


 

 

 

การลดการเกดิ Bleeding และการเพิม่

ความสามารถในการไหล 

 

กรรมวิธีการผสมคอนกรีตมีส่วนช่วยลดปัญหาการเยิ้มน ้ า(Bleeding) ท่ีผิวหน้า
คอนกรีตได ้พร้อมทั้งยงัเพิ่มความสามารถในการท างาน(Workability)ไดดี้ข้ึนดว้ย  Prof.Ei-ichi 
TAZAWA และ Prof.Tetsurou KASAI (1989) ไดท้ าการวิจยัวิธีการผสมท่ีรียกว่า Double 
Mixing Method หรือวิธีการผสมซีเมนตเ์พสทแ์บบแบ่งน ้ าเป็นสองส่วน(DM)  ซ่ึงสามารถลด
การเกิด Bleeding ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผูเ้ขียนไดน้ าแนวทางของงานวจิยัน้ีมาท าการศึกษาเพิ่มเติม 
และประยุกต์ใช้กบัขบวนการในการผสมซีเมนต์เพสท์และคอนกรีตในบา้นเรา เพื่อท่ีจะหา
ความสัมพนัธ์ของการเกิด Bleeding  ความสามารถในการท างาน การหดตวั และความสามารถ
ในดา้นก าลงัของซีเมนตเ์พสทแ์ละคอนกรีตท่ีท าการผสมดว้ยวิธีการ แบบ DM โดยการศึกษา
ได้ท าการศึกษาและน ามาเปรียบเทียบกับการผสมแบบมาตราฐานท่ีใช้กัน อยู่ในปัจจุบัน 
(Single mixing method,SM )ท่ีอตัราส่วนน ้าต่อซีเมนต(์W/C)ต่างๆ เร่ิมจาก W/C=0.4 , 0.5 และ 
0.6 ตามล าดบั 

 

 
 



 

 

 

                         
 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการผสมซีเมนต์เพสท์แบบ Single Mixing (SM) และ Double Mixing 
(DM) 
 
การผสมแบบมาตราฐาน Single Mixing Method (SM) 

 
คือ  วธีิการผสมซีเมนตเ์พสทโ์ดยท าการผสมน ้า W กบัซีเมนตต์ามอตัราส่วนตามท่ีก าหนดเพียง
คร้ังเดียวในการผสม และจะท าการควบคุมปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการผสม เช่น เวลาในการผสม 
เ ค ร่ื อ ง ผสม  ขั้ น ต อนก า ร ป้ อนวัส ดุ ล ง เ ค ร่ื อ ง ผสม  เ ป็ น ต้นดั ง แ สด ง ใน รู ป ท่ี  1 
 
การผสมแบบแบ่งน า้ออกเป็นสองส่วน Double Mixing Method (DM) 

 
คือ วธีิการผสมซีเมนตเ์พสทโ์ดยท าการผสมน ้ากบัซีเมนตต์ามอตัราส่วนท่ีก าหนดตามการ แบ่ง
สัดส่วนของน ้าในการผสมสองคร้ังเป็น W1 และ W2 โดยท่ีมีการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การผสม เช่น เวลาในการผสม สัดส่วนน ้า W1 เคร่ืองผสม ขั้นตอนการป้อนวสัดุลงเคร่ืองผสม  



 

 

 

เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
- การผสมส่วนแรก (Primal Mixing) 

 
คือ  การผสมซีเมนตเ์พสท ์ โดยเป็นการผสมน ้าส่วนแรก W1 กบัซีเมนตจ์ากวธีิการผสมแบบ 

แบ่งน ้าออกเป็นสองส่วน DM 

 
- การผสมส่วนท่ีสอง (Secondary Mixing) 

 
คือ  วธีิการผสมซีเมนตเ์พสท ์ โดยเป็นการผสมน ้าส่วนท่ีสอง W2 กบัซีเมนตเ์พสทท่ี์ไดจ้ากการ
ผสมส่วนแรก (Primal Mixing) จากวิธีการผสมแบบแบ่งน ้ าออกเป็นสองส่วน DM ซ่ึงน ้ าท่ีใส่
ลงไปในส่วนท่ีสองจะท าใหอ้ตัราส่วนน ้ าต่อซีเมนตเ์ท่ากบัค่าท่ี ไดก้  าหนดและเวลาท่ีใชใ้นการ
ผสมโดยรวมแลว้จะเท่ากบัการผสมแบบ SM 

 
 

                        
 
                             รูปท่ี  2 แสดงตวัอยา่งการวดัค่าการเยิม้น ้า (Bleeding) 



 

 

 
การทดสอบวัดค่าการเยิม้น ้า (Bleeding) ท่ีผิวดา้นบน ท าโดยการผสมซีเมนตก์บัน ้ าในเคร่ือง
ผสมซีเมนต์เพสท์ตามขั้นตอนการผสมดังแสดง ในรูปท่ี 1 จากนั้นท าการเทซีเมนต์เพสท์
ตวัอย่างลงในชุดทดสอบการเยิม้น ้ า (Bleeding) ซ่ึงปริมาตรซีเมนตเ์พสทท่ี์ใชใ้นการทดลอง
ประมาณ 400 มิลลิลิตร จากนั้นน าแผ่น Scale ท่ีมีความละเอียดเท่ากบั 1 มิลลิเมตร ติดท่ีผิว
ภายนอกของชุดทดสอบ โดยก าหนดค่าศูนยอ์ยูท่ี่ผิวบนของซีเมนตเ์พสทด์งัตวัอย่างในรูปท่ี 2 
จากนั้นท าการแขวนชุดทดสอบไวแ้ลว้ท าการจดบนัทึกค่าทุก 30 นาที จนกว่าซีเมนตเ์พสท์
ตวัอยา่งจะหยดุการเยิม้น ้ า หรือระยะเวลาผ่านไปอยา่งนอ้ย 4-6 ชัว่โมง ท าการบนัทึกค่า โดยค่า
การเยิม้น ้าท่ีอ่านไดจ้ะน าไปค านวณหาเปอร์เซ็นตก์าร Bleeding ดงัสมการท่ีแสดงในรูปท่ี 2 

 
 

                         
 
รูปที่  3 แสดงอุปกรณ์การทดลองวัดอัตราการไหลของซีเมนต์เพสท์ (JSCE-F531-1993) 
 
การทดสอบหาความสามารถในการไหล ในการทดสอบการไหลของซีเมนตเ์พสทต์วัอยา่ง จะ
ท าการทดสอบตามมาตรฐาน JSCE-F531-1993 โดยการทดสอบจะท าการผสมซีเมนตเ์พสท์
ตวัอย่างในอตัราส่วนน ้ าต่อซีเมนตต์ามสัด ส่วนท่ีก าหนดไว ้ท าการเทซีเมนตเ์พสทต์วัอย่างท่ี
ผสมเสร็จลงในอุปกรณ์ทดสอบจนเตม็พอดี โดยท าการปิดช่องเปิดบริเวณดา้นล่างของอุปกรณ์
ทดสอบใหส้นิท ท าการจบัเวลาอตัราการไหลผ่านของซีเมนตเ์พสทท์นัทีท่ีเปิดช่องเปิดดา้นล่าง 
ใหซี้เมนตเ์พสทต์วัอยา่งไหลผ่านอุปกรณ์ทดสอบอยา่งอิสระ ท าการจดบนัทึกค่าอตัราการไหล
ผา่นอุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานของซีเมนตเ์พสท ์ตวัอยา่ง โดยค่าท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปของเวลาของ 



 

 

 

การไหลของซีเมนตเ์พสทต์วัอยา่ง (วนิาที) ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
 

                      
 
    รูปที ่4 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง W1/C กบั Bleeding ทีW่/C = 0.40, 0.50 และ 0.6 
 

                            
 
                  รูปที ่5 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง T1 กบั BleedingทีW่/C = 0.60 
 



 

 

 

ค่าการเยิม้น ้าท่ีเปล่ียนไปจากการปรับค่า W1/C  จากรูปท่ี 4 แสดงค่าการเยิม้น ้ าของ
ซีเมนตเ์พสทโ์ดยการทดลองท าการปรับเพิ่มค่า W1/C เร่ิมตั้งแต่ 0 และท าการเพิ่มทีละ 0.03 
จนถึงท่ี W1/C = 0.40, 0.50 และ 0.60 (SM) พบว่า เม่ือใช ้W1/C ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.9 จะเกิด
การ Bleeding ในปริมาณสูงโดยมีค่ามากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการผสมแบบธรรมดา (SM) 
แต่เม่ือท าการทดลองเพิ่มค่า W/C ต่อไป พบวา่ การ Bleeding จะมีค่าลดลงมาตามล าดบั และจะ
มีค่าลดต ่าสุดท่ีค่า W1/C = 0.24 ถึง 0.27 โดยประมาณ ซ่ึงสามารถสมมติฐานไดว้่าในช่วงท่ี 
W1/C ตั้งแต่ 0 ถึง 0.06 ซีเมนตมี์การจบัตวักนัเป็นมวลขนาดใหญ่คลา้ยซีเมนตท่ี์ช้ืน  เม่ือน ามา
ท าการผสมจะท าให้เกิดการเยิม้น ้ า (Bleeding) ในปริมาณมากเพราะเน่ืองจากว่าในส่วนผสม
ของซีเมนตเ์พสทน์ ้ ามีอนุภาคท่ีเบาและ การจบัตวัระหว่างอนุภาคซีเมนตมี์นอ้ยเน่ืองจากมวลมี
ขนาดใหญ่จึงท าให้เกิดน ้ า ส่วนเกิน (Excess Water) ท่ีหลุดจากแรงยึดเหน่ียวลอยตวัข้ึนสู่
ผิวหนา้เป็นผลใหเ้กิดการเยิม้น ้ า (Bleeding) ในปริมาณท่ีมากท่ีสุดในช่วงน้ี  และจะลดต ่าลง
ตามล าดบัเม่ือท าการเพิ่มค่า W1/C โดยการ Bleeding จะมีค่าต ่าสุดท่ี W1/C มีค่าประมาณ 0.24–
0.27 ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเกิดจากการท่ีซีเมนต์มีการผสมกับน ้ าส่วนแรกและมีการเกิด 
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่อย่างสมบูรณ์ และเม่ือท าการผสมน ้ าในส่วนท่ีสองจึงท าให้ซีเมนตเ์พสท์มี
การยดึจบัอนุภาคของ น ้าไดดี้มากข้ึน หรือมีพื้นท่ีในการยดึจบัน ้ าไดม้ากข้ึน ท าใหล้ดการยดึจบั
กนัระหว่างอนุภาคน ้ ากบัน ้ าดว้ยกนัเอง จึงมีผลให้เกิดการเยิม้ (Bleeding) ลดนอ้ยลง ทั้งน้ีไม่
เพียงแต่ปริมาณน ้ าในส่วนแรก (W1) เท่านั้นท่ีมีผลต่อการเกิด Bleeding แต่เวลาท่ีใชใ้นการ
ผสมกมี็ผลดว้ยเช่นกนั 

ค่าการเยิม้น ้ าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเวลาในการผสมเพิ่มข้ึน จากรูปท่ี 5 แสดงการใชเ้วลา
ในการผสมซีเมนตเ์พสทท่ี์ W/C = 0.60 และ W1/C = 0.27 เวลาในการผสมช่วงแรก (Primal 
Mixing Time for DM) ท่ีมากข้ึนจะท าใหก้ารเยิม้น ้ าลดลงอยา่งมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 0–3 นาที อตัราการ Bleeding จะลดต ่าลง แต่เม่ือใชเ้วลาในการผสมมากกว่า 3 นาทีไป
แลว้อตัราการคายน ้าจะลดต ่าลงเลก็นอ้ยเท่านั้น จะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงในการ 

 



 

 

 

ผสมแบบ DM นอกจากปริมาณน ้ าในส่วนแรก (W1) ท่ีใชผ้สมแลว้ เวลาท่ีใชใ้นการผสมกเ็ป็น
ส่วนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีควรใหค้วามสนใจ 

 
 

                             
 
รูปที่ 6 ค่าความสัมพันธ์ระหว่า W/C กับ Bleeding ที่ การผสมแบบ SM เที่ยบกับ DM 
 

                                  



 

 

 
รูปที่ 7 ค่าความสัมพันธ์ระหว่า W/C กับ Bleeding ที่ การผสมแบบ SM เที่ยบกับ DM 
 
ค่าการเยิม้น ้าที่ลดลงจากวิธีการผสมแบบ DM จากรูปท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าการผสมแบบ DM 
สามารถลดการเกิด Bleeding ในซีเมนตเ์พสทต์วัอยา่งไดใ้นทุกๆ W/C (0.40, 0.50, 0.60) โดย
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่าในซีเมนตเ์พสทท่ี์ W/C = 0.60 ดว้ยวิธีการผสมแบบ DM สามารถลดการ 
Bleeding ได้มากกว่าสองเท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการผสมแบบ SM และไม่เพียงลดการ 
Bleeding ไดแ้ลว้แต่วิธีการผสมแบบ DM ยงัสามารถท าใหซี้เมนตเ์พสทท่ี์ W/C = 0.40 มีอตัรา
การไหลท่ีดีข้ึนดว้ย ตามแสดงดงัรูปท่ี 7 

 
 

                           
 
รูปท่ี 8 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่า W1/C กบั Bleeding ท่ี การผสมแบบ DM โดยใส่สาร 
Superplasticizer W/C 0.40 

 

 



 

 

 
 

                             
 
รูปท่ี 9 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่า W1/C กบั Bleeding ท่ี การผสมแบบ DM โดยใส่สาร 
Superplasticizer W/C 0.60 

 
 
ค่าการเยิม้น ้าที่เปลีย่นไปเมื่อมีการเติมสารลดน ้า (SP) และ ปรับค่า W1/C จากรูปท่ี 8 และ 9 
ลกัษณะของการเยิม้น ้ าท่ีเกิดข้ึนในซีเมนตเ์พสทต์วัอยา่งท่ีไดจ้ากวิธีการผสม แบบแบ่งน ้ าสอง
ส่วน (DM) ท่ีมีสารผสมเพิ่มเป็นส่วนผสมท่ีมีอตัราส่วนน ้าต่อซีเมนตท่ี์ต่างกนัและสัด ส่วนของ
สารผสมเพิ่มในปริมาณท่ีต่างกนั พบว่าสารผสมเพิ่มมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มปริมาณการเยิม้น ้ า
ในซีเมนตเ์พสท์ใน ทุกอตัราส่วน แต่ดว้ยวิธีการผสมแบบ DM สามารถควบคุมการเยิ้มน ้ า 
(Bleeding) ใหมี้ค่าต ่าสุดอยูใ่นช่วงท่ี W1/C ประมาณ 0.24 – 0.26 ซ่ึงมีแนวโนม้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัทุกๆอตัราส่วน จากการทดสอบพบว่าเม่ือเติมสารลดน ้ า SP ผสมในซีเมนต์
เพสทจ์ะท าใหค่้าการ Bleeding เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะเม่ือค่า SP มีปริมาณ 1.5 % โดยน ้ าหนกั
ของซีเมนต ์ค่า Bleeding จะเพิ่มข้ึนกว่า 4 เท่าของซีเมนตเ์พสทธ์รรมดาท่ีไม่ไดเ้ติมสาร SP ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นดงัรูปท่ี 8 และ 9 



 

 

 
 

                             
 
รูปท่ี10 ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ W/C กบั Bleeding ท่ี ไม่ไดใ้ส่สาร SP และใส่สาร SP 

 
 

                              
 
รูปท่ี 11 ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ W/C กบั อตัราการไหลท่ีไม่ไดใ้ส่สาร SP และใส่สาร SP 

 



 

 

 
 
ค่าการเยิม้น ้า (Bleeding) ท่ีเกิดข้ึนในซีเมนตเ์พสทต์วัอยา่งท่ีใส่และไม่ใส่สาร SP จากรูปท่ี 10 
พบวา่ซีเมนตเ์พสท ์

ท่ีใชค่้า W/C ท่ีสูงข้ึนมีความแตกต่างกนัอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีใชค่้า W/C 
ท่ีต  ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีค่า W/C = 0.60 ค่าการเยิม้น ้ าในในซีเมนตเ์พสทต์วัอยา่ง (DM with 
SP) จะมีค่าท่ีลดต ่าลงกวา่ซีเมนตเ์พสทต์วัอยา่งท่ีไดจ้ากการผสมแบบธรรมดา (SM with SP) อยู่
ประมาณร้อยละ 37 ดงัรูปท่ี 10 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าซีเมนตเ์พสทเ์ม่ือใส่สาร SP จะท าให้เกิดการ 
Bleeding ในปริมาณท่ีมาก ซ่ึงวิธีการผสมแบบ DM สามารถช่วยลดการเกิด Bleeding ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
ค่าความสามารถในการไหลทีเ่กดิขึน้ในซีเมนต์เพสท์ตัวอย่างที่ใส่และไม่ใส่สาร SP จากรูปท่ี 11 
อตัราการไหลของซีเมนต์เพสทต์วัอย่างท่ีมีสารผสมเพิ่มเป็นส่วนผสมมีอตัราการไหลท่ีดีข้ึน 
เม่ือเปรียบเทียบกบัซีเมนต์เพสท์ตวัอย่างท่ีได้การผสมแบบธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตวัอย่างท่ีค่า W/C ต ่ามากเท่าไรก็จะเห็นถึงความแตกต่างไดอ้ย่างชัดเจน การทดลองตาม
มาตรฐาน JSCE-F531-1993 พบว่าในซีเมนตเ์พสท์ท่ี W/C=0.40, 0.50 และ 0.60 วิธี DM 
สามารถพฒันาใหซี้เมนตเ์พสทมี์อตัราการไหลไดดี้ข้ึน ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 โดยซีเมนตเ์พสท์
ท่ี W/C=0.40,SP=1.00 % วิธี DM สามารถพฒันาใหอ้ตัราการไหลผ่านอุปกรณ์ทดสอบไดจ้าก 
2.13 วินาที เหลือเพียง 1.84 วินาที และถา้เปรียบเทียบกบัการผสมแบบ SM แลว้พบว่าวิธี DM 
เม่ือประยกุตใ์ชร่้วมกบัสารผสมเพิ่มในอตัราส่วนท่ี 1% แลว้สามารถพฒันาใหมี้อตัราการไหลท่ี
ดีกวา่แบบ SM จากเดิมท่ีมีอตัราการไหลผา่นอุปกรณ์ทดสอบท่ีประมาณ 7.05 วินาที เหลือ 1.84 
วนิาที หรือสามารถพฒันาใหอ้ตัราการไหลใหดี้ข้ึนไดป้ระมาณ 73.90% ซ่ึงจะเห็นไดว้่าวิธีการ
ผสมแบบ DM สามารถท่ีจะพัฒนาให้ซีเมนต์เพสท์ท่ีมีสารผสมเพิ่มเป็นส่วนผสมมี
ความสามารถใน การไหลท่ีดีข้ึนโดยท าใหซี้เมนตเ์พสทใ์ชเ้วลาในการไหลผา่นอุปกรณ์ทดสอบ 
มาตรฐานลดลงมากกวา่คร่ึงของการผสมแบบ SM  ดงัแสดงในรูปท่ี 11 
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บทคดัยอ่ : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานาน และทรงมีพระราชด าริว่า การ
พฒันาใดๆ ท่ีไม่ซับซ้อน ใช้วิธีการท่ีเรียบง่าย ประหยดั และเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินจะ
ก่อใหเ้กิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ดงันั้นเพื่อสนองพระบรมราโชวาทและพระราชด าริ งานวิจยั
ฉบบัน้ีจึงมีจุดประสงคท่ี์จะพฒันาและผลิต “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” เพื่อใชส้ าหรับ
การก่อสร้างบ้านต้นทุนต ่า โดยกระบวนการผลิตจะไม่ซับซ้อน เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ช ้อนุรักษ์
และรักษาสภาพแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน ตน้ทุนการผลิตและการลงทุน จากการศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพวสัดุหญา้แฝกดินเหนียวพบว่า วสัดุดงักล่าวมีคุณสมบติัทางกายภาพท่ีดี
เหมาะแก่การก่อสร้างยุง้ฉาง ดังนั้น จึงได้ท าการพฒันาต่อเน่ืองจากวสัดุหญา้หญา้แฝกดิน
เหนียว เป็น “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” เพื่อประยกุตใ์ชง้านในรูปแบบต่างๆไดม้ากข้ึน 
ในงานวิจยัฉบบัน้ี ไดท้  าการศึกษาและออกแบบ ขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะสมแก่การใช ้การ
สร้างเคร่ืองมืออดักอ้นส าเร็จรูปอย่างง่ายโดยใชแ้รงงานคนแทนการพึ่งพิง วิทยาการสมยัใหม่ 
การ ศึกษาเ ร่ือง เทคนิคการผลิตและการ เ ร่งการแห้งตัว เพื่ อย่นระยะ เวลาการผลิต 
จาก การศึกษา พบว่า “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” มีลกัษณะคลา้ยคลึงอิฐดินเผา แต่
ขนาดจะใหญ่กว่า และน ้ าหนกัเบากว่าอิฐดินเผา  นอกจากนั้น ยงัมีความคงทนและสามารถยดึ
เกาะกนัไดอ้ยา่งดีเน่ืองจากการออกแบบรูปทรงโดยให ้มีครีบกนัเล่ือนทั้งแนวด่ิงและแนวนอน 
“กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” สามารถใชเ้ป็นผนงัรับน ้ าหนกัส าหรับการก่อสร้างบา้น
และยุง้ฉาง อีกทั้งยงัน ามาประยกุตใ์ชง้านอ่ืนๆไดง่้าย เป็นวสัดุท่ีกนัเสียง และไร้สารพิษ น ามา
ประกอบเป็นผนังไดเ้ร็วในระยะเวลาอนัสั้ น ในการผลิต จะน าเอาหญา้แฝกจุ่มลงในน ้ าดิน
เหนียว แลว้วางลงในแม่พิมพ ์จากนั้นออกแรงอดัโดยใชเ้คร่ืองอดักอ้นส าเร็จรูป ซ่ึงจะระบาย
ดินเหนียวส่วนเกินและอากาศออกมา และได้ “ก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวส าเร็จรูป”ตามท่ี
ตอ้งการ ในระหว่างการผลิต หากอากาศช้ืน จะน าเอา “ตู ้เป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ี” มา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อยน่ระยะเวลาการแหง้ตวั และควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน อยา่งไรกต็าม หาก
เร่งการแห้งตวัโดยการเพิ่มอุณหภูมิ จะก่อให้เกิดรอยแตกท่ีพื้นผิวกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปเน่ืองจากจากหด ตวัอยา่งรวดเร็ว ส่วนเคร่ืองมืออดักอ้นส าเร็จรูปอยา่งง่ายสามารถผลิต 



 

 

 

กอ้นหญ้าแฝกดินเหนียว ส าเร็จรูปได้หลายรูปแบบโดยมีช่องใส่แท่งไม้ไผ่ส าหรับการรับ
น ้ าหนกั ส่ิงปลูกสร้างโดย “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” จะมีตน้ทุนก่อสร้างต ่า ไดส่ิ้ง
ปลูกสร้างท่ีเยน็สบาย ประหยดัพลงังาน และถือไดว้่าเป็นเทคโนโลยีท่ีใชแ้รงงานคนเป็นหลกั
ซ่ึงเหมาะแก่ชุมชน และถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการพฒันาชุมชนซ่ึงใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติทอ้งถ่ินผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้น 

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 

 

 

 

 



 

 

 

บทน า 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานาน ดงันั้นเพื่อสนองพระบรม
ราโชวาทและพระราชด าริ งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมีจุดประสงค์ท่ีจะพฒันาและผลิตวสัดุก่อสร้าง 
“กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” ดว้ยวิธีการท่ีเรียบง่าย ไม่ซ ้ าซ้อน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้น้ีไปยงัพื้นท่ีในชนบท จากการศึกษา ดว้ยวิธีการผลิตและการก่อสร้าง จะสามารถลด
ตน้ทุนและการน าเขา้วสัดุก่อสร้าง อนุรักษแ์ละรักษาสภาพแวดลอ้ม และช่วยให้ประชาชนมี
ความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 

 
จากการศึกษา พบว่า วสัดุหญ้าแฝกดินเหนียวมีคุณสมบัติท่ีเหมาะแก่การสร้างยุง้ฉางและ
สามารถใช้ แทนอิฐเพื่อการก่อสร้างบา้น อีกทั้งวสัดุดงักล่าว มีความเป็นฉนวนซ่ึงจะท าให้
ส่ิงก่อสร้างนั้นเยน็สบายและประหยดัพลงังาน นอกจากนั้น วสัดุหญา้แฝกดินเหนียวยงัผลิตจาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ท าให้การก่อสร้างมีตน้ทุนต ่า การผลิตใชเ้ทคโนโลยแีรงงานคนเป็น
หลกัซ่ึงเหมาะแก่ชุมชน กระบวนการผลิตท่ีเรียบง่าย ไม่ซ ้ าซอ้น และพฒันากว่าวิธีการดั้งเดิม
ซ่ึ ง จ ะ เ ห ม า ะ แ ก่ ส ภ า พ ท้ อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ก า ร ล ง ทุ น ท่ี สู ง 
ขั้นตอนงานวิจยั ไดเ้นน้ท่ีการพฒันาวสัดุหญา้แฝกดินเหนียว ไปเป็นกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างบ้านต้นทุนต ่า ซ่ึงได้เน้นเร่ืองการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เหมาะสมและน าไปใช้ได้ง่าย การสร้างเคร่ืองมือกดอย่างง่ายและกระบวนการผลิตโดยใช้
แรงงานคนเป็นหลัก เทคนิคการเร่งการแห้งตัวโดยใช้แสงอาทิตย์และตู้เป่าลมร้อนแบบ
เคล่ือนท่ีใน วนัท่ีอากาศช้ืน 

 

 



 

 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและล าดบัของงานวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 เร่ิมจากการเตรียม
วตัถุดิบไปจนถึงการก่อสร้างหอ้งตวัอยา่ง ไดแ้บ่งขั้นตอนออกเป็น 4 หวัขอ้ โดยงานวิจยัฉบบัน้ี 
ไดเ้นน้เน้ือหาในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 (การออกแบบรูปร่างเรขาคณิต การสร้างเคร่ืองมืออดักอ้น
อยา่งง่าย และการผลิต) ดงัน้ี 

1.  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ : เพื่อท าการศึกษา ส ารวจ-ตรวจสอบ และพิจารณาหาแหล่งวตัถุดิบ
ในประเทศไทย เพื่อใชใ้นงานวิจยั ศึกษาคุณสมบติัหญา้แฝกและดินเหนียวเพื่อคดัเลือกหญา้
แฝกและดินเหนียวท่ี เหมาะสม รวมถึงศึกษาการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตท่ีเหมาะสมและ
น าไปใชไ้ดง่้าย การสร้างเคร่ืองมืออดักอ้นอยา่งง่ายและกระบวนการผลิตโดยใชแ้รงงานคนเป็น
หลกั ในการศึกษาจะก าหนดบรรทดัฐานใหไ้ดก้อ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปท่ีมีขนาด ใหญ่
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้มีความแข็งแรงและยึดเกาะกนัไดดี้ ผลิตไดง่้าย แหง้เร็ว ควบคุมคุณภาพได ้
ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างนอ้ย และสามารถน าไปปฏิบติัหรือใชง้านไดส้ะดวก 

2.   กระบวนการผลิต : เร่ิมจากการน าหญา้แฝกท่ีคดัเลือกแลว้มาตดัให้ไดค้วามยาวเท่ากบั
แม่พิมพ ์ จุ่มลงในน ้ าดินเหนียว วางลงในแม่พิมพ ์แลว้ใชเ้คร่ืองมืออดักอ้น กดลงในแม่พิมพ์
เพื่อให้น ้ า ดินเหนียวส่วนเกินและอากาศในแม่พิมพ์ออกจนก้อน ส า เ ร็จรูปคงรูป ใน
กระบวนการผลิตสามารถท าไดทุ้กสภาพอากาศ (ไม่จ าเป็นตอ้งมีแดด) แต่หากสภาพอากาศช้ืน
หรือไม่มีแดด สามารถน าตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีมาใชเ้พื่อเร่งการแหง้ของกอ้นหญา้แฝกดิน 
เหนียวส าเร็จรูปได ้โดยปกติในการท าใหแ้หง้จะใชเ้วลาประมาณ 5 วนั โดยใชพ้ลงังานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย ์แต่หากใชตู้เ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีไดจ้ะใชเ้วลาเพียง 3 วนั ซ่ึงก่อนน าเขา้
ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีจะตอ้งผึ่งใหผ้ิวท่ีกอ้นแหง้หมาดๆ ก่อน ส่วนเคร่ืองมืออดักอ้นอยา่ง
ง่าย สามารถผลิตกอ้นส าเร็จรูปไดห้ลายรูปแบบ เพื่อการก่อสร้างในหลายลกัษณะรูปแบบของ
อาคาร 

 



 

 

 

3.  การทดสอบในหอ้งปฏิบติั : เพื่อศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและทางกลของหญา้แฝก ดิน
เหนียว และกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป ศึกษาระยะเวลาการแห้งตวั ความหนาแน่น 
ความสามารถการน ้ าหนักแบกทาน การรับแรงดัด และการทดสอบความสามารถการรับ
น ้าหนกัแบกทานของผนงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ASTM 

4. การก่อสร้างหอ้งตวัอยา่ง : มีจุดประสงคเ์พื่อน ากอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป มาท าการ
ก่อสร้างหอ้งตวัอยา่ง เพื่อเป็นตน้แบบแสดงวธีิการและเทคนิคการก่อสร้าง ท าการวเิคราะห์ดา้น
ต้นทุนและประสิทธิภาพระหว่างผนังอิฐและผนังก้อนหญ้าแฝก ดินเหนียวส าเ ร็จรูป 
นอกจากนั้น ยงัไดท้  าการศึกษาวสัดุเคลือบผิวท่ีเหมาะสมจากวสัดุเคลือบผิวทั้ง 4 ชนิด และการ
เตรียมผิวผนงั 2 รูปแบบ เพื่อหาวสัดุท่ีเหมาะสมในการใชง้านพฒันาการดา้นรูปแบบในการ
ออกแบบก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวส าเร็จรูปและการผลิต จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
ต่อไปน้ี 

 
(1) วตัถุดิบทั้งหญา้แฝกและดินเหนียวเป็นวสัดุธรรมชาติ ดงันั้น ในขั้นการเตรียมการจะไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มไดง่้าย 

 
(2) ในกระบวนการผลิตควรใช้ประโยชน์จากพลังงานจากธรรมชาติให้มากท่ีสุด เช่น 
กระบวนการตากแหง้โดยพลงังานจากแสงอาทิตย ์

 
(3) ใน งานวิจยั มีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกอีกทาง
หน่ึง เพื่อเป็นพืชรายได้ นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน ้ า โดยจะ
พิจารณาวตัถุดิบจากธรรมชาติอ่ืนๆ ร่วมในการผลิต ซ่ึงกระบวนการผลิตควรจะตอ้งเหมาะสม
กับสภาพท้องถ่ิน แต่แตกต่างจากวิธีการดั้ งเดิมโดยปราศจากการลงทุนต้นทุนสูงหรือ
เทคโนโลยซีบั ซอ้น 



 

 

 
(4) การผลิตควรท าไดทุ้กฤดูกาล ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และผลิตไดจ้  านวนมากเพียงพอแก่
ชุมชน 

 
(5) ผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีความแข็งแรง คงทน โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัแรงงานในชุมชน 
(Labor-Based Appropriate Technology) และภูมิปัญญาชาวบา้นพฒันาการดา้นการผลิตและ
สร้างเคร่ืองมืออยา่งง่าย 

 
การออกแบบในเร่ิมแรก เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 20 x 100 x 10 เซนติเมตร กอ้นหญา้
แฝกดินเหนียวท่ีไดห้ลงัการอดัข้ึนรูปจึงไม่แน่น หากตอ้งออกแรงมากอาจจ าเป็นตอ้งออกแบบ
เคร่ืองใหมี้ขนาดใหญ่กว่าเดิม ความหนาท่ีมากจะมีผลต่อการท าใหแ้หง้ ยิง่แหง้ชา้จะก่อใหเ้กิด
ปัญหาเช้ือราและสูญเสียความแข็งแรง และดว้ยลกัษณะกอ้นท่ีเรียบ การเช่ือมต่อแต่ละกอ้น
จ าเป็นตอ้งใชว้สัดุท่ีมีก าลงัยดึเกาะท่ีดี 

 
จากนั้น จึงพฒันามาเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 20 x 100 x 7.5 เซนติเมตร พร้อมกบัมี
ครีบทั้งดา้นบนและดา้นล่างเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในแนวนอน และเดือยดา้นหนา้และหลงัเพื่อ
เพิ่มการยดึเกาะในแนวด่ิง ดงัภาพท่ี 2  

 
ต่อ มา ไดท้  าการปรับแกค้รีบจากรูปซิกแซกเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูทั้งดา้นบนและล่าง และ
เดือยดา้นหน้าและหลงัเป็นส่ีเหล่ียมคางหมูและส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามล าดับ ท าให้การยึดเกาะ
ระหว่างกอ้นไดดี้และแน่นข้ึน ดงัภาพท่ี 3 อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตยงัคงท าได้ช้า 
โดยเฉพาะขั้นตอนการน าออกจากแม่พิมพ ์ 

 



 

 

 
ดงันั้นจึงไดจ้ดัท าแม่พิมพใ์หม่ โดยเพิ่มรูระบายอากาศดา้นบนและดา้นล่าง เพื่อระบายอากาศ
และน ้ าดินเหนียวส่วนเกิน และเพิ่มรางเล่ือนเพื่อช่วยการเคล่ือนยา้ยแม่พิมพเ์ขา้-ออกจากแท่น
เคร่ืองกด แต่จากการทดลอง พบว่า การท่ีน ้ าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศยงัออกไม่หมด ท า
ใหน้ ากอ้นหญา้แฝกดินเหนียวออกจากแม่พิมพไ์ดย้าก ดงัภาพท่ี 4 

 
การทดลอง คร้ังท่ี 5 ไดเ้พิ่มแผ่นรองกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว เพื่อท าให้ดันกอ้นออกจาก
แม่พิมพไ์ดง่้าย อยา่งไรกต็าม ยงัคงพบว่า น ้ าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศท่ีมีอยูใ่นกอ้นหญา้
แฝกดินเหนียวจะท าให้กอ้น ส าเร็จรูปไม่คงรูปหนาแน่นและถอดออกจากแม่พิมพไ์ดย้าก ดงั
ภาพท่ี 5 

 
การ ทดลองสุดทา้ย ไดป้ระกอบตวัยดึดา้นขา้งแม่พิมพเ์พื่อไม่ใหเ้คล่ือนท่ีตามขณะดนัแผ่นรอง 
ข้ึน-ลง รวมทั้งเพิ่มจ านวนช่องระบายอากาศและขนาดท่ีใหญ่ข้ึน จึงไดก้อ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปตามท่ีตอ้งการ ดงัภาพท่ี 6 

 

                             
 



 

 

 

                               
              
ภาพท่ี 2 ไดอ้อกแบบครีบทั้งดา้นบนและดา้นล่างเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในแนวนอน และเดือย
ดา้นหนา้และหลงัเพื่อเพิ่มการยดึเกาะในแนวด่ิง 

 
 

                                             
 
ภาพ ท่ี 3 ไดท้ าการปรับแกค้รีบจากรูปซิกแซกเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูทั้งดา้นบนและล่าง และ
เดือยดา้นหน้าและหลงัเป็นส่ีเหล่ียมคางหมูและส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามล าดับ ท าให้การยึดเกาะ
ระหวา่งกอ้นไดดี้และแน่นข้ึน 

  
 



 

 

 

                           
 
ภาพท่ี 4  ไดจ้ดัท าแม่พิมพใ์หม่ โดยเพิ่มรูระบายอากาศดา้นบนและดา้นล่าง เพื่อระบายอากาศ
และน ้าดินเหนียวส่วนเกิน 

 
 

                           
 
ภาพท่ี 4  (ต่อ) รวมทั้งไดเ้พิ่มรางเล่ือนเพื่อช่วยการเคล่ือนยา้ยแม่พิมพเ์ขา้-ออกจากแท่นเคร่ือง
กดไดง่้ายข้ึน 

 
 

 



 

 

 

                             
  
ภาพท่ี 5 ไดเ้พิ่มแผ่นรองกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว เพื่อช่วยใหด้นักอ้นออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย   
 

                             
 
ภาพ ท่ี 5 (ต่อ) น ้าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศท่ีมีอยูใ่นกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวจะท าใหก้อ้น 
ส าเร็จรูปไม่คงรูปหนาแน่นและถอดออกจากแม่พิมพไ์ดย้าก 

 
 

 



 

 

 

                          
 
ภาพ ท่ี 6 ไดป้ระกอบตวัยึดดา้นขา้งแม่พิมพเ์พื่อไม่ให้เคล่ือนท่ีตามขณะดนัแผ่นรอง ข้ึน-ลง 
รวมทั้ งเพิ่มจ านวนช่องระบายอากาศและขนาดท่ีใหญ่ข้ึน จึงได้ก้อนหญ้าแฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปตามท่ีตอ้งการ 

  
 

                           
 
ภาพท่ี 6 (ต่อ)  ภาพร่างเคร่ืองมือกดอยา่งง่าย ส าหรับกอ้นส าเร็จรูปแบบเตม็กอ้น  

 



 

 

 
 

                           
 
ภาพท่ี 6 (ต่อ)  ภาพร่างเคร่ืองมือกดอยา่งง่าย ส าหรับกอ้นส าเร็จรูปแบบกอ้นตวัเช่ือม 

  
 

                             
 
                                 ภาพท่ี 7  แม่พิมพก์อ้นส าเร็จรูปแบบกอ้นตวัเช่ือม  



 

 

 
กระบวนการผลิตโดยการน าเอาก าหญา้แฝกประมาณ 120-130 ใบ ความยาวเท่ากบัแม่พิมพจุ่์ม
ลงในน ้ าดินเหนียวแลว้รูดน ้ าดินเหนียวส่วน เกินออกพอประมาณ จะได้แท่งหญ้าแฝกดิน
เหนียวขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4-5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 8) น าแท่งหญา้แฝกดินเหนียวท่ีเปียก
เท่านั้นใส่ลงในแม่พิมพจ์นเตม็ โดยมีดินเหนียวเป็นตวัยดึเกาะ น าแม่พิมพเ์ขา้เคร่ืองกด ค่อยๆ 
ออกแรงกดทีละเลก็นอ้ยเพื่อให้น ้ าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศออก เม่ือไดก้อ้นหญา้แฝกดิน
เหนียวท่ีแน่นคงรูปตามแม่พิมพ ์จึงน าออกจากเคร่ืองกดวางแม่พิมพล์งบนแผ่นรองรับเพื่อดนั
เอากอ้นส าเร็จรูปออก จากแม่พิมพ ์แลว้น าไปตากแดดจดัแลว้ตบแต่งผิวดว้ยเกรียงไม ้อยา่งไรก็
ตาม ในช่วงท่ีอากาศช้ืนหรือมีฝนตก อาจปรับใชตู้อ้บร้อนแบบเคล่ือนท่ีได ้เพื่อท าใหก้อ้นหญา้
แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปแหง้สมบูรณ์ อุณหภูมิความร้อนจากเคร่ืองเป่าลมร้อนสามารถควบคุม
ได ้ท าใหก้อ้นส าเร็จรูปสามารถแหง้ไดภ้ายใน 3 วนั ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่การตากแดด ซ่ึง
ตอ้งใชเ้วลา 5 วนั ซ่ึงเป็นการป้องกนัการเกิดเช้ือราไดด้ว้ย 

 
 
                     ภาพท่ี 8  กระบวนการผลิตกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป 

 
 

                         
 
                                การเตรียมหญา้แฝกแหง้และน ้าดินเหนียว 

 



 

 

 
 

                           
 
น าเอาก าหญา้แฝก จุ่มลงในน ้าดินเหนียวแลว้รูดน ้าดินเหนียวส่วนเกินออกพอประมาณ 

 
 

                            
 
น าแท่งหญา้แฝกดินเหนียวท่ีเปียกเท่านั้นใส่ลงในแม่พิมพจ์นเต็ม โดยมีดินเหนียวเป็นตวัยึด
เกาะ 

 
ภาพท่ี 8 (ต่อ) กระบวนการผลิตกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป 

 
 

                            



 

 

 
น าแม่พิมพเ์ขา้เคร่ืองกด ค่อยๆ ออกแรงกดทีละเลก็นอ้ยเพื่อใหน้ ้าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศ
ออก 

 
 

                           
 
เม่ือ ไดก้อ้นหญา้แฝกดินเหนียวท่ีแน่นคงรูปตามแม่พิมพ ์จึงน าออกจากเคร่ืองกดวางแม่พิมพล์ง
บนแผน่รองรับเพื่อดนัเอากอ้นส าเร็จรูปออก จากแม่พิมพ ์

 
 

                             
 
น ากอ้นหญา้แฝกดินเหนียวไปตากแดดจดั แลว้ตบแต่งผวิดว้ยเกรียงไม ้

 
 
ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ี (ภาพท่ี 9) ประกอบดว้ย 



 

 

 
(ก) เคร่ืองเป่าลมร้อนและท่อส่งความร้อน 

 
ดว้ย อุปกรณ์น้ี จะสามารถเป่าลมร้อนไดใ้นระดบั 100-150 องศาเซลเซียสแโดยมีเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิและตัวตดัไฟ ตวัมอเตอร์จะผลิตลมร้อนท่ีมีก าลงัท าให้ความช้ืนระเหย อุปกรณ์น้ี
สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย ในการทดลองไดใ้ชข้นาด ½ HP กระแสไฟฟ้า 220 โวลต ์5000 วตัต ์
ขดลวดน าความร้อนบรรจุในท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 น้ิว น ้ าหนกัโดยรวม
ทั้งหมด 12 กิโลกรัม 

 
(ข) ตูโ้ครงเหลก็และผา้คลุม 

 
ตู ้โครงเหลก็มีขนาด 1.80 X 1.80 X 1.80 เมตรคลุมดว้ยผา้ดิบเพื่อป้องกนัความร้อนระบายออก 
ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีน้ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย และมีน ้าหนกัเบา 

 
 
ภาพท่ี 9: ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ี  

 
 

                              
 
                       เคร่ืองเป่าลมร้อนและท่อส่งความร้อน  ตูโ้ครงเหลก็และผา้คลุม 



 

 

 
ผลการวจิยัและการวเิคราะห์ดา้นรูปแบบกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป 

จากการศึกษาพบว่า กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปมีลกัษณะคลา้ยอิฐเผา แต่มี
ขนาดใหญ่กวา่และเบากวา่ ดว้ยรูปทรงทางเรขาคณิตของกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปท่ีท า
การทดสอบพบวา่ มีความแขง็แรง เน้ือแน่น และมีการยดึเกาะกนัไดดี้ แหง้ตวัไดเ้ร็ว ผลิตไดง่้าย
ด้วยแรงงานคน และสามารถควบคุมคุณภาพได้ ในการก่อสร้าง กอ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปสามารถเช่ือมต่อระหว่างกอ้นไดดี้และมัน่คง เน่ืองจากไดอ้อกแบบครีบและเดือย
เพื่อใหส้ามารถยดึเกาะกนัไดแ้ขง็แรงทั้งใน แนวนอนและแนวด่ิง ตามล าดบั การออกแบบช่อง
ระบายอากาศและน ้ าดินเหนียวส่วนเกิน ท าใหล้ดการยบุตวัในกอ้นส าเร็จรูป กอ้นหญา้แฝกดิน
เหนียวส าเร็จรูป สามารถใชเ้ป็นผนังรับน ้ าหนกัส าหรับการก่อสร้างบา้นและยุง้ฉาง อีกทั้งยงั
น ามาใช้งานไดง่้าย ป้องกนัเสียง ไร้สารพิษ และก่อเป็นผนังไดใ้นระยะเวลาอนัสั้ น ดา้นการ
ผลิตกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป  ผลจากการทดลอง พบว่าเช้ือราอาจเจริญเติบโตได ้ถา้
การตากกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวไม่แห้งสมบูรณ์ น ้ าท่ีมากเกินในดินเหนียวส่งผลใหห้ญา้แฝก
เน่าเป่ือย ในขณะท่ีน ้านอ้ยเกินไปจะท าใหน้ ้ าดินเหนียวขน้จนเกินไปท าใหน้ ้ าดินเหนียวไม่ ซึม
ผา่นก าหญา้แฝกอยา่งทัว่ถึง นอกจากนั้น ดินเหนียวท่ีมีความช้ืนสูงหรือดินเหนียวเปียกจะท าให้
กอ้นส าเร็จรูปแหง้ไม่ ทัว่ถึงโดยเฉพาะดา้นในสุด ดงันั้นเช้ือราจึงเจริญเติบโตไดง่้าย และท าให้
หญา้แฝกดินเหนียวผุกร่อนได ้อยากการศึกษา สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการใชตู้เ้ป่าลมร้อนแบบ
เคล่ือนท่ีภายใตอุ้ณหภูมิท่ีควบคุม หรือเติมสารป้องกนัการเกิดเช้ือรา 

บทสรุป 

1. กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปถือเป็นการพฒันาวสัดุก่อสร้างประเภท ใหม่ในประเทศ
ไทย ดว้ยเทคนิคการผลิต ท่ีเรียบง่าย เหมาะสม “ไม่ซับซ้อน” สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน
พื้นท่ีห่างไกล การน าเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้น ามาซ่ึงประสิทธิผลแต่กก่็อใหเ้กิดตน้ทุน และ
การลงทุนสูง ลดการใชแ้รงงานคนและเกิดปัญหาการว่างงานซ่ึงอาจไม่เหมาะแก่ประเทศ
ไทยซ่ึง เป็นประเทศเกษตรกรรมและมีแรงงานคนเป็นจ านวนมาก 



 

 

 
2. กอ้นหญา้แฝกดินเหนียว ส าเร็จรูปเป็นวสัดุท่ีมีความเป็นฉนวน ไม่เป็นตวัน าความร้อน 
บา้นท่ีสร้างดว้ยวสัดุก่อสร้างประเภทน้ีจึงเยน็สบายและประหยดัพลงังาน ซ่ึงจะช่วยเหลือ
ประเทศท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัภาวะวกิฤตพลงังาน 

 
3. ขนาดของ กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปท่ีเหมาะสม คือ 20 x 100 x 7.5 เซนติเมตร 
(กวา้ง x ยาว x ความหนา) ดว้ยขนาดท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ท าใหก้อ้นหญา้แฝกแหง้ไดท้ัว่ถึง
และไม่เกิดการทรุดตวั อีกทั้งการมีครีบและเดือย ช่วยใหก้อ้นส าเร็จรูปยดึเกาะกนัไดม้ัน่คง
ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง 

 
4. การ ตากแห้งโดยใช้ตู ้เป่าลมร้อนจะช่วยเร่งการแห้งและป้องกันการเกิดเ ช้ือรา 
กระบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้นและประหยดัน้ี สามารถน ามาปรับใชไ้ดง่้าย 
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ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ม.ร.ว. แซมแจ่มจรัส รัชนี มูลนิธิโครงการหลวง ท่ีได้
เอ้ือเฟ้ือ สนบัสนุน ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากในการจดัท าโครงการ คณะท างาน
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วิจัยและพัฒนาท่ีดินปากช่อง คุณปรีชา โพธ์ิปาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
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รางกูล คุณเสกสันต์ บุญสุวรรณ คุณประสิทธ์ิ ศิริชีพชัยยนัต์ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีให้
ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบตัร   

    ขอขอบพระ คุณ ศ.ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกูลชยั ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือ ให้การสนบัสนุนและ
เป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงการ ดร. สรรค ์สยามิภกัด์ิ  และเจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการทดสอบ
วศิวกรรมโครงสร้าง ภาควชิาวศิวกรรมโครงสร้าง ส านกัวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลย ีสถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเซีย ท่ีไดร่้วมในการด าเนินการ ประสานงานใหง้านส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  และ
ขอขอบคุณ คุณวีระยตุ ขุย้ศร ท่ีไดช่้วยเหลือในการเขียนภาพลายเส้นประกอบเอกสารบรรยาย
และแผน่ภาพน าเสนอ 
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บทน า 

 
ในบทความน้ีจะกล่าวถึงท่ีมาท่ีไปของพิธีสารเกียวโตอนัเป็น พิธีสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ
การลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยจะเร่ิมตั้งแต่เร่ืองสภาวะโลกร้อน พิธีสารมอนทรีออล จน
มาถึงพิธีสารเกียวโตอยา่งสรุปโดยยอ่ จากนั้นกจ็ะยอ้นมาถึงในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ว่ามีส่วนท าให้เกิดสภาวะ โลกร้อนอย่างไร และส่วนใดของพิธีสารเกียวโตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างท่ีวศิวกร สถาปนิก นกัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผูบ้ริโภคควรจะตอ้งรู้และมีส่วนร่วม 

 



 

 

 

สภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

สภาวะโลกร้อนอ้างถึงการเพิ่ม ข้ึนของ อุณหภูมิโดยเฉล่ียของผิวโลกและ
มหาสมุทร โดยความสนใจในเร่ืองของสภาวะโลกร้อน ตามบนัทึกของนาซ่า1 (NASA) เร่ิมตน้
ในราวปี 1904 นกัวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน Svante Arrhenius เป็นบุคคลแรกท่ีกล่าวถึงการ
เพิ่มข้ึนของกรดคาร์บอนิก (Carbonic Acid) ในชั้นบรรยากาศอนัเน่ืองมาจากการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมวา่จะเพิ่มปริมาณสูงใน ระดบัท่ีสังเกตเห็นไดใ้นอีกไม่ก่ีศตวรรษขา้งหนา้ โดยเม่ือ
ปริมาณกรดคาร์บอนิกสูงข้ึนประมาณ 2.5-3.0 เท่า (ของระดับ ณ เวลานั้น) จะมีผลท าให้
อุณหภูมิของบริเวณขั้วโลกใต ้(Arctic Regions) สูงข้ึนประมาณ 8-9 องศาเซลเซียส2 (รูปท่ี 1)  

โดยพบว่าตลอด 100 ปีท่ีผ่านมาอุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มข้ึนประมาณ 0.74 ± 0.18 
°C (1.33 ± 0.32 °F) ซ่ึงการเพิ่มอุณหภูมิส่งผลกระทบต่อโลกทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยตรง
ยกตวัอย่างเช่น ระดับน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน สภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงข้ึน โดยออ้มท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของผลผลิตทางดา้นเกษตรกรรม การละลายของน ้ าแขง็ขั้วโลก การสูญพนัธ์ของ
สัตวบ์างชนิด และการเกิดข้ึนของโรคชนิดใหม่ เป็นตน้ 

 

                             
 
                                                         ท่ีมาของ Kyoto Protocol 



 

 

 

Kyoto Protocol (พิธีสารเกียวโต) มีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีตวัแทนของประเทศต่างๆ
จ านวนมากกว่า 160 ประเทศ เขา้ร่วมประชุมในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 ท่ีเมืองเกียวโต 
ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการท่ีจะจ ากดัและลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือน
กระจก (Greenhouse gases) ในประเทศพฒันาแลว้ (Developed Nations) เพื่อลดปัญหาการเกิด
สภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีต่อเน่ืองมาจากการประชุมของสหประชาชาติในกรอบ
เร่ืองของ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate 
Change, UNFCCC) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1992 ผลของการประชุมสรุปว่าประเทศพฒันา
แล้วส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีจะลดปริมาณการ ปล่อยแก็สเรือนกระจกลงในสัดส่วนอย่างต ่า
ประมาณ 5% (อา้งอิงจากขอ้มูลของปี ค.ศ. 1990) ใหไ้ดใ้นช่วงระหวา่ง ค.ศ. 2008 ถึง 2012 โดย
ใหเ้ร่ิมรายงานความกา้วหนา้ตั้งแต่ กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2005 เป็นตน้ไป 

ก่อนหนา้ท่ีจะมาถึงสนธิสัญญาเกียวโต ความสนใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของโลก
ไดรั้บความสนใจมาเป็นระยะเวลานานนบัร้อย ปีแต่เป็นการเรียกร้องท่ีไดรั้บความสนใจใน
ระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า จนกระทัง่ผลกระทบเร่ิมรุนแรงและเห็นชดั เสียงเรียกร้องจึงไดรั้บการตอบ
รับมากข้ึนจากนานาชาติ โดยก่อนหนา้พิธีสารเกียวโต องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ
ไดผ้ลกัดนัให้มีการลงนามใน อนุสัญญาเวียนนาว่าดว้ยการพิทกัษช์ั้นโอโซน ในปี ค.ศ. 1985 
ต่อมาในเดือนกนัยายน คศ. 1987 กไ็ดจ้ดัใหมี้การประชุมเพื่อท าสนธิสัญญาว่าดว้ยการลดการ
ปลดปล่อยแก๊สท่ีมีผล ในการท าลายชั้ นโอโซนข้ึนท่ีเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 
สนธิสัญญาไดเ้รียกว่าพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol)3 ซ่ึงก าหนดมาตรการควบคุม
การผลิต การใช ้การจ ากดั การลดหรือเลิกใชส้ารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดแก๊สท าลายชั้นโอโซน (Ozone 
Depleting Gases) จ าพวก CFC และ HCFC ซ่ึงไดแ้ก่ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ฮาลอน 
คาร์บอนเตตระคลอไรด ์เมทิลคลอโรฟอร์ม และเมทิลโบรไมด ์

พิธีสารมอนทรีออลไดรั้บการปรับปรุงหลายคร้ังในการประชุมต่อๆมา (รวมถึงใน
การประชุมท่ีกรุงเทพ) ซึงพิ ธีสารมอนทรีออลถือเป็นข้อตกลงท่ีได้รับความร่วมมือจาก
นานาชาติเป็น อยา่งดีและถือวา่ประสบความส าเร็จค่อนขา้งสูง สังเกตไดถึ้งการลดลงหรือไม่ 



 

 

 

เพิ่มข้ึนของแก๊สท าลายโอโซนชั้นบรรยากาศ4และฟ้ืน ตวัของระดบัโอโซนในชั้นบรรยากาศ4 
(รูปท่ี 2 และ 3) ความส าเร็จของพิธีสารมอนทรีออลถือเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดพิธี
สาร เกียวโต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

 
 

                      
 

                                    
      
                   รูปท่ี 3 ขนาดของ Ozone Hole บริเวณขั้วโลกใต ้ถ่ายในปี 20014 



 

 

 

 
สรุปโดยย่อ Kyoto Protocol 6 

สาระส าคญัของพิธีสารเกียวโตอยู่ในเร่ืองของเป้าหมายการปลดปล่อยแก๊ส เรือน
กระจก (Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons and 
Sulphur hexafluoride) ของประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลกท่ีแต่ละประเทศก าหนดข้ึนและ
ยอมรับว่าจะท า ใหไ้ด ้ซ่ึงกแ็ตกต่างกนัออกไปตามความสามารถของแต่ละประเทศเร่ิมตั้งแต่ -
8% ไปจนถึง +10% เทียบกบัระดบัการปลดปล่อยในปี ค.ศ. 1990 โดยแต่ละประเทศเองจะตอ้ง
ส่งขอ้มูลการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของปี 1990 ท่ีจะน ามาใชอ้า้งอิงใหท้างสหประชาชาติ 

ซ่ึงถึงแม้เป้าหมายของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป แต่เป้าหมายหลักของ
สหประชาชาติคือ เม่ือเฉล่ียโดยรวมทุกประเทศแลว้ การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจะตอ้ง
ลดลงอยา่งนอ้ย 5% ต ่ากว่าระดบัในปี 1990 ภายในปี 2008 ถึง 2012 โดยชาติในสหภาพยโุรป
ตั้งเป้าการลดลงใหไ้ด ้8% แคนาดาลดลง 6% สหรัฐอเมริกาลดลง 7% (ถอนตวัภายหลงั) ฮงัการี 
ญ่ีปุ่น โปแลนด ์ลดลงประเทศละ 6% นิวซีแลนด ์รัสเซีย ยเูครน ขอคงระดบัการปล่อยเท่าเดิม 
(0% ไม่เปล่ียนแปลง) ส่วน นอร์เวย ์ขอเพิ่ม 1% ออสเตรเลีย เพิ่ม 8% (ถอนตวัภายหลงั) 
ไอซ์แลนด ์เพิ่ม 10% 

การลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สสามารถท าได ้2 แนวทางหลกัคือ 

1) การลดโดยตรงจากแหล่งท่ีมาของแก๊ส (By Sources) 
พิธีสารเกียวโต ก าหนดใหป้ระเทศในกลุ่ม (Annex 1) จะตอ้งมีระบบส าหรับค านวณ
ปริมาณการปลดปล่อยโดยมนุษยจ์ากแหล่งและการเกบ็กกั แกส็เรือนกระจกท่ีไม่ไดถู้ก
ก าหนดในพิธีสารมอนทรีออล (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 

 



 

 

 

ปริมาณการปลดปล่อยแกส็เรือนกระจกโดยมนุษย ์(Anthropogenic, Human-Induced) ในภาค
ส่วนต่างๆ ก าหนดโดย UNFCCC เป็น 5 ภาคส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 
• พลงังาน (Energy) 
• อุตสาหกรรมแปรรูป (Industrial Processes) 
• Solvent and Other Product Use 
• การเกษตร (Agriculture) 
• ขยะและของเสีย (Waste) 

โดยแยกตามประเภทของแก็สเรือนกระจกประเภทต่างๆและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง7 ไดด้งัน้ี 
1. Carbon Dioxide (CO2) มีแหล่งท่ีมาโดยตรงจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิลในภาคการ
ขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 

  
2. Methane (CH4) มีแหล่งท่ีมาหลกัจากอุตสาหกรรมเล้ียงสัตว ์ฟาร์มขา้ว การขนส่งโดยแก็ส
ธรรมชาติ การท าเหมืองถ่านหิน เป็นตน้ ตั้งแต่ปี 1700 ถึงปัจจุบนัพบการเพิ่มข้ึนของมีเทนจาก
ฝีมือมนุษยคิ์ดเป็นประมาณ 155% ถึงจะเป็นอตัราท่ีชา้กวา่ CO2 แต่กมี็แนวโนม้สูงข้ึนเน่ืองจาก
อตัราการใชแ้กส็ธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่นกนั  

 
3. Nitrous oxide (N2O) ประมาณกนัว่า 1/3 ของ NO2 ในชั้นบรรยากาศเป็นผลมาจากน ้ ามือ
มนุษย ์จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน อุตสาหกรรมเกษตร การเผาเช้ือเพลิงฟอสซิล การเผาไม ้เป็น
ตน้  

 



 

 

 
4. Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons and Sulphur hexafluoride (HFCs, PFCs, and SF6) 
ในกลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มของแกส็ฟลูออลิเนต (Fluorinated Gases) ซ่ึงมีระดบัการปลดปล่อยท่ี
ค่อนขา้งต ่า แต่มีผลกระทบท่ีค่อนขา้งยาว เน่ืองจากแต่ละตวัเป็นแกส็ท่ีมีอายใุนชั้นบรรยากาศ 
(Atmospheric Lifetime) ค่อนขา้งนาน  โดยเฉพาะ PFCs มีอายขุั้นต ่าตั้งแต่ 2600 ปีข้ึนไป 

2) การลดทางออ้มเคล่ือนยา้ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโดย การเพิ่ม
พื้นท่ีกกัเกบ็ (Sinks or Reservoirs) เช่น การเพิ่มพื้นท่ีป่า ซ่ึงส่วนน้ีสามารถน ามาเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองของการใชง้านท่ีดิน การเปล่ียนการใชง้านท่ีดิน และ ป่าไม ้(Land-Use, Land-Use Change 
and Forestry (LULUCF)) เป็นหน่ึงในกระบวนกกัเกบ็ โดยทาง UNFCCC นิยามการกกัเก็บ 
(Sink) วา่เป็นกระบวนการ กิจกรรม หรือกลไก ใดกต็ามท่ีเป็นการเคล่ือนยา้ย แกส็เรือนกระจก 
ตน้ตอหรือแหล่งท่ีมาของแก็สเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศ อนัเป็นผลมาจากการใช้
ลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีโดยตรงของมนุษย ์(Human-Induced Land Use) การเปล่ียนแปลง
สภาพการใชง้านของพื้นท่ี และการปลูกป่า 

ความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆปัญหาการ
ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นหวัขอ้ท่ีได ้รับการศึกษาอยา่งค่อนขา้งกวา้งขวางและพบว่า
มีแนวทางแกไ้ขหรือป้องกนัออกมา เป็นระยะๆ แนวทางการป้องกนัแกไ้ขอาจจะแยกออกเป็น
ระดบัย่อยตั้งแต่ทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบั ประเทศหรือนานาชาติ ข้ึนอยู่กบัการเอาจริงเอาจงัของ
ผูบ้ริหารประเทศ 

ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น เป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการมองขา้มในแง่ของ
การก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญมองว่าการก่อสร้างไม่ใช่
อุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณ การผลิตมากเหมือนช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต ์ซ่ึงถือเป็น
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน โดยหากพิจารณาในส่วนพิธีสารเกียวโตเองเกือบจะทุกอุตสาหกรรม 
(หรือเกือบจะทุกยา่งกา้วของมนุษย)์ เก่ียวขอ้งกบัการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและการท าให้
เกิดสภาวะโลกร้อนทั้ง ส้ิน การก่อสร้างกไ็ม่ไดรั้บการยกเวน้ ยกตวัอยา่งเช่น 



 

 

 

เร่ืองของการใชพ้ื้นท่ี การลดลงของพื้นท่ีป่าส่งผลกระทบต่อสัดส่วนปริมาณการกกั
เก็บแก็สคาร์บอน ไดออกไซด์ของประเทศโดยตรงทนัที การเพิ่มพื้นท่ีป่าเป็นกระบวนการ
เคล่ือนยา้ยแกส็ออกจากชั้นบรรยากาศ (Removal by Sinks from Atmosphere) ท่ีง่ายท่ีสุด และ
จะสามารถในไปลดภาระของประเทศในการลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สโดยตรง (Direct 
Emission) ซ่ึงเป็นการลดท่ีไม่ง่ายและมีตน้ทุนสูง การก่อสร้างพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการใชพ้ื้นท่ี โดยเม่ือพิจารณาถึงประเด็นน้ี อาจจะมีก าหนดมาตรการต่างๆออกมา
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพิธีสาร ยกตวัอยา่งเช่น โครงการก่อสร้างท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีมากๆเช่น สนาม
กอลฟ์ อาจจะจะตอ้งมีมาตรการชดเชยเช่นการปลูกป่า อาจจะเป็นในโครงการของตวัเองหรือ
นอกโครงการกไ็ด ้หรือก าหนดการชดเชยพื้นท่ีสีเขียวในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีไป
รุกล ้า พื้นท่ีป่า หรือการก าหนดสัดส่วนการชดเชยพื้นท่ีสีเขียวต่อตารางเมตรของการก่อสร้าง
ไม่ วา่จะเป็นการก่อสร้างในหรือนอกพื้นท่ีสีเขียว เป็นตน้ 

ในส่วนของการออกแบบก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การออกแบบก่อสร้าง
จะเนน้ท่ีปัจจยั 3 ประการ คุณภาพ ราคาและเวลา (Quality, Cost and Time) แต่หลกัการ
ออกแบบก่อสร้างท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Construction)8 นั้นจะตอ้งพิจารณาเพิ่มอีกอยา่งนอ้ย 3 
ปัจจยัคือ โครงสร้างท่ีใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม มีการจดัการการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจดัการกากขยะใน ช่วงก่อสร้างและร้ือถอนท่ีดี ในด้านการ
ออกแบบโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม อาจท าได้โดยการ ก) ออกแบบโครงสร้างท่ีมีการใช้
พลงังานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ  มีการใชพ้ลงังานธรรมชาติเช่นแสงแดดหรือแรงลม
มาใช้ มีการหมุนเวียนของพลงังาน (ลดการปล่อยแก็ส CFC จากเคร่ืองท าความเยน็ และ 
CO2  จากปริมาณการใชไ้ฟท่ีลดลง) ข) ออกแบบโครงสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั ใช้
วสัดุนอ้ย ร้ือถอนง่าย สามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้นสัดส่วนท่ีสูง (ลดการใชว้สัดุใหม่และปริมาณ
แก๊สเรือนกระจกจากวสัดุแต่ละประเภท) ค) มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสร้างแวดลอ้มของ
โครงการ ศึกษาปริมาณการปล่อยของเสียสู่สภาพแวดลอ้มทั้งทางน ้ าและอากาศ ทั้งน้ีเพราะ ส่ิง
ปลูกสร้างถือเป็นผลผลิตท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน (ไม่ต ่ากวา่ 20 ปี) ถา้เป็นโครงสร้างท่ีไดรั้บ 



 

 

 

การก่อสร้างโดยไม่ค านึงถึงหรือส่งผลกระทบต่อสภาพ แวดลอ้มแลว้ ผลกระทบจากส่ิงปลูก
สร้างนั้นจะตอ้งคงอยูก่บัเราไปเป็นระยะเวลานาน 

ในช่วงก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็น ไม ้เหลก็หรือคอนกรีต มีการใชว้สัดุจาก
ธรรมชาติมาแปรรูปและเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มโดยตรง ทุกกระบวนการของการก่อสร้างมี
การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปริมาณต่างๆกนัออก มาทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงกระทบ
ต่ออตัราการปลดปล่อยแก๊สโดยตรงของประเทศ การจะลดในส่วนน้ี ควรจะเนน้ในเร่ืองของ ก) 
การใช้วสัดุก่อสร้างอย่างประหยดั ยกตวัอย่างของใกลต้วั เช่น ซีเมนต์ ซีเมนต์เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมแปรรูปล าดบัตน้ๆท่ีปล่อยแกส็คาร์บอนไดออกไซด ์ออกมาสูงสุด ตั้งแต่การผลิต 
แปรรูป ไปจนถึงขนส่ง ตามสถิติของ UN ตั้งแต่ปี 1970-2005 ภาคอุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละ
เช้ือเพลิงฟอสซิล มีการปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งส้ินทัว่โลกประมาณ 150 
พนัลา้นตนั  การลดปริมาณซีเมนตใ์หน้อ้ยท่ีสุด หรือชดเชยปริมาณซีเมนตบ์างส่วนดว้ยเถา้ลอย 
โดยไม่กระทบถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างโดยรวม จะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกลงได ้ข) เลือกใชว้สัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินท่ีไม่ตอ้งมีการขนส่งระยะไกลเพื่อลดปัญหา
การ ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออก-ไซด์จากการขนส่ง ค) การใชม้วลรวมท่ีไดจ้ากเศษวสัดุ
หมุนเวียน (Recycled Aggregates) ง) มีการบริหารจดัการเศษวสัดุรอบๆบริเวณก่อสร้างท่ีดี มี
การน าเศษวสัดุตกหล่นกลบัมาใชใ้หม้ากท่ีสุด การควบคุมปริมาณวสัดุเหลือใช ้จ) จดัระบบการ
ร้ือถอนและน ากลบัมาใชใ้หม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุป 

สภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษยชาติอย่างไม่มีพรมแดนไม่ เลือก
ร ่ารวยหรือยากจน ถึงแมป้ระเทศไทยจะไม่ยงัไม่ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมจากพิธีสารเกียวโตโดยตรง 
(ไม่ไดอ้ยูใ่น Annex 1) แต่กไ็ม่ควรจะน่ิงนอนใจ ทุกส่วนของอุตสาหกรรมควรจะมีส่วนร่วมไม่
มากกน็อ้ย โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถเร่ิมไดท้นัทีเลยโดยไม่ตอ้งรอ 
เน่ืองจากมีกระบวนการท่ีไม่ยุง่ยากมากและตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนกไ็ม่มาก (พิจารณาในกรอบของ  



 

 

 

5%) ในตอนหนา้ (ถา้มี) จะไดเ้ขียนถึงกลไกของสหประชาชาติในการท าให้พิธีสารเกียวโต
ประสบผลส าเร็จ การค านวณปริมาณการปลดปล่อยแก๊สในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง แนว
ทางการลดการปลดปล่อย การค านวณในส่วนของการใชพ้ื้นท่ี 
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คุณสมบัตพิืน้ฐานและความคงทนของ

คอนกรีตและคอนกรีตผสมเถ้าลอยทีม่ีการ

แทนทีปู่นซีเมนต์และเถ้าลอยด้วยผงแคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO3) 

 

กฤตยิา แก้วมณ ีและ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเตมิสิริกลุ 

 
 
บทน า 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการใชว้สัดุทดแทนปูนซีเมนตใ์น การผลิตปูนซีเมนตแ์ละ
คอนกรีตอยูห่ลายชนิด ตวัอยา่งเช่น เถา้ลอย ผงหินปูน ผงซิลิกา เป็นตน้ ตวัอยา่งของผลิตภณัฑ์
ปูนซีเมนตท่ี์เห็นอยูก่เ็ช่น พวกปูนก่อ ปูนฉาบท่ีมีการผสมผงหินปูนและผงซิลิกากบัปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดธ์รรมดา หรือพวกปูนปอซโซลานท่ีใชก้บัสภาพแวดลอ้มทะเล ซ่ึงมีเถา้ลอยผสมอยู่
ดว้ย เป็นตน้ ส่วนในงานคอนกรีต วสัดุทดแทนปูนซีเมนตท่ี์เป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดีกคื็อ เถา้
ลอย นัน่เอง การใชว้สัดุทดแทนปูนซีเมนตใ์นงานปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีตเป็นส่ิงท่ีสมควรให ้
การสนบัสนุน เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดตน้ทุนการผลิตในเร่ืองของราคาวสัดุได ้แต่ยงัสามารถ
ลดการใช้พลงังานในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เช้ือเพลิงในการเผาวตัถุดิบเพื่อผลิต
ปูนซีเมนตไ์ดโ้ดยตรงตามอตัราส่วน ท่ีถูกแทนท่ี ซ่ึงจะมีผลในการลดการปล่อยก๊าซท่ีเกิดจาก 



 

 

 

การเผาไหม ้เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) ลงไดอี้กดว้ย เพราะวสัดุทดแทนเหล่านั้นไม่
จ าเป็นตอ้งเผา แต่สามารถผสมกบัปูนซีเมนต์ไดเ้ลย วสัดุทดแทนปูนซีเมนต์แต่ละชนิดจะให้
คุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น การใช้วสัดุดงักล่าวอย่างฉลาด ซ่ึงคือการใช้ขอ้ดีของวสัดุ
ดงักล่าวก็จะท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิต ประหยดัพลงังาน ลดมลภาวะ และปรับเปล่ียน
สมรรถนะของปูนซีเมนตไ์ด ้เป็นท่ีทราบกนัดีว่าเถา้ลอยเม่ือใชใ้นงานคอนกรีตมีขอ้ดีอยูห่ลาย
ประการ คือ ถา้ใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม จะช่วยเพิ่มความสามารถในการท างานได ้ลดการ
สูญเสียการยบุตวั เพิ่มก าลงัในระยะยาว และเพิ่มความคงทนหลายอยา่ง อยา่งไรกดี็ ขอ้เสียหลกั
ของเถา้ลอยต่อคุณสมบติัของคอนกรีตกคื็อ จะท าใหก่้อตวัชา้ ก าลงัในระยะตน้ต ่า เถา้ลอยจึงมกั
ไม่เป็นท่ีนิยมในงานท่ีตอ้งการการเร่งก าลัง และ/หรือถอดแบบเร็ว เช่น งานผลิตช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานคอนกรีตอดัแรงต่างๆ ในงานคอนกรีตดงักล่าว จึงมกั
ใชปู้นซีเมนตช์นิดท่ี 1 หรือปูนซีเมนตช์นิดท่ี 3 ลว้นๆ ผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนต
เป็นวสัดุทดแทนปูนซีเมนตอี์กชนิดหน่ึงท่ี สามารถหาไดใ้นประเทศไทย และมีจุดเด่นแตกต่าง
จากเถา้ลอยอยู่หลายประการ จุดเด่นท่ีส าคญัคือ ท าให้การก่อตวัของคอนกรีตเร็วข้ึน ก าลงัใน
ระยะตน้สูงข้ึน จึงเป็นวสัดุท่ีเหมาะเป็นอย่างยิ่งส าหรับงานคอนกรีตท่ีตอ้งการการก่อตวัเร็ว 
และเร่งก าลงั ผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนตยงัสามารถปรับปรุงคุณสมบติัหลายอย่าง
ของ คอนกรีตได้ เช่น ลดการเยิ้มน ้ า ลดการหดตัว เพิ่มความต้านทานซัลเฟต และความ
ตา้นทานกรด เป็นตน้ อนัท่ีจริง ในปัจจุบนัผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนตน้ีไดมี้การใช้
อยูม่ากมาย ยกตวัอยา่งเช่น การผลิตกระเบ้ืองหลงัคา การผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปต่างๆ 
เช่น เสาเขม็ แผ่นพื้นส าเร็จรูป ผนงัคอนกรีต ท่อคอนกรีต คอนกรีตมวลเบา ตลอดจนช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปขนาดใหญ่ต่างๆ อยา่งไรกดี็ การใชง้านกย็งัไม่แพร่หลายมากนกัเฉกเช่นเถา้
ลอย เน่ืองจากยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั ถึงแมว้่าราคาจะถูกกว่าปูนซีเมนตก์ต็าม บทความฉบบัน้ีจึง
น าเสนอผลการศึกษาคุณสมบติัพื้นฐานของเพสต ์มอร์ตา้ร์ และคอนกรีตท่ีผสมผงหินปูนหรือ
ผลแคล เ ซี ย มค า ร์บอ เ นต เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้อ มู ลพื้ น ฐ าน  ในก า รปร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไ ป 
โดยผงแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีใชใ้นการศึกษามี 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดอนุภาคเฉล่ีย 2µ (LP#02) 
และ 13µ (LP#13) และท าการศึกษาทั้งการใชผ้งแคลเซียมคาร์บอเนตแทนท่ีบางส่วนของ 



 

 

 

ปูนซีเมนต ์และแทนท่ีบางส่วนของเถา้ลอยการก่อตวั  การทดสอบการก่อตวัดว้ยชุดทดสอบ ไว
แคทตามมาตรฐาน ASTM C191 สัดส่วนผสมท่ีทดสอบประกอบดว้ยเพสตธ์รรมดาท่ีมีการ
แทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วน ดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ของน ้ าหนกั
ปูนซีเมนต ์และเพสตผ์สมเถา้ลอยท่ีมีการแทนท่ีเถา้ลอยบางส่วนดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนต 
ร้อยละ 25 และ 50 ของน ้าหนกัเถา้ลอย รูปท่ี 1  แสดงระยะเวลาก่อตวัเร่ิมตน้ และระยะเวลาก่อ
ตวัสุดทา้ยของเพสต ์จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า ผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ 
LP#13) ท่ีถูกน ามาแทนปูนซีเมนต ์และเถา้ลอยบางส่วนนั้น ช่วยเร่งการก่อตวัของเพสตไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี  โดยยิง่แทนในอตัราส่วนท่ีมากและขนาดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเลก็ลง เวลาใน
การก่อตวัของเพสตก์จ็ะยิง่ลดลง 

   
 

                                    
 

ก าลงัอดัในส่วนของก าลงัอดันั้น จากการทดสอบดว้ยมอร์ตา้ร์ (ดูตารางท่ี 1) พบว่า 
การแทนท่ีบางส่วนของปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอยดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02  



 

 

 

และ LP#13) นั้น ถา้แทนในปริมาณท่ีเหมาะสม (optimum content) ก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์จะ
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะตน้แต่ปริมาณท่ีเหมาะสม (optimum content) นั้นจะ
ข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนด้วย เช่น ปริมาณวัสดุประสาน และขนาดอนุภาคของผงแคลเซียม
คาร์บอเนต เป็นตน้ ยิง่ขนาดอนุภาคของผงแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเล็กลง ก็จะท าให้เห็นผลใน
เร่ืองก าลงัอดัท่ีเพิ่มข้ึนมาชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
 

                                  
 
 

ในการทดสอบก าลงัอดัดว้ยคอนกรีต ทดสอบกบัสัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีปริมาณ
วสัดุประสานต ่า (ไม่เกิน 300 กก./ม.3) ทั้งในคอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตล์ว้น และคอนกรีตผสม
เถา้ลอย โดยคอนกรีตผสมเถา้ลอยนั้นจะมีปริมาณเถา้ลอยร้อยละ 30 โดยน ้าหนกัของวสัดุ 



 

 

 

ประสาน ทั้งน้ีปูนซีเมนตบ์างส่วนจะถูกแทนท่ีดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตในส่วนผสมท่ีเป็น 
คอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตล์ว้น และ เถา้ลอยบางส่วนจะถูกแทนท่ีดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตใน
คอนกรีตผสมเถา้ลอยใน อตัราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 20 โดยน ้าหนกัของวสัดุประสาน ผลของ
ก าลงัอดัและค่าการยุบตวัแสดงในรูปท่ี 2 ถึง 5  จะเห็นไดช้ดัว่า การแทนท่ีดว้ยผงแคลเซียม
คาร์บอเนตขนาดหยาบ (LP#13) ไม่ท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองก าลงัอดั อยา่งไรกต็าม หาก
แทนท่ีดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดละเอียด (LP#02) ในคอนกรีตท่ีมีปริมาณวสัดุประสาน
สูง (500 กก./ม.3) จะช่วยเพิ่มก าลงัอดัในระยะตน้ ดูรูปท่ี 6   

 
 

                                  
 



 

 

 

                          
 

                              
           



 

 

 

                      
 

                   
 
 



 

 

 

ความคงทน 

 
1.1 การตา้นทานซลัเฟต 

การทดสอบการตา้นทานสารละลายซลัเฟต (sulfate resistant) ท าการทดสอบโดย
ใช้แท่งมอร์ตา้ร์ แบ่งส่วนผสมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนดว้ยผง
แคลเซียมคาร์บอเนต อีกกลุ่มหน่ึงแทนท่ีเถา้ลอยบางส่วนด้วยผงแคลเซียมคาร์บอเนต โดย
แทนท่ีผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ LP#13) ในอตัราส่วนร้อยละ 5 และ 10 
ต่อน ้ าหนัก ส าหรับส่วนผสมท่ีมีเถา้ลอยนั้น จะมีเถา้ลอยผสมอยู่ในอัตราส่วนน ้ าหนักของ
ปูนซีเมนต ์70:30 และมีอตัราส่วนมวลรวมละเอียดต่อวสัดุประสานโดยน ้าหนกั (sand to binder 
ratio) เท่ากบั 2.75 และอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน (w/b) เท่ากบั 0.45 ในทุกๆ ส่วนผสม แท่ง
ตวัอย่างท่ีทดสอบมีขนาด 25x25x285 มม. หลงัจากถอดแบบ บ่มแท่งตวัอย่างในน ้ า 28 วนั 
หลงัจากนั้นจึงน าไปแช่ในสารละลายโซเดียมซลัเฟต (Na2SO4)  

ผลการทดลองหลงั 277 วนั แสดงในตารางท่ี 2 จะสังเกตุเห็นว่า การแทนท่ีทั้ง
ปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอยบางส่วนดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ LP#13) 
นั้นจะส่งผลให้คอนกรีตสามารถตา้นทานสารละลายซัลเฟตไดดี้ข้ึน ทั้งน้ีทั้งนั้น ผงแคลเซียม
คาร์บอเนตท่ีมีขนาดหยาบ (LP#13) จะใหคุ้ณสมบติัในการตา้นทานซลัเฟตไดดี้กวา่ 

 

 

 

 



 

 

 

                                        
 
1.2 ความตา้นทานคาร์บอเนชัน่ 

การสึกกร่อนโดยขบวนการคาร์บอเนชัน่นั้นไดท้ าการทดลอบดว้ยคอนกรีตทั้งท่ีมี 
ปริมาณวสัดุประสานต ่า และปานกลาง โดยใชต้วัอยา่งขนาด 10x10x10 ซม.  บ่มคอนกรีตใน
น ้ าเป็นเวลา 28 วนั  จากนั้นน าตวัอยา่งไปไวใ้นหอ้งทดสอบคาร์บอเนชัน่ ภายในหอ้งทดสอบ
คาร์บอเนชัน่น้ี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะถูกปล่อยออกมาในปริมาณ 40,000 ppm 
และควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี 50-55% ท าการทดสอบความลึกคาร์บอเนชัน่ท่ี 28 และ 56 วนั
หลงัจากท่ีน าตวัอย่างใส่ไวใ้นห้องทดสอบคาร์บอเนชั่น โดยวิธีพ่นสารละลายฟีนอฟธาลีน 
(phenolphthalein) ผลของการทดสอบแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผง
แคลเซียมคาร์บอเนตขนาดละเอียด  (LP#02) ช่วยลดการเกิดคาร์บอเนชัน่ในคอนกรีตผสมเถา้
ลอยท่ีมีปริมาณวสัดุประสานต ่าๆ แต่ส าหรับคอนกรีตท่ีมีปริมาณวสัดุประสานปานกลางทั้ง
คอนกรีตท่ีใช้ปูนซีเมนต์ ล้วนและคอนกรีตผสมเถา้ลอยนั้น ผงแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด
ละเอียด  (LP#02) ช่วยลดความรุนแรงของคาร์บอเนชัน่ลงทั้งประเภทคอนกรีตท่ีใชแ้ละไม่ใช้
เถา้ลอย 



 

 

  
 

                                      
 

                                 
 
1.3 การหดตวัแบบออโตจีเนียสและการหดตวัแบบแหง้ 

ส าหรับการทดสอบการหดตัวแบบออโตจีเนียส นั้ นทดสอบด้วยเพสต์ โดย
ส่วนผสมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เพสตธ์รรมดาและเพสตผ์สมเถา้ลอย ส่วนผสมท่ีเป็น
เพสตธ์รรมดาปูนซีเมนตจ์ะถูกแทนท่ีบางส่วนดว้ยผงแคลเซียม คาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาดใน 



 

 

 

อตัราส่วนร้อยละ 5 และ 10 โดยน ้ าหนกัปูนซีเมนตต์ามล าดบั แต่ส่วนผสมท่ีเป็นเพสตผ์สมเถา้
ลอยในอตัราส่วนร้อยละ 30 โดยน ้ าหนกัปูนซีเมนตน์ั้น ผงแคลเซียมทั้ง 2 ขนาดจะไปแทนใน
ส่วนของเถา้ลอยในอตัราส่วนร้อยละ 5 และ 10 โดยน ้ าหนกัวสัดุประสาน จากผลการทดสอบ
จะเห็นไดว้า่ การแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งสองขนาดนั้นช่วยลด 
การหดตวัแบบออโตจีเนียส และการหดตวัจะลดลงถา้ขนาดอนุภาคของแคลเซียมคาร์บอเนตท่ี
แทนหยาบข้ึนหรือแทน ในอตัราส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ส าหรับการแทนท่ีเถา้ลอยบางส่วนดว้ย
ผงแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น ไม่เกิดประโยชน์ในการช่วยลดการหดตวัแบบออโตจีเนียส แต่ยงัมี
แนวโน้มของการหดตวัท่ีเพิ่มมากข้ึน สังเกตุไดจ้ากท่ีแทนอนุภาคท่ีมีขนาดละเอียดลงไปใน
อตัราส่วนท่ีไม่มาก แต่การหดตวักลบัเพิ่มข้ึน (ดูตารางท่ี 5) 

 
 

                                 
 
 

ส าหรับการหดตวัแบบแห้งนั้น การแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนต
ทั้งสองขนาดนั้นช่วยลดการหดตวั แบบแหง้ และการหดตวัจะลดลงถา้ขนาดอนุภาคของ 



 

 

 

แคลเซียมคาร์บอเนตท่ีแทนหยาบข้ึนหรือแทน ในอตัราส่วนท่ีไม่มากนกั ส าหรับการแทนท่ีเถา้
ลอยดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น ช่วยลดการหดตวัแบบแหง้เช่นเดียวกนั (ดูตารางท่ี 6) 

 
 
บทสรุป 

ผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นวสัดุทดแทนปูน ซีเมนต์ท่ีมีจุดเด่นใน
การเร่งการก่อตวั และเร่งการพฒันาก าลงัของคอนกรีต ทั้งยงัมีขอ้ดีในเร่ืองการลดการเยิม้น ้ า 
ลดการหดตวั เพิ่มความตา้นทานซลัเฟต และความตา้นทานกรด อีกทั้งมีราคาต ่ากว่าปูนซีเมนต ์
ดงันั้น จึงเป็นวสัดุทดแทนปูนซีเมนตท่ี์น่าจะมีอนาคตสดใสอีกชนิดหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การประเมินก าลงัอดัของคอนกรีต 

ทีไ่ด้จากการเจาะ 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพทิักษ์กลุ 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 

การเจาะคอนกรีต (coring of concrete) จะกระท ากต่็อเม่ือตอ้งการตวัอยา่งคอนกรีต
ท่ีแข็งตวัแลว้มาทดสอบคุณสมบติั ต่างๆ เช่น ก าลงั ความคงทน ความหนาแน่น ดูการแยกตวั
ของคอนกรีต เป็นตน้    ทั้งน้ีเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างคอนกรีตสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภยั  ความไม่แน่ใจในคอนกรีตท่ีเทเสร็จแลว้อาจเกิดข้ึนเม่ือผลทดสอบตวัอยา่ง คอนกรีต
ท่ีเกบ็พร้อมกบัการเทคอนกรีตลงในโครงสร้างมีค่าต ่ากวา่ท่ีออกแบบไว ้ หรือเม่ือคอนกรีตผ่าน
การใช้งานและอาจเกิดการเสียหาย  การเจาะคอนกรีตเพื่อท าการทดสอบจะเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนขา้งสูง และต าแหน่งท่ีเจาะคอนกรีตจะเป็นหลุมซ่ึงมกัท าให้โครงสร้างเสียความแขง็แรง 
และตอ้งท าการอุดบริเวณท่ีเจาะคอนกรีต  ดงันั้นการเจาะคอนกรีตจึงควรด าเนินการในกรณีท่ี
จ  าเป็นจริงๆเท่านั้น  รูปท่ี 1 แสดงคอนกรีตท่ีไดจ้ากการเจาะ  ซ่ึงมกัมีขนาดและความยาวไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน (คอนกรีตมาตรฐานเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 
30 ซม.) 



 

 

 
 

                                      
 
รูปท่ี 1 คอนกรีตท่ีเจาะเพื่อทดสอบก าลงัอดั ซ่ึงมีความสูงเท่ากบัความหนาขององคอ์าคาร 

ปัญหาในการประเมินก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีไดจ้ากการเจาะ คือ ตวัอยา่งคอนกรีต
ส่วนใหญ่มกัมีขนาดเลก็กว่าคอนกรีตขนาดมาตรฐาน  กล่าวคือมี ขนาดของเส้นผ่านศูนยก์ลาง
เลก็กว่า 15 ซม. และ มกัมีความสูง (หรือความยาว) นอ้ยกว่า 30 ซม.   ดงันั้นภายหลงัจากการ
ทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีได ้

จากการเจาะจึงมกัมีค  าถามว่าคอนกรีตดงักล่าวควรมีก าลงัอดัเท่ากบัเท่าใด เม่ือ
เ ทียบกับคอนก รีตขนาด เส้นผ่ านศูนย์กลาง  15 ซม.  สู ง  30 ซม.       
ก่อน จะตอบค าถามขา้งตน้   ขอให้รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบเน่ืองจากขนาด (เล็ก
หรือใหญ่) และ ผลกระทบเน่ืองจากอตัราส่วนความยาว (H) ต่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง (D) ท่ี
มีต่อก าลงัอดัของคอนกรีตก่อน 

ผลก ร ะ ทบ เ น่ื อ ง จ า ก ขน า ด เ ล็ กห รื อ ใ ห ญ่ ข อ ง ค อนก รี ต ต่ อ ก า ลั ง อั ด 
ก าลงัของ คอนกรีตท่ีทดสอบไดจ้ะข้ึนอยูก่บัขนาดของตวัอยา่งทดสอบ  โดยท่ีขนาดของแท่ง 



 

 

 

ทดสอบท่ีใหญ่กว่าจะใหก้ าลงัในรูปของหน่วยแรง (น ้ าหนกัต่อพื้นท่ีหนา้ตดัหรือความเคน้) ท่ี
ต  ่ากว่า ดังแสดงในรูปท่ี 2     เน่ืองจากตัวอย่างคอนกรีตท่ีมีขนาดใหญ่กว่าจะมีจุดอ่อน
มากกว่า  จุดอ่อนดงักล่าวไดแ้ก่โพรงอากาศ รอยร้าวภายในเน้ือซีเมนตเ์พสตท่ี์เกิดจากการหด
ตวั หรือจุดอ่อนท่ีผวิสัมผสัระหวา่งมวลรวมหยาบและซีเมนตเ์พสต ์   ดงันั้นตวัอยา่งคอนกรีตท่ี
ทดสอบจากลูกทรงกระบอกขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง 5, 10, 15, หรือ 20 ซม. จึงใหค่้าท่ีแตกต่าง
กั น โ ด ย ตั ว อ ย่ า ง ท่ี มี ข น า ด เ ล็ ก ก ว่ า จ ะ ใ ห้ ค่ า ก า ลั ง อั ด ท่ี  สู ง ก ว่ า      
เช่น ในรูปท่ี 2  ถา้ใหค้อนกรีตท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. มีค่าก าลงัอดัเป็น
ร้อยละ 100   ดงันั้นคอนกรีตท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. จะมีก าลงัมากกว่า
คือมีค่าประมาณร้อยละ 104 เม่ือเทียบกบัคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 
ซม.   โดยคอนกรีตท่ีท าการทดสอบทั้ ง 2 ขนาดมีส่วนผสมและอายุเดียวกัน    
 

                    
 
                   รูปท่ี 2 ก าลงัอดัของคอนกรีตรูปทรงกระบอกท่ีใชข้นาดต่างๆ กนั [1] 

 
 



 

 

 
ผลกระทบเน่ืองจากอตัราส่วนความยาว (H) ต่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง (D) ของคอนกรีตต่อก าลงั
อดัตวัอยา่ง คอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง (D) 15 ซม. และความยาว
หรือความสูง (H) 30 ซม.  หรือมี H/D เท่ากบั 2.0 แต่มีบางกรณีท่ีอาจไดต้วัอยา่งคอนกรีตท่ีมี
อตัราส่วน H/D มากกว่า หรือนอ้ยกว่า 2 ได ้เช่น ในการเจาะ (coring) คอนกรีตเพื่อท าการ
ทดสอบก าลงัอดั   ผลการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมีค่า H/D ต ่ากว่า 2.0 จะใหก้ าลงัอดั
ของคอนกรีตท่ีสูงกว่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมีค่า H/D เท่ากบั 2 เน่ืองจากคอนกรีตท่ีสั้นพบว่า
การยึดร้ังท่ีปลายทั้ง 2 ขา้งโดยเคร่ืองทดสอบจะท าให้คอนกรีตบริเวณดงักล่าวไม่สามารถ
ขยายตวัดา้นขา้ง ไดจึ้งท าใหส้ามารถรับแรงไดม้ากข้ึน  ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาน้ีจึงตอ้งมีแฟคเตอร์
ตวัคูณซ่ึงข้ึนอยู่กบัค่า H/D ของคอนกรีตท่ีน ามาทดสอบ  ในกรณีท่ีอตัราส่วน H/D ต ่ากว่า 
2.0  มาตรฐาน ASTM C42 [2] และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 409 [3] ไดใ้หค่้าแฟคเตอร์ตวั
คูณของคอนกรีตก าลงัธรรมดาดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตวัอย่าง คอนกรีตท่ีได้จากการเจาะมกัมีความยาวไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัความหนาของโครง 
สร้าง (ดูรูปท่ี 1)     การทดสอบก าลงัอดัจะตดัตวัอย่างคอนกรีตท่ีมีความยาวเกินให้มีขนาด
ความยาวเท่า กบัสองเท่าของเส้นผ่านศูนยก์ลางคือ H/D เท่ากบั 2.0    แต่ถา้ตวัอยา่งคอนกรีตท่ี
เจาะมามีความยาวไม่พอ ผลทดสอบของตวัอย่างคอนกรีตท่ีมี H/D ต ่ากว่า 2.0 จะมีก าลงัอดั
สูงข้ึนจึงตอ้งท าการปรับค่าลงโดยใชต้ารางท่ี 1     ในท านองเดียวกนั ถา้ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีเจาะ
ออกมามีเส้นผ่านศูนยก์ลางต่างจาก 15 ซม. จะตอ้งท าการปรับค่าท่ีทดสอบใหไ้ดข้นาดเป็นค่า
ก าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางขนาด 15 ซม. โดยใช้รูปท่ี 2  
เพื่อให้ท่านผูอ่้าน เขา้ใจมากข้ึนในการใชรู้ปและตารางดงักล่าว  จึงขอยกตวัอย่างเพื่อแสดง
วธีิการค านวณและปรับก าลงัของคอนกรีตท่ีเจาะจากสนาม 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 1 แฟคเตอร์ตวัคูณส าหรับปรับค่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วนความยาวต่อ เส้น
ผา่นศนูยก์ลางของคอนกรีต (H/D) ต ่ากวา่ 2 [2, 3] 

 

                    
 
 
ตวัอยา่ง   ตอ้งการปรับก าลงัของคอนกรีตท่ีเจาะมาจากสนามมีเส้นผา่นศนูยก์ลางเท่ากบั 10.0 
ซม. สูง 15.0 ซม. ท่ีทดสอบก าลงัอดัไดเ้ท่ากบั 230 กก/ซม2 ใหเ้ป็นก าลงัอดัของตวัอยา่ง
คอนกรีตมาตรฐานท่ีมีเส้นผา่นศนูยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. 
วธีิท า 
1. จากรูปท่ี 2  เม่ือเส้นผา่นศนูยก์ลางเท่ากบั 10 ซม. ตวัปรับแกเ้ท่ากบั 1.04 
2. ดงันั้นก าลงัของคอนกรีตท่ีมีเส้นผา่นศนูยก์ลางเท่ากบั 150 มม. = 230/1.04  = 221.2 กก/ซม2 
3. จากตารางท่ี 1  เม่ือ H/D = 1.5   ตวัคูณส าหรับปรับค่าก าลงัเท่ากบั 0.97  [ตาม มอก. 409] 
4. ดงันั้นก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีปรับแลว้ = 221.2 x 0.97 = 214.6 กก/ซม2    
นัน่ คือคอนกรีตท่ีไดจ้ากการเจาะในตวัอยา่งน้ีควรมีก าลงัอดัประมาณ 214.6  กก/ซม2 เม่ือเทียบ
เป็นคอนกรีตมาตรฐานท่ีมีเส้นผา่นศนูยก์ลาง 15 ซม. มีความสูง 30 ซม. 

 

 



 

 

 

การประเมินและการยอมรับก าลงัอดัของงานคอนกรีต 

 
วิธีการหล่อแท่งคอนกรีต ในสนามเพื่อทดสอบก าลงัอดัมีอยูใ่นมาตรฐาน ASTM C31 [4]  ซ่ึง
ไดร้ะบุวิธีการท าและการบ่ม โดยให้เกบ็ตวัอยา่งตามมาตรฐาน ASTM C172 [5] และการบ่ม
แยกออกเป็น 2 วธีิคือ 

 
ก. การบ่มมาตรฐาน (standard curing) เป็นการบ่มเบ้ืองตน้ของคอนกรีตในแบบหล่อใน
สนาม  และการล าเลียงคอนกรีตพร้อมแบบหล่อเพื่อน าไปถอดแบบและบ่มในหอ้งปฏิบติัการ 
ข. การ บ่มในสนาม (field curing) เป็นการบ่มคอนกรีตในสภาพเดียวกบัคอนกรีตท่ีไดเ้ก็บ
ตวัอย่างมาโดยให้แท่ง คอนกรีตอยู่ท่ีเดียวกบัคอนกรีตท่ีเทในโครงสร้างและมีสภาพการบ่ม
เหมือนกนัมาตรฐาน วสท.1008 [6] ก าหนดใหก้ าลงัอดัของแท่งคอนกรีตท่ีผ่านการบ่มแต่ละ
ชนิดจะถือเป็นท่ียอมรับ ไดเ้ม่ือผลเฉล่ียก าลงัอดัของการทดสอบ 3 คร้ังติดต่อกนัให้ค่าเท่ากบั
หรือมากกว่า   และก าลงัอดัท่ีทดสอบแต่ละคร้ังอาจต ่ากว่า   ได้ไม่เกิน 35 กก/ซม2 
นอกจาก น้ีมาตรฐาน วสท. 1008 [6] ยงัระบุว่าเม่ือผลการทดสอบก าลงัอดัของตวัอยา่งท่ีบ่มใน
สนามให้ก าลงัอดัต ่า กว่าร้อยละ 85 ของตวัอย่างท่ีบ่มมาตรฐาน ให้มีการปรับปรุงวิธีการบ่ม
คอนกรีตในโครงสร้างใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีถา้ก าลงัอดัของตวัอย่างท่ีบ่มในสนามสูงกว่า   ท่ีก  าหนด
เกิน 35 กก/ซม2 ก็ให้ถือว่าคอนกรีตมีก าลังอัดดีพอและการบ่มภาคสนามนั้นใช้ได ้
ในกรณีก าลงัอดัของตวัอย่างคอนกรีตท่ีบ่มในห้องปฏิบติัการมีค่าต ่ากว่า  ท่ีก  าหนดเกิน  
35 กก/ซม2 และกรณีท่ีผลการทดสอบตวัอยา่งคอนกรีตท่ีบ่มในสนามบ่งช้ีว่าการบ่มคอนกรีต
ยงัไม่ดีพอ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  

 
1. ถ้าก าลังอัดของคอนกรีตค่อนข้างต ่ าและผลการค านวณบ่งช้ีว่าความแข็งแรงของ 
โครงสร้างลดลงมาก  ใหเ้จาะเอาตวัอยา่งคอนกรีตจากโครงสร้างในบริเวณท่ีมีปัญหาไป 



 

 

 

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C42 [2] โดยการทดสอบแต่ละคร้ังใหเ้จาะคอนกรีตจ านวน 3 
ตวัอยา่ง 

 
2. ถา้ คอนกรีตในโครงสร้างใชง้านในลกัษณะแหง้ตอ้งผึ่งคอนกรีตท่ีเจาะมาใหแ้หง้ใน อากาศ
เป็นเวลา 7 วนัก่อนทดสอบ  ถา้คอนกรีตในโครงสร้างใชง้านในลกัษณะเปียกใหแ้ช่คอนกรีต
นั้นในน ้าอยา่งนอ้ย 40 ชัว่โมง แลว้ทดสอบในสภาพเปียก 

 
3. ถา้ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีเจาะแต่ละ แท่งมีค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของ   ท่ีก  าหนด  และค่า
ก าลงัอดัเฉล่ียของแท่งคอนกรีตท่ีเจาะจ านวน 3 แท่งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 ของ   ท่ีก  าหนด  ให้
ถือวา่โครงสร้างส่วนท่ีพิจารณามีความแขง็แรงเพียงพอ 

 
4. หาก ผลการทดสอบตามขอ้ 3. ไม่ผ่าน และมีขอ้สงสัยในความมัน่คงของโครงสร้างวิศวกร
อาจสั่งให้ท าการทดสอบการรับ น ้ าหนกับรรทุก หรือทุบท้ิงเพื่อเทคอนกรีตใหม่ หรือกระท า
การอ่ืนใดท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

สุดทา้ยน้ีหวงัว่าท่านผูอ่้านจะสามารถประเมินก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีได ้จากการเจาะและท่ี
ส าคญั คือ สามารถบอกไดว้า่โครงสร้างคอนกรีตท่ีตอ้งเจาะคอนกรีตออกมาทดสอบสามารถใช้
งานไดห้รือตอ้งทุบท้ิงดี 

 

 

 



 

 

 

เอกสารอ้างองิ     
บทความน้ีส่วนใหญ่คดัมาจากหนงัสือ “ปูนซีเมนต ์ปอซโซลาน และ คอนกรีต” โดย 
ปริญญา  จินดาประเสริฐ  และ ชยั  จาตุรพิทกัษก์ุล  พิมพโ์ดยสมาคมคอนกรีตไทย  พ.ศ. 
2547   นอกจากน้ียงัมีเอกสารเพิ่มเติมท่ีอา้งถึงในบทความดงัต่อไปน้ี 

1. Blanks, R.F. and McNamara, C.C., Mass Concrete Tests in Large Cylinders, Journal of the 
American Concrete Institute, 1935, Vol. 31, 280-303. 
2. American Society for Testing and Materials, ASTM C42/C42M-99: Standard Test Method 
for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beam of Concrete, Annual Book of 
ASTM Standards, 2001, Vol. 04.02, Philadelphia, 25-28. 
3. ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, มอก. 409: มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
วธีิทดสอบความตา้นทานแรงอดัแท่งคอนกรีต, กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2525 
4. American Society for Testing and Materials, ASTM C31/C31M-00: Standard Practice for 
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field, Annual Book of ASTM Standards, 
2001, Vol. 04.02, Philadelphia, 5-9. 
5. American Society for Testing and Materials, ASTM C172-99: Standard Practice for 
Freshly Mixed Concrete, Annual Book of ASTM Standards, 2001, Vol. 04.02, Philadelphia, 
106-108. 
6. คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมโยธา, มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดย
วธีิก าลงั, มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38, วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ,์ 
พิมพค์ร้ังท่ี 1, พ.ศ. 2538 

 

 

 



 

 

 

เร่ืองเล่ามาตรฐานงานออกแบบโครงสร้าง
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การออกแบบอาคารคอนกรีตทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอดัแรง
ในประเทศไทย ไดใ้ชม้าตรฐานในการปฏิบติังานทั้งการออกแบบและขอ้ก าหนดวสัดุของ
สมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ  (วสท.) มาโดยตลอด   มาตรฐานทั้งหมดไดรั้บ
ความนิยมจากวิศวกรและผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรฐาน
ดงักล่าวเกือบทั้งหมดไม่ไดรั้บการรับรองให้เป็น กฏหมาย     ซ่ึงผูดู้แลกฏหมายดา้นการ
ก่อสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างท่ีมีความคงทนได้แก่ กรมโยธาธิการและผงัเมือง สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และกมี็ขอ้บงัคบัตามกฏหมายท่ีแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
วสท. เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน ขอเล่าถึงการพฒันามาตรฐานการออกแบบอาคาร
คอนกรีตของ วสท.  ก่อนมาตรฐาน  ในสมัยก่อนเกือบทั้ งหมดมุ่งไปท่ีเฉพาะการ
ออกแบบ   และใชก้รอบของ American Concrete Institute (ACI) เป็นตน้แบบของการยกร่าง 

 



 

 

 

มาตรฐานฉบบัแรกของ วสท. ไดน้ าออกมาใช ้เม่ือปี พ.ศ.2515 เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นตามวีธี
หน่วยแรงใชง้าน (Working Stress Design) ของ ACI318-63 และส่วนหน่ึงเป็นไปตามวิธี
ก  าลงัประลยั (Ultimate Strength Design) ของ ACI 318-71 

การออกแบบโดยวธีิหน่วยแรงใชง้านตามมาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดก าลงัอดัใชง้าน 
ของคอนกรีตในการออกแบบไวเ้ป็น 2 ค่า โดยมีค่าเป็นไปตาม ACI 318-63  ท่ีใหไ้วไ้ม่เกิน
ร้อยละ 45 ของก าลงัอดัประลยัของคอนกรีต (fC = 0.45 fC/) ใชส้ าหรับกรณีทัว่ไปท่ีมีการ
ควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง   และใหป้รับค่าก าลงัอดัลดลง ดว้ยตวัคูณคุณภาพ (β) เท่ากบั 
5/6    ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการพดูถึงคุณภาพในการก่อสร้างและ ตอ้งถือว่า
เป็นแนวคิดท่ีดีมากและมีความกา้วหนา้เป็นอยา่งยิง่ในขณะนั้น 

ส าหรับวธีิการออกแบบโดยวิธีก  าลงัประลยัไดก้  าหนดตามกรอบของ ACI318-71 
ท่ีก  าหนดให้ออกแบบส าหรับการค านวณน ้ าหนักบรรทุกประลัย  ดังสมการพื้นฐาน 
 

 
 
ซ่ึงจะเห็นว่าน ้ าหนกับรรทุกประลยัท่ีออกแบบตามมาตรฐานน้ีมีค่าค่อนขา้งสูง และเม่ือเทียบ
กบัมาตรฐานในรุ่นถดั ๆ มาจะเห็นไดว้่าผลการออกแบบจะท าให้ไดโ้ครงสร้างท่ีค่อนขา้ง
ส้ินเปลืองมากเช่ือกนัว่ากฏกระทรวงฉบบัท่ี 6 ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ท่ียงัมีผลบงัคบั
ใชจ้นถึงปัจจุบนัแมมี้การแกไ้ขไปแลว้ก็ตาม   ไดก้  าหนดขอ้บงัคบัตามกรอบของมาตรฐาน
ของ วสท. ฉบบัน้ี เวน้แต่เพียงการก าหนดค่าก าลงัของคอนกรีตใช้งานท่ีให้ไวเ้ฉพาะเพียง
เท่ากบั ร้อยละ 37.5 (fC = 0.375 fC/) และตวัเลขร้อยละ 37.5 นั้นมีค่าเท่ากบั 5/6 คูณดว้ย (ร้อย
ละ45) ซ่ึงหมายความวา่กฏกระทรวงก าหนดก าลงัของคอนกรีตใชง้านโดยใชต้วัคูณคุณภาพท่ี 
พิจารณาเฉพาะคุณภาพของการก่อสร้างในเกณฑ์ต ่ากว่ามาตรฐานท่ีดี   ซ่ึงหากพิจารณาถึง
สภาพการก่อสร้างในขณะนั้นเม่ือเกือบ 30 ปี การก าหนดของกฏกระทรวงคร้ังนั้นถือว่ามี
ความรับผดิของต่อความปลอดภยัของ ประชาชนเป็นอยา่งดียิง่ 



 

 

 

นอกจากนั้นในกฏกระทรวงฉบบัดงักล่าวยงัก าหนดค่าสูงสุดของก าลงัใชง้านของ 
คอนกรีตไวท่ี้ไม่เกิน 65 กก./ซม.2  ซ่ึงเม่ือน าไปพิจารณาท่ีไปท่ีมาของก าลงัท่ีก าหนดไวน้ั้น 
น่าจะมาจากความเช่ือและขอ้มูลผลของก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีผลิตไดใ้นขณะนั้นมี ค่าสูงสุด
ไม่เกิน 180 กก./ซม.2 ซ่ึงเม่ือน าไปค านวณตามขอ้ก าหนดของกฏกระทรวงจะมีค่าเท่ากบั 
0.375 (180) เท่ากบั 67.5 กก./ซม.2 และปรับใหเ้ป็นตวัเลขลงตวัท่ี 65 กก./ซม.2 ดงักล่าว 

ส าหรับวิธีก  าลงัประลยั นอกจากกฏกระทรวงจะก าหนดตวัคูณน ้ าหนกับรรทุกท่ี
สูงแลว้ ยงัก าหนดใหใ้ชค่้าก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตไวไ้ม่เกิน 150 กก./ซม.2 และเช่นกนั 
เช่ือว่าค่าท่ีก าหนดดงักล่าวไดม้าจากการน าตวัคูณคุณภาพ (5/6) ไปคูณกบัก าลงัอดัสูงสุดท่ี
น่าเช่ือถือในขณะนั้นท่ีเท่ากบั 180 กก./ซม.2 (150 = 5/6 x 180) 

ตวัคูณคุณภาพ β ของมาตรฐาน วสท. พศ.2515 ถูกก าหนดและใช้ในกฏ
กระทรวงฉบบัท่ี 6 ท่ี 5/6 เพียงค่าเดียวและยงัคงใชเ้ร่ือยมา แมว้่ามาตรฐานอาคารคอนกรีต
ฉบบันั้นของ วสท. จะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงไปแลว้เม่ือปี พศ. 2534 ซ่ึงในปีนั้นก าหนด
มาตรฐานแยกเป็น 3 เล่ม ประกอบไปดว้ย มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธีหน่วย
แรงใชง้าน มาตรฐานอาคารคอนกรีตโดยวธีิก าลงั (ไม่เรียกวา่วธีิก าลงัประลยั และไดป้รับปรุง
ตามกรอบของ Strength Design ตาม ACI318-89) และมาตรฐานอาคารคอนกรีตอดัแรง 

ในส่วนของมาตรฐานโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ไดย้กเลิกตวัคูณคุณภาพส าหรับ
คอนกรีตและก าหนดใหใ้ชต้ามสมการมาตรฐานของ ACI 318-63  (คือ fC = 0.45 fC/ ) ดว้ย
เหตุท่ีเทคโนโลยกีารผลิตคอนกรีตของประเทศไทยไดก้า้วหนา้ไปมาก ประกอบกบัความเห็น
ท่ีว่าหากผูอ้อกแบบไม่มัน่ใจในคุณภาพของคอนกรีตท่ีใชใ้น การก่อสร้างหรือคุณภาพของ
การก่อสร้าง   วศิวกรสามารถเลือกใชค่้าก าลงัอดัประลยัท่ีต ่าลงในการออกแบบได ้

ส าหรับตวัคูณน ้ าหนกับรรทุก (Load Factor) มาตรฐานฉบบัวิธีก  าลงัก าหนดให้
ใชค่้าท่ีลดลงท่ีเป็นไปตาม ACI 318-89 (คือ U= 1.4D+1.7L) แมใ้นขณะนั้นจะมีความเห็น
ขดัแยง้ท่ีจะก าหนดค่าดงักล่าวใหสู้งข้ึน แต่ดว้ยเหตุผลท่ีวศิวกรผูอ้อกแบบสามารถเลือกใช ้



 

 

 

น ้ าหนักบรรทุกออกแบบ (U) ท่ีสูงกว่าไดห้ากเห็นว่าการก่อสร้างจะไม่ไดคุ้ณภาพดีตาม
ตอ้งการ นอกจากนั้นมาตรฐานฉบบันั้นยงัก าหนดค่าตวัคูณลดก าลงั (Ø-factor) ออกเป็น 2 ชุด 
ซ่ึงชุดหลงัลดค่าตวัคูณลดก าลงัตาม ACI318-89 ลงเม่ือผูอ้อกแบบเช่ือว่าการก่อสร้างอาจ
ไม่ไดคุ้ณภาพดี 

จากมาตรฐานฉบบัปี พศ.2534 ท่ีมีความแตกต่างไปจากมาตรฐานปี พศ.2515 แต่
ตามกฏหมายควบคุมอาคาร ท่ีมีรายละเอียดตามแจง้ไวข้า้งตน้ทั้งวิธีหน่วยแรงใชง้านและวิธี
ก  าลงัยงัคง มีรายละเอียดตามเดิม      วิศวกรผูอ้อกแบบจึงยงัคงไม่สามารถใชค่้าต่าง ๆ ใน
มาตรฐานใหม่ได ้ซ่ึงเป็นผลใหก้ารออกแบบยงัใหข้นาดหนา้ตดัขององคอ์าคารท่ีโตกว่าท่ีควร
ซ่ึง เป็นการส้ินเปลืองในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ในประเทศไทย 

การออกแบบตามกฏกระทรวงยงัด าเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัน้ี   แต่กพ็บว่ามี
ส านกังานออกแบบหลายแห่งใชม้าตรฐานการออกแบบตามมาตรฐานใหม่และมี เพียงใบปะ
หนา้ของรายการค านวณเท่านั้นท่ีใชค่้าต่าง ๆ ตามกฏหมายเท่านั้น  

จนกระทัง่ปี พศ.2548  กรมโยธาธิการและผงัเมืองมีด าริท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขกฏ
กระทรวงฉบบัท่ี 6 โดยในคร้ังน้ีจะจดัท าแยกออกเป็นกฏกระทรวงท่ีจะคงสาระส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ความปลอดภยัของประชาชน  และขอ้บงัคบัอาคาร ท่ีมีลกัษณะเหมือนกบั 
Building Code ในต่างประเทศ   ซ่ึงจะประมวลรายละเอียดของการออกแบบ การอา้งอิงกบั
มาตรฐานการออกแบบของสมาคมวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะเห็นไดว้่าการด าเนินการดงักล่าวมีเทคนิคท่ีดีเน่ืองจากการแกไ้ข กฏกระทรวง
นั้นกระท าไดย้าก  ดงันั้นการออกแบบท่ีควรจะไดรั้บการพฒันาใหก้า้วหนา้ไปตามเทคโนโลยี
ของทั้ง วิธีการออกแบบ ขอ้ก าหนดของวสัดุ และวิธีการก่อสร้าง สามารถบรรจุสาระส าคญั
ต่าง ๆ ขา้งตน้ไวใ้นขอ้บงัคบัอาคารท่ีสามารถแกไ้ขไดง่้ายกวา่ 

 



 

 

 

การแก้ไขกฏกระทรวงและจัดท าประมวลข้อบังคับอาคารมีกรอบส่วนใหญ่
เป็นไปตาม มาตรฐานของ วสท. ฉบบัปี พศ.2534 ยกเวน้การก าหนดตวัคูณลดก าลงัชุดท่ี 2 
ตามวธีิก าลงั   ท่ีปรับไปจากขอ้ก าหนดของ วสท. โดยในคร้ังน้ี คณะอนุกรรมการเลือกท่ีจะใช้
ค่าตวัคูณปรับเท่ากบั 5/6 กบัชุดค่าตวัคูณลดก าลงัมาตรฐานซ่ึงเป็นกรรมวิธีเช่นเดียวกนักบัวิธี
ท่ีครูบา อาจารยแ์ละวศิวกรอาวโุส ไดใ้ชใ้นอดีต 

ร่างแกไ้ขไดผ้่านอนุกรรมการแกไ้ขกฏกระทรวงแลว้  และก าลงัอยู่ในระหว่าง
การน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร แต่คาดว่าน่าจะต้องใช้
เวลานานพอสมควร  อีกทั้งกรมโยธาธิการ ฯ เอง ก็มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ ในการสนบัสนุนการแกไ้ขกฏกระทรวงในคร้ังน้ี 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานฉบับใหม่ ๆ  และแนวโน้มส าคัญของ
มาตรฐานสากล    ล่าสุด ASCE 7 (2002) ไดพ้ยายามท่ีจะรวมมาตรฐานของการออกแบบ
อาคารทั้งโครงสร้างคอนกรีตและโครง สร้างเหล็ก (ซ่ึงภายหลงักลุ่มโครงสร้างเหล็ก AISC 
ได้ก  าหนดวิธีการออกแบบคล้าย ๆ กบักลุ่มคอนกรีต ACI  เรียกวิธีนั้นว่า Load and 
Resistance Factored Design (LRFD)) และมีสาระท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีมีการก าหนดค่าก าลงัท่ี
ตอ้งการ  มีตวัคูณน ้าหนกับรรทุกลดลงเป็น 

 
 

                                                           
 
 

ผลของการก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มคอนกรีตโดย ACI 318-02 (วิธีก  าลงั)  ได้
มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานอยา่งขนานใหญ่   ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่เน่ืองมาจากการก าหนดตวัคูณ 



 

 

 

น ้าหนกับรรทุก(γ)ท่ีลดลงจะมี ผลโดยตรงกบักลุ่มคอนกรีตซ่ึงการก่อสร้างอาจจะพบความ
ผดิพลาดและมีปัญหาดา้น การควบคุมคุณภาพ ท่ีกระท าไดไ้ม่ดีเท่าโครงสร้างเหลก็ 

ลองมาพิจารณาสมการของอตัราส่วนความปลอดภยั (Factor of Safety, FS) ก่อน 
ดงัน้ี 

 
 

                                                    
 
 

จะเห็นว่าหากจะคงความปลอดภยัของโครงสร้างไวเ้ท่าเดิม   เม่ือลดตวัคูณ
น ้าหนกับรรทุกลง  กจ็  าเป็นตอ้งปรับค่าตวัคูณลดก าลงัลงเช่นเดียวกนั  ผลของการปรับลดตวั
คูณลดก าลงัคร้ังน้ีไดด้งัแสดงไวใ้นรูปขา้งล่างน้ี  

  
 

                              



 

 

 
อย่างไรกต็าม  จะเห็นไดว้่า ACI 318-02 ก าหนดค่าตวัคูณลดก าลงัโดยไม่แยกว่าเป็นองค์
อาคารรับแรงดัดหรือองค์อาคารรับ แรงอัดซ่ึงแตกต่างไปจากมาตรฐานก่อนหน้า
นั้ น    นอกจากนั้ นจะเห็นว่าหากองค์อาคารมีพฤติกรรมแบบแรงดึง  (Tension 
Controlled)  ค่าตวัคูณลดก าลงัจะไม่ลดลง ซ่ึงหมายความว่า ACI318-02 ใหค้วามส าคญักบั
ความเหนียว (Ductility-เหลก็เสริมนอ้ยมี Computed Tensile Strain มากกว่า 0.005) ขององค์
อาคารเป็นอย่างมาก  และลดตวัคูณลดก าลงัลง ก าหนดเป็น 2 สมการแยกตามประเภท 
Confinement ท่ีแตกต่างกนั (ปลอกเด่ียวหรือปลอกเกลียว) จนกระทัง่ Computed Tensile 
Strain นอ้ยกว่า 0.002  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมแบบแรงอดั  (Compression Controlled)  ค่าตวัคูณ
ลดก าลงัจะลดลงจนถึงค่าต ่าสุด และเป็นท่ีน่าสังเกตุว่า  ACI 318-02  อนุญาตให้ออกแบบ
โครงสร้างภายใตพ้ฤติกรรมของแรงอดั (Over Reinforcement)  ได ้ แต่ตวัคูณลดก าลงัจะมีค่า
ต ่ามาก 

ตวัอย่างเช่น การออกแบบการรับแรงดดัจะมีค่าตวัคูณลดก าลงัเท่ากบั 0.90 ซ่ึง
เท่ากบัมาตรฐานเดิมก่อนหน้านั้น เม่ือการเสริมก าลงัดว้ยเหล็กเส้นท าให้ความเครียดดึงท่ี
ค  านวณได้มีค่ามากกว่า 0.005 แต่หากจะเสริมก าลังเพิ่มข้ึนและมาตรฐานน้ียอมให้มี
พฤติกรรมแบบแรงอดัได ้แต่ค่าตวัคูณลดก าลงัจะเหลือเพียง 0.70 หรือ 0.65 แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี
จะให้ความปลอดภยัเท่าเดิม ยกเวน้กรณีของพฤติกรรมแบบแรงดึงท่ีแมค้วามปลอดภยัตาม
การค านวณจะลดลง แต่องคอ์าคารจะมีความเหนียวมากข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในการ
ออกแบบองคอ์าคารใหรั้บแรงกระท าพิเศษ เช่น แผน่ดินไหว 

มาตรฐานการออกแบบในต่างประเทศเปล่ียนแปลงและพัฒนาข้ึนไปตาม
เทคโนโลยี และงานวิจยัท่ีสนบัสนุน  แต่ความทนัสมยัของการออกแบบอาคารคอนกรีตใน
ประเทศไทยยงัเป็นปัญหาใหญ่ โดยพบว่าเม่ือคราวประชุมเพื่อช้ีแจงและรับฟังความเห็นจาก
ผูป้ฏิบติังานทอ้ง ถ่ินต่าง ๆ ทัว่ประเทศเม่ือ 2-3 ปีก่อน  ยงัไดเ้สียงสะทอ้นในเร่ืองความกงัวล
ใจทั้งคุณภาพของวสัดุก่อสร้างและการก่อ สร้าง ซ่ึงตอ้งรับฟังไวด้ว้ยความเคารพยิง่ ดงันั้น 

 



 

 

 

การก าหนดมาตรฐานใหท้นักบันานาชาติท่ีพฒันาแลว้เป็นเร่ืองท่ีตอ้ง อาศยัความร่วมแรงร่วม
ใจจากทุกภาคส่วน 

จากเร่ืองเล่าท่ีกล่าวมาทั้งหมด    คงจะถึงเวลาแลว้ท่ีวิศวกร โรงรียนวิศวกรรม
โยธา  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานและกฏหมายอาคารในประเทศไทย ตอ้งตระเตรียม
ความพร้อม เพื่อให้งานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงมีปริมาณมากในประเทศน้ีมี
การ พฒันาควบคู่ไปกบัความปลอดภยัของประชาชน และสอดคลอ้งกบัความประหยดัท่ีมีผล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(ว่าที่) คอนกรีต กบั (ว่าที)่ นายช่าง 

 
โดย ว่าที่นายช่างหย่าย 

 

คราวท่ีแลว้เราพดูคา้งถึงความคงทน……. 
ความคงทน1 น้ีส าคญันะครับ ….มนัหมายถึงวา่โครงสร้างของคุณจะอยูย่ ั้งยนืยง แค่

ไหน …เอ….แลว้คุณจะรู้ไดย้งัไงว่ามนัจะ”คงทน” อย่างท่ีคุณตอ้งการ.....แลว้”คงทน” มนัแค่
ไหนกนัล่ะครับ.....คุณจะวดัไดย้งัไง.....หลงัจากนั้นคุณจะท ายงัไงต่อ…..เห็นไหมครับ แค่ตั้ง
ค  าถามกป็วดหัวแลว้ การตอบค าถามยิง่หนกัข้ึนไปอีกแหง ๆ แต่ ค  าถามอนัแรกกคื็อท าไมคุณ
ถึงอยา่งให ้“โครงสร้าง” ของคุณคงทนล่ะครับ?..... 

...... ค าตอบง๊ายง่ายนะครับ.....กเ็พราะคุณจะไดใ้ชโ้ครงสร้างไปนาน ๆ เสียค่าซ่อม
น้อย ๆ ไงครับ.....กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้นายช่างทั้งหลายเคยเช่ือว่าคอนกรีตน้ี เป็นวสัดุ
ประเภทชั่วนิจนิรันดร์กาลเลยนะครับ สร้างแลว้สร้างเลย แต่คุณก็เห็นใช่ไหมครับว่าเรามี
คอนกรีต “ข้ีเหร่ และข้ีโรค” อยูท่ัว่ไป… 

ท าไม นะเหรอครับ กเ็พราะคอนกรีตกเ็หมือนกนักบัคนน่ะแหละครับท่ี.....อนิจจงั
.....วตัสังขา รา.....(กรุณาท าเสียงใหเ้หมือนดว้ยคร๊าบ) ใชไ้ปนาน ๆ...ผ่านร้อนผ่านหนาว...ผ่าน
ไออบอวลของเกลือ...ของกาซ) ก็ชักเจ็บ ชักแก่ได.้....สรุปว่าท่ีเขา้ใจมาตั้งนานนัน่….ผิดนะ
ลุง้…เพียงแต่คอนกรีตนั้นตอ้งการการบ ารุงรักษานอ้ยกว่าวสัดุอ่ืนๆ… แต่นัน่ก็หมายความว่า
คุณตอ้ง “รู้จกั” และ เลือก “ท างาน” เลือก “ใช”้ ใหถู้กตอ้ง…แถมดูแลนิดๆหน่อยๆดว้ยนะครับ
เพราะเด๋ียวน้ีสภาพแวดล้อมเอย วสัดุเอย คุณภาพฝีมือเอย...อะไรๆก็เปล่ียนไป คอนกรีต
ของ “คุณ”และของผมเก๊าะเลย “มีแนวโนม้”ท่ีจะแก่กวา่ก าหนด..คุณแหละครับ(รวมทั้งผมดว้ย)
ท่ีจะเป็นพระเอกช่วยให ้“คอนกรีตแก่” ชา้ลงใชง้านตามท่ีเราตอ้งการไดน้านๆ.. 



 

 

 
ท ายงัไงเหรอครับ....ถา้ อยากให้มนัสดใสแข็งแรง ใช้งานได้นาน ๆ ก็ตอ้งให้มี

สุขภาพดีก่อนตั้งแต่แรก.....มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาตามสมควรตอน มนัป่วยนิด ๆ หน่อย 
ๆ.....บ ารุงรักษาก็เหมือนกบัเป็นไขป้วดหวั ไปหาหมอน่ะแหละครับ.....แต่ใหมี้สุขภาพดีก่อน
.....จะท ายงัดีล่ะ.....อันน้ี เป็นหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวข้องในทุกระดับละครับ ตั้ งแต่วิศวกร...
(รวมถึง “ว่าท่ี” วิศวกรอย่างผมดว้ยนะคร๊าบ) ออกแบบอย่างดี แถมผูรั้บเหมายงั (ควร) ตั้งใจ
ท างานอยา่งดี พอสร้างเสร็จเจา้ของใชง้านกมี็การตรวจตราดูแลเป็นประจ า.....ของบางอยา่งท า 
ไดง่้าย ๆ โดยไม่ตอ้งเสียตงัคเ์พิ่มซักเท่าไหร่นะครับ แต่ท่านจะไดข้องดีข้ึนอีกเยอะ…..อย่าง
เวลาจะเทคอนกรีตกร็ะวงั อยา่ใหค้นงานแอบเติมน ้าเพิ่มซะเหลวโจ๊ก.....อนัน้ีน่ะก าลงัต ่าแหง ๆ 
แถมความคงทนก็ลดพรวดพราดอีก.....หรือเทคอนกรีตเสร็จก็ “บ่ม” ซะหน่อย ตามท่ี“นาย
ช่าง” ตัวจริงท่านก าหนดไว ้แค่น้ีก าลังคอนกรีตก็จะ “ได้ดังใจ” แล้ว หรือถ้าท่าน ๆ จะเท
คอนกรีตบา้นพกัตากอากาศชายทะเลเอาไวน้อนจิบ “เบีย...รุ” กใ็หมี้คอนกรีตหุม้เหลก็หนาซัก 
5 เซนต ์7 เซนต ์กจ็ะยดืดดดด....อายโุครงสร้างไปไดโ้ดยเสียตงัคเ์พิ่มนอ้ยมาก.....เห็นไหม ครับ
.....พูดไปก็อีกยาวแหละครับ.....แลว้จะเหมือนอาจารยผ์มท่ีสามารถ “ร่ายยาว” ได้เป็นคร่ึง
ชัว่โมงจนเพื่อนผมท าตาปริบ ๆ บอกเสียงอ่อย ๆอยา่งเกรงใจเตม็ที ว่า “อาจารยค์ร๊าบ...ผมยงัมี
เรียนต่ออีกตึกนึงครับ....แฮ่ะ แฮ่ะ” 

.....เอา เป็นวา่ คอนกรีตเป็นวสัดุมหศัจรรย.์....ท่ีถา้เราอยากไดอ้ยา่งใจ.....เรามีทางท่ี
จะ ท าไดต้ั้งหลายอยา่ง..... ท ายงัไงเหรอครับ...เราเร่ิมท่ีท าความเขา้ใจ “วสัดุ” ก่อนดีไหมครับ…
พดูง่ายๆวา่ถา้เราจะรู้จกักะครอบครัวคอนกรีต เรากค็วรจะท าความคุน้เคยกะสมาชิกแต่ละหน่อ
ก่อน อยา่ง ซีเมนต ์หินทรายกบัน ้ า ก่อนใช่ไหมครับ …..เก๊าะหมายความว่าคุณ(ควร)ตอ้งอ่าน
บทต่อไปเพื่อท าความรู้จกัและเขา้ใจและแกไ้ข “คอนกรีต”ใหถู้กตอ้งไงครับ…..แหะ…..แหะ… 

….เด๋ียวครับ….คุยมาตั้งนานเรายงัไม่ค่อยรู้จกักนัเลย…..รูปขา้งล่างเน่ียะผมกะคู่ซ้ี
ไงคร๊าบ…..แลว้รูปคุณล่ะครับ….อยา่ลืมส่งมานะครับ 



 

 

 

                                                          
 
องก์สอง ซีเมนต์.....วสัดุจากดาวองัคาร 

มีหนังสืออยู่เล่มหน่ึงนะครับ ช่ือเร่ืองเทห์ระเบิด.....เคา้บอกว่า ผูช้ายมาจากดาว
องัคาร ผูห้ญิงมาจากดาวพุธ...เอ๊ย ดาวศุกร์อะไรเทือกนั้นละครับ 

.....ผม กว็า่ไอเ้จา้ปูนซีเมนตน่ี์คงจะตอ้งมาจากดาวองัคารแหง ๆ.....ท าไมเหรอครับ 
ก็อะไรอะไรมนัส่ือไปทางนั้นหมดน่ีครับ อย่างเช่นไอเ้จา้น่ีมนัท าปฏิกิริยาด๊ีดีกบัน ้ า.....น ้ าน่ีมี
เพลงโบราณมาก กก.....อยูเ่พลงนึง เขาเปรียบเทียบสาวเจา้เป็นน ้ า.....เคยไดย้นิไหมครับ.....จะ
เถียงไหมละครับ ว่า “นาย” ช่าง (ขีดเส้นใตท่ี้ค  าว่านายนะครับ…นาง สาวช่างไม่เก่ียว) น่ีเป็น
โรคแพน้ ้ า...เอ๊ย...สาว ไปทุกคน ยิง่สาวสวยละก ็กระด๊ี กระดา้ ปฏิกิริยาว่องไวมากเลย แถมท า
ปฏิกิริยากบัน ้าตอนแรก ๆ ยงัอ่อนโยนนุ่มนวลอยูเ่ลย แลว้ค่อย ๆ แขง็กระดา้งข้ึนตามเวลาท่ี 
 



 

 

 
ผา่นไป.....(อนัน้ีผมหมายถึงกิริยาวาจานะ ครับ)เห็นไหมล่ะวา่เหมือนพฤติกรรมผูช้ายเป๊ียบ.....ก
ลบัดีกวา่ครับ..... กลบั..... 

ปูนซีเมนต์น่ีเค้าเอามาเติมน ้ า ให้เกิดปฏิกิริยา แล้วก็เติมหิน เติมทราย ผสมกัน
กลายเป็นคอนกรีต…..คุณทราบไหมครับว่ามนุษยเ์ราใช้คอนกรีตมาตั้งกะเม่ือไหร่.....โฮย..
ตั้งแต่เคา้สร้างมหาวิหารแพนธีออน2 มาคร้ังกระนั้นละครับ เพียงแต่คอนกรีตสมยัก่อนเขาใช้
ปูน lime ไม่ เหมือนสมยัน้ีเท่านั้น.....ตอนโนน้เคา้ (นายช่าง(เก่า)...แก่ ๆๆ) เขาใชเ้ถา้ภูเขาไฟมา
ผสมกบัปูนขาวน่ะครับ แตกต่างในกรรมวธีิแต่คลา้ยคลึงในผลลพัธ์….. 

ยคุของปูนซีเมนตส์มยัใหม่ เรียกไดว้่า เร่ิมมาซักร้อยกว่าปีมาแลว้ คนองักฤษท่ีช่ือ
คุณโจเซป แอสปดิน3 เคา้เกิดพุทธิปัญญา เอาหินชอลก์กบัดินเหนียวมาเผาไฟแลว้บด เติมสาร
อีกนิด ๆ หน่อย ๆ สุดทา้ยพอเอา 

มาผสมน ้ าท้ิงไวส้ักพกัก็จะแข็ง มีสีเหมือนหินจากเมือง Portland ท่ีนิยมใชใ้นงาน
ก่อสร้าง พี่ท่านเลยไปจดลิขสิทธ์ิในนามของ “Portland Cement” ซะเลย.....จากนั้น “เคา้” (อีก
หลาย ๆ คนน่ะครับ) กพ็ฒันาซีเมนตม์าเร่ือย ๆ จนหนา้ตาเหมือนในปัจจุบนั 

เค้าผลติซีเมนต์…..ให้เป็น”ปูนด ีได้ดังใจ” ..กนัยงัไงนะ 
อาจารยผ์มเค้าชอบเร่ิมว่า “เธอรู้ไหม.....” แล้วผมก็จะชอบตอบในใจว่า “ไม่รู้

คร๊าบ” ผมถามคุณกแ็ลว้กนั “คุณรู้ไหมวา่ ซีเมนตท์ ามาจากอะไร?” ครับ เราผลิตซีเมนตจ์ากการ
เผาหินปูนกับดินเหนียว หินปูนก็เป็นพวก Calcareous materialส่วนดินเหนียวก็เป็น
พวก argillaceous material ซ่ึง เป็นวสัดุหลกัของการผลิตซีเมนต.์....การผลิตในสมยัก่อนมีทั้ง
ขบวนการผลิตแบบ เปียกและการผลิตแบบแห้ง ข้ึนอยู่กับวตัถุดิบน่ะครับว่าเปียกหรือมี
ความช้ืนมากน้อยแค่ไหน….ถ้ามันช้ืนมากหน่อยกระบวนการผลิตแบบเปียกก็จะเหมาะดี 
เพียงแต่ใช ้

พลงังานมากหน่อยน่ะครับ แต่สมยัใหม่น้ี.....ค่าไฟคงแพงมัง๊ครับ.....เกือบทุก
โรงงานเลยนิยมใชก้ระบวนการผลิตแบบแห้ง.. เขาท ายงัง้ีครับ (กรุณาดูรูปประกอบนะคร๊าบ) 
ขั้นแรกเขาเก๊าะคดัแยกวตัถุดิบตามชนิดตามขนาดเป็นอยา่ง ๆ ถา้ไม่ไดข้นาดเก๊าะเอามาบดจนมี
ขนาดตามตอ้งการ….. 



 

 

 
เสร็จแลว้กใ็หค้วามร้อนซะก่อนรอบนึง ท่ีเขาเรียกวา่ “Preheat” ครับ ก่อนจะชัง่ตวง

วดัใหไ้ดส่้วนผสมตามตอ้งการ.....อยา่งเช่น จะตอ้งใชหิ้นปูนซักเท่าไหร่ ดินเหนียวซกัเท่าไหร่ 
แร่อ่ืน ๆ ซกัเท่าไหร่ .....แน่นอนครับ.....ไอเ้จา้อตัราส่วนพวกน้ีมีผลต่อคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
สุดทา้ยดว้ยนาครับ....ท าเป็นเล่นไป 

ทีน่ี่..เค้ามอีะไรกนั (ในเตาเผาน่ะครับ) 
พอเตรียมวตัถุดิบพร้อม…เคา้ก็ป้อนไอเ้จา้ส่วนผสมพวกน้ีเขา้ไปในเตาเผาอย่าง

ยาววววว.....ทราบไหมครับว่ามนัใหญ่โตซกัแค่ไหน.....ตอนตน้เทอม เปิดเรียนใหม่ ๆ อาจารย์
เคยกวาดตอ้นทโมนทั้งหลาย (ก ็พวกผมนะแหละครับ) ไปดูโรงปูน ตอนท่ีตอ้งต่ืนแต่เชา้มาข้ึน
รถบสัคนัโต (กโ็รงปูนมนัอยู่ไก๊ลไกลน่ะครับ เราเลยไม่ค่อยอยากต่ืน) เรากแ็อบมะโหอาจารย์
ซะไม่มี แต่พอไปเห็นหมอ้เผาปูนง้ี4 เราตาคา้งเลยครับ.....คุณเคยเห็นหมอ้เผาขนาดมหึมา
มโหฬารขนาดน้ีไหมครับ เส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 3 เมตร ยาว 120 เมตร หมุนในแนวนอนอยู่
ตลอดเวลา.....อ้ือฮือ.....เรากลายเป็นกุง้แห้ง แน่ ๆ ถา้หลุดไปอยู่ในนั้น ….อุณหภูมิขา้งในเร่ิม
ตั้งแต่ 400 ถึง 600 ดีกรีเซลเซียสท่ีแถวๆปากเตา (อนัน้ีต ่าแลว้นะครับ) แลว้ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนตาม
ต าแหน่งของเตา.... 

พี่ๆท่ีโรงปูน กะ หนงัสือท่ีผมไปอ่านมาเคา้บอกว่าท่ีอุณหภูมิประมาณ 400 – 600 
เ ซล เ ซี ยส  น ้ า จ ะ ระ เหยจ ากวัต ถุ ดิบ ท่ี ใ ส่ เ ข้ า ไป . . . . . ขั้ น น้ี เ ค้ า เ รี ยกว่ า  evaporation
หรือ dehydration ครับ ถดัมาอุณหภูมิจะสูงข้ึนเป็น 600 – 1350 เซลเซียส ตอนน้ีไอเ้จา้หินปูนก็
จะสลายตวัคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ขั้นน้ีเรียกว่าเป็น calcination ครับ ถดัมาอีก
หน่อยอุณหภูมิสูงข้ึนประมาณ 1350 – 1450 เซลเซียส สารต่าง ๆ กจ็ะเร่ิมหลอมรวมตวักนัใหม่
เป็นสารองคป์ระกอบหลกัของซีเมนต ์พอใกล ้ๆ ปากเตาท่ีอุณหภูมิจะสูงไปถึงประมาณ 1450 
เซลเซียส สารต่าง ๆ จะเร่ิมหลอมรวมจบัตวัเป็นกอ้นกลม แขง็ ๆ สีด า ๆ หรือท่ีเรียกว่าปูนเม็ด 
ขนาดประมาณหน่ึงในแปดของคืบนึง (เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2.5ซม.).....ความจริงไอเ้จา้
ปูนเมด็หรือ Clinker น้ีมีขนาดไม่เท่ากนัคือมีตั้งแต่ 6 มิล ถึง 50 มิ ลน่ะครับ หลงัจากนั้นเขาจะ
ท าให้ไอเ้จา้ปูนเม็ด น้ีเยน็ลงโดยเร็ว.....อนัน้ีมีความหมายนะครับ.....เพราะถา้เยน็ตวัต่างกนั 
สภาพความไวต่อปฏิกิริยาของสารองคป์ระกอบเก๊าะต่างกนัไงครับ...จากนั้นกจ็ะ เอาไปบด..บด 



 

 

 
..บด…พร้อม ๆ กับเติมยิปซั่ม...ถ้าไม่มีเจ้าน่ี ผงซีเมนต์ท่ีได้จะท าปฏิกิริยากับน ้ าแล้วก็ก่อ
ตวัอยา่งเร็ว…จนคุณไม่มีเวลาท างาน……แลว้มนัจะมีประโยชนอ์าไร๊ 

.....จริง ๆ แลว้คุณรู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตน้ี์ขั้นตอนง๊าย ง่าย
ยงักะปอกกลว้ยเขา้ปาก.....ปากคนอ่ืนนะครับ (ไม่ใช่ผม.....ผมไม่ชอบกินกลว้ยน่ีครับ) เพราะ
ขั้นตอนไม่ซบัซอ้นเลย แต่ ท่ีซบัซอ้นนิด ๆ หน่อย ๆ กเ็พราะวตัถุดิบท่ีใช ้คุณภาพมนัไม่ค่อยจะ
คงท่ี หรือ ผนัแปรไดง่้ายละมงัครับ เขา (โรงงานปูนอนัทนั...สะ...หมยั) เลยตอ้งใชค้อมพิวเตอร์
ควบคุมกระบวนการตั้งแต่คุณภาพวตัถุดิบเลยนะครับ มีการวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี 
ทั้งการชัง่น ้ าหนกัของวสัดุอย่างแน่นอนเพื่อใหแ้น่ใจไงครับว่า.....ปูนทุก ถุง (ชนิดเดียวกนันะ
ครับ) จะมีคุณภาพเหมือนกนัหมด 

…เห็นไหมครับ....ขั้น ตอนกง่็ายแถมวตัถุดิบกย็งัมีไม่ก่ีอย่างเอง แต่ปัญหามนัเก๊าะ
มีบา้งนิด ๆ หน่อย ๆ อย่างเช่น ถา้คุณใช.้..แค่หินปูนกบัดินเหนียว คุณเก๊าะตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูง
.....มัก่...มัก่...ในเตาเผา...น ้ามนัเก๊าะแพง๊ แพง เขา (ใครกไ็ม่รู้ละครับท่ีคิดออก) กเ็ลยเติมสารเจือ
ปนบางตัวลงไปอย่างเช่น  Aluminum หรือออกไซด์ของเหล็ก  ไอ้เจ้าสารพวกน้ีท่ี เขา
เรียกวา่ Fluxing agent กจ็ะช่วยลดอุณหภูมิท่ีวตัถุดิบหลอมรวมกนัใหล้ดลงได…้. 

แต่มีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะครับ…. ค่าท่ีไอ้เจ้าสารเจือปน5 พวกน้ีอาจท าให้
ปูนซีเมนตเ์กิดปัญหาตอนใชไ้ดใ้นบางคร้ัง (เรียกว่าโชคร้ายไปนะครับ) อยา่งเช่น ถา้คุณเกิดไป
เจอแหล่งหินท่ีมีสารประกอบพวกซิลิก้าท่ีมีปัญหา6 ไอ้เจ้าออกไซด์ของ Magnesium หรือ
โซเดียม ท่ีเคา้เรียกว่า alkali ในซีเมนต ์กจ็ะท าปฏิกิริยากบัซิลิกา้พวกน้ี …เกิดเป็นสารท่ีคลา้ยๆ
วุน้หรือเจลรอบ ๆ เม็ดหิน ….ยงัไม่พอนะครับ….พอเจลพวกน้ี เจอะความช้ืนท่ีแทรกซึมเน้ือ
คอนกรีตเขา้มาก็จะขยายตวั ดนัให้คอนกรีตแตกออกเห็นเป็นรอยร้าวท่ีเขาเรียกว่า AAR 7 ไง
ครับ 

…แต่บ้านเราโชคดี โชคดีตรงท่ีหินบ้านเราส่วนใหญ่เป็นหินปูนคุณภาพดี 
ปัญหา AAR หรือ ASR ก็น้อยหน่อย)……ผมละไม่อยากบอกคุณเล๊ย….ว่าผมดีใจชมดัท่ีเป็น 
“วา่ท่ีนายช่างไทย” ….ปัญหามนัค่อยนอ้ยหน่อยนะครับ…..วา่แต่คุณเห็นดว้ยกะผมไหม…… 

สารองค์ประกอบหลกัของซีเมนต์….ทีม่าของเร่ืองเล่า (เช้านี)้ 



 

 

 
เหมือนอย่างท่ีบอกละครับว่าโลกเราน้ี 75% เป็น น ้ า แต่ถา้พูดถึงซีเมนต์ละก็สาร

องค์ประกอบหลกัมีอยู่ส่ีอย่าง คุณตอ้งเดาไดแ้หง ๆ ว่าไอเ้จา้พวกน้ีตอ้งมีองค์ประกอบเป็นซิ
ลิกา้ แลว้กแ็คลเซียม แหง ๆ ไอ ้

เจา้พวกน้ีมีอยูป่ระมาณเจด็แปดสิบเปอร์เซนตเ์ชียว.....กม็นัจะไปไหนไดล้ะครับ..ก็
วตัถุดิบส่วนใหญ่มาจากหินปูนกะดินเหนียวน่ีครับ…..ไอเ้จา้สารพวกน้ีเคา้รวมๆพวกกนัอยูเ่ป็น
สารประกอบส่ีอยา่งคือ C3S, C2S, C3A กบั C4AF8 เรียกว่า ถา้แบ่งซีเมนตม์าซกั 100 กรัม กจ็ะ
ตบ ๆ ไอ้สารประกอบท่ีเรียกว่า C3S รวม ๆ กันเข้าได้ประมาณ 50 กรัม C2S อยู่ซัก 25 
กรัม C3A ซกั 12 กรัม C4AF 5 กรัม Gypsum กบัส่วนอ่ืน ๆอีกซกั 5 – 8 กรัม…… 

งงไหมครับวา่ไออ้กัษรยอ่น่ีมนัอะไรนะ.....เร่ืองมนัเป็นยงัง้ีครับจอร์จช..... 
ในแวดวงนกัคอนกรีตวิทยา เขาตั้งช่ือเล่นของไอเ้จา้สารประกอบต่าง ๆ อย่างเช่น

ออกไซดข์องแคลเซียม (CaO) เรียกว่า C…. เรียกออกไซดข์องซิลิกา้หรือ SiO2 ว่า S ….. เรียก
ออกไซดข์องเหลก็ ว่า F ……เรียกออกไซดข์องอลูมินาว่าA…..เสร็จแลว้กจ็ะเอาช่ือเล่นพวกน้ี
มาประกอบกนั แทนท่ีจะตอ้งไปจ าไอช่ื้อจริงยาว ๆ ให้ปวดหัว อย่างเช่น C3S หรือTricalcium 
Silicate นั้นมีช่ือจริงหรือสูตรทางเคมีว่า 3 CaO×SiO2 เห็นไหมครับว่ามีกระจุก C หรือ Cao อยู ่
3 หน่วย มี S หรือ SiO2 อยู ่1 หน่วย ง่ายมัย๊ง่ายมัย๊….. 

……..คุณ อาจจะยงังง ๆ เหมือนท่ีผมเคยงงว่าท าไม๊เราจะตอ้งไปรู้ไอเ้จา้สมการ
หรือสูตรเคมีพวกน้ีดว้ย ล่ะ ตอนเรียนเคมีกป็างตายมาแลว้.....ยงัจะให้ทุกขย์ากอีกเหรอ.....ขอ
ตอบอยา่งท่ี อาจารยผ์มเคา้เคยด่าพวกผมมาแลว้ยงัง้ีกแ็ลว้กนั 

“เคย ไดย้นิช่ือนกัปราชญจี์นซุนวูไหม เขาบอกว่ารู้เขารู้เรา รบ 100 คร้ัง ชนะ 100 
คร้ัง ถา้รู้เราอยา่งเดียวโอกาสชนะลดลงเหลือคร่ึงนึง นั้นเก๊าะหมายความว่า ถา้เธอรู้จกัคอนกรีต
อย่างดี มีความรู้พื้นฐานวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบอย่างทะลุปรุโปร่ง เธอจะ “Engineer” มนั ให้
มนัเป็นอยา่งท่ีอยากไดย้งัไงกไ็ด ้แต่ถา้เธอไม่รู้จกัมนัใหดี้ละก ็เธอเก๊าะเป็นแค่ช่างปูนฝีมือแย ่ๆ 
ท าไดแ้ค่ตามแต่เขาบอกเท่านั้น” 

ปฏกิริิยา….ทีเ่ป็นความต่าง 
 



 

 

 
อย่างท่ีผม”ฝอย”ละครับว่า ปูนซีเมนตน่ี์มนัท าปฏิกิริยาด๊ีดีกบัน ้ า …ซ่ึงเก๊าะมาจาก

ผลของสารแต่ละตวัน่ะแหละครับ…..ทีน้ีไอเ้จา้สารพวกน้ีน่ีมีคุณสมบติัต่างกนันะครับ…แถม
ปฏิกิริยาของไอเ้จา้สารพวกน้ีจดัเป็นพวกคายความร้อนดว้ย8 นอกจากจะท าปฏิกิริยาต่างกนัแลว้
ยงัคายความร้อนออกมาจ านวนไม่เท่ากนัอีกอีก ดว้ย ถา้จบัเอาไอเ้จา้สารบริสุทธ์ิแต่ละตวัมาท า
ปฏิกิริยาแข่งกนั เราเก๊าะจะพบวา่ตวัท่ีเป็นนกักีฬายอดเยีย่ม.....คือท าปฏิกิริยากบัน ้าเร็ว สุด น่ีคือ
C3A รองลงมาคือ C3S ถดัไปเป็นC2S แลว้ก ็C4AF….. ลองดูตารางเปรียบเทียบเล่น ๆ นะครับ....
เห็นไหมครับวา่ C3Aท าปฏิกิริยาเร็วสุด แถมใหค้วามร้อนมากสุด…. แต่โชคดีนะครับท่ีมนัมีนิด
เดียว แต่แค่นิดเดียวน้ีก็แย่แลว้ครับ พราะมนัจะเกิดปฏิกิริยาเร็วซะจนเราตอ้งเติม Gypsum ลง
ไปนิดหน่อยตอนผลิต 

ซีเมนตท่ี์ผมเล่าไปแลว้.....เพื่อควบคุมไม่ใหป้ฏิกิริยารวดเร็วปานกามนิดหนุ่ม10 ซะ
จนเราใช้คอนกรีตไม่ได้ไงครับ แถมซีเมนต์น่ี ถา้คิดสาระตะแลว้คุณก็จะปวดหัวไม่แพต้ัว
คอนกรีตละครับ เพราะเติมอะไรมากไปน้อยไปน่ี….ก็ไม่ดีทั้ งนั้น ตอ้งเติมลงไปพอดีพอดี
เท่านั้ น เอาไว้ตอนหลังผมค่อยคุยก็แล้วกันว่า . . . . .มากไปเป็นไง น้อยไปเป็นไง.. . . .   
 

 
สาร

องคป์ระกอบ 
ปริมาณ% ปฏิกิริยา ความร้อน ปริมาณ

ความร้อน 
ผลต่อก าลงั 

C3S 50 สูงปานกลาง สูงปาน
กลาง 

120 สูงมากช่วงแรก 

C2S 25 ต ่า ต ่า 62 สูงช่วงหลงั 
C3A 12 สูงมาก สูงมาก 207 ต ่า 

C4AF 8 ปานกลาง สูงปาน
กลาง 

100 ต ่า 

Gypsum 3 – 5     
 



 

 

 
จะเกดิอะไรขึน้….ถ้าคุณใช้ปูนซีเมนต์แบบ”ซ่ือใสไม่รู้เร่ือง” 

….นั่นนะซีครับ….ถ้าเราใช้ปูนซีเมนต์แบบซ่ือใสไม่รู้เ ร่ืองรู้ราว…อะไรจะ
เกิดข้ึน…. 

จากตาราง คุณเก๊าะจะเห็นว่าตวัท่ีท าปฏิกิริยาไดเ้ร็วรองลงมาคือ C3S เจา้น่ีเคา้คาย
ความร้อนออกมาถึง 120 แคลอร่ี/กรัม ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองเชียวนะครับ...แถม C3S น่ี เผอิญมี
ตั้ง 40-50 เปอร์เซ็นต ์(ข้ึนกบัชนิดของซีเมนตน่์ะคร๊าบ)...เพราะฉะนั้นมนักเ็ลยเป็นของธรรมดา
วา่มนั ตอ้งมีผลต่อซีเมนต.์..(และคอนกรีตแหงๆ)...พอคุณผสมคอนกรีต แลว้มนักจ็ะคายความ
ร้อนออกมา...ทีน้ีถา้คุณเทคอนกรีตบางๆ อยา่งพื้นหรือถนน หรือลานกวา้งๆ...คุณกจ็ะไม่ค่อยมี
ปัญหาเร่ืองความร้อนสะสมเท่าไหร่…กเ็พราะคอนกรีตท่ีคุณเทไว ้หนาไม่มากนกั… มนัถ่ายเท
ความร้อนไดท้นั (...แต่อย่าเพิ่งดีใจเชียว….มนั อาจจะมีปัญหาอ่ืนๆ มาแทน...) แต่ถา้คุณไปเท
ฐานรากหนาๆ หรือเข่ือน คราวน้ีเร่ืองร้อนๆ กจ็ะพาใหคุ้ณใจสั่นไดแ้น่ๆ...เพราะ...เจา้คอนกรีต
น่ีเป็นตวัน าพาความร้อนท่ี ค่อนขา้งแยม่ากๆ พอความร้อนเกิดข้ึนภายในหนา้ตดัหนาๆ มนัเก๊าะ
จะคายสู่ผวิหนา้ไดช้า้มาก ความร้อนเก๊าะเลยสะสมมากข้ึน มากข้ึน...คุณนึกภาพออกไหมครับ
วา่ คอนกรีตหนาๆ น่ีความร้อนท่ีสะสมอาจท าใหอุ้ณหภูมิภายในสูงไดถึ้ง 70-80 องศาเซลเซียส
เชียวนะครับ ท่ีน้ีมันจะเกิดอะไรตามมาล่ะครับถ้าไม่ใช่ Thermal Stress11 แล้ว Thermal 
Cracking12 ก็ตามมา...ถ้าคุณไม่คิดไวก่้อนกิจการของบริษทัขายยาแก้ปวดหัวต้องรุ่งเรือง
แหงๆ เคา้จะท ายงัไงล่ะนา้...คือง้ีครับ เคา้ก็ใชปู้นซีเมนตช์นิดท่ีมี C3Sนอ้ยลง เพิ่ม C2S ให้มาก
ข้ึน แต่บางทีกย็งัลดความร้อนไม่ค่อยจะพอ...อยา่งเข่ือนภูมิพล13 ท่ี เคา้ใชปู้นซีเมนตท่ี์ใหค้วาม
ร้อนนอ้ยๆแลว้ยงัตอ้งใชเ้ทคนิคอยา่งอ่ืนเขา้มา เป็นตวัช่วยไงครับ...อย่างฝังท่อให้น ้ าเยน็ไหล
ผ่านจนควบคุมอุณหภูมิภายในให้ ต  ่าลงได้ตามต้องการ แล้วค่อยอัดน ้ าปูนอุดหรือเกราท์
ช่องวา่ง...หรือผสมเกร็ดน ้าแขง็ในส่วนผสมไง ครับ... 

แต่ พดูกพ็ดูเหอะ…ปูน ซีเมนตท่ี์พิเศษๆน่ีขายกย็ากใช่ไหมครับ ตอนหลงัเคา้เลยไม่
ค่อยจะผลิตยกเวน้คุณจะมีอภิมหาโปรเจคแลว้สั่งทีละ เยอะๆ...พอหาซ้ือยาก คนใชเ้ก๊าะเลยหนั
ไปหาทางเลือกใหม่ คือเอาสารตวัอ่ืนอย่างพวกเถา้ลอย14 ผสมซะเลย...ลด การใช้ซีเมนต์ ลด
ราคาค่าซีเมนตเ์พราะเถา้ลอยน่ีถูกกวา่เป็นไหนๆ ตะก่อนน่ีเขาแจกฟรีเสียดว้ยซ ้ า...แถมยงัให ้



 

 

 
ความร้อนต ่าบวกกับคุณสามารถเชิด หน้าบอกคนอ่ืนๆ ได้ด้วยว่า...เราเป็นพวกอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มนะฮา้...เห็นไหมครับยงิกระสุน นดัเดียว...ความจริงเรียกวา่ยงิหนงัสะต๊ิกหนเดียวได้
นกเป็นฝงู...วา่แต่คุณ รู้จกัหนงัสะต๊ิกหรือเปล่าครับ?.. 

ส่วน C3A อนัน้ีอาจจดัเป็น “ตวัแสบ”ได ้ในกรณีท่ีพระเอกของเรา...คอนกรีตน่ะ
แหละครับ...ไปตกระก าล าบากอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี”มิค่อยจะดี “อย่างเช่นมีซลัเฟตเยอะๆ...
ถา้เป็นอย่างงั้น...เราเก๊าะตอ้งเลือกซีเมนต์ท่ีมี C3A น้อยๆ อย่างซีเมนต์บางชนิดท่ีมาตรฐาน
ก าหนดให้มีปริมาณซัลเฟตสูงสุดแค่ 5%...ว่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าสภาพแวดลอ้มอย่างไหนท่ี
จดัเป็นสภาพท่ี “มิค่อยจะดี”...Quiz ครับ Quiz….. 

เห็นละยงัครับวา่...รายละเอียดต่างๆ มนัส าคญัอยา่งง้ี... 
 
ชนิดของปูนซีเมนต์ 

ว่าแต่ผม “ฝอย” ให้คุณฟังละยงัล่ะครับว่า ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์น่ีเคา้แบ่งเป็น 5 
ชนิดอยา่งน้ีครับ 

ชนิดที่ 1 เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใชก้บัโครงสร้างทัว่ไป ชนิดที่ 2 ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดท่ี์ใหค้วามร้อนปานกลางชนิดที่ 3 เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใหก้  าลงัสูงในช่วง
ตน้ ชนิดที่4 เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใหค้วามร้อนต ่าชนิดที่ 5 เคา้จดัอยูใ่นพวกปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดต์า้นทานซลัเฟต 

…..ปูนซีเมนตแ์ต่ละชนิดมีปริมาณสารองคป์ระกอบ กบัความละเอียดต่างกนัแน่ๆ
ครับ...ซ่ึงทั้งสองอยา่งมี ผลต่อพฤติกรรมของซีเมนต.์..และคอนกรีตดว้ยเตม็ๆ แต่สมยัน้ีทั้งบา้น
เรา (และบา้นคนอ่ืน) ผลิตกนัอยู ่2-3 ชนิด เท่านั้นละครับ ยกเวน้จะได ้“ออเดอร์” หรือค าสั่งซ้ือ
เฉพาะเป็น Lot ใหญ่มากๆ ถึงจะมีอยา่งอ่ืนให้ใช ้ปูน ซีเมนตป์อร์ตแลนด์ชนิดท่ีหาไดท้ัว่ๆไป 
เก๊าะคือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดท่ีหน่ึงกับชนิดท่ีสาม ส่วนชนิดท่ีห้าน่ีเค้าท าสงคราม
โฆษณาขายกนัอยูพ่กันึงไงครับ แต่ละชนิดน่ีมีหลายยีห่อ้ หลายตรา ใหเ้ลือกใชสุ้ดแต่ว่าคุณจะ
เป็นแฟนใครไงครับ…. 

 



 

 

 
มาดูตาราง15 ขา้งล่างกนัไหมครับ… นอกจากจะต่างกนัในความมากนอ้ยของสาร

องค์ประกอบ กับความละเอียด…ปูนซีเมนต์แต่ละชนิดยงัมีคุณสมบัติต่างกันอีก อย่าง
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดช์นิดท่ี 3 ท่ีใหก้  าลงัสูงในช่วงตน้นะครับ…เจา้น่ีละเอียดกว่าเพื่อน16 แถม
ยงัมี C3S เพียบ…มากถึงประมาณ 60% เลยใหก้  าลงัเร่งในช่วงตน้….แต่ตอนปลายกง็ั้นๆ แหละ
ครับ...เคา้เลยชอบเอาไปใช้กบังานท่ีอยากจะถอดแบบเร็วๆ...อยากให้โครงสร้างรับน ้ าหนัก
เร็วๆ เทือกนั้นแหละครับ….แต่ มีไดเ้ก๊าะตอ้งมีเสีย...มีหนงัสืออยูเ่ล่มนึงเคา้บอกว่าในโลกน้ีไม่
มีอะไร ท่ีไดม้าฟรีๆ...ผมวา่จริงนา...ยกเวน้อยา่งเดียวคือความรักของพ่อกะแม่ไงครับ 

...นอกจากพ่อกะแม่จะใหค้วามรักมาฟรีๆ แลว้ ยงัมีอุปกรณ์ประกอบตั้งมากมายซะ
นบัไม่ถว้นเลย...คุณเห็นดว้ยกะผมไหม 

 
 

 
ชนิด ชนิดที ่1 ชนิดที ่2 ชนิดที ่3 ชนิดที ่4 ชนิดที ่5 

C3S(%) 50 45 60 25 40 
C2S(%) 25 30 15 50 40 
C3A(%) 12 7 10 5 4 

C4AF(%) 8 12 8 12 10 
Gypsum(%) 5 5 5 4 4 
ความละเอียด 

(เบลน, ม2/กก) 
350 350 450 300 350 

ความร้อน(@7วนัJ/g) 330 250 500 210 250 
 
 
 
 



 

 

 
กลบัมาดูคอนกรีตของเรากนัดีกวา่...มีไดเ้ก๊าะตอ้งมีเสียใช่ไหมครับ ลองดูรูปขา้งล่างก่อนนะ
คร๊าบ 

 

                                                   
คุณลองเทียบซีเมนตช์นิดท่ี 1 ท่ีมีทั้ง C3S 50% กบั C2S 25% กบัชนิดท่ี 3 ท่ีมี C3S 

60% กบั C2S 15% ดูซิครับ...แลว้คุณเก๊าะจะแจ่มแจง้เหมือนผมว่าท ามัย๊ปูนซีเมนตช์นิดท่ี 1 ถึง
ได ้“slow but sure” กเ็พราะปริมาณ C3S ต ่ากว่า มีC2S มากกว่าไงครับ แถมยงัละเอียดนอ้ยกว่า
...คือหยาบมากกว่า ปฏิกิริยาเก๊าะเลยชา้กว่าปูนซีเมนตช์นิดท่ี 3 เป็นธรรมดา แต่อยา่ไปดูถูกเขา
นาครับ...เพราะเวลาผ่านไปก าลงักย็ิง่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เห็นไหมครับ…. ขณะท่ีเจา้ปูนซีเมนตช์นิด
ท่ี 3 น่ีก  าลงัเพิ่มนอ้ยลงหลงัจากอาย ุ14 วนัไปแลว้... ส่วนอีกสามชนิดท่ีเหลือ ก็งั้น งั้น แหละ
ครับ...งั้น งั้น แปลว่าผมมีรายละเอียดน๊ิดดด...หน่อย ค่าท่ีมนัหายากในทอ้งตลาด...หายากกว่า
ปกตินะครับ แต่บางชนิดคุณเหลือบตาไวม้ัง่ก็ดีเหมือนกนั…ค่าท่ีเราเห็นโฆษณากนัเยอะไง
ครับ…อย่างชนิดท่ีห้า พวกตา้นทานซัลเฟตไดดี้กว่าชนิดอ่ืนๆ เคา้ก็จะมีปริมาณ C3A ต ่ากว่า
ชนิดอ่ืนๆเยอะ…มีแค่ประมาณ 4 เปอเซนตเ์ท่านั้น 

พอเรา “รู้จกั” กบัรายละเอียดซีเมนต์แลว้ ผมก็ถึงบางออ้...ว่าท ามัย๊อาจารยเ์คา้ถึง
ได้ “ปากเปียกปากแฉะ”พยายามเล่าให้เราฟังว่าไอ้เจ้าเบ้ืองหลังกระบวนการผลิต สาร
องคป์ระกอบ และอ่ืนๆ น่ีมนัมีความส าคญัยงัไง...เห็นดว้ยไหมครับ...อ๊ะ อ๊ะ แลว้คุณรู้หรือยงัวา่ 
 



 

 

 
ปูนซีเมนต์แสนดี (ชนิด) ท่ีหน่ึง มียี่ห้ออะไรบ้าง…ชนิดท่ี 3(ประเภทเปิดปุ๊ป ติดป๊ัป) มี
อะไรบา้ง...คุณตอ้งรู้นาครับ ไม่งั้นเวลาคุณจะสั่งคอนกรีตคุณจะเลือกยงัไง... 
 
องค์สาม ปฏกิริิยาต้นก าเนิด… “ยุทธจักรมงักรฟ้า”...เมือ่ซีเมนต์เจอกบัน า้ 

...ผมอยากเร่ิมอยา่งน้ีครับ...แลว้สรรพส่ิงกอุ็บติั...ฟังแลว้หวือหวาไหมครับ...แต่มนั
กเ็ป็นหยัง่งั้นจริง ๆ…คุณ Neville17คุณ Mindess15 คุณ Jolicoceur กะคณะ18 ...คุณ คนหลงัน่ีคุณ
ออกช่ือเอาเองเหอะครับ...ขนาดผมเอาหวัจุ่มลงไปในตุ่มตีลงักาออก เสียงยงัไม่รู้แน่ว่าเขาออก
เสียงช่ือว่าไงเลย...คุณ ๆ ท่ีผมเอ่ยนาม (และท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามอีกเพียบ) ลว้นอธิบายการอุบติัของ
สรรพส่ิง...เม่ือซีเมนตพ์บกบัน ้ายงัง้ีครับ…. 

เม่ือ น ้ าท าให้ซีเมนตเ์ปียก (อนัน้ีแหงละครับ) แลว้สารพดัอนุภาคต่างๆ ของสาร
องคป์ระกอบก็ค่อยละลายออกมาอยู่ในรูปของอิออนหลาก...สะ...ปี...ซ่ี... หรือหลายสายพนัธ์
ไ ง ค รั บ  ….อ ย่ า ง เ ช่ น โซ เ ดี ย ม อิ อ อน  (Na+) โปตัส เ ซี ย ม อิ อ อน  (K+) แ คล เ ซี ย ม อิ
ออน (Ca+2) ซัลเฟตอิออน ( ) ไฮดรอกซิลอิออน (0H2) หรืออลูมินาอิออน (Al3+) ……พอ 
สารละลายมีอิออนพวกน้ีมากพอ วงเล็บเป็นน ้ าขิงแก่...แฮ่ะ...แฮ่ะ...มนัก็จะเร่ิมก่อตวัเป็นชั้น
บางๆ บนผิวเม็ดซีเมนตใ์นลกัษณะท่ีอาจเป็นทั้ง Amorphous คือไม่มีรูปทรงแน่นอน…..หรือ
อาจจะเป็น Gel Product กไ็ด…้. หลงัจากนั้นในช่องว่างระหว่างสารละลายกะของแขง็พวกน้ี...
สรรพส่ิงอ่ืนๆ กอุ็บติัตามมา อาทิเช่น อาจเกิดกระบวนการ Nucleation …..คือมีจุดเร่ิมตน้ก่อตวั
แลว้ Hydration Product อ่ืนๆ กเ็กิดข้ึนตามมา กระบวนการพวกน้ีอาจเกิดไดท้ั้งในสารละลาย
หรือบริเวณรอยต่อระหว่างของแขง็กบั สารละลายกไ็ด.้..พอมนัมีกา้วแรกแลว้ละก ็กา้วอ่ืนๆ ก็
ตามมาละครับ...ผมหมายความว่า...ไฮเดรชัน่โปรดกัส์อ่ืนๆ ก็เกิดเพิ่มข้ึนดว้ยอตัราท่ีข้ึนกบัว่า
ความเขม้ขน้ของสารละลายเป็นยงัไง มีน ้า มีอิออนมากนอ้ยแค่ไหนในจุดนั้น ๆ มีพลงังานท่ีจะ
ท าให้ เ กิดกระบวนการมากน้อยแค่ไหนแล้วเ ก๊าะมี ส่ิงจ า เ ป็น อ่ืนๆ ส าหรับการเ กิด
ผลึกมัย๊… (อาทิเช่น ผลึกขา้งๆ หรือผลึกเพื่อนบา้นมีการอดัแน่นมากนอ้ยแค่ไหน) ฟังแลว้มึน
ไหมครับ...เอาง้ี ผมสรุปง่ายๆ กแ็ลว้กนัวา่ การเกิดปฏิกิริยาของพระเอกนางเอก (ซ่ึงกคื็อซีเมนต์
กบัน ้า) น่ีแยกออกเป็นบนัไดหา้ขั้นอยา่งน้ีครับ… (เหมือนขบวนการเสริมสวยยงัไงยงังั้น)….. 



 

 

 
บันไดห้าขั้น 

...บนัได ขั้นแรก เป็นขั้นก่อปฏิกิริยาก่อนครับ...เหมือนคุณสบตากบัสาวไงครับ พอ
คุณรู้สึกโดนใจ...อนัน้ีเร็วใช่ไหมครับ...ซีเมนต์ก็เหมือนกันแหละ ขั้นน้ีเวลาแป๊ปเดียวคือ
ประมาณ 15 นาที...เคา้เรียกว่าขั้นเร่ิมตน้ หรือเร่ิมตน้ หรือInitial Stage19 …. ในขั้นน้ี ความรัก 
เอย้ ความร้อนลน้ปร่ี...ครับ ถา้จะวดัปฏิกิริยาอย่างง่าย ๆ เขานิยมวดัดว้ยความร้อนท่ีปฏิกิริยา
คายออกมา ในขั้นน้ีแรกน่ีความร้อนพุ่ง 

จู๊ด พอตอนปลายๆขั้น ผิวอนุภาคซีเมนตก์จ็ะถูกเคลือบดว้ยผลิตภณัฑ์ไฮเดรชัน่...
ซะจนการท าปฏิกิริยา ชา้ลงมากในขั้นน้ีตวัเอกท่ีไวไฟกวา่ เพื่อนคือ C3A ครับ 

ขั้นท่ีสอง เป็นขั้นพกัตวัครับ...เคา้เรียกว่า induction period หรือ dormant period...
พกั เก๊าะแปลว่าอยูเ่ฉย ๆ ...รอก่อนว่าจะเอาไงดี...อนัน้ีผมพูดเอง...ปฏิกิริยาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงั
น่ิงๆ อยู ่เป็นช่วงท่ีสารองคป์ระกอบต่าง ๆ เร่ิมปล่อยอิออนออกมาไงครับ ถา้มี Gypsum นอ้ย
ไปอาจเกิด flash set20 ช่วงน้ีจะกินเวลาระหว่าง 15 นาที ถึง 4 ชัว่โมง ถา้เป็นคอนกรีตกจ็ะเป็น
ช่วงท่ีคอนกรีตยงัเหลวอยูส่ามารถท างานได…้…. ในช่วงน้ีอะไรอะไรกดู็จะข้ึนกบัปริมาณแลว้
ก็อตัราส่วนของสารท่ีเป็นองค์ ประกอบทั้งของซีเมนต์หรือสารผสมเพิ่มท่ีเติมในคอนกรีต
รวมถึงปฏิกิริยา ระหวา่งซีเมนตก์บัสารผสมเพิ่มดว้ย ตวันั้นมากไป ตวัน้ีนอ้ยไป ….พวกน้ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการไหลแลว้กก็ารก่อตวัทั้งนั้นละครับ …… 

พอความเขม้ขน้ของอิออนไดท่ี้...ก็มาถึงขั้นเกิดปฏิกิริยาต่อละครับ ช่วงน้ีเป็นขั้น
ท่ี 3 

ขั้ น ท่ี  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?” อาจารยผ์มเคา้ชอบถามยงัง้ี... 

ขั้นน้ีกค็ลา้ย ๆ ยงัง้ีแหละครับ...พอสารละลายมีอิออนมากพอจนถึงระดบันึง….กจ็ะ
เร่ิมเกิดปฏิกิริยาในช่วงแรกอยา่งเร็ว ตอนหลงัจะชา้ลง ผลิต ภณัฑไ์ฮเดรชัน่ ทั้งจากท่ีเกิดบนผิว
เมด็ซีเมนต ์และท่ีเกิดในสารละลาย เร่ิมโตข้ึน แทรกช่องว่างท่ีเดิมเคยมีน ้ าเตม็ไปหมด มากข้ึน
ทุกที ช่วงท่ี 3 น่ีกินเวลาซกั…..ประมาณ 4–8 ชัว่โมง 

 



 

 

 
แลว้กม็าถึงขั้นท่ีส่ี ขั้นน้ีปฏิกิริยากจ็ะชา้ลง...ชา้ลง กินเวลาประมาณ 8 – 24 ชัว่โมง 

เคา้เรียกว่าช่วงชา้และเร่ิมแขง็ตวั...ท าไมนะเหรอครับ...ก็ไอเ้จา้ผลิตภณัฑ์ ไฮเดรชัน่ส่วนหน่ึง
มนัเกิดบนผิวอนุภาคซีเมนตใ์ช่ไหมครับ พอความหนามนัเพิ่มข้ึน...น ้ าก็จะแทรกซึมเขา้ไปท า
ปฏิกิริยากบัซีเมนต์ภายใน ท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาไดช้้าลง ช่วงน่ีแหละครับท่ีจะเป็นตวับอกถึง
อตัราการพฒันาก าลงัในช่วงตน้ 

จากนั้นกจ็ะเขา้สู่ขั้นท่ีหา้ หรือท่ีเคา้เรียกวา่ Curing Condition ช่วงน้ีเป็นช่วงอาย ุ1 – 
28 วนัแต่หนงัสือบางเล่มนะครับ 15 (เห็นไหมครับว่าผมกมี็การคน้ควา้เปรียบเทียบเหมือนกลัล์
...ไม่ไดโ้มเ้ฉย ๆ...แฮ่ะ...แฮ่ะ) เขาพดูถึงแต่ส่ีขั้นตอนส าคญัเท่านั้นละครับ 

คุณสงสัยไหมละครับว่า “ลูกคุณช่างรู้” เคา้รู้ไดย้งังัย๊ว่าปฏิกิริยาเกิดข้ึนซักเท่าไหร่
แลว้....... ปฏิกิริยาน่ีวดัยากครับ เคา้เก๊าะเลยดูจากผลลพัธ์ท่ีวดัไดง่้ายหน่อย คือวดัจากความร้อน
ท่ีคายออกมา ….เพราะความร้อนท่ีคายออกมาส่วนมากมีค่าสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึน เคา้วดัโดยใช ้Conduction Calorimeter หรือบางทีเคา้กใ็ชT้hermogramท่ี สามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือบอกถึงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน แถมยงัเอามาประยุกตใ์ชก้บัการดูผลกระทบของสารผสม
เพิ่มต่อปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ดว้ยนะครับ 

เราอาจจะสรุปไดง่้ายๆยงัง้ี….ตามความเห็นของผมนะคร๊าบ…ว่าการเกิดปฏิกิริยา
เกิดของซีเมนตก์ะน ้ านีคลา้ยๆกบัคุณมีเมด็แมงลกัชอ้นนึง...ใส่ลงในน ้ า 1/4 ของแกว้ ตอนแรก 
ๆ คุณยงัเขย่าแกว้ แลว้น ้ ากระฉอกอยู่เลย….. แต่พอเม็ดแมงลกัพองข้ึนเร่ือย ๆ จนมนัชนกนั 
ตอนน้ีคุณเขยา่ยงัไงน ้ ากไ็ม่กระฉอกแลว้นะครับ เพราะในแกว้ของคุณเก๊าะเต็มไปดว้ยแมงลกั
พอง ๆ ชนกัน...ผลิตภัณฑ์ไฮเดรชั่นเก๊าะเหมือนกันคือมันค่อยา พฒันาข้ึนจนชนกันแล้ว
มนัเก๊าะจะหยดุพฒันาซะด้ือๆ…… 

20 flash set เป็นปฏิกิริยาระหวา่ง C3A กบัน ้า เกิดข้ึนเร็วมาก ท าใหเ้พสตก่์อตวัเร็วซ่ึง
เป็นผลเสียต่อการท างาน เคา้เลยเติม Gypsumเพื่อช่วยหน่วงปฏิกิริยา แต่ถา้อตัราส่วน C3A / 
Gypsum สูง ก็มีโอกาสเกิด flash set ได ้เน่ืองจากการเกิด excessive nucleationและเกิดการ
พฒันา Calcium aluminate hydrateอยา่งเร็ว 

…เป็นไงครับ...สนุกไหม...ต่ืนไดแ้ลว้คร๊าบ...ก๋วยเต๋ียวเสร็จพร้อมรับประทานแลว้
... 



 

 

 
ผลจากปฏกิริิยาไฮเดรช่ันและโครงสร้างภายใน 

...เป็น ไงครับ...ก๋วยเต๋ียวอร่อยไหม...ก๋วยเต๋ียวเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัน ้ า ย่อย...เกิด
เป็นอะไรทราบไหมครับ...ความง่วงไงครับอยา่งท่ีเขาบอกวา่หนงัทอ้ง ตึงหนงัตาหยอ่น... 

...แต่ผลจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นท่ีเป็นผลจากการพบกนัของน ้ ากะซีเมนต์เกิดเป็น
หลายอย่างครับ...เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด ์Ca(OH)2 หรือเรียกง่าย ๆ ว่า CH…แคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรด หรือ C-S-H….. เอ ทริงไจท ์ทั้งท่ีอยูใ่นรูปเสถียรและไม่เสถียร..อนัน้ีเป็นผลิตภณัฑ์
หลกัๆ นะคร๊าบ..นอกจากนั้นก็ยงัมีอนุภาคซีเมนต์ท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาอีก...ไอ ้พวกน้ีรวม ๆ 
เรียกว่าเป็น Cement Matrix21…ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานหินกบัทรายเขา้ดว้ยกนั...ท าให้
เกิดโครงร่างท่ีแขง็แรง สามารถรับน ้าหนกัไดไ้งครับ 

พูดใหม่ครับว่าไอ้เจ้าตัวเ ช่ือมประสานท่ีเป็นผลจากปฏิกิ ริยาไฮเดรชั่น น่ี
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะคร๊าบ…. ตัวหลักตัวแรกคือ  Calcium Silicate 
Hydrate หรือเรียกง่าย ๆ ว่า C-S-H อย่างท่ีผมบอกน่ะแหละครับ เจ้าน่ีเค้าเป็นผลพวงของ
ปฏิกิริยาจาก C2S และ C3S เป็นของแข็งมีอยู่ซักประมาณ 50% – 60% ………ถา้จะมองใน
สายตาของผม...เจา้น่ีหนา้ตาข้ีเหร่สุด ๆ ค่าท่ีไม่มีรูปทรงแน่นอนอาจเป็น fibrous มัง่กไ็ด ้ภาษา
ปะกิดเคา้เรียกวา่ amorphous…ไม่มีใครรู้ส่วนประกอบท่ีแน่นอน แถมยงัมีผูรู้้15 บอกซะอีกว่า...
มนัอาจมีหลายชนิดดว้ยนะฮา้...ข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของCalcium ต่อ Silica…เหอะครับมนัจะมี
ก่ีชนิดก็ช่าง...เร่ืองมนัจะยาวมากไปถา้ผมมวัมา “ฝอย” เร่ืองน้ี ….แต่ท่ีส าคญัคือเจา้น่ีถึงจะรูป
ไม่งาม(แต่นามเพราะ สมยัหน่ึงเคา้เรียกเจา้น่ีว่า Tobomerite gel) แต่ก็ท าหน้าท่ีส าคญัมาก
ส าหรับคอนกรีต นัน่เก๊าะคือเป็นตวัให้ก  าลงั…….ท่ีคอนกรีตรับก าลงัไดด๊ี้ดี กเ็จา้ C-S-H น่ี ละ
ครับเป็นตวัหลกั แถมเจา้น่ียงัคงทน ละลายน ้ ายาก ถูกกดักร่อนไดย้าก เก๊าะเลยเป็นตวัส าคญัท่ี
ท าใหค้อนกรีตมีความคงทนสูงซะอีกแลว้จะไม่เรียกพระ เอกไดง้ัย๊... 

ตัวหลักท่ีสองคือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CH)…แหมฟ้าประทานให้  C-S-
H มาแลว้ท าไมตอ้งแถมเจา้ CH มาดว้ยกไ็ม่รู้! ..….. เจา้น่ีตอ้งจดัวา่มีลกัษณะเป็นผูร้้ายนิดหน่อย
ละครับ...เพราะว่าเจา้ตัวน้ีล  ่าบ๊ึก มีขนาด 0.01 – 0.1 มม.ถ้าเทียบกบั C-S-H ท่ีมีขนาด
ประมาณ 5-2x0.2 ไมครอน22 เท่านั้น แถม มีสารองคป์ระกอบกะรูปร่างหนา้ตาท่ีแน่นอน...คือ 



 

 

 
เป็นรูปหกเหล่ียมขนาดค่อน ขา้งใหญ่ นอกจากนั้นยงัใจเสาะ ละลายน ้ าไดง่้าย ไม่ค่อยทนทาน
ต่อสารเคมี….แถมไม่มีผลต่อการรับแรงของคอนกรีตซะอีก….เฮอ้… 

โดยทัว่ ๆ ไปนะครับ...คอนกรีตจดัว่ามีคุณสมบติัละลายน ้ าไดต้  ่ามาก แต่เม่ือเทียบ
ในหมู่ผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ดว้ยกนัแลว้ CH น่ีละลายน ้าไดง่้ายสุดๆ...ฟังแลว้เป็นไงครับ.. 

เจา้สารทั้ง 2 ตวัทั้ง CH กบัC-S-H น่ีเป็นผลมาจาก C3S กบั C2S ท าปฏิกิริยากบัน ้ า
ครับ...ทั้ง C3S กบั C2S น่ีใหป้ฏิกิริยาและผลลพัธ์คลา้ย ๆ กนั แต่ต่างกนัท่ีปริมาณ CH และความ
ร้อน...เห็นละยงัครับวา่ท าไมเราตอ้งรู้เก่ียวกะซีเมนตลึ์ก ๆ หน่อย... 

ผลิตภัณฑ์อีกตัวนึง ท่ีผมอยาก  “โค้งแล้วผายมือ” แนะน าให้คุณ รู้จักก็ คือ 
แคลเซียม ซลัโฟอลูมิเนต 23 หรือEttringite ซ่ึงเป็นผลจากปฏิกิริยาของ C3A กบั Gypsum…..ไอ ้
เจา้น่ีมนัไม่ค่อยอยูก่ะร่องกะรอยซกัเท่าไหร่ แถมยงัร้ายอีกตะหาก.......ท่ีผมว่าไม่ค่อยอยูก่บัร่อย
กบัร่อง เอ๊ย กะร่อง กะรอย......ก็เพราะมนัเปล่ียนไปมาไดง๊้ายง่ายข้ึนกบัว่าคุณมี C3A มากนอ้ย
ซักเท่าไหร่ เติมยิบซั่มลงไปท าปฏิกิริยา  “ขัดคอ” พอไหม......คือถ้าคุณมียิบซั่มมากพอ 
(อตัราส่วน/ C3A เท่ากบั 3) คุณเก๊าะจะได ้Ettringite ซ่ึงมีรูปร่างเป็นผลึกคลา้ย ๆ แท่งหกเหล่ียม 
แต่มีค่า Aspect ratio24มากกว่าผลึก CH มาก แต่โดยทัว่ ๆ ไปถา้ดูจากSEM25 ก็ จะเห็นเป็น
เหมือนแท่งเขม็ยาว ๆ เท่านั้น (ดูรูปเปรียบเทียบนะคร๊าบ) ท่ีส าคญักว่ารูปร่างเป็นไหน ๆ กคื็อ
ถา้มนัไม่เสถียร...เพราะมียบิซัม่นอ้ยไป มนัจะเปล่ียนรูปไปเป็น Monosulfo aluminate26 ซ่ึงเม่ือ
คอนกรีตแขง็ตวัแลว้...แลว้กเ็ผอ๊ิญ...พระเอกคอนกรีตของเราตอ้งไป อยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่ค่อยจะ
ดี...อาทิ มีสาวๆ เอ๊ย...ซลัเฟตเยอะ อยา่งเช่นอยูใ่นท่ีแหล่งน ้ าใตดิ้นมีซลัเฟตอนัอุดม!...ซลัเฟตอิ
ออนกจ็ะค่อย ๆ ซึมผา่นเขา้ไปในเน้ือคอนกรีต...ท่ีน้ีพอไปเจอะกบัแคลเซียมซลัโฟอลูมิเนต ไฮ
เดรตท่ีมีซลัเฟตนอ้ย หรือมีช่ือเล่น ๆ ว่าMonosulfo aluminate27 มนัเก๊าะกระด๊ีกระดา้เขา้ไปท า
ปฏิ กิ ริ ย านะ ซิค รับ . . . ผล เ ป็นไง เหรอ . . . เ ร า เ ก๊ า ะได้  Ettringiteใหม่ น่ะ ซีน้ า 28 ท่ี น้ี ไอ้
เจา้ Ettringite พวกน้ีน่ะมนัปริมาตรมากกว่าผลิตภณัฑ์ดั้งเดิมตั้งกว่า 40 ถึง 250 เท่า (ข้ึนกบัว่า
ปฏิกิริยามันเป็นยงัไงนะครับ)29….มัน เก๊าะขยายตัวนะซีครับ...พอมันขยายตัวท่ามกลาง
คอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้ คอนกรีตรอบ ๆ รับแรงไม่ไดก้แ็ตกร้าวน่ะซิครับ...น่ีเก๊าะเป็นแบบท่ีนกั
คอนกรีตวทิยาเคา้ เรียกกนัวา่ การกดักร่อนท าลายดว้ยซลัเฟต (Sulfate Attack)ไงครับ 

 



 

 

 
ผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ท่ีผมพูดถึง 3 ชนิดน้ี เป็นตวัหลกันะครับ...ตวัรองผมเลยไม่พูด

ถึงดีกวา่...เพราะเร่ืองมนัยาววว... 
 

ช่องว่างในคอนกรีต 
…โครงสร้างภายในของคอนกรีต ประกอบดว้ยเพสตซ่ึ์งก็จะท าหนา้ท่ีเหมือนกาว

เช่ือมยึดโยงหินกบัทรายเขา้เป็น โครงข่ายใหญ่ท่ีแข็งแรง (แฮ่ะ แฮ่ะ… ในตอนหลงัน่ะครับ) 
สามารถรับแรงไดต้ามท่ีคุณตอ้งการ …. 

นอกจากส่วนท่ีเป็นเพสตจ์ะประกอบไปดว้ย CH กบัC-S-H แลว้ก็ Ettringite สาม
ทหารเสือ หรือ“Three Musketeers”ท่ีเล่ามาน้ีแลว้ ….ความจริงเน้ือทึบ ๆ ของคอนกรีตท่ีเรา
เห็นจาก “ลูกกะตา” เปล่า ๆ ของเราน่ี ขา้งในมนัจะมีโพรงเล็กโพรงนอ้ยหรือช่องว่างเต็มไป
หมดนะครับ ทั้งชนิดท่ีต่อเน่ือง และไม่ต่อเน่ือง30 ….แถมช่องว่าง ขนาดต่าง ๆ ท่ีแทรกอยู่ใน
ซีเมนตเ์พสตอี์ก 

ช่องว่างในเน้ือคอนกรีตน่ีมีหลายขนาดมากนะครับ …ตั้งแต่ขนาดใหญ่ท่ีเคา้ชอบ
เรียกกนัวา่โพรงมากกวา่ช่องวา่ง…พวกน้ีมกัจะเกิดจากฝีมือท างานท่ีไม่ค่อยไดเ้ร่ือง อยา่งเช่นพี่
คนงานเคา้จ้ีไม่ค่อยทัว่ พอแกะแบบออก (ว่าท่ี)นายช่างแทบเป็นลม เพราะมีโพรงเยอะเลย…
โพรงพวกน้ีมีขนาดเป็นมิล(ลิเมตร) หรือเป็นเซ็น(ติเมตร)เลยนะครับ 31 

แต่ถึงเคา้จะท างานดียงัไง ในเน้ือคอนกรีตก็ยงัมีช่องว่างขนาดเล็กจนถึงขนาดจ๋ิว
แทรกอยูแ่หละครับ ….เคา้เรียกวา่โพรงคาปิลลาร่ี32 โพรงพวกน้ีมีขนาดตั้งแต่ สิบนาโนเมตรถึง
สิบไมครอน33 ถา้ขนาดจ๋ิวลงมาอีกก็จะแทรกอยู่ในเน้ือผลิตภณัฑ์ไฮเดรชั่นท่ีเรียกกนัว่า Gel 
poreไงครับ….พวกน้ีมีขนาดตั้งแต่สิบไมครอนลงมาถึงเลก็กวา่ 0.5 นาโนเมตร….เฮอ้อออ… 

ช่องว่างพวกน้ีไม่ไดเ้ป็นของแถมเปล่าๆนะคร๊าบ…ของแถมพวกน้ีมีผลต่อสารพดั
คุณสมบติัของคอนกรีตเต็มๆเลย….ทั้งก าลงั ความซึมได ้แลว้ก็การหดตว้ การคืบ ไปยาลนอ้ย
และไปยาลใหญ่! 

นอกจากโพรงหรือ Void ท่ีผมว่าน่ีแลว้ ...แลว้ก็มีส่วนท่ีเป็นรอยต่อระหว่างเพสต์
กบัเมด็หิน เมด็ทรายอีก …ยงัไม่จบครับ ยงัมีปูนซีเมนตส่์วนท่ียงัไม่ไดเ้กิดปฏิกิริยา… ท่ีเคา้ 



 

 

 
เรียกวา่เป็น Unhydrate ซีเมนตอี์ก... คร๊าบ...คุณเขา้ใจถูกแลว้ละว่าปฏิกิริยาท่ีว่าน่ีถา้จะเกิดอยา่ง
สมบูร์ณตอ้งใชเ้วลานานมาก…...ทราบไหมครับ เคา้ว่า34 ถา้เอาซีเมนตเ์มด็นึงท าปฏิกิริยากบัน ้ า
อย่างเต็มท่ีสุดๆเลยนะครับ คุณคิดว่าชั้นผิวท่ีเกิดปฏิกิริยาจะหนาซักเท่าไหร่… จ๊ีดเดียว...
4 ไมครอน เท่านั้นเองนะครับส าหรับ 28 วนั ถา้ปล่อยให้ผ่านไปปีนึง ก็จะได้ความลึกเพิ่ม
เป็น 2 เท่า 8 ไมครอนครับ! เห็นไหมครับถา้เวลาผา่นไปจนคุณแก่...ผมกว็่าขา้งในคอนกรีตกย็งั
อาจเกิด ปฏิกิริยาอยู่นัน่แหละครับใครจะรู้...ผมไปอ่านเจอจากไหนไม่รู้เคา้ว่าขา้งใน เข่ือนฮู
เวอร์ในอเมริกา35 ซ่ึงสร้างมาตั้ง 76 ปีแลว้...ขา้งในยงัคงมี “ปฏิกิริยา” ด าเนินอย่างต่อเน่ืองอยู่
เลยครับ!... 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ข้างในเน้ือคอนกรีตนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ไฮเดรชั่นอยู่
เยอะแยะแลว้…ยงั ไงยงัไงกมี็ส่วนของเมด็ซีเมนตท่ี์ยงัไม่ไดท้  าปฏิกิริยา มีช่องว่างหลากหลาย
ขนาด ท่ีอาจมีน ้ าอยู่ขา้งใน แลว้ก็ยงัมี หินทรายท่ียึดโยงด้วยซีเมนต์เพสต์อีกด้วย แถมยงัมี
รอยต่อระหวา่งหินทรายกะเพสตอี์ก…เห็นไหมครับวา่มนัยุง๊ยุง่... 

….แต่คุณลองท ายงัง้ีซิครับ... 
ลองจบัมนัแยกเป็น 2 กองก่อน ท่ีเคา้เรียกว่า Two Phase Material ไงครับ คือกอง

แรกแยกเป็นหินกบัทรายท่ีกระจดักระจายอยู่ในกองท่ีสองคือซีเมนตเ์พสต ์ทีน้ีมนัเก๊าะตอ้งมี
ความแตกต่างระหว่างวตัถุ 2 ชนิดใช่มัย๊ ใช่มัย๊...นัน่เก๊าะคือบริเวณผิวรอยต่อท่ีผมเกร่ิน ๆ ไป
นัน่แหละครับ ท่ีเขาเรียกว่า ITZ หรือ Interfacial Transition Zone36 ไอเ้จา้บริเวณตรงน้ีท่ีมี
คุณลกัษณะท่ี “แตกต่าง” ไปจากเน้ือคอนกรีตทัว่ ๆไป...อยา่งเช่นมีความพรุนมากกวา่ มีปริมาณ
CHหรือ Ca(OH)2 มากกว่า ผลึกของเจา้น่ีเก๊าะใหญ่กว่าปกติดว้ย มีรอยร้าวจ๋ิว ๆ เยอะแยะ...เคา้
จดัว่าตรงบริเวณน้ีเป็นบริเวณ “จุดอ่อน”ของคอนกรีตเลยเชียว..คุณ ลองคิดดูซิครับว่าพื้นท่ีผิว
หินกะทรายน่ีมนัเยอะไหม...โดยเฉพาะทราย...เพราะ ฉนั้นผมเก๊าะเลยเลิกสงสัยไปนานแลว้ว่า
ท าไม๊คุณสมบติัของคอนกรีตของเรามนัถึง ผนัแปรไปไดม้ากมาย...คุณเห็นดว้ยกะผมไหม...ถา้
เห็นดว้ยพวกเรา (คุณกะผมไงครับ) จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือ  Engineerคอนกรีตยงัไงละ
ครับ ….. เราตอ้ง “จดัการ” กะอะไรมัง่ แลว้จะวาง แผน “ก าจดั” จุดอ่อนยงัไงดี…….แลว้คุณ
เห็นละยงัครับวา่ท าไมผมถึงไดไ้ป “คน้” เร่ืองน้ีมาเล่าใหคุ้ณฟังตั้งยาว 



 

 

 
 
 
                                                    

                     
 
ทนัสมยั….ใหม่เสมอ 

คุณฟังผมฝอย “ฝอย” เก่ียวกบัเร่ืองปูนซิเมนต์มาตั้งยาว...แต่รู้ไหมครับว่าตอนน้ี
ก าลงัมีวสัดุอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากผูช้ม..เอ๊ย จากนกัคอนกรีตวิทยาทัว่โลก..เจา้
น่ีเคา้มีช่ือว่าจีโอโพลีเมอร์ 37 มีข่าวเล่าลืออีกว่า อีกว่า ปิรามิดในอียปิตน่ี์กท็  าจากจีโอโพลีเมอร์
38.....จริงๆ แลว้เคา้ศึกษา Geopolymer มานานพอควรแลว้ละครับ แต่ตอนน้ีเจา้ยุทธจกัรส านกั
ต่าง ๆ ในเมืองไทยเร่ิมหนัมาสนใจ ซกัประมาณ 3 – 4 ปี มาแลว้เห็นจะได.้..อย่างส านกัท่ีผม
เป็นลูกศิษยก์นักุฏิก็มี 2 อาจารย ์ขะมกัเขมน้ (สั่งลูกศิษยใ์ห้ …แฮ่ะ แฮ่ะ) ท าโน่นท าน่ี ตวัเป็น
เกลียวหวัเป็นนอต (อยา่งแรกน่ะลูกศิษยน์ะครับ...อยา่งหลงั แหมตอ้งเป็นอาจารย!์) ผมไปแอบ
ดูพี่ ๆ เคา้ผสมจีโอ (แหม..ถา้เติมเอน็เขา้ไปขา้งหนา้จะทนั..ซะ...หมยั มาก) กส็นุกดีครับเรียกว่า
มือเป็นระวงิ (อนัน้ีแปลวา่อะไรไม่ทราบ) เพราะมนัมี Setting time หรือระยะเวลาก่อตวัสั้นกว่า
ปูนซิเมนตป์กติ….ตอนน้ีเขาก าลงัคิดกนัอยูล่ะครับว่าจะยืดดดดด….มนัออกไดย้งัไง...เวลาก่อ
ตวัน่ะครับ….ปล่อยใหเ้คา้คิดไปก่อนกแ็ลว้กนั…. 

 
 

……..เน้ือท่ีหมดแลว้ครับ…..แลว้เจอกนัใหม่ฉบบัหนา้นะคร๊าบ…… 



 

 

 
1 Durability หมาย ถึง ความทนทานต่อการแตกร้าวหรือ เส่ือมสภาพ ท่ีเกิดจากวสัดุเอง หรืออาจ
เกิดจากความละเลยในการท างาน หรือเกิดจากการใชง้านในสภาวะแวดลอ้มท่ีรุนแรงกไ็ด ้
2 Pantheon (อาคารปัจจุบนั) สร้างในปี 125 ADสมยัจกัรพรรดิ Hadrian(หลงัเดิมถูกไฟไหมใ้น
ปี 80 AD) ใชค้อนกรีตโบราณท่ีมีความหนาแน่นสูงในบริเวณส่วนล่างและลดลงในส่วนบน
เพื่อลดน ้าหนกั ก าแพงมีความหนาต่างกนัตั้งแต่6.4 ม. ท่ีฐาน จนถึง1.2 ม.ท่ีส่วนบน 
3 Joseph Aspdin คศ .1824ใช้วิ ธีการ เผาสารพวกซิ ลิกา  และอลู มินาจนหลอมตัว เ ป็น
สารประกอบใหม่ดว้ยวธีิการเดียวกบัการผลิตปูนซีเมนตส์มยัใหม่ 
4 Cement Kiln ในยคุแรก เร่ิมพฒันาในรัฐเพนซิลเวเนีย ในปี ค.ศ.1890 มีขนาดเพียง 1.5 x15m 
5 สารเจือปนหรือ impurity 
6 Reactive silicaเป็นสารประกอบพวกซิลิกา้ท่ีมีความไวต่ออลัคาไลหรือด่างในปูนซีเมนตสู์ง 
7 Alkali Aggregate Reaction (AAR): เป็น การเส่ือมสภาพของคอนกรีตชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากอลั
คาไลในปูนซีเมนต ์ท าปฏิกิริยากบัซิลิกา้บางชนิดในมวลรวม เกิดเป็นเจลรอบ ๆ มวลรวม เม่ือมี
ความช้ืนกจ็ะขยายตวัดนัใหค้อนกรีตท่ีอยูร่อบ ๆ แตกออก เป็นปฏิกิริยาท่ีใชเ้วลานานประมาณ 
10 – 15 ปี บางทีเคา้กเ็รียกวา่ ASR หรือ Alkali Silicate Reaction เหมือนกนั 
8 C3S = Tricalcium silicate, C2S = Dicalcium silicate, C3A = Tricalcium Aluminate 
C4AF = Tetracalcium aluminoferrite 
9 Exothermic reaction : เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 
10 ปฏิกิริยาน้ีเรียกวา่ Flash Setเป็นปฏิกิริยาท่ีมีการคายความร้อน วิธีการหมุนโม่ผสมต่อโดยไม่
เติมน ้าไม่อาจช่วยแกปั้ญหาการก่อตวัเร็วเกินไปได ้
11 Thermal Stress เป็นหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความร้อนท่ีอาจท าใหเ้กิดการแตกร้าวได ้
12 การแตกร้าวเน่ืองจากความร้อน หรือ Thermal Cracking 
13 เข่ือนภูมิพล ท่ี อ.สามเงา จ.ตาก เป็นเข่ือนคอนกรีตรูปโคง้ กั้นแม่น ้ าปิง เดิมช่ือเข่ือนยนัฮี
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี.2501เปิดใชง้านปี.2508 เป็นเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้าขนาด 779.2 MW 
 
 



 

 

 
14 เถา้ ลอยหรือเถา้ถ่านหินเป็นสารปอซโซลานท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการเผาถ่านหินเพื่อ ผลิต
กระแสไฟฟ้า เดิมตอ้งมีการก าจดัท้ิงโดยการถมท่ี ปัจจุบนัน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมคอนกรีตซะ
เลย 
15 จาก S.Mindess and J.F.Young, Concrete , Prentice –Hall, Inc.1981 
16 ปูนซีเมนตช์นิดท่ี 3 มีพื้นท่ีผิวประาณ 4,500 ซม2/กรัม เทียบกบัปูนซีเมนตช์นิดท่ี 1 3,300 ซม
2/กรัม โดยวธีิแอร์เบลน 
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 หรือ period of rapid evolution of heat 
20 flash set เป็นปฏิกิริยาระหว่าง C3A กบัน ้ า เกิดข้ึนเร็วมาก ท าใหเ้พสตก่์อตวัเร็วซ่ึงเป็นผลเสีย
ต่อการท างาน เคา้เลยเติม Gypsumเพื่อช่วยหน่วงปฏิกิริยา แต่ถา้อตัราส่วน C3A / Gypsum สูง ก็
มีโอกาสเกิด flash set ได ้เน่ืองจากการเกิด excessive nucleationและเกิดการพฒันา Calcium 
aluminate hydrateอยา่งเร็ว 
21 ความจริงเขาเ รียกว่า  Hydrated Cement Matrix น่ะครับ แต่เ น่ืองจากมันมี
ทั้ง Hydrated และ Unhydrated Particles ท่ียงัหลงเหลืออยู่ผมเลยเขินนิด ๆ ท่ีจะ.อุบอิบลิบ
ลบั…... 
22ไมครอน (micron)=10X10-6 m. 
23 C3A + 3C`SH + 26H C6 A`S3H32 
(Tricalcium Aluminate Ettringite) 
24 Aspect Ratio ในท่ีน้ีหมายถึงความยาวต่อเส้นผา่ศนูยก์ลางนะคร๊าบ 
25 ในท่ีน้ีคือSEM หรือ Scanning Electron Microscope เป็นเทคนิคการถ่ายภาพขยายก าลงัสูง 
26 (From 15Concrete byS. Mindess) 
 
 
 



 

 

 
 

C`SH2/C3A รูปผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ 

3.0 Ettringite 
3.0 – 1.0 Ettringite + Monosulfo aluminate 

1.0 Monosulfo aluminate 
<1.0 Monosulfo aluminate solid solution 

0 Hydrogarnet 
 

27 ช่ือจริง tetra calcium aluminate monosulfate 12 Hydrate 
28 C4A`SH12 + 2C`SH2 + 16H C6A`S3H32 
29...อนัน้ีคุณ Mindess 15 เขาบอกนะคร๊าบผมไม่ไดพ้ดูเอง 
30 Connected Void and Disconnected Void 
31 entrapped air void มีผลเสียต่อคุณสมบติัของคอนกรีตทั้งก าลงัและความทนทาน 
32 โพรงคาปิลลาร่ี (Capillary void) 
33 นาโนเมตรเป็นหน่วยวดัในระบบเมตริกมีค่า=10x10-9m. 
34 S. Gierfz-Hedstorm, The Physical Structure of Hydrated Cement in Neville 
35 Hoover Dam สร้างในปีคศ.1931เสร็จคศ. 1935 ใชค้อนกรีต 4.36 ลา้นลูกบาศกห์ลาและใช้
ระบบการลดความร้อนในคอนกรีตหลายวิธี  เป็นงานก่อสร้างแรกท่ีน าหมวกนิรภัยให้
คนท างานใช ้และมีการฝังอุปกรณ์การวดัในคอนกรีต 
36ITZ หรือ Interfacial Transition Zone อนัน้ีคิดในลกัษณะ Microscopic Level แลว้นะคร๊าบ 
37Geopolymer เป็นวสัดุเช่ือมประสานอยา่งใหม่ ท่ีใช ้สารปอชโซสาน ซ่ึงมี silica และอลูมินา
สูง ท าปฏิกิริยา polycondensationกับด่างแก่ แล้วเติมมวลรวมเป็น filler ท าหน้าท่ีเหมือน
คอนกรีตอีกชนิดหน่ึง 
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 



 

 

 
นกัวิจยัศึกษาช้ินตวัอย่างจากปิรามิด15 ช้ินดว้ย Scanning Electron Microscope (SEM) และ
พบว่าสารประกอบ “amorphous” ในช้ินตวัอย่างประกอบดว้ย Calcium และ Magnesium บาง
ชนิดซ่ึงไม่พบในหินธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


