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1. บทนา
ในกระบวนการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร สิ่ งสาคัญประการแรกที่ควรพึงพิจารณา
คือความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการประเมินสภาพคอนกรี ตที่ถูกต้อง รวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อ
การซ่ อมแซมที่ ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเสี ยหายที เกิดขึ้ นจริ ง ด้วยเหตุ น้ ี การตีความ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวจึงเป็ นหนึ่งในประเด็นหลักที่สาคัญ เนื่องจากลักษณะความ
เสี ยหายที่พบเห็น อาจไม่เกี่ยวข้องกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง ทาให้การซ่ อมแซมโครงสร้าง
เป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ไม่ตรงประเด็น และส่ งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบตั ิในเวลาต่อมา [1]
ประเภทของรอยร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างอาคาร โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่
ได้แก่ รอยแตกร้าวที่ยงั มีการขยายตัว และรอยแตกร้าวที่หยุดการขยายตัวแล้ว ซึ่ งรู ปแบบรอย
ร้าวในโครงสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัว่ ไป สามารถแสดงได้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจาแนกประเภทรอยร้ าว

สาหรับการตรวจสอบรอยร้าว เพื่อการพิจารณาสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเป็ นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสาคัญ โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
1. ตาแหน่งรอยร้าว
2. รู ปแบบรอยแตก
3. ความกว้างรอยร้าว
4. อายุรอยร้าว
5. การพิจารณาประเภทรอยร้าว(เป็ นรอยร้าวที่หยุดการเคลื่อนตัวแล้ว/ยังไม่หยุดการเคลื่อน
ตัว)
จากข้อมูลต่ างๆเหล่านี้ จะทาให้ผูป้ ระเมิ นปั ญหารอยร้ าวได้อย่างถูกต้อง ทราบ
ระดับความอันตรายของรอยแตกร้ าว รวมไปถึงการเลือกวิธีการซ่ อมแซมรอยร้ าวที่มีความ
เหมาะสม

โบราณสถานคือสถานที่เก่าแก่ และเต็มเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ตลอด
จนถึงแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ที่เหล่าบรรพชนได้ดารงรักษา และสื บทอดเจตนา จาก
รุ่ นสู่ รุ่นมาจนถึงยุคปัจจุบนั แต่เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เราเห็นความสาคัญของ
สิ่ งต่างๆเหล่านี้ลดลง โบราณสถาน วัดวาอารามต่างๆเริ่ มถูกทอดทิ้งให้รกร้างไปพร้อมๆกับการ
เสื่ อมสภาพตามกาลเวลา โครงสร้างโบราณสถานจึงเป็ นโครงสร้างเก่าที่มีความอ่อนแอ เกิด
ความเสี ยหายได้ง่ายและมีความรุ นแรงมากกว่าโครงสร้ างอาคารทัว่ ไป ดังนั้น การประเมิ น
ความกว้า งรอยแตกร้ า วส าหรั บโครงสร้ างโบราณสถาน จึ ง ควรมี ค วามเฉพาะตัวสู ง และมี
ลัก ษณะแตกต่ า งจากการประเมิ น ความกว้า งรอยแตกในโครงสร้ า งอาคารทั่ว ไป โดยน า
มาตรฐานการตรวจวัดความกว้างรอยแตกร้าวโครงสร้างอาคารในปั จจุบนั ในรู ปแบบต่างๆ มา
ทาการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกับแนวโน้มความเสี ยหายจริ งของโครงสร้างโบราณสถาน
2. ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดรอยแตกร้ าวสาหรับโครงสร้ างคอนกรีต
ปั ญหารอยร้ าวเป็ นปั ญหาสาคัญที่ เกิ ดควบคู่ กบั โครงสร้ างคอนกรี ตอยู่เสมอ [2]
เนื่ องจากคอนกรี ตจะมี ปัญหาในส่ วนของการรั บแรงดึ งเป็ นหลัก เพื่อการจาแนกชนิ ดและ
สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวที่ชดั เจน จึงจัดจาแนกชนิดและสาเหตุการเกิดรอยร้าวได้ดงั แสดงใน
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปัจจัยการเกิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

โดยรอยร้าวทั้ง 4 ประเภทนี้ บ่งชี้สภาพความมัน่ คงแข็งแรงของโครงสร้างแตกต่าง
กัน โดยรอยร้ า วที่ ควรได้รั บการพิจ ารณาปั ญ หาเป็ นพิ เศษ ได้แก่ รอยร้ า วที่ เกิ ดจากการรั บ
น้ าหนักไม่ได้ และรอยร้าวที่เกิดจากการทรุ ดตัวของฐานราก เนื่องจากรอยร้าวทั้ง 2 ประเภทนี้
อาจส่ งผลต่อความมัน่ คงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในภายหลังได้

รอยร้ าวทีเ่ กิดจากโครงสร้ างรับนา้ หนักไม่ ได้
รอยร้าวประเภทนี้เป็ นรอยร้าวที่เกิดในโครงสร้างหลักขององค์อาคารเกิดภาวะรับ
น้ าหนักไม่ได้ โดยสาเหตุเกิดจาก
 หน้าตัดมีขนาดเล็กเกินไป
 วางเหล็กเสริ มผิดตาแหน่ง
 ใช้งานน้ าหนักบรรทุกเกินกว่าที่ออกแบบไว้ ซึ่งลักษณะความเสี ยหายเป็ น 3 ลักษณะ
ได้แก่

เสา เมื่อโครงสร้างรับน้ าหนักไม่ได้จะเกิดการแอ่นตัว รอยร้าวจะเกิดบริ เวณช่วง
กลางใต้ทอ้ งคานและจะลามออกทั้งสองข้าง มีลกั ษณะเป็ นรู ปตัว U
คาน เมื่อโครงสร้างรับน้ าหนักไม่ได้จะเกิดการโก่งตัว รอยร้าวจะเกิดบริ เวณด้าน
ใดด้านหนึ่ งหรื อสองด้านติดกันบริ เวณด้านที่โก่งจะเกิดรอยแตกร้าวเนื่ องจากรับแรงดึงส่ วน
ด้านที่ไม่โก่งจะไม่เกิดรอยแตกร้าวเนื่องจากได้ รับแรงอัด

พืน้ เมื่อโครงสร้างรับน้ าหนักไม่ได้จะเกิดการแอ่นตัว จะพบรอยแตกร้าวบริ เวณ
ขอบพื้นใกล้คานหรื อเหนื อคาน ลักษณะรอยแตกเป็ นเส้นขนานกับความยาวของคาน เมื่อพื้น
เกิดการแอ่นตัวมากขึ้นทาให้เกิดรอยแตกมากขึ้น

ภาพที่ 3 ปัญหาที่เกิดจากการรับน้ าหนักไม่ได้
รอยร้ าวทีเ่ กิดจากฐานรากเกิดการทรุดตัว
โดยปกติเสาตาแหน่งที่ฐานรากเกิดการทรุ ดตัวจะไม่เกิดรอยแตกร้าว เนื่องจากเกิด
การทรุ ดตัวตามกัน แต่เสาบริ เวณอื่นๆจะถูกรั้งให้เกิดการโก่งงอ เมื่อเสาโก่งงอจะก่อให้เกิดรอย
แตกร้าว โดยรอยแตกร้าวจะมีลกั ษณะเส้นเป็ นปล้องๆ ปลายของรอยร้าวชี้ไปในทิศทางที่ฐาน
รากเกิดการทรุ ดตัว
นอกจากนี้ ปั จ จัยที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ รอยร้ าวที่ เกิ ด จากการหดตัวของ
คอนกรี ต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การหดตัวแบบแห้ง (Drying Shrinkage) ของคอนกรี ต [3]
การหดตัวแบบแห้ ง (Drying Shrinkage Crack)
การพิจารณาด้านความปลอดภัยขององค์อาคารต้องอาศัยข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะ
รู ปร่ างและองค์ประกอบอาคารต่างๆ ทั้งในส่ วนของการบิดเบี้ยว การแอ่นตัว โดยเฉพาะใน
โครงสร้างอาคาร รอยแตกร้าวจะเป็ นสัญญาณสาคัญที่สามารถจาแนกสาเหตุสาเหตุเบื้องต้น

ของการเกิดปั ญหาได้ ลักษณะและสาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่สามารถบ่งชี้
ที่ มาของปั ญหาในเบื้ องต้น และสามารถดาเนิ น การแก้ไขได้อย่างทันท่ วงที โดยเฉพาะใน
โครงสร้างที่มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับอากาศมาก ๆ เช่น พื้น หรื อ กาแพง จะมีโอกาสการเกิดการ
แตกร้าวเนื่องจากการหดตัวแบบแห้ง มากกว่าคอนกรี ตโครงสร้างทัว่ ๆไป
สาเหตุหลักการเกิดรอยแตกร้ าว
2.1.1 การสู ญเสี ยน้าของคอนกรีต (Capillary Water Loss) การสู ญเสี ยน้ า
ของคอนกรี ตเป็ นสาเหตุทาให้คอนกรี ตเกิดการหดตัว โดยกลไกการหดตัวของคอนกรี ตนั้นเกิด
จากน้ าที่เติมเต็มอยูภ่ ายในช่องว่างของคอนกรี ต (Capillary Pore) เกิดการระเหยออก เนื่องจาก
สภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ได้แก่ อุณหภูมิที่สูง หรื อความชื้ นสัมพัทธ์ที่ต่า ทา ให้เกิ ด
ปรากฏการณ์แรงตึงผิวในช่องว่างคาปิ ลลารี่ (Capillary Surface Tension) จึงทาให้คอนกรี ตที่อยู่
โดยรอบช่องว่าง Capillary นั้นเกิดการอัดตัวเข้ามาเนื่องจากการรักษาสมดุลของแรง เป็ นสาเหตุ
ทาให้คอนกรี ตเกิดการหดตัว

ภาพที่ 4 การระเหยของน้ าในช่อง Capillary

ภาพที่ 5 แรงดึง Capillary ทาให้คอนกรี ตหดตัว

2.1.2

การเกิดการยึดรั้ ง (Restraint) โดยปกติแล้วการเกิดการหดตัวของ

คอนกรี ตเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถทาให้คอนกรี ตเกิดการแตกร้าวได้ เนื่องจากถ้าคอนกรี ต
เกิดการหดตัวแบบอิสระจะไม่มีการเกิดแรงดึงภายในเกิดขึ้น จึงไม่มีการแตกร้าวจากการหดตัว
แต่ในการใช้งานในชีวติ จริ ง เป็ นไปไม่ได้เลยที่คอนกรี ตจะไม่มีการยึดรั้งเกิดขึ้น ทั้งนี้ การยึดรั้ง
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่

ภาพที่ 6 คอนกรี ตหดตัวแบบอิสระ

2.1.2.1 การยึดรั้งภายใน (Internal Restraint) การยึดรั้งภายในเกิดจากการ
หดตัวภายในที่ไม่เท่ากันของคอนกรี ต เช่น คอนกรี ตที่มีความหนามากๆ อัตราการสู ญเสี ยน้ าที่
ผิวนอกกับภายในคอนกรี ตไม่เท่ากัน เป็ นเหตุให้คอนกรี ตเกิดการยึดรั้งภายในเกิดขึ้น ทาให้เกิด
แรงดึงขึ้นในคอนกรี ตและส่ งผลให้คอนกรี ตเกิดการแตกร้าวในที่สุด นอกจากนี้ การออกแบบ
เหล็กเสริ มที่มีปริ มาณมากเกินไป และไม่เหมาะสม ก็เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คอนกรี ตเกิดการ
แตกร้าวเนื่องจากการยึดรั้งภายในอีกด้วย

ภาพที่ 7 กลไกการแตกร้าวจากการยึดรั้งภายใน (เหล็กเสริ ม)
2.1.2.2 การยึดรั้งภายนอก (External Restraint) การยึดรั้งภายนอก เกิดจากการ
หดตัวของโครงสร้างของคอนกรี ต แล้วมีการยึดหรื อค้ าไว้ดว้ ยโครงสร้างคอนกรี ตอื่นหรื อ
โครงสร้างประเภทอื่น เช่น เหล็กรู ปพรรณ โดยลักษณะการยึดรั้งประเภทนี้ ได้แก่ กาแพง
คอนกรี ตที่อยูร่ ะหว่างเสาหรื อ พื้นคอนกรี ตที่อยูร่ ะหว่างคานขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่งการยึดรั้ง

ภายนอกนี้ ก็เป็ นอี กสาเหตุ ที่ทาให้คอนกรี ตเกิ ดการแตกร้าวเนื่ องมาจากการหดตัวแบบแห้ง
เช่นกัน

ภาพที่ 8 กลไกการเกิดรอยแตกร้าวจากการยึดรั้งภายนอก
ดังนั้นการเกิดการแตกร้าวเนื่องมาจากการหดตัวแบบแห้งของคอนกรี ต จึงเกิดจาก
คอนกรี ตหดตัวเนื่องมาจากการสู ญเสี ยน้ าประกอบกับมีการยึดรั้งเกิดขึ้น จากกลไกดังกล่าว จะ
ทาให้คอนกรี ตเกิดหน่วยแรงดึงภายใน (Tensile Stress) เมื่อหน่วยแรงดึงภายในมากกว่า กาลัง
รับแรงดึงของคอนกรี ต (Tensile Strength) จะส่ งผลให้คอนกรี ตเกิดการแตกร้าวเกิดขึ้น และจะ
ทาให้โครงสร้างเกิดความเสี ยหายในภายหลังได้
3. ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดรอยแตกร้ าวสาหรับโครงสร้ างโบราณสถาน
โบราณสถานในประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ว ัส ดุ ก่ อ สร้ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นวัส ดุ
ธรรมชาติ ที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีต ด้วยกาลเวลาที่ยาวนาน
ประกอบกับปั จจัยทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้โบราณสถานเกิดการชารุ ดทรุ ดโทรม
มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจถึงสาเหตุและสภาพปั ญหาที่แท้จริ งของโบราณสถาน [4] ปั จจัยที่
ก่อให้เกิดรอบแตกร้าวในโครงสร้างโบราณสถาน ประกอบด้วย

ลักษณะภูมอิ ากาศ
มีอิทธิ พลต่อการเสื่ อมสภาพของโบราณสถานเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะภูมิอากาศ
แบบร้อนชื้น ซึ่ งมีคุณลักษณะเฉพาะคือมีความชื้นสู งเกือบตลอดปี เอื้อต่อการเจริ ญเติบโตของ
วัช พื ช จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ค่ อ ยๆกัด กร่ อ นโบราณสถานอย่ า งช้า ๆ ส่ ง ผลต่ อ การเสื่ อ มสภาพของ
โบราณสถานมาก

ภาพที่ 9 ปัญหาวัชพืชเนื่องจากสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย
3.2 ความชื้นหรือนา้
เป็ นต้นเหตุการณ์เสื่ อมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุเกือบทุกชนิด ทั้งใน
รู ปของไอน้ าในบรรยากาศ หรื อน้ าให้ดิน โดยน้ าหรื อความชื้นจะเป็ นตัวกลางปฏิกิริยาระหว่าง
วัตถุและสิ่ งแวดล้อม โดยจะเกิดปฏิกิริยา Ionization, oxidation และ hydrolysis นอกจากนี้น้ ายัง
สามารถเป็ นตัว ทาละลายวัต ถุ ต่ า งๆได้ ด้ว ยเหตุ น้ ี โครงสร้ า งโบราณสถานในสิ่ ง แวดล้อ ม
ลักษณะนี้ จึงเสื่ อมสภาพได้อย่างรวดเร็ ว กาวหรื อวัสดุเชื่ อมประสานสามารถเสื่ อมสภาพและ
อ่ อ นตัว ท าให้เ กิ ด คราบและเสื่ อ มสภาพได้อ ย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ การเปลี่ ย นแปลงทาง
อุณหภูมิจะส่ งผลให้โบราณสถานเกิดการเสื่ อมสภาพเร็ วขึ้น โดยเฉพาะในโครงสร้างอิฐ, หิ น,
ปูน ฯลฯ ทาให้เกิดแรงดันภายในเนื้อวัสดุทาให้วสั ดุสามารถแตกเป็ นเสี่ ยงๆได้

3.3 แสงแดด
แสงแดดเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ก่อให้เกิ ดการเสื่ อมสภาพของอิ นทรี ยวัตถุ เนื่ องจาก
แสงแดดมีรังสี ที่มีช่วงความยาวคลื่นสั้นโดยเฉพาะรังสี อุลตราไวโอเลทซึ่ งมีพลังงานสู งมาก
พอที่จะทาให้เกิดพันธะ(Bond) ระหว่างอะตอมแตกออกได้ ทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีโฟโต้เคมิคลั
(Photochemical reaction) ซึ่ งยังผลให้อิ นทรี ยว์ ตั ถุ โ ดยเฉพาะสี ยอ้ ม สี ทาบ้าน สามารถ
เสื่ อมสภาพได้อย่างรวดเร็ วและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีออกซิ เจน
และความชื้นร่ วมด้วย จะทาให้เกิดการเปลี่ยนสี จากลักษณะสี ขาวเป็ นสี เหลืองๆ

ภาพที่ 10 คราบเหลืองๆจากปัญหาแสงแดด
3.4 ก๊าซพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม
บริ เวณที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ แหล่ ง อุ ต สาหกรรม มั ก จะประกอบด้ ว ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ซึ่ งก๊าซเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลต่ อการเสื่ อมสภาพของ
โบราณสถานอย่างยิ่ง โดยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เมื่อรวมตัวกับไอน้ าในบรรยากาศ จะเกิด
กรดคาร์บอนิค (Carbonic acid) ในขณะที่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะรวมตัวกับน้ าเป็ นกรดซัล

ฟูรัส (Sulphurous acid) เมื่อถูกออกซิไดส์จะเกิดกรดซัลฟูริค (Sulphuric acid) กรดเหล่านี้ทาให้
วัสดุทุกชนิดสามารถเสื่ อมสภาพได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะโครงสร้างโบราณสถานที่ใช้วสั ดุ
ก่อที่ประกอบด้วยหินคาร์บอเนตเป็ นองค์ประกอบกรดเหล่านี้จะค่อยๆละลายคาร์บอเนตจนทา
ให้โครงสร้างโบราณสถานเสื่ อมสภาพ ขาดความแข็งแรง นอกจากนี้บริ เวณพื้นผิวภายนอกของ
โบราณสถานยังจะเกิดการสึ กกร่ อน ก่อให้เกิดคราบเปื้ อนของกรดเกลือ ซึ่ งกรดเกลือนี้ จะเป็ น
ตัวการสาคัญที่สามารถกัดกร่ อนวัสดุได้ทุกชนิด แม้กระทัง่ โลหะที่แข็งแรง แม้ว่ากรดเกลือจะมี
ความเข้มข้นเล็กน้อย แต่หากเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ าๆในระยะยาว จะทาให้โบราณสถานเกิดการ
เสื่ อมสภาพไปอย่างถาวร
3.5 กรด ด่ าง เกลือ
กรด ด่าง เกลือ หรื อสารเคมีอื่นๆที่ปะปนในบรรยากาศในรู ปของไอน้ า รวมไปถึง
น้ าใต้ดิน ล้วนมีผลต่อการเสื่ อมสภาพของโบราณสถาน เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้ อยูใ่ นสถานะ
พร้อมทาปฏิกิริยาตลอดเวลา หากมีความชื้นร่ วมอยูด่ ว้ ย ปฏิกิริยาก็จะสามารถเกิดได้เร็ วขึ้น [5]
กรดเกลือหลายชนิดสามารถดูดความชื้ นได้เมื่อมีอุณหภูมิสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลง เมื่อความชื้ น
สัมพัทธ์สูง เกลือจะดูดความชื้นจากบรรยากาศและคายออก แต่เมื่อความชื้นลดลง น้ าจะค่อยๆ
เกิดการระเหย ทาให้สารละลายเข้มข้นจับตัวกันเป็ นผลึกเกลืออยูใ่ นบริ เวณช่ องว่างนั้น ขนาด
ของผลึ กจะขยายเพิ่มจนเกิ ดการกระเทาะหรื อดันให้วตั ถุ กระเทาะออก โดยเกลื อที่ มีผลต่ อ
โครงสร้างโบราณสถาน ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซัลเฟต และโซเดียมคาร์บอร์เนต ซึ่ ง
ผลึกเกลือเหล่านี้ จะทวีความรุ นแรงมากขึ้น เมื่อมีอนุภาคฝุ่ นละอองเข้ามาร่ วมกับผลึกนั้นด้วย
โดยฝุ่ นละอองสามารถสะสมความชื้นไว้บริ เวณผิวหน้าของวัตถุได้ดี ทาให้ผลึกเกลือทวีความ
รุ นแรงมากขึ้น

3.6 วัชพืช
วัชพืช พืชชั้นต่า จุลินทรี ย ์ จะมีผลอย่างมากต่อการเสื่ อมสภาพของโบราณสถาน
โดยเฉาพะในเขตอากาศร้อนชื้ น ทั้งนี้ เนื่ องจากภูมิอากาศที่เออานวยต่อการเจริ ญเติบโตของ
วัชพืช ทาให้วชั พืชสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี โดยเฉาพะในส่ วนของรากที่ทาหน้าที่ชอนไชเพื่อ
เกาะยึดและดู ดซึ มสารอาหาร เมื่ อวัชพืชเหล่ านี้ เจริ ญเติ บโตบนโบราณสถาน เหล่ ารากพื ช
ทั้งหลายก็จะทาหน้าทีเสมือนลิ่มที่ทาให้เนื้ อวัสดุก่อเกิดการแตกร้าว หลุดกะเทาะ ยิง่ หากเป็ น
รากของพืชขนาดใหญ่ อาจทาให้โบราณสถานเกิดการทรุ ด เอียงตัว หรื อพังทลายได้ เมื่อพืช
เหล่านั้นตายลง ก็จะกลายเป็ นอาหารแก่พืชอื่นๆ และอมน้ าไว้มาก ทาให้โบราณสถานอยู่ใน
สภาพชื้นแฉะ เกิดการสึ กกร่ อนได้ง่าย จุลินทรี ยท์ ี่พบบนโบราณสถาน ได้แก่ มอส สาหร่ าย ไล
เคน รา แบคทีเรี ยต่างๆ เป็ นต้น

ภาพที่ 11 ปัญหาที่เกิดจากวัชพืช

4. วิธีการวัดขนาดรอยแตกร้ าวโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักการประเมินความกว้ างรอยแตกร้ าว ตามมาตรฐาน PCA
[6] กระบวนการวัดรอยร้าวคอนกรี ต จัดเป็ นกระบวนการที่สาคัญสาหรับการ
ตรวจสอบรอยร้ า วเพื่ อ การซ่ อ มแซมคอนกรี ตที่ เ หมาะสม ซึ่ งข้อ มู ล พื้ น ฐานเบื้ อ งต้น
ประกอบด้วยตาแหน่งที่ต้ งั อาคาร, รู ปแบบรอยร้าว, ความยาวรอยร้าว, ความกว้างรอยร้าว, อายุ
ของรอยร้าวที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการพิจารณารอยร้าวว่าเป็ นรอยร้าวที่หยุดการเคลื่อนตัวแล้ว
(Dormant) หรื อเป็ นรอยร้าวที่ยงั ไม่หยุดการเคลื่อนตัว(Dormant) ซึ่ งด้วยข้อมูลเหล่านี้ จะช่ วย
ให้การประเมินสาเหตุของการเกิดรอยร้าวและระดับความรุ นแรงของรอยร้าวได้อย่างเหมาะสม
สาหรับการประเมินสภาพความรุ นแรงของความกว้างรอยร้าว ขึ้นกับปั จจัยหลายๆด้าน ทั้งใน
ส่ วนของประเภทอาคาร, สภาพภูมิอากาศและประเภทของรอยแตกร้าว [7] โดยมาตรฐานของ
สมาคมซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ (Portland Cement Association (PCA)) ได้กล่าวถึงหลักการ
ประเมินความกว้างรอยแตกที่ควรจะเป็ น [8]ซึ่ งตารางที่ 1 จะเป็ นตารางแสดงความกว้างรอย
แตกที่ออกแบบสาหรับงานคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามมาตรฐาน ACI เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ใน
ตารางที่ 1 จะสามารถทาการประเมินและแยกประเภทรอยแตก ได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 กว้างรอยแตกที่ออกแบบไว้สาหรับโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ประเภทโครงสร้าง

ความกว้างรอยร้าว(นิ้ว)

โครงสร้างภายใน
สภาพแห้ง
สภาพเปี ยกหรื อแห้ง
โครงสร้างภายนอก
โครงสร้างกันซึม

0.016
0.012
0.008
0.004

ตารางที่ 2 ระดับความรุ มแรงของความกว้างรอยแตกคอนกรี ต
ประเภทรอยแตก
เล็กมาก (กันซึมได้)
เล็ก (ภายนอก)
ปานกลาง (ภายใน-เปี ยก)
กว้าง (ภายใน-แห้ง)
รุ นแรง

ความกว้าง
รอยร้าว(นิ้ว)
CW
0.004 < CW
0.008 < CW
0.012 < CW
CW > 0.016

CW
0.004
0.008
0.012
0.016
-

หลักการประเมินความกว้ างรอยแตกร้ าว ตามมาตรฐานต่ างๆ
การวัดความกว้างรอยแตกร้าวบริ เวณผิวหน้าโครงสร้างคอนกรี ตควรเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ต่างๆ ที่สาคัญ [9] ดังแสดงในตารางที่ 3

ประเภทโครงสร้าง
ACI 224R.90 [10]
อากาศแห้ง
อากาศชื้น, ร้อนชื้น
โครงสร้างใต้น้ าทะเล
โครงสร้างกันน้ า
ACI 318-89 [11]
โครงสร้างภายใน
โครงสร้างภายนอก
ACI 350R-89 [12]
โครงสร้างในสภาวะทัว่ ไป
โครงสร้างในสภาวะรุ นแรง
CEB/FIP Modal Code 1990 [13]
โครงสร้างในสภาวะร้อนชื้น

ความกว้างรอยร้าว(มม.)

0.41
0.30
0.25
0.10
0.41
0.33
0.27
0.22
0.30

ตารางที่ 3 การประเมินความกว้างรอยแตกร้าวตามมาตรฐานแบบต่างๆ

หลักการประเมินความกว้ างรอยแตกร้ าว ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ
จากข้อกาหนดมาตรฐานการใช้คอนกรี ตในงานก่อสร้างประเทศอังกฤษ [14] ได้
กาหนดกรณี เบื้องต้นของการตรวจสอบความกว้างรอยร้าวโดยทัว่ ไป ซึ่ งความกว้างรอยร้าว
กว้างสุ ดที่สามารถยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร โดยจะวัดที่บริ เวณผิวคอนกรี ต ด้วย
สมมติฐานที่ดว้ ยความกว้างของรอยร้าวจะลดลงอย่างค่อนข้างรวดเร็ วที่ระดับความลึกจากผิว
คอนกรี ต ซึ่ งสมมติ ฐานนี้ จะเกิ ดขึ้นจริ งได้ในกรณี ที่รอยร้ าวที่ เกิ ดขึ้นเป็ นรอยร้ าวที่เกิ ดจาก
คอนกรี ตที่สัมผัสกับอุณหภูมิสูง หรื อคอนกรี ตเกิดการทรุ ดตัวในขณะสภาวะคอนกรี ตสด
การประมาณความกว้ างรอยร้ าวคอนกรีตจากแรงกระทาภายนอก
เมื่อโครงสร้างรับแรงกระทาภายนอก จะก่อให้เกิด Tensile Stresses ซึ่งก่อให้เกิดค่า
ความตึ งเครี ยดและส่ งผลให้คอนกรี ตเกิ ดรอยแตกร้ าวขึ้ น นอกจากนี้ ยังมี การสร้ างสมการ
สาหรับประเมินความกว้างรอยร้าวที่ยอมรับได้ สาหรับงานโครงสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก [15] ดังสมการที่1
w  0.076 f s 3 dc A 10-3 (in - lb) .......(1)

หรื อ w  0.046 f

s

3

dc A 10-6 (SI ) ......(2)

เมื่อ
w  ความกว้างรอยร้าวมากที่สุดที่น่าจะเป็ นไปได้

  ค่าอัตราส่ วนระยะห่ างระหว่างกลางแกน N.A. และบริ เวณพื้นผิว Tension face โดยมี

ค่าประมาณ1.2 สาหรับโครงสร้างคาน
f s  ค่าความเครี ยดเหล็กเสริ ม (MPa)
dc  ค่าความหนาของส่ วนที่ครอบคลุมบริ เวณส่ วนที่รับแรงดึง(จากศูนย์กลางเหล็กเสริ มความ
หนาของ Concrete ที่ปกคลุมในช่วง tension fiber ถึงจุดศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่ใกล้ที่สุด

ในขณะเดี ย วกัน สมการนี้ ได้ถูก น ามาแก้ไขเพื่ อการปรั บปรุ ง แก้ไขข้อ มูล ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น โดยกาหนดความกว้างรอยร้าวให้มีค่าในช่ วงระหว่าง 0.015นิ้ ว (0.38
มม.) หรื อ0.015นิ้ว (0.38 มม.)
เมื่อพิจารณาถึงความกว้างรอยร้าวที่เกิดขึ้น สาเหตุหลักอีกประการหนึ่งที่สาคัญ คือ
การซึ มของน้ าในบริ เวณรอยแตก โดยเมื่อน้ าเกิดการแข็งตัวและขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จะทาให้บริ เวณรอยแตกที่มีน้ าแทรกซึ มอยูจ่ ะดันให้คอนกรี ตเกิดการปริ แตกตาม
ขอบรอยร้าวมากขึ้น ซึ่งหากน้ าแทรกซึ มเข้าไปในบริ เวณที่เป็ นโครงสร้างหลักของอาคาร หรื อ
บริ เวณในเหล็กเสริ มคอนกรี ต จะส่ งผลให้เหล็กเสริ มเกิดการผุกร่ อน นอกจากนี้เหล่าสนิมที่เข้า
มาทาปฏิกิริยาออกซิ เดชัน จะเข้าไปแทรกเกาะบริ เวณพื้นที่ผิวเหล็กเสริ ม ทาให้คอนกรี ตเกิด
การแตกร้าวและปริ แตกเพิ่มมากขึ้น
5. ทิศทางงานวิจัยด้ านการเลือกวิธีการวัดขนาดรอยแตกร้ าวสาหรับโครงสร้ างโบราณสถาน
เมื่ อพิ จารณาโครงสร้ า งอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก กับโครงสร้ างโบราณสถาน
พบว่า โครงสร้างโบราณสถาน มีโอกาสเสื่ อมสภาพได้ง่ายกว่าโครงสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กทัว่ ไป เนื่องจากโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กสามารถควบคุมการแตกร้าวของโครงสร้าง
ได้จากการควบคุ มคุ ณภาพวัสดุก่อสร้าง และการออกแบบที่มีความถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้ง
ด้วยคุณภาพวัสดุก่อสร้างในปั จจุบนั เป็ นวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ และผ่านการพัฒนาคุณภาพ
วัส ดุ ม ากมายสามารถด าเนิ น การพัฒ นาวัส ดุ แ ละปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพการก่ อ สร้ า งได้โ ดยง่ า ย
แตกต่ า งจากโครงสร้ า งโบราณสถานที่ ใ ช้ว สั ดุ ก่ อ โบราณ อี ก ทั้ง ยัง เสื่ อ มสภาพได้ง่ า ยจาก
คุณภาพวัสดุและสภาวะแวดล้อม โอกาสการเสื่ อมสภาพและอัตราการสึ กกร่ อนของโครงสร้าง
จึ ง มี อ ัต ราที่ สู ง กว่ า โครงสร้ า งอาคารทั่ว ไป ดัง นั้น วิ ธี ก ารวัด รอยร้ า วส าหรั บ โครงสร้ า ง
โบราณสถาน จึงควรมีลกั ษณะที่เฉพาะเจาะจง เพื่อการประเมินความเสี ยหายของโครงสร้าง
เป็ นไปอย่า งเหมาะสม จากการเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล การตรวจวัด ความกว้า งรอยร้ า วอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็กทัว่ ไปตามมาตรฐาน กับอัตราการเกิดรอยร้าวในโบราณสถาน พบว่า

แนวโน้มความกว้างรอยร้าวที่เกิดขึ้นในโบราณสถาน มีขนาดใหญ่กว่าความกว้างรอยแตกร้าว
ในโครงสร้างอาคารทัว่ ไป ดังแสดงในกราฟ

ภาพที่ 12 กราฟเปรี ยบเทียบแนวโน้มความกว้างรอยร้าวในโบราณสถานกับความกว้างรอย
แตกร้าวทัว่ ไป
4. บทสรุป
การวิเ คราะห์ ข นาดความกว้า งรอยร้ า วส าหรั บโครงสร้ า งโบราณสถาน ควรมี
รู ปแบบการวิเคราะห์ความกว้างที่แตกต่างจากโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัว่ ไป เนื่ องจาก
ความเสื่ อมสภาพและความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งใน มี ค่ามากกว่าความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นใน
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัว่ ไป

5. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อการวิเคราะห์ความกว้างรอยร้าวที่เหมาะสมกับโครงสร้างโบราณสถาน จึงขอ
เสนอลักษณะรู ปแบบการประเมินความรุ นแรงของความกว้างรอยแตกร้าวสาหรับโครงสร้าง
โบราณสถาน ดังนี้
ตารางที่ 4 การประเมินความรุ นแรงรอยร้าวสาหรับโครงสร้างโบราณสถาน
ประเภทรอยแตก

ความกว้างรอยร้าว(มิลลิเมตร)

CW

เล็กมาก
เล็ก
ปานกลาง
ค่อนข้างรุ นแรง
รุ นแรง

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

5
10
15
20
-
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GREEN CONCRETE … คอนกรีตสี เขียว ... เพือ่ สิ่ งแวดล้ อม
เดชขจร เจริญรัตนาภิรมย์
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
แผนกวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
บริษทั ทีพไี อคอนกรีตจากัด
ในปัจจุบนั ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นับเป็ นปั ญหาใหญ่ของโลกเรา และ
ไม่ใช่เรื่ องไกลตัวอีกต่อไป เพราะภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบมากมายต่อการดารงชีวิตของ
มนุ ษย์ ภาวะโลกร้อน หรื อ ภาวะอุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ ภาวะที่
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสู งขึ้น ทั้งบริ เวณผิวโลกและน้ าในมหาสมุทร มีการคาดการณ์
ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยนี้ จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าโลกของ
เรากาลังร้อนขึ้น อาทิเช่น อุณหภูมิบริ เวณพื้นผิวโลกที่วดั ได้ในแต่ละปี มีแนวโน้มสู งขึ้น (ภาพที่
1) โดยพบว่าในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 1906 – 2005) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสู งขึ้น 0.74 ± 0.18
°C การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าในมหาสมุทรสู งขึ้น และการละลายของภูเขาน้ าแข็งและหิ มะจาก
ขั้วโลกที่ทาให้ระดับน้ าทะเลเฉลี่ยเพิ่มสู งขึ้นทุกปี

[Solomon 2007]

ภาพที่ 1 ผลสั งเกตการณ์ การเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ของอุณหภูมิ ระดับนา้ ทะเลของโลก
และอาณาบริเวณหิมะปกคลุมในซีกโลกเหนือ ทีม่ า: Solomon et al. (2007)
นอกจากหลักฐานที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ภาวะโลกร้อนยังได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ท้ งั
ในปัจจุบนั และมีแนวโน้มที่จะรุ นแรงมากขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น รู ปแบบการตกของน้ าฝน
(Rainfall Pattern) ที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งประเทศ
ไทยจะประสบปัญหาฝนตกมากขึ้นจนก่อให้เกิดอุทกภัยบ่อยขึ้น ในขณะที่บางทวีปอาจต้องพบ
กับ ภัย แล้ง อัน เนื่ อ งมาจากการที่ ฝ นตกน้อ ยเกิ น ไป การที่ พ้ื น ที่ ช ายฝั่ ง ลดลงเนื่ อ งมาจาก
ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น การที่ระบบนิเวศถูกเปลี่ยนแปลงจนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของ

มนุ ษย์รวมทั้งแหล่งอาหารได้รับผลกระทบ และภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้นและทวี
ความรุ นแรงขึ้น เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง พายุ [UNEP 2003]
ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดภาวะโลกร้ อน
จากการสารวจ ตรวจวัด และศึกษาข้อมูล ปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทัว่ โลกต่างลงความเห็นเดียวกันว่า การที่อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสู งขึ้นนั้น มีสาเหตุสาคัญ
มาจาก “กิจกรรมของมนุ ษย์” (Anthropogenic Activities) โดยเฉพาะกิจกรรมอันก่อให้เกิด
“ก๊าซเรื อนกระจก” (Greenhouse Gases) เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide, CO2)
ก๊าซมีเทน (Methane, CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide, NO2) ซึ่งถูกปล่อยออกมา
สู่ ช้ นั บรรยากาศมากเพิ่มขึ้นมากจากในอดีต กั้นการสะท้อนกลับของรังสี อินฟาเรด ส่ งผลให้
อุณหภูมิของโลกสู งขึ้น โดยเฉพาะก๊าซ CO2 ที่พบว่ามีการปลดปล่อยเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง
จากกิ จกรรมของมนุ ษย์ เนื่ องมาจากอัตราความต้องการใช้พลังงานที่ สูงขึ้ นเป็ นปั จจัยหลัก
[International Energy Agency 2011]

ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิแสดงสัดส่ วนของก๊าซเรื อนกระจกที่ถูกปล่อย

จากแต่ละกิจกรรมของมนุษย์ในกลุ่มประเทศ Annex I (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่ลงนามใน
พิธีสารเกียวโต ปี 1997 โดยกลุ่มประเทศ Annex I จะต้องลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ให้อยูใ่ นระดับต่ากว่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปี 1990 โดยเฉลี่ยร้อยละ 5 เป็ นอย่าง
น้อย ให้ได้ในปี 2012) จะเห็นได้ว่า ก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นนั้น มาจากภาคส่ วนของการใช้
พลังงานเป็ นหลัก

ภาพที่ 2 แผนภูมแิ สดงสั ดส่ วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ ูกปล่อยจากแต่ ละ
ภาคส่ วนของกิจกรรมของมนุษย์ ในกลุ่มประเทศ Annex I ในปี 2009
ทีม่ า: Internal Energy Agency (2011)

ในปี 2010 อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ทัว่ โลกกระโดดขึ้นจากปี 2009 กว่า 5.8% คิด
เป็ นปริ มาณรวม 33 พันล้านตัน (ภาพที่ 3) ซึ่ งเป็ นผลมาจากการฟื้ นฟูและเติบโตของเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศ รวมทั้งการเติบโตของจานวนประชากรโลก ซึ่งทาให้อตั ราการใช้พลังงานนั้น
สู ง ขึ้ น ตามไปด้วย รวมไปถึ ง อัต ราการใช้ปูน ซี เ มนต์ที่สู งขึ้ น ตามงานก่ อ สร้ าง อาคาร และ
สาธารณูปโภค ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2010 ทั้งโลกมีอตั ราการใช้พลังงานจากถ่านหิ นและ
แก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างละ 7% โดยคิดเป็ นสัดส่ วน 40% และ 20% ของการปล่อยก๊าซ CO2
ทัว่ โลกตามลาดับ ในขณะที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เติบโตถึงร้อยละ 11 โดยคิดเป็ นต้นเหตุของ
การปล่อยก๊าซ CO2 ทัว่ โลกเป็ นสัดส่ วนถึง 4% [Jos et al. 2011]

ภาพที่ 3 แผนภูมแิ สดงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ เชื้อเพลิงและอุตสาหกรรม
การผลิตปูนซีเมนต์ ต้งั แต่ ปี 1990 ถึง 2010 แบ่ งตามภูมภิ าค
ทีม่ า: Jos et al. (2011)
โดยเมื่อแบ่งเป็ นสัดส่ วนระหว่างกลุ่มประเทศ Annex I กับประเทศกาลังพัฒนา
พบว่ามีอตั ราส่ วนการปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็ น 68% ต่อ 29% ในปี 1990 (3% ที่เหลือมาจาก
กิจกรรมการขนส่ งทางเรื อและทางอากาศระหว่างประเทศ) แต่ในปี 2010 อัตราส่ วนนี้ กลับ
กลายเป็ น 43% ต่อ 54% ชี้ ให้เห็นว่าประเทศกาลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยมีสัดส่ วนการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ที่มากขึ้ น โดยเฉพาะประเทศจีนที่ มีการปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้นจนกลายเป็ น
ประเทศที่ ครองแชมป์ ในการปล่ อยก๊าซ CO2 มากที่ สุดในโลกกว่า 9 พันล้านตันในปี 2010
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เพิ่มขึ้นของประเทศจีน อาจจะดูเป็ นปริ มาณที่
มหาศาล แต่เมื่อคิดเป็ นสัดส่ วนเทียบจานวนประชากร จะคิดเป็ นปริ มาณก๊าซ CO2 ที่ถูกปล่อย
6.8 ตัน/คน ซึ่งยังน้อยกว่าอีกหลายประเทศในกลุ่มประเทศ Annex I

ในส่ วนของประเทศไทย ปริ มาณก๊าซ CO2 ที่ถูกปล่อยในปี 2010 คิดเป็ น 3.4 ตัน/
คน ถึงแม้อาจจะดูเป็ นปริ มาณที่ไม่มาก แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่ น ประเทศอินเดียที่มี
อัตราการเติบโตของจานวนประชากรที่สูงกว่า กลับมีปริ มาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน ที่นอ้ ย
กว่า ที่ 1.5 ตัน/คน เท่านั้น ดังแสดงในตารางในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 โดยคิดเป็ นอัตราการปล่อย
ต่ อประชากร 1 คนในแต่ ละประเทศ
ทีม่ า: Jos et al. (2011)

อันเนื่องมาจากปั ญหาภาวะโลกร้อนที่กาลังเข้าสู่ จุดวิกฤต จึงมีการร่ วมมือกันจาก
หลายๆฝ่ ายในการคิ ดหาหนทางในการช่ วยบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้อนที่ เกิดขึ้นนี้ รวมทั้ง
บริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ต ต่ า งๆเองก็ใ ห้ ค วามสนใจกับ การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้มี ค วามเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น หรื อที่เรี ยกว่า “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Economic & Ecological
Design หรื อ Eco Design) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และ
สิ่ งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของ
การผลิ ต รวมทั้ง การลดผลกระทบที่ มีต่ อสิ่ งแวดล้อมไปพร้ อ มๆกัน โดยผ่า นกระบวนการ
ประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)
การประเมินวัฏจักรชีวติ คืออะไร?
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) เป็ นการประเมินผล
กระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห นึ่ ง ๆ โดยพิ จ ารณาทั้ง วัฏ จัก รชี วิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ ง การใช้งาน ตลอดจนการ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ์ [Chalita 2011] ในที่น้ ี ถ้าเปรี ยบเทียบกับสิ่ งมีชีวิต ก็คงเรี ยกได้ว่าเป็ นการ
ประเมินโดยพิจารณาทั้งช่วงชีวติ ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave)
การประเมิ น วัฏ จักรชี วิต จะใช้ก ารวิเ คราะห์ข ้อ มู ลปริ มาณการใช้พลัง งานหรื อ
วัตถุดิบ (Input) และปริ มาณของเสี ยที่ปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม (Output) รวมทั้งโอกาสของ
กิจกรรมใดๆในวัฏจักรชีวติ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน (ดังแสดงในแผนภาพ
ตัวอย่างในภาพที่ 5) เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ลดการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมให้มากที่สุด

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงตัวอย่ างการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ทีม่ า: Web site – http://www.ccaa.com.au/LCA/lca/scope.php
ในการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมโดยวิธี LCA นั้น โดยส่ วนใหญ่แล้วจะให้
ความสาคัญกับกิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) การได้มาซึ่งวัตถุดิบ (Raw Materials Acquisition)
(2) การใช้พลังงาน (Energy Use)
(3) การผลิต (Manufacturing)
(4) การใช้งานผลิตภัณฑ์ (Use of the Product or Service)
(5) การดูแลรักษาและซ่อมบารุ ง (Maintenance)
(6) การนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
(7) การรี ไซเคิล (Recycling)

โดยในกระบวนการของ LCA ยังสามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอนได้ดงั นี้
(1) การระบุถึงปริ มาณ Inputs และ Outputs ที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งวัฏ
จักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ (Life Cycle Inventory)
(2) การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม (Life Cycle Impact Assessment) โดย
พิจารณาจากปริ มาณ Inputs และ Outputs ที่วดั ได้จากข้อ (1)
(3) การประเมินหาทางปรับปรุ งวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Improvement
Assessment)

เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยน าข้อ มู ล จากข้อ (2)

มาเป็ น

องค์ประกอบในการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งกระบวนการใดๆ
ผลกระทบของวัสดุคอนกรีตทีม่ ตี ่ อภาวะโลกร้ อน
คอนกรี ตนับเป็ นวัสดุก่อสร้างที่มีปริ มาณการใช้มากที่สุดในโลก ทั้งนี้กเ็ ป็ นเพราะ
คอนกรี ตเป็ นวัสดุที่มีความยัง่ ยืน (Sustainable Material) มีความสวยงาม แข็งแรง มีความ
ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ และยังเป็ นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับธรรมชาติในช่ วง
อายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของคอนกรี ตแล้ว จะพบว่า
คอนกรี ตแท้จริ งแล้วได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหลายประการ โดยเฉพาะการผลิต
และขนส่ งนั้น มี การใช้พลังงานมหาศาล และยังก่ อให้เกิ ดก๊าซเรื อนกระจกปล่ อยออกมาสู่
บรรยากาศเป็ นปริ มาณมาก ภาพที่ 6 แสดงภาพรวมวัฏจักรชีวติ ของวัสดุคอนกรี ต

ภาพที่ 6 ภาพรวมวัฏจักรชีวติ ของวัสดุคอนกรีต
ทีม่ า: Jeannette (2005)
อย่า งไรก้ต าม เมื่ อ เที ย บโดยน้ า หนัก คอนกรี ต ไม่ ไ ด้เ ป็ นวัส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่าวัสดุ อื่นๆเท่าใดนัก เพียงแต่คอนกรี ตเป็ นวัสดุ ที่มีการใช้เป็ น
ปริ มาณมหาศาลทุกปี จึงทาให้คอนกรี ตกลายเป็ นตัวการสาคัญในการก่อกาเนิดก๊าซ CO2 สู่ ช้ นั
บรรยากาศโลกไปโดยปริ ยาย ในบางกรณี ศึกษา พบว่าการใช้โครงสร้างเหล็กแทนคอนกรี ต
กลับมีการใช้พลังงานโดยรวมมากกว่า และยังมีการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ ธรรมชาติในปริ มาณที่สูง
กว่า [NRMCA 2008] ภาพที่ 7 แสดงแผนภูมิเปรี ยบเทียบปริ มาณพลังงานที่จาเป็ นต้องใช้ในการผลิต
วัสดุก่อสร้างแต่ละชนิด

ภาพที่ 7 แผนภูมเิ ปรียบเทียบการใช้ พลังงานในการผลิตวัสดุก่อสร้ างแต่ ละชนิด
ทีม่ า: NRMCA (2008)
ทุกวันนี้ ปูนซี เมนต์ถูกผลิตเป็ นปริ มาณไม่ต่ากว่า 2 พันล้านตัน ทุกปี ทัว่ โลก และดู
จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามปริ มาณความต้องการใช้คอนกรี ตในงานก่อสร้างที่เพิ่มสู งขึ้น โดย
มีการคาดการณ์ว่าปริ มาณคอนกรี ตที่ใช้ทวั่ โลกในปี 2050 จะเพิ่มมากขึ้นจากปี 1990 ถึง 4 เท่า
[Chemistry World Magazine 2008]

ภาพที่ 8 แสดงแผนภูมิเปรี ยบเทียบปริ มาณก๊าซ CO2 ที่ถูกปล่อยมาจาก

อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ท้ งั โลกในแต่ละปี ในอดีต และปริ มาณคาดการณ์ในอนาคตโดยเมื่อทา
การประเมินวัฏจักรชีวติ (LCA) ของคอนกรี ต จะพบว่าในวัฏจักรชีวติ ของคอนกรี ต ขั้นตอนที่มี
การปล่อยก๊าซ CO2 มากที่สุดคือในส่ วนของการได้มาซึ่ งวัตถุ ดิบ รองลงมาคือส่ วนของการ
ขนส่ ง (ในที่น้ ี รวมทั้งการขนส่ งวัตถุดิบและการส่ งคอนกรี ตเอง) และยังมีการปล่อยก๊าซ CO2
ในกิจกรรมอื่นๆอีกเล็กน้อย ได้แก่ กระบวนการผลิตคอนกรี ตและกระบวนการกาจัดซากทิ้ง ดัง
แสดงในภาพที่ 9 และเมื่อทาการแยกวิเคราะห์ในการได้มาซึ่ งวัตถุ ดิบแต่ละประเภทของ
คอนกรี ตแล้ว จะเห็นได้ว่าการปล่อยก๊าซ CO2 เป็ นปริ มาณมหาศาลนั้น มาจากปูนซี เมนต์แทบ
ทั้งสิ้ น (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 8 แผนภูมแิ สดงปริมาณก๊าซ CO2 ทีป่ ล่อยจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้งั โลกในแต่ ละปี
ในอดีต และปริมาณคาดการณ์ ในอนาคต แต่ ละปี แยกเป็ นการปล่อยก๊าซ CO2 จาก 3
ส่ วน ได้ แก่ จากกระบวนการผลิต จากการใช้ เชื้อเพลิงและไฟฟ้ า และจากการขนส่ ง
ทีม่ า: WBSCD (2002)

ภาพที่ 9 แผนภูมเิ ปรียบเทียบค่ า GWP-100 หรือ Global Warming Potential-100 (ค่ า
ศักยภาพในการทาให้ โลกร้ อนในรอบ 100 ปี ) ของแต่ ละภาคส่ วนของวัฏจักรชีวติ ของ
คอนกรีต ทีม่ า: Jeannette (2005)

ภาพที่ 10 แผนภูมเิ ปรียบเทียบค่ า GWP-100 หรือ Global Warming Potential-100 (ค่ า
ศักยภาพในการทาให้ โลกร้ อนในรอบ 100 ปี ) ของการได้ มาซึ่งวัตถุดิบแต่ ละประเภท
ของคอนกรีต ทีม่ า: Jeannette (2005)
ปูนซีเมนต์ ทาให้ โลกร้ อนขึน้ อย่ างไร?
โดยปกติแล้ว คอนกรี ตทัว่ ไปจะประกอบไปด้วยปูนซี เมนต์ประมาณ 7 – 15% โดย
น้ าหนัก ขึ้นกับกาลังอัดของคอนกรี ตนั้นๆ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการผลิตปูนซี เมนต์
เริ่ มตั้งแต่การระเบิดเหมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสาคัญในการผลิตปูนซี เมนต์ นัน่ ก็คือ หิ นปูน
(Limestone) นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิ ตปู น ซี เ มนต์ย งั เต็มไปด้ว ยการใช้เชื้ อ เพลิ งและ
พลังงานอีกหล่ายส่ วน ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ทวั่ ไป
ทีม่ า: Saisamon (2007)
หลังจากการระเบิดเหมืองแล้ว หิ นปูนที่ได้จะถูกส่ งเข้าไปยังโรงงานเพื่อทาการบด
และเผารวมกับวัสดุจาพวกที่ให้ซิลิกา้ (Silicon Dioxide, SiO2) และอลูมินา (Aluminium Oxide,
Al2O3) เช่ น ดินเหนี ยว (Clay) หรื อดินดาน (Shale) จนได้เม็ดปูน (Clinker) แล้วจึงทาการ
บดละเอียดร่ วมกับยิปซัม (Gypsum) และแร่ ธาตุอื่นๆ (Additive) จึงได้เป็ นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
โดยคร่ าวๆแล้ว ทุกๆ 1 ตันของปูนซี เมนต์ที่ผลิตได้ จะมีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 สู่ บรรยากาศ
ราวๆ 1 ตัน แต่ดว้ ยกระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในปั จจุบนั ก๊าซ CO2 ที่ถูกปล่อย
จะอยู่ที่ประมาณ 800 กิโลกรัม ต่ อปูนซี เมนต์ 1 ตันที่ถูกผลิต อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ
อุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต์ที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มก็ ย งั มี อ ยู่ม ากเมื่ อ พิ จ ารณาจากอัต ราการผลิ ต
ปูนซี เมนต์ของทั้งโลก ซึ่ งอัตราการปล่อย CO2 จากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซี เมนต์คิดเป็ น
สัดส่ วนประมาณ 5% ของการปล่อย CO2 ทั้งโลกจากกิจกรรมมนุษย์เลยทีเดียว

การที่กระบวนการผลิ ตปูนซี เมนต์มีการปล่อยก๊าซ CO2 ในปริ มาณสู ง นั่นก็เป็ น
เพราะกระบวนการผลิตปูนซี เมนต์มีการเผาหิ นปูน (Limestone: Calcium Carbonate, CaCO3)
เพื่อให้ได้แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาแคลซิ เนชัน่ (Calcination)
ที่ได้ก๊าซ CO2 ออกมาด้วย ดังสมการ
CaCO3 + Heat  CaO + CO2
ความร้อน (Heat) ที่ตอ้ งใช้ในกระบวนการเผานี้ยงั ต้องมีอุณหภูมิสูงเกือบ 1500 °C
ทาให้ตอ้ งมี การเผาผลาญเชื้ อเพลิ ง (Combustion) เป็ นจานวนมาก ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดก๊าซ CO2 สู่ บรรยากาศในปริ มาณมหาศาลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในกระบวนการผลิต
ปูนซี เมนต์ยงั มีการปล่อยก๊าซ CO2 อีกเล็กน้อยเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าและการขนส่ ง
ดังแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 สั ดส่ วนการปล่อยก๊าซ CO2 ของทั้งโลกแบ่ งตามภาคส่ วนของกิจกรรมของมนุษย์
ทีม่ า: WBSCD (2005)

ดังนั้น ด้วยปัญหาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตต่างๆจนได้มาซึ่ งวัสดุคอนกรี ต
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของโลกดังที่กล่าวมา จึงได้มีกลุ่มคนจาก
หลากหลายองค์กรจัดให้มีการณรงค์และเสาะหาวิธีที่จะลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากวัสดุ
คอนกรี ตนี้ ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีแนวทางมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่ งคอนกรี ตที่ก่อให้เกิดปั ญหากับ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด หรื ออาจเรี ยกได้วา่ เป็ น “Green Concrete” หรื อ “คอนกรี ตสี เขียว”
แนวทางการพัฒนาเพือ่ นาไปสู่ “คอนกรีตสี เขียว”
อันที่จริ งแล้ว นิ ยามของคาว่า “คอนกรี ตสี เขียว” อาจมีได้หลากหลายนิ ยามขึ้นอยู่
กับ การตี ค วาม คอนกรี ต สี เ ขี ย วอาจมาจากการใช้ว ตั ถุ ดิ บชนิ ด ใหม่ ห รื อ อาจะเกิ ด จากการ
ปรับปรุ งขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในวงจรชีวิตของคอนกรี ตก็เป็ นได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ น
คอนกรี ต สี เ ขี ย วในรู ป แบบใด ต่ า งก็ มี เ ป้ าหมายเดี ย วกัน ก็ คื อ การลดผลกระทบที่ มี ต่ อ
สิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้คอนกรี ตนัน่ เอง
1. Geopolymer … คอนกรีตไร้ ปูนซีเมนต์
จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็ นวัสดุสารผสมอลูมิโนซิ ลิเกตที่มีโครงสร้าง 3 มิติ
แบบอสัณฐาน (Amorphous Alumino – Silicate Material) จีโอโพลิเมอร์เป็ นวัสดุที่ให้กาลัง
และท าหน้า ที่ เ ป็ นตัว เสริ ม ช่ อ งว่ า งระหว่ า งมวลรวมในคอนกรี ต เหมื อ นกับ ซี เ มนต์เ พสต์
(Cement Paste) อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาเคมีและโครงสร้ างของจีโอโพลิ เมอร์ น้ นั มีความ
แตกต่างไปจากซี เมนต์เพสต์ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ (Hydration) ของปูนซี เมนต์กบั
น้ าจนได้โครงสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate, C-S-H)

จีโอโพลิเมอร์เกิดจากการทาปฏิกิริยาระหว่าง ซิ ลิกอน (Si) กับอลูมิเนียม (Al) ให้
เป็ นโมเลกุลโซ่ในลักษณะของโพลิเมอร์ดว้ ยการเร่ งปฏิกิริยาด้วยสารละลายด่างจาพวกอัลคาไล
ไฮดรอกไซด์ (Alkali Hydroxide) และอัลคาไลซิลิเกต (Alkali Silicate) ดังแสดงในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แผนภูมกิ ารเกิดสารจีโอโพลิเมอร์
ทีม่ า: ปริญญา จินดาประเสริฐ (2549)
ดังนั้น วัตถุดิบที่จะนามาใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์จึงต้องเป็ นสารที่ประกอบไป
ด้วยซิ ลิกา (ซิ ลิกอนออกไซด์, SiO2) และอลูมินา (อลูมิเนียมออกไซด์, Al2O3) อันได้แก่ วัสดุ
ปอซโซลาน (Pozzolanic Materials) เช่น เถ้าลอย (Fly Ash) ดินขาวเผา (Metakaolin) เถ้าแกลบ
(Rice Husk Ash) และตะกรันเตาถลุง (Blast-Furnace Slag) ซึ่ งโดยทัว่ ไป วัสดุปอซโซลานเป็ น
วัสดุที่ใช้ในการทดแทนปูนซีเมนต์ในคอนกรี ตปกติอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตามวัสดุเหล่านี้เป็ นวัสดุที่
ต้องทาปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮ
เดรชัน่ ของปูนซีเมนต์กบั น้ า ดังแสดงในสมการ
Cement + H2O  C-S-H + Ca(OH)2
Pozzolanic Materials + Ca(OH)2  C-S-H

ทุ ก วันนี้ เราจึ ง ใช้วสั ดุ ปอซโซลานได้แค่ ก ารทดแทนปู น ซี เมนต์เ พี ยงบางส่ ว น
เท่านั้น ในขณะที่จีโอโพลิเมอร์คอนกรี ตนั้นไม่จาเป็ นต้องใช้ปูนซี เมนต์ในการทาปฏิกิริยาเลย
เราจึงลดผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมไปได้มากด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์ในการผลิตคอนกรี ต

ภาพที่ 14 ลักษณะคอนกรีตสดทีท่ ามาจากวัสดุจีโอโพลิเมอร์
ทีม่ า: Hardjito and Rangan (2005)
จากการศึกษาเบื้องต้นในการทดลองผลิตจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าลอยแม่เมาะ พบว่า
เถ้าลอยแม่เมาะมีศกั ยภาพในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ที่ให้ค่ากาลังอัดได้สูงถึง 500 – 700 กก./ตร.
ซม. โดยอัตราส่ วนระหว่างสารละลายโซเดียมซิ ลิเกต (Na2SiO2) และโซเดี ยมไฮดรอกไซด์
(NaOH) ที่ต่า (0.67 และ 1.00) มีแนวโน้มที่จะให้กาลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ มากกว่าการใช้
อัตราส่ วนที่สูงกว่า (1.50 และ 3.00) อุณหภูมิขณะทาการบ่มที่ให้กาลังอัดสู งที่สุดอยูท่ ี่ 75 °C
[ปริ ญญา 2548]

จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ที่ทาจากเถ้าแกลบก็พบว่าสามารถทากาลังได้ถึง 300 กก./ตร.

ซม. ส่ วนระยะเวลาที่ใช้ในการบดเถ้าแกลบนั้นมีผลต่อกาลังอัดที่ได้ โดยจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์
ที่ทามาจากเถ้าแกลบที่ได้รับการบดในระยะเวลาที่นานกว่าจะให้กาลังอัดที่มากกว่า [ประเสริ ฐ 2549]

ภาพที่ 15 กาลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์ ทผี่ ลิตจากเถ้ าลอยแม่ เมาะ
ทีม่ า: ปริญญา (2548)
ในปั จจุ บนั อุตสาหกรรมจีโอโพลิ เมอร์ คอนกรี ตยังไม่ นิยมแพร่ หลายนักในเชิ ง
พาณิ ชย์ เนื่องจากยังเป็ นนวัตกรรมที่ใหม่และยังต้องการผลการวิจยั และศึกษามาสนับสนุนอีก
มาก เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่า จี โ อโพลิ เมอร์ คอนกรี ตเป็ นวัส ดุ ที่ มีคุ ณ สมบัติ เ ชิ งกลและความคงทน
รวมถึงต้นทุน ที่ไม่ดอ้ ยไปกว่าคอนกรี ตจากปูนซีเมนต์ที่เราใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม จีโอ
โพลิเมอร์เป็ นวัสดุที่มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนสู งได้ดี จึงมีการนาไปประยุกต์ใช้ในการทาอิฐ
ทนไฟที่มีประสิ ทธิภาพ
2. Carbon Negative Cement … ปูนซีเมนต์ สีเขียว ดูดซับ CO2
“Carbon Negative Cement” เป็ นนวัตกรรมใหม่ล่าสุ ดของปูนซี เมนต์ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม เพราะนอกจากจะเป็ นปูนซี เมนต์ที่ปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิตที่นอ้ ย
กว่าปูนซีเมนต์ปกติแล้ว ปูนซีเมนต์น้ ียงั มีความสามารถในการดูดซับก๊าซ CO2 เมื่อนาไปใช้งาน
จนได้ชื่อว่าเป็ น Carbon Negative Cement เลยทีเดียว

ปูน ซี เ มนต์รู ปแบบใหม่ น้ ี ถู กคิ ด ค้นโดยจอห์ น แฮริ สั น กรรมการผูจ้ ัด การแห่ ง
บริ ษทั เทคอีโค (TecEco) โดยแฮริ สันได้ให้ชื่อปูนซี เมนต์ที่เค้าคิดค้นได้ว่า “อีโคซี เมนต์” (EcoCement) หลักการของอีโคซี เมนต์น้ ีคือการแทนที่วตั ถุดิบที่สาคัญในการผลิตปูนซี เมนต์ทวั่ ไป
อย่างแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยแมกนีเซี ยมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate, MgCO3) ซึ่ งพบ
ได้ในแร่ จาพวกแมกนีไซต์ (Magnesite) และโดโลไมต์ (Dolomite)
อีโคซีเมนต์เป็ นวัสดุที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพราะใช้พลังงานน้อยกว่าในการเผา
เมื่อเทียบกับการเผาเม็ดปูนปกติ แมกนีเซี ยมคาร์บอเนตสามารถถูกเผาให้กลายเป็ นแมกนีเซี ยม
ออกไซด์ (Magnesium Oxide, MgO) ได้โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 650 °C เท่านั้น ซึ่ งลดลงไป
ถึงครึ่ งหนึ่ งจากอุณหู มิที่ใช้ในการเผาแคลเซี ยมคาร์ บอเนตในการผลิ ตปูนซี เมนต์ทวั่ ไปเลย
ทีเดียว นอกจากนี้แฮริ สันยังกล่าวว่าปูนซี เมนต์ของเขามีความสามารถในการดูดซับก๊าซ CO2
ในอากาศผ่านปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน่ (Carbonation Reaction) เมื่อนาไปใช้งาน ซึ่ งกระบวนการ
คาร์บอเนชัน่ นี้ โดยปกติจะเกิดขึ้นอยูแ่ ล้วในปูนซีเมนต์ทวั่ ไปแต่อาจกินเวลาหลายสิ บปี ในขณะ
ที่ปูนซีเมนต์ของเขาสามารถทาให้เกิดปฏิกิริยานี้ได้ในเพียงไม่กี่เดือน โดย 1 ตันของคอนกรี ตที่
ใช้อีโคซีเมนต์น้ ีสามารถดูดซับก๊าซ CO2 เอาไว้ได้ถึง 0.4 ตันเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตามตลาดปูนซี เมนต์เป็ นตลาดที่กว้างใหญ่ มาก การที่จะได้เห็นอีโค
ซีเมนต์มาโลดแล่นอยูใ่ นตลาดจึงอาจไม่ใช่ในเร็ ววันนี้ ทั้งในแง่มุมของต้นทุนและความเชื่อมัน่
แต่ในอนาคตเมื่อโลกต้องเผชิ ญกับภาวะโลกร้อนในขั้นวิกฤต อีโคซี เมนต์เองก็น่าจะเป็ นอีก
คาตอบหนึ่งที่ดีในการช่วยโลกใบนี้
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ ... ใส่ ใจโลกมากขึน้
ในสภาวะปัจจุบนั ผูค้ นต่างหันมาใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นเพราะความตระหนักใน
ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น รวมไปถึงหลายบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่ต่างก็ปรับปรุ งกระบวนการ

ผลิตของตนเองเพื่อให้กระบวนการผลิตของตนเองนั้น เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยเฉพาะการผลิ ต ปูน ซี เมนต์ที่มี การใช้เ ชื้ อ เพลิ ง มากมาย และยัง ก่ อ ให้เ กิ ดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมหลายประการ ภาพที่ 16 แสดงมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการ
ผลิตปูนซีเมนต์ทวั่ ไป จะเห็นได้วา่ การผลิตปูนซีเมนต์เต็มไปด้วยกระบวนการที่ตอ้ งใช้พลังงาน
และไฟฟ้ ามากมาย รวมถึงการก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านอื่นๆ เช่น ผุ่นในอากาศ หรื อมลภาวะ
ทางเสี ยง

ภาพที่ 16 มลภาวะต่ างๆทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละขั้นตอนของการผลิตปูนซีเมนต์ ทวั่ ไป
ทีม่ า: WBSCD (2002)
ในการผลิตปูนซี เมนต์ หลังจากการระเบิดเหมืองและเตรี ยมวัตถุดิบต่างๆ (Raw
Materials) ตามสัดส่ วนเรี ยบร้อยแล้ว วัตถุ ดิบทั้งหมดจะถูกส่ งเข้าหม้อบดเพื่อทาการบด
(Grinding) ก่อนทาการลาเลียงเข้าสู่ กระบวนการอุ่นร้อน (Preheating) ก่อนเข้าสู่ เตาเผา (Rotary

Kiln) โดยในเตาเผาจะมีอุณหภูมิประมาณ 1450 °C แล้วเม็ดปูน (Clinker) ที่ได้จึงถูกทาให้เย็น
ลงที่ Cooler ก่อนจะเข้ากระบวนการบดร่ วมกับแร่ ธาตุอื่นๆ (Additives) จนได้เป็ นปูนซีเมนต์
ในขั้นตอน Preheating นั้น วัตถุดิบจะถูกปล่อยให้ตกลงมาจากหอสู ง (Cyclone Preheater) โดย
เริ่ มแรกวัตถุดิบจะมีอุณหภูมิ 40 – 50 °C และจะได้รับความร้อนจากลมร้อนที่พุ่งสวนขึ้นมาจาก
เตาเผา ทาให้หินปูนแตกตัวออกจนมีอุณหภูมิก่อนเข้าเตาเผาประมาณ 860 °C ซึ่ งลมร้อนที่ผ่าน
ขึ้นไปจะกลายเป็ นลมร้อนทิ้ง เช่นเดียวกันกับขั้นตอน Cooling ที่เหลือลมร้อนทิ้งจากการทาให้
เม็ดปูนเย็นตัวลง ลมร้อนเหลือทิ้งเหล่านี้ สามารถนากลับมาใช้เป็ นพลังงานทดแทนเพื่อผลิต
ไฟฟ้ าจากหม้อไอน้ าได้ (ภาพที่ 17) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าลงได้แล้ว ยังช่วย
ประหยัดเชื้ อเพลิงที่มีอยู่อย่างจากัด รวมไปถึงยังเป็ นการช่ วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่
เกิดขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีกระบวนการอื่นๆที่สามารถปรับปรุ งได้ในการผลิตปูนซี เมนต์อีก
โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงทดแทน เช่น การใช้น้ ามันที่ผลิตได้จากเศษพลาสติกและยางเก่า หรื อ
การผลิตไฟฟ้ าโดยใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากการนาขยะต่างๆมาเป็ นวัตถุดิบ (Refused Derive Fuel)
เป็ นต้น

ภาพที่ 17 กระบวนการนาลมร้ อนทิง้ จากเตาเผาเม็ดปูนกลับมาใช้ ผลิตไฟฟ้า
ทีม่ า: บริษทั ทีพไี อโพลีน จากัด (มหาชน) จ. สระบุรี

ในปั จุ บัน มี ห ลากหลายองค์ก รที่ ก่ อ ตั้ง ขึ้ นเพื่ อ สนั บ สนุ น บริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ต ในการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ในส่ วนของประเทศไทย องค์การ
บริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) ร่ วมกับสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทยได้มีการ
พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน “ฉลากคาร์ บอน” (Carbon Reduction Label) ขึ้น โดยฉลาก
คาร์ บอนนี้ จะมอบให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ปล่อยออกมาใน
กระบวนการผลิตได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นกาลังใจให้กบั ผูผ้ ลิตแล้ว ยังเป็ น
การเปิ ดโอกาสผูบ้ ริ โภคได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นด้วยการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 18 ฉลากคาร์ บอนและตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ ฉลากคาร์ บอน
4. คอนกรีตรีไซเคิล ... ลดขยะให้ โลก
นอกจากปั ญหาปริ มาณก๊าซ CO2 ที่ถูกปล่อยสู่ บรรยากาศเนื่องจากการใช้คอนกรี ต
อันมหาศาลของมนุษย์ที่ได้กล่าวไว้แล้ว สิ่ งที่เป็ นปั ญหาตามมาอีกประการหนึ่ง ก็คือปั ญหาเศษ
ซากคอนกรี ตเหลือทิ้ง ไม่วา่ จะเป็ นเศษซากคอนกรี ตสด (Fresh Concrete) หรื อเศษซาก

คอนกรี ตแข็งตัว (Hardened Concrete) เก่าที่เกิดจากการรื้ อถอน ทุบทิ้ง – ทาลายสิ่ งก่อสร้าง
อาคารต่างๆที่ไม่ใช่งานแล้วซึ่งเป็ นขยะที่ชิ้นใหญ่ หนัก และกาจัดได้ยาก จึงมักมีการลักลอบทิ้ง
ในพื้นที่สาธารณะอยู่บ่อยครั้ง การนาเศษคอนกรี ตเหลือทิ้งไปแปรรู ปให้เกิ ดประโยชน์จึงมี
ความสาคัญ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็ น 3 แนวทางหลักๆดังนี้
(1) การนาเศษคอนกรี ตเหลือทิ้งมาแปรรู ปใช้ในประโยชน์ดา้ นอื่นๆ
ก็คือการนาคอนกรี ตที่เหลือไปใช้งานด้านอื่นๆที่เป็ นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม เช่น คอนกรี ตสดเหลือทิ้งที่นามาใช้เทปรับปรุ งพื้นที่ในหน่วยผลิต หรื อนามา
เทใส่ แบบหล่ อเพื่อ ประยุก ต์ให้เป็ นชิ้ น งานคอนกรี ต ที่ น าไปทาประโยชน์ได้ เศษซาก
คอนกรี ตจากการรื้ อถอนก็อาจจะนาไปใช้ถมที่ หรื อเป็ นวัสดุ ช้ นั รองพื้นทาง (Subbase)
เป็ นต้น
(2) การแยกวัตถุดิบในคอนกรี ตสดเหลือทิ้งออกจากกันเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
การรี ไซเคิลลักษณะนี้ จะเป็ นการจัดการกับเศษคอนกรี ตสดที่เหลือจากการเทโดยทาการ
แยกวัตถุดิบในคอนกรี ตออกจากกันและนากลับไปใช้ใหม่ ซึ่ งโดยปกติแล้วเศษคอนกรี ต
สดเหล่านี้จะไม่สามารถคายทิ้งโดยปกติได้ เพราะเศษคอนกรี ตเหล่านี้มีค่า pH ที่สูง อีกทั้ง
ยังมีเศษมวลรวมปะปนอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษกับแหล่งน้ าได้
กระบวนการที่ทาโดยทัว่ ไปก็คือการฉี ดน้ าเจือจางเศษคอนกรี ตก่อนทาการคายลง
บ่อคายกากคอนกรี ต ส่ วนที่ทาการแยกได้กค็ ือส่ วนของมวลรวมหยาบและน้ าคายกากที่จะต้อง
รอกระบวนการตกตะกอนของกากปูน โดยน้ าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วสามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ในหน่วยผลิตได้ เช่น ใช้ในการฉีดล้างทาความสะอาดรถโม่
กรณี ที่จะนามวลรวมหยาบและน้ ารี ไซเคิล (Recycled Aggregate and Recycled
Water) กลับมาใช้ใหม่ในการผลิตคอนกรี ต จะต้องมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน วสท.
1014 “ข้อกาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสาหรับโครงสร้างคอนกรี ต” เพื่อให้มนั่ ใจว่า

มวลรวมหยาบและน้ า ที่ น ากลับมาใช้ใ หม่ ไ ม่ มี ว สั ดุ เ จื อ ปนที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ คุ ณ ภาพของ
คอนกรี ต โดยในส่ วนของมวลรวมหยาบที่ ใช้แล้ว จะมีขอ้ กาหนดคุ ณภาพ การแบ่ งแยกชั้น
คุ ณภาพของมวลรวมหยาบที่ ใช้แล้ว รวมไปถึ งขอบเขตของการนาไปใช้ง าน ส่ ว นน้ าที่ น า
กลับมาใช้ใหม่จะต้องมีการควบคุมปริ มาณสารแขวนลอย คลอไรด์ ซัลเฟต และความเป็ นด่าง
ไม่ให้มีมากเกินข้อกาหนดที่ระบุไว้ จึงจะถือว่าเป็ นน้ าที่ไม่มีผลเสี ยต่อคุณภาพของคอนกรี ต
(3) การนาเศษซากคอนกรี ตมาทาเป็ นวัตถุดิบมวลรวมรี ไซเคิล
กระบวนการนี้เป็ นการนาเศษซากอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างที่ถูกรื้ อถอนมาทาการคัดแยกให้
เหลือเฉพาะส่ วนที่เป็ นเศษซากคอนกรี ต เพื่อนามาผ่านกระบวนการบดย่อยและคัดแยก
ขนาดและนามาใช้เป็ นวัตถุ ดิบมวลรวมในการผลิ ตคอนกรี ตใหม่ อีก ครั้ ง การรี ไ ซเคิ ล
รู ปแบบนี้ เป็ นกระบวนการที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากในการกาจัดเศษซากคอนกรี ตรื้ อถอน
เพราะเป็ นการกาจัดขยะคอนกรี ตที่เกิดขึ้นได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์ จึงมีความสาคัญมากใน
ประเทศที่มีทรัพยากรอยูน่ อ้ ย หรื อมีพ้นื ที่อยูอ่ ย่างจากัด เช่น ประเทศญี่ปุ่น ภาพที่ 19 แสดง
กระบวนการทัว่ ไปในการรี ไซเคิลเศษซากคอนกรี ตกลับมาใช้เป็ นวัตถุดิบมวลรวมใน
หน่วยผลิตคอนกรี ต ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ [Margaret 1990]
a. การรื้ อถอนทาลายและเคลื่อนย้ายเศษซากอาคารที่ทุบทิ้ง
b. การบดย่อยเศษซากอาคารที่ถูกส่ งมา
c. การคัดแยกวัสดุแปลกปลอมอื่นๆนอกจากเศษคอนกรี ต เช่น เหล็ก หรื อไม้
d. การล้างและคัดแยกขนาด
e. การแยกเก็บตามขนาดเพื่อเตรี ยมนากลับไปใช้เป็ นวัตถุดิบมวลรวมต่อไป

ภาพที่ 19 กระบวนการทัว่ ไปในการรีไซเคิลเศษซากคอนกรีตกลับมาใช้ เป็ นมวลรวมในหน่ วย
ผลิตคอนกรีต ทีม่ า: Margaret (1990)
การรี ไซเคิลเศษซากคอนกรี ตในลักษณะนี้มีขอ้ ดีคือ การลดต้นทุนของมวลรวมที่
ต้องใช้ในการผลิตคอนกรี ต การเปิ ดช่ องทางธุ รกิจใหม่ที่เป็ นประโยชน์กบั สิ่ งแวดล้อม การ
รักษาแหล่งทรัพยากรมวลรวมที่ลดลงไปทุกวัน และจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดถ้ากระบวนการ
ทั้งหมดเกิดขึ้น ณ จุดที่จะมีการก่อสร้างใหม่อยูแ่ ล้ว เพราะสามารถทาการรื้ อถอน รี ไซเคิล และ
จัดตั้งหน่ วยผลิตคอนกรี ตเพื่อทาการผลิตคอนกรี ตสาหรับสิ่ งก่อสร้างหรื ออาคารใหม่ได้ทนั ที
เพราะนอกจากจะเป็ นการลดขยะแล้ว ยังเป็ นการลดต้นทุนและการใช้พลังงานในการขนส่ ง ทั้ง
การขนส่ งที่ตอ้ งนาเศษซากไปทิ้งและการขนส่ งมวลรวมมาใช้เพื่อผลิตคอนกรี ต
จากผลงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่าการใช้มวลรวมรี ไซเคิลในการผลิตคอนกรี ตไม่มี
ผลเสี ยต่อคุณสมบัติการรับกาลังทั้งแรงอัดและแรงดึงถ้ายังควบคุมอัตราส่ วนน้ าต่อปูนซี เมนต์
ไว้ได้เทียบเท่าหรื อต่ากว่าคอนกรี ตปกติที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติ

อย่า งไรก็ต าม วัต ถุ ดิ บ มวลรวมรี ไ ซเคิ ล รู ป แบบนี้ มี ข ้อ ด้อ ยก็คื อ ค่ า การดู ด ซึ ม
(Absorption) ที่สูงกว่ามวลรวมปกติอนั เนื่องมาจากส่ วนของเพสต์และมอร์ตาร์ที่ติดมาด้วย ซึ่ ง
อาจจะทาให้การผสมคอนกรี ตจะต้องใช้น้ ามากกว่าคอนกรี ตที่ใช้มวลรวมปกติ ซึ่ งแก้ไขได้ดว้ ย
การใช้สารลดน้ าในปริ มาณที่สูงขึ้น หรื อสารลดน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และทาการพรมน้ า
ให้มวลรวมมีความชื้ นก่อนนาไปใช้เพื่อลดการดูดซึ มน้ าของมวลรวมในคอนกรี ตสด เพื่อให้
ยังคงความสามารถในการเท (Workability) ไว้ได้เท่าเดิ ม โดยมวลรวมหยาบและมวลรวม
ละเอียดรี ไซเคิลอาจมีค่าการดูดซึ มได้มากถึง 5 – 6% และ 9 – 10% ตามลาดับ ในขณะที่มวล
รวมธรรมชาติทวั่ ไปมีค่าการดูดซึ มอยู่ที่ 1 – 2% เท่านั้น แต่ในบางงานวิจยั พบว่าการใช้มวล
รวมหยาบรี ไ ซเคิ ล เท่ า นั้น ร่ ว มกับมวลรวมละเอี ย ดธรรมชาติ ไ ม่ ไ ด้ทาให้ค อนกรี ต มี ค วาม
ต้องการน้ าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด [Margaret, 1990]
นอกจากนี้ เนื่ องจากส่ วนของเพสต์และมอร์ ตาร์ ที่ติดมาด้วยกับมวลรวมรี ไซเคิล
จึงทาให้ค่าโมดูลสั ความยืดหยุน่ (Modulus of Elasticity) ของคอนกรี ตที่ใช้มวลรวมรี ไซเคิลนั้น
ต่ากว่าคอนกรี ตที่ใช้มวลรวมปกติ ซึ่งเป็ นผลทาให้คอนกรี ตเกิดการหดตัว (Shrinkage) และการ
คืบ (Creep) มากกว่ามาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มสัดส่ วนของการใช้มวลรวมละเอียดรี ไซเคิล
เพิ่มขึ้น [PCA, 2002]

ภาพที่ 20 ตารางแสดงคุณสมบัติของคอนกรีตทีใ่ ช้ มวลรวมรีไซเคิลโดยเปรียบเทียบ
กับคอนกรีตทีใ่ ช้ มวลรวมธรรมชาติทอี่ ตั ราส่ วนนา้ ต่ อปูนซีเมนต์ เท่ ากัน
ทีม่ า: PCA (2002)

อีกปัญหาสาคัญของการใช้วสั ดุมวลรวมรี ไซเคิลรู ปแบบนี้กค็ ือความแปรปรวนของ
คุณภาพคอนกรี ตเก่าที่นามาใช้รีไซเคิล จึงจะต้องมีการทดลองสัดส่ วนผสม (Trial Mix) ก่อน
นาไปใช้ ทาการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ และอาจทาการปรับสัดส่ วนผสมเป็ นระยะเพื่อให้
เหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบและการนาไปใช้งาน
5. ลดปริมาณคอนกรีต ... ลด CO2
ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเลี่ยงการใช้คอนกรี ตได้ แต่ในบางกรณี เราก็สามารถลด
ปริ มาณคอนกรี ตที่ตอ้ งใช้ลงได้ แนวทางหนึ่ งก็คือการใช้คอนกรี ตกาลังสู งขึ้น เพราะการใช้
คอนกรี ตกาลังสู งขึ้ นในการออกแบบโครงสร้ างบางประเภทนั้น เราสามารถที่ จะออกแบบ
ชิ้นส่ วนโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลงไปได้ เช่น ชิ้นส่ วนเสา ที่อาจมีการออกแบบให้หน้าตัดเล็ก
ลงเมื่อใช้คอนกรี ตที่มีกาลังอัดสู งขึ้น ซึ่ งก็จะเป็ นการทาให้ปริ มาตรคอนกรี ตที่ตอ้ งการใช้น้ นั
ลดลง นอกจากนี้ ยงั ช่ วยให้อาคารสิ่ งก่อสร้างมีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น ก็จะเป็ นการใช้ประโยชน์
จากที่ดินได้มีประโยชน์สูงที่สุด
แม้แต่กระบวนการเล็กๆน้อยๆอย่างเช่ นการเก็บตัวอย่างลูกปูนเพื่อทาการทดสอบ
คุณภาพนั้น การเก็บตัวอย่างทรงลูกบาศก์มีขอ้ ดีหลายประการ ด้วยน้ าหนักและปริ มาตรที่นอ้ ย
กว่า ทาให้ขนย้ายได้ง่าย ประหยัดแรงงานมากกว่า เหลือคอนกรี ตของเสี ยที่เป็ นขยะในปริ มาณ
ที่นอ้ ยกว่าการเก็บตัวอย่างคอนกรี ตรู ปทรงกระบอก โดยการเก็บตัวอย่างคอนกรี ต 1,000 ลูก
ตัว อย่า งทรงกระบอกต้อ งใช้ค อนกรี ต ปริ ม าณ 5.3 ม 3 ในขณะที่ ต ัว อย่า งทรงลู ก บาศก์ใ ช้
คอนกรี ตเพียง 3.4 ม 3 ซึ่ งก่ อให้เกิ ดเศษขยะคอนกรี ตน้อยกว่าตัวอย่างทรงกระบอกถึ ง 36%
นอกจากนี้ ตัวอย่างทรงลูกบาศก์ยงั ไม่ จาเป็ นต้องมีการครอบหัวด้วยลูกยาง หรื อเคลื อบหัว
คอนกรี ตด้วยสารละลายกามะถันที่เป็ นมลพิษกับอากาศ นอกจากนี้ บ่อยครั้ง ตัวอย่างคอนกรี ต
ทรงกระบอก

มักจะมีการวิบตั ิแบบเฉื อน (Shear Failure) เมื่อทาการทดสอบกาลังอัด ทาให้ค่ากาลังอัดที่
ทดสอบได้น้ ัน ต่ า กว่ า ความเป็ นจริ ง ซึ่ งมี โ อกาสพบได้น้อ ยกว่ า ในตัว อย่า งคอนกรี ต ทรง
ลูกบาศก์

ภาพที่ 21 ปัญหาก้อนตัวอย่ างคอนกรีตทีเ่ หลือทิง้ เป็ นจานวนมากหลังจากการ
ทดสอบ กาลังอัดแล้ว
6. คอนกรีตยุคใหม่ ... ใช้ ปูนซีเมนต์ น้อยลง
ดังที่ได้กล่าวมา ผลกระทบของคอนกรี ตที่มีต่อภาวะโลกร้อนนั้น ส่ วนใหญ่มาจาก
กระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบซึ่งก็คือปูนซีเมนต์ ดังนั้นแนวทางที่อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นแนวทางที่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุดในการลดผลกระทบดังกล่าวและทาได้ง่ายที่สุด ณ ปั จจุบนั นี้กน็ ่าจะเป็ น
การลดการใช้ปูนซี เมนต์ในสัดส่ วนผสมคอนกรี ต เพื่อให้คอนกรี ตของเรานั้นเป็ น “คอนกรี ตสี
เขียว” ให้ได้มากที่สุด

ในอดีต การลดสัดส่ วนปูนซี เมนต์ลงจากส่ วนผสมคอนกรี ตอาจทาได้ยาก เพราะ
ในสัดส่ วนผสม นอกจากปูนซี เมนต์แล้ว ส่ วนประกอบที่เหลือก็คือ หิ น ทราย และน้ า ซึ่ งเป็ น
วัตถุดิบธรรมชาติ จึงทาให้การปรับปรุ งพัฒนาส่ วนผสมเป็ นไปได้ค่อนข้างจากัด การเพิ่มกาลัง
อัดของส่ วนผสมคอนกรี ตมีเพียงแนวทางเดี ยว ก็คือการเพิ่มสัดส่ วนปูนซี เมนต์ในส่ วนผสม
เพื่อให้อตั ราส่ วนน้ าต่อปูนซี เมนต์ (Water-Cement Ratio, W/C) ต่าลง ในขณะที่ปัจจุบนั นี้ การ
ผลิตคอนกรี ตมีวตั ถุดิบใหม่เพิ่มเติมซึ่ งแทบจะขาดไปไม่ได้เลยสาหรับการผลิตคอนกรี ตในยุค
นี้ นัน่ ก็คือสิ่ งที่เรี ยกว่า “สารเพิ่ม” (Additive) หรื อ “สารผสมเพิ่ม” (Admixture)
สารผสมเพิ่มคือวัสดุอื่นๆที่นอกเหนือไปจาก น้ า มวลรวม ปูนซี เมนต์ และเส้นใย
เสริ มกาลัง (Fiber Reinforcement) ที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในคอนกรี ตหรื อมอร์ ตาร์ สารผสมเพิ่ม
แบ่งออกได้มากมายหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายในการใช้สารผสมเพิ่มนั้นๆ โดยเฉพาะ
ในธุ รกิ จ คอนกรี ต ผสมเสร็ จที่ จะต้องมี การใช้สารผสมเพิ่ มประเภทลดความต้องการน้ าใน
คอนกรี ต (Water Reducer) เพื่อให้ได้กาลังอัดของคอนกรี ตตามที่ตอ้ งการ สารผสมเพิ่มประเภท
คุมการก่อตัว (Set Controlling Admixture) เพื่อหน่วงปฏิกิริยาของคอนกรี ตสดไม่ให้เกิดก่อตัว
ก่อนที่การเทจะเสร็จสิ้ น หรื อเร่ งการก่อตัวในบางกรณี ที่ตอ้ งการเร่ งกาลังอัด โดยตามมาตรฐาน
ASTM C494 ได้แบ่งประเภทของสารเหล่านี้ไว้ 7 ชนิด ดังนี้
(1) Type A – สารลดน้ า (Water-Reducing Admixture)
(2) Type B – สารหน่วงการก่อตัว (Retarding Admixture)
(3) Type C – สารเร่ งการก่อตัว (Accelerating Admixture)
(4) Type D – สารลดน้ าและหน่วงการก่อตัว (Water-Reducing and Retarding Admixture)
(5) Type E – สารลดน้ าและเร่ งการก่อตัว (Water-Reducing and Accelerating Admixture)
(6) Type F – สารลดน้ าพิเศษ (Water-Reducing, High Range Admixture)
(7) Type G – สารลดน้ าพิเศษและหน่วงการก่อตัว (Water-Reducing, High Range and

Retarding Admixture)
การใช้ง านสารผสมเพิ่ ม เหล่ า นี้ ในงานคอนกรี ต จะเป็ นไปตามข้อ ก าหนดของ
ASTM รวมไปถึงข้อแนะนาจากผูผ้ ลิต ปริ มาณ (Dosage) ที่ใช้จะขึ้นอยู่กบั คุ ณสมบัติของ
คอนกรี ตที่ตอ้ งการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงานนั้นๆ ตัวอย่างเช่น การใช้สารหน่วงการก่อ
ตัว ถ้าเป็ นงานเทโครงสร้างทัว่ ไป ก็จะมีการใช้สารนี้ ในปริ มาณเล็กน้อย ถ้าเป็ นงานเข็มเจาะ
ใหญ่ที่มีระยะเวลาการทางานที่ยาวนาน ก็มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ในปริ มาณที่สูงขึ้นเพื่อยืด
ระยะการก่อตัวออกไป
ส่ วนสารที่มีบทบาทสาคัญต่อการลดสัดส่ วนปูนซี เมนต์ลงในส่ วนผสมคอนกรี ตก็
คือ สารประเภทลดความต้องการของน้ า สารประเภทนี้เป็ นสารที่มีความสาคัญอย่างมากในการ
ปรับปรุ งคุณสมบัติคอนกรี ต สารลดน้ าทาหน้าที่กระจายอนุภาคปูนซี เมนต์ไม่ให้เกาะกลุ่มเป็ น
ก้อ น ท าให้ค อนกรี ต มี ค วามไหลลื่ น ขึ้ น ได้โดยที่ ไ ม่ ต ้องเติ ม น้ า เพิ่ ม ลงในส่ ว นผสม การใช้
ประโยชน์ของสารลดน้ านี้ ข้ ึนอยู่กบั การควบคุมตัวแปรและคุณสมบัติที่ตอ้ งการปรับปรุ งให้ดี
ขึ้น ดังแสดงในตาราง

ตัวแปรทีค่ วบคุม
W/C
ค่ายุบตัว
กาลังอัด

ผลจากการใส่ สารลดนา้
ผลดีทไี่ ด้ รับ
ในคอนกรีต
คอนกรี ตเทง่ายขึ้น ลดปัญหาคอนกรี ตเป็ นโพรง
ได้ค่ายุบตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการจี้เขย่าไม่ทวั่ ถึง
คอนกรี ตมีกาลังสู งขึ้น เนื้อคอนกรี ตแน่น
ได้กาลังอัดเพิ่มขึ้น
มีความทึบน้ ามากขึ้น
บรรเทาปัญหาด้านความคงทน (Durability)
ลดปูนซีเมนต์ลงได้
เช่น การหดตัว การแตกร้าว

ในธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จในประเทศไทย สารลดน้ าที่ใช้กนั ส่ วนมากจะเป็ นสาร
ลดน้ าประเภทสารลดน้ าปานกลาง (Mid-Range Water Reducer) เช่น น้ ายา Type A และ D และ
สารลดน้ าอย่างสู ง (High-Range Water Reducer) เช่น น้ ายา Type G และ F นอกจากนี้ยงั มีสาร
ลดน้ าประเภทใหม่ ที่มี การพัฒนาก้า วไปไกลยิ่งขึ้ นซึ่ ง เป็ นที่ นิย มใช้กนั มากในต่ า งประเทศ
รวมทั้งในประเทศไทยเองก็เริ่ มมีการทยอยใช้กนั มากขึ้น ซึ่ งก็คือ สารลดน้ าประเภท “โพลีคาร์
บอกซี เลต” (Polycarboxylate Ethers, PCEs) น้ ายาประเภทนี้มีความสาคัญยิง่ ในการออกแบบ
คอนกรี ตกาลังสู งมาก (Ultra-High Strength Concrete) และคอนกรี ตที่มีความสามารถในการเท
สู ง เช่น คอนกรี ตไหลตัว (Flow Concrete) เพราะน้ ายาประเภทโพลีคาร์บอกซี เลตเป็ นสารลด
น้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีความสามารถในการลดความต้องการของน้ าได้มากถึง 40% จาก
คอนกรี ตที่ไม่ใส่ สารลดน้ า ดังแสดงในตาราง

ประเภทของสารลดนา้

ประสิ ทธิภาพในการลดความต้ องการใช้ น้าในส่ วนผสม
คอนกรีต (เทียบกับคอนกรีตทีไ่ ม่ ใส่ สารลดนา้ )

สารลดน้ าปานกลาง

ลดความต้องการน้ าได้มากถึง 15%

สารลดน้ าอย่างสู ง

ลดความต้องการน้ าได้มากถึง 30%

สารลดน้ าโพลีคาร์บอกซีเลต ลดความต้องการน้ าได้มากถึง 40%
สารลดน้ าโพลีคาร์ บอกซี เลตจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการลดผลกระทบของ
วัสดุ คอนกรี ตที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม เพราะเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างคอนกรี ตที่มีกาลังอัดเท่ากัน
คอนกรี ตที่ใช้น้ ายาประเภทนี้ จะมีสัดส่ วนปูนซี เมนต์ที่นอ้ ยกว่ามาก ภาพที่ 22 แสดงแผนภูมิ
เปรี ยบเทียบอัตราการใช้ปูนซี เมนต์โดยประมาณต่อคอนกรี ตกาลังอัด 500 กก./ตร.ซม. ทรง
ลูกบาศก์ จานวน 1 m3

ภาพที่ 22 แผนภูมเิ ปรียบเทียบอัตราการใช้ ปูนซีเมนต์ โดยประมาณต่ อคอนกรีต
กาลังอัด 500 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์ จานวน 1 m3
การใช้น้ า ยาประเภทนี้ ยัง ช่ ว ยให้ค อนกรี ต มี ค วามไหลลื่ น เป็ นอย่า งมากทาให้
สามารถทาการเทคอนกรี ตเข้าแบบได้อย่างง่ายดาย ผิวที่ได้ของชิ้นงานมีความเรี ยบเนี ยนกว่า
คอนกรี ตที่มีค่ายุบตัวทัว่ ไปที่มีโอกาสเกิดรู พรุ นที่ผวิ ได้ง่ายถ้าทาการจี้เขย่าได้ไม่ทวั่ ถึง

ภาพที่ 23 การไหลตัวของคอนกรีตสดทีใ่ ช้ สารลดนา้ โพลีคาร์ บอกซีเลต
และตัวอย่ างชิ้นงานทีไ่ ด้ จากการเท
นอกจากนี้ ยังมีสารผสมเพิ่มประเภทอื่นๆที่สามารถช่ วยลดปริ มาณปูนซี เมนต์ใน
ส่ วนผสมคอนกรี ตได้ เช่น วัสดุปอซโซลานต่างๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่วสั ดุเหล่านี้มกั จะเป็ นของเหลือ
ทิ้งที่ไม่มีค่า แต่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคอนกรี ต นอกจากจะใช้เป็ นวัสดุทดแทนปูนซี เมนต์
ได้แล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆในการปรับปรุ งคุณสมบัติของคอนกรี ตอีกด้วย เช่น เถ้าลอย ที่
ช่ วยเพิ่มกาลังอัดของคอนกรี ตในระยะยาว ลดความต้องการใช้น้ าในส่ วนผสม และช่ วยให้
คอนกรี ตมีความไหลลื่นขึ้น เป็ นต้น
กรณี ศึกษาหนึ่ งสาหรับการใช้คอนกรี ตในโครงการหมู่บา้ นทาวน์โฮม 229 ยูนิต
คอนกรี ตที่ ใช้มีกาลังอัด 280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 8 – 10 ซม. ปริ มาณการใช้คอนกรี ตรวม
8,353 ม3 พบว่าการใช้เถ้าลอยทดแทนปูนซี เมนต์ในสัดส่ วน 15% และ 30% สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซ CO2 สู่ บรรยากาศที่เกิดจากการผลิตคอนกรี ตได้ถึง 12.7% และ 23% ตามลาดับเมื่อ
เที ย บกับ สั ด ส่ ว นผสมปกติ ที่ ใ ช้ปู น ซี เ มนต์ล ้ว น ส่ ว นการใช้ส ารลดน้ า โพลี ค าร์ บ อกซี เ ลต
สามารถลดสัดส่ วนปูนซี เมนต์ที่ใช้ต่อการผลิตคอนกรี ต 1 ม3 จาก 352 กก. เป็ น 299 กก. ทาให้
ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ 11.85% [Piyarat, 2008]
สรุป
จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายแนวทางในการช่ วยโลกของเราจากภาวะโลกร้อนด้วย
การทาให้คอนกรี ตกลายเป็ นคอนกรี ตสี เขียว บางแนวทางอาจยังอยูใ่ นขั้นตอนการพัฒนาเพื่อมา
ประยุกต์ใช้จริ ง ในขณะที่อีกหลายแนวทางสามารถเริ่ มต้นทาได้ทนั ที มองโดยภาพรวม ผูท้ ี่มี
ส่ วนร่ วมในความรับผิดชอบของกระบวนการเหล่านี้น่าจะเป็ นนักวิชาการ นักวิจยั ผูผ้ ลิต

ปูนซี เมนต์ หรื อผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่มีความเกี่ ยวข้องซึ่ งสาคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน ก็คือ ผูบ้ ริ โภค เพราะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากรับรองกระบวนการผลิตที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การเลื อกใช้
คอนกรี ต ผสมเสร็ จ ที่ มี ก าลัง อัด ที่ เ หมาะสมตามที่ อ อกแบบไว้ หรื อ การเลื อ กใช้ค อนกรี ต
ผสมเสร็จที่มีการทดแทนปูนซีเมนต์ดว้ ยวัสดุรีไซเคิล ก็จะมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนที่
เกิดจากการใช้วสั ดุคอนกรี ตได้เช่นเดียวกัน
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การเกิดสนิมเป็ นปัญหาที่สาคัญมากปัญหาหนึ่งที่พบ และก่อให้เกิดการเสื่ อมสภาพ
ของโครงสร้างเหล็กในหลายประเทศทัว่ โลก ณ ปั จจุบนั มีมาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง
เหล็กซึ่งได้กาหนดอัตราการกัดกร่ อนของเหล็กขึ้นในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการ
เกิดสนิมของเหล็กขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และมลภาวะต่างๆ ซึ่ งแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ ณ ปั จ จุ บัน วิ ศ วกรในประเทศไทยยัง ขาดข้อ มู ล ด้า นอัต ราการกัด กร่ อ นของ
โครงสร้างเหล็กในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย งานวิจยั นี้ จึงดาเนินการศึกษาอัตราการกัด
กร่ อนในสภาพแวดล้อมจริ งของเหล็กโครงสร้ างชนิ ดต่ างๆได้แก่ เหล็กรี ดร้ อนชั้นคุ ณภาพ
SS400, SM490YA และ เหล็กทนการกัดกร่ อนชั้นคุณภาพ SMA490 ตามมาตรฐาน JIS G3101
JIS G3106 และ JIS G3114 ตามลาดับ โดยทาการทดสอบในสภาพบรรยากาศ และสภาพน้ า
ขึ้น-น้ าลง ของสภาพแวดล้อมทะเลบริ เวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากผล
การทดสอบพบว่าอัตราการเกิดสนิ มของเหล็กรี ดร้อนมีค่าสู งกว่าเหล็กทนการกัดกร่ อน และมี
อัตราการกัดกร่ อนอยูใ่ นค่าที่แนะนาตามมาตรฐานต่างประเทศ อย่างไรก็ตามอัตราการกัดกร่ อน
ของเหล็ ก ในสภาพน้ า ขึ้ น-น้ าลง มี ค่ า สู ง กว่ า ค่ า ที่ แ นะน าตามมาตรฐานต่ า งประเทศอยู่
หลายเท่าตัว ดังนั้นวิศวกรควรคานึงถึงผลของสภาพแวดล้อมต่อการออกแบบความคงทน และ
อายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย

1. บทนา
การเกิดสนิมของโครงสร้างเหล็กมีปัจจัยที่มีผลกระทบหลายประการ เช่นอุณหภูมิ
ความชื้ น ปริ มาณคลอไรด์ และปริ มาณซัล เฟอร์ [1] ซึ่ ง โดยปกติ ตอ้ งมี ก ารออกแบบระบบ
ป้ องกันการเกิดสนิมของโครงสร้างเหล็กไม่วา่ จะเป็ นการเคลือบผิวป้ องกันการเกิดสนิม การใช้
วิธีทางไฟฟ้ าเคมี เป็ นต้น ซึ่ งในการออกแบบระบบป้ องกันการเกิ ดสนิ ม วิศวกรจาเป็ นต้อง
ทราบระดับความรุ นแรงของสภาพแวดล้อมต่ออัตราการเกิดสนิ มของโครงสร้างเหล็ก ซึ่ งตาม
มาตรฐาน ISO12944 [1] ได้แบ่งระดับความรุ นแรงของสภาพแวดล้อมออกเป็ น 5 ระดับตาม
ความหนาของชิ้นตัวอย่างเหล็กที่หายไปต่อระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากการกัดกร่ อน ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั
ประเทศไทยยัง ไม่ มี ข ้อ มู ล ด้า นอัต ราการกัด กร่ อ นเพื่ อใช้ใ นการออกแบบ จึ ง เป็ นที่ ม าของ
การศึกษานี้
2. วิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมตัวอย่ าง
ชิ้นตัวอย่างเหล็กแผ่นรี ดร้อนชั้นคุณภาพ SS400, SM490YA และเหล็กทนการกัด
กร่ อนชั้นคุณภาพ SMA490 ตามมาตรฐาน JIS G3101 JIS G3106 และ JIS G3114 ตามลาดับ
ขนาด 150มม.*70มม. ความหนา 3มม. ถูกเตรี ยมตามมาตรฐาน ISO8565 [2] ตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
พ่นทราย การขัดผิวชิ้นตัวอย่าง การชัง่ น้ าหนัก และการติดตั้ง เพื่อทดสอบอัตราการกัดกร่ อน
ของชิ้นตัวอย่างในสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
2.2 การทดสอบ
ชิ้นตัวอย่างถูกทดสอบใน 2 สภาวะ ได้แก่สภาพบรรยากาศ และสภาพน้ าขึ้น-น้ าลง
ในบริ เวณริ มทะเลของนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในการทดสอบในสภาพ
บรรยากาศ ดาเนินการติดตั้งชิ้นตัวอย่างตามมาตรฐาน ISO8565 [2] โดยติดตั้งชิ้นตัวอย่างหัน
ไป 2 ทิศทางได้แก่ ทิศตะวันออก และทิศเหนื อ เพื่อศึกษาผลกระทบของทิศทางต่ออัตราการ
เกิดสนิม ในส่ วนการทดสอบในสภาพน้ าขึ้น-น้ าลงดาเนินการการติดตั้งชิ้นตัวอย่าง ระดับ

กึ่งกลางของระดับน้ าขึ้นสู งสุ ด และระดับน้ าลงต่าสุ ด โดยติดตั้งชิ้นตัวอย่างใน 2 ตาแหน่งได้แก่
ตาแหน่ งที่เป็ นทะเลเปิ ด และตาแหน่งที่เป็ นทะเลปิ ด (มีผลกระทบของน้ าจืดจากพื้นที่บนบก)
ดังแสดงในรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2
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รู ปที่ 1 ตาแหน่ งการติดตั้งชิ้นตัวอย่ าง

รู ปที่ 2 การติดตั้งชิ้นตัวอย่ าง
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ในการศึกษาได้ดาเนินการทดสอบอัตราการกัดกร่ อนของชิ้นตัวอย่างที่ระยะเวลา
1, 3, 6 และ 12 เดือน หลังจากเริ่ มติดตั้งชิ้นตัวอย่าง โดยอัตราการกัดกร่ อนใช้วิธีการแช่กรดตาม
มาตรฐาน ISO8407 [3]
3. ผลการทดสอบ
รู ปที่ 3 แสดงสภาพของชิ้ นตัวอย่างก่อน และหลังการทดสอบเป็ นระยะเวลา 12
เดือน จากรู ปแสดงให้เห็นสนิมที่เกิดขึ้นที่ผิวของชิ้นตัวอย่างทั้งในสภาพบรรยากาศ และสภาพ
น้ าขึ้น-น้ าลง โดยชิ้นตัวอย่างในสภาพน้ าขึ้น-น้ าลงมีการเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวิตในทะเล เช่น
เพรี ยง หอย เป็ นต้น บริ เวณผิวของชิ้นตัวอย่างดังแสดงในรู ปที่ 3c

a

b

c

รู ปที่ 3 ชิ้นตัวอย่ าง (a) ก่อนการทดสอบ (b) หลังการทดสอบในสภาพบรรยากาศเป็ นระยะเวลา
12 เดือน (c) หลังการทดสอบในสภาพนา้ ขึน้ -นา้ ลงเป็ นระยะเวลา 12 เดือน
รู ปที่ 4 และ 5 แสดงผลการทดสอบอัตราการกัดกร่ อนของชิ้นตัวอย่างเหล็กทั้ง 3
ชนิดในสภาพบรรยากาศบนชั้นตัวอย่างที่หนั ไปในทิศทางตะวันออก และเหนือ ตามลาดับ จาก
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเหล็กทนการกัดกร่ อน (SMA490A) มีอตั ราการกัดกร่ อนต่าที่สุด
ที่ระยะเวลาการทดสอบ 12 เดือน แม้วา่ อัตราการกัดกร่ อนของเหล็กทนการกัดกร่ อนจะสู งกว่า

เหล็กรี ดร้อนทัว่ ไปเล็กน้อยในช่วงต้นของการทดสอบ ซึ่ งงานวิจยั ที่ผ่านมา [4, 5] ได้แสดงให้
เห็นว่าชั้นสนิมที่เกิดขึ้นของเหล็กทนทานการกัดกร่ อนจะเป็ นชั้นป้ องกันการเกิดสนิมของเหล็ก
ทนทานการกัดกร่ อน ซึ่งทาให้อตั ราการกัดกร่ อนลดลงในระยะยาว
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รู ปที่ 4 ผลการทดสอบอัตราการกัดกร่ อนของชิ้นตัวอย่ างในสภาพบรรยากาศ หันทิศตะวันออก
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รู ปที่ 5 ผลการทดสอบอัตราการกัดกร่ อนของชิ้นตัวอย่ างในสภาพบรรยากาศ หันทิศเหนือ

จากผลการทดสอบในรู ปที่ 4 และ 5 แสดงผลของทิ ศทางต่ ออัตราการกัดกร่ อน
จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าชิ้นตัวอย่างที่หนั ทิศทางเหนือ มีอตั ราการกัดกร่ อนสู งว่าชิ้น
ตัว อย่า งที่ หัน ทิ ศตะวัน ออกประมาณร้ อ ยละ 25 ซึ่ ง เป็ นผลมาจากทิ ศ ทางลม และทิ ศ ทาง
แสงแดด โดยจากผลการทดสอบปริ มาณคลอไรด์ที่ตกกระทบสะสมบนผิวชิ้นตัวอย่าง พบว่า
ชิ้นตัวอย่างที่หนั ไปทิศเหนือ มีปริ มาณของคลอไรด์ที่ผิวสู งกว่าชิ้นตัวอย่างที่หนั ทิศตะวันออก
[6]
รู ปที่ 6 และ 7 แสดงผลการทดสอบอัตราการกัดกร่ อนของชิ้นตัวอย่างเหล็กทั้ง 3
ชนิ ดในสภาพน้ าขึ้ น-น้ าลงที่ ติดตั้งในบริ เวณทะเลเปิ ด และทะเลปิ ด ตามลาดับ จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าเหล็กทนการกัดกร่ อนยังมีอตั ราการกัดกร่ อนที่ต่าที่สุด อย่างไรก็ตาม
หากเปรี ยบเทียบกับอัตราการกัดกร่ อนในสภาพบรรยากาศจะพบว่า การกัดกร่ อนของเหล็กใน
ระดับน้ าขึ้น-น้ าลง สู งกว่าถึงเกือบ 10 เท่า ซึ่ งเนื่องมาจากปั จจัยหลายประการ เช่นปริ มาณคลอ
ไรด์ที่สูง ปริ มาณความชื้นที่สูง การเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวติ ในทะเลบนผิวของเหล็ก เป็ นต้น
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รู ปที่ 6 ผลการทดสอบอัตราการกัดกร่ อนของชิ้นตัวอย่ างในสภาพนา้ ขึน้ -นา้ ลง ในทะเลเปิ ด
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รู ปที่ 7 ผลการทดสอบอัตราการกัดกร่ อนของชิ้นตัวอย่ างในสภาพนา้ ขึน้ -นา้ ลง ในทะเลปิ ด
หากเปรี ยบเที ยบผลของทะเลเปิ ด และทะเลปิ ดต่ ออัตราการกัดกร่ อนของเหล็ก
พบว่าชิ้นตัวอย่างที่ทดสอบในบริ เวณทะเลปิ ด ซึ่ งอยูใ่ กล้ฝั่ง และมีผลกระทบของน้ าจืดไหลลง
มาจากฝั่ง จะมีอตั ราการกัดกร่ อนต่ากว่าชิ้นตัวอย่างที่ติดตั้งในทะเลเปิ ด โดยเป็ นมาจากปริ มาณ
คลอไรด์ที่ต่างกัน ปริ มาณออกซิ เจนที่ ต่างกัน และการเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมี ชีวิตในทะเลที่
ต่างกัน
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุ ปอัตราการกัดกร่ อนของเหล็กชนิดต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
ทะเลของประเทศไทย โดยแสดงสัมประสิ ทธิ์ เพื่อใช้ในการคาดการณ์ อตั ราการเกิดสนิ มใน
ระยะยาวตามสมการที่ 1
(1)
โดยที่ C คือ การสู ญเสี ยความหนาของเหล็ก (ไมครอน), t คือ ระยะเวลา (เดือน) และ A, B คือ
สัมประสิ ทธิ์ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างอัตราการกัดกร่ อนของโครงสร้ างเหล็ก ที่ แนะนาตาม
มาตรฐาน BS6349-1 หากเปรี ยบเทียบกับอัตราการกัดกร่ อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทะเล
ของประเทศไทยดัง แสดงในตารางที่ 1 จะพบว่ า อัต ราการกัด กร่ อ นของเหล็ก ในสภาพ
บรรยากาศมีค่าใก้ลเคียงกัน แต่ในสภาพน้ าขึ้น-น้ าลงอัตราการกัดกร่ อนของประเทศไทยมีค่าสู ง
กว่าค่าที่แนะนาตามมาตรฐาน BS6349-1 สู งมาก ดังนั้นวิศวกรควรคานึงถึงความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อมในการพิจารณาออกแบบด้านความคงทนของโครงสร้างเหล็ก
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบการกัดกร่ อนของเหล็กชนิดต่ างๆ ในสภาพแวดล้ อมทะเลของ
ประเทศไทย
Steel type Condition Location Corrosion rate (µm/year)
Rack 1
22.68
Atmospheric
Rack 2
25.86
SM490YA
Under 4
461.42
Tidal
Under 12A
218.63
Rack 1
22.21
Atmospheric
Rack 2
26.50
SS400
Under 4
480.29
Tidal
Under 12A
238.6
Rack 1
19.93
Atmospheric
Rack 2
23.53
SMA490A
Under 4
398.53
Tidal
Under 12A
196.18

A
5.25
6.59
54.45
91.62
4.83
6.81
65.46
68.71
4.63
7.93
61.66
48.31

B
0.59
0.55
0.86
0.35
0.61
0.55
0.80
0.50
0.59
0.44
0.75
0.56

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบอัตราการกัดกร่ อนของเหล็กชนิ ดต่ างๆ ในสภาพแวดล้ อมทะเลของ
ประเทศไทยกับมาตรฐาน BS6349-1

Corrosion rate mm/year Results of the study mm/year
Mean Upper limit* SM490YA SS400 SMA490A
Atmospheric zone
40
100
25
26
23
Splah zone
80
170
Tidal zone
40
100
461
480
398
Seawater immersion zone
40
130
Exposure zone

*The upper limit is the 95% probability values

4. สรุปผลการทดลอง
อัตราการกัดกร่ อนของเหล็กโครงสร้างแต่ละชนิ ดขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบทางเคมี
และสภาพแวดล้อมเป็ นหลัก จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลขององค์ประกอบทางเคมีใน
เหล็ก ทนการกัดกร่ อน ช่ วยลดอัตราการกัดกร่ อนในระยะยาวลงได้ ทิ ศ ทางที่ ทาให้ก ารตก
กระทบสะสมของคลอไรด์สูงขึ้นจะทาให้อตั ราการกัดกร่ อนสู งขึ้น และคุณภาพของน้ าทะเลที่มี
ปริ มาณคลอไรด์สูง ปริ มาณออกซิ เจนสู ง การเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวิตในทะเลสู ง จะช่ วยเร่ ง
ให้เกิดการกัดกร่ อนที่เร็วขึ้น
วิศวกรควรคานึ งถึ งความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทย กับสภาพแวดล้อมของมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบด้านความคงทนของ
โครงสร้างเหล็ก
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การใช้ เถ้ าชานอ้ อยเพือ่ เป็ นวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์ กลุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ้อยและเถ้ าชานอ้อย
แม้ว่าคนไทยมีความคุ น้ เคยกับอ้อยเป็ นอย่างดี ยิ่ง เนื่ องจากเป็ นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ปลูกกันมากในแถบภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยและอ้อยเป็ นวัตถุดิบ
ที่สาคัญในการผลิตน้ าตาลทราย แต่เถ้าชานอ้อย (bagasse ash หรื อ sugar cane bagasse ash)
กลับเป็ นวัสดุ ที่คนไทยไม่ คุน้ เคย และหากกล่ าวว่าเถ้าชานอ้อยสามารถใช้เป็ นส่ วนผสมใน
คอนกรี ตด้วยแล้ว คนทัว่ ไปจะยิง่ แปลกใจอย่างมาก
ชานอ้อยเป็ นวัสดุ พลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาล จากนั้นโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลจึงใช้ชานอ้อยเป็ นเชื้อเพลิงให้ความร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า ชาน
อ้อยถือว่าเป็ นเชื้อเพลิงที่ดีเพราะสร้างปั ญหาต่อสภาพแวดล้อมน้อยเนื่ องจากมีปริ มาณกามะถัน
ต่าจึงไม่ก่อให้เกิดฝนกรด ในปี พ.ศ. 2550-51 พบว่าประเทศไทยผลิตอ้อยทั้งหมดประมาณ
73.31 ล้านตัน [1] และหลังจากกระบวนการผลิตน้ าตาลมีชานอ้อยเหลือประมาณร้อยละ 26
ของน้ าหนักอ้อยหรื อมีชานอ้อยประมาณ 19 ล้านตัน และภายหลังจากการเผาชานอ้อยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้ าจะเหลือเป็ นเถ้าชานอ้อยร้อยละ 0.62 ของน้ าหนักอ้อย [2] หรื อประมาณ 4.5 แสน
ตันต่อปี (ดูตารางที่ 1) ซึ่งเถ้าชานอ้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่ตอ้ งนาไปทิ้ง (ดูรูปที่ 1) และมีบางส่ วนที่
เกษตรกรนาเถ้าชานอ้อยไปทาปุ๋ ย หรื อปรับสภาพดินที่เป็ นกรด

ตารางที่ 1 ปริ มาณอ้อย ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อย ในช่วงปี พ.ศ. 2543/44 ถึง 2550/51 ของไทย [1]

พ.ศ.2550/51
พ.ศ.2549/50
พ.ศ.2548/49
พ.ศ.2547/48
พ.ศ.2546/47
พ.ศ.2545/46
พ.ศ.2544/45
พ.ศ.2543/44

อ้อย (ล้านตัน/ปี )
73.31
63.79
44.68
47.81
64.48
74.06
59.49
48.65

ชานอ้อย (ล้านตัน/ปี )*
19.06
14.59
12.14
12.43
14.76
19.26
15.47
12.65

เถ้าชานอ้อย (ตัน/ปี )**
454,500
395,400
289,400
296,400
399,700
459,100
368,800
301,600

หมายเหตุ * ร้อยละ 26 ของปริ มาณอ้อย ** ร้อยละ 0.62 ของปริ มาณอ้อย [2]
องค์ ประกอบทางเคมีของเถ้ าชานอ้อย
องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าชานอ้อยบดละเอียดที่นามาจากแหล่งผลิต 3 จังหวัด
ในประเทศไทยเทียบกับของปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่ ง
พบว่าเถ้าชานอ้อยมีซิลิกอนไดออกไซด์เป็ นหลักซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์และเถ้าชานอ้อยบดละเอียดจาก 3 แหล่ง [3]
องค์ประกอบทางเคมี (%)
Silicon Dioxide (SiO2)
Aluminium Oxide (Al2O3)
Iron Oxide (Fe2O3)

Cement Type จาก
I
ลพบุรี
20.80
59.3
5.50
4.5
3.16
3.4

จาก
ราชบุรี
67.1
4.5
2.4

จาก
นครสวรรค์
54.5
6.0
3.2

Calcium Oxide (CaO)
Magnesium Oxide (MgO)
Potassium Oxide (K2O)
Sulfur Trioxide (SO3)
Loss On Ignition (LOI)
SiO2+Al2O3+Fe2O3

64.97
1.06
0.55
2.96
2.89
-

14.8
1.8
2.7
1.6
9.1
69.2

3.6
2.1
4.3
1.6
13.7
73.9

15.4
1.4
0.1
0.1
19.4
63.7

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2 เป็ นข้อมูลของโรงงานน้ าตาลที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดนั้น และ
ไม่ได้หมายความว่าเป็ นองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าชานอ้อยของจังหวัดนั้นทุกโรงงาน
ปัญหาของเถ้ าชานอ้อย
ปั จ จุ บ ัน มี แ นวโน้ ม การเพิ่ ม ของเถ้า ชานอ้อ ยมากขึ้ นเนื่ อ งจากการส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมการผลิ ตเอทานอลเพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่ งใช้ออ้ ยเป็ น
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตเอทานอล การนาอ้อยไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลทาให้
ราคาอ้อยสู งขึ้นมากและเป็ นผลให้ราคาน้ าตาลภายในประเทศสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญในช่วง 2-3
ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2552-2554) แม้ว่าประเทศไทยมีเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก
และหลากหลายชนิด แต่มีเถ้าจานวนน้อยและมีเถ้าเพียงไม่กี่ชนิดที่มีศกั ยภาพที่จะนามาใช้เป็ น
วัสดุผสมในงานคอนกรี ตได้ เถ้าที่สามารถนาไปใช้ในงานคอนกรี ตได้มกั ต้องมีลกั ษณะดังนี้คือ
“เป็ นเถ้ าที่มีออกไซด์ ของซิลิกา หรื อซิลิกาและอลูมินาออกไซด์ สูงซึ่ งโดยทั่วไปควรมากกว่ า
ร้ อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอียดสู งหรื อสามารถทาให้ มีความละเอียดสู งได้ และไม่ เป็ น
ผลึกคือสามารถทาปฏิกิริยากับด่ าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ) ได้ ” ซึ่ งเถ้าจากการเผาชานอ้อย
(bagasse ash) มีศกั ยภาพที่จะนาไปใช้ได้ ขณะที่เถ้าจากการเผาขยะ เถ้าจากการเผาเศษไม้ เถ้า
จากการเผาขี้เลื่อยไม้ เถ้าจากการเผาพลาสติค เถ้าจากการเผากระดาษ เถ้าจากการเผายางรถยนต์
เป็ นต้น พบว่าเถ้าเหล่านี้มีคุณภาพต่าและการนาใช้ในส่ วนผสมของคอนกรี ตมักส่ งผลทางด้าน
ลบต่อคุณภาพของคอนกรี ตอย่างมาก

รู ปที่ 1 บ่อทิง้ เถ้าชานอ้อย
การนาเถ้ าชานอ้อยไปใช้ ในงานคอนกรีต
เถ้าชานอ้อยที่ ได้จากโรงงานโดยตรง มี ขนาดใหญ่ รู พรุ นสู ง และ มี รูปร่ างไม่
แน่ นอน (ดูรูปที่ 2) และหากนาไปแทนที่ ปูนซี เมนต์ในส่ วนผสมคอนกรี ต พบว่าทาให้
ส่ วนผสมคอนกรี ตต้องการน้ ามากขึ้น มีการสู ญเสี ยค่ายุบตัวอย่างรวดเร็ ว และกาลังอัดต่ากว่า
คอนกรี ต ที่ ไ ม่ ผสมเถ้า ชานอ้อ ยอย่า งมาก กล่ า วโดยสรุ ปคื อ เถ้าชานอ้อ ยที่ ไ ด้จ ากโรงงาน
โดยตรงไม่เหมาะที่จะใช้ในส่ วนผสมคอนกรี ต
แม้ว่าเถ้าชานอ้อยจากโรงงานโดยตรงจะไม่เป็ นวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) ที่ดี
แต่สามารถพัฒนาคุณภาพของเถ้าชานอ้อยให้เป็ นวัสดุปอซโซลานที่ดีได้ โดยการบดให้ มีความ
ละเอียดสู ง ซึ่ งพบว่าเถ้าชานอ้อยบดละเอียดเป็ นวัสดุ ปอซโซลานที่ดี และสามารถปรับปรุ ง
คุ ณสมบัติบางประการของคอนกรี ตให้ดีข้ ึน และหากมีการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จะ
สามารถนามาใช้ในงานคอนกรี ตได้เช่นเดียวกับเถ้าถ่านหิน

ก.ภาพขยายเถ้าชานอ้อยก่อนบด
ข. ภาพขยายเถ้าชานอ้อยหลังบด
รู ปที่ 2 ภาพถ่ายขยายอนุภาคของเถ้าชานอ้อยก่อนและหลังบดละเอียด [4]
อรรคเดช [4] ได้ศึกษาการใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียด (ค้างตะแกรงขนาด 45 ไมครอน
ร้อยละ 0.42) ในการทาคอนกรี ตกาลังสู งโดยออกแบบกาลังอัดของคอนกรี ตควบคุ ม (ไม่ใช้เถ้า
ชานอ้อย) ที่อายุ 28 วัน ไว้ที่ 400 กก/ซม2 ใช้ปริ มาณปูนซีเมนต์ 450 กก/ม3 ควบคุมค่าอัตราส่ วนน้ า
ต่อวัสดุประสาน (W/B) เท่ากับ 0.45 และใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ าหนักของวัสดุ ประสาน ใช้สารลดน้ าพิเศษ
ควบคุมค่าการยุบตัวให้อยูใ่ นช่วง 5 - 10 ซม. และมีผลการทดสอบตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ก าลัง อัด ประลัย ของคอนกรี ต ก าลัง อัด สู ง ที่ ใ ช้เ ถ้า ชานอ้อ ยบดละเอี ย ดแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เมื่อมี W/B เท่ากับ 0.45 [4]
Concrete
H-CI
H-BA-10
H-BA-20
H-BA-30
H-BA-40
H-BA-50

Compressive Strength, ksc (Normalized Compressive Strength, %)
7 days
28 days
90 days
180 days
337 (100) 419 (100) 508 (100) 521 (100)
373 (111) 474 (113) 555 (109) 565 (108)
358 (106) 469 (112) 577 (113) 586 (112)
341 (101) 420 (100) 525 (103) 535 (103)
333 (99) 402 (96) 487 (96)
496 (95)
293 (87) 384 (92) 462 (91)
467 (90)

หมายเหตุ : ส่ วนที่แรงเงาหมายถึงคอนกรี ตที่มีค่ากาลังอัดน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม H-CI
คอนกรี ตที่ ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอี ยดแทนที่ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1
ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน ที่อายุการบ่ม 7 วัน สามารถพัฒนากาลัง
อัดได้เท่ากับ 373, 358 และ 341 กก/ซม2 (คอนกรี ต H-BA-10, H-BA-20, และ H-BA-30
ตามลาดับ) ซึ่ งเป็ นกาลังอัดที่สูงกว่าคอนกรี ตควบคุม H-CI โดยคิดเป็ นร้อยละ 111, 106 และ
101 ของคอนกรี ตควบคุมตามลาดับ และยังพบว่าที่อายุบ่ม 90 วัน ส่ วนผสมคอนกรี ตที่ใช้เถ้า
ชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุ
ประสาน สามารถพัฒนากาลังอัดได้สู งสุ ดคื อเท่ ากับ 577 กก/ซม 2 คิ ดเป็ นร้ อยละ 113 ของ
คอนกรี ตควบคุม [4]
อย่างไรก็ตาม การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดในการแทนที่ปูนซี เมนต์ร้อยละ 40 ขึ้น
ไปจะทาให้กาลังอัดของคอนกรี ตมีค่าต่ากว่าคอนกรี ตควบคุมโดยมีค่าประมาณร้อยละ 90 ของ
คอนกรี ตควบคุม สาหรับโมดูลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรี ตผสมเถ้าชานอ้อยพบว่าสามารถใช้การ

ประเมิ น ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้ เพราะโมดู ล ัส ยืด หยุ่น ของคอนกรี ตผสมเถ้าชานอ้อ ยมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับโมดูลสั ยืดหยุ่นของคอนกรี ตทัว่ ไป กล่าวคือ โมดูลสั ยืดหยุ่นมีค่าสู งขึ้น
ตามค่ากาลังอัดของคอนกรี ตที่สูงขึ้น ซึ่ งมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008 [5] แนะนาค่าโมดูลสั ยืดหยุน่
ของคอนกรี ตทัว่ ไปตามสมการที่ (1)
Ec = 15100 fc ' กก/ซม2
โดยที่ Ec และ f’c มีหน่วยเป็ น กก/ซม2

(1)

การต้ านทานต่ อการแทรกซึมของคลอไรด์
คุณสมบัติที่ดีมากประการหนึ่งของการใช้เถ้าชานอ้อยในงานคอนกรี ต คือ สามารถ
ต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์เข้าสู่ คอนกรี ตได้สูง ซึ่งแสดงในตารางที่ 4
คอนกรี ตที่ ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอี ยดแทนที่ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1
เป็ นวัสดุประสานมีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ลดน้อยลงและน้อยกว่า
คอนกรี ตควบคุม N-CI ซึ่ งใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ คอนกรี ตควบคุม N-CV
ซึ่ งใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 5เป็ นวัสดุประสาน และยิ่งน้อยลงเมื่อใช้เถ้าชานอ้อย
บดละเอียดแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในปริ มาณที่มากขึ้น กล่าวคือเมื่อแช่
คอนกรี ตในสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ความเข้มข้นร้ อยละ 3 เป็ นเวลา 180 วัน คอนกรี ต
ควบคุม N-CI มีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ เท่ากับ 35 มม. แต่คอนกรี ต
ที่ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ10, 20, 30, 40
และ 50 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน มีระยะการแทรกซึ มของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ เท่ากับ
25, 17, 14, 10 และ 8 มม. ตามลาดับ โดยส่ วนผสมคอนกรี ต N-BA-50 สามารถต้านทานการ
แทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ได้ดีที่สุด คือมีระยะการแทรกซึ มของคลอไรด์ เท่ากับ
7 และ 8 มม. ที่อายุการแช่ 90 และ 180 วันตามลาดับ

นอกจากนี้ การใช้เ ถ้า ชานอ้อ ยบดละเอี ย ดในคอนกรี ต แม้ว่า มี ก าลัง อัด ที่ ต่ า กว่ า
คอนกรี ตควบคุมในกรณี ที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ที่ค่อนข้างสู ง (ตัวอย่าง N-BA-40 และ N-BA50) แต่ยงั คงมีระยะการแทรกซึมของคลอไรด์ที่นอ้ ยกว่าคอนกรี ตควบคุมได้ แสดงให้เห็นว่าเถ้า
ชานอ้อยบดละเอียดสามารถเพิ่มความต้านทานการแทรกซึ มของคลอไรด์ของคอนกรี ตได้เป็ น
อย่างดี
ตารางที่ 4 ระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีเข้มข้นร้อยละ 3 ในคอนกรี ตที่
ผสมเถ้าชานอ้อย [4]
Specimen Compressive Strength (ksc)
90 Days
180 Days
N-CI
366
410
N-CV
368
416
N-BA-10 400
426
N-BA-20 415
446
N-BA-30 371
417
N-BA-40 349
367
N-BA-50 331
344

Chloride Penetration Depth (mm)
90 Days
180 Days
25
35
26
37
16
25
12
17
10
14
8
10
7
8

ความร้ อนของคอนกรีตทีผ่ สมเถ้ าชานอ้อย
นันทชัย ชูศิลป์ [6] ได้ทดสอบการพัฒนาความร้อนของคอนกรี ตที่ผสมเถ้าชานอ้อย
บดละเอียด (ค้างตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 2.8) เมื่อแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1
ร้อยละ 10, 20, และ 30 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน โดยเปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตควบคุมซึ่ ง
ใช้ปูนซีเมนต์เท่ากับ 350 กก/ม3 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังรู ปที่ 3

คอนกรี ตควบคุม (35CT) มีการพัฒนาอุณหภูมิสูงสุ ดเท่ากับ 30 องศาเซลเซี ยสเมื่อ
ผสมคอนกรี ตเป็ นเวลา 13 ชั่วโมง ขณะที่คอนกรี ตผสมเถ้าชานอ้อยร้อยละ 10, 20, และ 30
(35BA10, 35BA20, และ 35BA30 ตามลาดับ) มีการพัฒนาอุณหภูมิสูงสุ ดเท่ากับ 26, 23, และ
20 องศาเซลเซียส หรื อมีอุณหภูมิลดลง 4, 7, และ 10 องศาเซลเซี ยส ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วนสามารถลดความร้อนได้เช่นเดียวกับ
การใช้วสั ดุ ปอซโซลานอื่ นๆ เช่ น เถ้าถ่ านหิ น นอกจากนี้ เวลาที่ เกิ ดอุ ณหภูมิสูงสุ ดสาหรั บ
คอนกรี ตที่ผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียดพบว่ายืดออกไปจากคอนกรี ตควบคุมประมาณ 1 ถึง 2
ชัว่ โมง โดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการแทนที่ปูนซี เมนต์ กล่าวคือ หากแทนที่มาก จะยืดออกไปมาก
ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ อาจเนื่ อ งมาจากมี ก ารใช้ส ารลดน้ า พิ เ ศษในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น เมื่ อ มี ก ารแทนที่
ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าชานอ้อยที่สูงขึ้น และอีกเหตุผลหนึ่งคือเมื่อมีการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้า
ชานอ้อยมากขึ้น ทาให้คอนกรี ตดังกล่าวมีปูนซีเมนต์ลดลงจึงมีการพัฒนาความร้อนที่ชา้ ลง
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รู ป ที่ 3 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอุ ณ หภู มิ ข องคอนกรี ต และระยะเวลาภายหลัง จากการผสม
คอนกรี ต
(35CT คือคอนกรี ตควบคุม ส่ วน 35BA10, 35BA20, และ 35BA30 เป็ นคอนกรี ตที่ใช้เถ้าชาน
อ้อยบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10, 20, และ 30 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน) [6]

ข้ อแนะนาในการนาเถ้ าชานอ้อยไปใช้ ในงานคอนกรีต
ปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ กาหนดหรื อมาตรฐานสาหรับกาหนดคุณสมบัติของเถ้าชานอ้อย
เพื่อใช้ในงานคอนกรี ตแต่อย่างใด เนื่องจากเถ้าชานอ้อยเป็ นวัสดุปอซโซลานชนิ ดใหม่และมี
การศึกษาวิจยั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเทศที่มีการผลิตอ้อยเป็ นหลัก ดังนั้นการวิจยั เกี่ยวกับการใช้
เถ้าชานอ้อยในคอนกรี ตจึงมีนอ้ ยมากเมื่อเทียบกับการวิจยั เถ้าถ่านหินหรื อซิลิกาฟูม
จากผลการศึกษาและข้อมูลที่มีอยูอ่ าจสามารถกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของเถ้า
ชานอ้อยเพื่อใช้ในงานคอนกรี ตได้คร่ าวๆ คือ เถ้าชานอ้อยควรมีค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักเนื่องจาก
การเผา (LOI) ไม่เกินร้อยละ 15 มีค่าดัชนีกาลังที่อายุ 7 และ 28 วันไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ความ
ละเอียดของเถ้าชานอ้อยควรค้างตะแกรงขนาดช่ องเปิ ด 45 ไมโครเมตรไม่เกินร้อยละ 5 และ
ความต้องการน้ าของมอร์ตา้ ร์ผสมเถ้าชานอ้อยไม่ควรสู งกว่าร้อยละ 105 เมื่อแทนที่ปูนซี เมนต์
ด้วยเถ้าชานอ้อยร้อยละ 20 และที่สาคัญคือเถ้าชานอ้อยต้องไม่มีน้ าตาลหรื อน้ าอ้อยปะปนอยู่
เพราะน้ าตาลหรื อน้ าอ้อ ยเป็ นสารหน่ ว งการก่ อตัวที่ รุน แรงและอาจสร้ างความเสี ยหายต่ อ
คอนกรี ตได้เช่นเดียวกับการเติมน้ าตาลลงในส่ วนผสมคอนกรี ต
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