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ในปัจจุบัน มีเถ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมและการเกษตรหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และต้องการการ
กําจัดอย่างถูกวิธี เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  หรือนําไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  การกําจัดที่นิยมการนําไปถมท่ี  
อย่างไรก็ตาม ยังมีการนําเถ้าบางชนิดมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเถ้าทิ้ง หรือลดต้นทุนการผลิต  เช่น
นําไปผสมกับปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต  เถ้าทิ้งที่นิยมนําไปใช้ในงานคอนกรีต ส่วนใหญ่ได้แก่เถ้าลอยจาก
กระบวนการแบบบด และเผาด้วยความร้อนปานกลาง (Pulverized coal combustion, PCC)  ซึ่งแม่เมาะ
เผาด้วยวิธีการน้ี  อย่างไรก็ตาม ยังมีเถ้าทิ้งอ่ืนที่ได้มีการศึกษานําไปผสมคอนกรีต เช่นเถ้าแกลบ เถ้าชีวมวล 
และเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (เผาด้วยความร้อนปานกลาง)  โดยทั่วไป การศึกษาความ
เป็นสารปอซโซลานมักจะแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าเหล่าน้ีในคอนกรีต ที่ 25% โดยน้ําหนักปูนซีเมนต์  และวัด
ค่ากําลังอัดที่อายุ 30 วัน  ซึ่งบางครั้งอาจไม่รวดเร็ว  และรอผลนานถึง 30 วัน  ดังน้ันบทความน้ี จึงเสนอวิธี
การศึกษาความเป็นสารปอซโซลานด้วยวิธีการอ่ืนที่ใช้ระยะเวลาการวิเคราะห์ที่สั้น  และบางเทคนิคสามารถทํา
ได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป  

 
1.  องค์ประกอบของเถ้า 

องค์ประกอบทางเคมีเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องวิเคราะห์  ในการนําเถ้าทิ้งมาใช้เป็นสารปอซโซลานจะต้อง
หาปริมาณซิลิกา (SiO2)  และอลูมิน่า (Al2O3)  ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน  ซึ่ง
ปฏิกิริยาปอซโซลาน จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดต่อเน่ืองจากปฏิกิริยาไฮเดรช่ันในปูนซีเมนต์  (เมื่อ C แทน CaO, S 
แทน SiO2, H แทน H2O, A แทน Al2O3, CH แทน Ca(OH)2) ดังแสดงในสมการที่ 1 และ 2 [1,2] 

 
2 C3S   +  11H  ⎯→⎯  C3S2H8 หรือ C-S-H  + 3CH  (1) 

ไตรแคลเซียมซิลิเกต น้ํา แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
 

2 C2S   +  9H  ⎯→⎯  C3S2H8   + 3CH   (2) 
ไดแคลเซียมซิลิเกต น้ํา แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 



สมการท่ี 1  และ 2 แสดงปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์  โดยไตรแคลเซียมและไดแคลเซียม ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักในปูนซีเมนต์จะทําปฏิกิริยากับนํ้า เกิดเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ที่มี
สมบัติให้ค่ากําลังอัดแก่คอนกรีตตามอายุการบ่ม  นอกจากน้ีไตรแคลเซียมอลูมิเนตสามารถเกิดปฏิกิริยาไอ
เดรตช่ันได้เป็นสารประกอบแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรตได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาไฮเดรช่ันจะทําให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือพอร์ตแลนไดซ์ (Portlandite) 
เป็นผลิตภัณฑ์รองเสมอ  หากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคอนกรีตมีปริมาณมากจะทําให้คอนกรีตมีความคงตัวตํ่า  
ดังน้ันการใช้สารปอซโซลานในคอนกรีตจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเปล่ียนเป็นแคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรตที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการต่อไป ดังแสดงในสมการที่ 3   

3CH  + 2S + 5H  ⎯→⎯  C3S2H8     (3) 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซิลิกา น้ํา แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต 

 
ในกรณีเดียวกัน หากอลูมิน่าในสารปอซโซลานจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์  ได้แคลเซียม

อลูมิเนตไฮเดรตที่เป็นผลิตภัณฑ์เช่นกัน ดังแสดงในสมการที่ 4 
3CH  + A + 3H  ⎯→⎯  C3AH6     (4) 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ อลูมิน่า น้ํา แคลเซียมอลฎูมิเนตไฮเดรต 
 
ดังน้ัน เถ้าทุกชนิดที่จะนํามาเป็นสารปอซโซลานควรตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีก่อน เพ่ือให้ทราบ

ปริมาณซิลิกาและอลูมิน่าในเถ้า  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคนิคเอ๊กเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray fluorescence) 
ควบคู่กับการหาร้อยละการสูญเสียนํ้าหนัก (Loss on ignition, LOI)  ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับวิเคราะห์  
ตารางท่ี 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างเถ้า และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตที่วิเคราะห์ด้วย
เทคนิค XRF 

 
ตารางที่  1   สัดส่วนองค์ประกอบทางเคมี และค่า LOI ของตัวอย่างเถ้า และวัสดุต่างๆ 

องค์ประกอบ (%) เถ้าลอย PCC [3] เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบด [4] เถ้าแกลบดํา [5] ซิลิกาฟูม [6] 
SiO2 39.5 21.0 87.5 98.2 
Al2O3 19.5 8.0 2.5 - 
CaO 17.3 42.2 0.8 - 

Fe2O3 14.1 6.9 0.4 - 
ออกไซดอ์ื่นๆ 8.8 20.1 6.7 1.8 

LOI 0.8 1.0 2.5 - 



 
จากตารางที่ 1 พบว่าเถ้าลอย PCC เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบด เถ้าแกลบ และซิลิกาฟูมมีองค์ประกอบของ

ซิลิกาและอลูมิน่าที่สามารถเกิดปฏิกิริยาสารปอซโซลาน  อย่างไรก็ตาม ไม่นิยมนําเถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบดมาผสม
กับคอนกรีต เน่ืองจากมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์สูง ซึ่งเกิดจากการพ่นหินปูนไปจับก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์สูง ทําให้คอนกรีตมีสมบัติด้านความ
คงตัวและคงทนที่ตํ่า  อย่างไรก็ตามวิธีการเผาแบบฟลูอิไดซ์เบดจะเป็นวิธีการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากสามารถกําจัด SOx (โดยการพ่นหินปูนไปจับ) และ NOx (เน่ืองจากใช้อุณหภูมิการเผาที่ตํ่า ประมาณ 
800-900 oC ทําให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซ NOx ออกมา) [7] 

 
2.  สัณฐานวิทยาของเถ้า 

สิ่งที่แสดงว่าเถ้าเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในงานคอนกรีตหรืองานอ่ืนๆ น้ัน คือ ความเป็นอสัณฐานหรือ
ความเป็นแก้ว (Amorphous phase หรือ Glassy phase)  คือความไม่เป็นระเบียบของการจัดเรียงโครงสร้าง
โมเลกุลภายในเถ้า และบอกความสามารถในการทําปฏิกิริยาเคมี  โดยทั่วไปวัสดุต่างๆ จะมีสมบัติสัณฐาน
วิทยาพ้ืนฐาน 3 สัณฐาน คืออสัณฐาน  ก่ึงสัณฐานหรือก่ึงผลึก และผลึก  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

อสัณฐาน  : แสดงถึงความไปเป็นระเบียบในการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของสาร  ดังน้ันจะใช้พลังงาน
ไม่มากในการทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมี หรือสลายพันธะ  โดยทั่วไป บริเวณผิวของเถ้าลอยจะมีสมบัติอสัณฐาน 
ส่วนสมบัติความเป็นผลึกของเถ้าลอยจะอยู่ที่แกนกลาง [8] 

ผลึก  : โมเลกุลจัดเรียงตัวแบบเป็นระเบียบ และมีการโครงสร้างตะข่าย เกิดการเช่ือมขวางระหว่าง
โมเลกุล ดังน้ันต้องใช้พลังงานสูงในการแตกสลายพันธะเคมี  

ก่ึงสัณฐานหรือก่ึงผลึก : ในโมเลกุลจะพบทั้งส่วนที่มีการเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ พบโครงสร้างตะ
ข่าย  และมีการเรียงตัวแบบไม่มีระเบียบปนกัน   

 
รูปที่ 1 แสดงองค์การจัดเรียงตัวของซิลิกา  (SiO2)  แบบอสัณฐาน ซึ่งพบในซิลิกาฟูม  เถ้าแกลบ เถ้า

ลอยเป็นต้น  และการจัดเรียงตัวแบบเป็นระเบียบ เช่นที่พบในทราย  ซึ่งแสดงเหตุผลว่าซิลิกาฟูม เถ้าแกลบ 
เถ้าลอยจะทําปฏิกิริยาได้ดีกว่าทราย  โดยทรายจะเกิดปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อทําลายพันธะในโมเลกุล ซึ่งใช้
พลังงานและอุณหภูมิสูง ประมาณ 1100 oC  เช่นการหล่อมทรายเพ่ือผลิตนํ้าแก้ว (Water glass)  สําหรับใช้
เป็นสารต้ังต้นในการผลิตแก้ว  ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ หรือในการผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ต้องการ
นํ้าแก้วเพ่ือช่วยในการก่อตัวและเพ่ิมปริมาณซิลิกาที่ละลายได้ (Dissolved silica) ในส่วนผสม  [3-6] 



 
รูปที่ 1 การจัดเรียงตัวของซิลิกา  (SiO2)  แบบอสัณฐาน และแบบผลึก [9] 

 
 
3. วิธีการวิเคราะห์ความเป็นอสัณฐาน 

ในการวิเคราะห์ความเป็นอสัณฐานสามารถทําได้ 2 วิธี คือวิธีที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะ และวิธี
พ้ืนฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการ  โดยวิธีที่ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์จะมีความแม่นยํา อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการทราบความเป็นอสัณฐานแบบคร่าวๆ สามารถใช้วิธีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการได้  ซึ่งวิธีพ้ืนฐานจะเน้นที่
การวิเคราะห์หาปริมาณซิลิกาอสัณฐานที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 

 
วิธีที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะ 
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ หรือเอ๊กเรย์ดิฟแฟคช่ัน (X-ray diffractometry, XRD) ได้ถูกใช้ใน

การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุผงหรือเถ้าทิ้งต่างๆ ก่อนนําไปทําปฏิกิริยา หรือหลังจากการทํา
ปฏิกิริยาแล้ว  เทคนิคน้ีสามารถบอกองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (ขึ้นกับรุ่น
และโปรแกรมของเคร่ือง)  และเป็นที่ยอมรับสําหรับนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์  วัสดุที่ใช้หากมีขนาดช้ินใหญ่
ต้องบดให้มีขนาดเล็กคล้ายแป้ง  ใช้ปริมาณ 1-2 ช้อนชา (ปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้ขึ้นกับรุ่นของเคร่ืองมือ
วิเคราะห์) 

สเปคตรัมจากการวิเคราะห์จะบันทึกเป็นพีกในช่วงมุมต่างๆ  พีกกว้างแสดงถึงความเป็นอสัณฐาน 
ส่วนพีกแหลมแสดงถึงความเป็นผลึกของวัสดุ  สามารถคํานวณหาปริมาณอสัณฐานอย่างง่ายได้จากนําพ้ืนที่ใต้
พีกฐานกว้างหารด้วยพ้ืนที่ใต้พีกทั้งหมด  หากต้องการความแม่นยํา ต้องทําการเติมสารมาตรฐานลงไป 
(Internal standard) ได้แก่ α-Al2O3 (Corumdum)  ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของเคร่ือง XRD ที่ทดสอบ [6]  



นอกจากน้ี  พีกที่ได้จากเคร่ือง XRD สามารถนําไประบุเอกลักษณ์ที่มุม 2θ  ต่างๆ ได้ โดยใช้โปรแกรม
ของเคร่ือง XRD หรือโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เนต เช่น โปรแกรม Match!  อย่างไรก็
ตามนักวิจัยต้องทราบองค์ประกอบเบื้องต้นในวัสดุที่ทดสอบ   เน่ืองจากที่ตําแหน่ง มุม 2θ  เดียวกัน สามารถ
เป็นธาตุต่างๆ ได้หลายธาตุ  รูปที่ 2 แสดงสเปคตรัมของเถ้าลอย PCC จากแม่เมาะ และเถ้าลอยจากการเผา
ฟลูอิไดซ์เบดจากโรงงานไฟฟ้าชุมชน  โดยเถ้าลอย PCC จะมีความเป็นอสัณฐานสูงกว่าเถ้าลอยจากการเผา
แบบฟลูอิไดซ์เบด เน่ืองจากอุณหภูมิการเผาเถ้าลอย PCC จะสูงกว่า คือประมาณ 1200 oC ในขณะที่การเผา
แบบฟลูอิไดซ์เบดจะเผาที่ 800-900 oC การเผาที่อุณหภูมิสูงทําให้ซิลิกาที่เป็นผลึกในถ่านหินเกิดการหลอม
ละลายเป็นซิลิกาในรูปอสัณฐานหรือแก้วได้ [10]   ส่วนรูปที่ 3 แสดงสเปคตรัมของวัสดุอ่ืนๆ ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD    

 
(ก) เถ้าลอย PCC จากแม่เมาะ  (ข) เถ้าลอยจากการเผาฟลูอิไดซ์เบด 

รูปที่ 2  สเปคตรัมของเถ้าลอย 
 

 
รูปที่ 3 สเปคตรัมของวัสดุอ่ืนๆ  

 
หากทําการไฮไลต์พ้ืนที่ใต้พีกเพ่ือให้ทราบความเป็นอสัณฐานอย่างคร่าวๆ แบบไม่ใช้โปรแกรมใดๆ 

สามารถแสดงได้ในรูปที่ 4  โดยพบว่าซิลิกาฟูม และเถ้าลอย PCC มีศักยภาพเป็นสารปอซโซลาน  ในขณะที่



เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบดและเถ้าแกลบต้องการการปรับปรุงคุณภาพก่อนนําไปใช้งาน เช่นการบด หรือใช้สารผสม
เพ่ิม  ส่วนทรายมีผลึกเป็นส่วนประกอบหลัก   

 
รูปที่ 4 สเปคตรัมของวัสดุต่างๆ ที่ได้ไฮไลต์พ้ืนที่ใต้พีก  

 
 
วิธีพื้นฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการ 
นอกจากเทคนิคเอ๊กเรย์ดิฟแฟคช่ันแล้ว  ยังสามารถศึกษาค่าการละลายของอิออนซิลิกอนกับ

อลูมิเนียมจากเถ้าชนิดต่างๆ โดยวิธีทางเคมี ที่ใช้การชะด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 8 โม
ล่าร์ (8 M NaOH)  และนําสารละลายที่ชะได้ไปวิเคราะ ห์หาปริมาณอิออนซิลิกอนกับอะลูมิเนียม ด้วยเทคนิค
ต่างๆ เช่น Inductive Coupled Plasma (ICP) หรือทําให้เกิดสารประกอบเซิงซ้อนที่มีสีแล้ววัดค่าการดูดกลืน
แสงของสารดังกล่าวด้วยเทคนิค UV spectronic โดยสารเซิงซ้อนซิลิกอนจะวัดที่ความยาวคลื่น 810 nm 
และอะลูมิเนียมวัดที่ความยาวคลื่น 550 nm [3,11,12]  

 
นอกจากน้ียังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณความเป็นอสัณฐานหรือผลึกได้จากนํ้าหนักกากตะกอนท่ี

เหลือจากการชะด้วยสารละลายเฉพาะ [4,13] ดังแสดงในตารางที่ 2  



ตารางที่ 2  สมบัติการละลายของซิลิกาในสารละลายชนิดต่างๆ [13] 
 8M NaOH Oleum Conc. HF 10%w/v HF 

ซิลิกาอสัณฐาน ละลายหมด ไม่ละลาย ละลายหมด ละลายหมด 
ซิลิกาผลึก ละลายบางส่วน ไม่ละลาย ละลายหมด ละลายหมด 

 
จากตารางที่ 2 ทําให้ทราบว่าหากต้องการหาปริมาณซิลิกาอสัณฐานในเถ้าตัวอย่าง สามารถใช้

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ ความเข้มข้น 8 โมล่าร์ (8M NaOH) ได้ละลายซิลิกาอสัณฐาน
ออกมาจากเถ้าตัวอย่างได้ ซึ่งสารละลายดังกล่าวมีสภาวะเป็นเบสแก่  หากใช้สารละลาย 10% HF หรือกรด
ไฮโดรฟลูออริก หรือที่เรียกว่ากรดกัดแก้ว ซิลิกาทั้งหมดในเถ้าจะถูกชะละลายออกมาหมด  วิธีการเตรียม
สารละลาย 8M NaOH และการหาปริมาณซิลิกาอสัณฐานแบบคร่าวๆ สามารถทําได้ดังต่อไปน้ี [4] 

 
การเตรียมสารละลาย 8M NaOH 
1)  เติมนํ้ากลั่นประมาณ 500-700 มล. ลงในภาชนะพลาสติกที่มีขีดบอกระดับ 1000 มล. (1 ลิตร)  
2) ช่ังเกร็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ 320 กรัม แล้วค่อยๆ เติมลงในภาชนะพลาสติกที่มีนํ้า

กลั่น ข้อ 1)  ใช้ตะเกียบไม้ค่อยๆ คนจนโซดาไฟละลาย  สารละลายจะมีสีขาวขุ่น (ระหว่างคนจะเกิดความร้อน
สูง และไอร้อน ดังน้ันควรเตรียมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือในตู้ควัน พร้อมทั้งใส่ถุงมือและหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ความปลอดภัยด้วย) 

3)  รอจนสารละลายเย็น ได้สารละลายใส แล้วจึงเติมนํ้ากลั่นให้ถึงระดับ 1 ลิตร ของภาชนะพลาสติก  
คนให้เข้ากัน และเก็บใส่ขวดพลาสติกที่มีฝาปิด 

4)  สามารถปรับลดปริมาณการเตรียมสารละลาย 8M NaOH ได้ โดยใช้อัตราส่วน โซดาไฟ 320 กรัม 
ในสารละลายทั้งหมด 1000 มล. เช่นหากต้องการเตรียมสารละลาย 200 มล. จะใช้สูตร 

ปริมาณโซดาไฟ = 
1000
320  x 200 = 64 กรัม 

 
น่ันคือ ละลายโซดาไฟ 64 กรัมในน้ํา  แล้วปรับปริมาตรสารละลายด้วยนํ้าให้ได้ 200 มล. (ไม่ใช่

ละลายโซดาไฟ 64 กรัม ในนํ้า 200 มล.) 
 



การหาปริมาณซิลิกาอสัณฐาน [4] 
1)  ช่ังเถ้าประมาณ 3 กรัม โดยใช้เครื่องช่ัง 4 ตําแหน่ง จดบันทึกนํ้าหนักเถ้าด้วย (หากเถ้ามีขนาด

ใหญ่ให้บดให้มีขนาดเล็ก เช่นเเถ้าแกลบ)  ละลายใน 8M NaOH 30 มล. ที่ใส่ในภาชนะพลาสติก (อัตราส่วน
ระหว่าง เถ้าต่อสารละลาย คือ 1 ต่อ 10)  

2) ให้ความร้อนแก่สารละลาย โดยแช่ในอ่างนํ้าร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 60oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ให้
คนสารละลายเป็นระยะ ด้วยแท่งคนที่ทําจากไม้หรือพลาสติก 

3) เมื่อครบกําหนด  ยกภาชนะออกมาจากอ่างนํ้าร้อน และต้ังทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
4) ช่ังกระดาษกรองด้วยเครื่องช่ัง 4 ตําแหน่ง  แล้วกรองสารละลายผ่านกระดาษกรอง 
5) ล้างตะกอนด้วยนํ้าอุ่น 2-3 ครั้ง  เพ่ือล้างสารละลายออกให้หมด 
6) ครั้งสุดท้ายล้างตะกอนด้วยอะซิโตน เพ่ือให้ไล่นํ้าออกจากตะกอน แล้วอบท่ีอุณหภูมิ 70-80 oC 

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 
7) นําสารออกมาจากตู้อบ ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนําไปช่ัง (หากนําตะกอนที่ยังร้อนอยู่ไปช่ัง จะทําให้ได้

นํ้าหนักน้อยกว่าค่าจริง) 
8) คํานวณซิลิกาอสัณฐานด้วยสูตรต่อไปน้ี 

ปริมาณซิลิกาอสัณฐาน (%) = 
A

BA − x 100 

 
เมื่อ A  คือนํ้าหนักเถ้าก่อนชะด้วย 8M NaOH (กรัม) 

B  คือนํ้าหนักเถ้าหลังอบ เมื่อลบน้ําหนักกระดาษกรองแล้ว (กรัม) 
 

4. บทสรุป 
ความเป็นอสัณฐานวิทยาเป็นสมบัติที่สําคัญที่นํามาพิจารณาการนําเถ้ามาใช้ประโยชน์  โดยหลักการ 

การเพ่ิมความเป็นสัณฐานวิทยาทําได้โดยการให้ความร้อนเพ่ือสลายพันธะเคมี  หรือวิธีการทางเคมี  หากเถ้า
ตัวอย่างมีความเป็นอสัณฐานอยู่บ้างเล็กน้อย  การบดเพ่ิมจะช่วยให้เถ้าดังกล่าวทําปฏิกิริยามากขึ้นโดยไปเพ่ิม
พ้ืนที่ผิว  แต่ความเป็นอสัณฐานยังคงเดิม  การวิเคราะห์สมบัติความเป็นอสัณฐานวิทยาทําได้โดยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ หรือเอ๊กเรย์ดิฟแฟคช่ันที่เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในงานด้านวัสดุศาสตร์  อย่างไรก็ตาม 
สามารถใช้วิธีพ้ืนฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์เบ้ืองต้นได้เช่นกัน 
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พลังงาน  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 
1. บทนํา 
 เถาถานหินหรือเถาลอยมีการนําไปใชในการกอสรางคอนกรีตอยางแพรหลายและมากข้ึนอยาง
รวดเร็วภายในชวง 8 ปท่ีผานมา  แมวาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดออกหนังสือ
เร่ือง การใชเถาลอยในงานคอนกรีต [1] แตหนังสือดังกลาวจะเนนการใหความรูเบื้องตนของการใชเถาถานหิน
เปนหลัก  ไมไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะเจาะจง 

 ปญหาของการใชเถาถานหินในงานคอนกรีตท่ีพบบอยมักเกิดข้ึนซํ้าๆกัน  ซ่ึงปญหาเหลานั้นใน
หลายๆคร้ังสามารถปองกันหรือแกไขไดโดยงาย  หากผูใชงานเขาใจเร่ืองของเถาถานหินดีพอ  แตปญหาบาง
ประการก็ไมสามารถแกไขไดแตสามารถหลีกเล่ียงปญหาได   ดังนั้นการทําความเขาใจกับปญหาตางๆที่จะ
เกิดข้ึนจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีจะนําเถาถานหินไปใชในงานคอนกรีต  เพราะชวยใหหลีกเล่ียงปญหา
และทําใหไดคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีคุณภาพดีตามท่ีตองการ 
 
 



2 

 

2. ปญหาท่ีพบบอยของการใชเถาถานหินในงานคอนกรีต 
ปญหา  จะรูไดอยางไรวาเถาถานหินท่ีจะนําไปใชงานเปนวัสดุปอซโซลานท่ีดี 
คําตอบ ขอมูลท่ีใชประกอบเพ่ือตัดสินใจวาจะใชเถาถานหินจากแหลงใดๆก็คือ คุณสมบัติทางเคมี และ
ทางดานกายภาพ ซ่ึง ASTM C 618 [2] ไดแนะนําเอาไวดังนี้   

 คุณสมบัติทางดานเคมีไดแกปริมาณของ SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3, Loss On Ignition (LOI), Na2O, 
K2O เปนตน        อยางไรก็ตาม  ASTM C 618 [2] ไมไดแนะนําใหหาปริมาณของ CaO วาควรมีเทาใดจึงจะ
เหมาะสมหรือเพียงพอ   เพียงแตบอกวาถา CaO สูง (มักเกินรอยละ 10) มีแนวโนมวาเถาถานหินดังกลาวจะเปน 
Class C  และถา CaO ตํ่ากวารอยละ 10 มักพบวาเถาถานหินดังกลาวเปน Class F   หากเถาถานหินมีปริมาณ 
CaO สูงเม่ือทําปฏิกิริยากับน้ําจะชวยในการยึดประสานไดบางคลายกับปูนซีเมนต   แตการมี CaO สูงมากๆ
มักจะไมคอยดีเพราะอาจมีปญหาดานการขยายตัวเนื่องจากปูนขาวอิสระได    แมวาจะแบงเถาถานหินออกเปน 
2 ประเภท  แตเถาถานหินท้ัง Class F และ Class C มีการนํามาใชในงานคอนกรีตอยางแพรหลายท้ังคู  และ
ไมไดบอกวาเถาถานหิน Class F หรือ Class C ดีกวากัน 

 SiO2, Fe2O3, และ Al2O3 ชวยในการทําปฏิกิริยาปอซโซลานซ่ึงตองมีไมนอยกวารอยละ 50       เถา
ถานหินท่ีมี SO3 มากเกินกวารอยละ 5 อาจทําใหคอนกรีตมีการขยายตัวสูงและเกิดการกัดกรอนเนื่องจาก
สารละลายซัลเฟตไดงาย     LOI ท่ีสูงมักทําใหคอนกรีตตองการสารกักกระจายฟองอากาศเพ่ิมข้ึนเพื่อทําให
คอนกรีตมีฟองอากาศตามท่ีตองการ (สารกักกระจายฟองอากาศใชสําหรับคอนกรีตท่ีอยูในสภาพอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด  หรือมีอุณหภมิูตํ่ากวา 0 องศาเซลเซยส) นอกจากนี้ LOI. ยังทําใหคอนกรีตมีกําลังตํ่าลง      ดังนั้น 
ASTM C 618 [2] จึงกําหนดไววาไมควรมีเกินกวารอยละ 6   ขณะท่ี Na2O และ K2O เปนดางท่ีอาจทําปฏิกิริยา
กับหินหรือทรายบางชนิดและกอใหเกดิปญหาการขยายตัวของคอนกรีตไดงายถามีปริมาณสูงเกินไป    ดังนั้น
จึงกําหนดใหมีไมเกินรอยละ 1.5 เทียบเทาของ Na2O  แตขอกําหนดของ Na2O จะใชก็ตอเม่ือคาดวาคอนกรีตจะ
เกิดปญหาของการขยายตัวเนือ่งจากปฏิกิริยาระหวางดาง (Na2O และ K2O) กับมวลรวมบางชนิด    

 คุณสมบัติทางกายภาพท่ีสําคัญของเถาถานหินคือ ความละเอียด  รูปราง และการไมเปนผลึก 
 เถาถานหินท่ีมีความละเอียดมากสามารถทําปฏิกิริยาไดเร็ว  และใหกําลังแกคอนกรีตสูงเนื่องจากทํา

ปฏิกิริยาไดอยางสมบูรณ  ขณะท่ีเถาถานหินท่ีมีขนาดใหญจะไมสามารถทําปฏิกิริยาไดหมดท้ังอนุภาค   จาก
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบวาเถาถานหินท่ีมีความละเอียดสูงมากๆ (อนุภาคผานตะแกรงมาตรฐาน 325 ท้ังหมด) 
สามารถนํามาใชแทนซิลิกาฟูมในการทําคอนกรีตกําลังสูงไดอยางดี 
 เถาถานหินท่ีมีรูปรางกลม ตัน  ยอมทําใหคอนกรีตล่ืนไหลไดดีข้ึนและใชน้ําในสวนผสมคอนกรีต
ลดลงเปนผลใหคอนกรีตมีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานตํ่าลง  และสงผลใหกําลังของคอนกรีตสูงข้ึน   ในทาง
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ตรงกันขาม  เถาถานหินท่ีมีรูปรางไมแนนอน และ กลวง  ยอมมีการดูดน้ําเขาสูอนุภาคและตองการน้ําใน
สวนผสมมากข้ึน    
 เถาถานหินท่ีดีตองไมเปนผลึกหรือมีผลึกอยูนอย ดังนั้นจึงสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานกับดาง
แคลเซียมไฮดรอกไซดไดอยางดี  เนื่องจากการทดสอบความเปนผลึกของเถาถานหินขณะนี้ทําไดยากและใช
เวลานาน  วิธีท่ีงายในขณะน้ีคือการนําเถาถานหินท่ีตองการทดสอบไปแทนท่ีปูนซีเมนตรอยละ 20    จากนั้น
ผสมกับทรายโดยมีสัดสวน  วัสดุประสาน (ปูนซีเมนตบวกเถาถานหิน)ตอทรายเทากับ 1:2.75 โดยนํ้าหนัก หลอ
เปนมอรตารขนาด 5x5x5 ซม3  โดยใชน้ําในสวนผสมซ่ึงทําใหมอรตารมีคาการไหลแผเทากับ 105-115  
ทดสอบกําลังอัดมอรตารท่ีอายุ 7 และ 28 วัน    เถาถานหินท่ีดีจะมีกําลังอัดของมอรตารท่ีผสมเถาถานหินท่ีสูง
กวารอยละ 75 เม่ือเทียบกับมอรตารมาตรฐานซ่ึงใชปูนซีเมนตปอรตแลนดเปนวัสดุประสานเพียงอยางเดียว  
รายละเอียดการทดสอบสามารถหาดูเพิ่มเติมไดจาก ASTM C 618 [2] 
 อยางไรก็ตามขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอเสนอแนะท่ัวไปซ่ึงใชไดดีกับเถาถานหินสวนใหญ แตอาจ
มีเถาถานหินจากบางแหลงท่ีมีลักษณะแตกตางออกไป   และยังใหคุณภาพของคอนกรีตท่ีดีได    ในกรณี
ดังกลาวผูใชงานควรทดสอบเถาถานหินดวยการหลอคอนกรีตโดยตรง 
 
ปญหา  การใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตทําใหเกิดการเยิ้มน้ํามากขึ้นกวาคอนกรีตท่ัวไป   และทํา 
                 ใหคอนกรีตมีคุณภาพต่ําลง 
คําตอบ การเยิ้มน้ําท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตท่ีผสมหรือไมผสมเถาถานหินเปนเร่ืองปกติท่ีเกิดท่ัวไปของคอนกรีต
และถือวาการเย้ิมน้ําเปนการแยกตัวชนิดหนึ่งของคอนกรีต  โดยท่ัวไปพบวาการใชเถาถานหินในงานคอนกรีต
จะลดการเยิ้มน้ําในคอนกรีตมากกวาเพิ่มการเยิ้มน้ํา [3] เพราะเถาถานหินมีขนาดอนุภาคท่ีเล็กกวาปูนซีเมนต
และการใชเถาถานหินในคอนกรีตสามารถลดปริมาณน้ําในสวนผสมไดทําใหใชน้ํานอยลง  จึงลดการเยิ้มน้ํา
ของคอนกรีต 
 อยางไรก็ตาม พบวาการใชเถาถานหินในปริมาณท่ีคอนขางสูง  ทําใหเกิดการเยิ้มน้ํามากข้ึน  เพราะ
เถาถานหินมีความกลม ตัน และมีผิวเรียบกวาเม็ดปูนซีเมนต   ดังนั้นเม่ือใชในปริมาณท่ีสูงๆ  จึงเกิดการเยิ้มน้ํา
มากข้ึน      
 การแกไขปญหาน้ีคืออยาใชเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตท่ีมากเกินไป และเม่ือเทคอนกรีตเสร็จ
เรียบรอยแลว  ควรปลอยใหคอนกรีตเกิดการเยิ้มน้ําข้ึน     จากนั้นเม่ือการเยิ้มน้ําเร่ิมลดลงหรือหยุดจึงทําการตบ
แตงผิวหนาคอนกรีตใหแนนข้ึน ซ่ึงวิธีนี้สามารถใชในการแกปญหาการเยิ้มน้ําของคอนกรีตไดอยูแลวตามปกติ 
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ปญหา  การใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตทําใหผิวหนาคอนกรีตมีความแขง็แรงนอยลง  ดังนั้นจึงเกิดการสึก
กรอนเนื่องจากการขัดสีไดงาย  

คําตอบ   ความตานทานการขัดสีของคอนกรีต (ท้ังท่ีผสมและไมผสมเถาถานหิน) ข้ึนอยูกับกําลังอัดของ
คอนกรีต และคุณภาพของมวลรวม (ทรายและหิน) ท่ีใชในการผสมคอนกรีตเปนหลัก   งานวิจัยจาก
ตางประเทศ [3] พบวา คอนกรีตท่ีมีกําลังอัดเทากัน  มีการตกแตงผิวหนาคอนกรีตท่ีเหมาะสม  และบมอยาง
เต็มท่ี  พบวาคอนกรีตท่ีผสมและไมผสมเถาถานหินมีความตานทานการสึกกรอนท่ีเทากัน  
 การที่คอนกรีตผสมเถาถานหินแลวมีการสึกกรอนสูงกวาคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน  แสดงวา
ผิวหนาของคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีกําลังอัดท่ีตํ่ากวาผิวหนาคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน   นอกจากนี้การ
เกิดการเยิ้มน้ําในคอนกรีตซ่ึงมักเกิดท่ีผิวหนาคอนกรีตจะทําใหบริเวณผิวหนาของคอนกรีตมีอัตราสวนน้ําตอ
วัสดุประสาน (W/B) สูงข้ึน  สงผลใหคอนกรีตตรงผิวหนามีกําลังอัดท่ีตํ่าลง  จึงเกิดการสึกกรอนไดงายข้ึน   จึง
ควรตกแตงผิวหนาคอนกรีตท่ีเกิดการเยิ้มน้ําใหแนน เพื่อลดอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน ตรงบริเวณผิวหนา
คอนกรีตใหตํ่าลง 
 
ปญหา   เกิดการหลุดรอน หรือ ผิวหนาเปนผง ของงานถนนท่ีใชคอนกรีตผสมเถาถานหิน 
คําตอบ  กรณีดังกลาวมักเกิดข้ึนเนื่องจากผิวหนาของคอนกรีตไมแข็งแรงพอ ซ่ึงเปนผลจากการเยิ้มน้ําของ
คอนกรีต ทําใหผิวหนาคอนกรีตมีปริมาณน้ําตอวัสดุประสานท่ีสูงมาก กําลังของคอนกรีตจึงตํ่ากวาท่ีกําหนด 
อีกสาเหตุเกิดจากกําลังของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินยังไมสูงเพียงพอตอการใชงานในขณะน้ัน  เนื่องจากอายุ
คอนกรีตยังนอยและพัฒนากําลังไมเต็มท่ี    การแกไขควรทําดังนี้คือ หลังจากเทคอนกรีตไปแลว ในชวงท่ีกําลัง
จะแข็งตัวใหทําการตกแตงผิวหนาเพื่อเอาน้ําท่ีผิวออก จะทําใหผิวหนาคอนกรีตมีความแข็งแรงข้ึน และตองทํา
การบมใหพอเพียงตามอายุท่ีตองการใชงาน อีกท้ังตองออกแบบกําลังอัดใหเหมาะสมกับอายุท่ีจะเปดการใชงาน
ดวย 
 
ปญหา   เกิดการแตกราว หรือ การไมแข็งตัวของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหิน 
คําตอบ เถาถานหินมีวัสดุอื่นปนมาเนื่องมาจากการขนสง ทําใหคุณภาพของคอนกรีตไมไดตามมาตรฐาน
หรือไมสามารถใชงานได  การแกไข รถขนสงจะตองทําความสะอาดไมใหมีวัสดุอ่ืนตกคาง กอนนํามาขนเถา
ถานหิน   นอกจากนี้การใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตในปริมาณท่ีสูงๆอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
คอนกรีตไมแข็งตัว เชนมีการใชเถาถานหินจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและมาเติมท่ีหนางานกอนเทอีกคร้ัง 
ทําใหปริมาณเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตสูงมากจนเกิดปญหาขางตน 
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ในกรณีท่ีคอนกรีตไมแข็งตัว อาจเกิดจากการใชจากแหลงท่ีเถาถานหินมียิปซัมท่ีเกิดจากกระบวนการ
เผาปูนขาวเพื่อกําจัดกาซซัลเฟอรปนอยูดวย  

คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีระยะเวลาการกอตัวท่ีนานกวาคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน   ดังนั้น
คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินจึงตองรอเวลาใหนานข้ึนกวาปกติกอนท่ีจะทําการตกแตงผิวหนาคอนกรีต   การ
ตกแตงผิวหนาคอนกรีตท่ีเร็วเกินไปทําใหผิวหนาคอนกรีตปดทางเดินของน้ําท่ีจะเยิ้มข้ึนสูผิวหนาคอนกรีต   ทํา
ใหผิวหนาสวนบนมีน้ํามากและทําใหผิวหนาคอนกรีตออนแอ   นอกจากนี้ระยะเวลาการกอตัวท่ีนานข้ึนมี
แนวโนมเพิ่มการแตกราวเนื่องจากการหดตัวพลาสติค (Plastic Shrinkage) ไดงายข้ึน  หรือมีการระเหยของน้ํา
ออกจากผิวหนาคอนกรีตมากเกินไปก็ทําใหเกิดรอยแตกราวท่ีผิวหนาคอนกรีตไดงายข้ึนเชนกัน [3]    

การแตกราวของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินเปนสวนผสมอาจเกิดข้ึนได  หากแหลงท่ีมาของเถาถานหิน
ดังกลาวมีการนําวัสดุอ่ืนๆท่ีเปนของเสีย (Waste) ไปเผารวมเปนเช้ือเพลิงกับถานหิน  ซ่ึงอาจทําใหคอนกรีตท่ีใช
เถาถานหินจากแหลงดังกลาวเกิดการบวมและแตกราว  เนื่องจากมีองคประกอบทางเคมีท่ีเปล่ียนไปจากเดิม  

เพื่อปองกันปญหาการแตกราวหรือการไมแข็งตัวของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินในสวนผสม     จึงตอง
ทดสอบเถาถานหินกอนนําไปใชงานวามีสมบัติเปนไปตามมาตรฐานท่ีเช่ือถือได และ/หรือใชเถาถานหินจาก
แหลงท่ีเช่ือถือได 
 
ปญหา  คอนกรีตผสมเถาถานหินเกิดการสูญเสียคาการยุบตัวอยางรวดเร็วกวาคอนกรีตธรรมดา  
คําตอบ   โดยท่ัวไปแลว  คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมักมีคาการสูญเสียคายุบตัวท่ีนอยกวาคอนกรีตธรรมดา 
แตถาคอนกรีตผสมเถาถานหินเกิดการสูญเสียคาการยุบตัวเร็วกวาคอนกรีตธรรมดามักเกิดข้ึนเนื่องจากเถาถาน
หินท่ีนํามาใชมีความพรุนสูงจึงดูดน้ําเขาไปในอนุภาคทําใหน้ําในสวนผสมหายไปและเกิดการสูญเสียคายุบตัว
เร็วข้ึนกวาคอนกรีตปกติ 

 การสูญเสียคายุบตัวอยางรวดเร็วสงผลใหการทํางานคอนกรีตยากข้ึน   หากการใชเถาถานหินในบาง
แหลงท่ีเกิดปญหานี้   ตองควบคุมคุณภาพของคอนกรีตใหดี จะชวยลดปญหาลงได หรือจําเปนตองลดปริมาณ
การใชเถาถานหินลง หรือเพิ่มปริมาณเพสตในคอนกรีต   นอกจากนี้หากท่ีหนางาน ไดจัดเตรียมสารลดนํ้าพิเศษ 
หรือซูเปอรพลาสติไซเซอร (Type G) ไวสําหรับเติมเพื่อเพิ่มคาการยุบตัวของคอนกรีตจะทําใหการทํางานเพ่ือ
แกปญหานี้งายข้ึน 
 
ปญหา  การใชเถาถานหินในงานคอนกรีตทําใหการรับแรงกระแทกของคอนกรีตลดลงอยางมาก  จริงหรือไม?  
คําตอบ การรับแรงกระแทกของคอนกรีตท้ังท่ีผสมหรือไมผสมเถาถานหินข้ึนอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ คือ 
กําลังอัดของมอรตารท่ียึดหินของคอนกรีตนั้น  และคุณภาพของหินท่ีผสมคอนกรีต  มอรตารและหินท่ี
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แข็งแกรงจะทําใหคอนกรีตรับแรงกระเเทกไดสูง    ดังนั้นการใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตจึงข้ึนอยูกับวา
คอนกรีตท่ีพิจารณามีกําลังอัดประลัยท่ีสูงหรือตํ่า เปนสําคัญ   (ถาหากใชหินท่ีมีความแข็งแรงเทากัน)   หากมี
กําลังอัดประลัยสูงกวายอมรับแรงกระเเทกไดสูงกวาคอนกรีตท่ัวไปซ่ึงไมใสเถาถานหิน 
 
ปญหา   เนื่องจากกําลังอัดท่ีอายุตน (ไมเกิน 7 วัน) ของคอนกรตีผสมเถาถานหินมีคาต่าํกวาคอนกรีตท่ีไมผสม

เถาถานหิน จะมีวิธีแกไขอยางไร 
คําตอบ หากตองการเรงกําลังอัดท่ีอายุตน เชน ท่ีอายุ 3 หรือ 7 วัน ของคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินใหเร็วข้ึน
สามารถทําไดโดยใชสารเคมีเรงการแข็งตัวของคอนกรีต  หรือใชสารลดปริมาณนํ้าซ่ึงจะทําใหอัตราสวนน้ําตอ
วัสดุประสานของคอนกรีตตํ่าลงเปนผลใหกําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาถานหินสูงข้ึน 
 งานวิจัยบางช้ิน เสนอวาใหใชซิลิกาฟูมรวมกับเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตท่ีมีเถาถานหินเพื่อ
ชวยเรงการแข็งตัวของคอนกรีตในชวงอายุตน  นอกจากนี้คอนกรีตดังกลาวยังมีกําลังท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง
ในชวงอายุท่ี 56 หรือ 91 วัน   สําหรับงานวิจัยท่ีหองปฏิบัติการคอนกรีตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี พบวาการเรงกําลังของคอนกรีตท่ีอายุตนหากไมใชสารเคมีผสมเพิ่มสามารถทําไดโดยใชเถาถานหิน
ท่ีมีความละเอียดสูงข้ึน (ซ่ึงอาจไดจากการบดหรือแยกขนาดใหละเอียดข้ึน)  สามารถเรงกําลังอัดของคอนกรีตท่ี
อายุตน (ราว 7 หรือ 14 วัน) จนมีกําลังอัดเทากับหรือสูงกวาคอนกรีตท่ีไมใชเถาถานหิน (การแทนท่ีไมเกินรอย
ละ 35 ของนํ้าหนักวัสดุประสาน)   อยางไรก็ตาม   หากใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตในอัตราท่ีสูงมากกวา
รอยละ 35 หรือ 50 พบวากําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุตนตํ่ามากและการใชสารเคมีผสมเพิ่มหรือใชเถาถานหินท่ี
มีความละเอียดสูง ก็อาจไมเพียงพอท่ีจะทําใหกําลังอัดของคอนกรีตดังกลาวสูงเทียบเทากับคอนกรีตท่ีไมผสม
เถาถานหิน 
 
ปญหา คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินไมสามารถตัดลวดสําหรับทําคอนกรีตอัดแรงไดตามเวลาท่ีกําหนดดังเชน

คอนกรีตท่ัวไป  เพราะเหล็กเกิดการรูดไดงายกวา  แสดงวาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเหล็กและคอนกรีต
ผสมเถาถานหินมีคาต่ํากวาคอนกรีตท่ัวไปมาก 

คําตอบ   แรงยึดเหน่ียวระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริมข้ึนอยูกับ กําลังของคอนกรีต, พื้นท่ีผิวสัมผัสระหวาง
เหล็กกับคอนกรีต,  ตําแหนงของเหล็ก (รับแรงดึงหรือแรงอัด),  และความหนาแนนของคอนกรีต เปนตน 
 เมื่อกําหนดสวนผสมตางๆท่ีเหมือนกัน  คอนกรีตท่ีใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตบางสวน จะมี
กําลังอัดท่ีตํ่ากวาคอนกรีตไมผสมเถาถานหินเม่ืออายุไมเกิน 28 วัน (ยกเวนวามีการปรับปรุงคุณภาพของเถาถาน
หิน หรือใชสารลดน้ําหรือสารผสมเพ่ิมเขาชวย)   แตเนื่องจากการตัดลวดเหล็กแรงดึงสูงมักกระทําท่ีอายุ
คอนกรีตตนๆ เชนท่ีอายุ 1 ถึง 3 วัน ซ่ึงข้ึนอยูกับกําลังของคอนกรีต    ดังนั้นหากตัดหรือดึงลวดตามวิธีท่ีปฏิบัติ
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สําหรับคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหินก็จะพบวาแรงยึดเหี่ยวระหวางเหล็กเสริมกับคอนกรีตลดลง   ดังนั้นจึง
ควรปลอยเวลาท่ีจะตัดลวดของคอนกรีตผสมเถาถานหินใหนานกวาปกติ  (ซ่ึงอาจไมใชวิธีท่ีดีในงานคอนกรีต
อัดแรง) 
 งานวิจัยจากตางประเทศใหความเห็นวาคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีแรงยึดเหน่ียวท่ีไมแตกตางจาก
คอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน  ถาหากคอนกรีตท้ังคูมีกําลังอัดเทาๆกัน 
 
ปญหา   การใชเถาถานหินในคอนกรตีทําใหคาโมดลัูสยืดหยุนของคอนกรีตเปล่ียนแปลงไป  ทําใหการ

ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยท่ัวไปอาจใชไมได 
คําตอบ   งานวิจัยของ Lane และ Best [4] พบวาคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตบางสวน  มีคา
โมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีตตํ่ากวาคอนกรีตท่ัวไปเล็กนอยท่ีอายุตน (กอน 28 วัน) และสูงกวาคอนกรีตท่ัวไป
เล็กนอยท่ีอายุมากข้ึน   ดังนั้นการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชหลักการท่ีใชสําหรับคอนกรีตท่ัวไป
สามารถดําเนินการไดโดยไมมีปญหาอะไร   และส่ิงท่ีควรเขาใจอีกประการหนึ่งของเร่ืองนี้ก็คือ  คาโมดูลัส
ยืดหยุนของคอนกรีตท่ีผสมหรือไมผสมเถาถานหินจะข้ึนอยูกับกําลังอัดของคอนกรีตเปนหลัก  คือคาโมดูลัส
ยืดหยุนของคอนกรีตสูงข้ึนตามกําลังอัดท่ีมากข้ึน     นอกจากนี้ผลกระทบของเถาถานหินตอคาโมดูลัสของ
คอนกรีตมีคานอยกวาผลกระทบเนื่องจากการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาถานหิน   เพราะการแทนท่ีปูนซีเมนต
ดวยเถาถานหินจะสงผลกระทบตอกําลังของคอนกรีตอยางมาก  
 
ปญหา   จากท่ีไดรับฟงมาพบวาเถาถานหินเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี  สามารถชวยใหคอนกรีตมีคุณสมบัติท่ีดี

หลายประการ  แสดงวายิ่งใสเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตมากๆยิ่งทําใหคอนกรีตผสมเถาถานหินมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ใชหรือไม 

คําตอบ   ถาใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตมากเกินไปจะสงผลเสียตอคอนกรีตมากกวาผลดี   เหตุผลคือเถา
ถานหินไมใชปูนซีเมนต   หากนําเถาถานหินผสมกับน้ําแลวท้ิงไว 1 หรือ 2 คืน จะพบวาเถาถานหินเกือบไม
แข็งตัว  หรือมีการแข็งตัวนอยมาก (ในกรณีท่ีเถาถานหินมี CaO สูง) ขณะท่ีเอาปูนซีเมนตผสมกับน้ํา พบวามี
การแข็งตัวภายใน 24 ช่ัวโมง 
 เนื่องจากเถาถานหินเปนวัสดุปอซโซลาน จึงตองอาศัยดางแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีมาจากปูนซีเมนต
เพื่อทําปฏิกิริยาเคมีกับสวนประกอบอ่ืนๆท่ีมีอยูในเถาถานหินและสรางวัสดุประสานข้ึนมาใหม   ซ่ึงวัสดุ
ประสานท่ีสรางข้ึนมาเม่ือมีจํานวนและอายุมากขึ้นจึงมีความแข็งแรงสูงข้ึน  และสงผลใหคอนกรีตมีความ
แข็งแรงข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงหากใชเถาถานหินในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถใหกําลังสูงกวาคอนกรีตท่ีไมผสมเถา
ถานหิน 
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 ในทางตรงกันขาม  หากใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตมากเกินไป ดางแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีได
จากปฏิกิริยาของปูนซีเมนตไมเพียงพอท่ีจะใหสวนประกอบในเถาถานหินไดทําปฏิกิริยาอยางเพียงพอ  จึงทํา
ใหเหลือเถาถานหินท่ียังไมทําปฏิกิริยา  และสงผลใหคอนกรีตมีกําลังอัดท่ีตํ่าลง   ดังนั้นการใชเถาถานหินจึง
ตองใชในปริมาณท่ีเหมาะสม  ซ่ึงยังข้ึนอยูกับชนิดและความละเอียดของปูนซีเมนต  ชนิดและความละเอียดของ
เถาถานหิน  เปนตน    
 การลองผสมคอนกรีตท่ีมีเถาถานหินในสวนผสมเพื่อทดสอบดูกําลังอัดของคอนกรีตท่ีจะใชงานเปน
ส่ิงท่ีสําคัญ  และควรทําอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีท่ีไมมีขอมูลของเถาถานหินจากแหลงท่ีตองการใชงาน 
 
ปญหา   การกอตัวท่ีชาลงของคอนกรีตผสมเถาถานหินสงผลอยางไรบางตองานคอนกรีต 
คําตอบ การใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตจะทําใหระยะเวลาการกอตัวของเพสตหรือคอนกรีตยืดออกไป  
เนื่องจากเถาถานหินจะหนวงการทําปฏิกิริยาของ C3S ในปูนซีเมนต  นอกจากนี้สวนผสมคอนกรีตดังกลาวยังมี
ปูนซีเมนต (หรือ C3S) ท่ีนอยลงดวย  จึงทําใหระยะเวลาการกอตัวนานข้ึน 
 อยางไรก็ตาม  ระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีตยังข้ึนกับอุณหภูมิของคอนกรีตและสภาพแวดลอม, 
ชนิดของปูนซีเมนต, ชนิดของเถาถานหิน, ความละเอียดของเถาถานหิน, ปริมาณการแทนท่ี, ปริมาณนํ้าใน
เพสต, การใชน้ํายาเคมีในคอนกรีต, องคประกอบทางเคมีของเถาถานหิน ฯลฯ   หากระยะเวลาการกอตัวใน
คอนกรีต เปนเร่ืองสําคัญ  ควรทําการทดสอบกอนนําไปใชงานจริง   ส่ิงท่ีตองระวังเพิ่มเติมเนื่องจากระยะเวลา
การกอตัวของคอนกรีตยืดออกไปเนื่องจากการใชเถาถานหินก็คือ ถาความสามารถในการเทของคอนกรีตท่ี
ผสมเถาถานหินเพิ่มข้ึน  มีคาความสูญเสียการยุบตัวนอยลง และคอนกรีตมีระยะเวลาการกอตัวท่ีนานข้ึน  จะทํา
ใหแรงดันภายในแบบหลอคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีคาสูงข้ึน  ดังนั้นแบบหลอคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินจึง
ตองมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึนดวย 
 
ปญหา  เถาถานหินแตละแหลงหรือในบางชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยางมีสีไมเหมือนกัน ทําใหคอนกรีตท่ีใชเถาถาน

หินเปนสวนผสมมีสีของเน้ือคอนกรีตไมเหมือนกัน  จะมีผลตอความแข็งแรงของคอนกรีตมาก
เพียงใด 

คําตอบ   ปญหาน้ีเปนท่ีเนื้อของเถาถานหินเอง   เถาถานหินมีสีแตกตางกันตามถานหินท่ีนํามาเผา, อุณหภูมิ
ของการเผา, องคประกอบทางเคมีของเถาถานหินเพราะสารประกอบบางอยางใหสีท่ีแตกตางกัน เปนตน   การ
จะแกสีของเถาถานหินใหเปล่ียนไปตามท่ีตองการอาจเปนเร่ืองท่ีไมคุมคาใชจาย   ดังนั้นจึงเห็นวาใหหลีกเล่ียง
การนําเถาถานหินท่ีมีปญหาไปใชในท่ีซ่ึงอาจมีปญหาดานสีผิวของคอนกรีต 
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 สีของเถาถานหินยอมสงผลตอสีของคอนกรีต  โดยเฉพาะในกรณีท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตมาก  และสงผล
ตอความสวยงามทางดานสถาปตยกรรมและความรูสึกของบุคคล แตสีของคอนกรีตท่ีเปล่ียนไปมีผลตอ
คุณสมบัติของคอนกรีตคอนขางนอย 

 การลดปริมาณการใชเถาถานหินท่ีมีสีท่ีแตกตางกันเพื่อใหสีของเถาถานหินมีผลตอสีของคอนกรีต
นอยลง หรือ ผสมกับเถาถานหินท่ีมีสีแตกตางจากเดิมกับเถาถานหินของเดิมหรือเถาถานหินท่ีมีสีใกลเคียง
ของเดิมเพื่อลดผลกระทบของสีท่ีเปล่ียนไปก็เปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถทําได  แตทําใหกระบวนการผสมคอนกรีต
ยากลําบากข้ึน 

 
ปญหา   การใชเถาถานหินกอใหเกิดคราบสีดําเปนร้ิวๆ บนผิวหนาคอนกรีตทําใหแลดูหนาเกลียด 
คําตอบ  การท่ีเถาถานหินมีปริมาณถานท่ีเผาไหมไมสมบูรณอยูมาก จึงทําใหเม่ือนําไปผสมในคอนกรีตเกิด
เปนคราบสีดําเปนร้ิวๆทําใหไมสวยงาม   ปญหาน้ีจะเกิดไดงายข้ึนในกรณีท่ีผสมคอนกรีตท่ีคอนขางเหลว  
เพราะถานท่ีเผาไหมไมหมดหรือเถาถานหินกลวง (Cenospheres) ซ่ึงมีน้ําหนักเบากวาสามารถลอยข้ึนมาบน
ผิวหนาคอนกรีตทําใหผิวหนาคอนกรีตแลดูไมสวยงาม 
 นอกจากนี้ในการจุดเตาเพื่อเผาถานหินในการผลิตกระแสไฟฟาตองใชน้ํามัน   คราบดังกลาวอาจเปน
คราบน้ํามันกไ็ด  ดังนั้น การแกไขจึงตองแกไขท่ีข้ันตอนการเผาถานหินใหสมบูรณ  และไมเกบ็เถาถานหิน
ภายหลังจากการเร่ิมเผาเตาใหมๆมาใชงาน 
ปญหา คอนกรีตผสมเถาถานหินจําเปนตองบมเชนเดียวกับคอนกรีตท่ัวไปหรือไม 
คําตอบ  คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินตองการบมเชนเดียวกับคอนกรีตท่ัวไป และอาจตองบมนานกวาคอนกรีต
ท่ีไมผสมเถาถานหินดวย  เพราะคอนกรีตผสมเถาถานหินตองมีความช้ืนจึงจะสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลาน  
ซ่ึงปฏิกิริยาปอซโซลานเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนหลังจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของปูนซีเมนต   ดังนั้นการบม
คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินจงึเปนเร่ืองจําเปนเชนเดยีวกบัคอนกรีตท่ัวไป 
 
ปญหา   หากจะประมาณคากําลังดึงของคอนกรีตผสมเถาถานหินควรใชประมาณเทาไหร 
คําตอบ งานวิจัยพบวากําลังดึงของคอนกรีตผสมเถาถานหินสามารถใชวิธีการประเมินแบบเดียวกับคอนกรีต
ปกติท่ัวไป  คือ กําลังดึงมีคาประมาณรอยละ 10-15 ของกําลังอัด   ในคอนกรีตกําลังสูงท่ีผสมเถาถานหินพบวา
ท่ีอายุกอน 28 วันกําลังดึงของคอนกรีตมีคาสูงกวารอยละ 10 ไมมากนัก  และคอยๆลดลงตามอายุจนมี
คาประมาณรอยละ 10 ของกําลังอัด  ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับคอนกรีตกําลังสูงท่ีไมมีสวนผสมของเถาถานหิน 
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ปญหา   หากสนใจจะนําเถาถานหินไปใชในโรงงานคอนกรีตท่ีดูแลอยู  ควรเร่ิมตนอยางไรดี 
คําตอบ   แนะนําวาควรอานเอกสารตามที่ใหไวในเอกสารอางอิงดานลางเพิ่มเติม   สําหรับการทําสวนผสม
คอนกรีต (Mix Design) แนะนําใหใชสวนผสมคอนกรีตท่ีใชอยูประจํามาลองผสมเพื่อทดสอบกําลังอัดวาได
ตามท่ีตองการหรือไม  เชน ใชเถาถานหินในการแทนท่ีปูนซีเมนตรอยละ 10 ไปจน ถึง 40   เพื่อดูวากําลังอัด
ของคอนกรีตเปลี่ยนไปอยางไร  โดยท่ียังคงรักษาคาการยุบตัว (Slump) เทาเดิม  ซ่ึงอาจสามารถลดปริมาณนํ้า
ในสวนผสมลงไดในกรณีท่ีใชเถาถานหินท่ีมีอนุภาคกลม-ตัน   แตถาสวนผสมคอนกรีตตองการน้ําในสวนผสม
เพิ่มข้ึน แสดงวาเถาถานหินดังกลาวมีรูพรุนหรือมีขนาดใหญ 
 ภายหลังการทดสอบกําลังอัด   ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนท่ีสําคัญเพื่อใชปรับสวนผสมของ
คอนกรีตใหไดกําลังอัดตามท่ีตองการ    นอกจากน้ีการใชสารลดปริมาณนํ้า  หรือใชสารลดน้ําพิ เศษ 
(Superplasticizer) สามารถชวยเร่ืองกําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาถานหินไดดี  
 
ปญหา   สามารถใชสารเคมีหนวงการกอตัว  หรือสารเคมีเรงการกอตัว หรือซูเปอรพลาสติคไซเซอรรวมกับ

เถาถานหินไดหรือไม 
คําตอบ   โดยท่ัวไปใชได  แตกอนท่ีจะใชขอแนะนําวาควรลองผสมและทดสอบดูในหองปฏิบัติการกอน  
เพราะนํ้ายาหนวงการกอตัว, น้ํายาเรงการกอตัว, ซูเปอรพลาสติไซเซอร และน้ํายาผสมคอนกรีตอ่ืนๆ  มี
องคประกอบทางเคมีท่ีตางกัน  ในบางคร้ังการเปล่ียนชนิดของปูนซีเมนต (เชน ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท
ท่ี 1 เปนประเภทที่ 3 หรือประเภทท่ี 5) อาจสงผลตอคอนกรีตท่ีแตกตางกันไดอยางมาก  ดังนั้นการทดลองผสม
ดูกอนจึงเปนวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด 
 

3. บทสรุป 
 ปญหาและวิธีการแกไขท่ีแนะนําไวขางตนมักใชไดดีกับเถาถานหินโดยท่ัวไป  แตหากเปนเถาถาน

หินท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ  วิธีการแกปญหาท่ีแนะนําอาจใชไมไดผล   ดังนั้นจึงขอใหผูอานและผูใชเถาถานหินได
พิจารณาขอแนะนําดังกลาวประกอบกับขอมูลหรือผลการทดสอบท่ีมีอยู  และไมไดหมายความวาเม่ือเกิดปญหา
ดังกลาวข้ึนจะสามารถใชวิธีการที่เสนอแนะแกปญหาไดทุกกรณีไป 
 
4. เอกสารอางอิง 
1. อนุกรรมการคอนกรีตและวสัดุ, คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา, “การใชเถาลอยในงาน

คอนกรีต” วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  พิมพคร้ังท่ี 1, 2544 
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บทคัดย่อ 

บทความนีอ้ธิบายการใช้วัสดุปอซโซลานชนิดเดียวแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และการใช้ปูนซีเมนต์ผสมรวม

กับวัสดุปอซโซลานสองชนิด ผลการศึกษาพบว่าการใช้วัสดุประสานสามชนิดรวมกันให้ค่าก าลังอัดสูงและสามารถ

ต้านทานคลอไรด์ได้ดี การเพ่ิมปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานส่งผลให้คอนกรีตเพ่ิมการต้านทานการ

ซึมผ่านคลอไรด์ของคอนกรีต 

 

ค าส าคัญ: ก าลังอัด, ความพรุน, คอนกรีต, คลอไรด์, วัสดุปอซโซลาน 

 

1. บทน า 

นักวิจัยได้ศึกษาน าวัสดุปอซโซลานไปใช้เป็นวัสดุประสานแทนที่ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต วัสดุปอซโซลานใน
ประเทศไทยที่รู้จัก เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เถ้าชานอ้อย และ เถ้าปาล์มน้ ามัน วัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงสมบัติของคอนกรีต เช่น การรับก าลังอัด การต้านทานคลอไรด์ [1-6] ที่ผ่านมาการใช้วัสดุปอซโซลาน

mailto:sumrerng.ruk@rmutr.ac.th


 

 

ดังกล่าวส่วนมากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการน าวัสดุปอซโซลานในแต่ละชนิดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้แทนที่
ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต เช่น ใช้เถ้าปาล์มน้ ามัน หรือ เถ้าแกลบ หรือ เถ้าถ่านหิน  แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน [2,4-7] 
อย่างไรก็ตาม การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดรวมกันเพ่ือแทนที่ปูนซีเมนต์ยังมีการศึกษาอยู่ไม่มาก เช่น เถ้าถ่านหิน
ผสมรวมกับเถ้าแกลบ จากนั้นน าไปแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ดังนั้น ปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์วัสดุ
ในระบบดังกล่าวนี้ [3,5,8,9] เพ่ือเป็นการพัฒนาวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป 
 

2. วิธีการในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด 
  ในงานวิจัยที่ผ่านมา ใช้เถ้าถ่านหินผสมรวมกับเถ้าปาล์มน้ ามัน กล่าวคือ ใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณร้อยละ 10 
และเถ้าปาล์มน้ ามันในปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน (รวมกันเป็นปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุ
ประสาน) และใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณร้อยละ 20 และเถ้าปาล์มน้ ามันในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
(รวมกันเป็นปริมาณร้อยละ 40 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน) แทนที่ปูนซีเมนต์ ซึ่งพบว่าให้ค่าก าลังอัดสูงและต้านทาน
คลอไรด์ได้ดี [5]  การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดผสมรวมกันกับปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตหรืออาจเรียกว่า ระบบวัสดุ
ประสานสามชนิด (Ternary Blended Cementitious System) กล่าวคือ วัสดุประสานที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีต
นั้นประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ด์และวัสดุปอซโซลานอีกสองชนิด (ตัวอย่างเช่น ปูนซีเมนต์+เถ้าถ่านหิน+เถ้าแกลบ เป็น
วัสดุประสาน) นอกนั้นจะเป็นมวลรวม น้ า และสารผสมเพิ่มอ่ืนๆ ตามล าดับ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสามารถปรับปรุงสมบัติ
ของคอนกรีตให้ดีขึ้น [3,5,8,9]  
   

  2.1 ก าลังอัดของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด 
  รูปที่ 1 แสดงก าลังอัดของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลาน ประกอบด้วย เถ้าถ่านหิน 
(FFA) และเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ (RHBA) ในปริมาณร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน ซึ่งพบว่าการใช้   
เถ้าถ่านหินและเถ้าแกลบ-เปลือกไม้แทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน มีค่าก าลังอัดสูง
กว่าคอนกรีตทึ่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ล้วน (CT) แต่เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานแต่ละชนิดในปริมาณที่มาก
ขึ้น ก าลังอัดมีค่าลดลงและอีกทั้งก าลังอัดต่ ากว่าคอนกรีตปูนซีเมนต์ล้วน [3,5,8,9] การใช้เถ้าถ่านหินผสมรวมกับ   
เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ ในปริมาณที่เท่ากัน (20TBFR, 40TBFR) พบว่า ก าลังอัดของคอนกรีตมีค่าสูงกว่าการใช้        
เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการเกื้อหนุนของวัสดุปอซโซลาน  [3,5,8,9] 
 



 

 

 
รูปที่ 1 ก าลังอัดของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด  

 

  2.2 ความทนทานของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด 
  ในรูปที่ 2 แสดงผลการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่านหิน (FFA) และ

เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ (RHBA) [8,9] การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานสามารถลดการซึมผ่านคลอไรด์ได้ 

เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาปอซโซลานในคอนกรีต [8,9] ในการพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเคมีของ

วัสดุปอซโซลานบางชนิด เช่น เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ พบว่ามีปริมาณองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็นซิลิก้า (SiO2) [6]   

ซึ่งสามารถท าปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเปลี่ยนรูปเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรท  (Calcium silicate 

hydrate, CSH) สามารถปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตและลดการซึมผ่าน  

การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดผสมรวมกันและน าไปแทนที่ปูนซีเมนต์ สามารถปรับปรุงสมบัติของ

คอนกรีตให้ดีขึ้น เช่น การใช้ เถ้าถ่านหินผสมรวมกับเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ ในปริมาณที่เท่ากันและน าไปแทนที่

ปูนซีเมนต์ ลดการซึมผ่านคลอไรด์ได้ดีเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุปอซโซลานเพียงชนิดเดียวหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  

[3,5,8,9] จึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้วัสดุประสานสามชนิดรวมกันให้ค่าก าลังอัดสูงและสามารถต้านทานคลอไรด์   

อีกท้ังการเพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานส่งผลให้คอนกรีตเพ่ิมการต้านทานการซึมผ่านคลอไรด์

ของคอนกรีตได ้ 

  



 

 

 
รูปที่ 2 การต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด  

 

3. บทสรุป 
การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดในงานคอนกรีต ให้ค่าก าลังอัดที่ดี และต้านทานคลอไรด์ได้ดี เมื่อเทียบกับการ

วัสดุปอซโซลานชนิดเดียว การใช้วัสดุปอซโซลานสามารถต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ได้ดี เนื่องจากองค์ประกอบ
ด้านเคมีหลักในการท าปฏิกิริยาปอซโซลาน  
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