การลดการเกิด Bleeding และการเพิม่
ความสามารถในการไหล
กรรมวิธีการผสมคอนกรี ตมีส่วนช่ วยลดปั ญหาการเยิม้ น้ า(Bleeding) ที่ผิวหน้า
คอนกรี ตได้ พร้อมทั้งยังเพิม่ ความสามารถในการทางาน(Workability)ได้ดีข้ ึนด้วย Prof.Ei-ichi
TAZAWA และ Prof.Tetsurou KASAI (1989) ได้ทาการวิจยั วิธีการผสมที่รียกว่า Double
Mixing Method หรื อวิธีการผสมซี เมนต์เพสท์แบบแบ่งน้ าเป็ นสองส่ วน(DM) ซึ่ งสามารถลด
การเกิด Bleeding ได้เป็ นอย่างดี โดยผูเ้ ขียนได้นาแนวทางของงานวิจยั นี้มาทาการศึกษาเพิ่มเติม
และประยุกต์ใช้กบั ขบวนการในการผสมซี เมนต์เพสท์และคอนกรี ตในบ้านเรา เพื่อที่จะหา
ความสัมพันธ์ของการเกิด Bleeding ความสามารถในการทางาน การหดตัว และความสามารถ
ในด้านกาลังของซี เมนต์เพสท์และคอนกรี ตที่ทาการผสมด้วยวิธีการ แบบ DM โดยการศึกษา
ได้ทาการศึ ก ษาและน ามาเปรี ย บเที ย บกับการผสมแบบมาตราฐานที่ ใ ช้ก ัน อยู่ใ นปั จ จุ บัน
(Single mixing method,SM )ที่อตั ราส่ วนน้ าต่อซีเมนต์(W/C)ต่างๆ เริ่ มจาก W/C=0.4 , 0.5 และ
0.6 ตามลาดับ

รู ปที่ 1 แสดงขั้นตอนการผสมซีเมนต์ เพสท์ แบบ Single Mixing (SM) และ Double Mixing
(DM)
การผสมแบบมาตราฐาน Single Mixing Method (SM)
คือ วิธีการผสมซีเมนต์เพสท์โดยทาการผสมน้ า W กับซีเมนต์ตามอัตราส่ วนตามที่กาหนดเพียง
ครั้งเดียวในการผสม และจะทาการควบคุมปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการผสม เช่น เวลาในการผสม
เ ค รื่ อ ง ผ ส ม ขั้ น ต อ น ก า ร ป้ อ น วั ส ดุ ล ง เ ค รื่ อ ง ผ ส ม เ ป็ น ต้ น ดั ง แ ส ด ง ใ น รู ป ที่ 1
การผสมแบบแบ่ งนา้ ออกเป็ นสองส่ วน Double Mixing Method (DM)
คือ วิธีการผสมซีเมนต์เพสท์โดยทาการผสมน้ ากับซี เมนต์ตามอัตราส่ วนที่กาหนดตามการ แบ่ง
สัดส่ วนของน้ าในการผสมสองครั้งเป็ น W1 และ W2 โดยที่มีการควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การผสม เช่น เวลาในการผสม สัดส่ วนน้ า W1 เครื่ องผสม ขั้นตอนการป้ อนวัสดุลงเครื่ องผสม

เป็ นต้น ดังแสดงในรู ปที่ 1
- การผสมส่ วนแรก (Primal Mixing)
คือ การผสมซีเมนต์เพสท์ โดยเป็ นการผสมน้ าส่ วนแรก W1 กับซีเมนต์จากวิธีการผสมแบบ
แบ่งน้ าออกเป็ นสองส่ วน DM
- การผสมส่ วนที่สอง (Secondary Mixing)
คือ วิธีการผสมซีเมนต์เพสท์ โดยเป็ นการผสมน้ าส่ วนที่สอง W2 กับซี เมนต์เพสท์ที่ได้จากการ
ผสมส่ วนแรก (Primal Mixing) จากวิธีการผสมแบบแบ่งน้ าออกเป็ นสองส่ วน DM ซึ่ งน้ าที่ใส่
ลงไปในส่ วนที่สองจะทาให้อตั ราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์เท่ากับค่าที่ ได้กาหนดและเวลาที่ใช้ในการ
ผสมโดยรวมแล้วจะเท่ากับการผสมแบบ SM

รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างการวัดค่าการเยิม้ น้ า (Bleeding)

การทดสอบวัดค่ าการเยิม้ น้า (Bleeding) ที่ผิวด้านบน ทาโดยการผสมซี เ มนต์กบั น้ าในเครื่ อง
ผสมซี เมนต์เพสท์ตามขั้นตอนการผสมดังแสดง ในรู ปที่ 1 จากนั้นทาการเทซี เมนต์เพสท์
ตัวอย่างลงในชุ ดทดสอบการเยิม้ น้ า (Bleeding) ซึ่ งปริ มาตรซี เมนต์เพสท์ที่ใช้ในการทดลอง
ประมาณ 400 มิลลิลิตร จากนั้นนาแผ่น Scale ที่มีความละเอียดเท่ากับ 1 มิลลิเมตร ติดที่ผิว
ภายนอกของชุดทดสอบ โดยกาหนดค่าศูนย์อยูท่ ี่ผิวบนของซี เมนต์เพสท์ดงั ตัวอย่างในรู ปที่ 2
จากนั้นทาการแขวนชุ ดทดสอบไว้แล้วทาการจดบันทึกค่าทุก 30 นาที จนกว่าซี เมนต์เพสท์
ตัวอย่างจะหยุดการเยิม้ น้ า หรื อระยะเวลาผ่านไปอย่างน้อย 4-6 ชัว่ โมง ทาการบันทึกค่า โดยค่า
การเยิม้ น้ าที่อ่านได้จะนาไปคานวณหาเปอร์เซ็นต์การ Bleeding ดังสมการที่แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 แสดงอุปกรณ์ การทดลองวัดอัตราการไหลของซี เมนต์ เพสท์ (JSCE-F531-1993)
การทดสอบหาความสามารถในการไหล ในการทดสอบการไหลของซี เมนต์เพสท์ตวั อย่าง จะ
ทาการทดสอบตามมาตรฐาน JSCE-F531-1993 โดยการทดสอบจะทาการผสมซี เมนต์เพสท์
ตัวอย่างในอัตราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์ตามสัด ส่ วนที่กาหนดไว้ ทาการเทซี เมนต์เพสท์ตวั อย่างที่
ผสมเสร็จลงในอุปกรณ์ทดสอบจนเต็มพอดี โดยทาการปิ ดช่องเปิ ดบริ เวณด้านล่างของอุปกรณ์
ทดสอบให้สนิท ทาการจับเวลาอัตราการไหลผ่านของซี เมนต์เพสท์ทนั ทีที่เปิ ดช่องเปิ ดด้านล่าง
ให้ซีเมนต์เพสท์ตวั อย่างไหลผ่านอุปกรณ์ทดสอบอย่างอิสระ ทาการจดบันทึกค่าอัตราการไหล
ผ่านอุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานของซีเมนต์เพสท์ ตัวอย่าง โดยค่าที่ได้จะอยูใ่ นรู ปของเวลาของ

การไหลของซีเมนต์เพสท์ตวั อย่าง (วินาที) ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 ค่ าความสั มพันธ์ ระหว่ าง W1/C กับ Bleeding ทีW
่ /C = 0.40, 0.50 และ 0.6

รู ปที่ 5 ค่ าความสั มพันธ์ ระหว่ าง T1 กับ BleedingทีW
่ /C = 0.60

ค่าการเยิม้ น้ าที่เปลี่ยนไปจากการปรับค่า W1/C จากรู ปที่ 4 แสดงค่าการเยิม้ น้ าของ
ซี เมนต์เพสท์โดยการทดลองทาการปรับเพิ่มค่า W1/C เริ่ มตั้งแต่ 0 และทาการเพิ่มทีละ 0.03
จนถึงที่ W1/C = 0.40, 0.50 และ 0.60 (SM) พบว่า เมื่อใช้ W1/C ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.9 จะเกิด
การ Bleeding ในปริ มาณสู งโดยมีค่ามากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการผสมแบบธรรมดา (SM)
แต่เมื่อทาการทดลองเพิ่มค่า W/C ต่อไป พบว่า การ Bleeding จะมีค่าลดลงมาตามลาดับ และจะ
มีค่าลดต่าสุ ดที่ค่า W1/C = 0.24 ถึง 0.27 โดยประมาณ ซึ่ งสามารถสมมติฐานได้ว่าในช่วงที่
W1/C ตั้งแต่ 0 ถึง 0.06 ซี เมนต์มีการจับตัวกันเป็ นมวลขนาดใหญ่คล้ายซี เมนต์ที่ช้ืน เมื่อนามา
ทาการผสมจะทาให้เกิดการเยิม้ น้ า (Bleeding) ในปริ มาณมากเพราะเนื่ องจากว่าในส่ วนผสม
ของซี เมนต์เพสท์น้ ามีอนุภาคที่เบาและ การจับตัวระหว่างอนุภาคซี เมนต์มีนอ้ ยเนื่องจากมวลมี
ขนาดใหญ่จึงทาให้เกิดน้ า ส่ วนเกิน (Excess Water) ที่หลุดจากแรงยึดเหนี่ ยวลอยตัวขึ้นสู่
ผิวหน้าเป็ นผลให้เกิดการเยิม้ น้ า (Bleeding) ในปริ มาณที่มากที่สุดในช่วงนี้ และจะลดต่าลง
ตามลาดับเมื่อทาการเพิม่ ค่า W1/C โดยการ Bleeding จะมีค่าต่าสุ ดที่ W1/C มีค่าประมาณ 0.24–
0.27 ซึ่ ง ลัก ษณะดัง กล่ า วเกิ ด จากการที่ ซี เ มนต์มี ก ารผสมกับ น้ า ส่ ว นแรกและมี ก ารเกิ ด
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ อย่างสมบูรณ์ และเมื่อทาการผสมน้ าในส่ วนที่สองจึงทาให้ซีเมนต์เพสท์มี
การยึดจับอนุภาคของ น้ าได้ดีมากขึ้น หรื อมีพ้นื ที่ในการยึดจับน้ าได้มากขึ้น ทาให้ลดการยึดจับ
กันระหว่างอนุภาคน้ ากับน้ าด้วยกันเอง จึงมีผลให้เกิดการเยิม้ (Bleeding) ลดน้อยลง ทั้งนี้ ไม่
เพียงแต่ปริ มาณน้ าในส่ วนแรก (W1) เท่านั้นที่มีผลต่อการเกิด Bleeding แต่เวลาที่ใช้ในการ
ผสมก็มีผลด้วยเช่นกัน
ค่าการเยิม้ น้ าที่เปลี่ยนไปเมื่อเวลาในการผสมเพิ่มขึ้น จากรู ปที่ 5 แสดงการใช้เวลา
ในการผสมซี เมนต์เพสท์ที่ W/C = 0.60 และ W1/C = 0.27 เวลาในการผสมช่วงแรก (Primal
Mixing Time for DM) ที่มากขึ้นจะทาให้การเยิม้ น้ าลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในช่ วงเวลา
ตั้งแต่ 0–3 นาที อัตราการ Bleeding จะลดต่าลง แต่เมื่อใช้เวลาในการผสมมากกว่า 3 นาทีไป
แล้วอัตราการคายน้ าจะลดต่าลงเล็กน้อยเท่านั้น จะเห็นได้วา่ สิ่ งที่สาคัญประการหนึ่งในการ

ผสมแบบ DM นอกจากปริ มาณน้ าในส่ วนแรก (W1) ที่ใช้ผสมแล้ว เวลาที่ใช้ในการผสมก็เป็ น
ส่ วนที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ

รู ปที่ 6 ค่ าความสั มพันธ์ ระหว่ า W/C กับ Bleeding ที่ การผสมแบบ SM เที่ยบกับ DM

รู ปที่ 7 ค่ าความสั มพันธ์ ระหว่ า W/C กับ Bleeding ที่ การผสมแบบ SM เที่ยบกับ DM
ค่ าการเยิม้ น้าที่ลดลงจากวิธีการผสมแบบ DM จากรู ปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าการผสมแบบ DM
สามารถลดการเกิด Bleeding ในซี เมนต์เพสท์ตวั อย่างได้ในทุกๆ W/C (0.40, 0.50, 0.60) โดย
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในซี เมนต์เพสท์ที่ W/C = 0.60 ด้วยวิธีการผสมแบบ DM สามารถลดการ
Bleeding ได้มากกว่าสองเท่ าเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการผสมแบบ SM และไม่ เพียงลดการ
Bleeding ได้แล้วแต่วิธีการผสมแบบ DM ยังสามารถทาให้ซีเมนต์เพสท์ที่ W/C = 0.40 มีอตั รา
การไหลที่ดีข้ ึนด้วย ตามแสดงดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 8 ค่าความสัมพันธ์ระหว่า W1/C กับ Bleeding ที่ การผสมแบบ DM โดยใส่ สาร
Superplasticizer W/C 0.40

รู ปที่ 9 ค่าความสัมพันธ์ระหว่า W1/C กับ Bleeding ที่ การผสมแบบ DM โดยใส่ สาร
Superplasticizer W/C 0.60

ค่ าการเยิม้ น้าที่เปลีย่ นไปเมื่อมีการเติมสารลดน้า (SP) และ ปรับค่า W1/C จากรู ปที่ 8 และ 9
ลักษณะของการเยิม้ น้ าที่เกิดขึ้นในซี เมนต์เพสท์ตวั อย่างที่ได้จากวิธีการผสม แบบแบ่งน้ าสอง
ส่ วน (DM) ที่มีสารผสมเพิ่มเป็ นส่ วนผสมที่มีอตั ราส่ วนน้ าต่อซีเมนต์ที่ต่างกันและสัด ส่ วนของ
สารผสมเพิ่มในปริ มาณที่ต่างกัน พบว่าสารผสมเพิ่มมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มปริ มาณการเยิม้ น้ า
ในซี เมนต์เพสท์ใน ทุกอัตราส่ วน แต่ดว้ ยวิธีการผสมแบบ DM สามารถควบคุ มการเยิ้มน้ า
(Bleeding) ให้มีค่าต่าสุ ดอยูใ่ นช่วงที่ W1/C ประมาณ 0.24 – 0.26 ซึ่ งมีแนวโน้มเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกๆอัตราส่ วน จากการทดสอบพบว่าเมื่อเติมสารลดน้ า SP ผสมในซี เมนต์
เพสท์จะทาให้ค่าการ Bleeding เพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อค่า SP มีปริ มาณ 1.5 % โดยน้ าหนัก
ของซี เมนต์ ค่า Bleeding จะเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าของซี เมนต์เพสท์ธรรมดาที่ไม่ได้เติมสาร SP ซึ่ ง
แสดงให้เห็นดังรู ปที่ 8 และ 9

รู ปที่10 ค่าความสัมพันธ์ระหว่า W/C กับ Bleeding ที่ ไม่ได้ใส่ สาร SP และใส่ สาร SP

รู ปที่ 11 ค่าความสัมพันธ์ระหว่า W/C กับ อัตราการไหลที่ไม่ได้ใส่ สาร SP และใส่ สาร SP

ค่ าการเยิม้ น้า (Bleeding) ที่เกิดขึ้นในซี เมนต์เพสท์ตวั อย่างที่ใส่ และไม่ใส่ สาร SP จากรู ปที่ 10
พบว่าซีเมนต์เพสท์
ที่ใช้ค่า W/C ที่สูงขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่ใช้ค่า W/C
ที่ต่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ค่า W/C = 0.60 ค่าการเยิม้ น้ าในในซี เมนต์เพสท์ตวั อย่าง (DM with
SP) จะมีค่าที่ลดต่าลงกว่าซีเมนต์เพสท์ตวั อย่างที่ได้จากการผสมแบบธรรมดา (SM with SP) อยู่
ประมาณร้อยละ 37 ดังรู ปที่ 10 ซึ่ งจะเห็นได้ว่าซี เมนต์เพสท์เมื่อใส่ สาร SP จะทาให้เกิดการ
Bleeding ในปริ มาณที่มาก ซึ่ งวิธีการผสมแบบ DM สามารถช่วยลดการเกิด Bleeding ได้เป็ น
อย่างดี
ค่ าความสามารถในการไหลทีเ่ กิดขึน้ ในซีเมนต์ เพสท์ ตัวอย่ างที่ใส่ และไม่ ใส่ สาร SP จากรู ปที่ 11
อัตราการไหลของซี เมนต์เพสท์ตวั อย่างที่มีสารผสมเพิ่มเป็ นส่ วนผสมมีอตั ราการไหลที่ดีข้ ึน
เมื่ อเปรี ย บเที ยบกับ ซี เมนต์เพสท์ตวั อย่า งที่ ได้การผสมแบบธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตัวอย่างที่ค่า W/C ต่ ามากเท่ าไรก็จะเห็ นถึ งความแตกต่างได้อย่างชัดเจน การทดลองตาม
มาตรฐาน JSCE-F531-1993 พบว่าในซี เมนต์เพสท์ที่ W/C=0.40, 0.50 และ 0.60 วิธี DM
สามารถพัฒนาให้ซีเมนต์เพสท์มีอตั ราการไหลได้ดีข้ ึน ดังแสดงในภาพที่ 4.6 โดยซี เมนต์เพสท์
ที่ W/C=0.40,SP=1.00 % วิธี DM สามารถพัฒนาให้อตั ราการไหลผ่านอุปกรณ์ทดสอบได้จาก
2.13 วินาที เหลือเพียง 1.84 วินาที และถ้าเปรี ยบเทียบกับการผสมแบบ SM แล้วพบว่าวิธี DM
เมื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับสารผสมเพิ่มในอัตราส่ วนที่ 1% แล้วสามารถพัฒนาให้มีอตั ราการไหลที่
ดีกว่าแบบ SM จากเดิมที่มีอตั ราการไหลผ่านอุปกรณ์ทดสอบที่ประมาณ 7.05 วินาที เหลือ 1.84
วินาที หรื อสามารถพัฒนาให้อตั ราการไหลให้ดีข้ ึนได้ประมาณ 73.90% ซึ่ งจะเห็นได้ว่าวิธีการ
ผสมแบบ DM สามารถที่ จ ะพัฒ นาให้ ซี เ มนต์เ พสท์ที่ มี ส ารผสมเพิ่ ม เป็ นส่ ว นผสมมี
ความสามารถใน การไหลที่ดีข้ ึนโดยทาให้ซีเมนต์เพสท์ใช้เวลาในการไหลผ่านอุปกรณ์ทดสอบ
มาตรฐานลดลงมากกว่าครึ่ งของการผสมแบบ SM ดังแสดงในรู ปที่ 11

รู ปแบบและการผลิตก้ อนหญ้ าแฝกดินเหนียว
สาเร็จรู ป
เพือ่ การก่ อสร้ างบ้ านต้ นทุนตา่ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
DESIGN AND PRODUCTION :
PREFABRICATED VETIVER GRASSCLAY COMPOSITE BLOCK
FOR LOW-COST HOUSING
FOLLOWING “SUFFICIENT ECONOMY
IDEA”
ดร. ธรรมนูญ เฮงษฎีกลุ และ รศ.ดร. พิชัย นิมิตยงสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง สานักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเซีย ปทุมธานี

บทคัดย่อ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
เรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็ นเวลานาน และทรงมีพระราชดาริ ว่า การ
พัฒนาใดๆ ที่ ไม่ ซับซ้อน ใช้วิธีการที่เรี ยบง่ าย ประหยัด และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่ นจะ
ก่อให้เกิด “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” ดังนั้นเพื่อสนองพระบรมราโชวาทและพระราชดาริ งานวิจยั
ฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและผลิต “ก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็ จรู ป” เพื่อใช้สาหรับ
การก่ อ สร้ า งบ้า นต้น ทุ น ต่ า โดยกระบวนการผลิ ต จะไม่ ซับ ซ้ อ น เน้น ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ อนุ รักษ์
และรักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ต้นทุนการผลิตและการลงทุน จากการศึกษาและ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพวัสดุหญ้าแฝกดินเหนี ยวพบว่า วัสดุดงั กล่าวมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี
เหมาะแก่ การก่ อสร้ างยุง้ ฉาง ดังนั้น จึ งได้ทาการพัฒนาต่ อ เนื่ องจากวัสดุ หญ้าหญ้าแฝกดิ น
เหนียว เป็ น “ก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็จรู ป” เพื่อประยุกต์ใช้งานในรู ปแบบต่างๆได้มากขึ้น
ในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้ทาการศึกษาและออกแบบ ขนาดและรู ปทรงที่เหมาะสมแก่การใช้ การ
สร้างเครื่ องมืออัดก้อนสาเร็ จรู ปอย่างง่ายโดยใช้แรงงานคนแทนการพึ่งพิง วิทยาการสมัยใหม่
การศึ ก ษาเรื่ องเทคนิ ค การผลิ ต และการเร่ งการแห้ ง ตั ว เพื่ อ ย่ น ระยะเวลาการผลิ ต
จาก การศึกษา พบว่า “ก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ป” มีลกั ษณะคล้ายคลึงอิฐดินเผา แต่
ขนาดจะใหญ่กว่า และน้ าหนักเบากว่าอิฐดินเผา นอกจากนั้น ยังมีความคงทนและสามารถยึด
เกาะกันได้อย่างดีเนื่องจากการออกแบบรู ปทรงโดยให้ มีครี บกันเลื่อนทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
“ก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ป” สามารถใช้เป็ นผนังรับน้ าหนักสาหรับการก่อสร้างบ้าน
และยุง้ ฉาง อีกทั้งยังนามาประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้ง่าย เป็ นวัสดุที่กนั เสี ยง และไร้สารพิษ นามา
ประกอบเป็ นผนังได้เร็ วในระยะเวลาอันสั้น ในการผลิ ต จะนาเอาหญ้าแฝกจุ่ มลงในน้ าดิ น
เหนี ยว แล้ววางลงในแม่พิมพ์ จากนั้นออกแรงอัดโดยใช้เครื่ องอัดก้อนสาเร็ จรู ป ซึ่ งจะระบาย
ดิ น เหนี ย วส่ ว นเกิ น และอากาศออกมา และได้ “ก้อ นหญ้า แฝกดิ น เหนี ย วส าเร็ จ รู ป ”ตามที่
ต้อ งการ ในระหว่า งการผลิ ต หากอากาศชื้ น จะน าเอา “ตู ้เป่ าลมร้ อนแบบเคลื่ อนที่ ” มา
ประยุกต์ใช้เพื่อย่นระยะเวลาการแห้งตัว และควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อย่างไรก็ตาม หาก
เร่ งการแห้งตัวโดยการเพิ่มอุ ณหภูมิ จะก่ อให้เกิ ดรอยแตกที่ พ้ืนผิวก้อนหญ้าแฝกดิ นเหนี ยว
สาเร็จรู ปเนื่องจากจากหด ตัวอย่างรวดเร็ว ส่ วนเครื่ องมืออัดก้อนสาเร็จรู ปอย่างง่ายสามารถผลิต

ก้อ นหญ้าแฝกดิ นเหนี ย ว ส าเร็ จ รู ปได้หลายรู ปแบบโดยมี ช่อ งใส่ แท่ งไม้ไผ่ส าหรั บการรั บ
น้ าหนัก สิ่ งปลูกสร้างโดย “ก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ป” จะมีตน้ ทุนก่อสร้างต่า ได้สิ่ง
ปลูกสร้างที่เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน และถือได้ว่าเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้แรงงานคนเป็ นหลัก
ซึ่ ง เหมาะแก่ ชุ ม ชน และถื อ เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการพัฒนาชุ มชนซึ่ งใช้ประโยชน์จ าก
ทรัพยากร ธรรมชาติทอ้ งถิ่นผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
ABSTRACT : His Majesty the King Bhumibhol Adulyadej has long remarked on the
“Sufficient Economy” to his people and expressed his idea that any development should be
simplified, economical, and appropriate to the local condition which will generate
“Sustainability Development”. To respond his remark, this research aims to develop and
product the prefabricated vetiver grass-clay composite blocks for low-cost housing
construction by using appropriate and uncomplicated technology to be best suit local
condition, utilizing local indigenous resources, conserving surrounding environment, saving
energy and reducing high capital investment. From the study on performance evaluation of
the vetiver grass-clay composite, the material has proved to have good physical
characteristics to construct a paddy storage silo. Thus, development of vetiver grass-clay
composite to a prefabricated block for more applications and practicality was conducted. This
study included geometric block design for practical use, design and creation of simple press
equipment by using human force instead of adopting the advanced technology, and
production techniques. An accelerated drying technique to minimize the production time was
studied.
The study showed that the blocks are similar to burnt clay bricks but larger in size, and
lighter in weight. They are strong and hold together firmly because of the block’s design that
has a shear key and interlock in the horizontal and vertical joints. The blocks could be used as
a load-bearing wall for a house or storage silo. They are also easily workable, noise resistant,

non-toxic and can be assembled to form walls within a short period of time. In the production
process, vetiver grass was immersed it in clay slurry, laid it in a mold, and pressed by using
simple press equipment. Excessive clay and air void was removed and the block formed. The
blocks could be produced regardless of the weather conditions. If it is a wet climate, a
portable blower heater could be adapted to dry the blocks; and it took only three days under
the control temperature and relative humidity. However, accelerating drying time by using a
higher temperature would cause flaking on the surface due to rapid shrinkage. Simple press
equipment can also produce many block shapes with a hole to insert bamboo as a vertical tie
for enforcement of the wall. The construction using these composite blocks is inexpensive,
comfortablity, save energy, and is considered as labor-based appropriate technology (LBAT)
for the community. It is an alternative development for the people where they can gain the
fruitfulness from their surrounding resouces with the native intellect.
KEY WORDS : Vetiver Grass-Clay Composite Block, Prefabricated Block, Accelerated
Drying Technique
REMARK : This research is a part of Dissertation on “Utilization of Vetiver Grass in
Construction Materials” May, 2006

บทนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
เรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่พสกนิ กรชาวไทยมาเป็ นเวลานาน ดังนั้นเพื่อสนองพระบรม
ราโชวาทและพระราชดาริ งานวิจยั ฉบับนี้ จึงมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและผลิตวัสดุ ก่อสร้าง
“ก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ป” ด้วยวิธีการที่เรี ยบง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และสามารถถ่ายทอด
ความรู ้น้ ี ไปยังพื้นที่ในชนบท จากการศึกษา ด้วยวิธีการผลิตและการก่อสร้าง จะสามารถลด
ต้นทุนและการนาเข้าวัสดุก่อสร้าง อนุ รักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม และช่ วยให้ประชาชนมี
ความเป็ นอยูแ่ ละเศรษฐกิจที่ดีข้ ึน
จากการศึ ก ษา พบว่า วัส ดุ หญ้า แฝกดิ น เหนี ยวมี คุณ สมบัติที่เ หมาะแก่ การสร้ างยุง้ ฉางและ
สามารถใช้ แทนอิฐเพื่อการก่อสร้ างบ้าน อี กทั้งวัสดุ ดงั กล่าว มีความเป็ นฉนวนซึ่ งจะทาให้
สิ่ งก่อสร้างนั้นเย็นสบายและประหยัดพลังงาน นอกจากนั้น วัสดุหญ้าแฝกดินเหนียวยังผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ทาให้การก่อสร้างมีตน้ ทุนต่า การผลิตใช้เทคโนโลยีแรงงานคนเป็ น
หลักซึ่ งเหมาะแก่ชุมชน กระบวนการผลิตที่เรี ยบง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และพัฒนากว่าวิธีการดั้งเดิม
ซึ่ ง จ ะ เ ห ม า ะ แ ก่ ส ภ า พ ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ก า ร ล ง ทุ น ที่ สู ง
ขั้นตอนงานวิจยั ได้เน้นที่การพัฒนาวัสดุหญ้าแฝกดินเหนียว ไปเป็ นก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยว
ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การก่ อ สร้ า งบ้า นต้น ทุ น ต่ า ซึ่ ง ได้เ น้น เรื่ อ งการออกแบบรู ป ทรงเรขาคณิ ต ที่
เหมาะสมและนาไปใช้ได้ง่าย การสร้างเครื่ องมื อกดอย่างง่ายและกระบวนการผลิตโดยใช้
แรงงานคนเป็ นหลัก เทคนิ ค การเร่ ง การแห้ง ตัว โดยใช้แ สงอาทิ ต ย์แ ละตู ้เ ป่ าลมร้ อ นแบบ
เคลื่อนที่ใน วันที่อากาศชื้น

วิธีดาเนินการวิจยั
แผนผังแสดงขั้นตอนและลาดับของงานวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1 เริ่ มจากการเตรี ยม
วัตถุดิบไปจนถึงการก่อสร้างห้องตัวอย่าง ได้แบ่งขั้นตอนออกเป็ น 4 หัวข้อ โดยงานวิจยั ฉบับนี้
ได้เน้นเนื้อหาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (การออกแบบรู ปร่ างเรขาคณิ ต การสร้างเครื่ องมืออัดก้อน
อย่างง่าย และการผลิต) ดังนี้
1. การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ : เพื่อทาการศึกษา สารวจ-ตรวจสอบ และพิจารณาหาแหล่งวัตถุดิบ
ในประเทศไทย เพื่อใช้ในงานวิจยั ศึกษาคุณสมบัติหญ้าแฝกและดินเหนี ยวเพื่อคัดเลือกหญ้า
แฝกและดิ นเหนี ยวที่ เหมาะสม รวมถึงศึกษาการออกแบบรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เหมาะสมและ
นาไปใช้ได้ง่าย การสร้างเครื่ องมืออัดก้อนอย่างง่ายและกระบวนการผลิตโดยใช้แรงงานคนเป็ น
หลัก ในการศึกษาจะกาหนดบรรทัดฐานให้ได้กอ้ นหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็ จรู ปที่มีขนาด ใหญ่
เท่าที่จะเป็ นไปได้ มีความแข็งแรงและยึดเกาะกันได้ดี ผลิตได้ง่าย แห้งเร็ ว ควบคุมคุณภาพได้
ใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อย และสามารถนาไปปฏิบตั ิหรื อใช้งานได้สะดวก
2. กระบวนการผลิต : เริ่ มจากการนาหญ้าแฝกที่คดั เลือกแล้วมาตัดให้ได้ความยาวเท่ากับ
แม่พิมพ์ จุ่มลงในน้ าดินเหนียว วางลงในแม่พิมพ์ แล้วใช้เครื่ องมืออัดก้อน กดลงในแม่พิมพ์
เพื่ อ ให้ น้ าดิ น เหนี ย วส่ ว นเกิ น และอากาศในแม่ พิ ม พ์ อ อกจนก้อ น ส าเร็ จ รู ปคงรู ป ใน
กระบวนการผลิตสามารถทาได้ทุกสภาพอากาศ (ไม่จาเป็ นต้องมีแดด) แต่หากสภาพอากาศชื้น
หรื อไม่มีแดด สามารถนาตูเ้ ป่ าลมร้อนแบบเคลื่อนที่มาใช้เพื่อเร่ งการแห้งของก้อนหญ้าแฝกดิน
เหนี ยวสาเร็ จรู ปได้ โดยปกติในการทาให้แห้งจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน โดยใช้พลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่หากใช้ตเู ้ ป่ าลมร้อนแบบเคลื่อนที่ได้จะใช้เวลาเพียง 3 วัน ซึ่งก่อนนาเข้า
ตูเ้ ป่ าลมร้อนแบบเคลื่อนที่จะต้องผึ่งให้ผิวที่กอ้ นแห้งหมาดๆ ก่อน ส่ วนเครื่ องมืออัดก้อนอย่าง
ง่าย สามารถผลิตก้อนสาเร็ จรู ปได้หลายรู ปแบบ เพื่อการก่อสร้างในหลายลักษณะรู ปแบบของ
อาคาร

3. การทดสอบในห้องปฏิบตั ิ : เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของหญ้าแฝก ดิน
เหนี ยว และก้อนหญ้าแฝกดิ นเหนี ยวสาเร็ จรู ป ศึกษาระยะเวลาการแห้งตัว ความหนาแน่ น
ความสามารถการน้ า หนัก แบกทาน การรั บแรงดัด และการทดสอบความสามารถการรั บ
น้ าหนักแบกทานของผนัง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM
4. การก่อสร้างห้องตัวอย่าง : มีจุดประสงค์เพื่อนาก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ป มาทาการ
ก่อสร้างห้องตัวอย่าง เพื่อเป็ นต้นแบบแสดงวิธีการและเทคนิคการก่อสร้าง ทาการวิเคราะห์ดา้ น
ต้น ทุ น และประสิ ทธิ ภ าพระหว่ า งผนั ง อิ ฐ และผนั ง ก้อ นหญ้า แฝก ดิ น เหนี ย วส าเร็ จ รู ป
นอกจากนั้น ยังได้ทาการศึกษาวัสดุเคลือบผิวที่เหมาะสมจากวัสดุเคลือบผิวทั้ง 4 ชนิด และการ
เตรี ยมผิวผนัง 2 รู ปแบบ เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมในการใช้งานพัฒนาการด้านรู ปแบบในการ
ออกแบบก้อ นหญ้า แฝกดิ น เหนี ย วส าเร็ จ รู ปและการผลิ ต จ าเป็ นต้อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ต่ า งๆ
ต่อไปนี้
(1) วัตถุดิบทั้งหญ้าแฝกและดินเหนียวเป็ นวัสดุธรรมชาติ ดังนั้น ในขั้นการเตรี ยมการจะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย
(2) ในกระบวนการผลิ ต ควรใช้ป ระโยชน์ จ ากพลัง งานจากธรรมชาติ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด เช่ น
กระบวนการตากแห้งโดยพลังงานจากแสงอาทิตย์
(3) ใน งานวิจยั มีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอีกทาง
หนึ่ ง เพื่อเป็ นพืชรายได้ นอกเหนื อจากการใช้ประโยชน์ทางด้านอนุ รักษ์ดินและน้ า โดยจะ
พิจารณาวัตถุดิบจากธรรมชาติอื่นๆ ร่ วมในการผลิต ซึ่ งกระบวนการผลิตควรจะต้องเหมาะสม
กับ สภาพท้อ งถิ่ น แต่ แ ตกต่ า งจากวิ ธี ก ารดั้ง เดิ ม โดยปราศจากการลงทุ น ต้น ทุ น สู ง หรื อ
เทคโนโลยีซบั ซ้อน

(4) การผลิตควรทาได้ทุกฤดูกาล ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และผลิตได้จานวนมากเพียงพอแก่
ชุมชน
(5) ผลิตภัณฑ์ ต้องมีความแข็งแรง คงทน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแรงงานในชุ มชน
(Labor-Based Appropriate Technology) และภูมิปัญญาชาวบ้านพัฒนาการด้านการผลิตและ
สร้างเครื่ องมืออย่างง่าย
การออกแบบในเริ่ มแรก เป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 20 x 100 x 10 เซนติเมตร ก้อนหญ้า
แฝกดินเหนียวที่ได้หลังการอัดขึ้นรู ปจึงไม่แน่น หากต้องออกแรงมากอาจจาเป็ นต้องออกแบบ
เครื่ องให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ความหนาที่มากจะมีผลต่อการทาให้แห้ง ยิง่ แห้งช้าจะก่อให้เกิด
ปั ญหาเชื้ อราและสู ญเสี ยความแข็งแรง และด้วยลักษณะก้อนที่เรี ยบ การเชื่ อมต่อแต่ละก้อน
จาเป็ นต้องใช้วสั ดุที่มีกาลังยึดเกาะที่ดี
จากนั้น จึงพัฒนามาเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 20 x 100 x 7.5 เซนติเมตร พร้อมกับมี
ครี บทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในแนวนอน และเดือยด้านหน้าและหลังเพื่อ
เพิ่มการยึดเกาะในแนวดิ่ง ดังภาพที่ 2
ต่อ มา ได้ทาการปรับแก้ครี บจากรู ปซิ กแซกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูท้ งั ด้านบนและล่าง และ
เดื อยด้านหน้าและหลังเป็ นสี่ เหลี่ ยมคางหมูและสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามลาดับ ทาให้การยึดเกาะ
ระหว่างก้อนได้ดีและแน่ นขึ้น ดังภาพที่ 3 อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตยังคงทาได้ช้า
โดยเฉพาะขั้นตอนการนาออกจากแม่พิมพ์

ดังนั้นจึงได้จดั ทาแม่พิมพ์ใหม่ โดยเพิ่มรู ระบายอากาศด้านบนและด้านล่าง เพื่อระบายอากาศ
และน้ าดินเหนียวส่ วนเกิน และเพิ่มรางเลื่อนเพื่อช่วยการเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์เข้า-ออกจากแท่น
เครื่ องกด แต่จากการทดลอง พบว่า การที่น้ าดินเหนี ยวส่ วนเกินและอากาศยังออกไม่หมด ทา
ให้นาก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวออกจากแม่พิมพ์ได้ยาก ดังภาพที่ 4
การทดลอง ครั้งที่ 5 ได้เพิ่มแผ่นรองก้อนหญ้าแฝกดิ นเหนี ยว เพื่อทาให้ดันก้อนออกจาก
แม่พิมพ์ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่า น้ าดินเหนี ยวส่ วนเกินและอากาศที่มีอยูใ่ นก้อนหญ้า
แฝกดินเหนี ยวจะทาให้กอ้ น สาเร็ จรู ปไม่คงรู ปหนาแน่ นและถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ยาก ดัง
ภาพที่ 5
การ ทดลองสุ ดท้าย ได้ประกอบตัวยึดด้านข้างแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ตามขณะดันแผ่นรอง
ขึ้น-ลง รวมทั้งเพิ่มจานวนช่องระบายอากาศและขนาดที่ใหญ่ข้ ึน จึงได้กอ้ นหญ้าแฝกดินเหนียว
สาเร็จรู ปตามที่ตอ้ งการ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 2 ได้ออกแบบครี บทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในแนวนอน และเดือย
ด้านหน้าและหลังเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในแนวดิ่ง

ภาพ ที่ 3 ได้ทาการปรับแก้ครี บจากรู ปซิ กแซกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูท้ งั ด้านบนและล่าง และ
เดื อยด้านหน้าและหลังเป็ นสี่ เหลี่ ยมคางหมูและสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามลาดับ ทาให้การยึดเกาะ
ระหว่างก้อนได้ดีและแน่นขึ้น

ภาพที่ 4 ได้จดั ทาแม่พิมพ์ใหม่ โดยเพิ่มรู ระบายอากาศด้านบนและด้านล่าง เพื่อระบายอากาศ
และน้ าดินเหนียวส่ วนเกิน

ภาพที่ 4 (ต่อ) รวมทั้งได้เพิ่มรางเลื่อนเพื่อช่วยการเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์เข้า-ออกจากแท่นเครื่ อง
กดได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 5 ได้เพิ่มแผ่นรองก้อนหญ้าแฝกดินเหนียว เพื่อช่วยให้ดนั ก้อนออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย

ภาพ ที่ 5 (ต่อ) น้ าดินเหนียวส่ วนเกินและอากาศที่มีอยูใ่ นก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวจะทาให้กอ้ น
สาเร็จรู ปไม่คงรู ปหนาแน่นและถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ยาก

ภาพ ที่ 6 ได้ประกอบตัวยึดด้านข้างแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ตามขณะดันแผ่นรอง ขึ้น-ลง
รวมทั้ง เพิ่ ม จ านวนช่ อ งระบายอากาศและขนาดที่ ใ หญ่ ข้ ึ น จึ ง ได้ก ้อ นหญ้า แฝกดิ น เหนี ย ว
สาเร็จรู ปตามที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 6 (ต่อ) ภาพร่ างเครื่ องมือกดอย่างง่าย สาหรับก้อนสาเร็จรู ปแบบเต็มก้อน

ภาพที่ 6 (ต่อ) ภาพร่ างเครื่ องมือกดอย่างง่าย สาหรับก้อนสาเร็จรู ปแบบก้อนตัวเชื่อม

ภาพที่ 7 แม่พิมพ์กอ้ นสาเร็จรู ปแบบก้อนตัวเชื่อม

กระบวนการผลิตโดยการนาเอากาหญ้าแฝกประมาณ 120-130 ใบ ความยาวเท่ากับแม่พิมพ์จุ่ม
ลงในน้ า ดิ นเหนี ยวแล้วรู ดน้ า ดิ น เหนี ยวส่ วน เกิ นออกพอประมาณ จะได้แท่ งหญ้าแฝกดิ น
เหนี ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร (ภาพที่ 8) นาแท่งหญ้าแฝกดินเหนียวที่เปี ยก
เท่านั้นใส่ ลงในแม่พิมพ์จนเต็ม โดยมีดินเหนี ยวเป็ นตัวยึดเกาะ นาแม่พิมพ์เข้าเครื่ องกด ค่อยๆ
ออกแรงกดทีละเล็กน้อยเพื่อให้น้ าดินเหนี ยวส่ วนเกินและอากาศออก เมื่อได้กอ้ นหญ้าแฝกดิน
เหนียวที่แน่ นคงรู ปตามแม่พิมพ์ จึงนาออกจากเครื่ องกดวางแม่พิมพ์ลงบนแผ่นรองรับเพื่อดัน
เอาก้อนสาเร็จรู ปออก จากแม่พิมพ์ แล้วนาไปตากแดดจัดแล้วตบแต่งผิวด้วยเกรี ยงไม้ อย่างไรก็
ตาม ในช่วงที่อากาศชื้นหรื อมีฝนตก อาจปรับใช้ตูอ้ บร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อทาให้กอ้ นหญ้า
แฝกดินเหนียวสาเร็ จรู ปแห้งสมบูรณ์ อุณหภูมิความร้อนจากเครื่ องเป่ าลมร้อนสามารถควบคุม
ได้ ทาให้กอ้ นสาเร็จรู ปสามารถแห้งได้ภายใน 3 วัน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการตากแดด ซึ่ ง
ต้องใช้เวลา 5 วัน ซึ่งเป็ นการป้ องกันการเกิดเชื้อราได้ดว้ ย

ภาพที่ 8 กระบวนการผลิตก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็จรู ป

การเตรี ยมหญ้าแฝกแห้งและน้ าดินเหนียว

นาเอากาหญ้าแฝก จุ่มลงในน้ าดินเหนียวแล้วรู ดน้ าดินเหนียวส่ วนเกินออกพอประมาณ

นาแท่งหญ้าแฝกดินเหนี ยวที่เปี ยกเท่านั้นใส่ ลงในแม่พิมพ์จนเต็ม โดยมีดินเหนี ยวเป็ นตัวยึด
เกาะ
ภาพที่ 8 (ต่อ) กระบวนการผลิตก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็จรู ป

นาแม่พิมพ์เข้าเครื่ องกด ค่อยๆ ออกแรงกดทีละเล็กน้อยเพื่อให้น้ าดินเหนียวส่ วนเกินและอากาศ
ออก

เมื่อ ได้กอ้ นหญ้าแฝกดินเหนียวที่แน่นคงรู ปตามแม่พิมพ์ จึงนาออกจากเครื่ องกดวางแม่พิมพ์ลง
บนแผ่นรองรับเพื่อดันเอาก้อนสาเร็จรู ปออก จากแม่พิมพ์

นาก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวไปตากแดดจัด แล้วตบแต่งผิวด้วยเกรี ยงไม้

ตูเ้ ป่ าลมร้อนแบบเคลื่อนที่ (ภาพที่ 9) ประกอบด้วย

(ก) เครื่ องเป่ าลมร้อนและท่อส่ งความร้อน
ด้วย อุปกรณ์น้ ี จะสามารถเป่ าลมร้อนได้ในระดับ 100-150 องศาเซลเซี ยสแโดยมีเครื่ องควบคุม
อุ ณหภูมิและตัวตัดไฟ ตัวมอเตอร์ จะผลิ ตลมร้ อนที่ มี กาลังทาให้ความชื้ นระเหย อุ ปกรณ์ น้ ี
สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในการทดลองได้ใช้ขนาด ½ HP กระแสไฟฟ้ า 220 โวลต์ 5000 วัตต์
ขดลวดนาความร้อนบรรจุในท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว น้ าหนักโดยรวม
ทั้งหมด 12 กิโลกรัม
(ข) ตูโ้ ครงเหล็กและผ้าคลุม
ตู ้ โครงเหล็กมีขนาด 1.80 X 1.80 X 1.80 เมตรคลุมด้วยผ้าดิบเพื่อป้ องกันความร้อนระบายออก
ตูเ้ ป่ าลมร้อนแบบเคลื่อนที่น้ ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และมีน้ าหนักเบา

ภาพที่ 9: ตูเ้ ป่ าลมร้อนแบบเคลื่อนที่

เครื่ องเป่ าลมร้อนและท่อส่ งความร้อน ตูโ้ ครงเหล็กและผ้าคลุม

ผลการวิจยั และการวิเคราะห์ดา้ นรู ปแบบก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็จรู ป
จากการศึกษาพบว่า ก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ปมีลกั ษณะคล้ายอิฐเผา แต่มี
ขนาดใหญ่กว่าและเบากว่า ด้วยรู ปทรงทางเรขาคณิ ตของก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็ จรู ปที่ทา
การทดสอบพบว่า มีความแข็งแรง เนื้อแน่น และมีการยึดเกาะกันได้ดี แห้งตัวได้เร็ว ผลิตได้ง่าย
ด้วยแรงงานคน และสามารถควบคุ มคุ ณ ภาพได้ ในการก่ อ สร้ าง ก้อ นหญ้า แฝกดิ น เหนี ย ว
สาเร็ จรู ปสามารถเชื่ อมต่ อระหว่างก้อนได้ดีและมัน่ คง เนื่ องจากได้ออกแบบครี บและเดื อย
เพื่อให้สามารถยึดเกาะกันได้แข็งแรงทั้งใน แนวนอนและแนวดิ่ง ตามลาดับ การออกแบบช่อง
ระบายอากาศและน้ าดินเหนียวส่ วนเกิน ทาให้ลดการยุบตัวในก้อนสาเร็ จรู ป ก้อนหญ้าแฝกดิน
เหนี ยวสาเร็ จรู ป สามารถใช้เป็ นผนังรับน้ าหนักสาหรับการก่อสร้างบ้านและยุง้ ฉาง อีกทั้งยัง
นามาใช้งานได้ง่าย ป้ องกันเสี ยง ไร้สารพิษ และก่อเป็ นผนังได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้านการ
ผลิตก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ป ผลจากการทดลอง พบว่าเชื้ อราอาจเจริ ญเติบโตได้ ถ้า
การตากก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวไม่แห้งสมบูรณ์ น้ าที่มากเกินในดินเหนียวส่ งผลให้หญ้าแฝก
เน่าเปื่ อย ในขณะที่น้ าน้อยเกินไปจะทาให้น้ าดินเหนียวข้นจนเกินไปทาให้น้ าดินเหนียวไม่ ซึ ม
ผ่านกาหญ้าแฝกอย่างทัว่ ถึง นอกจากนั้น ดินเหนียวที่มีความชื้นสู งหรื อดินเหนียวเปี ยกจะทาให้
ก้อนสาเร็จรู ปแห้งไม่ ทัว่ ถึงโดยเฉพาะด้านในสุ ด ดังนั้นเชื้อราจึงเจริ ญเติบโตได้ง่าย และทาให้
หญ้าแฝกดินเหนี ยวผุกร่ อนได้ อยากการศึกษา สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ตูเ้ ป่ าลมร้อนแบบ
เคลื่อนที่ภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุม หรื อเติมสารป้ องกันการเกิดเชื้อรา
บทสรุป
1. ก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยวสาเร็ จรู ปถือเป็ นการพัฒนาวัสดุก่อสร้างประเภท ใหม่ในประเทศ
ไทย ด้วยเทคนิ คการผลิต ที่เรี ยบง่าย เหมาะสม “ไม่ซับซ้อน” สามารถถ่ายทอดสู่ ชุมชน
พื้นที่ห่างไกล การนาเทคโนโลยีที่กา้ วหน้านามาซึ่ งประสิ ทธิ ผลแต่กก็ ่อให้เกิดต้นทุน และ
การลงทุนสู ง ลดการใช้แรงงานคนและเกิดปั ญหาการว่างงานซึ่ งอาจไม่เหมาะแก่ประเทศ
ไทยซึ่ง เป็ นประเทศเกษตรกรรมและมีแรงงานคนเป็ นจานวนมาก

2. ก้อนหญ้าแฝกดินเหนี ยว สาเร็ จรู ปเป็ นวัสดุที่มีความเป็ นฉนวน ไม่เป็ นตัวนาความร้อน
บ้านที่สร้างด้วยวัสดุก่อสร้างประเภทนี้ จึงเย็นสบายและประหยัดพลังงาน ซึ่ งจะช่วยเหลือ
ประเทศที่กาลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตพลังงาน
3. ขนาดของ ก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวสาเร็ จรู ปที่เหมาะสม คือ 20 x 100 x 7.5 เซนติเมตร
(กว้าง x ยาว x ความหนา) ด้วยขนาดที่ใช้ในการศึกษานี้ ทาให้กอ้ นหญ้าแฝกแห้งได้ทวั่ ถึง
และไม่เกิดการทรุ ดตัว อีกทั้งการมีครี บและเดือย ช่วยให้กอ้ นสาเร็ จรู ปยึดเกาะกันได้มนั่ คง
ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
4. การ ตากแห้ ง โดยใช้ ตู ้เ ป่ าลมร้ อ นจะช่ ว ยเร่ งการแห้ ง และป้ องกัน การเกิ ด เชื้ อ รา
กระบวนการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อนและประหยัดนี้ สามารถนามาปรับใช้ได้ง่าย
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Global Warming, Kyoto Protocol และความ
เกีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไทย ตอนที่ 1
รศ.ดร. ปิ ติ สุ คนธสุ ขกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรรมการ คณะทางาน กลุ่มที่ 3.9, TG. 3.9: Application of environmental design
to concrete structures, International Federation for Structural Concrete (FIB fédération internationale du béton, CIB-FIP)

บทนา
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงที่มาที่ไปของพิธีสารเกียวโตอันเป็ น พิธีสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของ
การลดปั ญหาสภาวะโลกร้อน โดยจะเริ่ มตั้งแต่เรื่ องสภาวะโลกร้อน พิธีสารมอนทรี ออล จน
มาถึงพิธีสารเกียวโตอย่างสรุ ปโดยย่อ จากนั้นก็จะย้อนมาถึงในส่ วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ว่ามีส่วนทาให้เกิดสภาวะ โลกร้อนอย่างไร และส่ วนใดของพิธีสารเกียวโตที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างที่วศิ วกร สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ผูบ้ ริ โภคควรจะต้องรู ้และมีส่วนร่ วม

สภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
สภาวะโลกร้ อ นอ้า งถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของ อุ ณ หภู มิ โ ดยเฉลี่ ย ของผิ ว โลกและ
มหาสมุทร โดยความสนใจในเรื่ องของสภาวะโลกร้อน ตามบันทึกของนาซ่ า1 (NASA) เริ่ มต้น
ในราวปี 1904 นักวิทยาศาสตร์ ชาวสวีเดน Svante Arrhenius เป็ นบุคคลแรกที่กล่าวถึงการ
เพิ่มขึ้นของกรดคาร์บอนิก (Carbonic Acid) ในชั้นบรรยากาศอันเนื่ องมาจากการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมว่าจะเพิ่มปริ มาณสู งใน ระดับที่สังเกตเห็นได้ในอีกไม่กี่ศตวรรษข้างหน้า โดยเมื่อ
ปริ มาณกรดคาร์ บอนิ กสู งขึ้นประมาณ 2.5-3.0 เท่า (ของระดับ ณ เวลานั้น) จะมี ผลทาให้
อุณหภูมิของบริ เวณขั้วโลกใต้ (Arctic Regions) สู งขึ้นประมาณ 8-9 องศาเซลเซียส2 (รู ปที่ 1)
โดยพบว่าตลอด 100 ปี ที่ผ่านมาอุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 0.74 ± 0.18
°C (1.33 ± 0.32 °F) ซึ่ งการเพิ่มอุณหภูมิส่งผลกระทบต่อโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยตรง
ยกตัวอย่างเช่ น ระดับน้ าทะเลที่ สูงขึ้ น สภาพภูมิอากาศที่ รุนแรงขึ้น โดยอ้อมทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม การละลายของน้ าแข็งขั้วโลก การสู ญพันธ์ของ
สัตว์บางชนิด และการเกิดขึ้นของโรคชนิดใหม่ เป็ นต้น

ที่มาของ Kyoto Protocol

Kyoto Protocol (พิธีสารเกียวโต) มีจุดเริ่ มต้นจากการที่ตวั แทนของประเทศต่างๆ
จานวนมากกว่า 160 ประเทศ เข้าร่ วมประชุ มในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 ที่เมืองเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทาข้อตกลงร่ วมกันในการที่จะจากัดและลดปริ มาณการปลดปล่อยแก๊สเรื อน
กระจก (Greenhouse gases) ในประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Nations) เพื่อลดปั ญหาการเกิด
สภาวะโลกร้อน ซึ่ งเป็ นการประชุ มที่ต่อเนื่ องมาจากการประชุ มของสหประชาชาติในกรอบ
เรื่ องของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1992 ผลของการประชุมสรุ ปว่าประเทศพัฒนา
แล้ว ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยที่ จ ะลดปริ ม าณการ ปล่ อ ยแก็ส เรื อ นกระจกลงในสั ด ส่ ว นอย่า งต่ า
ประมาณ 5% (อ้างอิงจากข้อมูลของปี ค.ศ. 1990) ให้ได้ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2008 ถึง 2012 โดย
ให้เริ่ มรายงานความก้าวหน้าตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 เป็ นต้นไป
ก่อนหน้าที่จะมาถึงสนธิสัญญาเกียวโต ความสนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลก
ได้รับความสนใจมาเป็ นระยะเวลานานนับร้อย ปี แต่เป็ นการเรี ยกร้องที่ได้รับความสนใจใน
ระดับที่ค่อนข้างต่า จนกระทัง่ ผลกระทบเริ่ มรุ นแรงและเห็นชัด เสี ยงเรี ยกร้องจึงได้รับการตอบ
รับมากขึ้นจากนานาชาติ โดยก่อนหน้าพิธีสารเกียวโต องค์การสิ่ งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติ
ได้ผลักดันให้มีการลงนามใน อนุ สัญญาเวียนนาว่าด้วยการพิทกั ษ์ช้ นั โอโซน ในปี ค.ศ. 1985
ต่อมาในเดือนกันยายน คศ. 1987 ก็ได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อทาสนธิ สัญญาว่าด้วยการลดการ
ปลดปล่ อ ยแก๊ ส ที่ มี ผ ล ในการท าลายชั้น โอโซนขึ้ น ที่ เ มื อ งมอนทรี อ อล ประเทศแคนาดา
สนธิ สัญญาได้เรี ยกว่าพิธีสารมอนทรี ออล (Montreal Protocol)3 ซึ่ งกาหนดมาตรการควบคุม
การผลิต การใช้ การจากัด การลดหรื อเลิกใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดแก๊สทาลายชั้นโอโซน (Ozone
Depleting Gases) จาพวก CFC และ HCFC ซึ่ งได้แก่ คลอโรฟลูออโรคาร์ บอน ฮาลอน
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ เมทิลคลอโรฟอร์ม และเมทิลโบรไมด์
พิธีสารมอนทรี ออลได้รับการปรับปรุ งหลายครั้งในการประชุมต่อๆมา (รวมถึงใน
การประชุ ม ที่ ก รุ ง เทพ) ซึ ง พิ ธี ส ารมอนทรี อ อลถื อ เป็ นข้อ ตกลงที่ ไ ด้รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
นานาชาติเป็ น อย่างดีและถือว่าประสบความสาเร็จค่อนข้างสู ง สังเกตได้ถึงการลดลงหรื อไม่

เพิ่มขึ้นของแก๊สทาลายโอโซนชั้นบรรยากาศ4และฟื้ น ตัวของระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศ4
(รู ปที่ 2 และ 3) ความสาเร็จของพิธีสารมอนทรี ออลถือเป็ นส่ วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดพิธี
สาร เกียวโต ซึ่งมีรายละเอียดดังจะได้กล่าวต่อไป

รู ปที่ 3 ขนาดของ Ozone Hole บริ เวณขั้วโลกใต้ ถ่ายในปี 20014

สรุปโดยย่ อ Kyoto Protocol 6
สาระสาคัญของพิธีสารเกียวโตอยู่ในเรื่ องของเป้ าหมายการปลดปล่อยแก๊ส เรื อน
กระจก (Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons and
Sulphur hexafluoride) ของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของโลกที่แต่ละประเทศกาหนดขึ้นและ
ยอมรับว่าจะทา ให้ได้ ซึ่ งก็แตกต่างกันออกไปตามความสามารถของแต่ละประเทศเริ่ มตั้งแต่ 8% ไปจนถึง +10% เทียบกับระดับการปลดปล่อยในปี ค.ศ. 1990 โดยแต่ละประเทศเองจะต้อง
ส่ งข้อมูลการปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกของปี 1990 ที่จะนามาใช้อา้ งอิงให้ทางสหประชาชาติ
ซึ่ ง ถึ ง แม้เ ป้ าหมายของแต่ ล ะประเทศจะแตกต่ า งกัน ไป แต่ เ ป้ าหมายหลัก ของ
สหประชาชาติคือ เมื่อเฉลี่ยโดยรวมทุกประเทศแล้ว การปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกจะต้อง
ลดลงอย่างน้อย 5% ต่ากว่าระดับในปี 1990 ภายในปี 2008 ถึง 2012 โดยชาติในสหภาพยุโรป
ตั้งเป้ าการลดลงให้ได้ 8% แคนาดาลดลง 6% สหรัฐอเมริ กาลดลง 7% (ถอนตัวภายหลัง) ฮังการี
ญี่ปุ่น โปแลนด์ ลดลงประเทศละ 6% นิวซี แลนด์ รัสเซี ย ยูเครน ขอคงระดับการปล่อยเท่าเดิม
(0% ไม่เปลี่ยนแปลง) ส่ วน นอร์ เวย์ ขอเพิ่ม 1% ออสเตรเลีย เพิ่ม 8% (ถอนตัวภายหลัง)
ไอซ์แลนด์ เพิม่ 10%
การลดปริ มาณการปลดปล่อยแก๊สสามารถทาได้ 2 แนวทางหลักคือ
1) การลดโดยตรงจากแหล่งที่มาของแก๊ส (By Sources)
พิธีสารเกียวโต กาหนดให้ประเทศในกลุ่ม (Annex 1) จะต้องมีระบบสาหรับคานวณ
ปริ มาณการปลดปล่อยโดยมนุษย์จากแหล่งและการเก็บกัก แก็สเรื อนกระจกที่ไม่ได้ถูก
กาหนดในพิธีสารมอนทรี ออล (National System for the estimation of anthropogenic
emissions from sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by
the Montreal Protocol) ภายในปี 1 มกราคม 2007

ปริ มาณการปลดปล่อยแก็สเรื อนกระจกโดยมนุษย์ (Anthropogenic, Human-Induced) ในภาค
ส่ วนต่างๆ กาหนดโดย UNFCCC เป็ น 5 ภาคส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้
• พลังงาน (Energy)
• อุตสาหกรรมแปรรู ป (Industrial Processes)
• Solvent and Other Product Use
• การเกษตร (Agriculture)
• ขยะและของเสี ย (Waste)
โดยแยกตามประเภทของแก็สเรื อนกระจกประเภทต่างๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง7 ได้ดงั นี้
1. Carbon Dioxide (CO2) มีแหล่งที่มาโดยตรงจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิ ลในภาคการ
ขนส่ ง ภาคอุตสาหกรรมแปรรู ป
2. Methane (CH4) มีแหล่งที่มาหลักจากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มข้าว การขนส่ งโดยแก็ส
ธรรมชาติ การทาเหมืองถ่านหิ น เป็ นต้น ตั้งแต่ปี 1700 ถึงปั จจุบนั พบการเพิ่มขึ้นของมีเทนจาก
ฝี มือมนุษย์คิดเป็ นประมาณ 155% ถึงจะเป็ นอัตราที่ชา้ กว่า CO2 แต่กม็ ีแนวโน้มสู งขึ้นเนื่องจาก
อัตราการใช้แก็สธรรมชาติเพิ่มสู งขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มสู งขึ้น เช่นกัน
3. Nitrous oxide (N2O) ประมาณกันว่า 1/3 ของ NO2 ในชั้นบรรยากาศเป็ นผลมาจากน้ ามือ
มนุษย์ จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน อุตสาหกรรมเกษตร การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิ ล การเผาไม้ เป็ น
ต้น

4. Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons and Sulphur hexafluoride (HFCs, PFCs, and SF6)
ในกลุ่มสุ ดท้ายเป็ นกลุ่มของแก็สฟลูออลิเนต (Fluorinated Gases) ซึ่ งมีระดับการปลดปล่อยที่
ค่อนข้างต่า แต่มีผลกระทบที่ค่อนข้างยาว เนื่ องจากแต่ละตัวเป็ นแก็สที่มีอายุในชั้นบรรยากาศ
(Atmospheric Lifetime) ค่อนข้างนาน โดยเฉพาะ PFCs มีอายุข้ นั ต่าตั้งแต่ 2600 ปี ขึ้นไป
2) การลดทางอ้อมเคลื่ อนย้ายแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโดย การเพิ่ม
พื้นที่กกั เก็บ (Sinks or Reservoirs) เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่า ซึ่ งส่ วนนี้สามารถนามาเกี่ยวข้องกับ
เรื่ องของการใช้งานที่ดิน การเปลี่ยนการใช้งานที่ดิน และ ป่ าไม้ (Land-Use, Land-Use Change
and Forestry (LULUCF)) เป็ นหนึ่งในกระบวนกักเก็บ โดยทาง UNFCCC นิยามการกักเก็บ
(Sink) ว่าเป็ นกระบวนการ กิจกรรม หรื อกลไก ใดก็ตามที่เป็ นการเคลื่อนย้าย แก็สเรื อนกระจก
ต้นตอหรื อแหล่งที่มาของแก็สเรื อนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศ อันเป็ นผลมาจากการใช้
ลักษณะการใช้งานพื้นที่โดยตรงของมนุ ษย์ (Human-Induced Land Use) การเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช้งานของพื้นที่ และการปลูกป่ า
ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆปั ญหาการ
ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นหัวข้อที่ได้ รับการศึกษาอย่างค่อนข้างกว้างขวางและพบว่า
มีแนวทางแก้ไขหรื อป้ องกันออกมา เป็ นระยะๆ แนวทางการป้ องกันแก้ไขอาจจะแยกออกเป็ น
ระดับย่อยตั้งแต่ทอ้ งถิ่นไปจนถึงระดับ ประเทศหรื อนานาชาติ ขึ้นอยู่กบั การเอาจริ งเอาจังของ
ผูบ้ ริ หารประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น เป็ นอุตสาหกรรมที่ได้รับการมองข้ามในแง่ของ
การก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาสภาพแวดล้อ ม ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากผูเ้ ชี่ ย วชาญมองว่ า การก่ อ สร้ า งไม่ ใ ช่
อุตสาหกรรมที่มีปริ มาณ การผลิตมากเหมือนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อเครื่ องยนต์ ซึ่ งถือเป็ น
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยหากพิจารณาในส่ วนพิธีสารเกียวโตเองเกือบจะทุกอุตสาหกรรม
(หรื อเกือบจะทุกย่างก้าวของมนุษย์) เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกและการทาให้
เกิดสภาวะโลกร้อนทั้ง สิ้ น การก่อสร้างก็ไม่ได้รับการยกเว้น ยกตัวอย่างเช่น

เรื่ องของการใช้พ้นื ที่ การลดลงของพื้นที่ป่าส่ งผลกระทบต่อสัดส่ วนปริ มาณการกัก
เก็บแก็สคาร์ บอน ไดออกไซด์ของประเทศโดยตรงทันที การเพิ่มพื้นที่ป่าเป็ นกระบวนการ
เคลื่อนย้ายแก็สออกจากชั้นบรรยากาศ (Removal by Sinks from Atmosphere) ที่ง่ายที่สุด และ
จะสามารถในไปลดภาระของประเทศในการลดปริ มาณการปลดปล่อยแก๊สโดยตรง (Direct
Emission) ซึ่งเป็ นการลดที่ไม่ง่ายและมีตน้ ทุนสู ง การก่อสร้างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้พ้ืนที่ โดยเมื่อพิจารณาถึงประเด็นนี้ อาจจะมีกาหนดมาตรการต่างๆออกมา
เพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสาร ยกตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างที่มีการใช้พ้ืนที่มากๆเช่น สนาม
กอล์ฟ อาจจะจะต้องมีมาตรการชดเชยเช่ นการปลูกป่ า อาจจะเป็ นในโครงการของตัวเองหรื อ
นอกโครงการก็ได้ หรื อกาหนดการชดเชยพื้นที่สีเขียวในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ไป
รุ กล้ า พื้นที่ป่า หรื อการกาหนดสัดส่ วนการชดเชยพื้นที่สีเขียวต่อตารางเมตรของการก่อสร้าง
ไม่ ว่าจะเป็ นการก่อสร้างในหรื อนอกพื้นที่สีเขียว เป็ นต้น
ในส่ วนของการออกแบบก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั การออกแบบก่อสร้าง
จะเน้นที่ปัจจัย 3 ประการ คุณภาพ ราคาและเวลา (Quality, Cost and Time) แต่หลักการ
ออกแบบก่อสร้างที่ยงั่ ยืน (Sustainable Construction)8 นั้นจะต้องพิจารณาเพิ่มอีกอย่างน้อย 3
ปั จจัยคือ โครงสร้างที่ใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อม มีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและมี การบริ หารจัดการกากขยะใน ช่ วงก่ อสร้างและรื้ อถอนที่ ดี ในด้านการ
ออกแบบโดยคานึ งถึ งสภาพแวดล้อม อาจทาได้โดยการ ก) ออกแบบโครงสร้ างที่มีการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ มีการใช้พลังงานธรรมชาติเช่นแสงแดดหรื อแรงลม
มาใช้ มี การหมุนเวียนของพลังงาน (ลดการปล่ อยแก็ส CFC จากเครื่ องทาความเย็น และ
CO2 จากปริ มาณการใช้ไฟที่ลดลง) ข) ออกแบบโครงสร้างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด ใช้
วัสดุนอ้ ย รื้ อถอนง่าย สามารถนากลับมาใช้ได้ในสัดส่ วนที่สูง (ลดการใช้วสั ดุใหม่และปริ มาณ
แก๊สเรื อนกระจกจากวัสดุ แต่ละประเภท) ค) มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสร้างแวดล้อมของ
โครงการ ศึกษาปริ มาณการปล่อยของเสี ยสู่ สภาพแวดล้อมทั้งทางน้ าและอากาศ ทั้งนี้เพราะ สิ่ ง
ปลูกสร้างถือเป็ นผลผลิตที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (ไม่ต่ากว่า 20 ปี ) ถ้าเป็ นโครงสร้างที่ได้รับ

การก่อสร้างโดยไม่คานึ งถึงหรื อส่ งผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อมแล้ว ผลกระทบจากสิ่ งปลูก
สร้างนั้นจะต้องคงอยูก่ บั เราไปเป็ นระยะเวลานาน
ในช่วงก่อสร้าง สิ่ งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็ น ไม้ เหล็กหรื อคอนกรี ต มีการใช้วสั ดุจาก
ธรรมชาติมาแปรรู ปและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยตรง ทุกกระบวนการของการก่อสร้างมี
การปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกในปริ มาณต่างๆกันออก มาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งกระทบ
ต่ออัตราการปลดปล่อยแก๊สโดยตรงของประเทศ การจะลดในส่ วนนี้ ควรจะเน้นในเรื่ องของ ก)
การใช้วสั ดุ ก่อสร้ างอย่างประหยัด ยกตัวอย่างของใกล้ตวั เช่ น ซี เมนต์ ซี เมนต์เป็ นหนึ่ งใน
อุตสาหกรรมแปรรู ปลาดับต้นๆที่ปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาสู งสุ ด ตั้งแต่การผลิต
แปรรู ป ไปจนถึงขนส่ ง ตามสถิติของ UN ตั้งแต่ปี 1970-2005 ภาคอุตสาหกรรมซี เมนต์และ
เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล มี การปล่ อยแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งสิ้ นทัว่ โลกประมาณ 150
พันล้านตัน การลดปริ มาณซีเมนต์ให้นอ้ ยที่สุด หรื อชดเชยปริ มาณซี เมนต์บางส่ วนด้วยเถ้าลอย
โดยไม่กระทบถึงประสิ ทธิ ภาพของโครงสร้างโดยรวม จะช่ วยลดปริ มาณการปลดปล่อยแก๊ส
เรื อนกระจกลงได้ ข) เลือกใช้วสั ดุที่มีในท้องถิ่นที่ไม่ตอ้ งมีการขนส่ งระยะไกลเพื่อลดปั ญหา
การ ปลดปล่อยแก๊สคาร์ บอนไดออก-ไซด์จากการขนส่ ง ค) การใช้มวลรวมที่ได้จากเศษวัสดุ
หมุนเวียน (Recycled Aggregates) ง) มีการบริ หารจัดการเศษวัสดุรอบๆบริ เวณก่อสร้างที่ดี มี
การนาเศษวัสดุตกหล่นกลับมาใช้ให้มากที่สุด การควบคุมปริ มาณวัสดุเหลือใช้ จ) จัดระบบการ
รื้ อถอนและนากลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สรุป
สภาวะโลกร้ อนส่ งผลกระทบรุ นแรงต่ อมนุ ษยชาติ อย่างไม่ มีพรมแดนไม่ เลื อก
ร่ ารวยหรื อยากจน ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ยงั ไม่ได้มีขอ้ ตกลงร่ วมจากพิธีสารเกียวโตโดยตรง
(ไม่ได้อยูใ่ น Annex 1) แต่กไ็ ม่ควรจะนิ่งนอนใจ ทุกส่ วนของอุตสาหกรรมควรจะมีส่วนร่ วมไม่
มากก็นอ้ ย โดยเฉพาะในส่ วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถเริ่ มได้ทนั ทีเลยโดยไม่ตอ้ งรอ
เนื่องจากมีกระบวนการที่ไม่ยงุ่ ยากมากและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ไม่มาก (พิจารณาในกรอบของ

5%) ในตอนหน้า (ถ้ามี) จะได้เขียนถึงกลไกของสหประชาชาติในการทาให้พิธีสารเกียวโต
ประสบผลสาเร็ จ การคานวณปริ มาณการปลดปล่อยแก๊สในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง แนว
ทางการลดการปลดปล่อย การคานวณในส่ วนของการใช้พ้นื ที่
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คุณสมบัตพิ นื้ ฐานและความคงทนของ
คอนกรีตและคอนกรีตผสมเถ้ าลอยทีม่ ีการ
แทนทีป่ ูนซีเมนต์ และเถ้ าลอยด้ วยผงแคลเซียม
คาร์ บอเนต (CaCO3)
กฤติยา แก้วมณี และ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกลุ

บทนา
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการใช้วสั ดุทดแทนปูนซี เมนต์ใน การผลิตปูนซี เมนต์และ
คอนกรี ตอยูห่ ลายชนิด ตัวอย่างเช่น เถ้าลอย ผงหิ นปูน ผงซิ ลิกา เป็ นต้น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ที่เห็นอยูก่ เ็ ช่น พวกปูนก่อ ปูนฉาบที่มีการผสมผงหิ นปูนและผงซิ ลิกากับปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์ธรรมดา หรื อพวกปูนปอซโซลานที่ใช้กบั สภาพแวดล้อมทะเล ซึ่ งมีเถ้าลอยผสมอยู่
ด้วย เป็ นต้น ส่ วนในงานคอนกรี ต วัสดุทดแทนปูนซี เมนต์ที่เป็ นที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดีกค็ ือ เถ้า
ลอย นัน่ เอง การใช้วสั ดุทดแทนปูนซี เมนต์ในงานปูนซี เมนต์และคอนกรี ตเป็ นสิ่ งที่สมควรให้
การสนับสนุน เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการผลิตในเรื่ องของราคาวัสดุได้ แต่ยงั สามารถ
ลดการใช้พลังงานในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เชื้ อเพลิงในการเผาวัตถุดิบเพื่อผลิต
ปูนซีเมนต์ได้โดยตรงตามอัตราส่ วน ที่ถูกแทนที่ ซึ่งจะมีผลในการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดจาก

การเผาไหม้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงได้อีกด้วย เพราะวัสดุทดแทนเหล่านั้นไม่
จาเป็ นต้องเผา แต่สามารถผสมกับปูนซี เมนต์ได้เลย วัสดุทดแทนปูนซี เมนต์แต่ละชนิ ดจะให้
คุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การใช้วสั ดุ ดงั กล่าวอย่างฉลาด ซึ่ งคือการใช้ขอ้ ดี ของวัสดุ
ดังกล่าวก็จะทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะ และปรับเปลี่ยน
สมรรถนะของปูนซี เมนต์ได้ เป็ นที่ทราบกันดีว่าเถ้าลอยเมื่อใช้ในงานคอนกรี ตมีขอ้ ดีอยูห่ ลาย
ประการ คือ ถ้าใช้ในปริ มาณที่เหมาะสม จะช่ วยเพิ่มความสามารถในการทางานได้ ลดการ
สู ญเสี ยการยุบตัว เพิ่มกาลังในระยะยาว และเพิ่มความคงทนหลายอย่าง อย่างไรก็ดี ข้อเสี ยหลัก
ของเถ้าลอยต่อคุณสมบัติของคอนกรี ตก็คือ จะทาให้ก่อตัวช้า กาลังในระยะต้นต่า เถ้าลอยจึงมัก
ไม่ เป็ นที่ นิ ยมในงานที่ ตอ้ งการการเร่ ง กาลัง และ/หรื อ ถอดแบบเร็ ว เช่ น งานผลิ ต ชิ้ นส่ ว น
คอนกรี ตสาเร็จรู ป โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานคอนกรี ตอัดแรงต่างๆ ในงานคอนกรี ตดังกล่าว จึงมัก
ใช้ปูนซี เมนต์ชนิ ดที่ 1 หรื อปูนซี เมนต์ชนิดที่ 3 ล้วนๆ ผงหิ นปูนหรื อผงแคลเซี ยมคาร์บอเนต
เป็ นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์อีกชนิดหนึ่งที่ สามารถหาได้ในประเทศไทย และมีจุดเด่นแตกต่าง
จากเถ้าลอยอยู่หลายประการ จุดเด่นที่สาคัญคือ ทาให้การก่อตัวของคอนกรี ตเร็ วขึ้น กาลังใน
ระยะต้นสู งขึ้น จึงเป็ นวัสดุ ที่เหมาะเป็ นอย่างยิ่งสาหรับงานคอนกรี ตที่ตอ้ งการการก่อตัวเร็ ว
และเร่ งกาลัง ผงหิ นปูนหรื อผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนตยังสามารถปรับปรุ งคุณสมบัติหลายอย่าง
ของ คอนกรี ต ได้ เช่ น ลดการเยิ้ม น้ า ลดการหดตัว เพิ่ ม ความต้า นทานซัล เฟต และความ
ต้านทานกรด เป็ นต้น อันที่จริ ง ในปั จจุบนั ผงหิ นปูนหรื อผงแคลเซี ยมคาร์บอเนตนี้ได้มีการใช้
อยูม่ ากมาย ยกตัวอย่างเช่น การผลิตกระเบื้องหลังคา การผลิตชิ้นส่ วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ปต่างๆ
เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นสาเร็ จรู ป ผนังคอนกรี ต ท่อคอนกรี ต คอนกรี ตมวลเบา ตลอดจนชิ้นส่ วน
คอนกรี ตสาเร็ จรู ปขนาดใหญ่ต่างๆ อย่างไรก็ดี การใช้งานก็ยงั ไม่แพร่ หลายมากนักเฉกเช่นเถ้า
ลอย เนื่องจากยังไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั ถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่าปูนซี เมนต์กต็ าม บทความฉบับนี้จึง
นาเสนอผลการศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของเพสต์ มอร์ตา้ ร์ และคอนกรี ตที่ผสมผงหิ นปูนหรื อ
ผ ล แ ค ล เ ซี ย ม ค า ร์ บ อ เ น ต เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไ ป
โดยผงแคลเซี ยมคาร์บอเนตที่ใช้ในการศึกษามี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2µ (LP#02)
และ 13µ (LP#13) และทาการศึกษาทั้งการใช้ผงแคลเซียมคาร์บอเนตแทนที่บางส่ วนของ

ปูนซีเมนต์ และแทนที่บางส่ วนของเถ้าลอยการก่อตัว การทดสอบการก่อตัวด้วยชุดทดสอบ ไว
แคทตามมาตรฐาน ASTM C191 สัดส่ วนผสมที่ทดสอบประกอบด้วยเพสต์ธรรมดาที่มีการ
แทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วน ด้วยผงแคลเซี ยมคาร์บอเนตร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ของน้ าหนัก
ปูนซี เมนต์ และเพสต์ผสมเถ้าลอยที่มีก ารแทนที่เถ้าลอยบางส่ วนด้วยผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนต
ร้อยละ 25 และ 50 ของน้ าหนักเถ้าลอย รู ปที่ 1 แสดงระยะเวลาก่อตัวเริ่ มต้น และระยะเวลาก่อ
ตัวสุ ดท้ายของเพสต์ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผงแคลเซี ยมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ
LP#13) ที่ถูกนามาแทนปูนซี เมนต์ และเถ้าลอยบางส่ วนนั้น ช่วยเร่ งการก่อตัวของเพสต์ได้เป็ น
อย่างดี โดยยิง่ แทนในอัตราส่ วนที่มากและขนาดของผงแคลเซี ยมคาร์บอเนตที่เล็กลง เวลาใน
การก่อตัวของเพสต์กจ็ ะยิง่ ลดลง

กาลังอัดในส่ วนของกาลังอัดนั้น จากการทดสอบด้วยมอร์ตา้ ร์ (ดูตารางที่ 1) พบว่า
การแทนที่บางส่ วนของปูนซีเมนต์และเถ้าลอยด้วยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02

และ LP#13) นั้น ถ้าแทนในปริ มาณที่เหมาะสม (optimum content) กาลังอัดของมอร์ตา้ ร์จะ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะต้นแต่ปริ มาณที่เหมาะสม (optimum content) นั้นจะ
ขึ้ นอยู่ก ับ ปั จ จัย อื่ น ด้ว ย เช่ น ปริ ม าณวัส ดุ ป ระสาน และขนาดอนุ ภ าคของผงแคลเซี ย ม
คาร์บอเนต เป็ นต้น ยิง่ ขนาดอนุ ภาคของผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนตที่เล็กลง ก็จะทาให้เห็นผลใน
เรื่ องกาลังอัดที่เพิ่มขึ้นมาชัดเจนยิง่ ขึ้น

ในการทดสอบกาลังอัดด้วยคอนกรี ต ทดสอบกับสัดส่ วนผสมคอนกรี ตที่มีปริ มาณ
วัสดุประสานต่า (ไม่เกิน 300 กก./ม.3) ทั้งในคอนกรี ตที่ใช้ปูนซี เมนต์ลว้ น และคอนกรี ตผสม
เถ้าลอย โดยคอนกรี ตผสมเถ้าลอยนั้นจะมีปริ มาณเถ้าลอยร้อยละ 30 โดยน้ าหนักของวัสดุ

ประสาน ทั้งนี้ ปูนซี เมนต์บางส่ วนจะถูกแทนที่ดว้ ยผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนตในส่ วนผสมที่เป็ น
คอนกรี ตที่ใช้ปูนซีเมนต์ลว้ น และ เถ้าลอยบางส่ วนจะถูกแทนที่ดว้ ยผงแคลเซี ยมคาร์บอเนตใน
คอนกรี ตผสมเถ้าลอยใน อัตราส่ วนร้อยละ 5, 10 และ 20 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน ผลของ
กาลังอัดและค่าการยุบตัวแสดงในรู ปที่ 2 ถึง 5 จะเห็นได้ชดั ว่า การแทนที่ดว้ ยผงแคลเซี ยม
คาร์บอเนตขนาดหยาบ (LP#13) ไม่ทาให้เกิดข้อได้เปรี ยบในเรื่ องกาลังอัด อย่างไรก็ตาม หาก
แทนที่ดว้ ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดละเอียด (LP#02) ในคอนกรี ตที่มีปริ มาณวัสดุประสาน
สู ง (500 กก./ม.3) จะช่วยเพิ่มกาลังอัดในระยะต้น ดูรูปที่ 6

ความคงทน
1.1 การต้านทานซัลเฟต
การทดสอบการต้านทานสารละลายซัลเฟต (sulfate resistant) ทาการทดสอบโดย
ใช้แท่งมอร์ ตา้ ร์ แบ่ งส่ วนผสมออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วนด้วยผง
แคลเซี ยมคาร์ บอเนต อี กกลุ่มหนึ่ งแทนที่ เถ้าลอยบางส่ วนด้วยผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนต โดย
แทนที่ผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ LP#13) ในอัตราส่ วนร้อยละ 5 และ 10
ต่ อน้ าหนัก สาหรั บส่ วนผสมที่ มีเถ้าลอยนั้น จะมี เ ถ้าลอยผสมอยู่ในอัตราส่ วนน้ าหนักของ
ปูนซีเมนต์ 70:30 และมีอตั ราส่ วนมวลรวมละเอียดต่อวัสดุประสานโดยน้ าหนัก (sand to binder
ratio) เท่ากับ 2.75 และอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.45 ในทุกๆ ส่ วนผสม แท่ง
ตัวอย่างที่ทดสอบมีขนาด 25x25x285 มม. หลังจากถอดแบบ บ่มแท่งตัวอย่างในน้ า 28 วัน
หลังจากนั้นจึงนาไปแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)
ผลการทดลองหลัง 277 วัน แสดงในตารางที่ 2 จะสังเกตุเห็นว่า การแทนที่ท้ งั
ปูนซี เมนต์และเถ้าลอยบางส่ วนด้วยผงแคลเซี ยมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ LP#13)
นั้นจะส่ งผลให้คอนกรี ตสามารถต้านทานสารละลายซัลเฟตได้ดีข้ ึน ทั้งนี้ ท้ งั นั้น ผงแคลเซี ยม
คาร์บอเนตที่มีขนาดหยาบ (LP#13) จะให้คุณสมบัติในการต้านทานซัลเฟตได้ดีกว่า

1.2 ความต้านทานคาร์บอเนชัน่
การสึ กกร่ อนโดยขบวนการคาร์ บอเนชัน่ นั้นได้ทาการทดลอบด้วยคอนกรี ตทั้งที่มี
ปริ มาณวัสดุประสานต่า และปานกลาง โดยใช้ตวั อย่างขนาด 10x10x10 ซม. บ่มคอนกรี ตใน
น้ าเป็ นเวลา 28 วัน จากนั้นนาตัวอย่างไปไว้ในห้องทดสอบคาร์บอเนชัน่ ภายในห้องทดสอบ
คาร์ บอเนชัน่ นี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะถูกปล่อยออกมาในปริ มาณ 40,000 ppm
และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ 50-55% ทาการทดสอบความลึกคาร์บอเนชัน่ ที่ 28 และ 56 วัน
หลังจากที่นาตัวอย่างใส่ ไว้ในห้องทดสอบคาร์ บอเนชั่น โดยวิธีพ่นสารละลายฟี นอฟธาลี น
(phenolphthalein) ผลของการทดสอบแสดงในตารางที่ 3 และ 4 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ผง
แคลเซี ยมคาร์บอเนตขนาดละเอียด (LP#02) ช่วยลดการเกิดคาร์บอเนชัน่ ในคอนกรี ตผสมเถ้า
ลอยที่มีปริ มาณวัสดุประสานต่าๆ แต่สาหรับคอนกรี ตที่มีปริ มาณวัสดุ ประสานปานกลางทั้ง
คอนกรี ตที่ ใช้ปูนซี เมนต์ ล้วนและคอนกรี ตผสมเถ้าลอยนั้น ผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนตขนาด
ละเอียด (LP#02) ช่วยลดความรุ นแรงของคาร์บอเนชัน่ ลงทั้งประเภทคอนกรี ตที่ใช้และไม่ใช้
เถ้าลอย

1.3 การหดตัวแบบออโตจีเนียสและการหดตัวแบบแห้ง
ส าหรั บ การทดสอบการหดตัว แบบออโตจี เ นี ย ส นั้น ทดสอบด้ว ยเพสต์ โดย
ส่ วนผสมจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ เพสต์ธรรมดาและเพสต์ผสมเถ้าลอย ส่ วนผสมที่เป็ น
เพสต์ธรรมดาปูนซีเมนต์จะถูกแทนที่บางส่ วนด้วยผงแคลเซียม คาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาดใน

อัตราส่ วนร้อยละ 5 และ 10 โดยน้ าหนักปูนซี เมนต์ตามลาดับ แต่ส่วนผสมที่เป็ นเพสต์ผสมเถ้า
ลอยในอัตราส่ วนร้อยละ 30 โดยน้ าหนักปูนซี เมนต์น้ นั ผงแคลเซี ยมทั้ง 2 ขนาดจะไปแทนใน
ส่ วนของเถ้าลอยในอัตราส่ วนร้อยละ 5 และ 10 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน จากผลการทดสอบ
จะเห็นได้วา่ การแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่ วนด้วยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งสองขนาดนั้นช่วยลด
การหดตัวแบบออโตจีเนียส และการหดตัวจะลดลงถ้าขนาดอนุภาคของแคลเซี ยมคาร์บอเนตที่
แทนหยาบขึ้นหรื อแทน ในอัตราส่ วนที่เพิ่มมากขึ้น แต่สาหรับการแทนที่เถ้าลอยบางส่ วนด้วย
ผงแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น ไม่เกิดประโยชน์ในการช่วยลดการหดตัวแบบออโตจีเนียส แต่ยงั มี
แนวโน้มของการหดตัวที่เพิ่มมากขึ้น สังเกตุได้จากที่แทนอนุ ภาคที่มีขนาดละเอียดลงไปใน
อัตราส่ วนที่ไม่มาก แต่การหดตัวกลับเพิ่มขึ้น (ดูตารางที่ 5)

สาหรับการหดตัวแบบแห้งนั้น การแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนต
ทั้งสองขนาดนั้นช่วยลดการหดตัว แบบแห้ง และการหดตัวจะลดลงถ้าขนาดอนุภาคของ

แคลเซียมคาร์บอเนตที่แทนหยาบขึ้นหรื อแทน ในอัตราส่ วนที่ไม่มากนัก สาหรับการแทนที่เถ้า
ลอยด้วยผงแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น ช่วยลดการหดตัวแบบแห้งเช่นเดียวกัน (ดูตารางที่ 6)

บทสรุป
ผงหิ นปูนหรื อผงแคลเซี ยมคาร์ บอเนตเป็ นวัสดุ ทดแทนปูน ซี เมนต์ที่มีจุดเด่ นใน
การเร่ งการก่อตัว และเร่ งการพัฒนากาลังของคอนกรี ต ทั้งยังมีขอ้ ดีในเรื่ องการลดการเยิม้ น้ า
ลดการหดตัว เพิ่มความต้านทานซัลเฟต และความต้านทานกรด อีกทั้งมีราคาต่ากว่าปูนซี เมนต์
ดังนั้น จึงเป็ นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ที่น่าจะมีอนาคตสดใสอีกชนิดหนึ่ง

การประเมินกาลังอัดของคอนกรีต
ทีไ่ ด้ จากการเจาะ
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์ กลุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเจาะคอนกรี ต (coring of concrete) จะกระทาก็ต่อเมื่อต้องการตัวอย่างคอนกรี ต
ที่แข็งตัวแล้วมาทดสอบคุณสมบัติ ต่างๆ เช่ น กาลัง ความคงทน ความหนาแน่ น ดูการแยกตัว
ของคอนกรี ต เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ ใจว่าโครงสร้ างคอนกรี ตสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย ความไม่แน่ใจในคอนกรี ตที่เทเสร็ จแล้วอาจเกิดขึ้นเมื่อผลทดสอบตัวอย่าง คอนกรี ต
ที่เก็บพร้อมกับการเทคอนกรี ตลงในโครงสร้างมีค่าต่ากว่าที่ออกแบบไว้ หรื อเมื่อคอนกรี ตผ่าน
การใช้งานและอาจเกิดการเสี ยหาย การเจาะคอนกรี ตเพื่อทาการทดสอบจะเสี ยค่ าใช้จ่าย
ค่อนข้างสู ง และตาแหน่ งที่เจาะคอนกรี ตจะเป็ นหลุมซึ่ งมักทาให้โครงสร้างเสี ยความแข็งแรง
และต้องทาการอุดบริ เวณที่เจาะคอนกรี ต ดังนั้นการเจาะคอนกรี ตจึงควรดาเนินการในกรณี ที่
จาเป็ นจริ งๆเท่านั้น รู ปที่ 1 แสดงคอนกรี ตที่ได้จากการเจาะ ซึ่ งมักมีขนาดและความยาวไม่
เป็ นไปตามมาตรฐาน (คอนกรี ตมาตรฐานเป็ นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สู ง
30 ซม.)

รู ปที่ 1 คอนกรี ตที่เจาะเพื่อทดสอบกาลังอัด ซึ่งมีความสู งเท่ากับความหนาขององค์อาคาร
ปัญหาในการประเมินกาลังอัดของคอนกรี ตที่ได้จากการเจาะ คือ ตัวอย่างคอนกรี ต
ส่ วนใหญ่มกั มีขนาดเล็กกว่าคอนกรี ตขนาดมาตรฐาน กล่าวคือมี ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง
เล็กกว่า 15 ซม. และ มักมีความสู ง (หรื อความยาว) น้อยกว่า 30 ซม. ดังนั้นภายหลังจากการ
ทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ตที่ได้
จากการเจาะจึ งมักมี คาถามว่าคอนกรี ตดังกล่าวควรมี กาลังอัดเท่ ากับเท่าใด เมื่ อ
เที ย บกั บ คอนกรี ตขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 15
ซม. สู ง 30
ซม.
ก่อน จะตอบคาถามข้างต้น ขอให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบเนื่ องจากขนาด (เล็ก
หรื อใหญ่) และ ผลกระทบเนื่องจากอัตราส่ วนความยาว (H) ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) ที่
มีต่อกาลังอัดของคอนกรี ตก่อน
ผ ล ก ร ะ ท บ เ นื่ อ ง จ า ก ข น า ด เ ล็ ก ห รื อ ใ ห ญ่ ข อ ง ค อ น ก รี ต ต่ อ ก า ลั ง อั ด
กาลังของ คอนกรี ตที่ทดสอบได้จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของตัวอย่างทดสอบ โดยที่ขนาดของแท่ง

ทดสอบที่ใหญ่กว่าจะให้กาลังในรู ปของหน่ วยแรง (น้ าหนักต่อพื้นที่หน้าตัดหรื อความเค้น) ที่
ต่ า กว่า ดังแสดงในรู ป ที่ 2
เนื่ อ งจากตัวอย่า งคอนกรี ต ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่าจะมี จุ ด อ่ อ น
มากกว่า จุดอ่อนดังกล่าวได้แก่โพรงอากาศ รอยร้าวภายในเนื้ อซี เมนต์เพสต์ที่เกิดจากการหด
ตัว หรื อจุดอ่อนที่ผวิ สัมผัสระหว่างมวลรวมหยาบและซีเมนต์เพสต์ ดังนั้นตัวอย่างคอนกรี ตที่
ทดสอบจากลูกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 10, 15, หรื อ 20 ซม. จึงให้ค่าที่แตกต่าง
กั น โ ด ย ตั ว อ ย่ า ง ที่ มี ข น า ด เ ล็ ก ก ว่ า จ ะ ใ ห้ ค่ า ก า ลั ง อั ด ที่ สู ง ก ว่ า
เช่น ในรู ปที่ 2 ถ้าให้คอนกรี ตที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สู ง 30 ซม. มีค่ากาลังอัดเป็ น
ร้อยละ 100 ดังนั้นคอนกรี ตที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สู ง 20 ซม. จะมีกาลังมากกว่า
คือมีค่าประมาณร้อยละ 104 เมื่อเทียบกับคอนกรี ตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สู ง 30
ซม.
โดยคอนกรี ต ที่ ท าการทดสอบทั้ง 2 ขนาดมี ส่ ว นผสมและอายุ เ ดี ย วกัน

รู ปที่ 2 กาลังอัดของคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกที่ใช้ขนาดต่างๆ กัน [1]

ผลกระทบเนื่องจากอัตราส่ วนความยาว (H) ต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) ของคอนกรี ตต่อกาลัง
อัดตัวอย่าง คอนกรี ตรู ปทรงกระบอกมาตรฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 15 ซม. และความยาว
หรื อความสู ง (H) 30 ซม. หรื อมี H/D เท่ากับ 2.0 แต่มีบางกรณี ที่อาจได้ตวั อย่างคอนกรี ตที่มี
อัตราส่ วน H/D มากกว่า หรื อน้อยกว่า 2 ได้ เช่ น ในการเจาะ (coring) คอนกรี ตเพื่อทาการ
ทดสอบกาลังอัด ผลการทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ตที่มีค่า H/D ต่ากว่า 2.0 จะให้กาลังอัด
ของคอนกรี ตที่สูงกว่ากาลังอัดของคอนกรี ตที่มีค่า H/D เท่ากับ 2 เนื่องจากคอนกรี ตที่ส้ ันพบว่า
การยึดรั้งที่ปลายทั้ง 2 ข้างโดยเครื่ องทดสอบจะทาให้คอนกรี ตบริ เวณดังกล่าวไม่สามารถ
ขยายตัวด้านข้าง ได้จึงทาให้สามารถรับแรงได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้จึงต้องมีแฟคเตอร์
ตัวคูณซึ่ งขึ้นอยู่กบั ค่า H/D ของคอนกรี ตที่นามาทดสอบ ในกรณี ที่อตั ราส่ วน H/D ต่ากว่า
2.0 มาตรฐาน ASTM C42 [2] และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 409 [3] ได้ให้ค่าแฟคเตอร์ตวั
คูณของคอนกรี ตกาลังธรรมดาดังแสดงในตารางที่ 1
ตัวอย่าง คอนกรี ตที่ ได้จากการเจาะมักมีความยาวไม่แน่ นอนขึ้ นอยู่กบั ความหนาของโครง
สร้าง (ดูรูปที่ 1) การทดสอบกาลังอัดจะตัดตัวอย่างคอนกรี ตที่มีความยาวเกินให้มีขนาด
ความยาวเท่า กับสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางคือ H/D เท่ากับ 2.0 แต่ถา้ ตัวอย่างคอนกรี ตที่
เจาะมามีความยาวไม่พอ ผลทดสอบของตัวอย่างคอนกรี ตที่มี H/D ต่ากว่า 2.0 จะมีกาลังอัด
สู งขึ้นจึงต้องทาการปรับค่าลงโดยใช้ตารางที่ 1 ในทานองเดียวกัน ถ้าตัวอย่างคอนกรี ตที่เจาะ
ออกมามีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างจาก 15 ซม. จะต้องทาการปรับค่าที่ทดสอบให้ได้ขนาดเป็ นค่า
ก าลัง อัด ของตัว อย่า งคอนกรี ต ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางขนาด 15 ซม. โดยใช้รู ป ที่ 2
เพื่อให้ท่านผูอ้ ่าน เข้าใจมากขึ้นในการใช้รูปและตารางดังกล่าว จึงขอยกตัวอย่างเพื่อแสดง
วิธีการคานวณและปรับกาลังของคอนกรี ตที่เจาะจากสนาม

ตารางที่ 1 แฟคเตอร์ตวั คูณสาหรับปรับค่ากาลังอัดของคอนกรี ตที่มีอตั ราส่ วนความยาวต่อ เส้น
ผ่านศูนย์กลางของคอนกรี ต (H/D) ต่ากว่า 2 [2, 3]

ตัวอย่าง ต้องการปรับกาลังของคอนกรี ตที่เจาะมาจากสนามมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10.0
ซม. สู ง 15.0 ซม. ที่ทดสอบกาลังอัดได้เท่ากับ 230 กก/ซม2 ให้เป็ นกาลังอัดของตัวอย่าง
คอนกรี ตมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
วิธีทา
1. จากรู ปที่ 2 เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10 ซม. ตัวปรับแก้เท่ากับ 1.04
2. ดังนั้นกาลังของคอนกรี ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 150 มม. = 230/1.04 = 221.2 กก/ซม2
3. จากตารางที่ 1 เมื่อ H/D = 1.5 ตัวคูณสาหรับปรับค่ากาลังเท่ากับ 0.97 [ตาม มอก. 409]
4. ดังนั้นกาลังอัดของคอนกรี ตที่ปรับแล้ว = 221.2 x 0.97 = 214.6 กก/ซม2
นัน่ คือคอนกรี ตที่ได้จากการเจาะในตัวอย่างนี้ควรมีกาลังอัดประมาณ 214.6 กก/ซม2 เมื่อเทียบ
เป็ นคอนกรี ตมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. มีความสู ง 30 ซม.

การประเมินและการยอมรับกาลังอัดของงานคอนกรี ต
วิธีการหล่อแท่งคอนกรี ต ในสนามเพื่อทดสอบกาลังอัดมีอยูใ่ นมาตรฐาน ASTM C31 [4] ซึ่ ง
ได้ระบุวิธีการทาและการบ่ม โดยให้เก็บตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM C172 [5] และการบ่ม
แยกออกเป็ น 2 วิธีคือ
ก. การบ่มมาตรฐาน (standard curing) เป็ นการบ่มเบื้องต้นของคอนกรี ตในแบบหล่อใน
สนาม และการลาเลียงคอนกรี ตพร้อมแบบหล่อเพื่อนาไปถอดแบบและบ่มในห้องปฏิบตั ิการ
ข. การ บ่มในสนาม (field curing) เป็ นการบ่มคอนกรี ตในสภาพเดียวกับคอนกรี ตที่ได้เก็บ
ตัวอย่างมาโดยให้แท่ง คอนกรี ตอยู่ที่เดียวกับคอนกรี ตที่เทในโครงสร้างและมีสภาพการบ่ม
เหมือนกันมาตรฐาน วสท.1008 [6] กาหนดให้กาลังอัดของแท่งคอนกรี ตที่ผ่านการบ่มแต่ละ
ชนิดจะถือเป็ นที่ยอมรับ ได้เมื่อผลเฉลี่ยกาลังอัดของการทดสอบ 3 ครั้งติดต่อกันให้ค่าเท่ากับ
หรื อมากกว่า และก าลังอัด ที่ ทดสอบแต่ ละครั้ งอาจต่ ากว่า ได้ไม่ เกิ น 35 กก/ซม2
นอกจาก นี้มาตรฐาน วสท. 1008 [6] ยังระบุว่าเมื่อผลการทดสอบกาลังอัดของตัวอย่างที่บ่มใน
สนามให้กาลังอัดต่า กว่าร้อยละ 85 ของตัวอย่างที่บ่มมาตรฐาน ให้มีการปรับปรุ งวิธีการบ่ม
คอนกรี ตในโครงสร้างให้ดีข้ ึน ทั้งนี้ถา้ กาลังอัดของตัวอย่างที่บ่มในสนามสู งกว่า ที่กาหนด
เกิ น 35 กก/ซม2 ก็ใ ห้ถื อ ว่า คอนกรี ต มี ก าลัง อัด ดี พ อและการบ่ ม ภาคสนามนั้น ใช้ไ ด้
ในกรณี กาลังอัดของตัวอย่างคอนกรี ตที่ บ่มในห้องปฏิ บตั ิ การมี ค่าต่ ากว่า ที่ กาหนดเกิ น
35 กก/ซม2 และกรณี ที่ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรี ตที่บ่มในสนามบ่งชี้ว่าการบ่มคอนกรี ต
ยังไม่ดีพอ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ถ้า ก าลั ง อัด ของคอนกรี ตค่ อ นข้า งต่ า และผลการค านวณบ่ ง ชี้ ว่ า ความแข็ ง แรงของ
โครงสร้างลดลงมาก ให้เจาะเอาตัวอย่างคอนกรี ตจากโครงสร้างในบริ เวณที่มีปัญหาไป

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C42 [2] โดยการทดสอบแต่ละครั้งให้เจาะคอนกรี ตจานวน 3
ตัวอย่าง
2. ถ้า คอนกรี ตในโครงสร้างใช้งานในลักษณะแห้งต้องผึ่งคอนกรี ตที่เจาะมาให้แห้งใน อากาศ
เป็ นเวลา 7 วันก่อนทดสอบ ถ้าคอนกรี ตในโครงสร้างใช้งานในลักษณะเปี ยกให้แช่คอนกรี ต
นั้นในน้ าอย่างน้อย 40 ชัว่ โมง แล้วทดสอบในสภาพเปี ยก
3. ถ้ากาลังอัดของคอนกรี ตที่เจาะแต่ละ แท่งมีค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของ ที่กาหนด และค่า
กาลังอัดเฉลี่ยของแท่งคอนกรี ตที่เจาะจานวน 3 แท่งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของ ที่กาหนด ให้
ถือว่าโครงสร้างส่ วนที่พิจารณามีความแข็งแรงเพียงพอ
4. หาก ผลการทดสอบตามข้อ 3. ไม่ผา่ น และมีขอ้ สงสัยในความมัน่ คงของโครงสร้างวิศวกร
อาจสั่งให้ทาการทดสอบการรับ น้ าหนักบรรทุก หรื อทุบทิ้งเพื่อเทคอนกรี ตใหม่ หรื อกระทา
การอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม
สุ ดท้ายนี้ หวังว่าท่านผูอ้ ่านจะสามารถประเมินกาลังอัดของคอนกรี ตที่ได้ จากการเจาะและที่
สาคัญ คือ สามารถบอกได้วา่ โครงสร้างคอนกรี ตที่ตอ้ งเจาะคอนกรี ตออกมาทดสอบสามารถใช้
งานได้หรื อต้องทุบทิ้งดี
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การออกแบบอาคารคอนกรี ตทั้งระบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กและคอนกรี ตอัดแรง
ในประเทศไทย ได้ใช้มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานทั้งการออกแบบและข้อกาหนดวัสดุของ
สมาคม วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ฯ (วสท.) มาโดยตลอด มาตรฐานทั้งหมดได้รับ
ความนิ ยมจากวิศวกรและผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรฐาน
ดังกล่าวเกือบทั้งหมดไม่ได้รับการรับรองให้เป็ น กฏหมาย ซึ่ งผูด้ ูแลกฏหมายด้านการ
ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ให้ไ ด้โ ครงสร้ า งที่ มี ค วามคงทนได้แ ก่ กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง สั ง กัด
กระทรวงมหาดไทย และก็มีขอ้ บังคับตามกฏหมายที่แตกต่างไปจากข้อกาหนดของมาตรฐาน
วสท. เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจมากขึ้ น ขอเล่ า ถึ ง การพัฒ นามาตรฐานการออกแบบอาคาร
คอนกรี ตของ วสท. ก่ อ นมาตรฐาน ในสมัย ก่ อ นเกื อ บทั้ง หมดมุ่ ง ไปที่ เ ฉพาะการ
ออกแบบ และใช้กรอบของ American Concrete Institute (ACI) เป็ นต้นแบบของการยกร่ าง

มาตรฐานฉบับแรกของ วสท. ได้นาออกมาใช้ เมื่อปี พ.ศ.2515 เนื้อหาส่ วนใหญ่เป็ นตามวีธี
หน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design) ของ ACI318-63 และส่ วนหนึ่งเป็ นไปตามวิธี
กาลังประลัย (Ultimate Strength Design) ของ ACI 318-71
การออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐานฉบับนี้กาหนดกาลังอัดใช้งาน
ของคอนกรี ตในการออกแบบไว้เป็ น 2 ค่า โดยมีค่าเป็ นไปตาม ACI 318-63 ที่ให้ไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 45 ของกาลังอัดประลัยของคอนกรี ต (fC = 0.45 fC/) ใช้สาหรับกรณี ทวั่ ไปที่มีการ
ควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง และให้ปรับค่ากาลังอัดลดลง ด้วยตัวคูณคุณภาพ (β) เท่ากับ
5/6 ซึ่งอาจจะกล่าวได้วา่ นับเป็ นครั้งแรกที่มีการพูดถึงคุณภาพในการก่อสร้างและ ต้องถือว่า
เป็ นแนวคิดที่ดีมากและมีความก้าวหน้าเป็ นอย่างยิง่ ในขณะนั้น
สาหรับวิธีการออกแบบโดยวิธีกาลังประลัยได้กาหนดตามกรอบของ ACI318-71
ที่ ก าหนดให้อ อกแบบส าหรั บ การค านวณน้ า หนัก บรรทุ ก ประลัย ดัง สมการพื้ น ฐาน

ซึ่งจะเห็นว่าน้ าหนักบรรทุกประลัยที่ออกแบบตามมาตรฐานนี้มีค่าค่อนข้างสู ง และเมื่อเทียบ
กับมาตรฐานในรุ่ นถัด ๆ มาจะเห็นได้ว่าผลการออกแบบจะทาให้ได้โครงสร้างที่ค่อนข้าง
สิ้ นเปลืองมากเชื่อกันว่ากฏกระทรวงฉบับที่ 6 ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ที่ยงั มีผลบังคับ
ใช้จนถึงปั จจุบนั แม้มีการแก้ไขไปแล้วก็ตาม ได้กาหนดข้อบังคับตามกรอบของมาตรฐาน
ของ วสท. ฉบับนี้ เว้นแต่เพียงการกาหนดค่ากาลังของคอนกรี ตใช้งานที่ให้ไว้เฉพาะเพียง
เท่ากับ ร้อยละ 37.5 (fC = 0.375 fC/) และตัวเลขร้อยละ 37.5 นั้นมีค่าเท่ากับ 5/6 คูณด้วย (ร้อย
ละ45) ซึ่งหมายความว่ากฏกระทรวงกาหนดกาลังของคอนกรี ตใช้งานโดยใช้ตวั คูณคุณภาพที่
พิจารณาเฉพาะคุณภาพของการก่อสร้างในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐานที่ดี ซึ่ งหากพิจารณาถึง
สภาพการก่อสร้างในขณะนั้นเมื่อเกือบ 30 ปี การกาหนดของกฏกระทรวงครั้งนั้นถือว่ามี
ความรับผิดของต่อความปลอดภัยของ ประชาชนเป็ นอย่างดียงิ่

นอกจากนั้นในกฏกระทรวงฉบับดังกล่าวยังกาหนดค่าสู งสุ ดของกาลังใช้งานของ
คอนกรี ตไว้ที่ไม่เกิน 65 กก./ซม.2 ซึ่ งเมื่อนาไปพิจารณาที่ไปที่มาของกาลังที่กาหนดไว้น้ นั
น่าจะมาจากความเชื่อและข้อมูลผลของกาลังอัดของคอนกรี ตที่ผลิตได้ในขณะนั้นมี ค่าสู งสุ ด
ไม่เกิน 180 กก./ซม.2 ซึ่ งเมื่อนาไปคานวณตามข้อกาหนดของกฏกระทรวงจะมีค่าเท่ากับ
0.375 (180) เท่ากับ 67.5 กก./ซม.2 และปรับให้เป็ นตัวเลขลงตัวที่ 65 กก./ซม.2 ดังกล่าว
สาหรับวิธีกาลังประลัย นอกจากกฏกระทรวงจะกาหนดตัวคูณน้ าหนักบรรทุกที่
สู งแล้ว ยังกาหนดให้ใช้ค่ากาลังอัดประลัยของคอนกรี ตไว้ไม่เกิน 150 กก./ซม.2 และเช่นกัน
เชื่ อว่าค่าที่กาหนดดังกล่าวได้มาจากการนาตัวคูณคุณภาพ (5/6) ไปคูณกับกาลังอัดสู งสุ ดที่
น่าเชื่อถือในขณะนั้นที่เท่ากับ 180 กก./ซม.2 (150 = 5/6 x 180)
ตัวคู ณคุ ณภาพ β ของมาตรฐาน วสท. พศ.2515 ถูกกาหนดและใช้ในกฏ
กระทรวงฉบับที่ 6 ที่ 5/6 เพียงค่าเดียวและยังคงใช้เรื่ อยมา แม้ว่ามาตรฐานอาคารคอนกรี ต
ฉบับนั้นของ วสท. จะได้รับการแก้ไขปรับปรุ งไปแล้วเมื่อปี พศ. 2534 ซึ่ งในปี นั้นกาหนด
มาตรฐานแยกเป็ น 3 เล่ม ประกอบไปด้วย มาตรฐานอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีหน่วย
แรงใช้งาน มาตรฐานอาคารคอนกรี ตโดยวิธีกาลัง (ไม่เรี ยกว่าวิธีกาลังประลัย และได้ปรับปรุ ง
ตามกรอบของ Strength Design ตาม ACI318-89) และมาตรฐานอาคารคอนกรี ตอัดแรง
ในส่ วนของมาตรฐานโดยวิธีหน่ วยแรงใช้งาน ได้ยกเลิกตัวคูณคุณภาพสาหรับ
คอนกรี ตและกาหนดให้ใช้ตามสมการมาตรฐานของ ACI 318-63 (คือ fC = 0.45 fC/ ) ด้วย
เหตุที่เทคโนโลยีการผลิตคอนกรี ตของประเทศไทยได้กา้ วหน้าไปมาก ประกอบกับความเห็น
ที่ว่าหากผูอ้ อกแบบไม่มนั่ ใจในคุ ณภาพของคอนกรี ตที่ใช้ใน การก่อสร้างหรื อคุณภาพของ
การก่อสร้าง วิศวกรสามารถเลือกใช้ค่ากาลังอัดประลัยที่ต่าลงในการออกแบบได้
สาหรับตัวคูณน้ าหนักบรรทุก (Load Factor) มาตรฐานฉบับวิธีกาลังกาหนดให้
ใช้ค่าที่ลดลงที่เป็ นไปตาม ACI 318-89 (คือ U= 1.4D+1.7L) แม้ในขณะนั้นจะมีความเห็น
ขัดแย้งที่จะกาหนดค่าดังกล่าวให้สูงขึ้น แต่ดว้ ยเหตุผลที่วศิ วกรผูอ้ อกแบบสามารถเลือกใช้

น้ าหนักบรรทุกออกแบบ (U) ที่สูงกว่าได้หากเห็นว่าการก่อสร้างจะไม่ได้คุณภาพดี ตาม
ต้องการ นอกจากนั้นมาตรฐานฉบับนั้นยังกาหนดค่าตัวคูณลดกาลัง (Ø-factor) ออกเป็ น 2 ชุด
ซึ่ งชุ ดหลังลดค่าตัวคูณลดกาลังตาม ACI318-89 ลงเมื่อผูอ้ อกแบบเชื่ อว่าการก่อสร้างอาจ
ไม่ได้คุณภาพดี
จากมาตรฐานฉบับปี พศ.2534 ที่มีความแตกต่างไปจากมาตรฐานปี พศ.2515 แต่
ตามกฏหมายควบคุมอาคาร ที่มีรายละเอียดตามแจ้งไว้ขา้ งต้นทั้งวิธีหน่ วยแรงใช้งานและวิธี
กาลังยังคง มีรายละเอียดตามเดิม วิศวกรผูอ้ อกแบบจึงยังคงไม่สามารถใช้ค่าต่าง ๆ ใน
มาตรฐานใหม่ได้ ซึ่งเป็ นผลให้การออกแบบยังให้ขนาดหน้าตัดขององค์อาคารที่โตกว่าที่ควร
ซึ่ง เป็ นการสิ้ นเปลืองในการก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กในประเทศไทย
การออกแบบตามกฏกระทรวงยังดาเนินการเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั นี้ แต่กพ็ บว่ามี
สานักงานออกแบบหลายแห่ งใช้มาตรฐานการออกแบบตามมาตรฐานใหม่และมี เพียงใบปะ
หน้าของรายการคานวณเท่านั้นที่ใช้ค่าต่าง ๆ ตามกฏหมายเท่านั้น
จนกระทัง่ ปี พศ.2548 กรมโยธาธิ การและผังเมืองมีดาริ ที่จะปรับปรุ งแก้ไขกฏ
กระทรวงฉบับที่ 6 โดยในครั้งนี้ จะจัดทาแยกออกเป็ นกฏกระทรวงที่จะคงสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยของประชาชน และข้อบังคับอาคาร ที่มีลกั ษณะเหมือนกับ
Building Code ในต่างประเทศ ซึ่ งจะประมวลรายละเอียดของการออกแบบ การอ้างอิงกับ
มาตรฐานการออกแบบของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
จะเห็นได้ว่าการดาเนินการดังกล่าวมีเทคนิคที่ดีเนื่องจากการแก้ไข กฏกระทรวง
นั้นกระทาได้ยาก ดังนั้นการออกแบบที่ควรจะได้รับการพัฒนาให้กา้ วหน้าไปตามเทคโนโลยี
ของทั้ง วิธีการออกแบบ ข้อกาหนดของวัสดุ และวิธีการก่อสร้าง สามารถบรรจุสาระสาคัญ
ต่าง ๆ ข้างต้นไว้ในข้อบังคับอาคารที่สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่า

การแก้ไ ขกฏกระทรวงและจัด ท าประมวลข้อ บัง คับ อาคารมี ก รอบส่ ว นใหญ่
เป็ นไปตาม มาตรฐานของ วสท. ฉบับปี พศ.2534 ยกเว้นการกาหนดตัวคูณลดกาลังชุดที่ 2
ตามวิธีกาลัง ที่ปรับไปจากข้อกาหนดของ วสท. โดยในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการเลือกที่จะใช้
ค่าตัวคูณปรับเท่ากับ 5/6 กับชุดค่าตัวคูณลดกาลังมาตรฐานซึ่ งเป็ นกรรมวิธีเช่นเดียวกันกับวิธี
ที่ครู บา อาจารย์และวิศวกรอาวุโส ได้ใช้ในอดีต
ร่ างแก้ไขได้ผ่านอนุกรรมการแก้ไขกฏกระทรวงแล้ว และกาลังอยู่ในระหว่าง
การน าเสนอเข้า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการควบคุ ม อาคาร แต่ ค าดว่า น่ า จะต้อ งใช้
เวลานานพอสมควร อีกทั้งกรมโยธาธิ การ ฯ เอง ก็มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ ในการสนับสนุนการแก้ไขกฏกระทรวงในครั้งนี้
เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจในมาตรฐานฉบับใหม่ ๆ และแนวโน้มส าคัญ ของ
มาตรฐานสากล ล่าสุ ด ASCE 7 (2002) ได้พยายามที่จะรวมมาตรฐานของการออกแบบ
อาคารทั้งโครงสร้างคอนกรี ตและโครง สร้างเหล็ก (ซึ่ งภายหลังกลุ่มโครงสร้างเหล็ก AISC
ได้กาหนดวิธีก ารออกแบบคล้าย ๆ กับกลุ่ มคอนกรี ต ACI เรี ยกวิธี น้ ัน ว่า Load and
Resistance Factored Design (LRFD)) และมีสาระที่สาคัญอย่างยิง่ ที่มีการกาหนดค่ากาลังที่
ต้องการ มีตวั คูณน้ าหนักบรรทุกลดลงเป็ น

ผลของการกาหนดดังกล่าวข้างต้น กลุ่มคอนกรี ตโดย ACI 318-02 (วิธีกาลัง) ได้
มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานอย่างขนานใหญ่ ทั้งนี้จะเห็นได้วา่ เนื่องมาจากการกาหนดตัวคูณ

น้ าหนักบรรทุก(γ)ที่ลดลงจะมี ผลโดยตรงกับกลุ่มคอนกรี ตซึ่ งการก่อสร้างอาจจะพบความ
ผิดพลาดและมีปัญหาด้าน การควบคุมคุณภาพ ที่กระทาได้ไม่ดีเท่าโครงสร้างเหล็ก
ลองมาพิจารณาสมการของอัตราส่ วนความปลอดภัย (Factor of Safety, FS) ก่อน
ดังนี้

จะเห็ นว่าหากจะคงความปลอดภัยของโครงสร้ างไว้เท่าเดิ ม เมื่ อลดตัวคู ณ
น้ าหนักบรรทุกลง ก็จาเป็ นต้องปรับค่าตัวคูณลดกาลังลงเช่นเดียวกัน ผลของการปรับลดตัว
คูณลดกาลังครั้งนี้ได้ดงั แสดงไว้ในรู ปข้างล่างนี้

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ACI 318-02 กาหนดค่าตัวคูณลดกาลังโดยไม่แยกว่าเป็ นองค์
อาคารรั บ แรงดั ด หรื อองค์ อ าคารรั บ แรงอัด ซึ่ งแตกต่ า งไปจากมาตรฐานก่ อ นหน้ า
นั้น
นอกจากนั้น จะเห็ น ว่ า หากองค์อ าคารมี พ ฤติ ก รรมแบบแรงดึ ง
(Tension
Controlled) ค่าตัวคูณลดกาลังจะไม่ลดลง ซึ่ งหมายความว่า ACI318-02 ให้ความสาคัญกับ
ความเหนี ยว (Ductility-เหล็กเสริ มน้อยมี Computed Tensile Strain มากกว่า 0.005) ขององค์
อาคารเป็ นอย่างมาก และลดตัวคูณลดกาลังลง กาหนดเป็ น 2 สมการแยกตามประเภท
Confinement ที่แตกต่างกัน (ปลอกเดี่ ยวหรื อปลอกเกลียว) จนกระทัง่ Computed Tensile
Strain น้อยกว่า 0.002 ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมแบบแรงอัด (Compression Controlled) ค่าตัวคูณ
ลดกาลังจะลดลงจนถึงค่าต่าสุ ด และเป็ นที่น่าสังเกตุว่า ACI 318-02 อนุ ญาตให้ออกแบบ
โครงสร้างภายใต้พฤติกรรมของแรงอัด (Over Reinforcement) ได้ แต่ตวั คูณลดกาลังจะมีค่า
ต่ามาก
ตัวอย่างเช่ น การออกแบบการรับแรงดัดจะมีค่าตัวคูณลดกาลังเท่ากับ 0.90 ซึ่ ง
เท่ากับมาตรฐานเดิ มก่ อนหน้านั้น เมื่ อการเสริ มกาลังด้วยเหล็กเส้นทาให้ความเครี ยดดึ งที่
ค านวณได้มี ค่ า มากกว่ า 0.005 แต่ ห ากจะเสริ ม ก าลัง เพิ่ ม ขึ้ น และมาตรฐานนี้ ยอมให้มี
พฤติกรรมแบบแรงอัดได้ แต่ค่าตัวคูณลดกาลังจะเหลือเพียง 0.70 หรื อ 0.65 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
จะให้ความปลอดภัยเท่าเดิม ยกเว้นกรณี ของพฤติกรรมแบบแรงดึ งที่แม้ความปลอดภัยตาม
การคานวณจะลดลง แต่องค์อาคารจะมีความเหนียวมากขึ้น ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างมากในการ
ออกแบบองค์อาคารให้รับแรงกระทาพิเศษ เช่น แผ่นดินไหว
มาตรฐานการออกแบบในต่ า งประเทศเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาขึ้ นไปตาม
เทคโนโลยี และงานวิจยั ที่สนับสนุ น แต่ความทันสมัยของการออกแบบอาคารคอนกรี ตใน
ประเทศไทยยังเป็ นปั ญหาใหญ่ โดยพบว่าเมื่อคราวประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟั งความเห็นจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานท้อง ถิ่นต่าง ๆ ทัว่ ประเทศเมื่อ 2-3 ปี ก่อน ยังได้เสี ยงสะท้อนในเรื่ องความกังวล
ใจทั้งคุณภาพของวัสดุก่อสร้างและการก่อ สร้าง ซึ่งต้องรับฟังไว้ดว้ ยความเคารพยิง่ ดังนั้น

การกาหนดมาตรฐานให้ทนั กับนานาชาติที่พฒั นาแล้วเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง อาศัยความร่ วมแรงร่ วม
ใจจากทุกภาคส่ วน
จากเรื่ องเล่าที่กล่าวมาทั้งหมด คงจะถึงเวลาแล้วที่วิศวกร โรงรี ยนวิศวกรรม
โยธา ผูเ้ กี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานและกฏหมายอาคารในประเทศไทย ต้องตระเตรี ยม
ความพร้อม เพื่อให้งานออกแบบอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กซึ่ งมีปริ มาณมากในประเทศนี้ มี
การ พัฒนาควบคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชน และสอดคล้องกับความประหยัดที่มีผล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่ วนรวม

(ว่ าที่) คอนกรีต กับ (ว่ าที)่ นายช่ าง
โดย ว่าที่นายช่ างหย่ าย
คราวที่แล้วเราพูดค้างถึงความคงทน…….
ความคงทน1 นี้สาคัญนะครับ ….มันหมายถึงว่าโครงสร้างของคุณจะอยูย่ ้งั ยืนยง แค่
ไหน …เอ….แล้วคุณจะรู ้ได้ยงั ไงว่ามันจะ”คงทน” อย่างที่คุณต้องการ.....แล้ว”คงทน” มันแค่
ไหนกันล่ะครับ.....คุณจะวัดได้ยงั ไง.....หลังจากนั้นคุณจะทายังไงต่อ…..เห็นไหมครับ แค่ต้ งั
คาถามก็ปวดหัวแล้ว การตอบคาถามยิง่ หนักขึ้นไปอีกแหง ๆ แต่ คาถามอันแรกก็คือทาไมคุณ
ถึงอย่างให้ “โครงสร้าง” ของคุณคงทนล่ะครับ?.....
...... คาตอบง๊ายง่ายนะครับ.....ก็เพราะคุณจะได้ใช้โครงสร้างไปนาน ๆ เสี ยค่าซ่ อม
น้อย ๆ ไงครั บ.....กาลครั้งหนึ่ งนานมาแล้วนายช่ างทั้งหลายเคยเชื่ อว่าคอนกรี ตนี้ เป็ นวัสดุ
ประเภทชั่วนิ จนิ รันดร์ กาลเลยนะครั บ สร้ างแล้วสร้ างเลย แต่ คุ ณก็เห็ น ใช่ ไหมครั บว่าเรามี
คอนกรี ต “ขี้เหร่ และขี้โรค” อยูท่ วั่ ไป…
ทาไม นะเหรอครับ ก็เพราะคอนกรี ตก็เหมือนกันกับคนน่ะแหละครับที่.....อนิจจัง
.....วัตสังขา รา.....(กรุ ณาทาเสี ยงให้เหมือนด้วยคร๊ าบ) ใช้ไปนาน ๆ...ผ่านร้อนผ่านหนาว...ผ่าน
ไออบอวลของเกลือ...ของกาซ) ก็ชักเจ็บ ชักแก่ได้.....สรุ ปว่าที่เข้าใจมาตั้งนานนัน่ ….ผิดนะ
ลุง้ …เพียงแต่คอนกรี ตนั้นต้องการการบารุ งรักษาน้อยกว่าวัสดุอื่นๆ… แต่นนั่ ก็หมายความว่า
คุณต้อง “รู ้จกั ” และ เลือก “ทางาน” เลือก “ใช้” ให้ถูกต้อง…แถมดูแลนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับ
เพราะเดี๋ ยวนี้ ส ภาพแวดล้อ มเอย วัส ดุ เ อย คุ ณ ภาพฝี มื อ เอย...อะไรๆก็เ ปลี่ ย นไป คอนกรี ต
ของ “คุณ”และของผมเก๊าะเลย “มีแนวโน้ม”ที่จะแก่กว่ากาหนด..คุณแหละครับ(รวมทั้งผมด้วย)
ที่จะเป็ นพระเอกช่วยให้ “คอนกรี ตแก่” ช้าลงใช้งานตามที่เราต้องการได้นานๆ..

ทายังไงเหรอครับ....ถ้า อยากให้มนั สดใสแข็งแรง ใช้ง านได้นาน ๆ ก็ตอ้ งให้มี
สุ ขภาพดี ก่อนตั้งแต่แรก.....มีการซ่ อมแซมบารุ งรักษาตามสมควรตอน มันป่ วยนิ ด ๆ หน่ อย
ๆ.....บารุ งรักษาก็เหมือนกับเป็ นไข้ปวดหัว ไปหาหมอน่ะแหละครับ.....แต่ให้มีสุขภาพดีก่อน
.....จะท ายัง ดี ล่ ะ .....อัน นี้ เป็ นหน้า ที่ ข องผูเ้ กี่ ย วข้อ งในทุ ก ระดับ ละครั บ ตั้ง แต่ วิ ศ วกร...
(รวมถึง “ว่าที่” วิศวกรอย่างผมด้วยนะคร๊ าบ) ออกแบบอย่างดี แถมผูร้ ับเหมายัง (ควร) ตั้งใจ
ทางานอย่างดี พอสร้างเสร็ จเจ้าของใช้งานก็มีการตรวจตราดูแลเป็ นประจา.....ของบางอย่างทา
ได้ง่าย ๆ โดยไม่ตอ้ งเสี ยตังค์เพิ่มซักเท่าไหร่ นะครับ แต่ท่านจะได้ของดี ข้ ึนอีกเยอะ…..อย่าง
เวลาจะเทคอนกรี ตก็ระวัง อย่าให้คนงานแอบเติมน้ าเพิ่มซะเหลวโจ๊ก.....อันนี้น่ะกาลังต่าแหง ๆ
แถมความคงทนก็ลดพรวดพราดอี ก.....หรื อเทคอนกรี ตเสร็ จก็ “บ่ม” ซะหน่ อย ตามที่“นาย
ช่ า ง” ตัว จริ ง ท่ า นกาหนดไว้ แค่ น้ ี ก าลัง คอนกรี ต ก็จ ะ “ได้ดัง ใจ” แล้ว หรื อถ้า ท่ า น ๆ จะเท
คอนกรี ตบ้านพักตากอากาศชายทะเลเอาไว้นอนจิบ “เบีย...รุ ” ก็ให้มีคอนกรี ตหุ ม้ เหล็กหนาซัก
5 เซนต์ 7 เซนต์ ก็จะยืดดดดด....อายุโครงสร้างไปได้โดยเสี ยตังค์เพิ่มน้อยมาก.....เห็นไหม ครับ
.....พูดไปก็อีกยาวแหละครั บ.....แล้วจะเหมือนอาจารย์ผมที่สามารถ “ร่ ายยาว” ได้เป็ นครึ่ ง
ชัว่ โมงจนเพื่อนผมทาตาปริ บ ๆ บอกเสี ยงอ่อย ๆอย่างเกรงใจเต็มที ว่า “อาจารย์คร๊ าบ...ผมยังมี
เรี ยนต่ออีกตึกนึงครับ....แฮ่ะ แฮ่ะ”
.....เอา เป็ นว่า คอนกรี ตเป็ นวัสดุมหัศจรรย์.....ที่ถา้ เราอยากได้อย่างใจ.....เรามีทางที่
จะ ทาได้ต้ งั หลายอย่าง..... ทายังไงเหรอครับ...เราเริ่ มที่ทาความเข้าใจ “วัสดุ” ก่อนดีไหมครับ…
พูดง่ายๆว่าถ้าเราจะรู ้จกั กะครอบครัวคอนกรี ต เราก็ควรจะทาความคุน้ เคยกะสมาชิกแต่ละหน่อ
ก่อน อย่าง ซี เมนต์ หิ นทรายกับน้ า ก่อนใช่ไหมครับ …..เก๊าะหมายความว่าคุณ(ควร)ต้องอ่าน
บทต่อไปเพื่อทาความรู ้จกั และเข้าใจและแก้ไข “คอนกรี ต”ให้ถูกต้องไงครับ…..แหะ…..แหะ…
….เดี๋ยวครับ….คุยมาตั้งนานเรายังไม่ค่อยรู ้จกั กันเลย…..รู ปข้างล่างเนี่ยะผมกะคู่ซ้ ี
ไงคร๊ าบ…..แล้วรู ปคุณล่ะครับ….อย่าลืมส่ งมานะครับ

องก์สอง ซีเมนต์ .....วัสดุจากดาวอังคาร
มีหนังสื ออยู่เล่ มหนึ่ งนะครับ ชื่ อเรื่ องเทห์ระเบิ ด.....เค้าบอกว่า ผูช้ ายมาจากดาว
อังคาร ผูห้ ญิงมาจากดาวพุธ...เอ๊ย ดาวศุกร์อะไรเทือกนั้นละครับ
.....ผม ก็วา่ ไอ้เจ้าปูนซี เมนต์นี่คงจะต้องมาจากดาวอังคารแหง ๆ.....ทาไมเหรอครับ
ก็อะไรอะไรมันสื่ อไปทางนั้นหมดนี่ ครับ อย่างเช่ นไอ้เจ้านี่ มนั ทาปฏิกิริยาดี๊ดีกบั น้ า.....น้ านี่ มี
เพลงโบราณมาก กก.....อยูเ่ พลงนึง เขาเปรี ยบเทียบสาวเจ้าเป็ นน้ า.....เคยได้ยนิ ไหมครับ.....จะ
เถียงไหมละครับ ว่า “นาย” ช่ าง (ขีดเส้นใต้ที่คาว่านายนะครับ…นาง สาวช่ างไม่เกี่ยว) นี่ เป็ น
โรคแพ้น้ า...เอ๊ย...สาว ไปทุกคน ยิง่ สาวสวยละก็ กระดี๊ กระด้า ปฏิกิริยาว่องไวมากเลย แถมทา
ปฏิกิริยากับน้ าตอนแรก ๆ ยังอ่อนโยนนุ่มนวลอยูเ่ ลย แล้วค่อย ๆ แข็งกระด้างขึ้นตามเวลาที่

ผ่านไป.....(อันนี้ผมหมายถึงกิริยาวาจานะ ครับ)เห็นไหมล่ะว่าเหมือนพฤติกรรมผูช้ ายเปี๊ ยบ.....ก
ลับดีกว่าครับ..... กลับ.....
ปูน ซี เ มนต์นี่ เค้าเอามาเติ ม น้ า ให้เ กิ ด ปฏิ กิ ริย า แล้วก็เติ มหิ น เติ ม ทราย ผสมกัน
กลายเป็ นคอนกรี ต …..คุ ณทราบไหมครับว่ามนุ ษย์เราใช้คอนกรี ตมาตั้งกะเมื่อไหร่ .....โฮย..
ตั้งแต่เค้าสร้างมหาวิหารแพนธี ออน2 มาครั้งกระนั้นละครับ เพียงแต่คอนกรี ตสมัยก่อนเขาใช้
ปูน lime ไม่ เหมือนสมัยนี้เท่านั้น.....ตอนโน้นเค้า (นายช่าง(เก่า)...แก่ ๆๆ) เขาใช้เถ้าภูเขาไฟมา
ผสมกับปูนขาวน่ะครับ แตกต่างในกรรมวิธีแต่คล้ายคลึงในผลลัพธ์…..
ยุคของปูนซี เมนต์สมัยใหม่ เรี ยกได้ว่า เริ่ มมาซักร้อยกว่าปี มาแล้ว คนอังกฤษที่ชื่อ
คุณโจเซป แอสปดิน3 เค้าเกิดพุทธิ ปัญญา เอาหิ นชอล์กกับดินเหนียวมาเผาไฟแล้วบด เติมสาร
อีกนิด ๆ หน่อย ๆ สุ ดท้ายพอเอา
มาผสมน้ าทิ้งไว้สักพักก็จะแข็ง มีสีเหมือนหิ นจากเมือง Portland ที่นิยมใช้ในงาน
ก่อสร้าง พี่ท่านเลยไปจดลิขสิ ทธิ์ ในนามของ “Portland Cement” ซะเลย.....จากนั้น “เค้า” (อีก
หลาย ๆ คนน่ะครับ) ก็พฒั นาซีเมนต์มาเรื่ อย ๆ จนหน้าตาเหมือนในปัจจุบนั
เค้ าผลิตซีเมนต์ …..ให้ เป็ น”ปูนดี ได้ ดังใจ” ..กันยังไงนะ
อาจารย์ผ มเค้า ชอบเริ่ ม ว่า “เธอรู ้ ไ หม.....” แล้ว ผมก็จ ะชอบตอบในใจว่า “ไม่ รู้
คร๊ าบ” ผมถามคุณก็แล้วกัน “คุณรู ้ไหมว่า ซีเมนต์ทามาจากอะไร?” ครับ เราผลิตซีเมนต์จากการ
เผาหิ น ปู น กับ ดิ น เหนี ย ว หิ น ปู น ก็ เ ป็ นพวก Calcareous materialส่ ว นดิ น เหนี ย วก็ เ ป็ น
พวก argillaceous material ซึ่ ง เป็ นวัสดุหลักของการผลิตซี เมนต์.....การผลิตในสมัยก่อนมีท้ งั
ขบวนการผลิ ต แบบ เปี ยกและการผลิ ต แบบแห้ง ขึ้ น อยู่ก ับ วัต ถุ ดิ บน่ ะ ครั บ ว่า เปี ยกหรื อ มี
ความชื้ น มากน้อ ยแค่ ไ หน….ถ้ามันชื้ นมากหน่ อ ยกระบวนการผลิ ตแบบเปี ยกก็จะเหมาะดี
เพียงแต่ใช้
พลัง งานมากหน่ อยน่ ะครั บ แต่ ส มัยใหม่ น้ ี .....ค่ าไฟคงแพงมัง๊ ครั บ.....เกื อ บทุ ก
โรงงานเลยนิยมใช้กระบวนการผลิตแบบแห้ง .. เขาทายังงี้ครับ (กรุ ณาดูรูปประกอบนะคร๊ าบ)
ขั้นแรกเขาเก๊าะคัดแยกวัตถุดิบตามชนิดตามขนาดเป็ นอย่าง ๆ ถ้าไม่ได้ขนาดเก๊าะเอามาบดจนมี
ขนาดตามต้องการ…..

เสร็จแล้วก็ให้ความร้อนซะก่อนรอบนึง ที่เขาเรี ยกว่า “Preheat” ครับ ก่อนจะชัง่ ตวง
วัดให้ได้ส่วนผสมตามต้องการ.....อย่างเช่น จะต้องใช้หินปูนซักเท่าไหร่ ดินเหนียวซักเท่าไหร่
แร่ อื่น ๆ ซักเท่าไหร่ .....แน่นอนครับ.....ไอ้เจ้าอัตราส่ วนพวกนี้มีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
สุ ดท้ายด้วยนาครับ....ทาเป็ นเล่นไป
ทีน่ ี่..เค้ ามีอะไรกัน (ในเตาเผาน่ ะครับ)
พอเตรี ยมวัตถุดิบพร้อม…เค้าก็ป้อนไอ้เจ้าส่ วนผสมพวกนี้ เข้าไปในเตาเผาอย่าง
ยาววววว.....ทราบไหมครับว่ามันใหญ่โตซักแค่ไหน.....ตอนต้นเทอม เปิ ดเรี ยนใหม่ ๆ อาจารย์
เคยกวาดต้อนทโมนทั้งหลาย (ก็ พวกผมนะแหละครับ) ไปดูโรงปูน ตอนที่ตอ้ งตื่นแต่เช้ามาขึ้น
รถบัสคันโต (ก็โรงปูนมันอยู่ไก๊ลไกลน่ะครับ เราเลยไม่ค่อยอยากตื่น) เราก็แอบมะโหอาจารย์
ซะไม่ มี แต่ พอไปเห็ นหม้อเผาปูนงี้ 4 เราตาค้างเลยครั บ.....คุ ณเคยเห็ นหม้อเผาขนาดมหึ ม า
มโหฬารขนาดนี้ไหมครับ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 เมตร ยาว 120 เมตร หมุนในแนวนอนอยู่
ตลอดเวลา.....อื้อฮือ.....เรากลายเป็ นกุง้ แห้ง แน่ ๆ ถ้าหลุดไปอยู่ในนั้น ….อุณหภูมิขา้ งในเริ่ ม
ตั้งแต่ 400 ถึง 600 ดีกรี เซลเซี ยสที่แถวๆปากเตา (อันนี้ต่าแล้วนะครับ) แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตาม
ตาแหน่งของเตา....
พี่ๆที่โรงปูน กะ หนังสื อที่ผมไปอ่านมาเค้าบอกว่าที่อุณหภูมิประมาณ 400 – 600
เซลเซี ย ส น้ า จะ ระ เหย จา กวั ต ถุ ดิ บที่ ใ ส่ เข้ า ไ ป. . . . . ขั้ น นี้ เค้ า เ รี ยกว่ า evaporation
หรื อ dehydration ครับ ถัดมาอุณหภูมิจะสู งขึ้นเป็ น 600 – 1350 เซลเซี ยส ตอนนี้ไอ้เจ้าหิ นปูนก็
จะสลายตัวคายก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมา ขั้นนี้ เรี ยกว่าเป็ น calcination ครับ ถัดมาอีก
หน่อยอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1350 – 1450 เซลเซี ยส สารต่าง ๆ ก็จะเริ่ มหลอมรวมตัวกันใหม่
เป็ นสารองค์ประกอบหลักของซี เมนต์ พอใกล้ ๆ ปากเตาที่อุณหภูมิจะสู งไปถึงประมาณ 1450
เซลเซี ยส สารต่าง ๆ จะเริ่ มหลอมรวมจับตัวเป็ นก้อนกลม แข็ง ๆ สี ดา ๆ หรื อที่เรี ยกว่าปูนเม็ด
ขนาดประมาณหนึ่ งในแปดของคืบนึ ง (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5ซม.).....ความจริ งไอ้เจ้า
ปูนเม็ดหรื อ Clinker นี้ มีขนาดไม่เท่ากันคือมีต้ งั แต่ 6 มิล ถึง 50 มิ ลน่ะครับ หลังจากนั้นเขาจะ
ทาให้ไอ้เจ้าปูนเม็ด นี้ เย็นลงโดยเร็ ว.....อันนี้ มีความหมายนะครับ.....เพราะถ้าเย็นตัวต่างกัน
สภาพความไวต่อปฏิกิริยาของสารองค์ประกอบเก๊าะต่างกันไงครับ...จากนั้นก็จะ เอาไปบด..บด

..บด…พร้ อ ม ๆ กับ เติ ม ยิปซั่ม ...ถ้า ไม่ มี เ จ้า นี่ ผงซี เ มนต์ที่ไ ด้จ ะทาปฏิ กิ ริ ย ากับน้ า แล้ว ก็ก่ อ
ตัวอย่างเร็ว…จนคุณไม่มีเวลาทางาน……แล้วมันจะมีประโยชน์อาไร๊
.....จริ ง ๆ แล้วคุณรู ้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมการผลิตปูนซี เมนต์น้ ีข้ นั ตอนง๊าย ง่าย
ยังกะปอกกล้วยเข้าปาก.....ปากคนอื่นนะครั บ (ไม่ใช่ ผม.....ผมไม่ชอบกินกล้วยนี่ครับ) เพราะ
ขั้นตอนไม่ซบั ซ้อนเลย แต่ ที่ซบั ซ้อนนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เพราะวัตถุดิบที่ใช้ คุณภาพมันไม่ค่อยจะ
คงที่ หรื อ ผันแปรได้ง่ายละมังครับ เขา (โรงงานปูนอันทัน...สะ...หมัย) เลยต้องใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมกระบวนการตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบเลยนะครับ มีการวิเคราะห์ท้ งั ทางกายภาพ ทางเคมี
ทั้งการชัง่ น้ าหนักของวัสดุอย่างแน่นอนเพื่อให้แน่ใจไงครับว่า.....ปูนทุก ถุง (ชนิดเดียวกันนะ
ครับ) จะมีคุณภาพเหมือนกันหมด
…เห็นไหมครับ....ขั้น ตอนก็ง่ายแถมวัตถุดิบก็ยงั มีไม่กี่อย่างเอง แต่ปัญหามันเก๊าะ
มีบา้ งนิ ด ๆ หน่ อย ๆ อย่างเช่น ถ้าคุณใช้...แค่หินปูนกับดินเหนียว คุณเก๊าะต้องใช้อุณหภูมิสูง
.....มัก่ ...มัก่ ...ในเตาเผา...น้ ามันเก๊าะแพ๊ง แพง เขา (ใครก็ไม่รู้ละครับที่คิดออก) ก็เลยเติมสารเจือ
ปนบางตั ว ลงไปอย่ า งเช่ น Aluminum หรื อออกไซด์ ข องเหล็ ก ไอ้ เ จ้า สารพวกนี้ ที่ เ ขา
เรี ยกว่า Fluxing agent ก็จะช่วยลดอุณหภูมิที่วตั ถุดิบหลอมรวมกันให้ลดลงได้….
แต่ มีประโยชน์ก็ต ้องมี โ ทษนะครั บ…. ค่ าที่ ไอ้เจ้าสารเจื อปน5 พวกนี้ อ าจทาให้
ปูนซีเมนต์เกิดปัญหาตอนใช้ได้ในบางครั้ง (เรี ยกว่าโชคร้ายไปนะครับ) อย่างเช่น ถ้าคุณเกิดไป
เจอแหล่ ง หิ น ที่ มี ส ารประกอบพวกซิ ลิ ก ้า ที่ มี ปั ญ หา 6 ไอ้เ จ้า ออกไซด์ข อง Magnesium หรื อ
โซเดียม ที่เค้าเรี ยกว่า alkali ในซี เมนต์ ก็จะทาปฏิกิริยากับซิ ลิกา้ พวกนี้ …เกิดเป็ นสารที่คล้ายๆ
วุน้ หรื อเจลรอบ ๆ เม็ดหิ น ….ยังไม่พอนะครับ….พอเจลพวกนี้ เจอะความชื้ นที่แทรกซึ มเนื้ อ
คอนกรี ตเข้ามาก็จะขยายตัว ดันให้คอนกรี ตแตกออกเห็นเป็ นรอยร้าวที่เขาเรี ยกว่า AAR 7 ไง
ครับ
…แต่ บ้า นเราโชคดี โชคดี ต รงที่ หิ น บ้า นเราส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหิ น ปู น คุ ณ ภาพดี
ปั ญหา AAR หรื อ ASR ก็น้อยหน่ อย)……ผมละไม่อยากบอกคุณเล๊ย….ว่าผมดี ใจชมัดที่เป็ น
“ว่าที่นายช่างไทย” ….ปัญหามันค่อยน้อยหน่อยนะครับ…..ว่าแต่คุณเห็นด้วยกะผมไหม……
สารองค์ ประกอบหลักของซีเมนต์ ….ทีม่ าของเรื่องเล่า (เช้ านี)้

เหมือนอย่างที่บอกละครับว่าโลกเรานี้ 75% เป็ น น้ า แต่ถา้ พูดถึงซี เมนต์ละก็สาร
องค์ประกอบหลักมีอยู่สี่อย่าง คุณต้องเดาได้แหง ๆ ว่าไอ้เจ้าพวกนี้ ตอ้ งมีองค์ประกอบเป็ นซิ
ลิกา้ แล้วก็แคลเซียม แหง ๆ ไอ้
เจ้าพวกนี้มีอยูป่ ระมาณเจ็ดแปดสิ บเปอร์เซนต์เชียว.....ก็มนั จะไปไหนได้ละครับ..ก็
วัตถุดิบส่ วนใหญ่มาจากหินปูนกะดินเหนียวนี่ครับ…..ไอ้เจ้าสารพวกนี้เค้ารวมๆพวกกันอยูเ่ ป็ น
สารประกอบสี่ อย่างคือ C3S, C2S, C3A กับ C4AF8 เรี ยกว่า ถ้าแบ่งซี เมนต์มาซัก 100 กรัม ก็จะ
ตบ ๆ ไอ้ส ารประกอบที่ เ รี ย กว่า C3S รวม ๆ กัน เข้า ได้ป ระมาณ 50 กรั ม C2S อยู่ซัก 25
กรัม C3A ซัก 12 กรัม C4AF 5 กรัม Gypsum กับส่ วนอื่น ๆอีกซัก 5 – 8 กรัม……
งงไหมครับว่าไอ้อกั ษรย่อนี่มนั อะไรนะ.....เรื่ องมันเป็ นยังงี้ครับจอร์จช.....
ในแวดวงนักคอนกรี ตวิทยา เขาตั้งชื่อเล่นของไอ้เจ้าสารประกอบต่าง ๆ อย่างเช่ น
ออกไซด์ของแคลเซี ยม (CaO) เรี ยกว่า C…. เรี ยกออกไซด์ของซิ ลิกา้ หรื อ SiO2 ว่า S ….. เรี ยก
ออกไซด์ของเหล็ก ว่า F ……เรี ยกออกไซด์ของอลูมินาว่าA…..เสร็ จแล้วก็จะเอาชื่อเล่นพวกนี้
มาประกอบกัน แทนที่จะต้องไปจาไอ้ชื่อจริ งยาว ๆ ให้ปวดหัว อย่างเช่น C3S หรื อTricalcium
Silicate นั้นมีชื่อจริ งหรื อสู ตรทางเคมีว่า 3 CaO×SiO2 เห็นไหมครับว่ามีกระจุก C หรื อ Cao อยู่
3 หน่วย มี S หรื อ SiO2 อยู่ 1 หน่วย ง่ายมัย๊ ง่ายมัย๊ …..
……..คุ ณ อาจจะยังงง ๆ เหมือนที่ผมเคยงงว่าทาไม๊เราจะต้องไปรู ้ไอ้เจ้าสมการ
หรื อสู ตรเคมีพวกนี้ดว้ ย ล่ะ ตอนเรี ยนเคมีกป็ างตายมาแล้ว.....ยังจะให้ทุกข์ยากอีกเหรอ.....ขอ
ตอบอย่างที่ อาจารย์ผมเค้าเคยด่าพวกผมมาแล้วยังงี้กแ็ ล้วกัน
“เคย ได้ยนิ ชื่อนักปราชญ์จีนซุนวูไหม เขาบอกว่ารู ้เขารู ้เรา รบ 100 ครั้ง ชนะ 100
ครั้ง ถ้ารู ้เราอย่างเดียวโอกาสชนะลดลงเหลือครึ่ งนึง นั้นเก๊าะหมายความว่า ถ้าเธอรู ้จกั คอนกรี ต
อย่างดี มีความรู ้พ้ืนฐานวัสดุที่เป็ นองค์ประกอบอย่างทะลุปรุ โปร่ ง เธอจะ “Engineer” มัน ให้
มันเป็ นอย่างที่อยากได้ยงั ไงก็ได้ แต่ถา้ เธอไม่รู้จกั มันให้ดีละก็ เธอเก๊าะเป็ นแค่ช่างปูนฝี มือแย่ ๆ
ทาได้แค่ตามแต่เขาบอกเท่านั้น”
ปฏิกริ ิยา….ทีเ่ ป็ นความต่ าง

อย่างที่ผม”ฝอย”ละครับว่า ปูนซี เมนต์นี่มนั ทาปฏิกิริยาดี๊ดีกบั น้ า …ซึ่ งเก๊าะมาจาก
ผลของสารแต่ละตัวน่ ะแหละครับ…..ทีน้ ี ไอ้เจ้าสารพวกนี้นี่มีคุณสมบัติต่างกันนะครับ…แถม
ปฏิกิริยาของไอ้เจ้าสารพวกนี้จดั เป็ นพวกคายความร้อนด้วย8 นอกจากจะทาปฏิกิริยาต่างกันแล้ว
ยังคายความร้อนออกมาจานวนไม่เท่ากันอีกอีก ด้วย ถ้าจับเอาไอ้เจ้าสารบริ สุทธิ์ แต่ละตัวมาทา
ปฏิกิริยาแข่งกัน เราเก๊าะจะพบว่าตัวที่เป็ นนักกีฬายอดเยีย่ ม.....คือทาปฏิกิริยากับน้ าเร็ ว สุ ด นี่คือ
C3A รองลงมาคือ C3S ถัดไปเป็ นC2S แล้วก็ C4AF….. ลองดูตารางเปรี ยบเทียบเล่น ๆ นะครับ....
เห็นไหมครับว่า C3Aทาปฏิกิริยาเร็วสุ ด แถมให้ความร้อนมากสุ ด…. แต่โชคดีนะครับที่มนั มีนิด
เดียว แต่แค่นิดเดียวนี้ ก็แย่แล้วครับ พราะมันจะเกิดปฏิกิริยาเร็ วซะจนเราต้องเติม Gypsum ลง
ไปนิดหน่อยตอนผลิต
ซีเมนต์ที่ผมเล่าไปแล้ว.....เพื่อควบคุมไม่ให้ปฏิกิริยารวดเร็ วปานกามนิดหนุ่ม10 ซะ
จนเราใช้คอนกรี ตไม่ ได้ไงครั บ แถมซี เมนต์นี่ ถ้าคิ ดสาระตะแล้วคุ ณก็จะปวดหัวไม่ แพ้ต ัว
คอนกรี ตละครั บ เพราะเติ มอะไรมากไปน้อยไปนี่ ….ก็ไม่ ดีท้ งั นั้น ต้องเติ มลงไปพอดี พอดี
เท่ า นั้ น เอาไว้ต อนหลัง ผมค่ อ ยคุ ย ก็ แ ล้ว กัน ว่ า .....มากไปเป็ นไง น้ อ ยไปเป็ นไง.....

สาร
ปริ มาณ% ปฏิกิริยา
องค์ประกอบ
C3S
50
สู งปานกลาง
C2S
C3A
C4AF

25
12
8

Gypsum

3–5

ต่า
สู งมาก
ปานกลาง

ความร้อน
สู งปาน
กลาง
ต่า
สู งมาก
สู งปาน
กลาง

ปริ มาณ
ผลต่อกาลัง
ความร้อน
120
สู งมากช่วงแรก
62
207
100

สู งช่วงหลัง
ต่า
ต่า

จะเกิดอะไรขึน้ ….ถ้ าคุณใช้ ปูนซีเมนต์ แบบ”ซื่อใสไม่ รู้ เรื่อง”
….นั่น นะซี ค รั บ ….ถ้า เราใช้ ปู น ซี เ มนต์ แ บบซื่ อ ใสไม่ รู้ เ รื่ องรู ้ ร าว…อะไรจะ
เกิดขึ้น….
จากตาราง คุณเก๊าะจะเห็นว่าตัวที่ทาปฏิกิริยาได้เร็ วรองลงมาคือ C3S เจ้านี่ เค้าคาย
ความร้อนออกมาถึง 120 แคลอรี่ /กรัม ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสองเชียวนะครับ...แถม C3S นี่ เผอิญมี
ตั้ง 40-50 เปอร์เซ็นต์ (ขึ้นกับชนิดของซีเมนต์น่ะคร๊ าบ)...เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็ นของธรรมดา
ว่ามัน ต้องมีผลต่อซี เมนต์...(และคอนกรี ตแหงๆ)...พอคุณผสมคอนกรี ต แล้วมันก็จะคายความ
ร้อนออกมา...ทีน้ ีถา้ คุณเทคอนกรี ตบางๆ อย่างพื้นหรื อถนน หรื อลานกว้างๆ...คุณก็จะไม่ค่อยมี
ปัญหาเรื่ องความร้อนสะสมเท่าไหร่ …ก็เพราะคอนกรี ตที่คุณเทไว้ หนาไม่มากนัก… มันถ่ายเท
ความร้อนได้ทนั (...แต่อย่าเพิ่งดีใจเชี ยว….มัน อาจจะมีปัญหาอื่นๆ มาแทน...) แต่ถา้ คุณไปเท
ฐานรากหนาๆ หรื อเขื่อน คราวนี้เรื่ องร้อนๆ ก็จะพาให้คุณใจสั่นได้แน่ๆ...เพราะ...เจ้าคอนกรี ต
นี่เป็ นตัวนาพาความร้อนที่ ค่อนข้างแย่มากๆ พอความร้อนเกิดขึ้นภายในหน้าตัดหนาๆ มันเก๊าะ
จะคายสู่ ผวิ หน้าได้ชา้ มาก ความร้อนเก๊าะเลยสะสมมากขึ้น มากขึ้น...คุณนึกภาพออกไหมครับ
ว่า คอนกรี ตหนาๆ นี่ความร้อนที่สะสมอาจทาให้อุณหภูมิภายในสู งได้ถึง 70-80 องศาเซลเซี ยส
เชี ย วนะครั บ ที่ น้ ี มัน จะเกิ ด อะไรตามมาล่ ะ ครั บถ้า ไม่ ใ ช่ Thermal Stress11 แล้ว Thermal
Cracking12 ก็ต ามมา...ถ้า คุ ณ ไม่ คิ ด ไว้ก่ อ นกิ จ การของบริ ษ ทั ขายยาแก้ป วดหัว ต้อ งรุ่ ง เรื อ ง
แหงๆ เค้าจะทายังไงล่ะน้า...คืองี้ครับ เค้าก็ใช้ปูนซี เมนต์ชนิดที่มี C3Sน้อยลง เพิ่ม C2S ให้มาก
ขึ้น แต่บางทีกย็ งั ลดความร้อนไม่ค่อยจะพอ...อย่างเขื่อนภูมิพล13 ที่ เค้าใช้ปูนซี เมนต์ที่ให้ความ
ร้อนน้อยๆแล้วยังต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นเข้ามา เป็ นตัวช่ วยไงครับ...อย่างฝังท่อให้น้ าเย็นไหล
ผ่า นจนควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ภ ายในให้ ต่ า ลงได้ต ามต้อ งการ แล้ว ค่ อ ยอัด น้ า ปู น อุ ด หรื อ เกราท์
ช่องว่าง...หรื อผสมเกร็ดน้ าแข็งในส่ วนผสมไง ครับ...
แต่ พูดก็พดู เหอะ…ปูน ซีเมนต์ที่พิเศษๆนี่ขายก็ยากใช่ไหมครับ ตอนหลังเค้าเลยไม่
ค่อยจะผลิตยกเว้นคุณจะมีอภิมหาโปรเจคแล้วสั่งทีละ เยอะๆ...พอหาซื้ อยาก คนใช้เก๊าะเลยหัน
ไปหาทางเลือกใหม่ คือเอาสารตัวอื่นอย่างพวกเถ้าลอย14 ผสมซะเลย...ลด การใช้ซี เมนต์ ลด
ราคาค่าซีเมนต์เพราะเถ้าลอยนี่ถูกกว่าเป็ นไหนๆ ตะก่อนนี่เขาแจกฟรี เสี ยด้วยซ้ า...แถมยังให้

ความร้ อ นต่ า บวกกับ คุ ณ สามารถเชิ ด หน้า บอกคนอื่ น ๆ ได้ด้ว ยว่ า ...เราเป็ นพวกอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมนะฮ้า...เห็นไหมครับยิงกระสุ น นัดเดียว...ความจริ งเรี ยกว่ายิงหนังสะติ๊กหนเดียวได้
นกเป็ นฝูง...ว่าแต่คุณ รู ้จกั หนังสะติ๊กหรื อเปล่าครับ?..
ส่ วน C3A อันนี้ อาจจัดเป็ น “ตัวแสบ”ได้ ในกรณี ที่พระเอกของเรา...คอนกรี ตน่ ะ
แหละครับ...ไปตกระกาลาบากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่”มิค่อยจะดี “อย่างเช่นมีซลั เฟตเยอะๆ...
ถ้าเป็ นอย่างงั้น...เราเก๊าะต้องเลื อกซี เมนต์ที่มี C3A น้อยๆ อย่างซี เมนต์บางชนิ ดที่มาตรฐาน
กาหนดให้มีปริ มาณซัลเฟตสู งสุ ดแค่ 5%...ว่าแต่คุณรู ้ไหมครับว่าสภาพแวดล้อมอย่างไหนที่
จัดเป็ นสภาพที่ “มิค่อยจะดี”...Quiz ครับ Quiz…..
เห็นละยังครับว่า...รายละเอียดต่างๆ มันสาคัญอย่างงี้...
ชนิดของปูนซีเมนต์
ว่าแต่ผม “ฝอย” ให้คุณฟั งละยังล่ะครับว่า ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์นี่เค้าแบ่งเป็ น 5
ชนิดอย่างนี้ครับ
ชนิดที่ 1 เป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้กบั โครงสร้างทัว่ ไป ชนิดที่ 2 ปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์ที่ให้ความร้ อนปานกลางชนิดที่ 3 เป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ที่ให้กาลังสู งในช่วง
ต้น ชนิดที่4 เป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ให้ความร้อนต่า ชนิดที่ 5 เค้าจัดอยูใ่ นพวกปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์ตา้ นทานซัลเฟต
…..ปูนซี เมนต์แต่ละชนิดมีปริ มาณสารองค์ประกอบ กับความละเอียดต่างกันแน่ ๆ
ครับ...ซึ่งทั้งสองอย่างมี ผลต่อพฤติกรรมของซีเมนต์...และคอนกรี ตด้วยเต็มๆ แต่สมัยนี้ท้ งั บ้าน
เรา (และบ้านคนอื่น) ผลิตกันอยู่ 2-3 ชนิด เท่านั้นละครับ ยกเว้นจะได้ “ออเดอร์ ” หรื อคาสั่งซื้ อ
เฉพาะเป็ น Lot ใหญ่มากๆ ถึงจะมีอย่างอื่นให้ใช้ ปูน ซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ชนิ ดที่หาได้ทวั่ ๆไป
เก๊ า ะคื อ ปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์ช นิ ด ที่ ห นึ่ ง กับชนิ ด ที่ ส าม ส่ ว นชนิ ด ที่ ห้า นี่ เ ค้า ทาสงคราม
โฆษณาขายกันอยูพ่ กั นึงไงครับ แต่ละชนิดนี่มีหลายยีห่ อ้ หลายตรา ให้เลือกใช้สุดแต่ว่าคุณจะ
เป็ นแฟนใครไงครับ….

มาดูตาราง15 ข้างล่างกันไหมครับ… นอกจากจะต่างกันในความมากน้อยของสาร
องค์ ป ระกอบ กับ ความละเอี ย ด…ปู น ซี เ มนต์ แ ต่ ล ะชนิ ด ยัง มี คุ ณ สมบัติ ต่ า งกัน อี ก อย่ า ง
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 ที่ให้กาลังสู งในช่วงต้นนะครับ…เจ้านี่ละเอียดกว่าเพื่อน16 แถม
ยังมี C3S เพียบ…มากถึงประมาณ 60% เลยให้กาลังเร่ งในช่วงต้น….แต่ตอนปลายก็ง้ นั ๆ แหละ
ครับ...เค้าเลยชอบเอาไปใช้กบั งานที่อยากจะถอดแบบเร็ วๆ...อยากให้โครงสร้างรับน้ าหนัก
เร็วๆ เทือกนั้นแหละครับ….แต่ มีได้เก๊าะต้องมีเสี ย...มีหนังสื ออยูเ่ ล่มนึงเค้าบอกว่าในโลกนี้ไม่
มีอะไร ที่ได้มาฟรี ๆ...ผมว่าจริ งนา...ยกเว้นอย่างเดียวคือความรักของพ่อกะแม่ไงครับ
...นอกจากพ่อกะแม่จะให้ความรักมาฟรี ๆ แล้ว ยังมีอุปกรณ์ประกอบตั้งมากมายซะ
นับไม่ถว้ นเลย...คุณเห็นด้วยกะผมไหม

ชนิด
ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2
C3S(%)
50
45
C2S(%)
25
30
C3A(%)
12
7
C4AF(%)
8
12
Gypsum(%)
5
5
ความละเอียด
350
350
(เบลน, ม2/กก)
ความร้อน(@7วันJ/g)
330
250

ชนิดที่ 3
60
15
10
8
5
450

ชนิดที่ 4
25
50
5
12
4
300

ชนิดที่ 5
40
40
4
10
4
350

500

210

250

กลับมาดูคอนกรี ตของเรากันดีกว่า...มีได้เก๊าะต้องมีเสี ยใช่ไหมครับ
คร๊ าบ

ลองดูรูปข้างล่างก่อนนะ

คุณลองเทียบซี เมนต์ชนิดที่ 1 ที่มีท้ งั C3S 50% กับ C2S 25% กับชนิดที่ 3 ที่มี C3S
60% กับ C2S 15% ดูซิครับ...แล้วคุณเก๊าะจะแจ่มแจ้งเหมือนผมว่าทามัย๊ ปูนซี เมนต์ชนิดที่ 1 ถึง
ได้ “slow but sure” ก็เพราะปริ มาณ C3S ต่ากว่า มีC2S มากกว่าไงครับ แถมยังละเอียดน้อยกว่า
...คือหยาบมากกว่า ปฏิกิริยาเก๊าะเลยช้ากว่าปูนซี เมนต์ชนิดที่ 3 เป็ นธรรมดา แต่อย่าไปดูถูกเขา
นาครับ...เพราะเวลาผ่านไปกาลังก็ยงิ่ เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เห็นไหมครับ…. ขณะที่เจ้าปูนซี เมนต์ชนิด
ที่ 3 นี่กาลังเพิ่มน้อยลงหลังจากอายุ 14 วันไปแล้ว... ส่ วนอีกสามชนิดที่เหลือ ก็ง้ นั งั้น แหละ
ครับ...งั้น งั้น แปลว่าผมมีรายละเอียดนิ๊ดดด...หน่อย ค่าที่มนั หายากในท้องตลาด...หายากกว่า
ปกตินะครับ แต่บางชนิ ดคุ ณเหลือบตาไว้มงั่ ก็ดีเหมือนกัน…ค่าที่ เราเห็ นโฆษณากันเยอะไง
ครับ…อย่างชนิ ดที่ห้า พวกต้านทานซัลเฟตได้ดีกว่าชนิ ดอื่นๆ เค้าก็จะมีปริ มาณ C3A ต่ากว่า
ชนิดอื่นๆเยอะ…มีแค่ประมาณ 4 เปอเซนต์เท่านั้น
พอเรา “รู ้จกั ” กับรายละเอียดซี เมนต์แล้ว ผมก็ถึงบางอ้อ...ว่าทามัย๊ อาจารย์เค้าถึง
ได้ “ปากเปี ยกปากแฉะ”พยายามเล่ า ให้ เ ราฟั ง ว่ า ไอ้เ จ้า เบื้ อ งหลัง กระบวนการผลิ ต สาร
องค์ประกอบ และอื่นๆ นี่มนั มีความสาคัญยังไง...เห็นด้วยไหมครับ...อ๊ะ อ๊ะ แล้วคุณรู ้หรื อยังว่า

ปู น ซี เ มนต์แ สนดี (ชนิ ด ) ที่ ห นึ่ ง มี ยี่ ห้อ อะไรบ้า ง…ชนิ ด ที่ 3(ประเภทเปิ ดปุ๊ ป ติ ด ปั๊ ป ) มี
อะไรบ้าง...คุณต้องรู ้นาครับ ไม่ง้ นั เวลาคุณจะสั่งคอนกรี ตคุณจะเลือกยังไง...
องค์ สาม ปฏิกริ ิยาต้ นกาเนิด… “ยุทธจักรมังกรฟ้า”...เมือ่ ซีเมนต์ เจอกับนา้
...ผมอยากเริ่ มอย่างนี้ครับ...แล้วสรรพสิ่ งก็อุบตั ิ...ฟังแล้วหวือหวาไหมครับ...แต่มนั
ก็เป็ นหยัง่ งั้นจริ ง ๆ…คุณ Neville17คุณ Mindess15 คุณ Jolicoceur กะคณะ18 ...คุณ คนหลังนี่คุณ
ออกชื่อเอาเองเหอะครับ...ขนาดผมเอาหัวจุ่มลงไปในตุ่มตีลงั กาออก เสี ยงยังไม่รู้แน่ว่าเขาออก
เสี ยงชื่อว่าไงเลย...คุณ ๆ ที่ผมเอ่ยนาม (และที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกเพียบ) ล้วนอธิ บายการอุบตั ิของ
สรรพสิ่ ง...เมื่อซีเมนต์พบกับน้ ายังงี้ครับ….
เมื่อ น้ าทาให้ซีเมนต์เปี ยก (อันนี้ แหงละครับ) แล้วสารพัดอนุ ภาคต่างๆ ของสาร
องค์ประกอบก็ค่อยละลายออกมาอยู่ในรู ปของอิออนหลาก...สะ...ปี ...ซี่ ... หรื อหลายสายพันธ์
ไ ง ค รั บ ….อ ย่ า ง เ ช่ น โ ซ เ ดี ย ม อิ อ อ น ( Na+) โ ป ตั ส เ ซี ย ม อิ อ อ น (K+) แ ค ล เ ซี ย ม อิ
ออน (Ca+2) ซัล เฟตอิ ออน ( ) ไฮดรอกซิ ล อิ อ อน (0H2) หรื ออลูมิ นาอิ ออน (Al3+) ……พอ
สารละลายมีอิออนพวกนี้ มากพอ วงเล็บเป็ นน้ าขิงแก่...แฮ่ะ...แฮ่ะ...มันก็จะเริ่ มก่อตัวเป็ นชั้น
บางๆ บนผิวเม็ดซี เมนต์ในลักษณะที่อาจเป็ นทั้ง Amorphous คือไม่มีรูปทรงแน่ นอน…..หรื อ
อาจจะเป็ น Gel Product ก็ได้…. หลังจากนั้นในช่องว่างระหว่างสารละลายกะของแข็งพวกนี้...
สรรพสิ่ งอื่นๆ ก็อุบตั ิตามมา อาทิเช่น อาจเกิดกระบวนการ Nucleation …..คือมีจุดเริ่ มต้นก่อตัว
แล้ว Hydration Product อื่นๆ ก็เกิดขึ้นตามมา กระบวนการพวกนี้อาจเกิดได้ท้ งั ในสารละลาย
หรื อบริ เวณรอยต่อระหว่างของแข็งกับ สารละลายก็ได้...พอมันมีกา้ วแรกแล้วละก็ ก้าวอื่นๆ ก็
ตามมาละครับ...ผมหมายความว่า...ไฮเดรชัน่ โปรดักส์อื่นๆ ก็เกิดเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ข้ ึนกับว่า
ความเข้มข้นของสารละลายเป็ นยังไง มีน้ า มีอิออนมากน้อยแค่ไหนในจุดนั้น ๆ มีพลังงานที่จะ
ท าให้ เ กิ ด กระบวนการมากน้ อ ยแค่ ไ หนแล้ ว เก๊ า ะมี สิ่ งจ าเป็ นอื่ น ๆ ส าหรั บ การเกิ ด
ผลึกมัย๊ … (อาทิเช่น ผลึกข้างๆ หรื อผลึกเพื่อนบ้านมีการอัดแน่ นมากน้อยแค่ไหน) ฟั งแล้วมึน
ไหมครับ...เอางี้ ผมสรุ ปง่ายๆ ก็แล้วกันว่า การเกิดปฏิกิริยาของพระเอกนางเอก (ซึ่ งก็คือซี เมนต์
กับน้ า) นี่แยกออกเป็ นบันไดห้าขั้นอย่างนี้ครับ… (เหมือนขบวนการเสริ มสวยยังไงยังงั้น)…..

บันไดห้ าขั้น
...บันได ขั้นแรก เป็ นขั้นก่อปฏิกิริยาก่อนครับ...เหมือนคุณสบตากับสาวไงครับ พอ
คุ ณรู ้ สึก โดนใจ...อัน นี้ เ ร็ ว ใช่ ไหมครั บ...ซี เ มนต์ก็เหมื อ นกันแหละ ขั้นนี้ เวลาแป๊ ปเดี ย วคื อ
ประมาณ 15 นาที...เค้าเรี ยกว่าขั้นเริ่ มต้น หรื อเริ่ มต้น หรื อInitial Stage19 …. ในขั้นนี้ ความรัก
เอ้ย ความร้อนล้นปรี่ ...ครับ ถ้าจะวัดปฏิกิริยาอย่างง่าย ๆ เขานิ ยมวัดด้วยความร้อนที่ปฏิกิริยา
คายออกมา ในขั้นนี้แรกนี่ความร้อนพุ่ง
จู๊ด พอตอนปลายๆขั้น ผิวอนุ ภาคซี เมนต์กจ็ ะถูกเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเดรชัน่ ...
ซะจนการทาปฏิกิริยา ช้าลงมากในขั้นนี้ตวั เอกที่ไวไฟกว่า เพื่อนคือ C3A ครับ
ขั้นที่สอง เป็ นขั้นพักตัวครับ...เค้าเรี ยกว่า induction period หรื อ dormant period...
พัก เก๊าะแปลว่าอยูเ่ ฉย ๆ ...รอก่อนว่าจะเอาไงดี...อันนี้ผมพูดเอง...ปฏิกิริยาต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ยงั
นิ่งๆ อยู่ เป็ นช่ วงที่สารองค์ประกอบต่าง ๆ เริ่ มปล่อยอิออนออกมาไงครับ ถ้ามี Gypsum น้อย
ไปอาจเกิด flash set20 ช่วงนี้จะกินเวลาระหว่าง 15 นาที ถึง 4 ชัว่ โมง ถ้าเป็ นคอนกรี ตก็จะเป็ น
ช่วงที่คอนกรี ตยังเหลวอยูส่ ามารถทางานได้……. ในช่วงนี้อะไรอะไรก็ดูจะขึ้นกับปริ มาณแล้ว
ก็อตั ราส่ วนของสารที่ เป็ นองค์ ประกอบทั้งของซี เมนต์หรื อสารผสมเพิ่มที่ เติมในคอนกรี ต
รวมถึงปฏิกิริยา ระหว่างซี เมนต์กบั สารผสมเพิ่มด้วย ตัวนั้นมากไป ตัวนี้นอ้ ยไป ….พวกนี้มีผล
ต่อพฤติกรรมการไหลแล้วก็การก่อตัวทั้งนั้นละครับ ……
พอความเข้มข้นของอิออนได้ที่...ก็มาถึงขั้นเกิดปฏิกิริยาต่อละครับ ช่ วงนี้ เป็ นขั้น
ที่ 3
ขั้ น ที่ 3 เ ค้ า เ รี ย ก ว่ า ช่ ว ง เ ร่ ง แ ล ะ ก่ อ ตั ว ห รื อ acceleration
and
setting….”why?” อาจารย์ผมเค้าชอบถามยังงี้...
ขั้นนี้กค็ ล้าย ๆ ยังงี้แหละครับ...พอสารละลายมีอิออนมากพอจนถึงระดับนึง….ก็จะ
เริ่ มเกิดปฏิกิริยาในช่วงแรกอย่างเร็ ว ตอนหลังจะช้าลง ผลิต ภัณฑ์ไฮเดรชัน่ ทั้งจากที่เกิดบนผิว
เม็ดซีเมนต์ และที่เกิดในสารละลาย เริ่ มโตขึ้น แทรกช่องว่างที่เดิมเคยมีน้ าเต็มไปหมด มากขึ้น
ทุกที ช่วงที่ 3 นี่กินเวลาซัก…..ประมาณ 4–8 ชัว่ โมง

แล้วก็มาถึงขั้นที่สี่ ขั้นนี้ปฏิกิริยาก็จะช้าลง...ช้าลง กินเวลาประมาณ 8 – 24 ชัว่ โมง
เค้าเรี ยกว่าช่วงช้าและเริ่ มแข็งตัว...ทาไมนะเหรอครับ...ก็ไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์ ไฮเดรชัน่ ส่ วนหนึ่ ง
มันเกิดบนผิวอนุภาคซี เมนต์ใช่ ไหมครับ พอความหนามันเพิ่มขึ้น...น้ าก็จะแทรกซึ มเข้าไปทา
ปฏิกิริยากับซี เมนต์ภายใน ที่ยงั ไม่เกิดปฏิกิริยาได้ช้าลง ช่ วงนี่ แหละครับที่จะเป็ นตัวบอกถึ ง
อัตราการพัฒนากาลังในช่วงต้น
จากนั้นก็จะเข้าสู่ ข้ นั ที่หา้ หรื อที่เค้าเรี ยกว่า Curing Condition ช่วงนี้เป็ นช่วงอายุ 1 –
28 วันแต่หนังสื อบางเล่มนะครับ 15 (เห็นไหมครับว่าผมก็มีการค้นคว้าเปรี ยบเทียบเหมือนกัลล์
...ไม่ได้โม้เฉย ๆ...แฮ่ะ...แฮ่ะ) เขาพูดถึงแต่สี่ข้ นั ตอนสาคัญเท่านั้นละครับ
คุณสงสัยไหมละครับว่า “ลูกคุณช่ างรู ้” เค้ารู ้ได้ยงั งัย๊ ว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นซักเท่าไหร่
แล้ว....... ปฏิกิริยานี่วดั ยากครับ เค้าเก๊าะเลยดูจากผลลัพธ์ที่วดั ได้ง่ายหน่อย คือวัดจากความร้อน
ที่คายออกมา ….เพราะความร้อนที่คายออกมาส่ วนมากมีค่าสอดคล้องใกล้เคียงกับปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้น เค้าวัดโดยใช้ Conduction Calorimeter หรื อบางทีเค้าก็ใช้Thermogramที่ สามารถใช้เป็ น
เครื่ องมือบอกถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น แถมยังเอามาประยุกต์ใช้กบั การดูผลกระทบของสารผสม
เพิ่มต่อปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ด้วยนะครับ
เราอาจจะสรุ ปได้ง่ายๆยังงี้….ตามความเห็นของผมนะคร๊ าบ…ว่าการเกิดปฏิกิริยา
เกิดของซี เมนต์กะน้ านีคล้ายๆกับคุณมีเม็ดแมงลักช้อนนึ ง...ใส่ ลงในน้ า 1/4 ของแก้ว ตอนแรก
ๆ คุ ณยังเขย่าแก้ว แล้วน้ ากระฉอกอยู่เลย….. แต่พอเม็ดแมงลักพองขึ้นเรื่ อย ๆ จนมันชนกัน
ตอนนี้คุณเขย่ายังไงน้ าก็ไม่กระฉอกแล้วนะครับ เพราะในแก้วของคุณเก๊าะเต็มไปด้วยแมงลัก
พอง ๆ ชนกัน ...ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ฮเดรชั่น เก๊ า ะเหมื อ นกัน คื อ มัน ค่ อ ยา พัฒ นาขึ้ น จนชนกัน แล้ว
มันเก๊าะจะหยุดพัฒนาซะดื้อๆ……
20
flash set เป็ นปฏิกิริยาระหว่าง C3A กับน้ า เกิดขึ้นเร็วมาก ทาให้เพสต์ก่อตัวเร็ วซึ่ ง
เป็ นผลเสี ยต่อการทางาน เค้าเลยเติม Gypsumเพื่อช่ วยหน่ วงปฏิกิริยา แต่ถา้ อัตราส่ วน C3A /
Gypsum สู ง ก็มีโอกาสเกิด flash set ได้ เนื่ องจากการเกิด excessive nucleationและเกิดการ
พัฒนา Calcium aluminate hydrateอย่างเร็ว
…เป็ นไงครับ...สนุกไหม...ตื่นได้แล้วคร๊ าบ...ก๋ วยเตี๋ยวเสร็ จพร้อมรับประทานแล้ว
...

ผลจากปฏิกริ ิยาไฮเดรชั่นและโครงสร้ างภายใน
...เป็ น ไงครับ...ก๋ วยเตี๋ยวอร่ อยไหม...ก๋ วยเตี๋ยวเข้าไปทาปฏิกิริยากับน้ า ย่อย...เกิด
เป็ นอะไรทราบไหมครับ...ความง่วงไงครับอย่างที่เขาบอกว่าหนังท้อง ตึงหนังตาหย่อน...
...แต่ผลจากปฏิ กิริยาไฮเดรชั่นที่ เป็ นผลจากการพบกันของน้ ากะซี เมนต์เกิดเป็ น
หลายอย่างครับ...เช่ น แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 หรื อเรี ยกง่าย ๆ ว่า CH…แคลเซี ยมซิ ลิ
เกตไฮเดรด หรื อ C-S-H….. เอ ทริ งไจท์ ทั้งที่อยูใ่ นรู ปเสถียรและไม่เสถียร..อันนี้เป็ นผลิตภัณฑ์
หลักๆ นะคร๊ าบ..นอกจากนั้นก็ยงั มีอนุ ภาคซี เมนต์ที่ยงั ไม่เกิดปฏิกิริยาอีก...ไอ้ พวกนี้ รวม ๆ
เรี ยกว่าเป็ น Cement Matrix21…ทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่ อมประสานหิ นกับทรายเข้าด้วยกัน...ทาให้
เกิดโครงร่ างที่แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักได้ไงครับ
พู ด ใหม่ ค รั บ ว่ า ไอ้ เ จ้ า ตั ว เชื่ อ มประสานที่ เ ป็ นผลจากปฏิ กิ ริ ยาไฮเดรชั่ น นี่
ประกอบด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลายชนิ ด นะคร๊ า บ…. ตัว หลัก ตัว แรกคื อ Calcium Silicate
Hydrate หรื อ เรี ย กง่ า ย ๆ ว่า C-S-H อย่า งที่ ผ มบอกน่ ะ แหละครั บ เจ้า นี่ เ ค้า เป็ นผลพวงของ
ปฏิกิริยาจาก C2S และ C3S เป็ นของแข็งมีอยู่ซักประมาณ 50% – 60% ………ถ้าจะมองใน
สายตาของผม...เจ้านี่หน้าตาขี้เหร่ สุด ๆ ค่าที่ไม่มีรูปทรงแน่นอนอาจเป็ น fibrous มัง่ ก็ได้ ภาษา
ปะกิดเค้าเรี ยกว่า amorphous…ไม่มีใครรู ้ส่วนประกอบที่แน่นอน แถมยังมีผรู ้ ู ้15 บอกซะอีกว่า...
มันอาจมีหลายชนิดด้วยนะฮ้า...ขึ้นอยูก่ บั อัตราส่ วนของCalcium ต่อ Silica…เหอะครับมันจะมี
กี่ชนิ ดก็ช่าง...เรื่ องมันจะยาวมากไปถ้าผมมัวมา “ฝอย” เรื่ องนี้ ….แต่ที่สาคัญคือเจ้านี่ถึงจะรู ป
ไม่งาม(แต่นามเพราะ สมัยหนึ่ งเค้าเรี ยกเจ้านี่ ว่า Tobomerite gel) แต่ก็ทาหน้าที่ สาคัญมาก
สาหรับคอนกรี ต นัน่ เก๊าะคือเป็ นตัวให้กาลัง…….ที่คอนกรี ตรับกาลังได้ดี๊ดี ก็เจ้า C-S-H นี่ ละ
ครับเป็ นตัวหลัก แถมเจ้านี่ ยงั คงทน ละลายน้ ายาก ถูกกัดกร่ อนได้ยาก เก๊าะเลยเป็ นตัวสาคัญที่
ทาให้คอนกรี ตมีความคงทนสู งซะอีกแล้วจะไม่เรี ยกพระ เอกได้งยั๊ ...
ตัว หลัก ที่ ส องคื อ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ (CH)…แหมฟ้ าประทานให้ C-SH มาแล้วทาไมต้องแถมเจ้า CH มาด้วยก็ไม่รู้! ..….. เจ้านี่ตอ้ งจัดว่ามีลกั ษณะเป็ นผูร้ ้ายนิดหน่อย
ละครั บ...เพราะว่า เจ้า ตัว นี้ ล่ า บึ๊ ก มี ข นาด 0.01 – 0.1 มม.ถ้า เที ย บกับ C-S-H ที่ มีข นาด
ประมาณ 5-2x0.2 ไมครอน22 เท่านั้น แถม มีสารองค์ประกอบกะรู ปร่ างหน้าตาที่แน่นอน...คือ

เป็ นรู ปหกเหลี่ยมขนาดค่อน ข้างใหญ่ นอกจากนั้นยังใจเสาะ ละลายน้ าได้ง่าย ไม่ค่อยทนทาน
ต่อสารเคมี….แถมไม่มีผลต่อการรับแรงของคอนกรี ตซะอีก….เฮ้อ…
โดยทัว่ ๆ ไปนะครับ...คอนกรี ตจัดว่ามีคุณสมบัติละลายน้ าได้ต่ามาก แต่เมื่อเทียบ
ในหมู่ผลิตภัณฑ์ไฮเดรชัน่ ด้วยกันแล้ว CH นี่ละลายน้ าได้ง่ายสุ ดๆ...ฟังแล้วเป็ นไงครับ..
เจ้าสารทั้ง 2 ตัวทั้ง CH กับC-S-H นี่ เป็ นผลมาจาก C3S กับ C2S ทาปฏิกิริยากับน้ า
ครับ...ทั้ง C3S กับ C2S นี่ให้ปฏิกิริยาและผลลัพธ์คล้าย ๆ กัน แต่ต่างกันที่ปริ มาณ CH และความ
ร้อน...เห็นละยังครับว่าทาไมเราต้องรู ้เกี่ยวกะซีเมนต์ลึก ๆ หน่อย...
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก ตั ว นึ ง ที่ ผ มอยาก “โค้ ง แล้ ว ผายมื อ ” แนะน าให้ คุ ณ รู ้ จ ั ก ก็ คื อ
แคลเซียม ซัลโฟอลูมิเนต 23 หรื อEttringite ซึ่ งเป็ นผลจากปฏิกิริยาของ C3A กับ Gypsum…..ไอ้
เจ้านี่มนั ไม่ค่อยอยูก่ ะร่ องกะรอยซักเท่าไหร่ แถมยังร้ายอีกตะหาก.......ที่ผมว่าไม่ค่อยอยูก่ บั ร่ อย
กับร่ อง เอ๊ย กะร่ อง กะรอย......ก็เพราะมันเปลี่ยนไปมาได้ง๊ายง่ายขึ้นกับว่าคุณมี C3A มากน้อย
ซัก เท่ า ไหร่ เติ ม ยิ บ ซั่ ม ลงไปท าปฏิ กิ ริ ย า “ขัด คอ” พอไหม......คื อ ถ้า คุ ณ มี ยิ บ ซั่ ม มากพอ
(อัตราส่ วน/ C3A เท่ากับ 3) คุณเก๊าะจะได้ Ettringite ซึ่งมีรูปร่ างเป็ นผลึกคล้าย ๆ แท่งหกเหลี่ยม
แต่ มีค่า Aspect ratio24มากกว่าผลึก CH มาก แต่ โดยทัว่ ๆ ไปถ้าดูจากSEM25 ก็ จะเห็ นเป็ น
เหมือนแท่งเข็มยาว ๆ เท่านั้น (ดูรูปเปรี ยบเทียบนะคร๊ าบ) ที่สาคัญกว่ารู ปร่ างเป็ นไหน ๆ ก็คือ
ถ้ามันไม่เสถียร...เพราะมียบิ ซัม่ น้อยไป มันจะเปลี่ยนรู ปไปเป็ น Monosulfo aluminate26 ซึ่ งเมื่อ
คอนกรี ตแข็งตัวแล้ว...แล้วก็เผอิ๊ญ...พระเอกคอนกรี ตของเราต้องไป อยูใ่ นสถานที่ที่ไม่ค่อยจะ
ดี...อาทิ มีสาวๆ เอ๊ย...ซัลเฟตเยอะ อย่างเช่นอยูใ่ นที่แหล่งน้ าใต้ดินมีซลั เฟตอันอุดม!...ซัลเฟตอิ
ออนก็จะค่อย ๆ ซึมผ่านเข้าไปในเนื้อคอนกรี ต...ที่น้ ีพอไปเจอะกับแคลเซี ยมซัลโฟอลูมิเนต ไฮ
เดรตที่มีซลั เฟตน้อย หรื อมีชื่อเล่น ๆ ว่าMonosulfo aluminate27 มันเก๊าะกระดี๊กระด้าเข้าไปทา
ปฏิ กิ ริ ยานะซิ ครั บ ...ผลเป็ นไงเหรอ...เราเก๊ า ะได้ Ettringiteใหม่ น่ ะซี น้ า 28 ที่ นี้ ไอ้
เจ้า Ettringite พวกนี้ น่ะมันปริ มาตรมากกว่าผลิตภัณฑ์ด้ งั เดิมตั้งกว่า 40 ถึง 250 เท่า (ขึ้นกับว่า
ปฏิ กิ ริ ย ามัน เป็ นยัง ไงนะครั บ) 29….มัน เก๊ า ะขยายตัว นะซี ค รั บ...พอมัน ขยายตัว ท่ า มกลาง
คอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว คอนกรี ตรอบ ๆ รับแรงไม่ได้กแ็ ตกร้าวน่ะซิ ครับ...นี่เก๊าะเป็ นแบบที่นกั
คอนกรี ตวิทยาเค้า เรี ยกกันว่า การกัดกร่ อนทาลายด้วยซัลเฟต (Sulfate Attack)ไงครับ

ผลิตภัณฑ์ไฮเดรชัน่ ที่ผมพูดถึง 3 ชนิดนี้ เป็ นตัวหลักนะครับ...ตัวรองผมเลยไม่พูด
ถึงดีกว่า...เพราะเรื่ องมันยาววว...
ช่ องว่ างในคอนกรีต
…โครงสร้างภายในของคอนกรี ต ประกอบด้วยเพสต์ซ่ ึ งก็จะทาหน้าที่เหมือนกาว
เชื่ อมยึดโยงหิ นกับทรายเข้าเป็ น โครงข่ายใหญ่ที่แข็งแรง (แฮ่ะ แฮ่ะ… ในตอนหลังน่ ะครับ)
สามารถรับแรงได้ตามที่คุณต้องการ ….
นอกจากส่ วนที่เป็ นเพสต์จะประกอบไปด้วย CH กับC-S-H แล้วก็ Ettringite สาม
ทหารเสื อ หรื อ“Three Musketeers”ที่เล่ามานี้ แล้ว ….ความจริ งเนื้ อทึบ ๆ ของคอนกรี ตที่เรา
เห็นจาก “ลูกกะตา” เปล่า ๆ ของเรานี่ ข้างในมันจะมีโพรงเล็กโพรงน้อยหรื อช่ องว่างเต็มไป
หมดนะครับ ทั้งชนิ ดที่ต่อเนื่ อง และไม่ต่อเนื่ อง30 ….แถมช่ องว่าง ขนาดต่าง ๆ ที่แทรกอยู่ใน
ซีเมนต์เพสต์อีก
ช่ องว่างในเนื้ อคอนกรี ตนี่ มีหลายขนาดมากนะครับ …ตั้งแต่ขนาดใหญ่ที่เค้าชอบ
เรี ยกกันว่าโพรงมากกว่าช่องว่าง…พวกนี้มกั จะเกิดจากฝี มือทางานที่ไม่ค่อยได้เรื่ อง อย่างเช่นพี่
คนงานเค้าจี้ไม่ค่อยทัว่ พอแกะแบบออก (ว่าที่)นายช่ างแทบเป็ นลม เพราะมีโพรงเยอะเลย…
โพรงพวกนี้มีขนาดเป็ นมิล(ลิเมตร) หรื อเป็ นเซ็น(ติเมตร)เลยนะครับ 31
แต่ถึงเค้าจะทางานดียงั ไง ในเนื้ อคอนกรี ตก็ยงั มีช่องว่างขนาดเล็กจนถึงขนาดจิ๋ว
แทรกอยูแ่ หละครับ ….เค้าเรี ยกว่าโพรงคาปิ ลลารี่ 32 โพรงพวกนี้มีขนาดตั้งแต่ สิ บนาโนเมตรถึง
สิ บไมครอน33 ถ้าขนาดจิ๋วลงมาอีกก็จะแทรกอยู่ในเนื้ อผลิตภัณฑ์ไฮเดรชั่นที่เรี ยกกันว่า Gel
poreไงครับ….พวกนี้มีขนาดตั้งแต่สิบไมครอนลงมาถึงเล็กกว่า 0.5 นาโนเมตร….เฮ้ออออ…
ช่องว่างพวกนี้ไม่ได้เป็ นของแถมเปล่าๆนะคร๊ าบ…ของแถมพวกนี้มีผลต่อสารพัด
คุณสมบัติของคอนกรี ตเต็มๆเลย….ทั้งกาลัง ความซึ มได้ แล้วก็การหดต้ว การคืบ ไปยาลน้อย
และไปยาลใหญ่!
นอกจากโพรงหรื อ Void ที่ผมว่านี่ แล้ว ...แล้วก็มีส่วนที่เป็ นรอยต่อระหว่างเพสต์
กับเม็ดหิน เม็ดทรายอีก …ยังไม่จบครับ ยังมีปูนซีเมนต์ส่วนที่ยงั ไม่ได้เกิดปฏิกิริยา… ที่เค้า

เรี ยกว่าเป็ น Unhydrate ซีเมนต์อีก... คร๊ าบ...คุณเข้าใจถูกแล้วละว่าปฏิกิริยาที่ว่านี่ถา้ จะเกิดอย่าง
สมบูร์ณต้องใช้เวลานานมาก…...ทราบไหมครับ เค้าว่า34 ถ้าเอาซี เมนต์เม็ดนึงทาปฏิกิริยากับน้ า
อย่า งเต็ม ที่ สุ ด ๆเลยนะครั บ คุ ณคิ ด ว่าชั้น ผิว ที่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าจะหนาซักเท่ า ไหร่ … จี๊ ด เดี ยว...
4 ไมครอน เท่ านั้นเองนะครั บสาหรั บ 28 วัน ถ้าปล่ อยให้ผ่านไปปี นึ ง ก็จะได้ความลึ กเพิ่ ม
เป็ น 2 เท่า 8 ไมครอนครับ! เห็นไหมครับถ้าเวลาผ่านไปจนคุณแก่...ผมก็ว่าข้างในคอนกรี ตก็ยงั
อาจเกิด ปฏิกิริยาอยู่นนั่ แหละครับใครจะรู ้...ผมไปอ่านเจอจากไหนไม่รู้เค้าว่าข้างใน เขื่อนฮู
เวอร์ ในอเมริ กา 35 ซึ่ งสร้างมาตั้ง 76 ปี แล้ว...ข้างในยังคงมี “ปฏิกิริยา” ดาเนิ นอย่างต่อเนื่ องอยู่
เลยครับ!...
กล่ า วโดยสรุ ป ก็คื อ ข้า งในเนื้ อ คอนกรี ต นอกจากจะมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ไ ฮเดรชั่น อยู่
เยอะแยะแล้ว…ยัง ไงยังไงก็มีส่วนของเม็ดซี เมนต์ที่ยงั ไม่ได้ทาปฏิกิริยา มีช่องว่างหลากหลาย
ขนาด ที่ อาจมี น้ าอยู่ขา้ งใน แล้วก็ยงั มี หิ นทรายที่ ยึดโยงด้วยซี เมนต์เพสต์อีกด้ว ย แถมยัง มี
รอยต่อระหว่างหินทรายกะเพสต์อีก…เห็นไหมครับว่ามันยุง๊ ยุง่ ...
….แต่คุณลองทายังงี้ซิครับ...
ลองจับมันแยกเป็ น 2 กองก่อน ที่เค้าเรี ยกว่า Two Phase Material ไงครับ คือกอง
แรกแยกเป็ นหิ นกับทรายที่กระจัดกระจายอยู่ในกองที่สองคือซี เมนต์เพสต์ ทีน้ ี มนั เก๊าะต้องมี
ความแตกต่างระหว่างวัตถุ 2 ชนิ ดใช่ มยั๊ ใช่ มยั๊ ...นัน่ เก๊าะคือบริ เวณผิวรอยต่อที่ผมเกริ่ น ๆ ไป
นัน่ แหละครับ ที่เขาเรี ยกว่า ITZ หรื อ Interfacial Transition Zone36 ไอ้เจ้าบริ เวณตรงนี้ ที่มี
คุณลักษณะที่ “แตกต่าง” ไปจากเนื้อคอนกรี ตทัว่ ๆไป...อย่างเช่นมีความพรุ นมากกว่า มีปริ มาณ
CHหรื อ Ca(OH)2 มากกว่า ผลึกของเจ้านี่ เก๊าะใหญ่กว่าปกติดว้ ย มีรอยร้าวจิ๋ว ๆ เยอะแยะ...เค้า
จัดว่าตรงบริ เวณนี้เป็ นบริ เวณ “จุดอ่อน”ของคอนกรี ตเลยเชี ยว..คุณ ลองคิดดูซิครับว่าพื้นที่ผิว
หินกะทรายนี่มนั เยอะไหม...โดยเฉพาะทราย...เพราะ ฉนั้นผมเก๊าะเลยเลิกสงสัยไปนานแล้วว่า
ทาไม๊คุณสมบัติของคอนกรี ตของเรามันถึง ผันแปรไปได้มากมาย...คุณเห็นด้วยกะผมไหม...ถ้า
เห็นด้วยพวกเรา (คุณกะผมไงครับ) จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อ Engineerคอนกรี ตยังไงละ
ครับ ….. เราต้อง “จัดการ” กะอะไรมัง่ แล้วจะวาง แผน “กาจัด” จุดอ่อนยังไงดี …….แล้วคุ ณ
เห็นละยังครับว่าทาไมผมถึงได้ไป “ค้น” เรื่ องนี้มาเล่าให้คุณฟังตั้งยาว

ทันสมัย….ใหม่ เสมอ
คุ ณฟั งผมฝอย “ฝอย” เกี่ยวกับเรื่ องปูนซิ เมนต์มาตั้งยาว...แต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้
กาลังมีวสั ดุอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผูช้ ม..เอ๊ย จากนักคอนกรี ตวิทยาทัว่ โลก..เจ้า
นี่เค้ามีชื่อว่าจีโอโพลีเมอร์ 37 มีข่าวเล่าลืออีกว่า อีกว่า ปิ รามิดในอียปิ ต์นี่กท็ าจากจีโอโพลีเมอร์
38
.....จริ งๆ แล้วเค้าศึกษา Geopolymer มานานพอควรแล้วละครับ แต่ตอนนี้ เจ้ายุทธจักรสานัก
ต่าง ๆ ในเมืองไทยเริ่ มหันมาสนใจ ซักประมาณ 3 – 4 ปี มาแล้วเห็นจะได้...อย่างสานักที่ผม
เป็ นลูกศิษย์กนั กุฏิก็มี 2 อาจารย์ ขะมักเขม้น (สั่งลูกศิษย์ให้ …แฮ่ะ แฮ่ะ) ทาโน่ นทานี่ ตัวเป็ น
เกลียวหัวเป็ นนอต (อย่างแรกน่ะลูกศิษย์นะครับ...อย่างหลัง แหมต้องเป็ นอาจารย์!) ผมไปแอบ
ดูพี่ ๆ เค้าผสมจีโอ (แหม..ถ้าเติมเอ็นเข้าไปข้างหน้าจะทัน..ซะ...หมัย มาก) ก็สนุกดีครับเรี ยกว่า
มือเป็ นระวิง (อันนี้แปลว่าอะไรไม่ทราบ) เพราะมันมี Setting time หรื อระยะเวลาก่อตัวสั้นกว่า
ปูนซิ เมนต์ปกติ….ตอนนี้เขากาลังคิดกันอยูล่ ะครับว่าจะยืดดดดด….มันออกได้ยงั ไง...เวลาก่อ
ตัวน่ะครับ….ปล่อยให้เค้าคิดไปก่อนก็แล้วกัน….

……..เนื้อที่หมดแล้วครับ…..แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้านะคร๊ าบ……

1

Durability หมาย ถึง ความทนทานต่อการแตกร้าวหรื อ เสื่ อมสภาพ ที่เกิดจากวัสดุเอง หรื ออาจ
เกิดจากความละเลยในการทางาน หรื อเกิดจากการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงก็ได้
2
Pantheon (อาคารปั จจุบนั ) สร้างในปี 125 ADสมัยจักรพรรดิ Hadrian(หลังเดิมถูกไฟไหม้ใน
ปี 80 AD) ใช้คอนกรี ตโบราณที่มีความหนาแน่ นสู งในบริ เวณส่ วนล่างและลดลงในส่ วนบน
เพื่อลดน้ าหนัก กาแพงมีความหนาต่างกันตั้งแต่6.4 ม. ที่ฐาน จนถึง1.2 ม.ที่ส่วนบน
3
Joseph Aspdin คศ.1824ใช้ วิ ธี การเผาสารพวกซิ ลิ ก า และอลู มิ น าจนหลอมตั ว เป็ น
สารประกอบใหม่ดว้ ยวิธีการเดียวกับการผลิตปูนซีเมนต์สมัยใหม่
4
Cement Kiln ในยุคแรก เริ่ มพัฒนาในรัฐเพนซิลเวเนีย ในปี ค.ศ.1890 มีขนาดเพียง 1.5 x15m
5
สารเจือปนหรื อ impurity
6
Reactive silicaเป็ นสารประกอบพวกซิลิกา้ ที่มีความไวต่ออัลคาไลหรื อด่างในปูนซีเมนต์สูง
7
Alkali Aggregate Reaction (AAR): เป็ น การเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตชนิดหนึ่งที่เกิดจากอัล
คาไลในปูนซีเมนต์ ทาปฏิกิริยากับซิลิกา้ บางชนิดในมวลรวม เกิดเป็ นเจลรอบ ๆ มวลรวม เมื่อมี
ความชื้นก็จะขยายตัวดันให้คอนกรี ตที่อยูร่ อบ ๆ แตกออก เป็ นปฏิกิริยาที่ใช้เวลานานประมาณ
10 – 15 ปี บางทีเค้าก็เรี ยกว่า ASR หรื อ Alkali Silicate Reaction เหมือนกัน
8
C3S = Tricalcium silicate, C2S = Dicalcium silicate, C3A = Tricalcium Aluminate
C4AF = Tetracalcium aluminoferrite
9
Exothermic reaction : เป็ นปฏิกิริยาคายความร้อน
10
ปฏิกิริยานี้เรี ยกว่า Flash Setเป็ นปฏิกิริยาที่มีการคายความร้อน วิธีการหมุนโม่ผสมต่อโดยไม่
เติมน้ าไม่อาจช่วยแก้ปัญหาการก่อตัวเร็วเกินไปได้
11
Thermal Stress เป็ นหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนที่อาจทาให้เกิดการแตกร้าวได้
12
การแตกร้าวเนื่องจากความร้อน หรื อ Thermal Cracking
13
เขื่อนภูมิพล ที่ อ.สามเงา จ.ตาก เป็ นเขื่อนคอนกรี ตรู ปโค้ง กั้นแม่น้ าปิ ง เดิ มชื่ อเขื่อนยันฮี
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี.2501เปิ ดใช้งานปี .2508 เป็ นเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ าขนาด 779.2 MW

14

เถ้า ลอยหรื อเถ้าถ่านหิ นเป็ นสารปอซโซลานที่เป็ นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหิ นเพื่อ ผลิต
กระแสไฟฟ้ า เดิ มต้องมีการกาจัดทิ้งโดยการถมที่ ปั จจุบนั นามาใช้เป็ นส่ วนผสมคอนกรี ตซะ
เลย
15
จาก S.Mindess and J.F.Young, Concrete , Prentice –Hall, Inc.1981
16
ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 มีพ้นื ที่ผิวประาณ 4,500 ซม2/กรัม เทียบกับปูนซี เมนต์ชนิดที่ 1 3,300 ซม
2
/กรัม โดยวิธีแอร์เบลน
17
A.H. Neville, Properties of Concrete 4th edition
18
Jolicoceur,C.,Nkinamubanzi,P C.,Simard, M A and Piotte, M., Progress in Understanding
the Functional Properties of Superplasticizers in Fresh Concrete, ACI SP-148, 1994
19
Initial Stage หรื อ period of rapid evolution of heat
20
flash set เป็ นปฏิกิริยาระหว่าง C3A กับน้ า เกิดขึ้นเร็ วมาก ทาให้เพสต์ก่อตัวเร็ วซึ่ งเป็ นผลเสี ย
ต่อการทางาน เค้าเลยเติม Gypsumเพื่อช่วยหน่วงปฏิกิริยา แต่ถา้ อัตราส่ วน C3A / Gypsum สู ง ก็
มีโอกาสเกิด flash set ได้ เนื่องจากการเกิด excessive nucleationและเกิดการพัฒนา Calcium
aluminate hydrateอย่างเร็ว
21
ความจริ งเขาเรี ยกว่ า Hydrated
Cement
Matrix น่ ะ ครั บ แต่ เ นื่ อ งจากมั น มี
ทั้ง Hydrated และ Unhydrated Particles ที่ ยงั หลงเหลื ออยู่ผมเลยเขิ นนิ ด ๆ ที่จะ.อุ บอิบลิ บ
ลับ…...
22
ไมครอน (micron)=10X10-6 m.
23
C3A + 3C`SH + 26H C6 A`S3H32
(Tricalcium Aluminate Ettringite)
24
Aspect Ratio ในที่น้ ีหมายถึงความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลางนะคร๊ าบ
25
ในที่น้ ีคือSEM หรื อ Scanning Electron Microscope เป็ นเทคนิคการถ่ายภาพขยายกาลังสู ง
26
(From 15Concrete byS. Mindess)

C`SH2/C3A
3.0
3.0 – 1.0
1.0
<1.0
0
27

รู ปผลิตภัณฑ์ไฮเดรชัน่
Ettringite
Ettringite + Monosulfo aluminate
Monosulfo aluminate
Monosulfo aluminate solid solution
Hydrogarnet

ชื่อจริ ง tetra calcium aluminate monosulfate 12 Hydrate
28
C4A`SH12 + 2C`SH2 + 16H C6A`S3H32
29
...อันนี้คุณ Mindess 15 เขาบอกนะคร๊ าบผมไม่ได้พดู เอง
30
Connected Void and Disconnected Void
31
entrapped air void มีผลเสี ยต่อคุณสมบัติของคอนกรี ตทั้งกาลังและความทนทาน
32
โพรงคาปิ ลลารี่ (Capillary void)
33
นาโนเมตรเป็ นหน่วยวัดในระบบเมตริ กมีค่า=10x10-9m.
34
S. Gierfz-Hedstorm, The Physical Structure of Hydrated Cement in Neville
35
Hoover Dam สร้างในปี คศ.1931เสร็ จคศ. 1935 ใช้คอนกรี ต 4.36 ล้านลูกบาศก์หลาและใช้
ระบบการลดความร้ อ นในคอนกรี ต หลายวิ ธี เป็ นงานก่ อ สร้ า งแรกที่ น าหมวกนิ ร ภัย ให้
คนทางานใช้ และมีการฝังอุปกรณ์การวัดในคอนกรี ต
36
ITZ หรื อ Interfacial Transition Zone อันนี้คิดในลักษณะ Microscopic Level แล้วนะคร๊ าบ
37
Geopolymer เป็ นวัสดุเชื่ อมประสานอย่างใหม่ ที่ใช้ สารปอชโซสาน ซึ่ งมี silica และอลูมินา
สู ง ท าปฏิ กิ ริ ย า polycondensationกับ ด่ า งแก่ แล้ว เติ ม มวลรวมเป็ น filler ท าหน้า ที่ เ หมื อ น
คอนกรี ตอีกชนิดหนึ่ง
38
.M. W. Barsoum, A. Ganguly and G. Hug, Microstructural evidence of reconstituted
limestone blocks in the great pyramids of Egypt, J. Am. Ceram. Soc., In Press (2006) คณะ

นักวิจยั ศึกษาชิ้นตัวอย่างจากปิ รามิด15 ชิ้นด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) และ
พบว่าสารประกอบ “amorphous” ในชิ้นตัวอย่างประกอบด้วย Calcium และ Magnesium บาง
ชนิดซึ่งไม่พบในหินธรรมชาติ

