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1. บทนํา
ปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทําให้เกิดการตื"นตัวอย่างมากในการประดิษฐ์คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ที"เป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง" ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที"มีความพยายามทดแทนวัสดุที"
ส่ งผลกระทบกับสิ" งแวดล้อมสู งอย่างปูนซิเมนต์และคอนกรี ตด้วยวัสดุทดแทนอื"นๆรวมไปถึงการกลับมาใช้วสั ดุ
จากธรรมชาติที"มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตํ"าตั7งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเสื" อมสภาพ ดังนั7นทัว" โลก
จึงให้ความสําคัญในเรื" องการลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที"เกิดจากกิจกรรมต่างๆที"เกิดขึ7นบนโลก มีการ
นําหลักการต่างๆมาใช้ ตัวอย่างเช่น การประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) ซึ"งเป็ นวิธีการประเมินปัญหาและ
ผลกระทบต่อสิ" งแวดล้อมในเชิงปริ มาณ เพื"อนําผลไปใช้ในการกําหนดนโยบายการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับ
กระบวนการผลิต
หรื อเพิม" ทางเลือกในการผลิตเพื"อลดผลกระทบต่อสิ" งแวดล้อมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการออกข้อกําหนดและมาตรฐานของการออกแบบโดยกร
คํานึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและเป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อมอาทิเช่น มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ที"พฒั นาโดย U.S. Green Building Council [1,2] สําหรับงานวิจยั เพื"อหาวัสดุทดแทน
ซีเมนต์หรื อคอนกรี ตก็ได้รับความสนใจจากนักวิจยั ทัว" โลก เช่นได้มีการพัฒนาคอนกรี ตสี เขียว (Green Concrete)
และคอนกรี ตที"ไม่ใช้ปูนซี เมนต์หรื อจีโอพอลีเมอร์ (Geopolymer) คอนกรี ตเป็ นต้น [3]

รู ปที" 1 แสดงองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์จากวัสดุที"เป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อม
อีกแนวทางหนึ" งที"สําคัญสําหรับการพัฒนาวัสดุก่อสร้ างที"เป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อมคือการปฏิ เสธการใช้
ซี เมนต์และวัสดุสังเคราะห์อย่างสิ7 นเชิง หรื อการใช้วสั ดุที"เป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อม (Eco-Friendly Materials) ที"มี
ความเป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อมในทุกขั7นตอน โดยองค์ประกอบของการพัฒนาวัสดุดงั กล่าวแสดงในรู ปที" 1 การ
กลับไปใช้วสั ดุจากธรรมชาติ ที"ไม่ได้ผา่ นการสังเคราะห์ ที"มีผลกระทบต่อสิ" งแวดล้อมตํ"าตั7งแต่วตั ถุดิบ การผลิต
การใช้ง านตลอดจนการย่อ ยสลายก็ ก ํา ลัง ได้รั บ ความนิ ย มในหลายภู มิ ภ าคทัว" โลก อาทิ เ ช่ น บ้า นดิ น ที" เ ป็ น
สิ" งก่อสร้างจากวัสดุธรรมชาติ ประกอบด้วย ดินเหนียวและวัสดุปรับสภาพดิน (Stabilizer) เช่น ทราย เส้นใย และ
นํ7า ที"มีประวัติการก่อสร้างมานานนับพันปี หลายแห่ งยังคงสภาพและมีการใช้งานมาจนถึงปั จจุบนั โดยดิ น
เหนียวจะทําหน้าที"ในการยึดประสาน ส่ วนวัสดุปรับสภาพมักใช้เส้นใยเพื"อลดการหดตัวแตกร้าวของดินเมื"อแห้ง
ตัว สําหรับเส้นใยที"ใช้มกั นํามาจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติในท้องถิ"น อาทิเช่น ฟางข้าว แกลบ และใยมะพร้าว
เป็ นต้น[4]
เป็ นที"ยอมรับกันทัว" โลกว่าการประยุกต์ใช้ระบบหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและนํ7าถือเป็ นระบบธรรมชาติ
ที"มีประสิ ทธิ ภาพมากที"สุดดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ที"เกี"ยวข้องต่างๆทัว" โลก อาทิเช่นการประยุกต์ใชระบบหญ้า
แฝกในการป้ องกันการพังทลายของดินที"ประเทศมาดากัสการ์ [5] หรื อแม้กระทัง" ในการประยุกต์ใช้การปลูกแบบ
ใยแมมุมเพื"อป้ องกันการกัดเซาะของนํ7าบริ เวณคอสะพานที"ประเทศอินเดีย[6] ดังแสดงในรู ปที" 2 และ3 ตามลําดับ

รู ปที" 2 การใช้ระบบหญ้าแฝกเพื"อป้ องกันการพังทลายของดินของภูเขาที"มีความลาดชันสู งที"ประเทศ มาร์
ดากัสการ์ [5]

รู ปที" 6 การใช้ระบบหญ้าแฝกแบบใยแมงมุมในการป้ องกันการชะล้างของนํ7าบริ เวณคอสะพาน ที"ประเทศ
อินเดีย [6]
สําหรับประเทศไทยได้มีการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื"อการอนุรักษ์ดินและนํ7าของหน่วยงานที"เกี"ยวข้อง
หลายหน่ วยงาน ทําให้ปัจจุบ นั มีการปลูกหญ้าแฝกเพื"อวัตถุ ประสงค์ดงั กล่ าวทัว" ประเทศอย่างไรก็ตามการให้
เกษตรกรปลูก เพื"อวัตถุ ป ระสงค์ในการอนุ รักษ์ดินและนํ7า เป็ นหลักนั7นก็ยงั ไม่น่าที" จะเพียงพอในการจูง ใจให้
เกษตรกรมากนัก ทั7งนี7 การปลูกหญ้าแฝกจําเป็ นต้องมีการดูแลรักษาด้วยการตัดใบออกด้วยเหตุผลต่างๆกัน เช่น
เพื"อให้กระชุ่มกระชวย เพิม" การแตกกอและลดปัญหาอัคคีภยั ในหน้าแล้งเป็ นต้น การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝก
ถึงแม้จะมีการนําไปประยุกต์ใช้ในรู ปแบบต่างๆอาทิเช่น การนําไปทําวัสดุคลุมดิน มุงหลังคา งานหัตถกรรมและ
อาหารสัตว์ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อปริ มาณใบหญ้าแฝกที"เกิดขึ7นทําให้ตอ้ งมีการเผาทําลายเป็ นจํานวนมากซึ" งในที"สุดก็
จะส่ งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้ อนเพิ"มขึ7น อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจยั ที"นาํ ใบหญ้า แฝกมาใช้ในการเป็ นวัส ดุ
สําหรับปรับสภาพในรู ปแบบต่างร่ วมกับดินเหนียว เพื"อใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธาอย่างประสบผลสําเร็ จ [7-10]
ดังนั7นบทความนี7จึงมีวตั ถุประสงค์เพื"อรวบรวมงานวิจยั ที"เกี"ยวข้องกับ การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกในการใช้
เป็ นวัสดุก่อสร้างต้นทุนตํ"าในรู ปแบบต่างๆได้แก่ การพัฒนาอิฐดินดิบผสมเส้นใยหญ้าแฝก การพัฒนายุง้ ฉางดิน
เหนียวหญ้าแฝก การพัฒนาแท่งดินเหนียวหญ้าแฝกแบบหล่อสําเร็ จ และการพัฒนาเสานําทางต้นทุนตํ"าจากการใช้
ดินเหนียวเสริ มเส้นใยหญ้าแฝก เพื"อที"จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี"สนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิ ทธิภาพต่อไป
2. คุณสมบัติสําคัญของใบหญ้าแฝกและดินเหนียวกับการใช้ ประโยชน์ ทางวิศวกรรมโยธา
2.1 หญ้าแฝก (Vetiver Grass)
การปลูกหญ้าแฝกไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์ใดควรจะทําการตัดใขออกเมื"อถึงระยะเวลาที"เหมาะสมทั7งนี7เพื"อ
วัตถุประสงค์ต่างๆกันไปเช่น เพื"อทําให้กระชุ่มกระชวย (Rejuvenetion) เพื"อให้แตกหน่อ เพื"อป้ องกันไม่ให้ออก
ดอก และเพื"อป้ องกันไฟไหม้เป็ นต้น ทั7งนี7ใบหญ้าแฝกที"ถูกตัดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิเช่น
วัสดุคลุมดิน ปุ๋ ยหมัก งานหัตถกรรม วัสดุมุงหลังคาและเชื7อเพลิงเขียว โดยการตัดใบหญ้าแฝกจะต้องตัดให้เหลือ

กอหญ้าสู งขึ7นจากระดับพื7นดินประมาณ 20-30 เซนติเมตร [7] อย่างไรก็ตามปริ มาณของผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกยัง
ไม่เพีย งพอต่อปริ
อปริ ม าณวัตถุ ดิบ หรื อใบหญ้า แฝกที" เกิ ดขึ7 น และผลิ
ผลิ ตผลจากหญ้า แฝกยังเป็ นประโยชนแต่เพีย ง
ทางอ้อม เนื"องจากการใช้ประโยชน์จากหญ้
จากหญ้าแฝกยังมีนอ้ ยเกินไปทําให้ยงั ไม่สามารถจูงใจเกษตรกรในการปลู
ใจเกษตรกร
กได้
เท่าที"ควร อย่างไรก็ตาม จากงานวิจยั ของ พิชยั และธรรมนูญ และ รัฐภูมิและคณะฯ
ละคณะ [8-111] ได้ทาํ การประยุกต์ใช้ใบ
หญ้า แฝกในการนํามาใช้เป็
เป็ นเส้ นใยเพื"อเสริ มความแข็ง แรงกับวัส ดุ เช่ นดิ นเหนี ย วและทราย และจากผลการ
ทดสอบพบว่าใบหญ้าแฝกมีความแข็งแรง สามารถเสริ มคุณสมบัติของดินเหนียวและวัสดุธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี
สามารถลดการหดตัวและแตกร้ า วได้ โดยกํา ลัง รั บ แรงดึ ง ของใบหญ้า แฝกที" ท าํ การตากแดดให้
การตาก
มี ค วามชื7 นที"
เหมาะสมจะอยูท่ ี"ประมาณ 10-14% หรื อใช้เวลาในการตากแดดไม่
วลาในการตาก
เกิน 14 วัน และจากการทดสอบกําลังรับแรงดึง
พบว่าค่ากําลังรับแรงดึงเฉลี"ยสําหรับใบหญ้าแฝกที" โคนใบ กลางใบและปลายใบมีค่าประมาณ 80 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตรดังแสดงในรู ปที" 4 จากผลการทดสอบยังพบอีกว่าการตากหญ้าแฝกให้มีความแห้งเกินไปจะ
ส่ งผลให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลง

รู ปที" 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับแรงดึงเฉลี"ยของใบหญ้าแฝกและระยะเวลาในการตากหญ้าแฝก [11]
2.2 ดินเหนียว (Ball Clay)
ดินเหนี ยวเป็ นดิ นที"เหมาะสมสําหรับการใช้เป็ นวัสดุเชื" อมประสานในการพัฒนาวัสดุก่อสร้ างเนื" องจาก
อนุภาคของดินเหนียวมีลกั ษณะเป็ นแผ่นของสารประกอบที"เรี ยงซ้อนกันเป็ นชั7น ๆ เมื"อเปี ยกนํ7าหรื อมีความชื7 น
เหมาะสมจะสามารถยึดเกาะสารอื"นได้ดี โดยมีลกั ษณะเหนียวและลื"นสามารถปั7 นเป็ นรู ปต่าง ๆ ได้ เนื"องจากมี
พื7นที"ผิวจําเพาะสู ง และเมื"อแห้งจะเกาะยึดหรื อมีความเชื"อมแน่นได้ดี โดยมีลกั ษณะเป็ นก้อนแข็ง สากมือ คล้าย
เม็ดทราย ดินเหนียวไม่ปรากฏตัวเป็ นอนุภาคเดี"ยว แต่จะเกาะกันเป็ นกลุ่มก้อน และดินเหนียวบางชนิดสามารถ
พองตัว (Swelling behavior) เมื"อได้รับนํ7า และหดตัวเมื"อสู ญเสี ยนํ7า ทั7งนี7 อนุภาคดินเหนียวเมื"อเรี ยงตัวกันเป็ นก้อน
ดินจะเกิดช่องระหว่างอนุภาคที"มีขนาดเล็ก และมีปริ มาตรรวมของช่องว่างเป็ นปริ มาณมากจึง มีความพรุ นสู ง และ
อุม้ นํ7าได้มาก แต่มีความสามารถตํ"าในการระบายนํ
ในกา
7 าและอากาศ [8] ทั7งนี7คุณสมบัติของดินเหนียวในแต่ละท้องที"จะ
มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ดังนั7นในการนําดินเหนี ยวมาใช้งานจําเป็ นอย่างยิง" ที"จะต้องมีกระบวนการปรับสภาพ
(Stabilize) โดยการตากแดดเพื"อไล่น7 าํ ที"คา้ งอยูใ่ นช่องว่างระหว่างอนุภาคของเม็ดดินออกให้มากที"สุด ก่อนที"จะทํา
การหมักด้วยปริ มาณนํ7าที"เหมาะสม และเติ
และ มวัสดุปรับสภาพ(Stabilizer) เช่นทรายหรื อเส้นใย เพื"อให้ภายหลังจาก

การแห้งตัวมีการหดตัวน้อยลง ลดการแตกร้าว ผิดรู ป และเพิ"มความแข็งแรง ทั7งนี7สัดส่ วนที"เหมาะสมจะขึ7นอยูก่ บั
คุ ณสมบัติของวัสดุ ในท้องถิ" นจึ งควรมีการทดสอบเพื"อหาสัดส่ วนที"เหมาะสม(Optimum proportions) ก่อน
นํามาใช้งาน รู ปที" 5-6 แสดงขั7นตอนสําคัญในการปรับสภาพดินก่อนการขึ7นรู ป

รู ปที" 5 แสดงขั7นตอนการตากดินเหนียวเพื"อไล่ความชื7นระหว่างอนุภาคเม็ดดิน [8]

รู ปที" 6 แสดงขั7นตอนการนวดดินและการปรับสภาพด้วยเส้นใยหญ้าแฝก [8]
3. การประยุกต์ ใช้ ใบหญ้าแฝกเพือเป็ นวัสดุก่อสร้ างต้ นทุนตํา
สําหรับแนวทางในการนําใบหญ้าแฝกมาประยุกต์ใช้เพื"อเป็ นวัสดุก่อสร้างนั7นสามารถทําได้หลากหลายใน
ที"น7 ี จะเน้นการใช้เส้นใยจากใบหญ้าแฝกร่ วมกับดิ นเหนี ยวเพื"อเป็ นวัสดุ ก่อสร้างต่างๆคือ อิฐดินดิ บเสริ มเส้นใย
หญ้าแฝก [8] ยุง้ ฉางหญ้าแฝกดินเหนียว [9] แท่งดินเหนี ยวหญ้าแฝกแบบหล่อสําเร็ จ [10] และหลักนําทางหญ้า
แฝกดินเหนียว [11] รวมถึงการป้ องกันนํ7าและเพิ"มความคงทน โดยหลักการพัฒนาและคุณสมบัติสําคัญ ตลอดจน
ประโยชน์จากการใช้งานวัสดุดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี7
3.1 อิฐดินดิบเสริมเส้ นใยหญ้าแฝกเพือการก่อสร้ างบ้ านดิน
ปัญหาหลักของการทําอิฐดินดิบในการสร้างบ้านดินคือการแตกร้าวได้ง่าย และไม่สามารถทําการขนส่ งได้
เพราะจะเกิดการแตกร้าวเสี ยหาย ถึงแม้จะมีการปรับสภาพด้วยแกลบแล้วก็ตาม เมื"อไม่นานมานี7 รัฐภูมิและคณะฯ
[8] ได้ทาํ การพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบโดยนํามาเสริ มความแข็งแรงและปรับสภาพด้วยเส้นใยหญ้าแฝกตาก
แห้งขนาด 3-5 เซ็นติเมตรและทราย เพื"อลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัว จากผลการทดสอบพบว่าส่ วนผสมที"

เหมาะสมในการขึ7นรู ปอิฐดินดิบที"ทาํ ให้ได้คุณสมบัติที"เหมาะสมที"สุดคือ ดินเหนียว : ทราย : นํ7า : หญ้าแฝก มีค่า
เท่ากับ 1: 0.15 : 1 : 0.5 โดยปริ มาตร จากผลการทดสอบคุณสมบัติที"ได้พบว่าการเพิ"มปริ มาณเส้นใยจะทําให้ลด
ความหนาแน่นและกําลังรับแรงอัดอย่างมีนยั สําคัญ แต่การเพิ"มเส้นใยหญ้าแฝกไม่เกิน 60% โดยปริ มาตรสามารถ
เพิ"มความสามารถในการรับแรงดัด (Flexural strength) ได้เล็กน้อย ยิ"งไปกว่านั7นจากผลการทดสอบความเป็ น
ฉนวนของอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝกพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าอิฐดินดิบล้วน อิฐมวลเบาและผนังก่ออิฐมอญ รู ปที"
7และ8 แสดงการทดสอบกําลังรับแรงอัดของกําแพงอิฐดินดิบเสริ มเส้นใยหญ้าแฝก และแบบจําลองแสดงการ
ทดสอบความเป็ นฉนวนของกําแพงอิฐดินดิบหญ้าแฝกเทียบกับกําแพงชนิดต่างๆ ตามลําดับ

รู ปที" 7 แสดงการทดสอบวัดแรงแบกทานกําแพงอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝก ณ สถาบันเทคโนยีแห่งเอเชีย [8]

รู ปที" 8 แสดงแบบจําลองการทดสอบความเป็ นฉนวนของผนังอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝกเทียบกับกําแพงแบบต่างๆ
[8]
3.2 ยุ้งฉางหญ้าแฝกดินเหนียว
ธรรมนูญและพิชยั [9] ได้ทาํ การวิจยั และพัฒนายุง้ ฉางหญ้าแฝกดินเหนียวขึ7น โดยการสร้างแท่งหญ้าแฝก
ดินเหนียวรู ปทรงกระบอกขึ7น เพื"อเป็ นโครงสร้างกําแพงรับนํ7าหนักและมีการใช้ระบบฐานรองรับแบบคอนกรี ต
เสริ มเหล็กร่ วมกับโครงหลังคาไม้มุงด้วยแฝก แท่งหญ้าแฝกดินเหนียวทําขึ7นจากหญ้าแฝกตากแห้งขนาดความยาว

ประมาณ 0.8-1.0 เมตร ซึ"งเป็ นความยางของใบหญ้าแฝกที"ตอ้ งทําการตัดในรอบหกถึงแปดเดือนด้วยวัตถุประสงค์
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น จากนั7นจะนําเส้นหญ้าแฝกมาชุบนํ7าดินเหนียว(Clay slurry) แล้วบีบรู ดให้รวมกันเป็ นกํา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-6 เซนติเมตร นําไปดัดให้มีรูปร่ างตามลักษณะของโครงสร้างกําแพงรับ
นํ7าหนักที"ออกแบบไว้ดงั แสดงในรู ปที" 9และ10 จากผลการทดสอบพบว่าแท่งหญ้าแฝกดินเหนี ยวที"พฒั นาขึ7นมี
ความแข็งแรงมากโดยมีคา่ กําลังรับแรงอัดตามแนวแกนถึง 28 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรซึ" งมีค่าใกล้เคียงกับอิฐ
บล็อคก่อสร้างตามมาตรฐาน มอก. และมีค่ากําลังรับแรงดัดประมาณ 23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ" งถือเป็ น
ค่าที"สูงมากสําหรับวัสดุที"พฒั นาขึ7นมาจากดินเหนียวและเส้นใยจากธรรมชาติ ยิง" ไปกว่านั7นจากผลการทดสอบการ
เปลี"ยนแปลงอุณหภูมิภายในยุง้ ฉางที"พฒั นาขึ7นพบว่าในช่วงเวลา24 ชัว" โมง มีการเปลี"ยนแปลงอุณหภูมิภายในน้อย
มากเพียง 2-3 องศาเซลเซี ยสเมื"อเทียบกับอุณหภูมิที"ผิวภายนอกที"มีการเปลี"ยนแปลงระหว่างวันมากกว่า 12-15
องศาเซลเซี ยส และโครงการวิจยั ดังกล่าวได้ทาํ การจดสิ ทธิ บตั รและต้นแบบของงานวิจยั นี7ได้นาํ ไปติดตั7งเพื"อใช้
เป็ นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชนบทในการเก็บข้าวเปลือก ณ โครงการส่ วนพระองค์ พระตําหนักจิตรลดา โดยมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3 เมตร สู งประมาณ 5 เมตรและสามารถเก็บข้าวได้ประมาณ 10 เกวียน ดังแสดงในรู ปที"
11

รู ปที" 9 แสดงวิธีการขึ7นรู ปแท่งหญ้าแฝกดินเหนียว [9]

รู ปที" 10 การสร้างกําแพงรับนํ7าหนักด้วยแท่งหญ้าแฝกดินเหนียว [9]

รู ปที" 11 ยุง้ ฉางหญ้าแฝกดินเหนียวต้นแบบ [11]
3.3 ชิYนส่ วนโครงสร้ างดินเหนียวหญ้ าแฝกแบบหล่ อสํ าเร็จ (Prefabricated vetiver clay composite structural
members)
ธรรมนูญและพิชยั [10] ได้ทาํ การพัฒนาเครื" องขึ7นรู ปชิ7นส่ วนของโครงสร้างจากดินเหนียวและหญ้าแฝกขึ7น
เพื"อใช้ในการก่อสร้างบ้านต้นทุนตํ"า วัสดุหลักในการใช้งานยังคงเป็ นหญ้าแฝกยาวประมาณ 0.8-1.2 เมตร ร่ วมกับ
นํ7าดินเหนียวเข้มข้น จากนั7นนํามาอัดขึ7นรู ปด้วยเครื" องอัดชิ7นส่ วนโครงสร้างที"ได้ประดิษฐ์ข7 ึนดังแสดงในรู ปที" 12
มีการออกแบบชิ7นส่ วนต่างๆเพื"อเป็ นกําแพงรับนํ7าหนัก (Load bearing wall) อย่างเหมาะสมพร้อมทั7งรอยต่อ
โครงสร้างสามารถเสริ มกําลังด้วยไม้ไผ่เพื"อเพิ"มความแข็งแรง ทั7งนี7น่าจะสามารถนํามาเป็ นเครื" องต้นแบบสําหรับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างบ้านดินได้หากได้รับการต่อยอดงานวิจยั ต่อไป

รู ปที" 12 แสดงเครื" องต้นแบบสําหรับการผลิตชิ7นส่ วนโครงสร้างแบบหล่อสําเร็ จจากหญ้าแฝกดินเหนียว [10]

3.4 หลักนําทางหญ้าแฝกดินเหนียว
จากงานวิจยั ที"ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ ดินเหนียวที"เสริ มด้วยเส้นใยหญ้าแฝกถือเป็ นวัสดุธรรมชาติ ที"มีคุณสมบัติ
ทั7งทางกลและกายภาพที"เหมาะสม สามารถนํามาเป็ นวัสดุก่อสร้างต้นทุนตํ"าที"มีความเป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อม เมื"อ
ไม่นานมานี7 รัฐภูมิและคณะฯ [11] ได้ทาํ การพัฒนาเสานําทางจากหญ้าแฝกดินเหนียวขึ7นเพื"อใช้เพิ"มความปลอดภัย
สําหรับถนนในชนบท
เสานําทาง (Guide post) หมายถึง หลักไม้ คอนกรี ต โลหะ หรื ออโลหะอื"นๆ และมี
การติดตั7งแถบสะท้อนแสง หรื อเป้ าสะท้อนแสงซึ" งมีคุณสมบัติสะท้อนแสง ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลา
กลางคืน รู ปที" 13 แสดงหลักนําทางคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามมาตรฐานกรมทางหลวง ในปั จจุบนั มีถนนที"อยูภ่ ายใต้
การดูแลของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ"นอีกจํานวนมากที"ยงั ไม่สามารถ
ติดตั7งเสานําทางได้อย่างทัว" ถึ ง ทั7งนี7 เนื" องจากเสานําทางที"ทาํ จากคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีตน้ ทุนในการผลิตต่อชิ7 น
ค่อนข้างสู ง อีกทั7งหลักนําทางจากคอนกรี ตและโลหะอาจก่อให้เกดอันตรายจากการชนของผูข้ บั ขี" และทําด้วยวัสดุ
ที"ไม่เป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อมทางคณะผูว้ ิจยั จึงทําการพัฒนาหลักนําทางที"เป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อมจากดินเหนี ยว
ผสมเส้นใยหญ้าแฝกขึ7น โดยทําการออกแบบส่ วนผสมและทดสอบเพื"อให้ได้หลักนําทางที"เหมาะสมสําหรับการ
ใช้งานที"สุดทั7งในด้านคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกลและความทนทาน

รู ปที" 13 แสดงหลักนําทางคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จากผลการทดสอบพบว่า ส่ วนผสมในการขึ7นรู ปที"เหมาะสมที"สุดประกอบด้วย ดินเหนียว : ทราย : นํ7า :
หญ้าแฝกแปรรู ปขนาด 3-5 ซ.ม. มีคา่ เท่ากับ 1:0.3:0.5:0.6 โดยปริ มาตร และ เสริ มด้วยแท่งหญ้าแฝกเส้นยาวกับดิน
เหนียว (Vetiver clay bundles) จํานวนสองชั7นมีความเหมาะสมในการนําไปใช้งานที"สุด สามารถขึ7นรู ปได้แท่งเสา
นําทางที"ไม่มีการแอ่นตัว,ไม่แตกร้ าว และ ไม่เปลี"ยนรู ปร่ างเมื"อแข็งตัว มีความสามารถในการรับแรงดัดที" 0.92
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและผลการทดสอบความทนทานต่อการผุกร่ อนตามมาตรฐาน American Wood
Protection Association (AWPA) E7-09 [12] พบว่า เสานําทางดินเหนียวหญ้าแฝก สามารถทนทานต่อการผุกร่ อน
แทบไม่พบร่ องรอยการกัดกินของปลวก และจากผลการทดสอบสามารถนําไปคาดคะเนอายุการใช้งานได้เท่ากับ
46 สัปดาห์ หรื อประมาณ 1 ปี รู ปที" 14 แสดงการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน AWPA E7-09 ราคาต้นทุน

การผลิ ตเสานํา ทางหญ้าแฝกดิ นเหนี ย วมี ค่าประมาณ 9 บาทต่อต้น ในขณะที" เสานํา ทางที"ท าํ จากคอนกรี ตมี
ค่าประมาณ109 บาทต่อต้น เมื"อวิเคราะห์ความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที"
ระยะเวลา 10 ปี โดยพิจารณาจากอายุการใช้งานด้วย พบว่าเสานําทางดินเหนียวผสมเส้นใยหญ้าแฝกมีความคุม้ ค่า
กว่าเสานําทางมาตรฐานกรมทางหลวง ปั จจุบนั มีการติดตั7งเสานําทางหญ้าแฝกดินเหนียว บนทางหลวงหมายเลข
104 ช่วงวังเจ้า-ตาก และในทางหลวงสาย ตาก-แม่สอด ในจุดโค้งที"ไม่มีไฟและแผงกั7นนําทาง รวมเป็ นระยะทาง
กว่า 1 กิโลเมตร ดังแสดงในรู ปที" 15 สามารถเพิม" ประสิ ทธิภาพในการขับขี"ยานพาหนะของผูส้ ัญจรได้เป็ นอย่างดี

รู ปที" 14 แสดงการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน AWPA E7-09 [12]

รู ปที" 14 แสดงการติดตั7งเพื"อการใช้งานบนทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง วังเจ้า-ตาก จ.ตาก และทางหลวงสายตากแม่สอด
3.5 การป้องกันนําY และเพิมความคงทน
ข้อด้อยประการหนึ" งสําหรับการใช้วสั ดุเชื"อมประสานจากดินเหนี ยวคือ ความคงทนและการต้านทานต่อ
การชะล้าง อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจยั ที"เกี"ยวข้องได้ทาํ การศึกษาและพัฒนาวัสดุปรับสภาพ(Stabilizer) เพื"อใช้ใน
การผสมหรื อเคลือบผิววัสดุ ทําให้วสั ดุจากดินเหนียวมีความสามารถในการทนต่อการชะล้างขึ7น โดยแบ่งเป็ นวัสดุ

จากธรรมชาติอาทิเช่น มูลวัว (Cow dung) กากนํ7าตาล (Molasses) แป้ งเปี ยก ยางพารา และใบบัวตากแห้งบดเป็ น
ต้น ซึ" งวัสดุเหล่านี7หากมีการใส่ ในอัตราส่ วนผสมที"พอเหมาะลงไปในอิฐดินดิบหรื อส่ วนผสมสําหรับการเคลือบ
ผิว วัส ดุ จ ากดิ น เหนี ย วจะมี ผ ลทํา ให้ล ดช่ อ งว่า งในอนุ ภ าคเม็ด ดิ น หรื อ เคลื อ บผิว ผนัง ดิ น ทํา ให้ส ามารถลด
ความสามารถในการดูดซึ มนํ7าได้ [8-11, 13-15] และในปั จจุบนั มีการนําเทคโนยีดา้ นวัสดุสมัยใหม่เข้ามาใช้
ร่ ว มกับ วัส ดุ ธ รรมชาติ โ ดยการปรั บ ปรุ งคุ ณ สมบัติ จ ากวัส ดุ ธ รรมชาติ ใ ห้ มี ค วามคงทนแข็ ง แรงหรื อให้ มี
คุณสมบัติเฉพาะอย่างขึ7นเช่น การทนต่อการชะล้างและเพิ"มคุณสมบัติทางกลเป็ นต้น สําหรับการเพิ"มคุณสมบัติ
ด้านความทนทานต่อการชะล้างนั7น J.P.Pinon et.al. [15] ได้ทาํ การศึกษาการใช้สารเคมิคอลเซอแฟคแทนต์
(Chemical surfactant) ไปจับบริ เวณผิวของอนุภาคดินเหนี ยว ซึ" งจะช่วยลดการดูดซึ มนํ7าและเพิ"มกําลังอัดได้ ทั7งนี7
โดยธรรมชาติอนุภาคดินเหนียวจะจับกลุ่มกัน มีลกั ษณะเป็ นชั7นโครงสร้างของอะลูมิโนซิ ลิเกต (Aluminosilicates)
มี ป ระจุ รวมเป็ นลบ จึ ง ชอบนํ7า (Hydrophilic) โดยความเข้ม ข้นของประจุ จะขึ7 นกับ โครงสร้ า งอะตอมและ
องค์ประกอบทางเคมีของดินเหนียว ซึ"งหากใส่ อนุภาคประจุบวก (Cationic elements) หรื อวัตถุอินทรี ยป์ ระจุบวก
(Organic compound) ที"มีส่วนเชื"อมเกาะแน่น (Strong electric linkages) กับอนุภาคดินเหนียว จึงเกิดความไม่มีข7 วั
และเกลียดนํ7า (Hydrophobic) สามารถลดการดูดซึมนํ7าของดินเหนียว และเพิม" คุณสมบัติทางกลได้ จากงานวิจยั ยัง
พบอีกว่าการใช้เอมีนประจุบวก (Cationic amine) และอิมลั สิ ฟายด์แอสฟัลด์ เป็ นวัสดุปรับปรุ งในดินเหนี ยวอิล
ไลต์ (Illite clay) จะลดการดูดซึมนํ7าและช่วยเพิม" กําลังอัดของอิฐดินดิบได้ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วสั ดุเพื"อปรับ
สภาพด้านความทนทานให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทนั7นขึ7นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่นงบประมาณและ
สภาวะการใช้งานจริ ง ดังนั7นจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนที"จะเลือกประเภทวัสดุให้เหมาะสมต่อไป
4. บทสรุป
 วัสดุก่อสร้างที"พฒั นาขึ7นจากดินเหนี ยวและหญ้าแฝกมีคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ เป็ นที"น่าพอใจ มีตน้ ทุนตํ"า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน และมีความเป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อม สามารถสร้างมูลค่าให้กบั เส้นใยหญ้า
แฝก กระบวนการผลิตตลอดจนการนําไปใช้งานทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมและการบูรณาการของชุ มชนกับ
หน่วยงานที"เกี"ยวข้อง สามารถสร้างรายได้อย่างยัง" ยืนและขยายโอกาสของชาวชนบทในการมีที"อยูอ่ าศัย การ
มียงุ ้ ฉางสําหรับเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็ นของตนเอง รวมถึงการขยายโอกาสด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนนในชนบท
 การใช้วสั ดุก่อสร้างที"พฒั นาขึ7นจากดินเหนียวและหญ้าแฝกแทนที"วสั ดุก่อสร้างทัว" ไป เช่นเหล็กและคอนกรี ต
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเข้าสู่ บรรยากาศได้ท7 งั ทางตรงและทางอ้อม เนื"องจากวัสดุที"พฒั นาขึ7น
เป็ นวัสดุที"มีผลกระทบต่อสิ" งแวดล้อมตํ"า เมื"อประเมินจากวัฎจักรชีวิต (Life cycle assessment) เพราะแทบไม่
มีผลกระทบต่อสิ" งแวดล้อมเลยตั7งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการย่อยสลาย อีกทั7งยังเป็ นแนวทางการสร้าง
ความร่ ว มมื อ ที" มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสํ า หรั บ โครงการเพื" อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility, CSR) ของหน่วยงานทั7งภาครัฐหรื อเอกชนกับเกษตรกรหรื อชุมชนที"ปลูกหญ้าแฝกได้ตอ่ ไป
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เถ้ าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม : ปัญหา ข้ อจากัดและ
การนาไปใช้ งาน
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์ กลุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. บทนา
เถ้า ชี ว มวลเป็ นเถ้า ที่ เ หลื อ จากวัส ดุ ท างการเกษตรที่ ใ ช้เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าและต้องนาไปกาจัดทิ้งเพราะมีปริ มาณมาก ซึ่ งอาจเป็ นการทิ้งเพื่อถมที่หรื อทิ้งใน
บ่อทิ้งที่เตรี ยมไว้ นอกจากการนาไปทิ้งแล้ว เถ้าชีวมวลบางชนิดสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคอนกรี ต เถ้าชี วมวลที่มีศกั ยภาพที่จะนาไปใช้ในงานคอนกรี ตได้
ต้องมีลกั ษณะดังนี้ คือ เป็ นเถ้าที่ มีออกไซด์ของซิ ลิกา หรื อซิ ลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซึ่ ง
โดยทัว่ ไปควรมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอี ยดสู งหรื อสามารถทาให้มีความ
ละเอียดสู งได้ และไม่เป็ นผลึกคือสามารถทาปฏิกิริยากับด่าง (แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์) ได้ ซึ่ ง
เถ้าชีวมวลที่เข้าข่ายในลักษณะข้างต้นได้แก่ เถ้าจากการเผากากปาล์มน้ ามัน (palm oil fuel ash)
เถ้าจากการเผาแกลบ (rice husk ash) หรื อเถ้าจากการเผาแกลบร่ วมกับเปลือกไม้ (rice huskbark ash) และเถ้าจากการเผาชานอ้อย (bagasse ash)

2. ปัญหาของเถ้ าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
เถ้า ชี ว มวลเป็ นเถ้าจากโรงงานอุ ต สาหกรรมทั้ง หมดที่ เกิ ดจากการใช้ว ตั ถุ ดิบที่
เกี่ยวข้องเป็ นเชื้อเพลิง ซึ่ งภายหลังจากการเผาและนาความร้อนไปใช้แล้วส่ วนที่เหลือจากการ
เผาคือเถ้า ปัญหาส่ วนใหญ่ของเถ้าเหล่านี้ คือมักได้รับการรังเกียจว่าเป็ นของสกปรก มีสีเทา เทา
ดาหรื อสี ด า เป็ นฝุ่ นฟุ้ งกระจายได้ง่ าย สร้ างความสกปรกด้านมลภาวะให้ก ับโรงงาน และ
เกิดขึ้นในปริ มาณมาก จึงต้องกาจัดเถ้าทั้งหลายทิ้งโดยเร็ว
เถ้าชี วมวลที่จะกล่าวถึงในที่น้ ี เป็ นเถ้าที่เกิดจากการเผาวัสดุที่เหลือจากการเกษตร
เช่ น แกลบ ชานอ้อย กากปาล์มน้ ามัน เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าหรื อเป็ น
เชื้อเพลิงให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งพบว่ามีปริ มาณสู งขึ้นอย่างมากในช่วงหลาย
ปี ที่ผา่ นมาและมีศกั ยภาพในการพัฒนาเพื่อนามาใช้ในงานคอนกรี ตได้ เถ้าชีวมวลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่านี้ พบว่ามีปริ มาณที่เกิดขึ้นรวมกันปี ละประมาณ 1.5 ล้านตัน และเถ้าส่ วน
ใหญ่หรื อเกือบทั้งหมดไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างไร ต้องนาไปทิ้งทั้งหมดหรื อกล่าวให้ดูดีกค็ ือ
การนาไปถมที่นนั่ เอง
เถ้ าแกลบ เป็ นเถ้าที่ชาวไทยคุน้ เคยที่สุดเพราะประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการปลูก
ข้าวและมีแกลบจานวนมากทุกๆ ปี ในแต่ละปี จะมีแกลบที่เหลือจากการสี ขา้ วสารประมาณปี
ละ 5 ล้านตันและหากเผาแกลบทั้งหมดจะได้เถ้าแกลบประมาณ 1 ล้านตันต่อปี รู ปที่ 1 แสดง
บ่ อ ทิ้ ง เถ้า แกลบ-เปลื อ กไม้ข องโรงงานแห่ ง หนึ่ ง ที่ ใ ช้แ กลบและเปลื อ กไม้ยูค าลิ บ ตัส เป็ น
เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ า
เถ้าแกลบมีการวิจยั จานวนมากทั้งภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศ และ
พบว่าเถ้าแกลบที่บดให้มีความละเอียดสู งเป็ นวัสดุปอซโซลานที่ดี มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็ น
องค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 90 หรื อมากกว่า

รู ปที่ 1 บ่อทิ้งเถ้าแกลบ-เปลือกไม้

รู ปที่ 2 กองเถ้าชานอ้อยก่อนทิ้ง

เถ้ าชานอ้อย ได้จากการนาชานอ้อยไปเผาเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า ในปี พ.ศ. 2550-51 พบว่าประเทศไทยผลิตอ้อยทั้งหมดประมาณ 73.31 ล้านตัน
[1] และหลังจากกระบวนการผลิตน้ าตาลมีชานอ้อยเหลือประมาณร้อยละ 26 ของน้ าหนักอ้อย
หรื อมีชานอ้อยประมาณ 19 ล้านตัน และภายหลังจากการเผาชานอ้อยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าจะ
เหลือเป็ นเถ้าชานอ้อยร้อยละ 0.62 ของน้ าหนักอ้อย [2] หรื อประมาณ 4.5 แสนตันต่อปี ซึ่ งเถ้า
ชานอ้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่ตอ้ งนาไปทิ้ง (ดูรูปที่ 2) และอาจมีบางส่ วนที่เกษตรกรนาเถ้าชานอ้อย
ไปทาปุ๋ ย หรื อปรับสภาพดินที่เป็ นกรด
เถ้าชานอ้อยจัดว่าเป็ นเถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีศกั ยภาพ
ในการนามาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรี ต เนื่ อ งจากเถ้า ชานอ้อยที่ มีส่วนประกอบหลักคื อ
ซิ ลิกอนไดออกไซด์ ในปริ มาณสู งและส่ วนใหญ่ไม่เป็ นผลึก จึงสามารถนามาใช้เป็ นวัสดุปอซ
โซลานได้ งานวิจยั เกี่ยวกับเถ้าชานอ้อยส่ วนใหญ่มาจากทวีปอเมริ กาใต้ เนื่ องจากประเทศใน
แถบนั้นมี การปลูกอ้อยจานวนมาก ดังนั้นจึ งเป็ นปั ญหาของประเทศเหล่านั้นโดยตรงที่ จะ
แก้ปัญหาของเถ้าชานอ้อย สาหรับประเทศไทย เถ้าชานอ้อยก็เป็ นปั ญหาด้วยเช่ นกัน เพราะ
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่มีการปลูกอ้อยจานวนมาก โดยอยู่ที่
อันดับ 3 รองจากประเทศบราซิล และ อินเดีย

เถ้ าปาล์ มน้ามัน เป็ นเถ้าที่ได้จากการเผากากของผลปาล์มน้ ามัน ได้แก่ เศษกะลา
เส้นใย และทลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม (ดังแสดงในรู ปที่ 3) เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงให้กบั หม้อ
กาเนิ ดไอน้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้ า มีอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้ประมาณ 800-900 องศา
เซลเซี ยส ปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มประมาณ 1,457,000 ไร่ และมีผลผลิต
เป็ นอันดับ 4 ของโลกประมาณ 4,089,000 ตันต่อปี [3] ทาให้มีกากของผลปาล์มประมาณ
2,147,000 ตันต่อปี และหลังจากการเผาเป็ นเชื้ อเพลิง พบว่ามีเถ้าปาล์มน้ ามันเกิดขึ้น 107,000
ตันต่อปี เถ้าปาล์มน้ ามันมีลกั ษณะเป็ นผงฝุ่ นน้ าหนักเบาสามารถฟุ้ งกระจายได้ง่าย (ดังแสดง
ในรู ปที่ 3) เถ้าปาล์มน้ ามันที่เกิ ดขึ้นมี การนามาใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณที่
เกิดขึ้นในแต่ละปี ส่ วนใหญ่ตอ้ งนาไปทิ้ง ทาให้เกิดปั ญหาในเรื่ องการกาจัดทิ้งตามมา เช่ น
ปั ญหาทางด้านสภาวะแวดล้อม เป็ นต้น นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลไทยในการนาน้ ามัน
ปาล์มมาใช้เป็ นพลังงานทดแทนในรถยนต์ เช่น เป็ นไบโอดีเซล ซึ่ งทาให้ตอ้ งมีการขยายพื้นที่
ปลูกปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น เพราะหากนาน้ ามันปาล์มไปใช้เป็ นไบโอดีเซลจานวนมาก จะทาให้
ขาดน้ ามันปาล์มซึ่ งเป็ นน้ ามันที่ใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่ งในปั จจุบนั พบว่าราคาของน้ ามัน
ปาล์มสู งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมาก และมีการคาดการว่าอาจต้องใช้พ้ืนที่ในการปลูกปาล์มน้ ามัน
ถึง 10 ล้านไร่ จึงจะเพียงพอต่อการนามาใช้ในไบโอดีเซลได้ ซึ่ งหากโครงการดังกล่าวเป็ นไป
ตามแผนงานที่ต้ งั ไว้จะส่ งผลให้เกิดเถ้าปาล์มน้ ามันจานวนมากขึ้นกว่าปั จจุบนั ถึง 6 เท่าต่อปี
และย่อมสร้างปัญหาในเรื่ องการกาจัดทิ้งมากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 3 กากปาล์มก่อนการเผา (กองที่อยูด่ า้ นหน้า) และเถ้าปาล์มน้ ามันหลังจากการเผา
(กองที่อยูด่ า้ นหลัง)
3. ข้ อจากัดของการใช้ เถ้ าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ จ ากัด ของการใช้เ ถ้า ชี วมวลจากโรงงานอุ ต สาหกรรมมี ห ลายประการ ทั้ง ที่
เกี่ยวกับทางเทคนิ คและไม่เกี่ยวกับทางเทคนิ ค แต่ที่สาคัญคือด้านราคาและด้านคุ ณภาพของ
คอนกรี ตที่ ผสมเถ้า ชี วมวลจากโรงงานอุ ตสาหกรรม หากการใช้เถ้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมทาให้ราคาของคอนกรี ต ต่าลงโดยไม่ทาให้คุณภาพของคอนกรี ตลดลงจะ
เป็ นการส่ ง เสริ ม การใช้เ ถ้า ชนิ ด ดัง กล่ า วได้เ ป็ นอย่า งดี แต่ ถ ้า หากการใช้เ ถ้า ในส่ ว นผสม
คอนกรี ตแล้วทาให้ราคาคอนกรี ตสู งขึ้นหรื อต่าลงไม่มากเมื่อเทียบกับการไม่ใช้เถ้า โอกาสการ
ใช้เ ถ้า ดัง กล่ าวในปริ ม าณมากแทบเป็ นไปไม่ ได้ ยกเว้นว่าการใช้เถ้าดังกล่ าวจะส่ ง ผลดี ต่ อ
คุณภาพของคอนกรี ตอย่างมาก
เพื่อให้เห็นข้อจากัดในการใช้เถ้าชี วมวลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ชดั เจนขึ้น จึงขอให้รายละเอียดดังนี้
คุณภาพของเถ้ า : คุณภาพของเถ้าชีวมวลแต่ละชนิดมักขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทาง
เคมีและความไม่เป็ นผลึกของเถ้านั้นๆ เถ้าที่เหมาะในการนามาใช้ในส่ วนผสมคอนกรี ตต้อง
เป็ นเถ้าที่มีออกไซด์ของซิ ลิกา อลูมินา และเหล็กรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 และไม่เป็ นผลึก
ซึ่ งเถ้าดังกล่าวสามารถทาปฏิกิริยาปอซโซลานร่ วมกับด่างที่มาจากปูนซี เมนต์ได้ดี และทาให้
คอนกรี ต ที่ ผ สมเถ้าเหล่ านี้ ในปริ ม าณที่ เ หมาะสม (คื อ ไม่ มากจนเกิ นไป) มี คุณ ภาพที่ ดีก ว่า
คอนกรี ตที่ไม่ผสมเถ้า นอกจากนี้ เถ้าที่นามาใช้ตอ้ งมีออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของอัล
คาไล (พวกโซเดียม โปตัสเซียม และแมกนีเซียม) ปูนขาวอิสระและ LOI ต่าๆ เพราะสารเหล่านี้
มักทาให้คุณภาพของคอนกรี ตต่ าลง และทาให้ความทนทานของคอนกรี ตที่ผสมเถ้าเหล่านี้
ลดลงด้วย
คุณภาพของเถ้ายังขึ้นกับปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งคือ ความละเอียดของเถ้ า หาก
เถ้ามี ความละเอี ยดมากเท่ าใดจะมี ความสามารถในการทาปฏิ กิริยาปอซโซลานได้ดีเท่ านั้น
เพราะเมื่ อมีความละเอียดมากย่อมมีพ้ืนที่ผิวในการทาปฏิกิริยามากและส่ งผลให้คอนกรี ตมี
กาลัง และคุ ณภาพสู งขึ้นกว่าการใช้เถ้าที่มีความละเอียดที่ต่ากว่า นอกจากนี้ รู ปร่ างของเถ้า
ส่ งผลต่อความสามารถในการลื่นไหลและคุณภาพของคอนกรี ตเช่นกัน เถ้าจากชีวมวลทั้งหมด
เผาที่อุณหภูมิไม่เกิน 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดงั กล่าวยังไม่สูงพอที่จะทาให้เถ้าหลอม

ละลาย ดังนั้นรู ปร่ างของเถ้าชี วมวลจึงไม่แน่ นอน มีรูพรุ นสู ง และบางครั้งอาจมี LOI ที่สูง
ส่ งผลให้ตอ้ งใช้ปริ มาณน้ าในส่ วนผสมคอนกรี ตเพิ่มขึ้นและความสามารถในการเทคอนกรี ต
ลดลง
ความรู้ และความเข้ าใจในการใช้ เถ้ า : แม้ว่าเถ้าชีวมวลหลายชนิดสามารถใช้แทนที่
ปูนซี เมนต์บางส่ วนและทาให้คุณภาพของคอนกรี ตดีข้ ึนกว่าคอนกรี ตที่ไม่มีส่วนผสมของเถ้า
แต่คนจานวนมากรวมถึงวิศวกรโยธาด้วย ยังไม่กล้าใช้เถ้าชี วมวล เพราะขาดความรู ้และขาด
ความเข้าใจในการใช้เถ้าดังกล่าว ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องเพราะผูท้ ี่ไม่รู้และไม่
เข้าใจเรื่ องเกี่ยวกับเถ้าดังกล่าวไม่ควรใช้เถ้านั้นในคอนกรี ตเพราะจะทาให้เกิดความเสี ยหาย
มากกว่า ก่ อ ให้เ กิ ด ผลดี ดัง นั้น หากต้อ งการใช้เ ถ้า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ในส่ ว นผสมคอนกรี ต
ผูร้ ั บผิดชอบงานคอนกรี ตต้อ งศึกษาให้รู้ แน่ เ สี ยก่ อ นที่ จะนาเถ้าดัง กล่ าวไปใช้ในส่ ว นผสม
คอนกรี ต
การให้ความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องของเถ้า ชีวมวลเพื่อใช้ในงานคอนกรี ตจึงเป็ น
ข้อจากัดที่สาคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากด้านเทคนิค เพราะผูท้ ี่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ย่อมไม่ยอม
เสี่ ยงที่จะใช้เถ้าในงานคอนกรี ต เพราะการเลือกใช้เถ้าที่มีคุณภาพไม่ดี แทนที่ปูนซี เมนต์ใน
ปริ มาณที่มากเกินไปและนาไปใช้ไม่เหมาะกับงาน จะส่ งผลเสี ยต่อคอนกรี ตมากกว่าผลดีและ
ทาให้งานก่ อสร้ างเสี ยหายได้มาก เช่ น เลื อกเถ้าที่ มีขนาดอนุ ภาคใหญ่ แทนที่ ปูนซี เมนต์ใ น
ปริ มาณมากและใช้กบั งานคอนกรี ตที่ตอ้ งการกาลังที่อายุตน้ ๆ สู ง (เช่ นงานคอนกรี ตอัดแรง)
ย่อมก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องานอย่างมาก เพราะคอนกรี ตที่ผสมเถ้าชีวมวลมีกาลังต่ามากทั้ง
ที่อายุตน้ และอายุปลาย
การส่ งเสริมการใช้ เถ้ าชีวมวลในงานคอนกรีต : เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่าการใช้เถ้า
ชี วมวลยิ่งมากเท่ าใด ยิ่งมี ผลดี ต่อสภาพแวดล้อมและเป็ นการประหยัดพลังงานมากเท่ านั้น
เพราะเถ้า ชี ว มวลที่ ไ ม่ ส ามารถน าไปใช้ประโยชน์ ไ ด้ต ้อ งน าไปก าจัด ทิ้ ง การก าจัด ทิ้ ง เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดทิ้ง (รถขน ค่าน้ ามัน ค่าคนงาน ค่ากลบฝัง หรื อค่าสายพานลาเลียงไปทิ้ง
เป็ นต้น) พื้นที่ที่ทิ้งเถ้าย่อมนามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ และหากพื้นที่ทิ้งเถ้าอยูใ่ กล้กบั แหล่งชุมชน
มากเกินไปอาจมีปัญหาการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นที่เกิดจากเถ้าเหล่านี้ได้
การใช้เถ้าชี วมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม แทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วนย่อมทาให้
การใช้ปูนซีเมนต์ลดลง แต่ยงั คงได้วสั ดุประสานสาหรับผสมคอนกรี ตเท่าเดิม ทาให้การผลิต

ปูนซี เมนต์ลดลงเท่าๆ กับปริ มาณของเถ้าที่ใช้ในการแทนที่ปูนซี เมนต์ มีการประมาณว่าในปี
พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมามีการใช้เถ้าถ่านหิ นจากแม่เมาะในการแทนที่ปูนซี เมนต์จานวน 1.5 ล้าน
ตันต่อปี เพื่อทาเป็ นคอนกรี ตและทาให้สามารถลดการใช้ปูนซี เมนต์ในประเทศลงประมาณ 1.5
ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่าในการประหยัดพลังงานที่ตอ้ งใช้ถ่านหิ นในการเผาปูนซี เมนต์ประมาณ
160 ล้านบาท และที่สาคัญคือลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นก๊าซเรื อนกระจกที่
ปล่อยสู่ บรรยากาศเนื่องจากการเผาเม็ดปูนซีเมนต์ได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน
จากเหตุผลข้างต้น ภาครัฐฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรคานึงถึงประโยชน์ที่ได้
เป็ นองค์รวมจากการใช้เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมแทนที่จะพิจารณาเฉพาะความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ เพียงอย่างเดี ยว ในกลุ่มผูผ้ ลิตคอนกรี ตควรพิจารณาถึ งประโยชน์ที่ได้ท้ งั
ทางด้านราคาและสภาพแวดล้อมรวมกันไป แทนที่จะมองว่าถ้าการใช้เถ้าในส่ วนผสมคอนกรี ต
ไม่ทาให้คอนกรี ตมีราคาต่าลงแล้วไม่ควรใช้เถ้าดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ผูผ้ ลิตและผู ้
ซื้อคอนกรี ตล้วนใช้ราคาของคอนกรี ตเป็ นหลักในการตัดสิ นใจ ซึ่ งทาให้การนาเถ้า ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในงานคอนกรี ตเป็ นไปได้ยาก ยกเว้นเถ้าจากถ่านหิ นที่มีการใช้มาก
เพราะทาให้ราคาคอนกรี ตลดลงอย่างเห็นได้ชดั ขณะที่เถ้าชี วมวล เช่ น เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย
หรื อเถ้าปาล์มน้ ามัน ต้องมีกระบวนการบดหรื อเพิ่มความละเอียดให้แก่เถ้า ตลอดจนอาจต้องมี
การใช้น้ ายาเคมีช่วยในการเพิ่มความสามารถในการเทมากขึ้น (เนื่องจากเถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย
และเถ้าปาล์มน้ ามัน มีขนาดใหญ่ รู ปร่ างไม่แน่นอน และมีรูพรุ นสู ง) ทาให้มีค่าใช้จ่ายสู งขึ้นจึง
ดึงดูดการใช้งานน้อยลง
การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากการใช้เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจอยู่
ในรู ปของการสร้ างแรงจูงใจหรื อการอุดหนุ นให้ผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้คอนกรี ตใช้เถ้า ชี วมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในส่ วนผสม หรื อใช้มาตรการในเรื่ องภาษีในการกาจัดทิ้งของเถ้าต่างๆ
แล้วนาเงินภาษีดงั กล่าวไปอุดหนุนให้เกิดการวิจยั พัฒนาและใช้เถ้าให้มากขึ้น จนกระทัง่ ไม่มี
การทิ้งเถ้าอีกต่อไปหรื อมีการทิ้งเถ้าเป็ นจานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
มาตรฐานควบคุมคุ ณภาพของเถ้ า : การกาหนดมาตรฐานของเถ้าชี วมวลจาก
โรงงานอุ ตสาหกรรมพบว่ามี เฉพาะเถ้าถ่ านหิ นเท่ านั้น เนื่ องจากเถ้าถ่ านหิ นเป็ นปั ญหาของ
ประเทศที่พฒั นาแล้วเมื่อเกือบ 100 ปี ก่อน ดังนั้นประเทศเหล่านี้จึงได้มีการลงทุนทาการศึกษา
วิจยั เรื่ องเกี่ยวกับเถ้าถ่านหิ นเป็ นจานวนมากจนสามารถสร้างมาตรฐานขึ้นมาเพื่อกาหนดแนว
ทางการใช้งาน เช่น มาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มาตรฐาน BS ของประเทศส
หราชอาณาจักร เป็ นต้น ส่ วนประเทศไทยเพิง่ มีการกาหนดเป็ น มอก. 2135 เพื่อใช้ประโยชน์

ของเถ้าจากถ่านหิ นเมื่อ พ.ศ. 2545 (ดูรูปที่ 4) แต่มาตรฐานสาหรับเถ้าแกลบ เถ้าแกลบ-เปลือก
ไม้ เถ้าปาล์มน้ ามัน หรื อเถ้าชานอ้อย ไม่พบว่ามีการกาหนดเป็ นมาตรฐานใน ASTM หรื อ BS
เนื่องจากเป็ นวัสดุที่ไม่มีหรื อมีนอ้ ยมากในประเทศเหล่านี้ จึงไม่มีความจาเป็ นต้องศึกษาวิจยั เพื่อ
นาข้อมูลมาสร้างเป็ นมาตรฐาน ดังนั้นมาตรฐานของเถ้าแกลบ เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เถ้าปาล์ม
น้ ามัน และเถ้าชานอ้อย จึงเป็ นหน้าที่ของนักวิจยั ไทยหรื อนักวิจยั ชาวต่างประเทศที่ประสบ
ปัญหาของเถ้าต่างๆ เหล่านี้จะเป็ นผูด้ าเนินการ หากประเทศไทยมีมาตรฐานที่กาหนดคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมของเถ้าชี วมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เชื่อว่าจะทาให้การใช้เถ้าชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมีความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพราะเถ้า ชี วมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพจะได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่าเหมาะสมที่จะนาไปใช้ใน
งานคอนกรี ต และที่ ส าคัญ คื อ ผู ้ใ ช้ส ามารถใช้เ ถ้า ดัง กล่ า วแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ใ นปริ ม าณที่
เหมาะสม และทาให้การใช้เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมในส่ วนผสมคอนกรี ตเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาสามัญที่ไม่จาเป็ นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต

รู ปที่ 4 มอก. 2135-2545 เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็ นวัสดุผสมคอนกรี ต [4]
4. การนาเถ้ าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ งาน
เถ้าชี วมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าเป็ นวัสดุปอซโซลาน
(Pozzolan) ที่ดีเมื่อมีความละเอียดสู ง ส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ในโรงงานอุตสาหกรรม และมีศกั ยภาพที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรี ตได้ เช่ น
เถ้าแกลบ เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เถ้าปาล์มน้ ามัน เถ้าชานอ้อย เป็ นต้น
เหตุ ผลหลักที่ นิยมใช้เ ถ้า ชี วมวลจากโรงงานอุ ตสาหกรรมในงานคอนกรี ตมากกว่าจะ
นาไปใช้ในงานประเภทอื่นเนื่องจาก
1. การใช้เถ้าชีวมวลเพื่อแทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วนในส่ วนผสมคอนกรี ตทาให้สามารถใช้
เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็ นจานวนมาก เพราะในแต่ละปี มีการใช้ปูนซี เมนต์ใน
ประเทศจานวนมากคือประมาณ 30 ล้านตัน ซึ่ งหากใช้เถ้า ชี วมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
แทนที่ปูนซี เมนต์เพียงร้อยละ 5 จะสามารถใช้เถ้าได้ถึง 1.5 ล้านตันหรื อทั้งหมดของปริ มาณที่
ผลิตได้ และสามารถลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเถ้าออกไปได้เกือบทั้งหมด
2. เทคโนโลยีเกี่ ยวกับการผลิ ตคอนกรี ตเป็ นเทคโนโลยีที่ไม่ ซับซ้อนมากและสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ง่าย โดยใช้บุคคลากรที่ดาเนินงานในด้านที่เกี่ยวกับคอนกรี ตอยูแ่ ล้วมาอบรมเพิ่มเติม
ก็สามารถเข้าใจและนาเถ้าชีวมวลไปใช้ได้โดยถูกต้องและเหมาะสม
3. ปูนซีเมนต์เป็ นวัสดุประสานที่มีประสิ ทธิภาพสู งมากในการยึดวัสดุอนั ตรายต่างๆ ที่อาจ
มีในเถ้าให้อยูใ่ นเนื้อคอนกรี ตและไม่แพร่ กระจายหรื อแพร่ กระจายออกมาจากคอนกรี ตได้นอ้ ย
มาก ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสู งมากกว่าการปล่อยให้นาเถ้าชีวมวลไปทิ้งในพื้นที่เปิ ดโล่งหรื อ
ทิ้งโดยวิธีฝังกลบ
4. จากข้อมูลการศึกษาและงานวิจยั ทั้งจากภายในและต่างประเทศล้วนให้ผลตรงกันว่า
การใช้เถ้าชี วมวลที่มีองค์ประกอบเคมีที่เหมาะสม มีการแทนที่ปูนซี เมนต์ที่ไม่มากจนเกินไป
และเป็ นเถ้าที่มีความละเอียดสู ง พบว่าสามารถทาให้คอนกรี ตมีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีกว่า
คอนกรี ตที่ไม่ผสมเถ้า ทั้งด้านกาลังและด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่ อนสู ง
5. สรุป
จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้น เห็นได้ว่าการใช้เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในงานคอนกรี ตเป็ นวิธีการใช้ประโยชน์จากเถ้า ที่ดีและเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามอาจมีการ
ใช้เถ้าชี วมวลในงานประเภทอื่น เช่ น นาไปทาปุ๋ ย นาไปลดความเป็ นกรดของดิ นเปรี้ ยว (เถ้า
ส่ วนใหญ่มกั มีสภาพเป็ นด่าง) แต่การใช้ประโยชน์ยงั มีปริ มาณน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวน 1.5

ล้านตันต่อปี ดังนั้นจึงขอฝากทุกๆ ท่านพิจารณาส่ งเสริ มและหาลู่ทางเพื่อนาเถ้า ชี วมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในงานคอนกรี ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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4. !'  '  $ +!%$ !
$%&'( ) *+ , -./ 3 $01'2 3 )4 % &%5)6 1 75%0'8 9 :;6 & 55<&%55( = 3>? % '3( & *,@A6> 3 B4 ) 3C3( @ 5( = 3>? % '3( &
7,3&5.;B?%152$5DEB%<%5FG=4@,,&HI+1EJ3 3 *(>3;,37K, *L0F,IG== *L0M&*3M+%MGN0;6I;(>@ GN0*L0
5(=3>?%'3(&=55-O&$56@ PIMQ3G;4N0*(>3;,3$0<.N(&RL09:;6&55<&%55(=3>?%'3(&-./G;&;4%@&(3HE
4.1  !"#$%&&
*(>3;,33.>Q3&5L.-./G=='N4,H<4B%<%5F'<O3;(>@*S>3HI+ C3(@7,3&5.;$0FD&M&;(>@*S>3Q3G3)I6/@19K/,
1;5.M<*3M+%M I(@3(>3 C3(@$05(=1T9%03>?%'3(&=55-O&;()1,@ PIM<.N(&RL07N+%M7%3&)+%@ <.$OI5,@5(=-./
EN%MI+%3'3S/@1EJ3$OI'<O3GN0,.&I+%3'3S/@1EJ3$OIM& I(@;(),M4%@-./GBI@Q35DE-./ 6 9:;6&55<&%55(=
3>?%'3(&*,@C3(@Q3*(>3;,33.>$05(=G5@I(I13K/,@$%&3>?%'3(&;()1,@1EJ3'N(& <.*+,96$%5L%I+%3&%5,,&G==
-./;+,@7?%3S@FS@-(>@I+%3'34)MG5@GN0*+,&?%'3II+%3&?%N(@HI+G&4 '34)MG5@IS@ &?%N(@5(=P<1<3;8I(IGN0&?%N(@
5(= G5@1TK, 3 PIM&%5;5)$B,='34 )MG5@IS@ BD@BOI ( σ t ) -./1 &6I$%&&%5I( I;%<B<&%5-./ (1) $0-?%Q'+
B%<%5F'%74%&?%N(@,(IE50N(M*,@7,3&5.; ( f c′ ) -./;+,@&%5*L0F,IG==-./EU,@&(3&%5G;&5+%)Q3C3(@
(1)
PIM-./ f r 7K,74%P<IDN(B&%5G;&5+%)'5K,&?%N(@5(=G5@IS@*,@7,3&5.;<.74%1-4%&(= 2.0 f c′ &&./X<.2
B?%'5(=&%5;5)$B,=I+%3&?%N(@ ;+,@;5)$B,=&?%N(@5(=P<1<3;8I(IGN0&?%N(@5(=G5@1TK,3-./1&6IQ3*L0&%5
F,IG==19K/,EU,@&(3&%5G;&'(&*,@C3(@;%<B<&%5-./ (2) GN0B<&%5-./ (3)
φM n ≥ M u
(2)
PIM-./ φ =0.9 M n 7K,&?%N(@5(=P<1<3;8I(I50=O GN0 M u 7K,P<1<3;8I(IE50N(M-./1&6I$%&3>?%'3(&C3(@XS/@
7DL;()7DLG5@GN+)
φVc ≥ Vu
(3)
PIM-./ φ =0.85 Vc 7K,&?%N(@5(=G5@1TK,3*,@7,3&5.;<.74%1-4%&(= 0.53 f c′ bd &&. GN0 Vu 7K,G5@1TK,3
E50N(M-./1&6I$%&3>?%'3(&C3(@XS/@7DL;()7DLG5@GN+)
σt ≤ fr

$OIM&
3>?%'3(&C3(@
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4.2  !'(')*'
*L0M&*3M+%M C3(@$05(=1T9%03>?%'3(&;()1,@Q3G3)I6/@ PIM<.$OI5,@5(=-./;?%G'34@$OIM&1-4%3(>3
(I(@;(),M4%@-./GBI@Q35DE-./ 7) Q3&5L.3.>19K/,EU,@&(3&%5G;&5+%) $0;+,@;5)$B,='34)MG5@IS@-./1&6I*S>3
( σ t ) PIM;+,@<.74%H<41&63&)4%&?%N(@5(=G5@IS@\%MQ;+G5@IS@;5@*,@7,3&5.; (Direct tensile strength) ;%<

5

B<&%5-./ (4) GN0;+,@;5)$B,=&?%N(@*,@1'N2&1B56<Q'+B%<%5F5(=G5@IS@-./1&6I*S>3HI+Q3&5L.'3+%;(I1&6I
5,M5+%) ;%<B<&%5-./ (5) PIMQA+74%&?%N(@,(IE50N(M*,@7,3&5.;-./HI+$%&'()*+, 4.1 <%QA+Q3&%596$%5L%
(4)
σ t ≤ ft
PIM-./ f t 7K,&?%N(@5(=G5@IS@;5@*,@7,3&5.; <.74%1-4%&(= 1.6 f c′ '5K, 0.1 f c′ &&./X<.2
(5)
PIM-./ φ =0.9 Pn 7K,&?%N(@5(=G5@IS@50=O*,@1'N2&1B56< <.74%1-4%&(= As f y GN0
1&6I$%&3>?%'3(&C3(@XS/@7DL;()7DLG5@GN+)
φPn ≥ Pu

Pu

7K,G5@IS@E50N(M-./

$OIM&

3>?%'3(&C3(@
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4.3 *+&(,-*.(+/0
*L05(=3>?%'3(&$56@ C3(@7,3&5.;$05(=3>?%'3(&=55-O&;4%@^ 3,&1'3K,$%&3>?%'3(&;()1,@HI+G&4
3>?%'3(&$%&'N(@7% 3>?%'3(&$%&9K>3 3>?%'3(&$%&C3(@A(>3=3 GN03>?%'3(&=(3HI 1EJ3;+3 I(@;(),M4%@-./GBI@
Q35DE-./ 8 PIM,%$;+,@96$%5L%CN*,@G5@N<GN0Q39K>3-./-./<.7)%<1B./M@*,@GC43I63H') &2$?%1EJ3;+,@
96$%5L%G5@GC43I63H')54)<I+)M 9:;6&55<&%55(=3>?%'3(&Q3*(>33.>7K,9:;6&55<-./1&6I$%&&%5QA+,%7%5
'N(@&%5&4,B5+%@1B52$B<=D5L8 PIMC3(@7,3&5.;B?%152$5DE$05(=G5@,(I;%<G&31EJ3'N(& G;4,%$<.'34)MG5@
IS@1&6I*S>3$%&&%55(=3>?%'3(&=55-O&;4%@ ^ $%&9K>3 PIM;+,@96$%5L%FS@CN$%&3>?%'3(&1MK>,@_D3M8-./1&6I*S>3
Q3A6>3B4)3C3(@7,3&5.;I+)M
3>?%'3(&=55-O&

9:;6&55<
7N+%M7%3

5(=G5@,(I1EJ3'N(&

 8 

 

6

I(@3(>3Q3*(>3;,3&%55(=3>?%'3(&$56@$0<.*+,96$%5L%Q3&%5,,&G==19K/,Q'+B%<%5F5(=3>?%'3(&
=55-O&-./<%&50-?%HI+,M4%@EN,I\(MPIMQA+&%5;5)$B,='34)MG5@E50&,=&(=&%5,,&G==I+%3&?%N(@HE
95+,<&(3HI+G&4 &%5;5)$B,=&?%N(@5(=G5@,(I*,@'3+%;(IC3(@7,3&5.; &%5;5)$B,='34)MG5@,(IGN0&%5
;5)$B,='34 ) MG5@IS@ *,@7,3&5. ; XS/@ &%5;5)$B,=&?% N( @5( = G5@,( I*,@'3+% ;(I C3( @ 7,3&5.; ;%<
<%;5`%3 )B-. '5K, <%;5`%3 ACI -?%HI+PIMQA+B<&%5-./ (5) 1<K/, φ =0.7 Pn 7K,&?%N(@5(=G5@,(I*,@
C3(@7,3&5.;'%HI+$%&B<&%5-./ (6) GN0 Pu 7K,G5@,(IE50N(M-./1&6I$%&3>?%'3(&=55-O&-(>@'<IXS/@7DL;()
7DLG5@GN+)
  kl  2 
Ρ n = 0.55 f c' Α g 1 −  c  
  32h  



(6)

PIM-./ Ag 7K,*3%I'3+%;(I*,@C3(@7,3&5.; l c 7K,7)%<BD@*,@C3(@ h 7K,7)%<'3%*,@C3(@ GN0 k
7K,;()7DL7)%<M%)E50B6-c6CN <.74%1-4%&(= 0.8 Q3&5L.<.&%5MSI5(>@;+%3&%5'<O3-./EN%M*+%@QI*+%@'3S/@
'5K,1-4%&(= 1.0 Q3&5L.H<4<.&%5MSI5(>@;+%3&%5'<O3-./EN%MQI^
B?%'5(=&%5;5)$B,='34)MG5@,(IB%<%5F&50-?%HI+PIM;5)$B,='34)MG5@,(IBD@BOI ( σ c ) -./1&6I
$%&3>?%'3(&=55-O&-(>@'<I-./H<47DL;()7DLG5@ PIMQA+B<&%5-./ (7)
σ c ≤ fc

(7)

PIM-./ f c 7K,'34)MG5@,(I-./M,<Q'+*,@7,3&5.;<.74%1-4%&(= 0.45 f c' &&./X<.2 $%&3(>3QA+B<&%5-./ (1) Q3
&%5;5)$B,='34)MG5@IS@Q3&5L.-./<.'34)MG5@IS@13K/,@$%&3>?%'3(&=55-O&1MK>,@_D3M81&6I*S>3 Q3&5L.-./<.
A4,@1EdI*3%IQ'e4 1A43A4,@1EdIB?%'5(=;6I;(>@'3+%;4%@'5K,E50;D $0;+,@96$%5L%1'N2&1B56<961_R19K/,;+%3
G5@IS@Q3=561)L-./<.9:;6&55<7N+%M7%3 (ID5DE-./ 8) PIM1B56<1'N2&*3%I 16 <<. $?%3)3 2 1B+3;%<-./
&?%'3IQ3<%;5`%3&%5,,&G== '5K,QA+&%5)6175%0'8P75@B5+%@19K/,,,&G=='%E56<%L1'N2&1B56<-./
1'<%0B<;4,HE
*+,&?%'3I,K/3 ^ -./B?%7(eQ3&%5,,&G==Q3*(>3;,3&%55(=3>?%'3(&=55-O&$56@;%<<%;5`%3&%5
,,&G==PIM)6c.&?%N(@ HI+G&4 7)%<'3%*,@C3(@7,3&5.; ( h ) ;+,@H<43+,M&)4% l c / 25 GN0H<43+,M&)4% 10
X<. E56<%L1'N2&1B56<Q3G3)I6/@GN0G3)5%=&5L.QA+1'N2&A(>37OL\%9 SD40 *S>3HE;+,@H<4;/?%&)4%
0.0012 Ag GN0 0.0020 Ag ;%<N?%I(= '5K,;+,@1B56<,M4%@3+,M 0.0020 Ag GN0 0.0025 Ag ;%<N?%I(=Q3
&5L.QA+1'N2&A(>37OL\%9 SD30 '5K,;/?%&)4% PIM<.50M015.M@H<41&63 3 h GN0H<41&63 45 X<.
5. -
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