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1. บทน า 

ในกระบวนการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ส่ิงส าคญัประการแรกท่ีควรพึงพิจารณา 
คือความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการประเมินสภาพคอนกรีตท่ีถูกตอ้ง รวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อ
การซ่อมแซมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพความเสียหายทีเกิดข้ึนจริง ด้วยเหตุน้ีการตีความ
วเิคราะห์สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวจึงเป็นหน่ึงในประเดน็หลกัท่ีส าคญั เน่ืองจากลกัษณะความ
เสียหายท่ีพบเห็น อาจไม่เก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้การซ่อมแซมโครงสร้าง
เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ตรงประเด็น และส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบติัในเวลาต่อมา [1] 
ประเภทของรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างอาคาร โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ไดแ้ก่ รอยแตกร้าวท่ียงัมีการขยายตวั และรอยแตกร้าวท่ีหยดุการขยายตวัแลว้ ซ่ึงรูปแบบรอย
ร้าวในโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไป สามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 1 

 

 



 

 

 

                                                 

 

ส าหรับการตรวจสอบรอยร้าว เพื่อการพิจารณาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง 
ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลเป็นอีกหน่ึงขั้นตอนท่ีมีความส าคญั โดยมีรายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี 
1.  ต าแหน่งรอยร้าว 
2. รูปแบบรอยแตก 
3. ความกวา้งรอยร้าว 
4. อายรุอยร้าว 
5. การพิจารณาประเภทรอยร้าว(เป็นรอยร้าวท่ีหยดุการเคล่ือนตวัแลว้/ยงัไม่หยดุการเคล่ือน   

ตวั) 
จากขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ี จะท าให้ผูป้ระเมินปัญหารอยร้าวไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทราบ

ระดบัความอนัตรายของรอยแตกร้าว รวมไปถึงการเลือกวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวท่ีมีความ
เหมาะสม 

ภาพท่ี 1   การจ าแนกประเภทรอยร้าว 



 

 

 

โบราณสถานคือสถานท่ีเก่าแก่ และเต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรม ประเพณี ตลอด
จนถึงแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ท่ีเหล่าบรรพชนไดด้ ารงรักษา และสืบทอดเจตนา จาก
รุ่นสู่รุ่นมาจนถึงยคุปัจจุบนั แต่เน่ืองดว้ยยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหเ้ราเห็นความส าคญัของ
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลดลง โบราณสถาน วดัวาอารามต่างๆเร่ิมถูกทอดท้ิงใหร้กร้างไปพร้อมๆกบัการ
เส่ือมสภาพตามกาลเวลา โครงสร้างโบราณสถานจึงเป็นโครงสร้างเก่าท่ีมีความอ่อนแอ เกิด
ความเสียหายไดง่้ายและมีความรุนแรงมากกว่าโครงสร้างอาคารทัว่ไป ดงันั้น การประเมิน
ความกวา้งรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน จึงควรมีความเฉพาะตัวสูงและมี
ลักษณะแตกต่างจากการประเมินความกวา้งรอยแตกในโครงสร้างอาคารทั่วไป โดยน า
มาตรฐานการตรวจวดัความกวา้งรอยแตกร้าวโครงสร้างอาคารในปัจจุบนัในรูปแบบต่างๆ มา
ท าการวเิคราะห์ เปรียบเทียบกบัแนวโนม้ความเสียหายจริงของโครงสร้างโบราณสถาน 

2. ปัจจัยทีก่่อให้เกดิรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างคอนกรีต 

 ปัญหารอยร้าวเป็นปัญหาส าคญัท่ีเกิดควบคู่กบัโครงสร้างคอนกรีตอยู่เสมอ [2]  

เน่ืองจากคอนกรีตจะมีปัญหาในส่วนของการรับแรงดึงเป็นหลกั เพื่อการจ าแนกชนิดและ

สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวท่ีชดัเจน จึงจดัจ าแนกชนิดและสาเหตุการเกิดรอยร้าวไดด้งัแสดงใน

ภาพท่ี 2  

                                

ภาพท่ี 2   ปัจจยัการเกิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 



 

 

 

โดยรอยร้าวทั้ง 4 ประเภทน้ี บ่งช้ีสภาพความมัน่คงแขง็แรงของโครงสร้างแตกต่าง

กนั โดยรอยร้าวท่ีควรได้รับการพิจารณาปัญหาเป็นพิเศษ ได้แก่ รอยร้าวท่ีเกิดจากการรับ

น ้ าหนกัไม่ได ้และรอยร้าวท่ีเกิดจากการทรุดตวัของฐานราก เน่ืองจากรอยร้าวทั้ง 2 ประเภทน้ี 

อาจส่งผลต่อความมัน่คงแขง็แรงของโครงสร้างอาคารในภายหลงัได ้ 

 

 รอยร้าวทีเ่กดิจากโครงสร้างรับน า้หนักไม่ได้ 

 รอยร้าวประเภทน้ีเป็นรอยร้าวท่ีเกิดในโครงสร้างหลกัขององคอ์าคารเกิดภาวะรับ

น ้าหนกัไม่ได ้โดยสาเหตุเกิดจาก 

 หนา้ตดัมีขนาดเลก็เกินไป 

 วางเหลก็เสริมผดิต าแหน่ง 

 ใชง้านน ้าหนกับรรทุกเกินกวา่ท่ีออกแบบไว ้ซ่ึงลกัษณะความเสียหายเป็น 3 ลกัษณะ   

ไดแ้ก่ 

 

 

เสา  เม่ือโครงสร้างรับน ้ าหนกัไม่ไดจ้ะเกิดการแอ่นตวั รอยร้าวจะเกิดบริเวณช่วง

กลางใตท้อ้งคานและจะลามออกทั้งสองขา้ง มีลกัษณะเป็นรูปตวั U 

คาน   เม่ือโครงสร้างรับน ้ าหนกัไม่ไดจ้ะเกิดการโก่งตวั รอยร้าวจะเกิดบริเวณดา้น
ใดดา้นหน่ึงหรือสองดา้นติดกนับริเวณดา้นท่ีโก่งจะเกิดรอยแตกร้าวเน่ืองจากรับแรงดึงส่วน
ดา้นท่ีไม่โก่งจะไม่เกิดรอยแตกร้าวเน่ืองจากได ้รับแรงอดั 

 
 



 

 

 
พืน้  เม่ือโครงสร้างรับน ้ าหนกัไม่ไดจ้ะเกิดการแอ่นตวั จะพบรอยแตกร้าวบริเวณ

ขอบพื้นใกลค้านหรือเหนือคาน ลกัษณะรอยแตกเป็นเส้นขนานกบัความยาวของคาน เม่ือพื้น
เกิดการแอ่นตวัมากข้ึนท าใหเ้กิดรอยแตกมากข้ึน 

                                                    
                                                                 ภาพท่ี 3   ปัญหาท่ีเกิดจากการรับน ้าหนกัไม่ได ้

รอยร้าวทีเ่กดิจากฐานรากเกดิการทรุดตัว 

 โดยปกติเสาต าแหน่งท่ีฐานรากเกิดการทรุดตวัจะไม่เกิดรอยแตกร้าว เน่ืองจากเกิด

การทรุดตวัตามกนั แต่เสาบริเวณอ่ืนๆจะถูกร้ังใหเ้กิดการโก่งงอ เม่ือเสาโก่งงอจะก่อใหเ้กิดรอย

แตกร้าว โดยรอยแตกร้าวจะมีลกัษณะเส้นเป็นปลอ้งๆ ปลายของรอยร้าวช้ีไปในทิศทางท่ีฐาน

รากเกิดการทรุดตวั  

 นอกจากน้ี ปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงคือ รอยร้าวท่ีเกิดจากการหดตัวของ

คอนกรีต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การหดตวัแบบแหง้ (Drying Shrinkage) ของคอนกรีต [3]  

การหดตัวแบบแห้ง (Drying Shrinkage Crack) 
 

การพิจารณาดา้นความปลอดภยัขององคอ์าคารตอ้งอาศยัขอ้สังเกตเก่ียวกบัลกัษณะ

รูปร่างและองค์ประกอบอาคารต่างๆ ทั้งในส่วนของการบิดเบ้ียว การแอ่นตวั โดยเฉพาะใน

โครงสร้างอาคาร รอยแตกร้าวจะเป็นสัญญาณส าคญัท่ีสามารถจ าแนกสาเหตุสาเหตุเบ้ืองตน้ 



 

 

 

ของการเกิดปัญหาได ้ลกัษณะและสาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถบ่งช้ี

ท่ีมาของปัญหาในเบ้ืองต้น และสามารถด าเนินการแกไ้ขได้อย่างทนัท่วงที โดยเฉพาะใน

โครงสร้างท่ีมีพื้นท่ีผิวสัมผสักบัอากาศมาก ๆ เช่น พื้น หรือ ก าแพง จะมีโอกาสการเกิดการ

แตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบแหง้ มากกวา่คอนกรีตโครงสร้างทัว่ๆไป  

สาเหตุหลกัการเกดิรอยแตกร้าว 

       2.1.1   การสูญเสียน ้าของคอนกรีต (Capillary Water Loss) การสูญเสียน ้ า

ของคอนกรีตเป็นสาเหตุท าใหค้อนกรีตเกิดการหดตวั โดยกลไกการหดตวัของคอนกรีตนั้นเกิด

จากน ้ าท่ีเติมเตม็อยูภ่ายในช่องว่างของคอนกรีต (Capillary Pore) เกิดการระเหยออก เน่ืองจาก

สภาวะแวดลอ้มท่ีรุนแรง ได้แก่อุณหภูมิท่ีสูง หรือความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีต  ่า ท า ให้เกิด

ปรากฏการณ์แรงตึงผวิในช่องวา่งคาปิลลาร่ี (Capillary Surface Tension) จึงท าใหค้อนกรีตท่ีอยู่

โดยรอบช่องวา่ง Capillary นั้นเกิดการอดัตวัเขา้มาเน่ืองจากการรักษาสมดุลของแรง เป็นสาเหตุ

ท าใหค้อนกรีตเกิดการหดตวั 

                              

                                                                        ภาพท่ี 4  การระเหยของน ้าในช่อง Capillary 



 

 

 

                                                                          

                                                                   ภาพท่ี 5 แรงดึง Capillary ท าใหค้อนกรีตหดตวั 

 

       2.1.2   การเกิดการยึดร้ัง (Restraint) โดยปกติแลว้การเกิดการหดตวัของ

คอนกรีตเพียงอยา่งเดียวนั้น ไม่สามารถท าใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวได ้เน่ืองจากถา้คอนกรีต

เกิดการหดตวัแบบอิสระจะไม่มีการเกิดแรงดึงภายในเกิดข้ึน จึงไม่มีการแตกร้าวจากการหดตวั 

แต่ในการใชง้านในชีวติจริง เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีคอนกรีตจะไม่มีการยดึร้ังเกิดข้ึน ทั้งน้ี การยดึร้ัง

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

                      

                              ภาพท่ี 6 คอนกรีตหดตวัแบบอิสระ 



 

 

 

         2.1.2.1   การยึดร้ังภายใน (Internal Restraint) การยดึร้ังภายในเกิดจากการ

หดตวัภายในท่ีไม่เท่ากนัของคอนกรีต เช่น คอนกรีตท่ีมีความหนามากๆ อตัราการสูญเสียน ้ าท่ี

ผวินอกกบัภายในคอนกรีตไม่เท่ากนั เป็นเหตุใหค้อนกรีตเกิดการยดึร้ังภายในเกิดข้ึน ท าใหเ้กิด

แรงดึงข้ึนในคอนกรีตและส่งผลใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวในท่ีสุด นอกจากน้ีการออกแบบ

เหลก็เสริมท่ีมีปริมาณมากเกินไป และไม่เหมาะสม กเ็ป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้อนกรีตเกิดการ

แตกร้าวเน่ืองจากการยดึร้ังภายในอีกดว้ย 

                                                                       

                                    

                                                                      

                                                          ภาพท่ี 7  กลไกการแตกร้าวจากการยดึร้ังภายใน (เหลก็เสริม) 
 

   2.1.2.2 การยึดร้ังภายนอก (External Restraint) การยดึร้ังภายนอก เกิดจากการ

หดตวัของโครงสร้างของคอนกรีต แลว้มีการยึดหรือค ้ าไวด้ว้ยโครงสร้างคอนกรีตอ่ืนหรือ

โครงสร้างประเภทอ่ืน เช่น เหลก็รูปพรรณ โดยลกัษณะการยดึร้ังประเภทน้ี ไดแ้ก่ ก าแพง

คอนกรีตท่ีอยูร่ะหวา่งเสาหรือ พื้นคอนกรีตท่ีอยูร่ะหวา่งคานขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงการยดึร้ัง 



 

 

 

ภายนอกน้ีก็เป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวเน่ืองมาจากการหดตวัแบบแห้ง

เช่นกนั 

                                                                         

                                                          ภาพท่ี 8 กลไกการเกิดรอยแตกร้าวจากการยดึร้ังภายนอก 

ดงันั้นการเกิดการแตกร้าวเน่ืองมาจากการหดตวัแบบแหง้ของคอนกรีต จึงเกิดจาก
คอนกรีตหดตวัเน่ืองมาจากการสูญเสียน ้ าประกอบกบัมีการยดึร้ังเกิดข้ึน จากกลไกดงักล่าว จะ
ท าใหค้อนกรีตเกิดหน่วยแรงดึงภายใน (Tensile Stress) เม่ือหน่วยแรงดึงภายในมากกว่า ก าลงั
รับแรงดึงของคอนกรีต (Tensile Strength) จะส่งผลใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวเกิดข้ึน และจะ
ท าใหโ้ครงสร้างเกิดความเสียหายในภายหลงัได ้

3. ปัจจัยทีก่่อให้เกดิรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน 

โบราณสถานในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้ว ัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นวัสดุ

ธรรมชาติ ท่ีถูกประดิษฐ์คิดคน้ตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีต ดว้ยกาลเวลาท่ียาวนาน 

ประกอบกบัปัจจยัทางธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหโ้บราณสถานเกิดการช ารุดทรุดโทรม

มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจถึงสาเหตุและสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของโบราณสถาน [4] ปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดรอบแตกร้าวในโครงสร้างโบราณสถาน ประกอบดว้ย 

 



 

 

 

ลกัษณะภูมอิากาศ 

มีอิทธิพลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภูมิอากาศ

แบบร้อนช้ืน ซ่ึงมีคุณลกัษณะเฉพาะคือมีความช้ืนสูงเกือบตลอดปี เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของ

วชัพืช จุลินทรีย์ท่ีค่อยๆกัดกร่อนโบราณสถานอย่างช้าๆ ส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของ

โบราณสถานมาก 
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3.2  ความช้ืนหรือน า้ 
เป็นตน้เหตุการณ์เส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวตัถุเกือบทุกชนิด ทั้งใน

รูปของไอน ้าในบรรยากาศ หรือน ้ าใหดิ้น โดยน ้ าหรือความช้ืนจะเป็นตวักลางปฏิกิริยาระหว่าง

วตัถุและส่ิงแวดลอ้ม โดยจะเกิดปฏิกิริยา Ionization, oxidation และ hydrolysis นอกจากน้ีน ้ายงั

สามารถเป็นตัวท าละลายวตัถุต่างๆได้ ด้วยเหตุน้ีโครงสร้างโบราณสถานในส่ิงแวดล้อม

ลกัษณะน้ีจึงเส่ือมสภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว กาวหรือวสัดุเช่ือมประสานสามารถเส่ือมสภาพและ

อ่อนตัว ท าให้เกิดคราบและเส่ือมสภาพได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทาง

อุณหภูมิจะส่งผลใหโ้บราณสถานเกิดการเส่ือมสภาพเร็วข้ึน โดยเฉพาะในโครงสร้างอิฐ, หิน, 

ปูน ฯลฯ ท าใหเ้กิดแรงดนัภายในเน้ือวสัดุท าใหว้สัดุสามารถแตกเป็นเส่ียงๆได ้



 

 

 

3.3 แสงแดด 
แสงแดดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเส่ือมสภาพของอินทรียวตัถุ เน่ืองจาก

แสงแดดมีรังสีท่ีมีช่วงความยาวคล่ืนสั้ นโดยเฉพาะรังสีอุลตราไวโอเลทซ่ึงมีพลงังานสูงมาก

พอท่ีจะท าใหเ้กิดพนัธะ(Bond) ระหวา่งอะตอมแตกออกได ้ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีโฟโตเ้คมิคลั 

(Photochemical reaction) ซ่ึงยงัผลให้อินทรียว์ตัถุโดยเฉพาะสียอ้ม สีทาบ้าน สามารถ

เส่ือมสภาพไดอ้ย่างรวดเร็วและสังเกตเห็นไดอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีออกซิเจน

และความช้ืนร่วมดว้ย จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนสีจากลกัษณะสีขาวเป็นสีเหลืองๆ 
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3.4 ก๊าซพษิจากแหล่งอตุสาหกรรม 
บริ เวณ ท่ีอยู่ ใ กล้ เ คี ย งกับแห ล่ง อุตสาหกรรม  มักจะประกอบด้วย ก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซ่ึงก๊าซเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของ

โบราณสถานอย่างยิ่ง โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เม่ือรวมตวักบัไอน ้ าในบรรยากาศ จะเกิด

กรดคาร์บอนิค (Carbonic acid) ในขณะท่ีก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ะรวมตวักบัน ้าเป็นกรดซลั 



 

 

 

ฟูรัส (Sulphurous acid) เม่ือถูกออกซิไดส์จะเกิดกรดซลัฟูริค (Sulphuric acid) กรดเหล่าน้ีท าให้

วสัดุทุกชนิดสามารถเส่ือมสภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงสร้างโบราณสถานท่ีใชว้สัดุ

ก่อท่ีประกอบดว้ยหินคาร์บอเนตเป็นองคป์ระกอบกรดเหล่าน้ีจะค่อยๆละลายคาร์บอเนตจนท า

ใหโ้ครงสร้างโบราณสถานเส่ือมสภาพ ขาดความแขง็แรง นอกจากน้ีบริเวณพื้นผวิภายนอกของ

โบราณสถานยงัจะเกิดการสึกกร่อน ก่อใหเ้กิดคราบเป้ือนของกรดเกลือ ซ่ึงกรดเกลือน้ีจะเป็น

ตวัการส าคญัท่ีสามารถกดักร่อนวสัดุไดทุ้กชนิด แมก้ระทัง่โลหะท่ีแขง็แรง แมว้่ากรดเกลือจะมี

ความเขม้ขน้เล็กนอ้ย แต่หากเกิดเหตุการณ์เดิมซ ้ าๆในระยะยาว จะท าใหโ้บราณสถานเกิดการ

เส่ือมสภาพไปอยา่งถาวร 

3.5 กรด ด่าง เกลอื 
กรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีอ่ืนๆท่ีปะปนในบรรยากาศในรูปของไอน ้ า รวมไปถึง

น ้ าใตดิ้น ลว้นมีผลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน เน่ืองจากสารเคมีเหล่าน้ี อยูใ่นสถานะ

พร้อมท าปฏิกิริยาตลอดเวลา หากมีความช้ืนร่วมอยูด่ว้ย ปฏิกิริยากจ็ะสามารถเกิดไดเ้ร็วข้ึน [5] 

กรดเกลือหลายชนิดสามารถดูดความช้ืนไดเ้ม่ือมีอุณหภูมิสัมพทัธ์เปล่ียนแปลง  เม่ือความช้ืน

สัมพทัธ์สูง เกลือจะดูดความช้ืนจากบรรยากาศและคายออก แต่เม่ือความช้ืนลดลง น ้ าจะค่อยๆ

เกิดการระเหย ท าให้สารละลายเขม้ขน้จบัตวักนัเป็นผลึกเกลืออยูใ่นบริเวณช่องว่างนั้น ขนาด

ของผลึกจะขยายเพิ่มจนเกิดการกระเทาะหรือดันให้วตัถุกระเทาะออก โดยเกลือท่ีมีผลต่อ

โครงสร้างโบราณสถาน ไดแ้ก่ โซเดียมคลอไรด ์โซเดียมซลัเฟต และโซเดียมคาร์บอร์เนต ซ่ึง

ผลึกเกลือเหล่าน้ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เม่ือมีอนุภาคฝุ่ นละอองเขา้มาร่วมกบัผลึกนั้นดว้ย 

โดยฝุ่ นละอองสามารถสะสมความช้ืนไวบ้ริเวณผิวหนา้ของวตัถุไดดี้ ท าใหผ้ลึกเกลือทวีความ

รุนแรงมากข้ึน 

 



 

 

 

3.6 วชัพชื 
วชัพืช พืชชั้นต ่า  จุลินทรีย ์จะมีผลอย่างมากต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน 

โดยเฉาพะในเขตอากาศร้อนช้ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากภูมิอากาศท่ีเออ านวยต่อการเจริญเติบโตของ

วชัพืช ท าใหว้ชัพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี้ โดยเฉาพะในส่วนของรากท่ีท าหนา้ท่ีชอนไชเพื่อ

เกาะยึดและดูดซึมสารอาหาร เม่ือวชัพืชเหล่าน้ีเจริญเติบโตบนโบราณสถาน เหล่ารากพืช

ทั้งหลายกจ็ะท าหนา้ทีเสมือนล่ิมท่ีท าใหเ้น้ือวสัดุก่อเกิดการแตกร้าว หลุดกะเทาะ ยิง่หากเป็น

รากของพืชขนาดใหญ่ อาจท าให้โบราณสถานเกิดการทรุด เอียงตวั หรือพงัทลายได ้เม่ือพืช

เหล่านั้นตายลง ก็จะกลายเป็นอาหารแก่พืชอ่ืนๆ และอมน ้ าไวม้าก ท าให้โบราณสถานอยู่ใน

สภาพช้ืนแฉะ เกิดการสึกกร่อนไดง่้าย จุลินทรียท่ี์พบบนโบราณสถาน ไดแ้ก่ มอส สาหร่าย ไล

เคน รา แบคทีเรียต่างๆ เป็นตน้ 
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4. วธิีการวดัขนาดรอยแตกร้าวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หลกัการประเมนิความกว้างรอยแตกร้าว ตามมาตรฐาน PCA 
 [6] กระบวนการวดัรอยร้าวคอนกรีต จดัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัส าหรับการ

ตรวจสอบรอยร้าวเพื่อการซ่อมแซมคอนกรีตท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้น 
ประกอบดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งอาคาร, รูปแบบรอยร้าว, ความยาวรอยร้าว, ความกวา้งรอยร้าว, อายุ
ของรอยร้าวท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการพิจารณารอยร้าวว่าเป็นรอยร้าวท่ีหยุดการเคล่ือนตวัแลว้
(Dormant) หรือเป็นรอยร้าวท่ียงัไม่หยุดการเคล่ือนตวั(Dormant) ซ่ึงดว้ยขอ้มูลเหล่าน้ี จะช่วย
ใหก้ารประเมินสาเหตุของการเกิดรอยร้าวและระดบัความรุนแรงของรอยร้าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ส าหรับการประเมินสภาพความรุนแรงของความกวา้งรอยร้าว  ข้ึนกบัปัจจยัหลายๆดา้น ทั้งใน
ส่วนของประเภทอาคาร, สภาพภูมิอากาศและประเภทของรอยแตกร้าว [7] โดยมาตรฐานของ
สมาคมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement Association (PCA)) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ
ประเมินความกวา้งรอยแตกท่ีควรจะเป็น [8]ซ่ึงตารางท่ี 1 จะเป็นตารางแสดงความกวา้งรอย
แตกท่ีออกแบบส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหลก็ตามมาตรฐาน  ACI เม่ือพิจารณาจากเกณฑใ์น
ตารางท่ี 1  จะสามารถท าการประเมินและแยกประเภทรอยแตก ไดด้งัตารางท่ี 2 

 
              ตารางท่ี 1 กวา้งรอยแตกท่ีออกแบบไวส้ าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

ประเภทโครงสร้าง ความกวา้งรอยร้าว(น้ิว) 

โครงสร้างภายใน 
สภาพแหง้ 
สภาพเปียกหรือแหง้ 
โครงสร้างภายนอก 
โครงสร้างกนัซึม 

 
0.016 
0.012 
0.008 
0.004 



 

 

 

                                                         ตารางท่ี 2 ระดบัความรุมแรงของความกวา้งรอยแตกคอนกรีต 
 

 

 

 

 

 

 

หลกัการประเมนิความกว้างรอยแตกร้าว ตามมาตรฐานต่างๆ 

การวดัความกวา้งรอยแตกร้าวบริเวณผิวหนา้โครงสร้างคอนกรีตควรเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน  ต่างๆ ท่ีส าคญั [9] ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ประเภทรอยแตก ความกวา้ง 
รอยร้าว(น้ิว) 

CW 

เลก็มาก (กนัซึมได)้ 
เลก็ (ภายนอก) 
ปานกลาง (ภายใน-เปียก) 
กวา้ง (ภายใน-แหง้) 
รุนแรง 

CW 
0.004 < CW 
0.008 < CW 
0.012 < CW 
CW > 0.016 

0.004 
0.008 
0.012 
0.016 
- 



 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    ตารางท่ี 3 การประเมินความกวา้งรอยแตกร้าวตามมาตรฐานแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

ประเภทโครงสร้าง ความกวา้งรอยร้าว(มม.) 

ACI 224R.90 [10] 
อากาศแหง้ 
อากาศช้ืน, ร้อนช้ืน 
โครงสร้างใตน้ ้าทะเล 
โครงสร้างกนัน ้า 

0.41 
0.30 
0.25 
0.10 

ACI 318-89 [11] 
โครงสร้างภายใน 
โครงสร้างภายนอก 

0.41 
0.33 

ACI 350R-89 [12] 
โครงสร้างในสภาวะทัว่ไป 
โครงสร้างในสภาวะรุนแรง 

0.27 
0.22 

CEB/FIP Modal Code 1990 [13] 
โครงสร้างในสภาวะร้อนช้ืน 0.30 



 

 

 
หลกัการประเมนิความกว้างรอยแตกร้าว ตามมาตรฐานประเทศองักฤษ 

จากขอ้ก าหนดมาตรฐานการใชค้อนกรีตในงานก่อสร้างประเทศองักฤษ [14] ได้
ก  าหนดกรณีเบ้ืองตน้ของการตรวจสอบความกวา้งรอยร้าวโดยทัว่ไป ซ่ึงความกวา้งรอยร้าว
กวา้งสุดท่ีสามารถยอมรับได ้มีค่าเท่ากบั 0.3 มิลลิเมตร โดยจะวดัท่ีบริเวณผิวคอนกรีต ดว้ย
สมมติฐานท่ีดว้ยความกวา้งของรอยร้าวจะลดลงอยา่งค่อนขา้งรวดเร็วท่ีระดบัความลึกจากผิว
คอนกรีต ซ่ึงสมมติฐานน้ีจะเกิดข้ึนจริงไดใ้นกรณีท่ีรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนเป็นรอยร้าวท่ีเกิดจาก
คอนกรีตท่ีสัมผสักบัอุณหภูมิสูง หรือคอนกรีตเกิดการทรุดตวัในขณะสภาวะคอนกรีตสด 

การประมาณความกว้างรอยร้าวคอนกรีตจากแรงกระท าภายนอก 

เม่ือโครงสร้างรับแรงกระท าภายนอก จะก่อใหเ้กิด Tensile Stresses ซ่ึงก่อใหเ้กิดค่า
ความตึงเครียดและส่งผลให้คอนกรีตเกิดรอยแตกร้าวข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการสร้างสมการ
ส าหรับประเมินความกวา้งรอยร้าวท่ียอมรับได ้ส าหรับงานโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหลก็ [15]  ดงัสมการท่ี1 

                                                                -330.076 10 ( - )s cw f d A in lb  .......(1) 
                                                               หรือ -630.046 10 ( )s cw f d A SI  ......(2) 

                             เม่ือ 
                            w ความกวา้งรอยร้าวมากท่ีสุดท่ีน่าจะเป็นไปได ้
                             ค่าอตัราส่วนระยะห่างระหวา่งกลางแกน N.A. และบริเวณพื้นผวิ Tension face โดยมี       
                                  ค่าประมาณ1.2 ส าหรับโครงสร้างคาน 
                          sf  ค่าความเครียดเหลก็เสริม (MPa) 
                          cd  ค่าความหนาของส่วนท่ีครอบคลุมบริเวณส่วนท่ีรับแรงดึง(จากศนูยก์ลางเหลก็เสริมความ 
                                  หนาของ Concrete ท่ีปกคลุมในช่วง tension fiber ถึงจุดศนูยก์ลางของเหลก็เส้นท่ีใกลท่ี้สุด  
 
 



 

 

 
 ในขณะเดียวกัน สมการน้ีได้ถูกน ามาแก้ไขเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยก าหนดความกวา้งรอยร้าวให้มีค่าในช่วงระหว่าง 0.015น้ิว (0.38 
มม.) หรือ0.015น้ิว (0.38 มม.) 

เม่ือพิจารณาถึงความกวา้งรอยร้าวท่ีเกิดข้ึน สาเหตุหลกัอีกประการหน่ึงท่ีส าคญั คือ
การซึมของน ้ าในบริเวณรอยแตก โดยเม่ือน ้ าเกิดการแข็งตวัและขยายตวัเม่ืออุณหภูมิเกิดการ
เปล่ียนแปลง จะท าใหบ้ริเวณรอยแตกท่ีมีน ้ าแทรกซึมอยูจ่ะดนัใหค้อนกรีตเกิดการปริแตกตาม
ขอบรอยร้าวมากข้ึน ซ่ึงหากน ้ าแทรกซึมเขา้ไปในบริเวณท่ีเป็นโครงสร้างหลกัของอาคาร หรือ
บริเวณในเหลก็เสริมคอนกรีต จะส่งผลใหเ้หลก็เสริมเกิดการผุกร่อน นอกจากน้ีเหล่าสนิมท่ีเขา้
มาท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเขา้ไปแทรกเกาะบริเวณพื้นท่ีผิวเหล็กเสริม ท าให้คอนกรีตเกิด
การแตกร้าวและปริแตกเพิ่มมากข้ึน 

5. ทศิทางงานวจิัยด้านการเลอืกวธิีการวดัขนาดรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกบัโครงสร้างโบราณสถาน 

พบวา่ โครงสร้างโบราณสถาน มีโอกาสเส่ือมสภาพไดง่้ายกว่าโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริม

เหลก็ทัว่ไป เน่ืองจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็สามารถควบคุมการแตกร้าวของโครงสร้าง

ไดจ้ากการควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้าง และการออกแบบท่ีมีความถูกตอ้ง เหมาะสม อีกทั้ง

ดว้ยคุณภาพวสัดุก่อสร้างในปัจจุบนัเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ และผ่านการพฒันาคุณภาพ

วสัดุมากมายสามารถด าเนินการพฒันาวสัดุและปรับปรุงคุณภาพการก่อสร้างได้โดยง่าย 

แตกต่างจากโครงสร้างโบราณสถานท่ีใช้วสัดุก่อโบราณ อีกทั้ งยงัเส่ือมสภาพได้ง่ายจาก

คุณภาพวสัดุและสภาวะแวดลอ้ม โอกาสการเส่ือมสภาพและอตัราการสึกกร่อนของโครงสร้าง

จึงมีอัตราท่ีสูงกว่าโครงสร้างอาคารทั่วไป ดังนั้ นวิธีการวัดรอยร้าวส าหรับโครงสร้าง

โบราณสถาน จึงควรมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อการประเมินความเสียหายของโครงสร้าง

เป็นไปอย่างเหมาะสม จากการเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจวดัความกวา้งรอยร้าวอาคาร

คอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไปตามมาตรฐาน กบัอตัราการเกิดรอยร้าวในโบราณสถาน พบวา่ 



 

 

 

แนวโนม้ความกวา้งรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนในโบราณสถาน มีขนาดใหญ่กว่าความกวา้งรอยแตกร้าว

ในโครงสร้างอาคารทัว่ไป ดงัแสดงในกราฟ 

 

                                      

 

ภาพท่ี 12   กราฟเปรียบเทียบแนวโนม้ความกวา้งรอยร้าวในโบราณสถานกบัความกวา้งรอย  

                  แตกร้าวทัว่ไป 

4.  บทสรุป 

 การวิเคราะห์ขนาดความกวา้งรอยร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน ควรมี

รูปแบบการวิเคราะห์ความกวา้งท่ีแตกต่างจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไป เน่ืองจาก

ความเส่ือมสภาพและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงใน มีค่ามากกว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไป  

 



 

 

 

5.  ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการวิเคราะห์ความกวา้งรอยร้าวท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างโบราณสถาน จึงขอ

เสนอลกัษณะรูปแบบการประเมินความรุนแรงของความกวา้งรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้าง

โบราณสถาน ดงัน้ี 

                 ตารางท่ี 4  การประเมินความรุนแรงรอยร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน 

ประเภทรอยแตก ความกวา้งรอยร้าว(มิลลิเมตร) CW 

เลก็มาก  
เลก็  
ปานกลาง  
ค่อนขา้งรุนแรง 
รุนแรง 

CW 
5 < CW 
10 < CW 
15 < CW 
CW > 20 

5 
10 
15 
20 
- 
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GREEN CONCRETE … คอนกรีตสีเขียว ... เพือ่ส่ิงแวดล้อม 
 

เดชขจร เจริญรัตนาภริมย์ 

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน 

แผนกวจิยัและพฒันา ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

บริษทัทีพไีอคอนกรีตจ ากดั 

 

 ในปัจจุบนั ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นบัเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเรา และ

ไม่ใช่เร่ืองไกลตวัอีกต่อไป เพราะภาวะโลกร้อนไดส่้งผลกระทบมากมายต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย ์ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะอุณหภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) คือ ภาวะท่ี

อุณหภูมิเฉล่ียของอากาศบนโลกสูงข้ึน ทั้งบริเวณผิวโลกและน ้ าในมหาสมุทร มีการคาดการณ์

ว่า อุณหภูมิเฉล่ียน้ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี มีหลกัฐานมากมายท่ีแสดงให้เห็นว่าโลกของ

เราก าลงัร้อนข้ึน อาทิเช่น อุณหภูมิบริเวณพื้นผวิโลกท่ีวดัไดใ้นแต่ละปีมีแนวโนม้สูงข้ึน (ภาพท่ี 

1) โดยพบวา่ในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา (ปี 1906 – 2005) อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน 0.74 ± 0.18 

°C การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของน ้าในมหาสมุทรสูงข้ึน และการละลายของภูเขาน ้ าแขง็และหิมะจาก

ขั้วโลกท่ีท าใหร้ะดบัน ้าทะเลเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนทุกปี [Solomon 2007]    

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       
                                      ภาพที ่1 ผลสังเกตการณ์การเปลีย่นแปลงเฉลีย่ของอณุหภูม ิระดับน า้ทะเลของโลก 

                                                    และอาณาบริเวณหิมะปกคลมุในซีกโลกเหนือ  ทีม่า: Solomon et al. (2007) 

 

 นอกจากหลกัฐานท่ีแสดงถึงการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกอยา่งต่อเน่ืองใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมา ภาวะโลกร้อนยงัไดส่้งผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้ง

ในปัจจุบนั และมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ตวัอยา่งเช่น รูปแบบการตกของน ้ าฝน 

(Rainfall Pattern) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศ

ไทยจะประสบปัญหาฝนตกมากข้ึนจนก่อใหเ้กิดอุทกภยับ่อยข้ึน ในขณะท่ีบางทวีปอาจตอ้งพบ

กับภัยแล้งอันเน่ืองมาจากการท่ีฝนตกน้อยเกินไป การท่ีพื้นท่ีชายฝ่ังลดลงเน่ืองมาจาก

ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึน การท่ีระบบนิเวศถูกเปล่ียนแปลงจนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของ 

 



 

 

 

มนุษยร์วมทั้งแหล่งอาหารไดรั้บผลกระทบ และภยัทางธรรมชาติท่ีจะเกิดบ่อยคร้ังข้ึนและทวี

ความรุนแรงข้ึน เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ พาย ุ[UNEP 2003]   

 
ปัจจัยทีท่ าให้เกดิภาวะโลกร้อน 

 จากการส ารวจ ตรวจวดั และศึกษาขอ้มูล ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

ผูเ้ช่ียวชาญทัว่โลกต่างลงความเห็นเดียวกนัวา่ การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียโลกสูงข้ึนนั้น มีสาเหตุส าคญั

มาจาก “กิจกรรมของมนุษย”์ (Anthropogenic Activities) โดยเฉพาะกิจกรรมอนัก่อให้เกิด 

“ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse Gases) เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon Dioxide, CO2) 

ก๊าซมีเทน (Methane, CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด ์(Nitrous Oxide, NO2) ซ่ึงถูกปล่อยออกมา

สู่ชั้นบรรยากาศมากเพิ่มข้ึนมากจากในอดีต กั้นการสะทอ้นกลบัของรังสีอินฟาเรด ส่งผลให้

อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน โดยเฉพาะก๊าซ CO2 ท่ีพบว่ามีการปลดปล่อยเพิ่มข้ึนมากอยา่งต่อเน่ือง

จากกิจกรรมของมนุษย ์เน่ืองมาจากอตัราความตอ้งการใช้พลงังานท่ีสูงข้ึนเป็นปัจจยัหลัก 
[International Energy Agency 2011]  ภาพท่ี 2 แสดงแผนภูมิแสดงสัดส่วนของก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อย

จากแต่ละกิจกรรมของมนุษยใ์นกลุ่มประเทศ Annex I (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมท่ีลงนามใน

พิธีสารเกียวโต ปี 1997 โดยกลุ่มประเทศ Annex I จะตอ้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 1990 โดยเฉล่ียร้อยละ 5 เป็นอยา่ง

นอ้ย ให้ไดใ้นปี 2012) จะเห็นไดว้่า ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนนั้น มาจากภาคส่วนของการใช้

พลงังานเป็นหลกั 

 

 

 

 



 

 

 

                                                          
                                          ภาพที ่2 แผนภูมแิสดงสัดส่วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถู่กปล่อยจากแต่ละ 

                                                        ภาคส่วนของกจิกรรมของมนุษย์ในกลุ่มประเทศ Annex I ในปี 2009 

                                                                             ทีม่า: Internal Energy Agency (2011)  

 

 

 ในปี 2010 อตัราการปล่อยก๊าซ CO2 ทัว่โลกกระโดดข้ึนจากปี 2009 กว่า 5.8% คิด

เป็นปริมาณรวม 33 พนัลา้นตนั (ภาพท่ี 3) ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้ืนฟูและเติบโตของเศรษฐกิจ

ในหลายประเทศ รวมทั้งการเติบโตของจ านวนประชากรโลก ซ่ึงท าใหอ้ตัราการใชพ้ลงังานนั้น

สูงข้ึนตามไปด้วย รวมไปถึงอตัราการใช้ปูนซีเมนต์ท่ีสูงข้ึนตามงานก่อสร้าง อาคาร และ

สาธารณูปโภค ท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยในปี 2010 ทั้งโลกมีอตัราการใชพ้ลงังานจากถ่านหินและ

แก๊สธรรมชาติเพิ่มข้ึนอยา่งละ 7% โดยคิดเป็นสัดส่วน 40% และ 20% ของการปล่อยก๊าซ CO2 

ทัว่โลกตามล าดบั ในขณะท่ีอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเ์ติบโตถึงร้อยละ 11 โดยคิดเป็นตน้เหตุของ

การปล่อยก๊าซ CO2 ทัว่โลกเป็นสัดส่วนถึง 4% [Jos et al. 2011]  

 

 

 

 



 

 

 

                                           
                                 ภาพที ่3 แผนภูมแิสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้เช้ือเพลงิและอตุสาหกรรม 

                                                          การผลติปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2010 แบ่งตามภูมภิาค  

                                                                                   ทีม่า: Jos et al. (2011)  

 

 โดยเม่ือแบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างกลุ่มประเทศ Annex I กบัประเทศก าลงัพฒันา 

พบว่ามีอตัราส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็น 68% ต่อ 29% ในปี 1990 (3% ท่ีเหลือมาจาก

กิจกรรมการขนส่งทางเรือและทางอากาศระหว่างประเทศ) แต่ในปี 2010 อตัราส่วนน้ีกลบั

กลายเป็น 43% ต่อ 54% ช้ีให้เห็นว่าประเทศก าลงัพฒันารวมทั้งประเทศไทยมีสัดส่วนการ

ปล่อยก๊าซ CO2 ท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีการปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มข้ึนจนกลายเป็น

ประเทศท่ีครองแชมป์ในการปล่อยก๊าซ CO2 มากท่ีสุดในโลกกว่า 9 พนัลา้นตนัในปี 2010 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศจีน อาจจะดูเป็นปริมาณท่ี

มหาศาล แต่เม่ือคิดเป็นสัดส่วนเทียบจ านวนประชากร จะคิดเป็นปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อย 

6.8 ตนั/คน ซ่ึงยงันอ้ยกวา่อีกหลายประเทศในกลุ่มประเทศ Annex I  

 

 



 

 

 

 ในส่วนของประเทศไทย ปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อยในปี 2010 คิดเป็น 3.4 ตนั/

คน ถึงแมอ้าจจะดูเป็นปริมาณท่ีไม่มาก แต่เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศอินเดียท่ีมี

อตัราการเติบโตของจ านวนประชากรท่ีสูงกว่า กลบัมีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน ท่ีนอ้ย

กวา่ ท่ี 1.5 ตนั/คน เท่านั้น ดงัแสดงในตารางในภาพท่ี 4      

                          
                                        ภาพที ่4 ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 โดยคดิเป็นอตัราการปล่อย 

                                                                    ต่อประชากร 1 คนในแต่ละประเทศ  

                                                                              ทีม่า: Jos et al. (2011)  



 

 

 

 อนัเน่ืองมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเขา้สู่จุดวิกฤต จึงมีการร่วมมือกนัจาก

หลายๆฝ่ายในการคิดหาหนทางในการช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนน้ี รวมทั้ง

บริษัทผู ้ผลิตต่างๆเองก็ให้ความสนใจกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน หรือท่ีเรียกว่า “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Economic & Ecological 

Design หรือ Eco Design) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผนวกแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์และ

ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยลดตน้ทุนในแต่ละขั้นตอนของ

การผลิต รวมทั้งการลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการ

ประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Assessment) 

 

การประเมนิวฏัจักรชีวติคอือะไร? 

 

 การประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) เป็นการประเมินผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ โดยพิจารณาทั้ งวฏัจักรชีวิตของ

ผลิตภณัฑน์ั้น ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใชง้าน ตลอดจนการ

จดัการกบัซากผลิตภณัฑ์ [Chalita 2011] ในท่ีน้ี ถา้เปรียบเทียบกบัส่ิงมีชีวิต ก็คงเรียกไดว้่าเป็นการ

ประเมินโดยพิจารณาทั้งช่วงชีวติ ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave)   

 การประเมินวฏัจกัรชีวิตจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานหรือ

วตัถุดิบ (Input) และปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (Output) รวมทั้งโอกาสของ

กิจกรรมใดๆในวฏัจกัรชีวติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน (ดงัแสดงในแผนภาพ

ตวัอย่างในภาพท่ี 5) เพื่อท่ีจะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ลดการเกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุด 

 



 

 

 

                                            
                                            ภาพที ่5 แผนภาพแสดงตัวอย่างการประเมนิวฏัจักรชีวติของผลติภัณฑ์  

                                                          ทีม่า: Web site – http://www.ccaa.com.au/LCA/lca/scope.php 

 

 ในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโดยวิธี LCA นั้น โดยส่วนใหญ่แลว้จะให ้ 

ความส าคญักบักิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 

(1) การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ (Raw Materials Acquisition) 

(2) การใชพ้ลงังาน (Energy Use) 

(3) การผลิต (Manufacturing) 

(4) การใชง้านผลิตภณัฑ ์(Use of the Product or Service) 

(5) การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง (Maintenance) 

(6) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) 

(7) การรีไซเคิล (Recycling) 

 

 



 

 

 

โดยในกระบวนการของ LCA ยงัสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลกัๆ 3 ขั้นตอนไดด้งัน้ี 

(1) การระบุถึงปริมาณ Inputs และ Outputs ท่ีเกิดข้ึนในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตลอดทั้งวฏั 

 จกัรชีวติของผลิตภณัฑน์ั้นๆ (Life Cycle Inventory) 

(2) การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม (Life Cycle Impact Assessment) โดย 

พิจารณาจากปริมาณ Inputs และ Outputs ท่ีวดัไดจ้ากขอ้ (1) 

(3) การประเมินหาทางปรับปรุงวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Improvement  

Assessment) เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยน าข้อมูลจากข้อ (2) มาเป็น

องคป์ระกอบในการตดัสินใจในการปรับปรุงกระบวนการใดๆ   

 

ผลกระทบของวสัดุคอนกรีตทีม่ต่ีอภาวะโลกร้อน 

 

 คอนกรีตนบัเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีมีปริมาณการใชม้ากท่ีสุดในโลก ทั้งน้ีกเ็ป็นเพราะ

คอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีความยัง่ยืน (Sustainable Material) มีความสวยงาม แข็งแรง มีความ

ทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มต่างๆ และยงัเป็นวสัดุท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกบัธรรมชาติในช่วง

อายกุารใชง้าน อยา่งไรกต็าม เม่ือท าการพิจารณาตลอดวฏัจกัรชีวิตของคอนกรีตแลว้ จะพบว่า

คอนกรีตแทจ้ริงแลว้ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหลายประการ โดยเฉพาะการผลิต

และขนส่งนั้น มีการใช้พลงังานมหาศาล และยงัก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปล่อยออกมาสู่

บรรยากาศเป็นปริมาณมาก ภาพท่ี 6 แสดงภาพรวมวฏัจกัรชีวติของวสัดุคอนกรีต 

 

 

 

 



 

 

 

                        
                                                         ภาพที ่6 ภาพรวมวฏัจักรชีวติของวสัดุคอนกรีต  

                                                                              ทีม่า: Jeannette (2005)  

 อย่างไรก้ตาม เม่ือเทียบโดยน ้ าหนัก คอนกรีตไม่ได้เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าวสัดุอ่ืนๆเท่าใดนัก เพียงแต่คอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีการใช้เป็น

ปริมาณมหาศาลทุกปี จึงท าให้คอนกรีตกลายเป็นตวัการส าคญัในการก่อก าเนิดก๊าซ CO2 สู่ชั้น

บรรยากาศโลกไปโดยปริยาย ในบางกรณีศึกษา พบว่าการใช้โครงสร้างเหล็กแทนคอนกรีต

กลบัมีการใชพ้ลงังานโดยรวมมากกว่า และยงัมีการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ธรรมชาติในปริมาณท่ีสูง

กว่า [NRMCA 2008] ภาพท่ี 7 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณพลงังานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิต

วสัดุก่อสร้างแต่ละชนิด   

                                             



 

 

 

                                            ภาพที ่7 แผนภูมเิปรียบเทยีบการใช้พลงังานในการผลติวสัดุก่อสร้างแต่ละชนิด  

                                                                                    ทีม่า: NRMCA (2008) 

 

ทุกวนัน้ี ปูนซีเมนตถู์กผลิตเป็นปริมาณไม่ต ่ากว่า 2 พนัลา้นตนั ทุกปีทัว่โลก และดู

จะมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนตามปริมาณความตอ้งการใชค้อนกรีตในงานก่อสร้างท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดย

มีการคาดการณ์ว่าปริมาณคอนกรีตท่ีใชท้ัว่โลกในปี 2050 จะเพิ่มมากข้ึนจากปี 1990 ถึง 4 เท่า 
[Chemistry World Magazine 2008] ภาพท่ี 8 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อยมาจาก

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตท์ั้งโลกในแต่ละปีในอดีต และปริมาณคาดการณ์ในอนาคตโดยเม่ือท า

การประเมินวฏัจกัรชีวติ (LCA) ของคอนกรีต จะพบวา่ในวฏัจกัรชีวติของคอนกรีต ขั้นตอนท่ีมี

การปล่อยก๊าซ CO2 มากท่ีสุดคือในส่วนของการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ รองลงมาคือส่วนของการ

ขนส่ง (ในท่ีน้ีรวมทั้งการขนส่งวตัถุดิบและการส่งคอนกรีตเอง) และยงัมีการปล่อยก๊าซ CO2 

ในกิจกรรมอ่ืนๆอีกเลก็นอ้ย ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตคอนกรีตและกระบวนการก าจดัซากท้ิง ดงั

แสดงในภาพท่ี 9 และเม่ือท าการแยกวิเคราะห์ในการได้มาซ่ึงวตัถุดิบแต่ละประเภทของ

คอนกรีตแลว้ จะเห็นไดว้่าการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นปริมาณมหาศาลนั้น มาจากปูนซีเมนตแ์ทบ

ทั้งส้ิน (ภาพท่ี 10)  

                                                                
 



 

 

 

ภาพที ่8 แผนภูมแิสดงปริมาณก๊าซ CO2 ทีป่ล่อยจากอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั้งโลกในแต่ละปี   

              ในอดีต และปริมาณคาดการณ์ในอนาคต แต่ละปีแยกเป็นการปล่อยก๊าซ CO2 จาก 3  

              ส่วน ได้แก่ จากกระบวนการผลติ จากการใช้เช้ือเพลงิและไฟฟ้า และจากการขนส่ง 

                                                                                     ทีม่า: WBSCD (2002) 

 

                                               
 

ภาพที ่9 แผนภูมเิปรียบเทยีบค่า GWP-100 หรือ Global Warming Potential-100 (ค่า 

              ศักยภาพในการท าให้โลกร้อนในรอบ 100 ปี) ของแต่ละภาคส่วนของวฏัจักรชีวติของ  

              คอนกรีต    ทีม่า: Jeannette (2005) 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            
 

ภาพที ่10 แผนภูมเิปรียบเทยีบค่า GWP-100 หรือ Global Warming Potential-100 (ค่า               

                ศักยภาพในการท าให้โลกร้อนในรอบ 100 ปี) ของการได้มาซ่ึงวตัถุดิบแต่ละประเภท 

                ของคอนกรีต    ทีม่า: Jeannette (2005) 

 

ปูนซีเมนต์ท าให้โลกร้อนขึน้อย่างไร? 

 โดยปกติแลว้ คอนกรีตทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยปูนซีเมนตป์ระมาณ 7 – 15% โดย

น ้ าหนัก ข้ึนกบัก าลงัอดัของคอนกรีตนั้นๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตปูนซีเมนต์

เร่ิมตั้งแต่การระเบิดเหมืองเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบส าคญัในการผลิตปูนซีเมนต ์นัน่กคื็อ หินปูน 

(Limestone) นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ยงัเต็มไปด้วยการใช้เช้ือเพลิงและ

พลงังานอีกหล่ายส่วน ดงัแสดงในภาพท่ี 11 



 

 

 

                                                                 
                                                                  ภาพที ่11 กระบวนการผลติปูนซีเมนต์ทัว่ไป 

                                                                                    ทีม่า: Saisamon (2007) 
 

 หลงัจากการระเบิดเหมืองแลว้ หินปูนท่ีไดจ้ะถูกส่งเขา้ไปยงัโรงงานเพื่อท าการบด

และเผารวมกบัวสัดุจ  าพวกท่ีใหซิ้ลิกา้ (Silicon Dioxide, SiO2) และอลูมินา (Aluminium Oxide, 

Al2O3) เช่น ดินเหนียว (Clay) หรือดินดาน (Shale) จนไดเ้ม็ดปูน (Clinker) แลว้จึงท าการ

บดละเอียดร่วมกบัยปิซมั (Gypsum) และแร่ธาตุอ่ืนๆ (Additive) จึงไดเ้ป็นผลิตภณัฑปู์นซีเมนต ์ 

โดยคร่าวๆแลว้ ทุกๆ 1 ตนัของปูนซีเมนตท่ี์ผลิตได ้จะมีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศ

ราวๆ 1 ตนั แต่ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในปัจจุบนั ก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อย

จะอยู่ท่ีประมาณ 800 กิโลกรัม ต่อปูนซีเมนต์ 1 ตนัท่ีถูกผลิต อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมก็ยงัมีอยู่มากเม่ือพิจารณาจากอัตราการผลิต

ปูนซีเมนตข์องทั้งโลก ซ่ึงอตัราการปล่อย CO2 จากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็น

สัดส่วนประมาณ 5% ของการปล่อย CO2 ทั้งโลกจากกิจกรรมมนุษยเ์ลยทีเดียว  

 



 

 

 

การท่ีกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มีการปล่อยก๊าซ CO2 ในปริมาณสูง นั่นก็เป็น

เพราะกระบวนการผลิตปูนซีเมนตมี์การเผาหินปูน (Limestone: Calcium Carbonate, CaCO3) 

เพื่อใหไ้ดแ้คลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาแคลซิเนชัน่ (Calcination) 

ท่ีไดก๊้าซ CO2 ออกมาดว้ย ดงัสมการ 

                                                                             CaCO3 + Heat  CaO + CO2 

 

 ความร้อน (Heat) ท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการเผาน้ียงัตอ้งมีอุณหภูมิสูงเกือบ 1500 °C 

ท าให้ตอ้งมีการเผาผลาญเช้ือเพลิง (Combustion) เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี

ก่อใหเ้กิดก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศในปริมาณมหาศาลเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีในกระบวนการผลิต

ปูนซีเมนตย์งัมีการปล่อยก๊าซ CO2 อีกเล็กนอ้ยเพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและการขนส่ง 

ดงัแสดงในภาพท่ี 12 

 

                                                                
 

ภาพที ่12 สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ของทั้งโลกแบ่งตามภาคส่วนของกจิกรรมของมนุษย์ 

                                                                              ทีม่า: WBSCD (2005) 

 



 

 

 

 ดงันั้น ดว้ยปัญหาของวตัถุดิบและกระบวนการผลิตต่างๆจนไดม้าซ่ึงวสัดุคอนกรีต

ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโลกดงัท่ีกล่าวมา จึงไดมี้กลุ่มคนจาก

หลากหลายองคก์รจดัให้มีการณรงคแ์ละเสาะหาวิธีท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากวสัดุ

คอนกรีตน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้แนวทางมากมายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคอนกรีตท่ีก่อให้เกิดปัญหากบั

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด หรืออาจเรียกไดว้า่เป็น “Green Concrete” หรือ “คอนกรีตสีเขียว”  

 

แนวทางการพฒันาเพือ่น าไปสู่ “คอนกรีตสีเขยีว” 

 อนัท่ีจริงแลว้ นิยามของค าว่า “คอนกรีตสีเขียว” อาจมีไดห้ลากหลายนิยามข้ึนอยู่

กับการตีความ คอนกรีตสีเขียวอาจมาจากการใช้วตัถุดิบชนิดใหม่หรืออาจะเกิดจากการ

ปรับปรุงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงในวงจรชีวิตของคอนกรีตกเ็ป็นได ้อยา่งไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็น

คอนกรีตสีเขียวในรูปแบบใด ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน ก็คือการลดผลกระทบท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการใชค้อนกรีตนัน่เอง 

 

1. Geopolymer … คอนกรีตไร้ปูนซีเมนต์ 

 จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวสัดุสารผสมอลูมิโนซิลิเกตท่ีมีโครงสร้าง 3 มิติ

แบบอสัณฐาน (Amorphous Alumino – Silicate Material) จีโอโพลิเมอร์เป็นวสัดุท่ีใหก้  าลงั

และท าหน้าท่ีเป็นตัวเสริมช่องว่างระหว่างมวลรวมในคอนกรีตเหมือนกับซีเมนต์เพสต ์

(Cement Paste) อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาเคมีและโครงสร้างของจีโอโพลิเมอร์นั้น มีความ

แตกต่างไปจากซีเมนตเ์พสตท่ี์เกิดข้ึนมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ (Hydration) ของปูนซีเมนตก์บั

น ้าจนไดโ้ครงสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate, C-S-H)  

 

 



 

 

 

 จีโอโพลิเมอร์เกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่าง ซิลิกอน (Si) กบัอลูมิเนียม (Al) ให้

เป็นโมเลกลุโซ่ในลกัษณะของโพลิเมอร์ดว้ยการเร่งปฏิกิริยาดว้ยสารละลายด่างจ าพวกอลัคาไล

ไฮดรอกไซด ์(Alkali Hydroxide) และอลัคาไลซิลิเกต (Alkali Silicate) ดงัแสดงในภาพท่ี 13 

 

                                                      
                                                                    ภาพที ่13 แผนภูมกิารเกดิสารจีโอโพลเิมอร์ 

                                                                        ทีม่า: ปริญญา จินดาประเสริฐ (2549) 

 

ดงันั้น วตัถุดิบท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตจีโอโพลิเมอร์จึงตอ้งเป็นสารท่ีประกอบไป

ดว้ยซิลิกา (ซิลิกอนออกไซด์, SiO2) และอลูมินา (อลูมิเนียมออกไซด์, Al2O3) อนัไดแ้ก่ วสัดุ

ปอซโซลาน (Pozzolanic Materials) เช่น เถา้ลอย (Fly Ash) ดินขาวเผา (Metakaolin) เถา้แกลบ 

(Rice Husk Ash) และตะกรันเตาถลุง (Blast-Furnace Slag) ซ่ึงโดยทัว่ไป วสัดุปอซโซลานเป็น

วสัดุท่ีใชใ้นการทดแทนปูนซีเมนตใ์นคอนกรีตปกติอยูแ่ลว้ อยา่งไรกต็ามวสัดุเหล่าน้ีเป็นวสัดุท่ี

ตอ้งท าปฏิกิริยากบัแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาไฮ

เดรชัน่ของปูนซีเมนตก์บัน ้า ดงัแสดงในสมการ 

                                                                     Cement + H2O        C-S-H + Ca(OH)2 

                                                              Pozzolanic Materials + Ca(OH)2        C-S-H 

 



 

 

 

 ทุกวนัน้ี เราจึงใช้วสัดุปอซโซลานได้แค่การทดแทนปูนซีเมนต์เพียงบางส่วน

เท่านั้น ในขณะท่ีจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตนั้นไม่จ าเป็นตอ้งใชปู้นซีเมนตใ์นการท าปฏิกิริยาเลย 

เราจึงลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มไปไดม้ากดว้ยการใชจี้โอโพลิเมอร์ในการผลิตคอนกรีต  

 

                                             
                                                         ภาพที ่14 ลกัษณะคอนกรีตสดทีท่ ามาจากวสัดุจีโอโพลเิมอร์ 

                                                                            ทีม่า: Hardjito and Rangan (2005) 

 

 จากการศึกษาเบ้ืองตน้ในการทดลองผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถา้ลอยแม่เมาะ พบว่า

เถา้ลอยแม่เมาะมีศกัยภาพในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ท่ีใหค่้าก าลงัอดัไดสู้งถึง 500 – 700 กก./ตร.

ซม. โดยอตัราส่วนระหว่างสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO2) และโซเดียมไฮดรอกไซด ์

(NaOH) ท่ีต  ่า (0.67 และ 1.00) มีแนวโนม้ท่ีจะให้ก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์มากกว่าการใช้

อตัราส่วนท่ีสูงกว่า (1.50 และ 3.00) อุณหภูมิขณะท าการบ่มท่ีใหก้  าลงัอดัสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 75 °C 
[ปริญญา 2548] จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ท่ีท าจากเถา้แกลบกพ็บว่าสามารถท าก าลงัไดถึ้ง 300 กก./ตร.

ซม. ส่วนระยะเวลาท่ีใชใ้นการบดเถา้แกลบนั้นมีผลต่อก าลงัอดัท่ีได ้โดยจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์

ท่ีท ามาจากเถา้แกลบท่ีไดรั้บการบดในระยะเวลาท่ีนานกวา่จะใหก้ าลงัอดัท่ีมากกวา่ [ประเสริฐ 2549]   

 

 



 

 

 

                                                 
                                                    ภาพที ่15 ก าลงัรับแรงอดัของจีโอโพลเิมอร์ทีผ่ลติจากเถ้าลอยแม่เมาะ 

                                                                                        ทีม่า: ปริญญา (2548) 

 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตยงัไม่นิยมแพร่หลายนักในเชิง

พาณิชย ์เน่ืองจากยงัเป็นนวตักรรมท่ีใหม่และยงัตอ้งการผลการวิจยัและศึกษามาสนบัสนุนอีก

มาก เพื่อให้มั่นใจว่าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบัติเชิงกลและความคงทน 

รวมถึงตน้ทุน ท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่คอนกรีตจากปูนซีเมนตท่ี์เราใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี อยา่งไรกต็าม จีโอ

โพลิเมอร์เป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัทนต่อความร้อนสูงไดดี้ จึงมีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท าอิฐ

ทนไฟท่ีมีประสิทธิภาพ  

  

2. Carbon Negative Cement … ปูนซีเมนต์สีเขยีว ดูดซับ CO2  

  “Carbon Negative Cement” เป็นนวตักรรมใหม่ล่าสุดของปูนซีเมนตท่ี์เป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะนอกจากจะเป็นปูนซีเมนตท่ี์ปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิตท่ีนอ้ย

กวา่ปูนซีเมนตป์กติแลว้ ปูนซีเมนตน้ี์ยงัมีความสามารถในการดูดซบัก๊าซ CO2 เม่ือน าไปใชง้าน 

จนไดช่ื้อวา่เป็น Carbon Negative Cement เลยทีเดียว  



 

 

 

 ปูนซีเมนต์รูปแบบใหม่น้ีถูกคิดค้นโดยจอห์น แฮริสัน กรรมการผูจ้ ัดการแห่ง

บริษทัเทคอีโค (TecEco) โดยแฮริสันไดใ้หช่ื้อปูนซีเมนตท่ี์เคา้คิดคน้ไดว้่า “อีโคซีเมนต”์ (Eco-

Cement) หลกัการของอีโคซีเมนตน้ี์คือการแทนท่ีวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตปูนซีเมนตท์ัว่ไป

อยา่งแคลเซียมคาร์บอเนตดว้ยแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate, MgCO3) ซ่ึงพบ

ไดใ้นแร่จ าพวกแมกนีไซต ์(Magnesite) และโดโลไมต ์(Dolomite)  

อีโคซีเมนตเ์ป็นวสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพราะใชพ้ลงังานนอ้ยกว่าในการเผา

เม่ือเทียบกบัการเผาเมด็ปูนปกติ แมกนีเซียมคาร์บอเนตสามารถถูกเผาใหก้ลายเป็นแมกนีเซียม

ออกไซด ์(Magnesium Oxide, MgO) ไดโ้ดยใชอุ้ณหภูมิประมาณ 650 °C เท่านั้น ซ่ึงลดลงไป

ถึงคร่ึงหน่ึงจากอุณหูมิท่ีใช้ในการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตในการผลิตปูนซีเมนต์ทัว่ไปเลย

ทีเดียว นอกจากน้ีแฮริสันยงักล่าวว่าปูนซีเมนตข์องเขามีความสามารถในการดูดซับก๊าซ CO2 

ในอากาศผ่านปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน่ (Carbonation Reaction) เม่ือน าไปใชง้าน ซ่ึงกระบวนการ

คาร์บอเนชัน่น้ี โดยปกติจะเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ในปูนซีเมนตท์ัว่ไปแต่อาจกินเวลาหลายสิบปี ในขณะ

ท่ีปูนซีเมนตข์องเขาสามารถท าใหเ้กิดปฏิกิริยาน้ีไดใ้นเพียงไม่ก่ีเดือน โดย 1 ตนัของคอนกรีตท่ี

ใชอี้โคซีเมนตน้ี์สามารถดูดซบัก๊าซ CO2 เอาไวไ้ดถึ้ง 0.4 ตนัเลยทีเดียว  

    อย่างไรก็ตามตลาดปูนซีเมนต์เป็นตลาดท่ีกวา้งใหญ่มาก การท่ีจะไดเ้ห็นอีโค

ซีเมนตม์าโลดแล่นอยูใ่นตลาดจึงอาจไม่ใช่ในเร็ววนัน้ี ทั้งในแง่มุมของตน้ทุนและความเช่ือมัน่ 

แต่ในอนาคตเม่ือโลกตอ้งเผชิญกบัภาวะโลกร้อนในขั้นวิกฤต อีโคซีเมนต์เองก็น่าจะเป็นอีก

ค าตอบหน่ึงท่ีดีในการช่วยโลกใบน้ี 

 

3. ปรับปรุงกระบวนการผลติใหม่ ... ใส่ใจโลกมากขึน้ 

 ในสภาวะปัจจุบนั ผูค้นต่างหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนเพราะความตระหนกัใน

ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงหลายบริษทัผูผ้ลิตท่ีต่างกป็รับปรุงกระบวนการ 



 

 

 

ผลิตของตนเองเพื่อใหก้ระบวนการผลิตของตนเองนั้น เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

โดยเฉพาะการผลิตปูนซีเมนต์ท่ีมีการใช้เช้ือเพลิงมากมาย และยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มหลายประการ  ภาพท่ี 16 แสดงมลภาวะต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการ

ผลิตปูนซีเมนตท์ัว่ไป จะเห็นไดว้า่การผลิตปูนซีเมนตเ์ตม็ไปดว้ยกระบวนการท่ีตอ้งใชพ้ลงังาน

และไฟฟ้ามากมาย รวมถึงการก่อใหเ้กิดมลภาวะทางดา้นอ่ืนๆ เช่น ผุ่นในอากาศ หรือมลภาวะ

ทางเสียง 

 

                                                           
 

                                         ภาพที ่16 มลภาวะต่างๆทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขั้นตอนของการผลติปูนซีเมนต์ทัว่ไป 

                                                                                     ทีม่า: WBSCD (2002) 

 

 ในการผลิตปูนซีเมนต์ หลงัจากการระเบิดเหมืองและเตรียมวตัถุดิบต่างๆ (Raw 

Materials) ตามสัดส่วนเรียบร้อยแลว้ วตัถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งเขา้หมอ้บดเพื่อท าการบด 

(Grinding) ก่อนท าการล าเลียงเขา้สู่กระบวนการอุ่นร้อน (Preheating) ก่อนเขา้สู่เตาเผา (Rotary  



 

 

 

Kiln) โดยในเตาเผาจะมีอุณหภูมิประมาณ 1450 °C แลว้เมด็ปูน (Clinker) ท่ีไดจึ้งถูกท าใหเ้ยน็

ลงท่ี Cooler ก่อนจะเขา้กระบวนการบดร่วมกบัแร่ธาตุอ่ืนๆ (Additives) จนไดเ้ป็นปูนซีเมนต ์

                            ในขั้นตอน Preheating นั้น วตัถุดิบจะถูกปล่อยใหต้กลงมาจากหอสูง (Cyclone Preheater) โดย

เร่ิมแรกวตัถุดิบจะมีอุณหภูมิ 40 – 50 °C และจะไดรั้บความร้อนจากลมร้อนท่ีพุ่งสวนข้ึนมาจาก

เตาเผา ท าใหหิ้นปูนแตกตวัออกจนมีอุณหภูมิก่อนเขา้เตาเผาประมาณ 860 °C ซ่ึงลมร้อนท่ีผ่าน

ข้ึนไปจะกลายเป็นลมร้อนท้ิง เช่นเดียวกนักบัขั้นตอน Cooling ท่ีเหลือลมร้อนท้ิงจากการท าให้

เม็ดปูนเยน็ตวัลง ลมร้อนเหลือท้ิงเหล่าน้ีสามารถน ากลบัมาใช้เป็นพลงังานทดแทนเพื่อผลิต

ไฟฟ้าจากหมอ้ไอน ้าได ้(ภาพท่ี 17) ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลงไดแ้ลว้ ยงัช่วย

ประหยดัเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั รวมไปถึงยงัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี

เกิดข้ึนอีกดว้ยนอกจากน้ี ยงัมีกระบวนการอ่ืนๆท่ีสามารถปรับปรุงไดใ้นการผลิตปูนซีเมนตอี์ก 

โดยเฉพาะการใชเ้ช้ือเพลิงทดแทน เช่น การใชน้ ้ามนัท่ีผลิตไดจ้ากเศษพลาสติกและยางเก่า หรือ

การผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากการน าขยะต่างๆมาเป็นวตัถุดิบ (Refused Derive Fuel) 

เป็นตน้  

 

                                                           
                                             ภาพที ่17  กระบวนการน าลมร้อนทิง้จากเตาเผาเมด็ปูนกลบัมาใช้ผลติไฟฟ้า 

                                                                ทีม่า: บริษทั ทพีไีอโพลนี จ ากดั (มหาชน) จ. สระบุรี 



 

 

 

ในปัจุบันมีหลากหลายองค์กรท่ีก่อตั้ งข้ึนเพื่อสนับสนุนบริษัทผู ้ผลิตในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ในส่วนของประเทศไทย องคก์าร

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยไดมี้การ

พฒันาระบบการข้ึนทะเบียน “ฉลากคาร์บอน” (Carbon Reduction Label) ข้ึน โดยฉลาก

คาร์บอนน้ีจะมอบให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาใน

กระบวนการผลิตไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงนอกจากจะเป็นก าลงัใจใหก้บัผูผ้ลิตแลว้ ยงัเป็น

การเปิดโอกาสผูบ้ริโภคไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

                             
                      ภาพที ่18 ฉลากคาร์บอนและตัวอย่างผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับการอนุมตัิให้ใช้ฉลากคาร์บอน 

 

4. คอนกรีตรีไซเคลิ ... ลดขยะให้โลก 

 นอกจากปัญหาปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อยสู่บรรยากาศเน่ืองจากการใชค้อนกรีต

อนัมหาศาลของมนุษยท่ี์ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ส่ิงท่ีเป็นปัญหาตามมาอีกประการหน่ึง กคื็อปัญหาเศษ

ซากคอนกรีตเหลือท้ิง ไม่วา่จะเป็นเศษซากคอนกรีตสด (Fresh Concrete) หรือเศษซาก 

 



 

 

 

คอนกรีตแข็งตวั (Hardened Concrete) เก่าท่ีเกิดจากการร้ือถอน ทุบท้ิง – ท าลายส่ิงก่อสร้าง 

อาคารต่างๆท่ีไม่ใช่งานแลว้ซ่ึงเป็นขยะท่ีช้ินใหญ่ หนกั และก าจดัไดย้าก จึงมกัมีการลกัลอบท้ิง

ในพื้นท่ีสาธารณะอยู่บ่อยคร้ัง การน าเศษคอนกรีตเหลือท้ิงไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์จึงมี

ความส าคญั ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวทางหลกัๆดงัน้ี 

(1) การน าเศษคอนกรีตเหลือท้ิงมาแปรรูปใชใ้นประโยชนด์า้นอ่ืนๆ 

ก็คือการน าคอนกรีตท่ีเหลือไปใชง้านดา้นอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น คอนกรีตสดเหลือท้ิงท่ีน ามาใชเ้ทปรับปรุงพื้นท่ีในหน่วยผลิต หรือน ามา

เทใส่แบบหล่อเพื่อประยุกต์ให้เป็นช้ินงานคอนกรีตท่ีน าไปท าประโยชน์ได้ เศษซาก

คอนกรีตจากการร้ือถอนก็อาจจะน าไปใช้ถมท่ี หรือเป็นวสัดุชั้นรองพื้นทาง (Subbase) 

เป็นตน้  

(2) การแยกวตัถุดิบในคอนกรีตสดเหลือท้ิงออกจากกนัเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

การรีไซเคิลลกัษณะน้ี จะเป็นการจดัการกบัเศษคอนกรีตสดท่ีเหลือจากการเทโดยท าการ

แยกวตัถุดิบในคอนกรีตออกจากกนัและน ากลบัไปใชใ้หม่ ซ่ึงโดยปกติแลว้เศษคอนกรีต

สดเหล่าน้ีจะไม่สามารถคายท้ิงโดยปกติได ้เพราะเศษคอนกรีตเหล่าน้ีมีค่า pH ท่ีสูง อีกทั้ง

ยงัมีเศษมวลรวมปะปนอยู ่ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดมลพิษกบัแหล่งน ้าได ้  

กระบวนการท่ีท าโดยทัว่ไปก็คือการฉีดน ้ าเจือจางเศษคอนกรีตก่อนท าการคายลง

บ่อคายกากคอนกรีต ส่วนท่ีท าการแยกไดก้คื็อส่วนของมวลรวมหยาบและน ้ าคายกากท่ีจะตอ้ง

รอกระบวนการตกตะกอนของกากปูน โดยน ้ าท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแลว้สามารถน า

กลบัมาใชป้ระโยชนใ์นหน่วยผลิตได ้เช่น ใชใ้นการฉีดลา้งท าความสะอาดรถโม่ 

กรณีท่ีจะน ามวลรวมหยาบและน ้ ารีไซเคิล (Recycled Aggregate and Recycled 

Water) กลบัมาใชใ้หม่ในการผลิตคอนกรีต จะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน วสท.

1014 “ขอ้ก าหนดมาตรฐานวสัดุและการก่อสร้างส าหรับโครงสร้างคอนกรีต” เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 



 

 

 

มวลรวมหยาบและน ้ าท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ไม่มีวสัดุเจือปนท่ีเป็นอันตรายต่อคุณภาพของ

คอนกรีต โดยในส่วนของมวลรวมหยาบท่ีใช้แลว้ จะมีขอ้ก าหนดคุณภาพ การแบ่งแยกชั้น

คุณภาพของมวลรวมหยาบท่ีใช้แลว้ รวมไปถึงขอบเขตของการน าไปใช้งาน ส่วนน ้ าท่ีน า

กลบัมาใชใ้หม่จะตอ้งมีการควบคุมปริมาณสารแขวนลอย คลอไรด ์ซัลเฟต และความเป็นด่าง

ไม่ใหมี้มากเกินขอ้ก าหนดท่ีระบุไว ้จึงจะถือวา่เป็นน ้าท่ีไม่มีผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีต  

(3) การน าเศษซากคอนกรีตมาท าเป็นวตัถุดิบมวลรวมรีไซเคิล 

กระบวนการน้ีเป็นการน าเศษซากอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีถูกร้ือถอนมาท าการคดัแยกให้

เหลือเฉพาะส่วนท่ีเป็นเศษซากคอนกรีต เพื่อน ามาผ่านกระบวนการบดย่อยและคดัแยก

ขนาดและน ามาใช้เป็นวัตถุดิบมวลรวมในการผลิตคอนกรีตใหม่อีกคร้ัง การรีไซเคิล

รูปแบบน้ีเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพมากในการก าจดัเศษซากคอนกรีตร้ือถอน

เพราะเป็นการก าจดัขยะคอนกรีตท่ีเกิดข้ึนไดเ้กือบร้อยเปอร์เซนต ์จึงมีความส าคญัมากใน

ประเทศท่ีมีทรัพยากรอยูน่อ้ย หรือมีพื้นท่ีอยูอ่ยา่งจ ากดั เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ภาพท่ี 19 แสดง

กระบวนการทัว่ไปในการรีไซเคิลเศษซากคอนกรีตกลบัมาใช้เป็นวตัถุดิบมวลรวมใน

หน่วยผลิตคอนกรีต ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี [Margaret 1990] 

 

a. การร้ือถอนท าลายและเคล่ือนยา้ยเศษซากอาคารท่ีทุบท้ิง 

b. การบดยอ่ยเศษซากอาคารท่ีถูกส่งมา 

c. การคดัแยกวสัดุแปลกปลอมอ่ืนๆนอกจากเศษคอนกรีต เช่น เหลก็ หรือไม ้

d. การลา้งและคดัแยกขนาด 

e. การแยกเกบ็ตามขนาดเพื่อเตรียมน ากลบัไปใชเ้ป็นวตัถุดิบมวลรวมต่อไป 

  

 



 

 

 

                                                    
 

                              ภาพที ่19 กระบวนการทัว่ไปในการรีไซเคลิเศษซากคอนกรีตกลบัมาใช้เป็นมวลรวมในหน่วย        

                                              ผลติคอนกรีต    ทีม่า: Margaret (1990) 

 

 การรีไซเคิลเศษซากคอนกรีตในลกัษณะน้ีมีขอ้ดีคือ การลดตน้ทุนของมวลรวมท่ี

ตอ้งใช้ในการผลิตคอนกรีต การเปิดช่องทางธุรกิจใหม่ท่ีเป็นประโยชน์กบัส่ิงแวดลอ้ม การ

รักษาแหล่งทรัพยากรมวลรวมท่ีลดลงไปทุกวนั และจะเป็นประโยชน์สูงสุดถา้กระบวนการ

ทั้งหมดเกิดข้ึน ณ จุดท่ีจะมีการก่อสร้างใหม่อยูแ่ลว้ เพราะสามารถท าการร้ือถอน รีไซเคิล และ

จดัตั้งหน่วยผลิตคอนกรีตเพื่อท าการผลิตคอนกรีตส าหรับส่ิงก่อสร้างหรืออาคารใหม่ไดท้นัที 

เพราะนอกจากจะเป็นการลดขยะแลว้ ยงัเป็นการลดตน้ทุนและการใชพ้ลงังานในการขนส่ง ทั้ง

การขนส่งท่ีตอ้งน าเศษซากไปท้ิงและการขนส่งมวลรวมมาใชเ้พื่อผลิตคอนกรีต  

 จากผลงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่าการใชม้วลรวมรีไซเคิลในการผลิตคอนกรีตไม่มี

ผลเสียต่อคุณสมบติัการรับก าลงัทั้งแรงอดัและแรงดึงถา้ยงัควบคุมอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์

ไวไ้ดเ้ทียบเท่าหรือต ่ากวา่คอนกรีตปกติท่ีใชม้วลรวมหยาบธรรมชาติ 

 



 

 

 

 อย่างไรก็ตาม วตัถุดิบมวลรวมรีไซเคิลรูปแบบน้ีมีข้อด้อยก็คือค่าการดูดซึม 

(Absorption) ท่ีสูงกว่ามวลรวมปกติอนัเน่ืองมาจากส่วนของเพสตแ์ละมอร์ตาร์ท่ีติดมาดว้ย ซ่ึง

อาจจะท าใหก้ารผสมคอนกรีตจะตอ้งใชน้ ้ามากกวา่คอนกรีตท่ีใชม้วลรวมปกติ ซ่ึงแกไ้ขไดด้ว้ย

การใชส้ารลดน ้าในปริมาณท่ีสูงข้ึน หรือสารลดน ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และท าการพรมน ้ า

ให้มวลรวมมีความช้ืนก่อนน าไปใช้เพื่อลดการดูดซึมน ้ าของมวลรวมในคอนกรีตสด เพื่อให้

ยงัคงความสามารถในการเท (Workability) ไวไ้ดเ้ท่าเดิม โดยมวลรวมหยาบและมวลรวม

ละเอียดรีไซเคิลอาจมีค่าการดูดซึมไดม้ากถึง 5 – 6% และ 9 – 10% ตามล าดบั ในขณะท่ีมวล

รวมธรรมชาติทัว่ไปมีค่าการดูดซึมอยู่ท่ี 1 – 2% เท่านั้น แต่ในบางงานวิจยั พบว่าการใชม้วล

รวมหยาบรีไซเคิลเท่านั้นร่วมกับมวลรวมละเอียดธรรมชาติไม่ได้ท าให้คอนกรีตมีความ

ตอ้งการน ้าเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด [Margaret, 1990] 

 นอกจากน้ี เน่ืองจากส่วนของเพสตแ์ละมอร์ตาร์ท่ีติดมาดว้ยกบัมวลรวมรีไซเคิล 

จึงท าใหค่้าโมดูลสัความยดืหยุน่ (Modulus of Elasticity) ของคอนกรีตท่ีใชม้วลรวมรีไซเคิลนั้น

ต ่ากวา่คอนกรีตท่ีใชม้วลรวมปกติ ซ่ึงเป็นผลท าใหค้อนกรีตเกิดการหดตวั (Shrinkage) และการ

คืบ (Creep) มากกว่ามาก โดยเฉพาะเม่ือมีการเพิ่มสัดส่วนของการใชม้วลรวมละเอียดรีไซเคิล

เพิ่มข้ึน [PCA, 2002]                                       

                                         
                                       ภาพที ่20 ตารางแสดงคุณสมบัติของคอนกรีตทีใ่ช้มวลรวมรีไซเคลิโดยเปรียบเทยีบ 

                                                       กบัคอนกรีตทีใ่ช้มวลรวมธรรมชาติทีอ่ตัราส่วนน า้ต่อปูนซีเมนต์เท่ากนั 

                                                                                          ทีม่า: PCA (2002) 



 

 

 

อีกปัญหาส าคญัของการใชว้สัดุมวลรวมรีไซเคิลรูปแบบน้ีกคื็อความแปรปรวนของ

คุณภาพคอนกรีตเก่าท่ีน ามาใชรี้ไซเคิล จึงจะตอ้งมีการทดลองสัดส่วนผสม (Trial Mix) ก่อน

น าไปใช ้ท าการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ และอาจท าการปรับสัดส่วนผสมเป็นระยะเพื่อให้

เหมาะสมกบัคุณภาพวตัถุดิบและการน าไปใชง้าน 

 

5. ลดปริมาณคอนกรีต ... ลด CO2 

 ถึงแมว้่าเราจะไม่สามารถเล่ียงการใชค้อนกรีตได ้แต่ในบางกรณีเราก็สามารถลด

ปริมาณคอนกรีตท่ีตอ้งใช้ลงได ้แนวทางหน่ึงก็คือการใช้คอนกรีตก าลงัสูงข้ึน เพราะการใช้

คอนกรีตก าลงัสูงข้ึนในการออกแบบโครงสร้างบางประเภทนั้น เราสามารถท่ีจะออกแบบ

ช้ินส่วนโครงสร้างใหมี้ขนาดเลก็ลงไปได ้เช่น ช้ินส่วนเสา ท่ีอาจมีการออกแบบใหห้นา้ตดัเลก็

ลงเม่ือใช้คอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัสูงข้ึน ซ่ึงก็จะเป็นการท าให้ปริมาตรคอนกรีตท่ีตอ้งการใชน้ั้น

ลดลง นอกจากน้ียงัช่วยให้อาคารส่ิงก่อสร้างมีพื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน ก็จะเป็นการใชป้ระโยชน์

จากท่ีดินไดมี้ประโยชนสู์งท่ีสุด 

 แมแ้ต่กระบวนการเล็กๆนอ้ยๆอยา่งเช่นการเก็บตวัอยา่งลูกปูนเพื่อท าการทดสอบ

คุณภาพนั้น การเกบ็ตวัอยา่งทรงลูกบาศกมี์ขอ้ดีหลายประการ ดว้ยน ้ าหนกัและปริมาตรท่ีนอ้ย

กวา่ ท าใหข้นยา้ยไดง่้าย ประหยดัแรงงานมากกว่า เหลือคอนกรีตของเสียท่ีเป็นขยะในปริมาณ

ท่ีนอ้ยกว่าการเก็บตวัอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก โดยการเก็บตวัอย่างคอนกรีต 1,000 ลูก 

ตัวอย่างทรงกระบอกต้องใช้คอนกรีตปริมาณ 5.3 ม3 ในขณะท่ีตัวอย่างทรงลูกบาศก์ใช้

คอนกรีตเพียง 3.4 ม3 ซ่ึงก่อให้เกิดเศษขยะคอนกรีตน้อยกว่าตวัอย่างทรงกระบอกถึง 36% 

นอกจากน้ี ตวัอย่างทรงลูกบาศก์ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งมีการครอบหัวด้วยลูกยาง หรือเคลือบหัว

คอนกรีตดว้ยสารละลายก ามะถนัท่ีเป็นมลพิษกบัอากาศ นอกจากน้ี บ่อยคร้ัง ตวัอยา่งคอนกรีต

ทรงกระบอก 



 

 

 

มกัจะมีการวิบติัแบบเฉือน (Shear Failure) เม่ือท าการทดสอบก าลงัอดั ท าให้ค่าก าลงัอดัท่ี

ทดสอบได้นั้ นต ่ากว่าความเป็นจริง ซ่ึงมีโอกาสพบได้น้อยกว่าในตัวอย่างคอนกรีตทรง

ลูกบาศก ์

 

 

                                                               
 

                                         ภาพที ่21 ปัญหาก้อนตัวอย่างคอนกรีตทีเ่หลอืทิง้เป็นจ านวนมากหลงัจากการ 

                                                         ทดสอบ ก าลงัอดัแล้ว 

 

6. คอนกรีตยุคใหม่ ... ใช้ปูนซีเมนต์น้อยลง 

  ดงัท่ีไดก้ล่าวมา ผลกระทบของคอนกรีตท่ีมีต่อภาวะโลกร้อนนั้น ส่วนใหญ่มาจาก

กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบซ่ึงกคื็อปูนซีเมนต ์ดงันั้นแนวทางท่ีอาจเรียกไดว้่าเป็นแนวทางท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการลดผลกระทบดงักล่าวและท าไดง่้ายท่ีสุด ณ ปัจจุบนัน้ีกน่็าจะเป็น

การลดการใชปู้นซีเมนตใ์นสัดส่วนผสมคอนกรีต เพื่อใหค้อนกรีตของเรานั้นเป็น “คอนกรีตสี

เขียว” ใหไ้ดม้ากท่ีสุด    

 



 

 

 

 ในอดีต การลดสัดส่วนปูนซีเมนตล์งจากส่วนผสมคอนกรีตอาจท าไดย้าก เพราะ

ในสัดส่วนผสม นอกจากปูนซีเมนตแ์ลว้ ส่วนประกอบท่ีเหลือก็คือ หิน ทราย และน ้ า ซ่ึงเป็น

วตัถุดิบธรรมชาติ จึงท าใหก้ารปรับปรุงพฒันาส่วนผสมเป็นไปไดค่้อนขา้งจ ากดั การเพิ่มก าลงั

อดัของส่วนผสมคอนกรีตมีเพียงแนวทางเดียว ก็คือการเพิ่มสัดส่วนปูนซีเมนต์ในส่วนผสม

เพื่อใหอ้ตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต ์(Water-Cement Ratio, W/C) ต ่าลง ในขณะท่ีปัจจุบนัน้ี การ

ผลิตคอนกรีตมีวตัถุดิบใหม่เพิ่มเติมซ่ึงแทบจะขาดไปไม่ไดเ้ลยส าหรับการผลิตคอนกรีตในยุค

น้ี นัน่กคื็อส่ิงท่ีเรียกวา่ “สารเพิ่ม” (Additive) หรือ “สารผสมเพิ่ม” (Admixture)  

 สารผสมเพิ่มคือวสัดุอ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจาก น ้ า มวลรวม ปูนซีเมนต ์และเส้นใย

เสริมก าลงั (Fiber Reinforcement) ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ สารผสมเพิ่ม

แบ่งออกไดม้ากมายหลายประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการใชส้ารผสมเพิ่มนั้นๆ โดยเฉพาะ

ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จท่ีจะต้องมีการใช้สารผสมเพิ่มประเภทลดความต้องการน ้ าใน

คอนกรีต (Water Reducer) เพื่อใหไ้ดก้  าลงัอดัของคอนกรีตตามท่ีตอ้งการ สารผสมเพิ่มประเภท

คุมการก่อตวั (Set Controlling Admixture) เพื่อหน่วงปฏิกิริยาของคอนกรีตสดไม่ใหเ้กิดก่อตวั

ก่อนท่ีการเทจะเสร็จส้ิน หรือเร่งการก่อตวัในบางกรณีท่ีตอ้งการเร่งก าลงัอดั โดยตามมาตรฐาน 

ASTM C494 ไดแ้บ่งประเภทของสารเหล่าน้ีไว ้7 ชนิด ดงัน้ี 

(1) Type A – สารลดน ้า (Water-Reducing Admixture) 

(2) Type B – สารหน่วงการก่อตวั (Retarding Admixture) 

(3) Type C – สารเร่งการก่อตวั (Accelerating Admixture) 

(4) Type D – สารลดน ้าและหน่วงการก่อตวั (Water-Reducing and Retarding Admixture) 

(5) Type E – สารลดน ้าและเร่งการก่อตวั (Water-Reducing and Accelerating Admixture) 

(6) Type F – สารลดน ้าพิเศษ (Water-Reducing, High Range Admixture) 

(7) Type G – สารลดน ้าพิเศษและหน่วงการก่อตวั (Water-Reducing, High Range and  



 

 

 

Retarding Admixture)  

การใช้งานสารผสมเพิ่มเหล่าน้ีในงานคอนกรีตจะเป็นไปตามข้อก าหนดของ 

ASTM รวมไปถึงขอ้แนะน าจากผูผ้ลิต ปริมาณ (Dosage) ท่ีใช้จะข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของ

คอนกรีตท่ีตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบังานนั้นๆ ตวัอยา่งเช่น การใชส้ารหน่วงการก่อ

ตวั ถา้เป็นงานเทโครงสร้างทัว่ไป ก็จะมีการใชส้ารน้ีในปริมาณเล็กนอ้ย ถา้เป็นงานเข็มเจาะ

ใหญ่ท่ีมีระยะเวลาการท างานท่ียาวนาน ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีสูงข้ึนเพื่อยืด

ระยะการก่อตวัออกไป  

 ส่วนสารท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการลดสัดส่วนปูนซีเมนตล์งในส่วนผสมคอนกรีตก็

คือ สารประเภทลดความตอ้งการของน ้า สารประเภทน้ีเป็นสารท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการ

ปรับปรุงคุณสมบติัคอนกรีต สารลดน ้ าท าหนา้ท่ีกระจายอนุภาคปูนซีเมนตไ์ม่ใหเ้กาะกลุ่มเป็น

กอ้น ท าให้คอนกรีตมีความไหลล่ืนข้ึนได้โดยท่ีไม่ต้องเติมน ้ าเพิ่มลงในส่วนผสม การใช้

ประโยชน์ของสารลดน ้ าน้ีข้ึนอยู่กบัการควบคุมตวัแปรและคุณสมบติัท่ีตอ้งการปรับปรุงให้ดี

ข้ึน ดงัแสดงในตาราง 

 

ตัวแปรทีค่วบคุม 
ผลจากการใส่สารลดน า้ 
ในคอนกรีต 

ผลดีทีไ่ด้รับ 

         W/C   ไดค่้ายบุตวัเพิ่มข้ึน 
คอนกรีตเทง่ายข้ึน ลดปัญหาคอนกรีตเป็นโพรง    
               เน่ืองจากการจ้ีเขยา่ไม่ทัว่ถึง 

      ค่ายบุตวั    ไดก้  าลงัอดัเพิ่มข้ึน 
คอนกรีตมีก าลงัสูงข้ึน เน้ือคอนกรีตแน่น  
                   มีความทึบน ้ามากข้ึน 

      ก  าลงัอดั    ลดปูนซีเมนตล์งได ้
บรรเทาปัญหาดา้นความคงทน (Durability)  
              เช่น การหดตวั การแตกร้าว 

 



 

 

 

 ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทย สารลดน ้ าท่ีใชก้นัส่วนมากจะเป็นสาร

ลดน ้าประเภทสารลดน ้าปานกลาง (Mid-Range Water Reducer) เช่น น ้ายา Type A และ D และ

สารลดน ้ าอยา่งสูง (High-Range Water Reducer) เช่น น ้ ายา Type G และ F นอกจากน้ียงัมีสาร

ลดน ้ าประเภทใหม่ท่ีมีการพฒันากา้วไปไกลยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในต่างประเทศ 

รวมทั้งในประเทศไทยเองกเ็ร่ิมมีการทยอยใชก้นัมากข้ึน ซ่ึงกคื็อ สารลดน ้ าประเภท “โพลีคาร์

บอกซีเลต” (Polycarboxylate Ethers, PCEs) น ้ายาประเภทน้ีมีความส าคญัยิง่ในการออกแบบ

คอนกรีตก าลงัสูงมาก (Ultra-High Strength Concrete) และคอนกรีตท่ีมีความสามารถในการเท

สูง เช่น คอนกรีตไหลตวั (Flow Concrete) เพราะน ้ ายาประเภทโพลีคาร์บอกซีเลตเป็นสารลด

น ้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการลดความตอ้งการของน ้ าไดม้ากถึง 40% จาก

คอนกรีตท่ีไม่ใส่สารลดน ้า ดงัแสดงในตาราง  

 

      ประเภทของสารลดน า้ 
ประสิทธิภาพในการลดความต้องการใช้น ้าในส่วนผสม
คอนกรีต (เทยีบกบัคอนกรีตทีไ่ม่ใส่สารลดน า้) 

        สารลดน ้าปานกลาง ลดความตอ้งการน ้าไดม้ากถึง 15% 

          สารลดน ้าอยา่งสูง ลดความตอ้งการน ้าไดม้ากถึง 30% 

  สารลดน ้าโพลีคาร์บอกซีเลต ลดความตอ้งการน ้าไดม้ากถึง 40% 

  

 สารลดน ้ าโพลีคาร์บอกซีเลตจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการลดผลกระทบของ

วสัดุคอนกรีตท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัเท่ากนั 

คอนกรีตท่ีใช้น ้ ายาประเภทน้ีจะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ท่ีนอ้ยกว่ามาก ภาพท่ี 22 แสดงแผนภูมิ

เปรียบเทียบอตัราการใชปู้นซีเมนต์โดยประมาณต่อคอนกรีตก าลงัอดั 500 กก./ตร.ซม. ทรง

ลูกบาศก ์จ  านวน 1 m3   



 

 

 

                                                        
                                            ภาพที ่22 แผนภูมเิปรียบเทยีบอตัราการใช้ปูนซีเมนต์โดยประมาณต่อคอนกรีต 

                                              ก าลงัอดั 500 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์ จ านวน 1 m3 

 

 การใช้น ้ ายาประเภทน้ี ยงัช่วยให้คอนกรีตมีความไหลล่ืนเป็นอย่างมากท าให้

สามารถท าการเทคอนกรีตเขา้แบบไดอ้ย่างง่ายดาย ผิวท่ีไดข้องช้ินงานมีความเรียบเนียนกว่า

คอนกรีตท่ีมีค่ายบุตวัทัว่ไปท่ีมีโอกาสเกิดรูพรุนท่ีผวิไดง่้ายถา้ท าการจ้ีเขยา่ไดไ้ม่ทัว่ถึง   

 

                                            



 

 

 

                                                ภาพที ่23 การไหลตัวของคอนกรีตสดทีใ่ช้สารลดน า้โพลคีาร์บอกซีเลต 

                                                                และตัวอย่างช้ินงานทีไ่ด้จากการเท 

 

 นอกจากน้ี ยงัมีสารผสมเพิ่มประเภทอ่ืนๆท่ีสามารถช่วยลดปริมาณปูนซีเมนตใ์น

ส่วนผสมคอนกรีตได ้เช่น วสัดุปอซโซลานต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่วสัดุเหล่าน้ีมกัจะเป็นของเหลือ

ท้ิงท่ีไม่มีค่า แต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคอนกรีต นอกจากจะใชเ้ป็นวสัดุทดแทนปูนซีเมนต์

ไดแ้ลว้ ยงัมีคุณสมบติัพิเศษอ่ืนๆในการปรับปรุงคุณสมบติัของคอนกรีตอีกดว้ย เช่น เถา้ลอย ท่ี

ช่วยเพิ่มก าลงัอดัของคอนกรีตในระยะยาว ลดความตอ้งการใช้น ้ าในส่วนผสม และช่วยให้

คอนกรีตมีความไหลล่ืนข้ึน เป็นตน้ 

 กรณีศึกษาหน่ึงส าหรับการใช้คอนกรีตในโครงการหมู่บา้นทาวน์โฮม 229 ยูนิต 

คอนกรีตท่ีใช้มีก  าลงัอดั 280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตวั 8 – 10 ซม. ปริมาณการใช้คอนกรีตรวม 

8,353 ม3 พบว่าการใชเ้ถา้ลอยทดแทนปูนซีเมนตใ์นสัดส่วน 15% และ 30% สามารถลดการ

ปล่อยก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศท่ีเกิดจากการผลิตคอนกรีตไดถึ้ง 12.7% และ 23% ตามล าดบัเม่ือ

เทียบกับสัดส่วนผสมปกติท่ีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ส่วนการใช้สารลดน ้ าโพลีคาร์บอกซีเลต

สามารถลดสัดส่วนปูนซีเมนตท่ี์ใชต่้อการผลิตคอนกรีต 1 ม3 จาก 352 กก. เป็น 299 กก. ท าให้

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได ้11.85% [Piyarat, 2008] 

 

สรุป 

 จะเห็นไดว้่ามีหลากหลายแนวทางในการช่วยโลกของเราจากภาวะโลกร้อนดว้ย

การท าใหค้อนกรีตกลายเป็นคอนกรีตสีเขียว บางแนวทางอาจยงัอยูใ่นขั้นตอนการพฒันาเพื่อมา

ประยุกตใ์ชจ้ริง ในขณะท่ีอีกหลายแนวทางสามารถเร่ิมตน้ท าไดท้นัที มองโดยภาพรวม ผูท่ี้มี

ส่วนร่วมในความรับผดิชอบของกระบวนการเหล่าน้ีน่าจะเป็นนกัวชิาการ นกัวจิยั ผูผ้ลิต 



 

 

 

ปูนซีเมนต์ หรือผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงส าคญัไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่ากนั ก็คือ ผูบ้ริโภค เพราะเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น การ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีฉลากรับรองกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใช้

คอนกรีตผสมเสร็จท่ีมีก าลังอัดท่ีเหมาะสมตามท่ีออกแบบไว ้หรือการเลือกใช้คอนกรีต

ผสมเสร็จท่ีมีการทดแทนปูนซีเมนตด์ว้ยวสัดุรีไซเคิล กจ็ะมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนท่ี

เกิดจากการใชว้สัดุคอนกรีตไดเ้ช่นเดียวกนั    
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บทคดัย่อ  

 การเกิดสนิมเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากปัญหาหน่ึงท่ีพบ และก่อใหเ้กิดการเส่ือมสภาพ
ของโครงสร้างเหล็กในหลายประเทศทัว่โลก ณ ปัจจุบนัมีมาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง
เหลก็ซ่ึงไดก้  าหนดอตัราการกดักร่อนของเหลก็ข้ึนในหลายประเทศ อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากการ
เกิดสนิมของเหล็กข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และมลภาวะต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่
ละประเทศ ณ ปัจจุบันวิศวกรในประเทศไทยยงัขาดข้อมูลด้านอัตราการกัดกร่อนของ
โครงสร้างเหลก็ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย งานวิจยัน้ีจึงด าเนินการศึกษาอตัราการกดั
กร่อนในสภาพแวดลอ้มจริงของเหล็กโครงสร้างชนิดต่างๆได้แก่เหล็กรีดร้อนชั้นคุณภาพ 
SS400, SM490YA และ เหลก็ทนการกดักร่อนชั้นคุณภาพ SMA490 ตามมาตรฐาน JIS G3101 
JIS G3106 และ JIS G3114 ตามล าดบั โดยท าการทดสอบในสภาพบรรยากาศ และสภาพน ้ า
ข้ึน-น ้ าลง ของสภาพแวดลอ้มทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง จากผล
การทดสอบพบว่าอตัราการเกิดสนิมของเหลก็รีดร้อนมีค่าสูงกว่าเหล็กทนการกดักร่อน และมี
อตัราการกดักร่อนอยูใ่นค่าท่ีแนะน าตามมาตรฐานต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามอตัราการกดักร่อน
ของเหล็กในสภาพน ้ า ข้ึน-น ้ าลง มีค่าสูงกว่าค่าท่ีแนะน าตามมาตรฐานต่างประเทศอยู่
หลายเท่าตวั ดงันั้นวศิวกรควรค านึงถึงผลของสภาพแวดลอ้มต่อการออกแบบความคงทน และ
อายกุารใชง้านของโครงสร้างเหลก็ในประเทศไทย 

 



 

 

 
1. บทน า 

 การเกิดสนิมของโครงสร้างเหลก็มีปัจจยัท่ีมีผลกระทบหลายประการ เช่นอุณหภูมิ 
ความช้ืน ปริมาณคลอไรด์ และปริมาณซัลเฟอร์ [1] ซ่ึงโดยปกติตอ้งมีการออกแบบระบบ
ป้องกนัการเกิดสนิมของโครงสร้างเหลก็ไม่วา่จะเป็นการเคลือบผิวป้องกนัการเกิดสนิม การใช้
วิธีทางไฟฟ้าเคมี เป็นตน้ ซ่ึงในการออกแบบระบบป้องกนัการเกิดสนิม วิศวกรจ าเป็นตอ้ง
ทราบระดบัความรุนแรงของสภาพแวดลอ้มต่ออตัราการเกิดสนิมของโครงสร้างเหลก็ ซ่ึงตาม
มาตรฐาน ISO12944 [1] ไดแ้บ่งระดบัความรุนแรงของสภาพแวดลอ้มออกเป็น 5 ระดบัตาม
ความหนาของช้ินตวัอยา่งเหลก็ท่ีหายไปต่อระยะเวลา 1 ปีเน่ืองจากการกดักร่อน ซ่ึง ณ ปัจจุบนั
ประเทศไทยยงัไม่มีข้อมูลด้านอัตราการกัดกร่อนเพื่อใช้ในการออกแบบ จึงเป็นท่ีมาของ
การศึกษาน้ี 

 
2. วธิีการวจิัย 
2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

 ช้ินตวัอยา่งเหลก็แผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ SS400, SM490YA และเหลก็ทนการกดั
กร่อนชั้นคุณภาพ SMA490 ตามมาตรฐาน JIS G3101 JIS G3106 และ JIS G3114 ตามล าดบั 
ขนาด 150มม.*70มม. ความหนา 3มม. ถูกเตรียมตามมาตรฐาน ISO8565 [2] ตั้งแต่ขั้นตอนการ
พ่นทราย การขดัผิวช้ินตวัอย่าง การชัง่น ้ าหนกั และการติดตั้ง เพื่อทดสอบอตัราการกดักร่อน
ของช้ินตวัอยา่งในสภาพแวดลอ้มบรรยากาศ  

 
2.2 การทดสอบ 

 ช้ินตวัอยา่งถูกทดสอบใน 2 สภาวะ ไดแ้ก่สภาพบรรยากาศ และสภาพน ้ าข้ึน-น ้าลง 
ในบริเวณริมทะเลของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ในการทดสอบในสภาพ
บรรยากาศ ด าเนินการติดตั้งช้ินตวัอยา่งตามมาตรฐาน ISO8565 [2] โดยติดตั้งช้ินตวัอยา่งหัน
ไป 2 ทิศทางไดแ้ก่ ทิศตะวนัออก และทิศเหนือ เพื่อศึกษาผลกระทบของทิศทางต่ออตัราการ
เกิดสนิม  ในส่วนการทดสอบในสภาพน ้าข้ึน-น ้าลงด าเนินการการติดตั้งช้ินตวัอยา่ง ระดบั 



 

 

 
ก่ึงกลางของระดบัน ้าข้ึนสูงสุด และระดบัน ้าลงต ่าสุด โดยติดตั้งช้ินตวัอยา่งใน 2 ต าแหน่งไดแ้ก่
ต าแหน่งท่ีเป็นทะเลเปิด และต าแหน่งท่ีเป็นทะเลปิด (มีผลกระทบของน ้ าจืดจากพื้นท่ีบนบก) 
ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 

                                                                                                                                                                    
 

                              
  
                                                                         รูปที ่1 ต าแหน่งการติดตั้งช้ินตัวอย่าง 
 

                                                                  
 
                                                                            รูปที ่2 การติดตั้งช้ินตัวอย่าง 

  Marine and industrial environment at  
 

Maptapud Industrial Estate, Rayong, Thailand 
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 ในการศึกษาไดด้ าเนินการทดสอบอตัราการกดักร่อนของช้ินตวัอย่างท่ีระยะเวลา 

1, 3, 6 และ 12 เดือน หลงัจากเร่ิมติดตั้งช้ินตวัอยา่ง โดยอตัราการกดักร่อนใชว้ิธีการแช่กรดตาม
มาตรฐาน ISO8407 [3] 

 
3. ผลการทดสอบ 

 รูปท่ี 3 แสดงสภาพของช้ินตวัอย่างก่อน และหลงัการทดสอบเป็นระยะเวลา 12 
เดือน จากรูปแสดงใหเ้ห็นสนิมท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวของช้ินตวัอยา่งทั้งในสภาพบรรยากาศ และสภาพ
น ้าข้ึน-น ้าลง โดยช้ินตวัอยา่งในสภาพน ้ าข้ึน-น ้าลงมีการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตในทะเล เช่น 
เพรียง หอย เป็นตน้ บริเวณผวิของช้ินตวัอยา่งดงัแสดงในรูปท่ี 3c 

 
 
 
 

                                           
 
 
 

รูปที ่3 ช้ินตัวอย่าง (a) ก่อนการทดสอบ (b) หลงัการทดสอบในสภาพบรรยากาศเป็นระยะเวลา 
12 เดือน (c) หลงัการทดสอบในสภาพน า้ขึน้-น า้ลงเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

 
 รูปท่ี 4 และ 5 แสดงผลการทดสอบอตัราการกดักร่อนของช้ินตวัอย่างเหล็กทั้ง 3 

ชนิดในสภาพบรรยากาศบนชั้นตวัอยา่งท่ีหนัไปในทิศทางตะวนัออก และเหนือ ตามล าดบั จาก
ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่เหลก็ทนการกดักร่อน (SMA490A) มีอตัราการกดักร่อนต ่าท่ีสุด
ท่ีระยะเวลาการทดสอบ 12 เดือน แมว้า่อตัราการกดักร่อนของเหลก็ทนการกดักร่อนจะสูงกวา่ 

a b c 



 

 

 
เหลก็รีดร้อนทัว่ไปเลก็นอ้ยในช่วงตน้ของการทดสอบ ซ่ึงงานวิจยัท่ีผ่านมา [4, 5] ไดแ้สดงให้
เห็นวา่ชั้นสนิมท่ีเกิดข้ึนของเหลก็ทนทานการกดักร่อนจะเป็นชั้นป้องกนัการเกิดสนิมของเหลก็
ทนทานการกดักร่อน ซ่ึงท าใหอ้ตัราการกดักร่อนลดลงในระยะยาว 

 

                                                             
                            รูปที ่4 ผลการทดสอบอตัราการกดักร่อนของช้ินตัวอย่างในสภาพบรรยากาศ หันทศิตะวนัออก 
 
 

                                                             
 
                                รูปที ่5 ผลการทดสอบอตัราการกดักร่อนของช้ินตัวอย่างในสภาพบรรยากาศ หันทศิเหนือ 
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 จากผลการทดสอบในรูปท่ี 4 และ 5 แสดงผลของทิศทางต่ออตัราการกดักร่อน 

จากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าช้ินตวัอยา่งท่ีหนัทิศทางเหนือ มีอตัราการกดักร่อนสูงว่าช้ิน
ตัวอย่างท่ีหันทิศตะวนัออกประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงเป็นผลมาจากทิศทางลม และทิศทาง
แสงแดด โดยจากผลการทดสอบปริมาณคลอไรด์ท่ีตกกระทบสะสมบนผิวช้ินตวัอยา่ง พบว่า
ช้ินตวัอยา่งท่ีหนัไปทิศเหนือ มีปริมาณของคลอไรดท่ี์ผิวสูงกว่าช้ินตวัอยา่งท่ีหนัทิศตะวนัออก 
[6] 

 รูปท่ี 6 และ 7 แสดงผลการทดสอบอตัราการกดักร่อนของช้ินตวัอย่างเหล็กทั้ง 3 
ชนิดในสภาพน ้ าข้ึน-น ้ าลงท่ีติดตั้งในบริเวณทะเลเปิด และทะเลปิด ตามล าดับ จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าเหล็กทนการกดักร่อนยงัมีอตัราการกดักร่อนท่ีต ่าท่ีสุด อย่างไรก็ตาม
หากเปรียบเทียบกบัอตัราการกดักร่อนในสภาพบรรยากาศจะพบว่า การกดักร่อนของเหลก็ใน
ระดบัน ้ าข้ึน-น ้าลง สูงกว่าถึงเกือบ 10 เท่า ซ่ึงเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ เช่นปริมาณคลอ
ไรดท่ี์สูง ปริมาณความช้ืนท่ีสูง การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวติในทะเลบนผวิของเหลก็ เป็นตน้ 

 
 

 

                                                              
 
                                รูปที ่6 ผลการทดสอบอตัราการกดักร่อนของช้ินตัวอย่างในสภาพน า้ขึน้-น า้ลง ในทะเลเปิด 
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                               รูปที ่7 ผลการทดสอบอตัราการกดักร่อนของช้ินตัวอย่างในสภาพน า้ขึน้-น า้ลง ในทะเลปิด 
 

 หากเปรียบเทียบผลของทะเลเปิด และทะเลปิดต่ออตัราการกดักร่อนของเหล็ก 
พบว่าช้ินตวัอยา่งท่ีทดสอบในบริเวณทะเลปิด ซ่ึงอยูใ่กลฝ่ั้ง และมีผลกระทบของน ้ าจืดไหลลง
มาจากฝ่ัง จะมีอตัราการกดักร่อนต ่ากว่าช้ินตวัอยา่งท่ีติดตั้งในทะเลเปิด โดยเป็นมาจากปริมาณ
คลอไรด์ท่ีต่างกนั ปริมาณออกซิเจนท่ีต่างกนั และการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตในทะเลท่ี
ต่างกนั  

 
 ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปอตัราการกดักร่อนของเหลก็ชนิดต่างๆ ในสภาพแวดลอ้ม

ทะเลของประเทศไทย โดยแสดงสัมประสิทธ์ิเพื่อใช้ในการคาดการณ์อตัราการเกิดสนิมใน
ระยะยาวตามสมการท่ี 1 

 
               (1) 
 

โดยท่ี C คือ การสูญเสียความหนาของเหลก็ (ไมครอน), t คือ ระยะเวลา (เดือน) และ A, B คือ
สัมประสิทธ์ิดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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 ตารางท่ี 2 แสดงตวัอย่างอตัราการกดักร่อนของโครงสร้างเหล็กท่ีแนะน าตาม

มาตรฐาน BS6349-1 หากเปรียบเทียบกบัอตัราการกดักร่อนของเหลก็ในสภาพแวดลอ้มทะเล
ของประเทศไทยดังแสดงในตารางท่ี 1 จะพบว่า อัตราการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพ
บรรยากาศมีค่าใกล้เคียงกนั แต่ในสภาพน ้าข้ึน-น ้าลงอตัราการกดักร่อนของประเทศไทยมีค่าสูง
กว่าค่าท่ีแนะน าตามมาตรฐาน BS6349-1 สูงมาก ดงันั้นวิศวกรควรค านึงถึงความแตกต่างของ
สภาพแวดลอ้มในการพิจารณาออกแบบดา้นความคงทนของโครงสร้างเหลก็ 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบการกัดกร่อนของเหล็กชนิดต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทะเลของ
ประเทศไทย 
 

                                                       
 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของเหล็กชนิดต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทะเลของ
ประเทศไทยกบัมาตรฐาน BS6349-1 
 

Steel type Condition Location Corrosion rate  (µm/year) A B
Rack 1 22.68 5.25 0.59
Rack 2 25.86 6.59 0.55
Under 4 461.42 54.45 0.86

Under 12A 218.63 91.62 0.35
Rack 1 22.21 4.83 0.61
Rack 2 26.50 6.81 0.55
Under 4 480.29 65.46 0.80

Under 12A 238.6 68.71 0.50
Rack 1 19.93 4.63 0.59
Rack 2 23.53 7.93 0.44
Under 4 398.53 61.66 0.75

Under 12A 196.18 48.31 0.56

Atmospheric
SMA490A

Tidal

SM490YA
Atmospheric

Tidal

SS400
Atmospheric

Tidal



 

 

 

                                                 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
 อตัราการกดักร่อนของเหล็กโครงสร้างแต่ละชนิดข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบทางเคมี 

และสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั จากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขององคป์ระกอบทางเคมีใน
เหล็กทนการกัดกร่อน ช่วยลดอัตราการกดักร่อนในระยะยาวลงได้ ทิศทางท่ีท าให้การตก
กระทบสะสมของคลอไรดสู์งข้ึนจะท าใหอ้ตัราการกดักร่อนสูงข้ึน และคุณภาพของน ้าทะเลท่ีมี
ปริมาณคลอไรด์สูง ปริมาณออกซิเจนสูง การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตในทะเลสูง จะช่วยเร่ง
ใหเ้กิดการกดักร่อนท่ีเร็วข้ึน วิศวกรควรค านึงถึงความแตกต่างกนัของสภาพแวดลอ้ม
ของประเทศไทย กบัสภาพแวดลอ้มของมาตรฐานท่ีใชใ้นการออกแบบดา้นความคงทนของ
โครงสร้างเหลก็  
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การใช้เถ้าชานอ้อยเพือ่เป็นวสัดุปอซโซลานในงานคอนกรีต 
 

โดย 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพทิักษ์กลุ 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 
อ้อยและเถ้าชานอ้อย   

แมว้่าคนไทยมีความคุน้เคยกบัออ้ยเป็นอย่างดียิ่ง เน่ืองจากเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีปลูกกนัมากในแถบภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศไทยและออ้ยเป็นวตัถุดิบ
ท่ีส าคญัในการผลิตน ้ าตาลทราย แต่เถา้ชานออ้ย (bagasse ash หรือ sugar cane bagasse ash) 
กลบัเป็นวสัดุท่ีคนไทยไม่คุน้เคย และหากกล่าวว่าเถา้ชานออ้ยสามารถใช้เป็นส่วนผสมใน
คอนกรีตดว้ยแลว้  คนทัว่ไปจะยิง่แปลกใจอยา่งมาก 

ชานออ้ยเป็นวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้ าตาล จากนั้นโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน ้ าตาลจึงใชช้านออ้ยเป็นเช้ือเพลิงใหค้วามร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า   ชาน
ออ้ยถือว่าเป็นเช้ือเพลิงท่ีดีเพราะสร้างปัญหาต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยเน่ืองจากมีปริมาณก ามะถนั
ต ่าจึงไม่ก่อให้เกิดฝนกรด ในปี พ.ศ. 2550-51 พบว่าประเทศไทยผลิตออ้ยทั้งหมดประมาณ 
73.31 ลา้นตนั [1] และหลงัจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลมีชานออ้ยเหลือประมาณร้อยละ 26 
ของน ้าหนกัออ้ยหรือมีชานออ้ยประมาณ 19 ลา้นตนั และภายหลงัจากการเผาชานออ้ยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าจะเหลือเป็นเถา้ชานออ้ยร้อยละ 0.62 ของน ้ าหนกัออ้ย [2] หรือประมาณ 4.5 แสน
ตนัต่อปี (ดูตารางท่ี 1) ซ่ึงเถา้ชานออ้ยเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตอ้งน าไปท้ิง (ดูรูปท่ี 1) และมีบางส่วนท่ี
เกษตรกรน าเถา้ชานออ้ยไปท าปุ๋ย หรือปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด 



 

 

 
                        ตารางท่ี 1 ปริมาณออ้ย ชานออ้ย และเถา้ชานออ้ย ในช่วงปี พ.ศ. 2543/44 ถึง 2550/51 ของไทย [1] 
 

      ออ้ย (ลา้นตนั/ปี) ชานออ้ย (ลา้นตนั/ปี)* เถา้ชานออ้ย (ตนั/ปี)** 
พ.ศ.2550/51 73.31 19.06 454,500 
พ.ศ.2549/50 63.79 14.59 395,400 
พ.ศ.2548/49 44.68 12.14 289,400 
พ.ศ.2547/48 47.81 12.43 296,400 
พ.ศ.2546/47 64.48 14.76 399,700 
พ.ศ.2545/46 74.06 19.26 459,100 
พ.ศ.2544/45 59.49 15.47 368,800 
พ.ศ.2543/44 48.65 12.65 301,600 

 
                                 หมายเหตุ   * ร้อยละ 26 ของปริมาณออ้ย       ** ร้อยละ 0.62 ของปริมาณออ้ย [2]    

องค์ประกอบทางเคมขีองเถ้าชานอ้อย 
องคป์ระกอบทางเคมีของเถา้ชานออ้ยบดละเอียดท่ีน ามาจากแหล่งผลิต 3 จงัหวดั

ในประเทศไทยเทียบกบัของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 2   ซ่ึง
พบวา่เถา้ชานออ้ยมีซิลิกอนไดออกไซดเ์ป็นหลกัซ่ึงมากกวา่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนตแ์ละเถา้ชานออ้ยบดละเอียดจาก 3 แหล่ง [3] 

 

องคป์ระกอบทางเคมี (%) 
Cement Type 
I 

จาก 
ลพบุรี 

จาก 
ราชบุรี 

จาก 
นครสวรรค ์

Silicon Dioxide (SiO2) 20.80 59.3 67.1 54.5 
Aluminium Oxide (Al2O3) 5.50 4.5 4.5 6.0 
Iron Oxide (Fe2O3) 3.16 3.4 2.4 3.2 



 

 

Calcium Oxide (CaO) 64.97 14.8 3.6 15.4 
Magnesium Oxide (MgO) 1.06 1.8 2.1 1.4 
Potassium Oxide (K2O) 0.55 2.7 4.3 0.1 
Sulfur Trioxide (SO3) 2.96 1.6 1.6 0.1 
Loss On Ignition (LOI) 2.89 9.1 13.7 19.4 
SiO2+Al2O3+Fe2O3 - 69.2 73.9 63.7 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 2 เป็นขอ้มูลของโรงงานน ้ าตาลท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันั้น  และ
ไม่ไดห้มายความวา่เป็นองคป์ระกอบทางเคมีของเถา้ชานออ้ยของจงัหวดันั้นทุกโรงงาน 

 
ปัญหาของเถ้าชานอ้อย 

ปัจจุบันมีแนวโน้มการเพิ่มของเถ้าชานอ้อยมากข้ึนเน่ืองจากการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงของน ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ ซ่ึงใช้ออ้ยเป็น
วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตเอทานอล การน าออ้ยไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลท าให้
ราคาออ้ยสูงข้ึนมากและเป็นผลใหร้าคาน ้าตาลภายในประเทศสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในช่วง 2-3 
ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2552-2554) แมว้่าประเทศไทยมีเถา้จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก
และหลากหลายชนิด แต่มีเถา้จ  านวนนอ้ยและมีเถา้เพียงไม่ก่ีชนิดท่ีมีศกัยภาพท่ีจะน ามาใชเ้ป็น
วสัดุผสมในงานคอนกรีตได ้เถา้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นงานคอนกรีตไดม้กัตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือ  
“เป็นเถ้าที่มีออกไซด์ของซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซ่ึงโดยทั่วไปควรมากกว่า
ร้อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอียดสูงหรือสามารถท าให้มีความละเอียดสูงได้ และไม่เป็น
ผลึกคือสามารถท าปฏิกิริยากับด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ได้”  ซ่ึงเถา้จากการเผาชานออ้ย 
(bagasse ash) มีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชไ้ด ้ขณะท่ีเถา้จากการเผาขยะ เถา้จากการเผาเศษไม ้ เถา้
จากการเผาข้ีเล่ือยไม ้เถา้จากการเผาพลาสติค เถา้จากการเผากระดาษ เถา้จากการเผายางรถยนต ์
เป็นตน้ พบว่าเถา้เหล่าน้ีมีคุณภาพต ่าและการน าใชใ้นส่วนผสมของคอนกรีตมกัส่งผลทางดา้น
ลบต่อคุณภาพของคอนกรีตอยา่งมาก  

 



 

 

    

                                                     
 
                                                                              รูปท่ี 1 บ่อท้ิงเถา้ชานออ้ย 
 

การน าเถ้าชานอ้อยไปใช้ในงานคอนกรีต  
 เถา้ชานออ้ยท่ีได้จากโรงงานโดยตรง  มีขนาดใหญ่ รูพรุนสูง และ มีรูปร่างไม่

แน่นอน  (ดูรูปท่ี 2)  และหากน าไปแทนท่ีปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต  พบว่าท าให้
ส่วนผสมคอนกรีตตอ้งการน ้ ามากข้ึน  มีการสูญเสียค่ายบุตวัอยา่งรวดเร็ว และก าลงัอดัต ่ากว่า
คอนกรีตท่ีไม่ผสมเถ้าชานออ้ยอย่างมาก  กล่าวโดยสรุปคือ เถ้าชานอ้อยท่ีได้จากโรงงาน
โดยตรงไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นส่วนผสมคอนกรีต 

แมว้่าเถา้ชานออ้ยจากโรงงานโดยตรงจะไม่เป็นวสัดุปอซโซลาน (Pozzolan) ท่ีดี  
แต่สามารถพฒันาคุณภาพของเถา้ชานออ้ยใหเ้ป็นวสัดุปอซโซลานท่ีดีได ้ โดยการบดให้มีความ
ละเอียดสูง  ซ่ึงพบว่าเถา้ชานออ้ยบดละเอียดเป็นวสัดุปอซโซลานท่ีดี และสามารถปรับปรุง
คุณสมบติับางประการของคอนกรีตให้ดีข้ึน และหากมีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง จะ
สามารถน ามาใชใ้นงานคอนกรีตไดเ้ช่นเดียวกบัเถา้ถ่านหิน  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                        
        

                                   ก.ภาพขยายเถา้ชานออ้ยก่อนบด                   ข. ภาพขยายเถา้ชานออ้ยหลงับด 
                                            รูปท่ี 2 ภาพถ่ายขยายอนุภาคของเถา้ชานออ้ยก่อนและหลงับดละเอียด [4] 

 
อรรคเดช [4] ไดศึ้กษาการใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียด (คา้งตะแกรงขนาด 45 ไมครอน

ร้อยละ 0.42) ในการท าคอนกรีตก าลงัสูงโดยออกแบบก าลงัอดัของคอนกรีตควบคุม (ไม่ใชเ้ถา้
ชานออ้ย) ท่ีอาย ุ28 วนั ไวท่ี้ 400 กก/ซม2 ใชป้ริมาณปูนซีเมนต ์450 กก/ม3 ควบคุมค่าอตัราส่วนน ้ า
ต่อวสัดุประสาน (W/B) เท่ากบั 0.45  และใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์
ประเภทท่ี 1 ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน ้ าหนักของวสัดุประสาน ใช้สารลดน ้ าพิเศษ
ควบคุมค่าการยบุตวัใหอ้ยูใ่นช่วง 5 - 10 ซม. และมีผลการทดสอบตามตารางท่ี 3 

 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี 3 ก าลังอัดประลัยของคอนกรีตก าลังอัดสูงท่ีใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนท่ี
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 เม่ือมี W/B เท่ากบั 0.45 [4]  

 

Concrete 
Compressive Strength, ksc (Normalized Compressive Strength, %) 
7 days 28 days 90 days 180 days 

H-CI 337 (100) 419 (100) 508 (100) 521 (100) 

H-BA-10 373 (111) 474 (113) 555 (109) 565 (108) 

H-BA-20 358 (106) 469 (112) 577 (113) 586 (112) 

H-BA-30 341 (101) 420 (100) 525 (103) 535 (103) 

H-BA-40 333 (99) 402 (96) 487 (96) 496 (95) 

H-BA-50 293 (87) 384 (92) 462 (91) 467 (90) 
              

หมายเหตุ : ส่วนท่ีแรงเงาหมายถึงคอนกรีตท่ีมีค่าก าลงัอดันอ้ยกวา่คอนกรีตควบคุม H-CI   
 

คอนกรีตท่ีใช้เถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 
ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน ้ าหนกัของวสัดุประสาน ท่ีอายุการบ่ม 7 วนั สามารถพฒันาก าลงั
อดัไดเ้ท่ากบั 373, 358 และ 341 กก/ซม2 (คอนกรีต H-BA-10, H-BA-20, และ H-BA-30 
ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นก าลงัอดัท่ีสูงกว่าคอนกรีตควบคุม H-CI โดยคิดเป็นร้อยละ 111, 106 และ 
101 ของคอนกรีตควบคุมตามล าดบั และยงัพบว่าท่ีอายุบ่ม 90 วนั ส่วนผสมคอนกรีตท่ีใชเ้ถา้
ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ร้อยละ 20 โดยน ้ าหนักวสัดุ
ประสาน สามารถพฒันาก าลงัอดัได้สูงสุดคือเท่ากบั 577 กก/ซม2 คิดเป็นร้อยละ 113 ของ
คอนกรีตควบคุม [4] 

อยา่งไรกต็าม การใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียดในการแทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 40 ข้ึน
ไปจะท าใหก้  าลงัอดัของคอนกรีตมีค่าต ่ากว่าคอนกรีตควบคุมโดยมีค่าประมาณร้อยละ 90 ของ
คอนกรีตควบคุม  ส าหรับโมดูลสัยดืหยุน่ของคอนกรีตผสมเถา้ชานออ้ยพบวา่สามารถใชก้าร 



 

 

 
ประเมินตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้ เพราะโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโมดูลสัยืดหยุ่นของคอนกรีตทัว่ไป  กล่าวคือ โมดูลสัยืดหยุ่นมีค่าสูงข้ึน
ตามค่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008 [5] แนะน าค่าโมดูลสัยดืหยุน่
ของคอนกรีตทัว่ไปตามสมการท่ี (1) 

 
                                     Ec = 'cf15100      กก/ซม2               (1) 

                                โดยท่ี Ec และ f’c มีหน่วยเป็น กก/ซม2 
 

การต้านทานต่อการแทรกซึมของคลอไรด์ 
คุณสมบติัท่ีดีมากประการหน่ึงของการใชเ้ถา้ชานออ้ยในงานคอนกรีต คือ สามารถ

ตา้นทานการแทรกซึมของคลอไรดเ์ขา้สู่คอนกรีตไดสู้ง  ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4  
คอนกรีตท่ีใช้เถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 

เป็นวสัดุประสานมีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรดท่ี์ลดนอ้ยลงและนอ้ยกว่า
คอนกรีตควบคุม N-CI ซ่ึงใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 และ คอนกรีตควบคุม N-CV 
ซ่ึงใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 5เป็นวสัดุประสาน และยิ่งนอ้ยลงเม่ือใชเ้ถา้ชานออ้ย
บดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ในปริมาณท่ีมากข้ึน กล่าวคือเม่ือแช่
คอนกรีตในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ร้อยละ 3 เป็นเวลา  180 วนั คอนกรีต
ควบคุม N-CI มีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด ์เท่ากบั 35 มม. แต่คอนกรีต
ท่ีใช้เถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ร้อยละ10, 20, 30, 40 
และ 50 โดยน ้าหนกัวสัดุประสาน มีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด ์เท่ากบั 
25, 17, 14, 10 และ 8 มม. ตามล าดบั โดยส่วนผสมคอนกรีต N-BA-50 สามารถตา้นทานการ
แทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรดไ์ดดี้ท่ีสุด คือมีระยะการแทรกซึมของคลอไรด ์เท่ากบั 
7 และ 8 มม. ท่ีอายกุารแช่ 90 และ 180 วนัตามล าดบั 

 
 



 

 

 
นอกจากน้ีการใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดในคอนกรีตแม้ว่ามีก าลังอัดท่ีต ่ากว่า

คอนกรีตควบคุมในกรณีท่ีมีการแทนท่ีปูนซีเมนตท่ี์ค่อนขา้งสูง (ตวัอยา่ง N-BA-40 และ N-BA-
50) แต่ยงัคงมีระยะการแทรกซึมของคลอไรดท่ี์นอ้ยกวา่คอนกรีตควบคุมได ้แสดงใหเ้ห็นว่าเถา้
ชานออ้ยบดละเอียดสามารถเพิ่มความตา้นทานการแทรกซึมของคลอไรดข์องคอนกรีตไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
ตารางท่ี 4 ระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรดท่ี์มีเขม้ขน้ร้อยละ 3 ในคอนกรีตท่ี
ผสมเถา้ชานออ้ย [4] 

    
Specimen Compressive Strength  (ksc) Chloride Penetration Depth (mm) 

90 Days 180 Days 90 Days 180 Days 
N-CI 366 410 25 35 
N-CV 368 416 26 37 
N-BA-10 400 426 16 25 
N-BA-20 415 446 12 17 
N-BA-30 371 417 10 14 
N-BA-40 349 367 8 10 
N-BA-50 331 344 7 8 

 
ความร้อนของคอนกรีตทีผ่สมเถ้าชานอ้อย 

นนัทชยั ชูศิลป์ [6] ไดท้ดสอบการพฒันาความร้อนของคอนกรีตท่ีผสมเถา้ชานออ้ย
บดละเอียด (คา้งตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 2.8) เม่ือแทนท่ีปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 
ร้อยละ 10, 20, และ 30 โดยน ้ าหนกัของวสัดุประสาน โดยเปรียบเทียบกบัคอนกรีตควบคุมซ่ึง
ใชปู้นซีเมนตเ์ท่ากบั 350 กก/ม3 ซ่ึงผลการทดสอบแสดงดงัรูปท่ี 3  

 



 

 

 
คอนกรีตควบคุม (35CT) มีการพฒันาอุณหภูมิสูงสุดเท่ากบั 30 องศาเซลเซียสเม่ือ

ผสมคอนกรีตเป็นเวลา 13 ชั่วโมง  ขณะท่ีคอนกรีตผสมเถา้ชานออ้ยร้อยละ 10, 20, และ 30 
(35BA10, 35BA20, และ 35BA30 ตามล าดบั) มีการพฒันาอุณหภูมิสูงสุดเท่ากบั 26, 23, และ 
20 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิลดลง 4, 7, และ 10 องศาเซลเซียส ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่า
การใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนสามารถลดความร้อนไดเ้ช่นเดียวกบั
การใช้วสัดุปอซโซลานอ่ืนๆ เช่น เถา้ถ่านหิน  นอกจากน้ีเวลาท่ีเกิดอุณหภูมิสูงสุดส าหรับ
คอนกรีตท่ีผสมเถา้ชานออ้ยบดละเอียดพบว่ายืดออกไปจากคอนกรีตควบคุมประมาณ 1 ถึง 2 
ชัว่โมง  โดยข้ึนอยูก่บัปริมาณการแทนท่ีปูนซีเมนต ์กล่าวคือ หากแทนท่ีมาก จะยดืออกไปมาก  
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากมีการใช้สารลดน ้ าพิเศษในปริมาณท่ีมากข้ึนเม่ือมีการแทนท่ี
ปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้ชานออ้ยท่ีสูงข้ึน  และอีกเหตุผลหน่ึงคือเม่ือมีการแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้
ชานออ้ยมากข้ึน ท าใหค้อนกรีตดงักล่าวมีปูนซีเมนตล์ดลงจึงมีการพฒันาความร้อนท่ีชา้ลง  

 

                             
รูปท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิของคอนกรีตและระยะเวลาภายหลังจากการผสม
คอนกรีต  
 (35CT คือคอนกรีตควบคุม ส่วน 35BA10, 35BA20, และ 35BA30 เป็นคอนกรีตท่ีใชเ้ถา้ชาน
ออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 10, 20, และ 30 โดยน ้าหนกัของวสัดุประสาน) [6] 
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ข้อแนะน าในการน าเถ้าชานอ้อยไปใช้ในงานคอนกรีต 

 ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานส าหรับก าหนดคุณสมบติัของเถา้ชานออ้ย
เพื่อใชใ้นงานคอนกรีตแต่อย่างใด  เน่ืองจากเถา้ชานออ้ยเป็นวสัดุปอซโซลานชนิดใหม่และมี
การศึกษาวิจยัส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศท่ีมีการผลิตออ้ยเป็นหลกั  ดงันั้นการวิจยัเก่ียวกบัการใช้
เถา้ชานออ้ยในคอนกรีตจึงมีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัการวิจยัเถา้ถ่านหินหรือซิลิกาฟูม  

จากผลการศึกษาและขอ้มูลท่ีมีอยูอ่าจสามารถก าหนดคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของเถา้
ชานออ้ยเพื่อใชใ้นงานคอนกรีตไดค้ร่าวๆ คือ เถา้ชานออ้ยควรมีค่าการสูญเสียน ้ าหนกัเน่ืองจาก
การเผา (LOI) ไม่เกินร้อยละ 15   มีค่าดชันีก าลงัท่ีอาย ุ7 และ 28 วนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75   ความ
ละเอียดของเถา้ชานออ้ยควรคา้งตะแกรงขนาดช่องเปิด 45 ไมโครเมตรไม่เกินร้อยละ 5 และ
ความตอ้งการน ้ าของมอร์ตา้ร์ผสมเถา้ชานออ้ยไม่ควรสูงกว่าร้อยละ 105 เม่ือแทนท่ีปูนซีเมนต์
ดว้ยเถา้ชานออ้ยร้อยละ 20  และท่ีส าคญัคือเถา้ชานออ้ยตอ้งไม่มีน ้ าตาลหรือน ้ าออ้ยปะปนอยู ่ 
เพราะน ้ าตาลหรือน ้ าอ้อยเป็นสารหน่วงการก่อตัวท่ีรุนแรงและอาจสร้างความเสียหายต่อ
คอนกรีตไดเ้ช่นเดียวกบัการเติมน ้าตาลลงในส่วนผสมคอนกรีต 
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