน ้าหนกัของเถา้ถ่านหินภาคกลางบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

 CR-PA  คือ ร้อยละ 40โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ
60โดยน ้าหนกัของเถา้ปาลม์น ้ามนัภาคใตบ้ด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

CR-RA  คือ ร้อยละ 50โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ
50โดยน ้าหนกัของเถา้แกลบ-เปลือกไมภ้าคกลางบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

(0.45)  คือ ค่าอตัราส่วนระหวา่งน ้าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.45  

 



 

 

 

                                     ตารางที ่1อตัราส่วนผสมของคอนกรีต 

Concretes 
Mixture Proportions ( kg/m3) W/B Slump 

CR FM FN PA RA Sand C-Agg. Water 
Super 
P. 

 (mm) 

CR-FM(0.45) 135 315 - - - 735 940 203 - 0.45 100 
CR-FN(0.45) 135 - 315 - - 705 905 198 9.0 0.45 65 
CR-PA(0.45) 180 - - 270 - 710 910 201 2.9 0.45 80 
CR-RA(0.45) 225 - - - 225 700 895 197 10.1 0.45 75 

 

                                ตารางที ่2ผลการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต 

Concretes 
Compressive Strength  
(ksc) 

7 days 28 days 60 days 90 days 180 days 
CR-FM(0.45) 73 125 164 199 225 
CR-FN(0.45) 110 290 323 343 350 
CR-PA(0.45) 68 125 149 161 189 
CR-RA(0.45) 48 115 116 125 141 

 

ผลก า รทดสอบพบว่ า ว ัส ดุ ป ระส าน ท่ี ท า จ า ก ส่ วนผสมร ะหว่ า ง ก า ก
แคลเซียมคาร์ไบด์กบัวสัดุปอซโซลาน ชนิดต่างๆ เช่น เถา้ถ่านหินทางภาคเหนือ เถา้ถ่านหิน
ภาคกลาง เถา้ปาล์มน ้ ามนัภาคใต ้และเถา้แกลบ-เปลือกไมใ้นภาคกลางของประเทศไทย มี
คุณสมบติัในการยดึประสานและสามารถใชแ้ทนปูนซีเมตใ์นการผสมคอนกรีตไดค่้าก าลงัอดั 



 

 

 

ของคอนกรีตมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 115 ถึง 290 กก./ซม.2ท่ีอายุ 28 วนั และก าลงัอดัของ
คอนกรีตมีการพฒันาเพิ่มสูงข้ึนเม่ือมีอายใุนการบ่มเพิ่มข้ึน ซ่ึงคลา้ยกบัคอนกรีตธรรมดาทัว่ไป
แมว้่าคอนกรีตดงักล่าวไม่ใช้ปูนซีเมนต์ โดยท่ีอายุ 90 วนั คอนกรีตมีค่าก าลงัอดัอยู่ในช่วง
ระหว่าง 125 ถึง 343 กก./ซม.2 ทั้งน้ีค่าก าลงัอดัท่ีไดข้ึ้นอยู่กบัชนิดของวสัดุปอซโซลานและ
อตัราส่วนผสมท่ีใช ้  โดยคอนกรีตท่ีใชว้สัดุประสานจากส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์
และเถา้ถ่านหินในภาคกลางใหก้ าลงัอดัสูงท่ีสุดในทุกอายกุารทดสอบ โดยใหค่้าก าลงัอดัเท่ากบั 
290 กก./ซม.2  ท่ีอาย ุ28 วนั และเพิ่มข้ึนเป็น 350 กก./ซม.2  ท่ีอายุ 180 วนั แมว้่าคอนกรีต
ดงักล่าวไม่มีปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสม จากผลการทดสอบก าลงัอดัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางที่ 2 
ช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าคอนกรีตท่ีท าจากส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบดแ์ละวสัดุปอซโซ
ลานเป็นวสัดุประสานให้ค่าก าลงัอดัอยู่ในช่วงท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใชใ้นการก่อสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ได ้โดยเฉพาะอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารโรงงาน ท่ีระบุ
ค่าก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตทรงกระบอกไว ้เท่ากบั 280 ถึง 320 กก./ซม.2  ท่ีอาย ุ28 และ90 
วนั ตามล าดบั และยงัส่งผลใหอ้าคารท่ีใชค้อนกรีตท่ีไม่มีปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสมน้ี มีความเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากวสัดุประสานชนิดใหม่น้ีลดการปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่ชั้ น
บรรยากาศได้ด้วย หากวิศวกรหรือผู ้ใช้คอนกรีตท่านใดสนใจหรืออยากแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เก่ียวกบัหวัขอ้ในบทความน้ีกระผมกมี็ความยนิดีครับ 
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“คอนกรีต” วสัดุก่อสร้างที่ยัง่ยนืหรือไม่? 

“Concrete” Sustainable Construction Material or Not? 
 

ปิต ิสุคนธสุขกลุ 

ประธานกรรมการวชิาการกลุ่ม 4 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

บทคดัย่อ 

แนวทางการก่อสร้างท่ีย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มเร่ิมเขา้มามีบทบาทมาก

ข้ึนเร่ือยๆต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ใชง้าน ซ่อมแซม และ 

ท าลายท้ิง ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างนั้ น การเลือกวัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตร

สภาพแวดลอ้มก็ถือเป็นหน่ึงในหัวใจหลกัท่ีควรตอ้งท าการพิจารณา หากผูท่ี้เคยได้มีศึกษา

มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารสีเขียวหลายๆมาตรฐาน จะพบว่าหมวดวสัดุก่อสร้างก็

เป็นหมวดหลกัหมวดหน่ึงท่ีมีผลต่อการรับรองอาคารนั้นๆ  

ในส่วนของวสัดุส าหรับงานโครงสร้างอาคารหรือบา้นนั้น มีวสัดุให้เลือกไม่มาก

นกั หลกัๆกจ็ะเป็น คอนกรีต ไม ้หรือ เหลก็ เป็นตน้ อยา่งนั้นกต็ามยงัคงมีค าถามตามมาเสมอว่า

วสัดุอะไรเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มมากกว่ากนั ในบทความน้ีจะกล่าวกวา้งๆ ถึงปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยนืวา่ควรจะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัใดบา้ง แลว้ในแต่ละปัจจยัเหล่านั้น

คอนกรีตเป็นอยา่งไร เม่ือเทียบกบัวสัดุอ่ืน (ถา้มีขอ้มูล) ในช่วงสรุปผูอ่้านคงตอ้งเป็นผูต้อบเอง

วา่สายตาของท่านนั้นคอนกรีตเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีย ัง่ยนืท่ีท่านเลือกหรือไม่   



 

 

 

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.         

 

บทน า 

วสัดุก่อสร้างส าหรับงานโครงสร้างท่ีใช้กนัหลกัๆ ทัว่โลก ประกอบไปด้วย ไม ้

เหล็ก และ คอนกรีต ท่ามกลางกระแสเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีได้รับการตอบรับจาก

หลายๆ ฝ่าย ผูท่ี้มีอาชีพในแวดวงการก่อสร้างอาจจะประสบปัญหาในการตดัสินใจเลือกว่าวสัดุ

ชนิดใดเป็นวสัดุท่ีมีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มและมีความยัง่ยนืท่ีสุด การตดัสินใจว่าวสัดุ

ใดเป็นวสัดุท่ีย ัง่ยนืกข้ึ็นอยู่กบัว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีมีนั้นมีมากนอ้ยเพียงใด ถา้มองในแง่ของการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงอยา่งเดียว ตวัเลือกอาจจะเป็นตวัหน่ึง ถา้มองในแง่ของการน า

กลบัมาใชใ้หม่ กอ็าจจะเลือกอีกตวัหน่ึง ในฐานะท่ีผมไดมี้โอกาสไดท้ างานร่วมกบัทั้งกบัทาง  



 

 

 

RILEM (Task Force 3.8 และ 3.9) และ Asian Concrete Federation (Sustainability Forum) 

และมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมประชุม Cement Sustainability Initiative (CSI/WBCSD) ซ่ึง 2 ใน 3 

ของเวทีเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตเป็นวสัดุก่อสร้างของทั้งอดีต 

ปัจจุบนั และ อนาคต และมีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม หากมีการใชง้านอย่างถูกวิธี ซ่ึง

หลายคร้ัง ผลสรุปจากการวิพากษบ์นเวทีเหล่าน้ี ค  ามกัจะเป็นไปในลกัษณะท่ีว่า “ใช่ คอนกรีต

เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีย ัง่ยนื” แต่เหตุใดผลส ารวจเบ้ืองตน้ของ CSI เก่ียว Sustainable Construction 

Materials ท่ีท าการส ารวจทัว่โลกเท่าท่ีทราบกลบัออกไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัท่ีคิดกนั 

สาเหตุอย่างหน่ึงก็คือ เร่ืองของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตและส่ิงแวดลอ้มท่ีออก

ไปสู่มือผูบ้ริโภคอาจจะไม่เพียงพอ ขอ้มูลในการตดัสินใจของผูใ้ช้งานมีไม่เพียงพอหรือใช้

ขอ้มูลเพียงดา้นเดียวในการตดัสินใจ ท าใหผ้ลการส ารวจออกมาไม่แม่นย  าเท่าท่ีควร 

 

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงปัจจยัท่ีผูท่ี้อยูใ่นแวดวงก่อสร้างควรจะตอ้งน าไปพิจารณา 

เม่ือมีเร่ืองของความยัง่ยืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีตดัสินใจเลือกวสัดุก่อสร้างชนิดใดมาใช้ใน

โครงการของท่าน แต่เม่ืออ่านจบแลว้ การน าปัจจยัต่างๆมาใชใ้นการตดัสินใจเลือกวสัดุกเ็ป็น

ข้ึนกับแ ต่ละคนว่ า จ ะน า ปั จ จัย ใดม า คิดบ้า ง  บ า ง ท่ านอาจจะสนใจ เฉพาะ เ ร่ื อ ง

คาร์บอนไดออกไซดก์อ็าจจะเลือกวสัดุหน่ึง บางท่านกอ็าจจะน าเร่ืองของการหมุนเวียนกลบัมา

ใชใ้หม่มาพิจารณาดว้ยกไ็ด ้ 

 

1. การวดัความยัง่ยนื (Measuring Sustainability) 

 

โดยทัว่ไป วิธีการวดัความยัง่ยืนของวสัดุหรือผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง ผลของ

มนัมกัจะส่ือใหเ้ห็นถึงการวดัถึงผลกระทบ (ส่วนมากจะเป็นดา้นลบ) ของส่ิงเหล่านั้นต่อ 



 

 

 

สภาพแวดลอ้มหรือระบบนิเวศน ์ซ่ึงการวดัความยัง่ยนืสามารถท าไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ี

น ามาพิจารณา  เร่ิมตั้งแต่วธีิท่ีง่ายๆธรรมดาไปจนถึงท่ีมีวธีิท่ีมีความซบัซอ้นมาก ยกตวัอยา่งเช่น 

พลงังานสะสม (Embodied Energy) ความคงทน (Durability) ระดบัของการหมุนเวียนน า

กลบัมาใชใ้หม่ (Recycling Level) รวมถึงการศึกษาวงจรชีวติ (Life Cycle Assessment) เป็นตน้ 

 

1.1 ค่าพลงังานสะสม (Embodied Energy) 

ค่าพลงังานสะสม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ค่าพลงังานสะสมตั้งตน้ (Initial 

Embodied Energy) และ ค่าพลงังานสะสมระหวา่งการใชง้าน (Recurring Embodied Energy) 

พลงังานสะสมตั้งตน้ เป็นการวดัค่าพลงังานจากแหล่งพลงังานท่ีใช้แลว้หมดไป 

(Non-Renewable Energy) ท่ีใชไ้ปในระหว่างการผลิตวสัดุนั้นข้ึนมา อาจจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การ

ส ารวจ ขดุเจาะ ตดั ยอ่ย เผาหรือหลอม เป็นตน้  

ส่วนค่าพลงังานสะสมระหว่างใชง้านกเ็ป็นวดัค่าพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป ท่ีถูกใช้

ในระหว่างการใชง้านผลิตภณัฑน์ั้นๆไปจนส้ินสุดชีวิตของมนั ไม่ว่าเป็นการใชง้านปกติ การ

ซ่อมแซม ปรับปรุง  

วิธีการวดัค่าพลงังานสะสมนั้นค่อนขา้งท่ีจะซับซ้อน ตอ้งมีการเก็บขอ้มูลทั้งปฐม

ภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะเป็นอยูใ่นรูปของหน่วยพลงังานต่อหน่วยการใชง้านของวสัดุนั้น 

ยกตวัอยา่งเช่น เมกะจูลส์ต่อกิโลกรัม หรือ ลูกบาศกเ์มตร เป็นตน้  

ซ่ึงพลงังานสะสมเหล่าน้ี สามารถน าไปสัมพนัธ์กบัค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้เช่น ก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gases) การหดตวัของทรัพยากรธรรมชาติ (Resources Depletion) 

การเส่ือมของสภาพแวดลอ้ม (Environmental Degradation) เป็นตน้ ในส่วนของวสัดุก่อสร้าง

ค่าพลงังานสะสมตั้งแต่ เร่ิมไปจนออกจากประตูโรงงาน (Cradle to Gate)[1] เป็นไปดงัแสดง

ในตารางท่ี 1 



 

 

 

                     ตารางท่ี 1 ค่าพลงังานสะสมของวสัดุก่อสร้าง (Cradle to Gate) 

 

Material 
 

Energy Carbon Density 
MJ/kg kgCO2/kg kg/m3 

Concrete (1:1.5:3) 1.11 0.159 2400 
Concrete with 25% PFA RC40 0.97 0.132 

 Concrete with 50% GGBS RC40 0.88 0.101 
 Cement mortar (1:3) 1.33 0.208 
 Steel (general - average recycled content) 20.1 1.37 7800 

Steel (section - average recycled content) 21.5 1.42 7800 
Stainless steel 56.7 6.15 7850 
Timber (general - excludes sequestration) 10 0.72 480-720 

 

Source: Inventory of Carbon & Energy (ICE) Sustainable Energy Research Team (SERT), 

University of Bath, 2011 

 

โดยจะพบว่าค่าพลงังานสะสมในการผลิตคอนกรีตนั้นต ่ากว่าทั้งของเหลก็และไม้

แปรรูป ค่อนขา้งมาก หลายคนอาจจะสงสัยในส่วนของไม ้ว่ากระบวนการผลิตไม่น่าจะมี

ตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีสูงแต่ท าไมพลงังานสะสมถึงสูงกว่าคอนกรีต ซ่ึงไมแ้ปรรูปในท่ีน้ีเป็นไม้

แปรรูปท่ีมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเขา้มาช่วย เช่น การอบแหง้ การอดัน ้ ายา การตดั หรือ 

การอดักาวดว้ยความร้อนสูงเช่นในกรณีของไมแ้ปรรูปประเภท Parallel Strand Lumber, Glued 

Laminated Lumber เป็นตน้ 

 



 

 

 

1.2 การกกัเกบ็คาร์บอน (Carbon Storage) 

การกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนหน่ึงของการลดปัญหาการสภาวะโลก

ร้อน ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าไมย้นืตน้ (ท่ีไม่ไดถู้กตดั) เป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก การตดัไมเ้พื่อน ามาใชง้านจึงเป็นผลเสียอยา่งมากต่อการแกปั้ญหาโลกร้อน อยา่งไรกต็าม

ไมห้ลกัจากถูกตดัออกมาแลว้ ความสามารถในการดูดซบัคาร์บอนจะหมดไป จะคงเหลืออยูแ่ต่

ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมอยู่ในเน้ือไมต้ั้ งแต่เร่ิมไปจนถึงวนัท่ีถูกตัด (ซ่ึงจะคงอยู่ตลอดไป

จนกวา่ไมน้ั้นจะถูกเผา) 

มีผูป้ระกอบการไมห้ลายแห่งในต่างประเทศท่ีมีการบริหารจดัการป่าไมอ้ย่างดี 

(เนน้) เช่น ประเทศแคนาดา ท่ีมีการปลูกป่าทดแทนอยา่งต่อเน่ือง ไดน้ าการสะสมท่ีเกิดจากไม้

ใหม่และไมเ้ก่ามาคิดอย่างต่อเน่ืองเสมือนว่าไมน้ั้นไม่ไดถู้กตดัไปแปรรูปเลย ค่าการกกัเก็บ

คาร์บอนกจ็ะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยดงัแสดงในรูปท่ี 1 [2] 

แต่ถา้การบริหารจดัการป่าไม่ดีหรือไม่มีการบริหารเลย ประสิทธิภาพการกกัเก็บ

แน่นอนยอ่มตอ้งลดลงตามปริมาณไมท่ี้ถูกตดัไป 

                                         
                                  

รูปท่ี 1 การกกัเก็บคาร์บอนในไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไม ้(Source: BC Forestry Climate Change 

Working Group, Tackle Climate Change-Use Wood, BC, Canada, 2008) 



 

 

 

ลองมาดูในกรณีของคอนกรีตดูบา้ง นักวิจยัดา้นคอนกรีตส่วนมากจะทราบดีอยู่

แลว้วา่คอนกรีตนั้นมีองคป์ระกอบของแคลเซียมไฮดรอกไซดป์ระมาณ 25% ซ่ึงแคลเซียมพวก

น้ีพร้อมท่ีจะปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (แปลงสภาพเป็น CaCO3) ซ่ึง

กระบวนการน้ีเกิดอย่างต่อเน่ืองและช้าๆ มีบทความท่ีสนับสนุนในเร่ืองความสามารถของ

คอนกรีตในการดูดซบัคาร์บอนไดอ้อกไซดก์ลบัมาชา้ๆตลอดอายกุารใชง้านว่าอยูป่ระมาณ 5% 

ของท่ีถูกปล่อยออกไปในกระบวนการผลิต [3,4] รูปท่ี 2  

                                                                   

                                                                    รูปท่ี 2 การดูดซบัคาร์บอนในคอนกรีต [3,4] 

1.3 ปริมาณการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycling Content) 

ปริมาณการน ากลบัมาใชใ้หม่นั้น เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างวสัดุทั้งสามชนิด จะ

พบวา่ เหลก็มาเป็นอนัดบัท่ี 1 ในการหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ ขอ้มูลจาก American Institute of 

Steel Construction (AISC) แสดงใหเ้ห็นว่าสัดส่วนการหมุนเวียนน ากลบัใชใ้หม่ของเหลก็ใน

อุตสาหกรรมต่างๆมีตวัเลขสูงถึง 104% ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 



 

 

 

โดยพบว่าอตัราการหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ของเหล็กเสริมในงานก่อสร้างนั้น

อยูท่ี่ประมาณ 65% เหตุผลหลกัท่ีผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมเหลก็มีการพฒันาเทคโนโลยกีารน า

กลบัมาใช้ใหม่มีความกา้วหน้ามากกว่าวสัดุประเภท น่าจะมาจากการลดลงของแร่เหล็กใน

ธรรมชาติอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีแร่เหลก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป  

 

                                ตารางท่ี 2 อตัราการน ากลบัมาใชใ้หม่ของเหลก็ 

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  
 

ในส่วนของไมน้ั้น การหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ไดก้ลบัมาอยู่ในรูปของไม้

แปรรูปทั้งหมด แต่อาจจะพบในรูปของผลิตภณัฑ์อ่ืนๆเช่น ปุ๋ย เศษไมค้ลุมดิน หรือเศษไม้

ส าหรับเป็นเช้ือเพลิง โดยขอ้จาก Wood Recycling Association ไมท่ี้น ากลบัหมุนเวียนใชใ้หม่

จะอยูท่ี่ประมาณ 47.6% (2.19 ลา้นตนั จาก 4.6 ลา้นตนั) โดยการน ากลบัมาใชใ้หม่จะอยูรู่ปของ

ผลิตภณัฑต่์างๆดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

http://www.aisc.org/content.aspx?id=3808


 

 

 

                         ตารางท่ี 3 ผลิตภณัฑต่์างๆท่ีไดจ้ากการน าไมก้ลบัมาใชใ้หม่ 

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 
 

 

 
ไมซ่ึ้งนบัจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียนท่ีใชแ้ลว้สามารถปลูกทดแทน

ได ้แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่ท่ีจะน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ในประเทศท่ีมีการบริหารจดัการป่าไม้

ท่ีดีนั้น ป่าไม้สามารถถูกปลูกและน ามาทดแทนกับท่ีตัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน

ประเทศก าลงัพฒันาส่วนมาก การบริหารจดัการป่าไมม้กัจะไม่มีประสิทธิภาพ การลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไมอ้ย่างรวดเร็วถือเป็นหน่ึงในแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของการน าไม้

กลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม่ 

ในกรณีของคอนกรีต การหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่ส่วนมากจะอยูใ่นรูปของมวล

รวม โดยการน าคอนกรีตท่ีใชแ้ลว้มายอ่ยใหมี้ขนาดเลก็และใชเ้ป็นมวลรวม ประเทศท่ีมีการใช้

มวลรวมท่ีท าจากเศษคอนกรีตส่วนมากจะอยู่ในยุโรป และ อเมริกา โดยมีอตัราการใช้อยู่ท่ี

ประมาณ 5-8% โดยเฉล่ีย รูปท่ี 3  

 



 

 

 

                                 

        รูปท่ี 3 อตัราการทดแทนมวลรวมธรรมชาติดว้ยมวลรวมจากการยอ่ยคอนกรีตเก่า 

จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่าการน าคอนกรีตกลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม่นั้นมีอตัราท่ีต ่า

มาก ทั้งน้ี สาเหตุไม่น่าจะมาจากเร่ืองเทคโนโลย ีแต่หลกัๆน่าจะเป็นเร่ืองของราคาและคุณภาพ

ของมวลรวมหมุนเวียน มวลรวมธรรมชาตินั้ นมีต้นทุนการผลิตท่ีต ่ามาก และ มีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย ท าให้มวลรวมหมุนเวียนไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นแง่ของ

ราคาร นอกจากน้ียงัรวมถึงเร่ืองของคุณภาพท่ีค่อนขา้งมีความแปรปรวนสูง ท าใหม้วลรวม 



 

 

 

หมุนเวียนประสบปัญหาไม่สามารถน ามาใชก้บังานคอนกรีตก าลงัสูงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้

มวลรวมท่ีมีก าลงัสูง 

1.4 ความคงทน (Durability) 

ความคงทนเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือกล่าวถึงการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื การท่ีโครงสร้างหรืออาคารมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน ส่งผลดีส่ิงแวดลอ้มในแง่ของ

การลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติลง แต่อยา่งไรกต็าม การพิจารณาเร่ืองความคงทนควรจะตอ้ง

มีการพิจารณาถึงเร่ืองของประสิทธิภาพการใชง้านท่ีอายุของโครงสร้างนั้นเช่นกนั การท่ีวสัดุ

ใดมีอายุการใชง้านไดย้าวนานแต่ตอ้งใชพ้ลงังานหรือทรัพยากรอ่ืนๆ ในการดูแลรักษาจ านวน

มากยอ่มไม่เป็นผลดีเช่นกนั 

การจะเปรียบเทียบความคงทนระหวา่งวสัดุทั้งสามชนิดตอ้งพิจารณาในหลายแง่มุม 

ทั้งในแง่สถานท่ีตั้งอาคาร สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้งานและบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี  

รวมถึงหวัขอ้ความคงทนท่ีตอ้งพิจารณาดว้ย  

คอนกรีตเป็นท่ีทราบกนัว่าเป็นวสัดุท่ีทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไดดี้ เน่ืองจากมีความทึบน ้าสูง ท าใหน้ ้าซึมผา่นไดย้าก ไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้ าและอากาศ (ไม่เกิด

สนิม) มีอตัราการเส่ือมสภาพทางชีวภาพท่ีชา้ ความสามารถในการน าอุณหภูมิต ่า การเป็นวสัดุ

ท่ีเฉ่ือย (ไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกบัสภาพแวดลอ้ม) รวมถึงการมีความแขง็แรง ทนทานและตา้นทาน

การสึกหรอภายใตแ้รงกระท าท่ีดี 
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การทดสอบการเกดิปฏิกริิยาระหว่างด่างและมวลรวม 
Test Methods for Alkali-Aggregate Reaction (AAR) 

 

ดร. วรางคณา แสงสร้อย และ ศ. ดร. สมนึก ตั้งเตมิสิริกลุ 
ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC) 
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
1. ความส าคญัและทีม่า 

การเส่ือมสภาพของคอนกรีตเน่ืองจากปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวม (Alkali-
Aggregate Reaction หรือ AAR)  เกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างด่างในสารละลายในช่องว่าง
ของคอนกรีต (Pore Solution) กบัแร่ธาตุบางชนิดในมวลรวมท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัด่างได ้
และเกิดผลผลิตเป็นเจล (รูปท่ี 1) ซ่ึงเจลน้ีมีคุณสมบติัในการขยายตวัเม่ือมีความช้ืน จนท าให้
คอนกรีตเกิดการแตกร้าวได้ โดยการเกิดแรงดึงข้ึนบริเวณเน้ือคอนกรีตท่ีอยู่รอบๆบริเวณท่ี
ขยายตัว หรือโดยการขยายตัวท่ีไม่เท่ากันในมวลคอนกรีต  ในกรณีท่ีมีความรุนแรง การ
ขยายตวัของคอนกรีตเน่ืองจาก AAR อาจท าใหเ้หลก็เสริมขาดได ้(รูปท่ี 2) ซ่ึงปฏิกิริยาระหว่าง
ด่างและมวลรวมนั้นมีหลายชนิด ข้ึนอยูก่บัชนิดของแร่ธาตุในมวลรวมท่ีท าปฏิกิริยา ท่ีพบบ่อย
ไดแ้ก่ การเกิดปฏิกิริยาระหวา่งด่างและแร่ซิลิกาในมวลรวม หรือ Alkali-Silica Reaction (ASR) 
ตวัอยา่งโครงสร้างคอนกรีตท่ีเกิดการแตกร้าวเน่ืองจาก ASR แสดงในรูปท่ี 3  จะเห็นไดว้่าการ
เกิด ASR ท าใหโ้ครงสร้างคอนกรีตเกิดความเสียหาย และอาจส่งผลต่อสมรรถนะและอายกุาร
ใชง้าน จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใชง้านและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการเส่ือมสภาพอีก แต่การท่ีจะแก้ปัญหา ASR ให้หายขาดนั้นท าได้ยาก 
เน่ืองจากปฏิกิริยาจะยงัคงด าเนินต่อไป หากคอนกรีตมีความช้ืน และแร่ธาตุในมวลรวมท่ีท า
ปฏิกิริยาไดน้ั้นยงัคงเหลืออยู ่ซ่ึงท าใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวต่อไปไดอี้ก  

 



 

 

 
ดงันั้น การป้องกนัไม่ใหเ้กิด ASR ตั้งแต่เร่ิมตน้เทคอนกรีตจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แนว

ทางการป้องกนัการเกิด ASR นั้นท าไดห้ลายวธีิ เช่น การเลือกใชปู้นซีเมนตท่ี์มีปริมาณอลัคาไล
ต ่าตามท่ีมาตรฐานก าหนด การใช้วสัดุปอซโซลาน เช่น เถ้าลอย เพื่อลดความเป็นด่างใน
คอนกรีต และการใช้มวลรวมท่ีไม่ท าปฏิกิริยา ซ่ึงจะต้องท าการทดสอบหาแนวโน้มการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมก่อนท่ีจะน ามวลรวมนั้นมาใชง้าน เช่นการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C289, ASTM C1260, ASTM C227 และ ASTM C1293 เป็นตน้ 

 
ในกรณีท่ีโครงสร้างคอนกรีตเกิดความเสียหายไปแลว้ และตอ้งการตรวจสอบหา

สาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา แต่เน่ืองจากการเกิดการเส่ือมสภาพของคอนกรีตจาก 
ASR ไม่ค่อยพบมากนักในประเทศไทยในอดีต  อาจท าให้วิศวกรยงัขาดประสบการณ์และ
ความเข้าใจในเร่ืองน้ี  อีกทั้ งยงัไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบการเกิด ASR ของโครงสร้าง
คอนกรีตจริง ซ่ึงมีแต่มาตรฐานการทดสอบแนวโนม้การเกิดปฏิกิริยาของมวลรวม จนอาจเป็น
สาเหตุท าให้การตรวจสอบการเกิดการเส่ือมสภาพเน่ืองจาก ASR ถูกมองขา้มในขั้นตอนการ
วนิิจฉยัหาสาเหตุ และน าไปสู่การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีไม่เหมาะสมได ้ในปัจจุบนั ปัญหา 
ASR เ ร่ิมพบในเมืองไทย ดังนั้ น ความรู้และความเข้าใจในการตรวจสอบการเกิดการ
เส่ือมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเน่ืองจาก ASR จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

 
ในบทความน้ี จะอธิบายการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ (ASTM) เพื่อหาแนวโนม้

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมก่อนท่ีจะน ามวลรวมมาใชง้าน และวิธีการตรวจสอบ
การเกิด ASR ในโครงสร้างคอนกรีตจริงเม่ือคอนกรีตเกิดการเส่ือมสภาพไปแลว้ เพื่อเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและหาวธีิการป้องกนัการเกิด ASR ในอนาคต  

 
 
 

 
 



 

 

 

  
รูปท่ี 1 ASR gel บริเวณรอบมวลรวม [1] รูปท่ี2 เหลก็เสริมขาดเน่ืองจากการขยายตวัของ

คอนกรีตท่ีเกิด ASR [2] 
  

  

  
 
            รูปท่ี 3 ตวัอยา่งโครงสร้างคอนกรีตท่ีเกิดการแตกร้าวเน่ืองจาก ASR [3] 

 
 



 

 

 
2. การทดสอบแนวโน้มการเกดิปฏกิริิยาระหว่างด่างและมวลรวม 

การทดสอบแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมตามมาตรฐาน 
ASTM มีอยู่หลายวิธี ทั้งวิธีท่ีทดสอบเฉพาะกบัมวลรวมอย่างเดียว เช่น ASTM C289 และ
ASTM C295 และการทดสอบมวลรวมร่วมกบัปูนซีเมนตโ์ดยการหล่อเป็นแท่งมอร์ตาร์หรือ
คอนกรีต แลว้วดัการขยายตวั ซ่ึงรายละเอียดการทดสอบแบบต่างๆ ท่ีนิยมทดสอบกนั มีดงัน้ี 

 
2.1 การทดสอบแนวโน้มการเกดิปฏกิริิยาของมวลรวม 

1) การทดสอบตามวิธี ASTM C289: Standard Test Method for Potential Alkali-Silica 
Reactivity of Aggregates (Chemical Method) [4] 
 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบ reactivity ของการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวม โดยจะท าการ
ทดสอบโดยตรงกบัมวลรวม ท่ีบดให้มีขนาดอนุภาคระหว่าง 150-300 ไมครอน ปริมาณ 25 
กรัม แลว้น ามาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 โมล ปริมาตร 
25 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นจึงน าสารละลายไปกรอง 
แลว้น ามาวเิคราะห์หาปริมาณซิลิกาท่ีละลายอยูใ่นสารละลายและปริมาณความเป็นด่างท่ีลดลง 
(OH-) ตวัอยา่งการประเมินการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวมจากผลการวิเคราะห์ปริมาณซิลิ
กาท่ีอยูใ่นสารละลายและปริมาณความเป็นด่างท่ีลดลง (OH-) แสดงในรูปท่ี 4 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใชเ้วลาในการทดสอบสั้นกว่าวิธีอ่ืน แต่อาจให้ผลการทดสอบท่ีไม่ค่อยน่าเช่ือถือ 
เน่ืองจากมวลรวมบางชนิด มีปริมาณซิลิกาสูง แต่ก็มีการขยายตวัท่ีต ่า [5] ทั้งน้ี จึงตอ้งท าการ
ทดสอบการขยายตวัโดยวธีิการทดสอบอ่ืนร่วมดว้ย  

 
 



 

 

 

                                      
 

รูปท่ี 4 ตวัอยา่งการประเมิน reactivity ในการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวมหยาบจากปริมาณ
ซิลิกาในสารละลายและความเป็นด่างท่ีลดลง [4] 
 
2) การทดสอบตามวิธี ASTM C295: Standard Guide for Petrographic Examination of 

Aggregates for Concrete [6] 
 
 
 



 

 

 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบเพื่อหาคุณลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีของมวลรวม รวมถึง
การตรวจสอบชนิดและองคป์ระกอบแร่ท่ีมีอยูใ่นมวลรวมท่ีอาจท าใหเ้กิดปฏิกิริยา ASR ซ่ึงการ
ทดสอบท าไดห้ลายวิธี ตั้งแต่การดูดว้ยตาเปล่าหรือใชก้ลอ้ง Microscope รวมถึงการวิเคราะห์
ดว้ย  
 
X-ray Diffraction (XRD) Analysis, Differential Thermal Analysis (DTA), Infrared 
Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM) และ Energy Dispersive X-ray Analysis 
(EDX) เป็นตน้ 
 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใชเ้วลาในการทดสอบไม่นาน แต่บางการทดสอบมีความยุง่ยากและซบัซอ้นในการ
เตรียมตวัอย่างและการใช้เคร่ืองมือ มีค่าใช้จ่ายสูง และในการวิเคราะห์ผลตอ้งอาศยัความรู้ 
ความเช่ียวชาญดา้นธรณีวทิยา 

 
2.2 การทดสอบแนวโน้มการเกดิปฏกิริิยาระหว่างด่างและมวลรวม 

1)  การทดสอบตามวิธี ASTM C1260: Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity   
     of Aggregates (Mortar-Bar Method) [7] 
 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบแนวโนม้การเกิด ASR ของมวลรวมในแท่งมอร์ตาร์ โดยใชว้ิธีการ
วดัการขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์ ท่ีอยูใ่นสภาวะท่ีช่วยเร่งปฏิกิริยา ASR ในการทดสอบจะตอ้ง
น ามวลรวมมาบดและคดัขนาด เพื่อใชใ้นการหล่อแท่งมอร์ตาร์ขนาด 25x25x285 มิลลิเมตร 
โดยใชปู้นซีเมนต ์1 ส่วนต่อมวลรวมท่ีคดัขนาดแลว้ 2.25 ส่วน จากนั้นท าการแกะแบบหล่อท่ี
อาย ุ1 วนัและวดัความยาวเร่ิมตน้ แลว้น าแท่งตวัอยา่งไปแช่ในน ้าท่ีมีอุณหภูมิ 80 องศา 



 

 

 
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมงแลว้วดัค่าความยาวเร่ิมตน้ (zero reading) หลงัจากนั้น แช่แท่ง
ตวัอยา่งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ความเขม้ขน้ 1 โมล ท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส และวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะๆ เป็นระยะเวลา 14 วนัโดยใชเ้คร่ืองวดั
ความยาว (Length Comparator) (รูปท่ี 5) แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์  
 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 
-     ค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั นอ้ยกวา่ 0.1% ไม่มีแนวโนม้การเกิด ASR 
-     ค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั 0.1% ถึง 0.2% ยงัไม่สามารถสรุปได ้ควรทดสอบจนถึงอาย ุ  

                                   28วนั 
-  ค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั มากกวา่ 0.2% มีแนวโนม้การเกิด ASR 
 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใช้เวลาในการทดสอบ 16 วนั ซ่ึงค่อนขา้งเร็วมากเม่ือเทียบกบัการทดสอบแบบ 
ASTM C227 วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะกับการทดสอบมวลรวมท่ีท าปฏิกิริยาช้าและมีอตัราการ
ขยายตวัต ่า  

 

   
รูปท่ี 5 แท่งมอร์ตาร์และเคร่ืองมือวดัความยาวของแท่งตวัอยา่งทดสอบ (Length comparator) 
 
2) การทดสอบตามวิธี ASTM C227: Standard Test Method for Potential Alkali 

Reactivity  of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method) [8] 
 



 

 

 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบ reactivity ของการเกิด AAR ของมวลรวมในแท่งมอร์ตาร์ โดยใช้
วิธีการวดัการขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์ ในการทดสอบ จะท าการเตรียมตวัอยา่งทดสอบคลา้ย
กบัการทดสอบตาม  ASTM C1260 แลว้น าแท่งตวัอยา่งทดสอบไปวางเหนือน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 
องศาเซลเซียส  ในภาชนะปิดท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง แลว้ท าการวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไป
เป็นระยะๆ โดยใชเ้คร่ืองวดัความยาว (Length Comparator) แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของ
แท่งมอร์ตาร์ ท่ีระยะเวลา 14 วนั และท่ีอาย ุ1, 2, 3, 4, 6 และ 12 เดือน และหากจ าเป็น หลงัจาก
น้ีควรท าการวดัการขยายตวัทุก  6 เดือน  

 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 

มวลรวมจะมีแนวโน้มการเกิด ASR เม่ือค่าการขยายตัว มากกว่า 0.1% ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน หรือ มากกวา่ 0.05% ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใช้เวลาในการทดสอบนาน และแท่งตวัอย่างอาจมีการขยายตวัไม่มากนัก และ
เป็นไปไดว้่าการขยายตวันั้นอาจจะไม่ไดเ้กิดจาก ASR เพียงอยา่งเดียว แต่อาจเป็นการขยายตวั
เน่ืองจากการท าปฏิกิริยาของ SO3 และ MgO ท่ีมีอยูใ่นปูนซีเมนต ์เป็นตน้ 

 
3) การทดสอบตามวิธี ASTM C1293: Standard Test Method for Determination of 

Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction [9] 
 

- รายละเอียดการทดสอบ 
เป็นการทดสอบการขยายตวัของแท่งคอนกรีตเน่ืองจากการเกิด ASR โดยท าการ

ทดสอบกบัแท่งคอนกรีตขนาด 75x75x285 มิลลิเมตร ซ่ึงจะมีการเติม NaOH ในน ้ าขณะผสม
คอนกรีตเพื่อเพิ่มปริมาณอลัคาไลในส่วนผสม แลว้ท าการทดสอบคลา้ยกบัการทดสอบตาม   



 

 

 
ASTM C227 โดยน าแท่งตวัอย่างทดสอบไปวางเหนือน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส  ใน
ภาชนะปิดท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง แลว้ท าการวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะๆ โดยใช้
เคร่ืองวดัความยาว (Length Comparator) แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของแท่งคอนกรีต ท่ีอาย ุ7, 
28 และ 56 วนั และท่ีอายุ 3, 6 และ 12 เดือน และหากจ าเป็น หลงัจากน้ีควรท าการวดัการ
ขยายตวัทุก  6 เดือน  
 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 
มวลรวมจะมีแนวโนม้การเกิด ASR เม่ือค่าการขยายตวั มากกวา่ 0.04% ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

เป็นวิธีท่ีควรท าการทดสอบ เน่ืองจากผลการทดสอบจะใกลเ้คียงกบัคอนกรีตท่ีใช้
งานจริงมากท่ีสุด แต่กใ็ชร้ะยะเวลาในการทดสอบนานถึงจะเห็นผลชดัเจน 

 
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 

เป็นการทดสอบแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยา ASR ของวสัดุผสมปูนซีเมนต์ท่ีใช้
ร่วมกับมวลรวม โดยใช้วิธีการวดัการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ ท่ีอยู่ในสภาวะท่ีช่วยเร่ง
ปฏิกิริยา ASR เช่นเดียวกบัการทดสอบตาม ASTM 1260 แต่จะแตกต่างกนัท่ีวิธีน้ีจะมีการ
แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยวสัดุผสมปูนซีเมนต ์เช่น เถา้ลอย ในอตัราส่วนตามท่ีตอ้งการจะทดสอบ 

 
 
 



 

 

 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 

จะพิจารณาว่า วสัดุผสมปูนซีเมนตท่ี์ใช้ร่วมกบัมวลรวมมีแนวโน้มการเกิด ASR 
เม่ือค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั มากกวา่ 0.1%  

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใช้เวลาในการทดสอบ 16 วนั เป็นวิธีท่ีใช้เพื่อประเมิณประสิทธิภาพการลดการ
ขยายตวัเน่ืองจาก ASR ของวสัดุผสมปูนซีเมนต ์เช่น เถา้ลอย และ slag  

 
3. การตรวจสอบการเกดิปฏกิริิยาระหว่างด่างและมวลรวมในโครงสร้างคอนกรีตจริง 

การตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมในโครงสร้างคอนกรีตจริง 
ถึงแมจ้ะไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบ แต่กมี็หลายวธีิท่ีเป็นท่ียอมรับและนิยมใชก้นั ซ่ึงแต่ละวิธี
ก็อาจจะมีความแม่นย  าแตกต่างกนัไป  ดงันั้นจึงควรท าการตรวจสอบหลายๆวิธีประกอบกนั 
เพื่อยนืยนัผล ตวัอยา่งเช่น  

 
1) การตรวจสอบด้วยการใช้สาร Uranyl Acetate [11] 

 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการตรวจสอบหา ASR gel ในเน้ือคอนกรีต โดยการใชส้ารละลาย Uranyl 
Acetate ยอ้มสีผิวคอนกรีต แลว้ส่องภายใตแ้สง UV ส่วนท่ีเกิด ASR จะเรืองแสงภายใตแ้สง 
UV เป็นแสงสีเขียวเหลือง ซ่ึงปรกติจะพบบริเวณรอบๆมวลรวม ในช่องว่าง (void) และในรอย
แตกร้าวของคอนกรีต ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีตรวจสอบดว้ยการใชส้าร Uranyl Acetate แสดงใน
รูปท่ี 6  

 
 
 



 

 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

สามารถทราบผลการตรวจสอบไดท้นัที แต่กมี็ขอ้จ ากดั เช่น ส่วนท่ีเรืองแสงอาจจะ
ไม่ไดเ้กิดจาก ASR ทั้งหมด เน่ืองจากผลผลิตอ่ืนท่ีไม่ใช่ ASR gel กส็ามารถเรืองแสงไดเ้ช่นกนั 
เช่น Ettringite และคอนกรีตท่ีเกิดการคาร์บอเนต ดงันั้นควรจะมีการทดสอบดว้ยวิธีอ่ืนเพิ่มเติม
ดว้ย เช่นการวิเคราะห์ดว้ย Petrographic Methods และการทดสอบการขยายตวัของคอนกรีต  
นอกจากน้ี Uranyl Acetate เป็นสารท่ีเป็นอนัตราย จึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการใชง้าน 

 

  
a) คอนกรีตภายใตแ้สงปรกติ b) ASR gel เรืองแสงภายใตแ้สง UV 

รูปท่ี 6 การตรวจสอบ ASR ดว้ยการใชส้าร Uranyl Acetate [12] 
 

2) การตรวจสอบด้วยวิธี Los Alamos Staining Method [13] 
 

- รายละเอียดการทดสอบ 
เป็นการใชเ้ทคนิคการยอ้มสีผิวคอนกรีตอีกวิธีหน่ึง โดยการใช้สารละลายเขม้ขน้ 

Sodium Cobaltinitrite และ Rhodamine B เพื่อตรวจสอบหา ASR gel ในคอนกรีต โดยท่ีเจลท่ี
มีอลัคาไลสูง (Na--K--Ca--Si gels) จะปรากฏเป็นสีเหลือง (รูปท่ี 7a) ส่วนเจลท่ีมีอลัคาไลต ่า 
(Ca--Si gel) จะปรากฏเป็นสีชมพบูริเวณท่ีเกิด ASR gel บนผวิคอนกรีตท่ีทดสอบ (รูปท่ี 7b) 

 
 
 



 

 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

สามารถทราบผลการตรวจสอบได้ทันทีเช่นเดียวกับการตรวจสอบโดยใช้สาร 
Uranyl Acetate แต่ดีกวา่ท่ีสารละลายท่ีใชใ้นวิธีน้ีไม่เป็นอนัตราย และสามารถดูไดด้ว้ยตาเปล่า
ภายใตแ้สงปรกติ แต่อยา่งไรกต็าม กมี็ขอ้จ ากดัเช่นเดียวกนัคือมวลรวมบางประเภทหรือเพสตท่ี์
เกิดการคาร์บอเนต ก็อาจจะเกิดคราบสีในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัน้ีได ้ท าให้ไม่สามารถสรุปได้
ชดัเจนว่าคราบสีท่ีเกิดข้ึนเป็น ASR gel เสมอไป ทั้งน้ีจะตอ้งมีการทดสอบโดยวิธีการอ่ืนๆ
เพิ่มเติม  

 

                         
a) ASR gel ใน void และเพสตเ์ปล่ียนเป็นสีเหลือง [12] b)ASR gel เปล่ียนเป็นสีชมพแูละสีเหลือง [14]  

             รูปท่ี 7 การตรวจสอบ ASR ดว้ยวธีิ Los Alamos Staining Method 
 

3) การวิเคราะห์ด้วยวิธี Petrographic Methods [11] 
 

- รายละเอียดการทดสอบ 
เป็นการวิเคราะห์สภาพความเสียหายของคอนกรีต ซ่ึง Petrographic Methods จะ

สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์การเกิด ASR ไดด้ว้ยการตรวจสอบหาผลผลิตจากปฏิกิริยา
ระหว่างด่างและมวลรวม (ASR gel) ท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีต ซ่ึงส่วนมากจะพบ ASR gel บริเวณ
รอบๆมวลรวม ในช่องว่าง และในรอยแตกร้าวของเพสตแ์ละมวลรวม โดยวิธีการตรวจสอบ
นั้นสามารถท าไดด้้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า และการส่องดว้ยกลอ้ง Microscope ท่ีมี
ก  าลงัขยาย 



 

 

 
สูงแบบต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) ในการ
วเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ นั้น กจ็ะตอ้งมีการเตรียมช้ินงานตวัอยา่งก่อนท าการทดสอบดว้ย  
การวิเคราะห์ดว้ย SEM ร่วมกบั EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) สามารถใช้
ตรวจหาผลผลิตจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมท่ีเกิดข้ึนในเน้ือคอนกรีตได ้
โดยทัว่ไปจะเกิดเป็น Silica gel หรือผลึก (Crystalline ASR product) ดงัแสดงในรูปท่ี 8 และ 9 
ตามล าดบั และ EDX จะใชเ้พื่อตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมีของ Silica gel หรือผลึก 
(Crystalline ASR product) ท่ีเกิดข้ึนจากการเกิด ASR ซ่ึงจะพบไดว้่า มีปริมาณของธาตุ Si, Na 
และ K ค่อนขา้งสูง และธาตุ Si มีปริมาณมากกว่า Ca ซ่ึงแตกต่างกบัผลผลิตจากปฏิริยาไฮ
เดรชัน่ของปูนซีเมนตก์บัน ้า เช่น C-S-H gel ท่ีมี Ca สูงกวา่ Si 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

เป็นวิธีท่ียืนยนัการเกิด ASR ได้อย่างชัดเจน แต่การทดสอบมีความยุ่งยากและ
ซบัซอ้นในการเตรียมตวัอยา่งและการใชเ้คร่ืองมือ มีค่าใชจ่้ายสูง และในการวิเคราะห์ผลตอ้ง
อาศยัผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญ 

 

                                 
 

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

 
 



 

 

 

                             
 

รูปท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive 
X-Ray Spectroscopy) ของผลึก (Crystalline ASR product) [15] 

  
4) การทดสอบการขยายตัวคงเหลอืของคอนกรีต (Residual Expansion of Concrete) 
 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบการขยายตวัคงเหลือ (Residual Expansion) เน่ืองจากปฏิกิริยา ASR 
ของแท่งตวัอย่างคอนกรีตจากโครงสร้างจริง โดยประยุกต์การทดสอบตามวิธี ASTM 1293 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประเมินแนวโนม้การขยายตวัของคอนกรีตท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต โดย
ท าการทดสอบการขยายตวัภายใตส้ภาวะเร่งในห้องปฏิบติัการ โดยน าแท่งคอนกรีตท่ีไดจ้าก
การเจาะเกบ็ตวัอยา่งทดสอบ (รูปท่ี 10) ไปวางเหนือน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส  ในใน
ภาชนะปิดท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง หรือน าไปแช่ในอ่างน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส  แลว้
ท าการวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะๆ โดยใช้เคร่ืองมือวดัความยาว แบบ contact 
gauge (รูปท่ี 11) หรือถา้ตวัอย่างทดสอบมีความยาวมากพอ (285 มิลลิเมตร) ก็สามารถใช้
เคร่ืองวดัความยาวแบบ Length Comparator ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงในการวดัดว้ยวธีิน้ี ตอ้งมีการติดหมุด
บริเวณหัวและทา้ยของแท่งตวัอยา่งคอนกรีตให้ไดร้ะนาบเดียวกนัเพื่อสามารถใชว้ดักบัเคร่ือง 
Length Comparator ได ้แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของแท่งคอนกรีต  

 



 

 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

สามารถใช้ในการประเมินแนวโน้มการขยายตวัของคอนกรีตท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้น
อนาคต แต่กไ็ม่สามารถบอกไดว้า่คอนกรีตเกิดการขยายตวัมาแลว้มากนอ้ยเพียงใดในอดีต 

 

 

  
รูปท่ี 10 ตวัอยา่งทดสอบ  รูปท่ี 11 เคร่ืองมือวดัความยาวแบบ Contact 

gauge 
 

4. ตัวอย่างการตรวจสอบการเกดิปฏิกริิยาระหว่างด่างและมวลรวมในโครงสร้างคอนกรีตจริง
ในเมอืงไทย 

เน่ืองจากโครงสร้างคอนกรีตมีการเกิดรอยแตกร้าว ดงัแสดงในรูปท่ี 12 ซ่ึงจากการ
สังเกตลกัษณะของรอยแตกร้าวและสภาวะแวดลอ้มของโครงสร้างท่ีมีความช้ืน อีกทั้งยงัพบ
การแตกร้าวเกิดข้ึนอีกหลงัจากการซ่อมแซมดว้ย Epoxy ไปแลว้ จึงคาดว่า ASR น่าจะเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว ดังนั้นจึงได้ท าการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต 
(Coring) ดงัแสดงในรูปท่ี 13 แลว้น ามาตรวจสอบเพื่อยนืยนัการเกิด ASR โดยการวเิคราะห์ดว้ย
การใช ้ Digital Microscope, Binocular Microscope, SEM (Scanning Electron Microscope)  
และ EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

จากการวเิคราะห์ดว้ย Digital Microscope บริเวณผิวของตวัอยา่งทดสอบ พบ ASR 
gel บริเวณรอบๆมวลรวม (รูปท่ี 14) และจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากข้ึนเม่ือวิเคราะห์ด้วย 
Binocular Microscope ซ่ึง ASR gel ท่ีพบ มีลกัษณะเป็นเจลใสและเปียกช้ืน ดงัแสดงในรูปท่ี 15 
ซ่ึงเจลลกัษณะน้ีจะไม่พบในคอนกรีตปรกติ   



 

 

 

  
                  รูปท่ี 12 โครงสร้างคอนกรีตท่ีเกิดการแตกร้าว (เน่ืองจาก ASR)  

 

 

           
 

 
รูปท่ี 13 ตวัอยา่งทดสอบจากการเจาะ Coring 
 

 
รูปท่ี 14 ASR gel บริเวณรอบๆมวลรวม 

  
รูปท่ี 15 ภาพถ่ายดว้ย Binocular Microscope แสดงใหเ้ห็น ASR gel บริเวณรอบๆมวลรวม [1] 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 
ASR gel 



 

 

 
ในการวิเคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy 

Dispersive X-Ray Spectroscopy) (รูปท่ี 16) จะตอ้งมีการเตรียมช้ินงานตวัอยา่ง โดยการตดั
ตวัอย่างคอนกรีตเป็นช้ินเล็กๆ ขนาดประมาณ 1×1×1 ซม. แลว้น าตวัอย่างไปหล่อดว้ยเรซิน 
หลงัจากเรซินแขง็ตวัแลว้ กข็ดัผิวหนา้ตวัอย่างใหเ้รียบโดยใชก้ระดาษทรายเบอร์ละเอียด และ
ตามดว้ยการขดัดว้ยผงเพชร ซ่ึงตลอดขั้นตอนการขดั ไดใ้ชเ้อทานอลเป็นสารหล่อล่ืน รูปท่ี 17 
แสดงการตรียมตวัอยา่งส าหรับวเิคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX 
(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

 

  
รูปท่ี 16 SEM (Scanning Electron Microscope)       รูปท่ี 17 การเตรียมตวัอยา่งทดสอบ 

 
จากการวเิคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) โดยการถ่ายภาพแบบ 

BSE (Backscattered Electron Image) พบ Rosette-like ASR gel ในช่องวา่ง (Void) ดงัแสดงใน
รูปท่ี 18 และพบ ASR gel เป็นแนวยาวบริเวณรอยต่อระหว่างเพสตแ์ละมวลรวม ดงัแสดงใน
รูปท่ี 19 ถึง 21 ในรูปท่ี 20 และ 21 แสดง ASR gel และผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX ของ ASR gel 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีปริมาณของธาตุ Si ค่อนขา้งสูง และสูงกว่า Ca และยงัมีอลัคาไล  (Na และ K)  
ใน ASR gel ดว้ย นอกจากน้ียงัพบ ASR gel ในเพสต ์ดงัแสดงในรูปท่ี 22 และ ASR gel อุดใน
รอยแตกร้าวของมวลรวม ซ่ึงสามารถยนืยนัการเกิด ASR gel ไดด้ว้ยผลการวิเคราะห์ดว้ย EDX 
ในบริเวณรอยแตกร้าวนั้น ดงัแสดงในรูปท่ี 23 และ 24 

  



 

 

 

  
รูปท่ี 18 Rosette-like ASR gel รูปท่ี 19 ASR gel บริเวณใกลม้วลรวม  
  

  
รูปท่ี 20 ASR gel บริเวณรอยต่อระหวา่งเพสตแ์ละมวลรวม และผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX  

 

  
รูปท่ี 21 ASR gel บริเวณใกล้ๆ มวลรวม และผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel ASR gel 



 

 

 

  
รูปท่ี 22 ASR gel ในเพสต ์
 

  
รูปท่ี 23 ASR gel อุดในรอยแตกร้าวของมวลรวมและผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX (บริเวณท่ี 1) 

 

  
รูปท่ี 24 ASR gel อุดในรอยแตกร้าวของมวลรวมและผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX (บริเวณท่ี 2) 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 



 

 

 
จากผลการวเิคราะห์ทั้งหมดดว้ย Digital Microscope, Binocular Microscope, SEM 

(Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) ซ่ึงพบ 
Rosette-like ASR gel ในช่องว่าง (Void)  รวมถึง ASR gel บริเวณรอบๆ มวลรวม  ในเพสต ์
และในรอยแตกร้าวของมวลรวม เป็นการยืนยนัการเกิด ASR ในคอนกรีตไดอ้ย่างชัดเจน 
นอกจากน้ียงัไดท้  าการวดัการขยายตวัคงเหลือของตวัอยา่งคอนกรีต พบว่าคอนกรีตยงัคงมีการ
ขยายตวัต่อไปเร่ือยๆ ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ ASR เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้อนกรีตเกิดการ
แตกร้าว  
5. สรุป 

การเกิดปฏิกิริยาระหวา่งด่างและมวลรวม (ASR) เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหโ้ครงสร้าง
คอนกรีตเกิดการแตกร้าว ถึงแมว้า่เมืองไทยจะไม่ค่อยพบปัญหา ASR มากนกั แต่กค็วรจะมีการ
ป้องกนัตั้งแต่เร่ิมตน้เทคอนกรีต เช่น การใชว้สัดุปอซโซลาน เช่น เถา้ลอย และการเลือกใชม้วล
รวมท่ีไม่ท าปฏิกิริยา โดยจะตอ้งท าการทดสอบหาแนวโนม้การเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและ
มวลรวมก่อนท่ีจะน ามวลรวมนั้นมาใชง้าน ตามมาตรฐานการทดสอบต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
เบ้ืองตน้ และควรท าการทดสอบหลายๆวธีิร่วมกนั 

ในกรณีท่ีโครงสร้างคอนกรีตเกิดความเสียหายไปแล้ว ควรมีการพิจารณา
ตรวจสอบการเกิด ASR ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อจะไดห้าแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด ส าหรับการตรวจสอบการเกิด ASR ในโครงสร้างคอนกรีตจริงนั้น การ
วเิคราะห์ดว้ยวธีิ Petrographic Methods โดยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น SEM และ EDX เป็นวิธี
ท่ีสามารถใช้ในการยืนยนัการเกิด ASR ได้อย่างชัดเจน และสามารถท าการวิเคราะห์ได้ใน
เมืองไทย 
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“คอนกรีต” วสัดุก่อสร้างที่ยัง่ยนืหรือไม่? 

“Concrete” Sustainable Construction Material or Not? 
 

ปิต ิสุคนธสุขกลุ 

ประธานกรรมการวชิาการกลุ่ม 4 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

บทคดัย่อ 

แนวทางการก่อสร้างท่ีย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มเร่ิมเขา้มามีบทบาทมาก

ข้ึนเร่ือยๆต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ใชง้าน ซ่อมแซม และ 

ท าลายท้ิง ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างนั้ น การเลือกวัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตร

สภาพแวดลอ้มก็ถือเป็นหน่ึงในหัวใจหลกัท่ีควรตอ้งท าการพิจารณา หากผูท่ี้เคยได้มีศึกษา

มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารสีเขียวหลายๆมาตรฐาน จะพบว่าหมวดวสัดุก่อสร้างก็

เป็นหมวดหลกัหมวดหน่ึงท่ีมีผลต่อการรับรองอาคารนั้นๆ  

ในส่วนของวสัดุส าหรับงานโครงสร้างอาคารหรือบา้นนั้น มีวสัดุให้เลือกไม่มาก

นกั หลกัๆกจ็ะเป็น คอนกรีต ไม ้หรือ เหลก็ เป็นตน้ อยา่งนั้นกต็ามยงัคงมีค าถามตามมาเสมอว่า

วสัดุอะไรเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มมากกว่ากนั ในบทความน้ีจะกล่าวกวา้งๆ ถึงปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยนืวา่ควรจะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัใดบา้ง แลว้ในแต่ละปัจจยัเหล่านั้น

คอนกรีตเป็นอยา่งไร เม่ือเทียบกบัวสัดุอ่ืน (ถา้มีขอ้มูล) ในช่วงสรุปผูอ่้านคงตอ้งเป็นผูต้อบเอง

วา่สายตาของท่านนั้นคอนกรีตเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีย ัง่ยนืท่ีท่านเลือกหรือไม่   



 

 

 

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.         

 

บทน า 

วสัดุก่อสร้างส าหรับงานโครงสร้างท่ีใช้กนัหลกัๆ ทัว่โลก ประกอบไปด้วย ไม ้

เหล็ก และ คอนกรีต ท่ามกลางกระแสเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีได้รับการตอบรับจาก

หลายๆ ฝ่าย ผูท่ี้มีอาชีพในแวดวงการก่อสร้างอาจจะประสบปัญหาในการตดัสินใจเลือกว่าวสัดุ

ชนิดใดเป็นวสัดุท่ีมีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มและมีความยัง่ยนืท่ีสุด การตดัสินใจว่าวสัดุ

ใดเป็นวสัดุท่ีย ัง่ยนืกข้ึ็นอยู่กบัว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีมีนั้นมีมากนอ้ยเพียงใด ถา้มองในแง่ของการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงอยา่งเดียว ตวัเลือกอาจจะเป็นตวัหน่ึง ถา้มองในแง่ของการน า

กลบัมาใชใ้หม่ กอ็าจจะเลือกอีกตวัหน่ึง ในฐานะท่ีผมไดมี้โอกาสไดท้ างานร่วมกบัทั้งกบัทาง  



 

 

 

RILEM (Task Force 3.8 และ 3.9) และ Asian Concrete Federation (Sustainability Forum) 

และมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมประชุม Cement Sustainability Initiative (CSI/WBCSD) ซ่ึง 2 ใน 3 

ของเวทีเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตเป็นวสัดุก่อสร้างของทั้งอดีต 

ปัจจุบนั และ อนาคต และมีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม หากมีการใชง้านอย่างถูกวิธี ซ่ึง

หลายคร้ัง ผลสรุปจากการวิพากษบ์นเวทีเหล่าน้ี ค  ามกัจะเป็นไปในลกัษณะท่ีว่า “ใช่ คอนกรีต

เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีย ัง่ยนื” แต่เหตุใดผลส ารวจเบ้ืองตน้ของ CSI เก่ียว Sustainable Construction 

Materials ท่ีท าการส ารวจทัว่โลกเท่าท่ีทราบกลบัออกไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัท่ีคิดกนั 

สาเหตุอย่างหน่ึงก็คือ เร่ืองของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตและส่ิงแวดลอ้มท่ีออก

ไปสู่มือผูบ้ริโภคอาจจะไม่เพียงพอ ขอ้มูลในการตดัสินใจของผูใ้ช้งานมีไม่เพียงพอหรือใช้

ขอ้มูลเพียงดา้นเดียวในการตดัสินใจ ท าใหผ้ลการส ารวจออกมาไม่แม่นย  าเท่าท่ีควร 

 

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงปัจจยัท่ีผูท่ี้อยูใ่นแวดวงก่อสร้างควรจะตอ้งน าไปพิจารณา 

เม่ือมีเร่ืองของความยัง่ยืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีตดัสินใจเลือกวสัดุก่อสร้างชนิดใดมาใช้ใน

โครงการของท่าน แต่เม่ืออ่านจบแลว้ การน าปัจจยัต่างๆมาใชใ้นการตดัสินใจเลือกวสัดุกเ็ป็น

ข้ึนกับแ ต่ละคนว่ า จ ะน า ปั จ จัย ใดม า คิดบ้า ง  บ า ง ท่ านอาจจะสนใจ เฉพาะ เ ร่ื อ ง

คาร์บอนไดออกไซดก์อ็าจจะเลือกวสัดุหน่ึง บางท่านกอ็าจจะน าเร่ืองของการหมุนเวียนกลบัมา

ใชใ้หม่มาพิจารณาดว้ยกไ็ด ้ 

 

1. การวดัความยัง่ยนื (Measuring Sustainability) 

 

โดยทัว่ไป วิธีการวดัความยัง่ยืนของวสัดุหรือผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง ผลของ

มนัมกัจะส่ือใหเ้ห็นถึงการวดัถึงผลกระทบ (ส่วนมากจะเป็นดา้นลบ) ของส่ิงเหล่านั้นต่อ 



 

 

 

สภาพแวดลอ้มหรือระบบนิเวศน ์ซ่ึงการวดัความยัง่ยนืสามารถท าไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ี

น ามาพิจารณา  เร่ิมตั้งแต่วธีิท่ีง่ายๆธรรมดาไปจนถึงท่ีมีวธีิท่ีมีความซบัซอ้นมาก ยกตวัอยา่งเช่น 

พลงังานสะสม (Embodied Energy) ความคงทน (Durability) ระดบัของการหมุนเวียนน า

กลบัมาใชใ้หม่ (Recycling Level) รวมถึงการศึกษาวงจรชีวติ (Life Cycle Assessment) เป็นตน้ 

 

1.1 ค่าพลงังานสะสม (Embodied Energy) 

ค่าพลงังานสะสม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ค่าพลงังานสะสมตั้งตน้ (Initial 

Embodied Energy) และ ค่าพลงังานสะสมระหวา่งการใชง้าน (Recurring Embodied Energy) 

พลงังานสะสมตั้งตน้ เป็นการวดัค่าพลงังานจากแหล่งพลงังานท่ีใช้แลว้หมดไป 

(Non-Renewable Energy) ท่ีใชไ้ปในระหว่างการผลิตวสัดุนั้นข้ึนมา อาจจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การ

ส ารวจ ขดุเจาะ ตดั ยอ่ย เผาหรือหลอม เป็นตน้  

ส่วนค่าพลงังานสะสมระหว่างใชง้านกเ็ป็นวดัค่าพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป ท่ีถูกใช้

ในระหว่างการใชง้านผลิตภณัฑน์ั้นๆไปจนส้ินสุดชีวิตของมนั ไม่ว่าเป็นการใชง้านปกติ การ

ซ่อมแซม ปรับปรุง  

วิธีการวดัค่าพลงังานสะสมนั้นค่อนขา้งท่ีจะซับซ้อน ตอ้งมีการเก็บขอ้มูลทั้งปฐม

ภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะเป็นอยูใ่นรูปของหน่วยพลงังานต่อหน่วยการใชง้านของวสัดุนั้น 

ยกตวัอยา่งเช่น เมกะจูลส์ต่อกิโลกรัม หรือ ลูกบาศกเ์มตร เป็นตน้  

ซ่ึงพลงังานสะสมเหล่าน้ี สามารถน าไปสัมพนัธ์กบัค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้เช่น ก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gases) การหดตวัของทรัพยากรธรรมชาติ (Resources Depletion) 

การเส่ือมของสภาพแวดลอ้ม (Environmental Degradation) เป็นตน้ ในส่วนของวสัดุก่อสร้าง

ค่าพลงังานสะสมตั้งแต่ เร่ิมไปจนออกจากประตูโรงงาน (Cradle to Gate)[1] เป็นไปดงัแสดง

ในตารางท่ี 1 



 

 

 

                     ตารางท่ี 1 ค่าพลงังานสะสมของวสัดุก่อสร้าง (Cradle to Gate) 

 

Material 
 

Energy Carbon Density 
MJ/kg kgCO2/kg kg/m3 

Concrete (1:1.5:3) 1.11 0.159 2400 
Concrete with 25% PFA RC40 0.97 0.132 

 Concrete with 50% GGBS RC40 0.88 0.101 
 Cement mortar (1:3) 1.33 0.208 
 Steel (general - average recycled content) 20.1 1.37 7800 

Steel (section - average recycled content) 21.5 1.42 7800 
Stainless steel 56.7 6.15 7850 
Timber (general - excludes sequestration) 10 0.72 480-720 

 

Source: Inventory of Carbon & Energy (ICE) Sustainable Energy Research Team (SERT), 

University of Bath, 2011 

 

โดยจะพบว่าค่าพลงังานสะสมในการผลิตคอนกรีตนั้นต ่ากว่าทั้งของเหลก็และไม้

แปรรูป ค่อนขา้งมาก หลายคนอาจจะสงสัยในส่วนของไม ้ว่ากระบวนการผลิตไม่น่าจะมี

ตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีสูงแต่ท าไมพลงังานสะสมถึงสูงกว่าคอนกรีต ซ่ึงไมแ้ปรรูปในท่ีน้ีเป็นไม้

แปรรูปท่ีมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเขา้มาช่วย เช่น การอบแหง้ การอดัน ้ ายา การตดั หรือ 

การอดักาวดว้ยความร้อนสูงเช่นในกรณีของไมแ้ปรรูปประเภท Parallel Strand Lumber, Glued 

Laminated Lumber เป็นตน้ 

 



 

 

 

1.2 การกกัเกบ็คาร์บอน (Carbon Storage) 

การกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนหน่ึงของการลดปัญหาการสภาวะโลก

ร้อน ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าไมย้นืตน้ (ท่ีไม่ไดถู้กตดั) เป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก การตดัไมเ้พื่อน ามาใชง้านจึงเป็นผลเสียอยา่งมากต่อการแกปั้ญหาโลกร้อน อยา่งไรกต็าม

ไมห้ลกัจากถูกตดัออกมาแลว้ ความสามารถในการดูดซบัคาร์บอนจะหมดไป จะคงเหลืออยูแ่ต่

ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมอยู่ในเน้ือไมต้ั้ งแต่เร่ิมไปจนถึงวนัท่ีถูกตัด (ซ่ึงจะคงอยู่ตลอดไป

จนกวา่ไมน้ั้นจะถูกเผา) 

มีผูป้ระกอบการไมห้ลายแห่งในต่างประเทศท่ีมีการบริหารจดัการป่าไมอ้ย่างดี 

(เนน้) เช่น ประเทศแคนาดา ท่ีมีการปลูกป่าทดแทนอยา่งต่อเน่ือง ไดน้ าการสะสมท่ีเกิดจากไม้

ใหม่และไมเ้ก่ามาคิดอย่างต่อเน่ืองเสมือนว่าไมน้ั้นไม่ไดถู้กตดัไปแปรรูปเลย ค่าการกกัเก็บ

คาร์บอนกจ็ะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยดงัแสดงในรูปท่ี 1 [2] 

แต่ถา้การบริหารจดัการป่าไม่ดีหรือไม่มีการบริหารเลย ประสิทธิภาพการกกัเก็บ

แน่นอนยอ่มตอ้งลดลงตามปริมาณไมท่ี้ถูกตดัไป 

                                         
                                  

รูปท่ี 1 การกกัเก็บคาร์บอนในไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไม ้(Source: BC Forestry Climate Change 

Working Group, Tackle Climate Change-Use Wood, BC, Canada, 2008) 



 

 

 

ลองมาดูในกรณีของคอนกรีตดูบา้ง นักวิจยัดา้นคอนกรีตส่วนมากจะทราบดีอยู่

แลว้วา่คอนกรีตนั้นมีองคป์ระกอบของแคลเซียมไฮดรอกไซดป์ระมาณ 25% ซ่ึงแคลเซียมพวก

น้ีพร้อมท่ีจะปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (แปลงสภาพเป็น CaCO3) ซ่ึง

กระบวนการน้ีเกิดอย่างต่อเน่ืองและช้าๆ มีบทความท่ีสนับสนุนในเร่ืองความสามารถของ

คอนกรีตในการดูดซบัคาร์บอนไดอ้อกไซดก์ลบัมาชา้ๆตลอดอายกุารใชง้านว่าอยูป่ระมาณ 5% 

ของท่ีถูกปล่อยออกไปในกระบวนการผลิต [3,4] รูปท่ี 2  

                                                                   

                                                                    รูปท่ี 2 การดูดซบัคาร์บอนในคอนกรีต [3,4] 

1.3 ปริมาณการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycling Content) 

ปริมาณการน ากลบัมาใชใ้หม่นั้น เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างวสัดุทั้งสามชนิด จะ

พบวา่ เหลก็มาเป็นอนัดบัท่ี 1 ในการหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ ขอ้มูลจาก American Institute of 

Steel Construction (AISC) แสดงใหเ้ห็นว่าสัดส่วนการหมุนเวียนน ากลบัใชใ้หม่ของเหลก็ใน

อุตสาหกรรมต่างๆมีตวัเลขสูงถึง 104% ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 



 

 

 

โดยพบว่าอตัราการหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ของเหล็กเสริมในงานก่อสร้างนั้น

อยูท่ี่ประมาณ 65% เหตุผลหลกัท่ีผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมเหลก็มีการพฒันาเทคโนโลยกีารน า

กลบัมาใช้ใหม่มีความกา้วหน้ามากกว่าวสัดุประเภท น่าจะมาจากการลดลงของแร่เหล็กใน

ธรรมชาติอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีแร่เหลก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป  

 

                                ตารางท่ี 2 อตัราการน ากลบัมาใชใ้หม่ของเหลก็ 

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  
 

ในส่วนของไมน้ั้น การหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ไดก้ลบัมาอยู่ในรูปของไม้

แปรรูปทั้งหมด แต่อาจจะพบในรูปของผลิตภณัฑ์อ่ืนๆเช่น ปุ๋ย เศษไมค้ลุมดิน หรือเศษไม้

ส าหรับเป็นเช้ือเพลิง โดยขอ้จาก Wood Recycling Association ไมท่ี้น ากลบัหมุนเวียนใชใ้หม่

จะอยูท่ี่ประมาณ 47.6% (2.19 ลา้นตนั จาก 4.6 ลา้นตนั) โดยการน ากลบัมาใชใ้หม่จะอยูรู่ปของ

ผลิตภณัฑต่์างๆดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

http://www.aisc.org/content.aspx?id=3808


 

 

 

                         ตารางท่ี 3 ผลิตภณัฑต่์างๆท่ีไดจ้ากการน าไมก้ลบัมาใชใ้หม่ 

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 
 

 

 
ไมซ่ึ้งนบัจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียนท่ีใชแ้ลว้สามารถปลูกทดแทน

ได ้แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่ท่ีจะน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ในประเทศท่ีมีการบริหารจดัการป่าไม้

ท่ีดีนั้น ป่าไม้สามารถถูกปลูกและน ามาทดแทนกับท่ีตัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน

ประเทศก าลงัพฒันาส่วนมาก การบริหารจดัการป่าไมม้กัจะไม่มีประสิทธิภาพ การลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไมอ้ย่างรวดเร็วถือเป็นหน่ึงในแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของการน าไม้

กลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม่ 

ในกรณีของคอนกรีต การหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่ส่วนมากจะอยูใ่นรูปของมวล

รวม โดยการน าคอนกรีตท่ีใชแ้ลว้มายอ่ยใหมี้ขนาดเลก็และใชเ้ป็นมวลรวม ประเทศท่ีมีการใช้

มวลรวมท่ีท าจากเศษคอนกรีตส่วนมากจะอยู่ในยุโรป และ อเมริกา โดยมีอตัราการใช้อยู่ท่ี

ประมาณ 5-8% โดยเฉล่ีย รูปท่ี 3  

 



 

 

 

                                 

        รูปท่ี 3 อตัราการทดแทนมวลรวมธรรมชาติดว้ยมวลรวมจากการยอ่ยคอนกรีตเก่า 

จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่าการน าคอนกรีตกลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม่นั้นมีอตัราท่ีต ่า

มาก ทั้งน้ี สาเหตุไม่น่าจะมาจากเร่ืองเทคโนโลย ีแต่หลกัๆน่าจะเป็นเร่ืองของราคาและคุณภาพ

ของมวลรวมหมุนเวียน มวลรวมธรรมชาตินั้ นมีต้นทุนการผลิตท่ีต ่ามาก และ มีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย ท าให้มวลรวมหมุนเวียนไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นแง่ของ

ราคาร นอกจากน้ียงัรวมถึงเร่ืองของคุณภาพท่ีค่อนขา้งมีความแปรปรวนสูง ท าใหม้วลรวม 



 

 

 

หมุนเวียนประสบปัญหาไม่สามารถน ามาใชก้บังานคอนกรีตก าลงัสูงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้

มวลรวมท่ีมีก าลงัสูง 

1.4 ความคงทน (Durability) 

ความคงทนเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือกล่าวถึงการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื การท่ีโครงสร้างหรืออาคารมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน ส่งผลดีส่ิงแวดลอ้มในแง่ของ

การลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติลง แต่อยา่งไรกต็าม การพิจารณาเร่ืองความคงทนควรจะตอ้ง

มีการพิจารณาถึงเร่ืองของประสิทธิภาพการใชง้านท่ีอายุของโครงสร้างนั้นเช่นกนั การท่ีวสัดุ

ใดมีอายุการใชง้านไดย้าวนานแต่ตอ้งใชพ้ลงังานหรือทรัพยากรอ่ืนๆ ในการดูแลรักษาจ านวน

มากยอ่มไม่เป็นผลดีเช่นกนั 

การจะเปรียบเทียบความคงทนระหวา่งวสัดุทั้งสามชนิดตอ้งพิจารณาในหลายแง่มุม 

ทั้งในแง่สถานท่ีตั้งอาคาร สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้งานและบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี  

รวมถึงหวัขอ้ความคงทนท่ีตอ้งพิจารณาดว้ย  

คอนกรีตเป็นท่ีทราบกนัว่าเป็นวสัดุท่ีทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไดดี้ เน่ืองจากมีความทึบน ้าสูง ท าใหน้ ้าซึมผา่นไดย้าก ไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้ าและอากาศ (ไม่เกิด

สนิม) มีอตัราการเส่ือมสภาพทางชีวภาพท่ีชา้ ความสามารถในการน าอุณหภูมิต ่า การเป็นวสัดุ

ท่ีเฉ่ือย (ไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกบัสภาพแวดลอ้ม) รวมถึงการมีความแขง็แรง ทนทานและตา้นทาน

การสึกหรอภายใตแ้รงกระท าท่ีดี 
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