


 

 

 

องค์สิบ.... นานา (ไม่เป็น) สาระ 

 

โดย ว่าที่นายช่างหย่าย 
 

      

 

ผมมีเร่ือง (คลา้ยคลา้ยจะ) เบิกบานมาเล่าให้ฟังครับ...ครอบครัวเราเพิ่งไปเท่ียว
ชายทะเลใกล้ๆ  มา….โชคดีท่ีจองไดบ้า้นพกัแสนสบายติดชายทะเลเลยละครับ...แต่กมี็โชคร้าย
ตาม มาตามปกติเหมือนกลัล.์..ปกติพอพวกเราชกัเป็นหนุ่ม (มากข้ึน) ผมกบันายอามก ็“มิค่อย” 
จะไดไ้ปเท่ียวกะป๊ะป๋าหม่ามา้ซักเท่าไหร่...ค่าท่ี เราเก๊าะมีธุรกิจหัวใจต่างกนัใช่ไหมครับ แต่
คราวน้ีเป็นเวลา “ครอบครัวอบอุ่นครับ” ….เราแวะกินขา้วกลางวนัแสนอร่อยแถวศรีราชา…
ร้านน้ีเคา้เล้ียงปลาช่อนอเม ซอน135ตวัมหึมา เรียกว่าความยาวเท่ากบัความสูงของผมตอนอาย ุ
13-14 ฤดูฝนเลย...ดูแลว้น่ากลวัมัก่มัก่ …ค่าท่ี ดูเหมือนมนัอาจงบัมือเราไดถ้า้เผลอหยอ่นน้ิวลง
ไป...ความท่ีร้านเขาอยูติ่ด ทะเลเลยนะครับ...(ไม่รู้สร้างไดง้ัย๊...เพราะชายหาดน่ีน่าจะเป็นทรัพย ์
สมบติัของชาตินะครับ)...แต่ท่ีน่าสนใจท าใหผ้มฉุกใจคิดเก๊าะคืออาคารคอนกรีต เสริมเหลก็น้ี
จะเป็นยงัไงน๊อถา้อยูชิ่ดติดกะทะเล ขนาดนั้น...พอกินขา้วเสร็จมาจอดรถท่ีท่ีพกัเราเก๊าะเดินข้ึน
ไปบนหอ้ง...ช่ืน ชมกะบรรยากาศ ฟ้าสวย น ้ าใส จากระเบียงไดซ้กัพกั…. เถียงกนัอยา่งเอาเป็น
เอาตาย ระหว่างเรา(คือผมกะนายอาม) และฝ่ายตรงกนัขา้มคือพี่เอิง สาวสวยท่ีอุตริเดินออกมา
จากทอ้งแม่ก่อนผม...(เราเลยจ าใจตอ้งยอมแพต้ามวิสัย สุภาพหลุด หลุด… เอ๊ย…สุภาพบุรุษน่ะ
ครับ)...ฟ้าใสน ้ าสวยจริงๆ นะครับ ท่ีน่ีเคา้มีเทอเรซกวา้งขวางยื่นออกไปเหมาะส าหรับกินลม
ชมววิ ฝันถึงหวานใจเป็นอยา่งยิง่ 



 

 

 
พอฝ่ายสามร้อย (ลบสองร้อยเกา้สิบแปด...คุณเคยดูหนังยี่เกฝร่ังเร่ืองสามร้อยไหมครับ ...
เร่ืองราวของพวกสปาร์ตา้บวกแรมโบท่ี้สู้กนัซะเลือดท่วมจอเลย) แพถ้อยทพั...เราเก๊าะตดัสินใจ
ไปเดินเล่นดีกว่า…จะไดดู้ว่าจะมีท่ีแอบไปนัง่ กินเบียร์กะป๊ะป๋าไดท่ี้ไหนมัง่...โอโฮ… พอเดิน
มาท่ีเทอเรซชั้ นล่างท่ีติดกะทะเลยิ่งกว่า เราเก๊าะท าตาปริบๆ ดูหน้ากันว่าจะเอายงัไงดี... 
ผมเช่ือแลว้ละครับ...ท่ีเคา้วา่ฝาแฝดน่ี มกัจะคิดอะไรคลา้ยๆ กนั...เราคิดถึงสไลดข์องอาจารยหิ์น
พร้อมกนัเลยนะครับ เพราะรูปท่ีเราเคยเห็นน่ีละมา้ยเหมือนเสา กะคานยืน่ท่ีอยู ่เหนือหวัเรามาก
..มนัเป็นยงัไงเหรอครับ คือง้ี...เสาท่ีเราเห็นน่ีคอนกรีตแตกหลุดร่อนเป็นแนวตลอดความสูง
ของเสา เห็นเหลก็เสริมท่ีเป็นสนิมซะเกือบจ าเหลก็ไม่ได…้ พอแหงะหนา้ข้ึนไปมองหอ้งท่ีเรา
แย่งชิงกบัพี่สาวคนสวยแทบตาย ทอ้งคานท่ียื่นออกมาตั้งยาวน่ี...คอนกรีตหลุดร่อนเห็นเหล็ก
เสริม...และสนิม เพียบ......อนัน้ีถา้อาจารยหิ์นมาเห็นตอ้งบอกเลยว่า “รุนแรง...คอนกรีตป่วย!” 
เราปรึกษากนัดว้ยลูกกะตา แลว้เก๊าะเลยพากนัไปหาป๊ะป๋า 

 



 

 

 
ปลาช่อนอเมซอนอ่านหนงัสือ 

“เอง็พดู” นายอามเคา้สั่งผม 

 
“เอ็งตะหาก …ไดค้ะแนนดีกว่าน่ีนา” ผมปฏิเสธ...โชคดีท่ีตะลาการ...เงยหน้าข้ึนมาตดัสิน 
“พร้อมๆ กนัน่ะแหละ...มีอะไรหรือโอม อาม” 

 
“ยา้ยเหอะพ่อ...ไปนอนโรงแรมดีกวา่” 

 
“Why”…เห็นไหม...พ่อผมไดเ้ช้ือหางๆ มาจากอาจารยม์ั้ง...  

 
“เหอะพ่อ เด๋ียวจะบอกละเอียดเลย้” 

 
สรุป ว่าป๊ะป๋าก็แสนจะดี ไม่ถามซักกะค าทั้งๆ ท่ีมีเคร่ืองหมายค าถามอนัโตแปะอยู่ท่ีหนา้ผาก
ชดัเจน...แลว้พวกเราเก๊าะยา้ย วิกไปพกัโรงแรมแทน...โชคดีแฮะ เพราะอยูใ่กลค้วามเจริญและ
แสงสีศิวิไลซ์เขา้มาหน่อย...พอฟังเหตุผลของเราสอง คนแลว้ดูท่าทางคุณพ่อจะเป็นปล้ืมมาก 
ค่าท่ี “ดีแลว้ลูก…โอมอามช่างสังเกตแลว้ก็รู้จกัประยุกตค์วามรู้ท่ีเรียนมา...แต่ พ่อฟังท่ีลูกเล่า
มายงัไม่ค่อยเขา้ใจ...เพราะลูกไม่ค่อยได้เล่ารายละเอียดซัก เท่าไหร่...เอาง้ีดีไหม ลูกไปหา
ค าตอบมาอธิบายให้พ่อให้เขา้ใจชดัๆ ไดไ้หม ถา้ชดัเจนละก.็..พ่อจะจ่ายค่าออ้ยให้ชา้งแดง 10 
เชือกเลย!”  

 
ไชโย! น่ีหมายความวา่ถา้ผมไปคน้มาเล่าใหพ้่อฟังชดัๆ ละก.็..เราจะมีเบ้ียเล้ียงพิเศษเพิ่มล่ะครับ 



 

 

 

...ผมยิง่ถงัแตกอยูด่ว้ย...ไป ครับ...ไปคน้หนงัสือกนั...แหม...ผมละไม่อยากบอกเล๊ยว่าพ่อผมน่ี
สงสัยอ่านสาม ก๊กมาหลายรอบแหงๆ ….ค่าท่ี เขา้ใจใช้กลยุทธ์ในการบริหารจดัการวงเล็บ
หลอกล่อใหเ้ราไปอ่านหนงัสือ แถมยงัมีมือท่ีคอยถือถุงเงินสั่นไหวๆ ใหเ้ราใจเตน้ซะอีก...เหอะ
...ผมจะท าเป็นโง่ๆ ไม่รู้ทนัมัง่...ฮ่ือ...ใหรู้้ไปวา่ใครจะแพ!้  

ตอนอาจารยฉ์ายสไลด ์เก่ียวกบัคอนกรีตท่ี “แย่ๆ ” ใหดู้นิดๆ หน่อยๆ...เราเก๊าะ...งั้น 
งั้น...แถมอาจารยย์งับอกอีกนิดเดียว...ดว้ยคาดว่าพวกเราจะแสนดี...ไปหาอ่าน เอาเอง...แต่...
พวกผมชอบฝากอาจารยไ์วก่้อนน่ีครับ...เลยยย ยงัไม่ไดอ่้าน! แต่พอมาเห็นของจริงเขา้ชกัตกใจ
...จริงๆ นะครับ ถา้คุณเห็นแลว้จะตกใจ...เอ มนัจะอยูไ่ดอี้กซกัก่ีน ้า เอ...มนัจะซ่อมยงัไงนะ เอ...
มนัเกิดจากอะไรนะ...เอ...ถา้ไปท างานจริงน่ี “นายช่างโอม กะนายช่างอาม” คนเก่งจะป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดไดไ้หม...เฮอ้...มนัน่ารู้ชะมดั...จริงไหมครับ... 

 

 
 

พื้นท่ี จาก “กรณีศึกษา”ของเรา…(ของผมกะนายอามไงครับ) น่าจะจดัอยูใ่นจ าพวก
บริเวณคล่ืนซัดถึง ถึงห่างฝ่ังน๊ิดนิด….ก่อนอ่ืน...ขอบอก...ว่าเคา้จดัแบ่งบริเวณท่ีจะไดรั้บผล 
กระทบจากอิทธิพลลมทะเลเป็น 4 ลกัษณะนะคร๊าบ คือ บริเวณท่ีจมอยู่ใตน้ ้ าทะเลตลอดเวลา
136 เป็นท่ีเกาะของหอยนางรมแสนอร่อย บริเวณน ้ าข้ึนน ้ าลง137 บริเวณคล่ืนซดัถึง138 และ
บริเวณห่างฝ่ัง139...แต่แหมบริเวณท่ีอยูห่่างน้ีถา้มนัอยูห่่างน ้าทะเล ไม่เท่ากนัมนัเก๊าะยอ่มไดรั้บ
ผลไม่เท่ากนัแหละครับ...อยา่งความสัมพนัธ์กะ สาวๆ ไง...ถา้ห่างกนัมากๆ อิทธิพลของความ
รักกเ็จือจางตามระยะทาง แต่ถา้อยูใ่กลก้นัมากหน่อย มนัเก๊าะจะมีอิทธิพลรุนแรงมาก แต่ถา้ 



 

 

 

ชนิดอยูบ่า้นเดียวกนัเลย...บางทีมนัเก๊าะอาจ...งั้นๆ...มั้ง...เหมือน เสาตอม่อคอนกรีตท่ีจุ่มใตน้ ้ า
ทะเลละครับ...ส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าไม่ค่อยเป็น อะไรหรอกครับ ยกเวน้เพรียงกบัหอยนางรมอาจ
เกาะหนาหน่อย...ท่ีแยสุ่ดๆ คือตรงส่วนท่ีคล่ืนกระเซ็นสาดถึงน่ะแหละครับ...ถา้คุณไม่เช่ือผม
ลองแอบ สังเกตท่าเทียบเรืออายซุกั...10 ปี กไ็ด ้ส่วนท่ีอยูเ่หนือผิวน ้ าซกัเมตรสองเมตร สภาพ
จะแยก่วา่ส่วนบนสุดหรือส่วนใตน้ ้า...ส่วนท่ีอยูไ่กล๊ไกลจากชายทะเลซกั 5 กิโล 10 กิโล (เมตร) 
ก็จะมีสภาพดีข้ึน ดีข้ึนตามล าดบั...ถา้จะมีปัญหา...ก็น่าจะมาจากสาเหตุอ่ืนๆ แหละครับ ท า
ไมน่ะเหรอครับ...เพราะพฤติกรรมของไอเกลือมนัแตกต่างกนัน่ะซีครับ...ตวัการ ส าคญัท่ีท าให้
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ของเสากะคานบา้นพกัตากอากาศ) เส่ือมโทรม (จนผมกะนายอาม...
ตกใจ) เก๊าะคือเกลือครับ...ไอเ้จา้บา้นหลงันั้นมนัอยูชิ่ดติดทะเล...เก๊าะเลยโดน เขา้ไปเตม็ๆ...ท่ีน้ี
ในน ้ าทะเลทัว่ๆ ไปน่ีมีเกลือคลอไรด.์..อยูซ่กั 20,000 พีพีเอม็ แลว้กย็งัมีเกลือซลัเฟตชนิดต่างๆ 
หลงจ๊ง แปลว่ารวมกนัประมาณซกั 3,000 พีพีเอม็ แต่ดูจากสัดส่วนคุณเก๊าะเดาไดแ้หงๆ ว่า….
อะไร จะเป็นมาเฟียหรือตวัท่ีมีอิทธิพลมากสุด นอกจากปริมาณจะน้อยกว่าแลว้นะครับ พวก
ซัลเฟตน่ีถา้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีคลอไรด์ ผลกระทบมนัก็จะไม่รุนแรงเท่ากบัตอนเป็น
ศิลปินเด่ียว ท าไมนะเหรอครับ...เร่ืองน้ีตอ้งเล่ายาว...ผมผลดัไวก่้อนกแ็ลว้กนั 

135 ปลาช่อนอเมซอน เป็นปลาน ้ าจืดพนัธุ์ Cat Fish ท่ีใหญ่มาก ไอเ้จา้ปลาชนิดน้ีมี
ญาติอยู่ในแม่น ้ าโขง ท่ีเราเรียกว่าปลาบึกไงครับ แต่ท่ีผมพูดถึงน้ี เค้ามีช่ือสามญัว่า Zebra 
Shovelnose Cat Fish หรือ Tigerstriped Cat Fish อาศยัอยู่ในลุ่มน ้ าอเมซอน  
136 Submerged Zone เ ป็นบริ เวณ ท่ีจมอยู่ ใต้ระดับน ้ าตลอดเวลา 
137 Tidal Zone เป็นบริเวณท่ีอยู่ในระดับระหว่างน ้ า ข้ึนสูงสุดกับน ้ าลงต ่าสุด 
138 Splash Zone เป็นบริเวณเหนือระดับน ้ าสูงสุดท่ีได้รับละอองคล่ืนกระเซ็นถึง 
139 บริเวณท่ีอยูห่่างจากชายฝ่ังตั้งแต่ 0-10 กม.เรียกวา่ marine environment 

 

 



 

 

 

Design and Concrete of Precast Concrete 

Jail Cells in USA 

 

Wirat Ratanawetchasit 
WE International Consultants Limited 

 
General 

Precast concrete jail cells are very efficient in construction of prison housing 
facilities. The precast jail cells offer much higher security comparing to concrete masonry 
units (CMU) cells. All amenities in the cells are tamper-proof. There is no loose element in 
the cells for inmates to cause harm to others or themselves or to make an escape. The quality 
of the product can be closely controlled since all the modules are produced in manufacturing 
plant as opposed to site construction of CMU cells. Precast concrete jail cells require less 
construction time so they can save equipment and labor cost. These advantages lead to 
popularity of precast concrete jail cells in USA. 

There are several levels of security for prison housing units that will reflect in 
functional design of the facilities. For instance, the shower unit is included in the maximum 
security cell as shown in Fig. 1. In lower security levels, shower area is provided within the 
building to make the housing facility self-contained. 



 

 

 

The distinct components for precast concrete prison housing facilities are cell 
modules, balcony slabs and plenums. The general configuration of the housing facility is 
shown in Fig. 2. This facility is located in Florida State. In this project, the cell modules are 
placed stacking up to two levels with balcony slabs in between. The roofs of the lower cell 
modules serve as floor slabs for the upper cell modules. The balcony slabs are cantilevered 
from the cell modules. There are plenums on top of the upper modules for attic spaces to 
provide MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) feed ducts to each individual cell. The 
plenums are optional. They can be replaced with simple concrete wall panels. However, the 
plenums have some advantages to wall panels in resisting lateral wind load from the roofs. 

Components 

Cell Modules 

The cell modules may contain two or four cell units, called double and quad 
modules respectively. A quad module is shown in Fig.3. The module consists of external 
walls on all sides and a roof slab cast monolithically. Openings for cell doors, embeds and 
amenities are set at the time of casting. The exterior walls exposed to the weather are 
insulated. Electrical ducts, Plumbing and other mechanical ducts are embedded in the 
concrete and placed through the triangular chases shared between two adjacent cells. Bunks, 
toilets and other amenities are fixed to the cells with tamper-proof bolts. 

The quad module is typically 15’-0” wide x 30’-0” long x 8’-8” high with 1’-0” 
lifting devices on the top of the module. Total weight is about 85 kips. The double module i s 
typically 15’-0” wide x 15’-2” long x 8’-8” high with 1’-0” lifting devices and weighs 46 
kips. 



 

 

 

The cell module width is a determining factor for transportation. Modules wider 
than allowed in local regulation may need police escort, which increases the construction 
cost. 

Balcony Slabs 

Placed between upper and lower cell modules are the balcony slabs. These slabs 
serve as corridors and places for lighting fixtures for the lower level. The slabs are furnished 
with railings to prevent inmates from falling. They are normally tapered to reduce the 
structural weight as shown in Fig.4. Electrical conduits for lighting and security camera are 
embedded in the slabs. 

Plenums 

Plenums are C-shaped structures placed upon the upper cell modules to form the 
attics as in Fig.5. Aside from their function as walls for attic ducts, they also help resisting 
the lateral wind load and the roof weight from the steel roof structures. Walls of the plenums 
can be tapered to reduce the structural weight. The top of the plenums is notched to support 
the roof trusses. 

Other components such as wall panels, flat slabs and columns are used at other 
locations than jail cells such as the corner spaces or middle walls supporting steel trusses. 
They are not jail cell specific and therefore not elaborated in this article. 

Connection Details 

 



 

 

 

In precast concrete construction, good connection details are very vital to the 
overall structural stability. Insufficient connections can greatly reduce the strength and 
durability of the structures. 

Key connections for prison housing facilities are cell module to cell module 
connections, balcony slab and cell module connections, plenum and cell module connections 
and cell module to foundation connections. Most connections are compression-controlled so 
dowels and corrugated sleeves are sufficient. Some specific connections need detailed design 
such as connections for cantilevered balcony slabs to cells. Sample connection details are 
shown in Fig.6. 

Connection hardware must be protected from element by means of grouting or 
caulking. The exposed hardware must be hot dip galvanized to prevent rust. In correctional 
institute, security issue must be taken into account. The exposed connections must be kept at 
minimum and the exposed ones must be tamper-free. 

Small concrete section in jail cells limits choice of connection hardware to only 
small embed that does not interfere with reinforcement or protrude from the concrete 
surfaces. 

 
Design Concept 

Loading 

The structures are designed to resist both gravity and lateral loads. Gravity load 
computation is quite straightforward. However, lateral loads can play significant role in  



 

 

 

determining the design. Structural stability of precast structures can sometimes govern the 
design of members and connections. Major lateral loads are wind load and earthquake load. 
Example project is located in Florida so the wind load is the governing lateral force. 

The housing facilities are designed to resist lateral loads by the whole buildings 
as shown in Fig.7. The surrounding cell modules act as counterweight for lateral moment. 
With large moment arms, there can hardly be any tension in the base connections. Top steel 
roofs are used as the lateral link between both sides of cell modules to keep them moving 
together as a whole. This whole-building approach can greatly reduce lateral loads on the 
wall panels in the middle of the buildings, which make the wall panel design more 
economical. 

Stacked cell modules have to be checked for structural stability from lateral 
loads. The connections must be able to resist base tension if there is any. Lateral bracing has 
to be sufficient to prevent hinge mechanism, which can occur on stacked wall panels. 

Design 

Precast concrete jail cells are normal reinforced concrete. Wire meshes are used 
due to their limited wall thickness. Door openings are usually steel framed so there is no 
cracking problem at corners. Other openings are surrounded with usual corner and edge 
reinforcing steel. The insulated walls on the exterior face of the cell are usually design using 
only the inner wythe to resist the load instead of using both wythes by composite action. The 
reason behind this is to reduce the area of solid part required for composite walls. The solid 
concrete part can reduce much of the insulation effect and can cause sweat outside the 
building when the temperatures between inside and outside of the building are much 
different. 



 

 

 

If the attic level walls are not made of plenums, the attic walls must be supported 
by steel bracings. The steel bracings must be able to withstand the lateral load acting on the 
attic walls. The C-shape of the plenums, on the other hand, can inherently resist the lateral 
loads. 

Precast concrete members must also be designed for loading during 
transportation and handling. These handling loads can sometimes exceed the service loads 
especially for thin long wall panels or flat slabs with support on the short direction. Impact 
from handling and transportation must be taken into account. In some case where the 
concrete panels are thin and having large openings, special casting bed that can be tilted up 
are used to prevent stress from stripping process. 

There are other non-structural limitations imposed on the design such as 
maximum size and weight of the member that can be transported, local regulation and 
functional requirement. The designer must get with the local authority and survey local 
condition of transportation and precast manufacturer when doing the design. 

Manufacturing 

Distance between casting yard and jobsite is the criterion for decision between 
casting at job site and casting at yard. When the jobsite is very far from the casting yard such 
as out-of-state location, it may be more economical to set up casting yard at jobsite. Since a 
separated casting yard requires separated work force and equipment such as lifting crane, QC 
lab, concrete mixing plant and concrete placing equipment, only remote large project jobsites 
are eligible. 

 



 

 

 

Cell modules are cast with collapsible core formwork for each cell and moveable 
side forms for the exterior faces of the module. All reinforcement and insulation are 
prefabricated from suppliers and are ready to be placed into the form. Embedded materials 
such as connection hardware, windows, doors, toilets, electrical outlets and conduits are 
shipped to casting yard for placing into the form prior to concrete pouring. Fig. 8 shows the 
fabrication of insulation, reinforcement and embeds prior to concrete placing. 

Each cell module takes 24 hours from fabrication to form removal. High strength 
concrete is used in order to achieve sufficient early strength for form removal. The patching 
and finishing of the cell module is done outside the form to save construction time. 

Transportation 

Specially designed trucks are used to transport cell modules as shown in Fig. 9 to 
reduce the total height of the laden trucks. Out-to-out dimension of the cell modules is critical 
since wider load requires escort and may limit transportation time to daytime only. Total load 
height also limits transportation route because low pedestrian bridges, flyovers and tunnels 
are to be avoided when transporting high modules. 

Erection 

At jobsite, construction cranes will move the cell modules from the trucks and 
place them on designated locations (Fig. 10). The mat foundation is also used as ground f loor 
slab of the prison housing facility. Dowels inserted into pre-bored holes on mat foundation 
fix cell modules in desired places. Fig. 11 shows drilling of a dowel hole on mat foundation. 
 



 

 

 

The erection starts from ground level up to roof, i.e., the cell modules of the first 
floor, the balcony slabs, the second level cell modules and the plenums. The ring of the cell 
modules and the middle walls are connected with the roofing system on top of the plenums. 
Steel components such as stairs, balcony railings are installed after the precast construction is 
done (Figs. 12, 13). Fig. 14 shows prison housing facilities after all pieces were erected. 

 
Conclusion 

Precast concrete cells are gaining more popularity due to their security, structural 
durability, short construction period, concrete quality and better workmanship. The structural 
design is not much complicated and can be mastered in a short period. However, other non-
structural criteria would require in-depth study of the construction condition and local 
condition. Transportation and handling of the members such as cell modules are as critical as 
the service stage design. 

With some modification, this fabrication and construction technique can be 
applied for low-cost residential housing units. The advantages of precast construction are 
more noticeable with more precast units. Construction times and cost can be greatly reduced 
with additional forms and equipment. This modular construction is a viable option when 
material and labor costs keep increasing nowadays. 

 

 

 



 

 

 

                                                                 
                                                       Fig. 1 In-Cell Shower Booth for Maximum Security Unit 
 

                                              
                                                                   Fig. 2 Prison Housing Facility Configuration 



 

 

 

                                                
 
                                                                                  Fig. 3 Quad Cell Module 
 

                                                        
 
                                                                                              Fig. 3 (cont.) 



 

 

 
 

                                                 
 
                                                                                 Fig. 4 Balcony Slab 
 

                                             
 
                                                                                        Fig. 5 Plenum 



 

 

 

                                                            
 
                                                                                       Fig. 6 Connection Details 
 

                                                  
 
                                                                                          Fig. 7 Structural Model 

 



 

 

 
 

                                                                 
 
                                                           Fig. 8 Fabrication of Embeds Prior to Concrete Placing 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                  
 
                                                               Fig. 9 Special Truck for Cell Module Transportation 
 

                                                  
 
                                                                         Fig. 10 Erection by Construction Crane 



 

 

 
 

                                                 
 
                                                        Fig. 11 Mat Foundation Drilling for Precast Cell Installation  
 

                                                
 
                                                               Fig. 12 Steel Component in Prison Housing Unit 



 

 

 

                                              
 
                                                                                     Fig. 13 Steel Trusses 
 

                                              
 
                                                                        Fig. 14 Prison Housing Facilities 
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ใน ปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย ั้งในศาสตร์ทุกๆ ด้าน งาน
ทางดา้นวศิวกรรมโยธากเ็ช่นกนั การพฒันาส่ิงใหม่ๆ ทั้งทางดา้นวสัดุและเทคโนโลยทุีกแขนง 
ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจดัการ เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับความตอ้งการ
ของมนุษย ์

นบัตั้งแต่ Elisha Otis นกัประดิษฐ์ชาวอเมริกนั ไดป้ระดิษฐ์ลิฟตท่ี์ใชข้นส่งในทาง
สูงในปี คศ .1853 (1) งาน ก่อสร้างกข็ยายขอบเขตออกไปในทางสูงอยา่งน่ามหศัจรรย ์เม่ือสอง
ร้อยปีท่ีแลว้ อาคารท่ีมีความสูงถึง 200 เมตร เป็นเร่ืองท่ีไกลเกินกว่าจินตนาการ ทว่าอาคารท่ีสูง
ท่ีสุดในปัจจุบนัสูงถึง448 เมตร (2 )และมนุษยก์า้วขา้มขีดจ ากดัทางความสูงขั้นแลว้ขั้นเล่า โดย
อาศยัเทคโนโลยใีนการก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ในช่วงปี 1940 คอนกรีตท่ีมีก าลงัสูง 40 N/mm2 จดัเป็นคอนกรีตก าลงัสูงมาก แต่ใน
ปี 1990 คอนกรีตก าลงัสูงถึง 220 N/mm2 เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้นหอ้งปฏิบติัการและในช่วงเวลา 
20 ปีท่ีผา่นมา การใชค้อนกรีตก าลงัสูง 600 – 800 N/mm2 จดัเป็นเร่ืองปกติในงานก่อสร้างจริง 

 



 

 

 
การใชค้อนกรีตก าลงัสูงมากๆเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารสูงดว้ย

เหตุผลหลายประการ ท่ีส าคญัคือการลดขนาดขององคอ์าคารท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อพื้นท่ีใช้
สอย ความสูง และน ้าหนกัของอาคาร นอกจากนั้นยงัเป็นการใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสมคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อสร้างตึกสูง รวมถึง
ตึกระฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

อยา่งไรกต็าม คุณสมบติัและพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากคอนกรีตทัว่ๆ ไปทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวของคอนกรีตพิเศษเหล่าน้ีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผู ้ ใชง้านตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งดี โดยเฉพาะพฤติกรรมในดา้นการแตกร่อนอยา่งรุนแรงเม่ือเกิดไฟไหม ้ การหดตวัออโตจี
เนียส หรือค่าคุณสมบติัทางกลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการออกแบบและคาดการณ์ถึง
พฤติกรรมของโครงสร้างในอนาคต เช่น ค่า E (Modulus of Elasticity) ค่าสมัประสิทธ์ิการลา้ท่ี
จะเก่ียวขอ้งกบัการเสียรูปจากการใชค่้า E ต ่า เม่ือเทียบกบัค่าก าลงัท่ีสูงมากของคอนกรีต 

บทความฉบับน้ีเรียบเรียงจากรายงานการศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมของ
คอนกรีตท่ีมีก าลงัสูงถึง 1,000 กก/ซม2 ท่ีใชว้สัดุทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นงานก่อสร้างจริงในประเทศดูไบ
(3) ซ่ึงมีโครงการก่อสร้างอาคารระฟ้าจ านวนมาก และมีสภาพแวดลอ้มรุนแรงทั้งสภาพอากาศ 
เกลือคลอไรด ์และซลัเฟต  คณะนกัวจิยัไดศึ้กษาคอนกรีตก าลงัสูง 100 N/mm2 ซ่ึงผลิตจากวสัดุ
ท้องถ่ินทั้ งคุณสมบัติและพฤติกรรมโดยรวมถึงพฤติกรรมของคอนกรีตสดท่ีเ ก่ียวกับ
ความสามารถท างานได ้ระยะเวลาก่อตวัในช่วงตน้และปลาย ค่าก าลงัอดั ค่า E การหดตวั แบบ
ออโตจีเนียส พฤติกรรมการขยายตวัเม่ือไดรั้บความร้อนและการลา้ การทนไฟ นอกจากนั้นยงั
ไดศึ้กษาพฤติกรรมในด้านความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานใน ภูมิประเทศท่ีรุนแรงของ
ประเทศดูไบทั้งดา้นอุณหภูมิ การท าลายจากคลอไรดแ์ละซลัเฟต โดยพิจารณาจากการซึมผ่าน
ของน ้าและคลอไรดข์องคอนกรีตท่ีใชร่้วมกบัเถา้ลอย ซิลิกา้ฟูม และสารลดน ้าอยา่งมาก ซ่ึงเป็น
กระบวนการปฏิบติัท่ีใชท้ัว่ไปในประเทศน้ี 

ในรายงานประกอบดว้ยรายละเอียดสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาคุณสมบติัของ
ตวัอย่างคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้ โดยไดเ้ติมเส้นใย PolyPropylene ร้อย ละ 0, 
0.1 และ 0.15 โดยปริมาตรเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการตา้นทานการแตกหลุดร่อนเม่ือ 
 



 

 

 
ได ้รับความร้อนสูงซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของคอนกรีตก าลงัสูงท่ีมีเน้ือ ทึบแน่นและได้
เลือกสัดส่วนผสมท่ีมีเส้นใยผสมร้อยละ 0.1 หรือ 0.91 กก/ม3 

ในการศึกษาส่วนท่ีสองซ่ึงเป็นการศึกษาเสาจ าลองคู่แฝดท่ีหล่อข้ึนโดยใช้วิธีก่อ 
สร้างและวสัดุเช่นเดียวกบัเสาจริงในโครงสร้าง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกิดความร้อนภายใน
ผลกระทบจากการบ่มและก าลงัอดัของ คอนกรีตโครงสร้างจากการเจาะตวัอยา่งศึกษา 
รายละเอียดของการศึกษาสรุปแสดงในตารางท่ี 1, 2 และ 3 
 
ตารางที ่1 รายละเอยีดชุดการทดสอบ 
 

Series of 
experiments 

#1 Tests to confirm basic 
properties 

#2 Experiment using mock-up 
columns 

Objective Basic properties of fresh and 
hardened concrete with a 
compressive strength of 100 
N/mm2 

Placing performance tests while 
producing a mock-up reinforced 
columns with a cross sectional 
area of the actual size and test to 
confirm the strength properties 
after hardening 

Concrete 1) C100 without fiber 
2) C100 with 0.91 

kg/m3 polypropylene fiber
s 

3) C100 with 1.37 
kg/m3 polypropylene fiber
s 

1) C100 with 0.91 
kg/m3 polypropylene fibers 

 



 

 

 
ตารางที ่2 รายละเอยีดวสัดุทดสอบ 
 

Material Details 
Cement Ordinary portland cement d=3.15 g/cm3 S=320m2/kg 
Mineral admixture Fly ash d=2.17 g/cm3 S=320m2/kg 

Silica fume d=2.20 g/cm3 S=21m2/g 
Fine aggregate Washed crushed sand 

(limestone) 
d=2.7 g/cm3 A=1.0% 

Natural dune sand d=2.65 g/cm3 A=0.9% 
Coarse aggregate Crushed stone (limestone) d=2.70g/cm3 A=0.6% 

Maximum size:10mm. 
Chemical admixture superplasticizer Polycarboxylic ether 

polymers 
Fiber Polypropylene fibers (PPF) Length :12mm. 

Thickness: 18 microns 
                                                         
                                                         d: specific gravity S: Blaine fineness A: Absorption 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางที ่3 รายละเอยีดส่วนผสม 
 

รายละเอียด C100 without 
fibers 

C100 with 
0.91 kg/m3 PPF 

C100 with 
1.37kg/m3 PPF 

Air content,% 1.5 1.5 1.5 
Water,kg/m3 1.33 1.33 1.33 
OPC, kg/m3 500 500 500 
Fly ash, kg/m3 90 90 90 
Silica fume, kg/m3 45 45 45 
Fine ag.(Washed crushed sand) 
kg/m3 

600 650 650 

Fine ag.(Natural dune sand) kg/m3 310 260 260 
Coarse ag.( crushed stone) kg/m3 790 800 800 
Polypropylene fibers, kg/m3 0 0.91 1.37 
Superplasticizer,mL 11000 14000 15250 15500 
Series of experiment #1 #1 #2 #1 

 
 

ในการศึกษาน้ีนกัวิจยัไดพ้ยายามลดขอ้จ ากดัในการทดสอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ผลลพัธ์เท่าท่ีจะท าได ้เพื่อให้ไดข้อ้มูลใกลเ้คียงความเป็นจริง เช่น การลดการยึดร้ังเน่ืองจาก
แบบในการศึกษา การหดตวัแบบออโตจีเนียส ดงัรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัเต็ม(3) 
และไดพ้บพฤติกรรมของคอนกรีตก าลงัสูงดงัสรุปรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. คอนกรีต ก าลงัสูงท่ีผลิตจากวสัดุในทอ้งถ่ินร่วมกบัซิลิกา้ฟูม เถา้ลอย และสารลดน ้าปริมาณ

มาก โดยมีคุณสมบติัตามตอ้งการนั้น สามารถเป็นไปไดเ้ม่ือใชว้ธีิการปฏิบติัจริง 
 



 

 

 
2. พฤติกรรมในดา้นความสามารถท างานไดน้ั้น เม่ือทดสอบตามวธีิการ T50 – BS 1881 part 
102 คอนกรีตมีค่าการไหลลดลง และเวลาท่ีวดัไดเ้ม่ือมีการไหล 50 ซม. เพิม่ข้ึน หากใส่เส้นใย
ปริมาณมากข้ึน โดยคอนกรีตท่ีมีเส้นใย 0.91 กก/ม3 (0.10%) คงค่าการไหลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 60 
ซม. เป็นเวลา 2 ชัว่โมง โดยยงัคงมีก าลงัอดัท่ี 56 วนั 120 N/mm2 ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐาน 
3. อยา่ง ไรกดี็ คอนกรีตเติมเส้นใยท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ซ่ึงเติมสารลดน ้าปริมาณมาก มากข้ึนกวา่
ปกติ เพื่อคงค่าการไหลตามตอ้งการนั้น มีระยะเวลาก่อตวันานกวา่ 10 ชัว่โมง และปัจจยัน้ี
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาก าลงัในช่วง 7 วนัแรก อยา่งไรกดี็ ในการท างานจริงอาจแกไ้ข
ปัญหาโดยปรับเปล่ียนชนิดสารลดน ้าปริมาณมากและใหค้วาม ระมดัระวงัในการใชแ้บบหล่อ
ทั้งแบบ Jumping Form และแบบเล่ือน (Slip Form) 
4. การ เติมเส้นใยและปริมาณท่ีใชท้  าใหก้  าลงัอดัของคอนกรีตลดลง โดยลดลงมากข้ึนเม่ืออายุ
มากข้ึน อยา่งไรกดี็ ก าลงัท่ีอาย ุ56 วนั แมจ้ะลดลงแต่ยงัอยูท่ี่ระดบั 120 N/mm2 ซ่ึงยงัคงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนด (สูงกวา่ 100 N/mm2) การพฒันาก าลงัของคอนกรีตแสดงในรูปท่ี 1 
 

                     
 
 

                        รูปที ่1 การพฒันาก าลงัของคอนกรีตก าลงัสูงทีใ่ส่และไม่ใส่เส้นใย 
 



 

 

 
1. การใชหิ้นปูนบดเป็นทั้งมวลรวมหยาบและละเอียด ส าหรับคอนกรีตก าลงัสูงมี

แนวโนม้ท่ีจะให้คอนกรีตท่ีมีเสถียรภาพสูง เช่น ค่า E ท่ีอายุ 56 วนั เกิน 50 kN/mm2 (ASTM 
469) ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการทดสอบคอนกรีตทั้งชนิดไม่มีและมีเส้นใย (ร้อยละ 0, 0.1, 0.15) มี
ค่า 52,100 53,300 และ 52,400 N/mm2 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าจากการประมาณดว้ย
สมการของ JASS 5(4) ซ่ึงค  านวณได ้55 kN/mm2 แมจ้ะมีความแตกต่างอยู่บา้งเน่ืองจากใน
การศึกษาใชม้วลรวมทั้งหยาบและละเอียด จากหินปูนบดลว้น แต่ผลช้ีว่าค่าจากสมการสามารถ
ใชป้ระมาณค่า E ส าหรับคอนกรีตก าลงัสูงไดใ้กลเ้คียง 

2. ค่าการหดตวัออโตจีเนียสมีค่าต ่าประมาณ 500 – 600 ไมครอน (อาย ุ91 วนั) แม้
เม่ือใช้ซีเมนต์ปกติร่วมกบัซิลิกาฟูม และใช้ค่าอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานต ่าเพียง 0.209 
นอกจากนั้นค่าเฉล่ียของสัมประสิทธ์ิการขยายตวัจากความร้อนก็มีค่าต ่า เพียงประมาณ 7.8 x 
10-6/°C เม่ือเทียบกบัค่าโดยประมาณ10 x 10-6/°C ซ่ึงทั้งสองกรณี นกัวิจยัคาดว่าเป็นผลจากการ
ใชม้วลรวมหินปูน ซ่ึงจดัเป็นขอ้ดีเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบจากหน่วยแรง และหน่วยการยดืตวั
ท่ีอาจจะเป็นผลจากความร้อนจากปฏิกิริยาท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ใน ดา้นพฤติกรรมการคืบ ตวัอย่างคอนกรีตท่ีท้ิงไวใ้นอากาศมีค่าความเครียด 
เม่ือได้รับแรงกระท านาน 240 วนั สูงกว่าตวัอย่างท่ีมีการผนึกผิว ในสภาพเดียวกนั (500 
ไมครอน เทียบกับ 400 ไมครอน) ซ่ึงช้ีชัดว่าลักษณะการแห้งตัวมีผลกระทบส าคัญต่อ
พฤติกรรมของคอนกรีตก าลงัสูง มากกวา่คอนกรีตปกติ และส าหรับโครงสร้างตึกระฟ้าซ่ึงมกัมี
พื้นท่ีหนา้ตดัขนาดใหญ่กว่าปกติมาก และมีการแห้งตวัชา้กว่าปกติยอ่มตอ้งการความเอาใจใส่
ในการบ่มมากกวา่ปกติ 

4. ผล การศึกษาพฤติกรรมดา้นความคงทนทั้งการซึมผ่านของน ้ าและคลอไรด ์จาก
การศึกษาน้ีแสดงว่าคอนกรีตก าลังสูงมีความคงทนสูงเพียงพอส าหรับการใช้งาน แมจ้ะมี
แนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือใชป้ริมาณเส้นใยมากข้ึน 

5. ผลการศึกษาพฤติกรรมของเสาจ าลองขนาดพื้นท่ีหนา้ตดั 1.0 x 1.0 ม. ใชร่้วมกบั
แบบท่ีมีฉนวน Polystyrene หนา 5 ซม. หุม้ แสดงว่าอุณหภูมิภายในมิไดเ้พิ่มสูงผิดปกติภายใน 
24 ชัว่โมงแรก แต่จะพฒันาจนมีอุณหภูมิซ่ึงวดั ณ บริเวณกลางเสาเพิ่มสูงถึง 70°C หลงัจากเท
คอนกรีตได ้2 วนั โดยมีความแตกต่างจากอุณหภูมิท่ีวดั ณ ระยะจากมุมเสา 5 ซม. เพียง 6°C 



 

 

 
6. ค่าก าลงัอดัของแท่งคอนกรีตท่ีเจาะจากเสาจ าลองบริเวณใกลศู้นยก์ลางของเสาท่ี

อาย ุ28 และ 56 วนั มีค่าผนัแปรระหวา่ง 91.4 – 98.4 N/mm2 และ 95.6 – 107 N/mm2 ตามล าดบั 
ซ่ึงมีค่าต ่ากว่าก าลงัของแท่งตวัอยา่งรูปลูกบาศกท่ี์เกบ็ตามปกติท่ีอายเุดียวกนั (56 วนั) เลก็นอ้ย 
(115 N/mm2) อยา่งไรกดี็ ก าลงัของแท่งตวัอยา่งท่ีเจาะเกบ็จากเสาจ าลอง ณ ต าแหน่งต่างกนัไม่
ต่างกนัมากนัก ซ่ึงแสดงว่าอาจเป็นผลจากการติดตั้งฉนวนท่ีแบบซ่ึงป้องกนัผลกระทบจาก
อุณหภูมิ ท่ีแตกต่าง ณ ต าแหน่งต่างๆ กนั อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงต าแหน่งของคอนกรีต
ในเสาคอนกรีตจากแท่งตัวอย่าง เจาะตามยาวบริเวณด้านบนของเสามีค่าต ่ากว่าระดับอ่ืน
ประมาณร้อยละ 4 

7. เม่ือ พิจารณาคุณสมบติัด้านการทนไฟซ่ึงเป็นคุณสมบติัส าคญัอย่างหน่ึงของ
คอนกรีต ก าลงัสูง การวจิยัน้ีแสดงวา่การเติมเส้นใยมีประสิทธิภาพมากในการลดคอนกรีตหลุด
ร่อน รุนแรงเม่ือไดรั้บความร้อน เม่ือเทียบกบัคอนกรีตท่ีไม่ไดเ้ติมเส้นใยซ่ึงเกิดการหลุดร่อนใน
ช่วงเวลา 7 – 20 นาทีหลงัไดรั้บความร้อนและหนา้ตดัเสียหายรุนแรงหลังจาก 55 นาที ขณะท่ี
คอนกรีตตวัอยา่งท่ีใส่เส้นใยทั้งร้อยละ 0.1 และ 0.15 ไม่แสดงการหลุดร่อน และคงสภาพหนา้
ตดัไดเ้กินร้อยละ 94 ท่ีระยะเวลา 55 นาที เช่นกนั 

 
รายงานฉบบัน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัและพฤติกรรมของคอนกรีตก าลงัสูง 

รวมถึงแนวทางท่ีจะน าไปปรับใช้ในการท างานจริงเพื่อให้ได้คอนกรีตก าลังสูงมากท่ีมี
คุณสมบติัท่ีควบคุมไดต้ามตอ้งการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ดี ขอ้มูลเหล่าน้ียงัมี
ความจ ากดัโดยเฉพาะในกรณีคุณสมบติัของคอนกรีตในอุณหภูมิ สูงซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา
ต่อไปในอนาคต 
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การเลอืก การทดสอบ และความสัมพนัธ์ของ
ก าลงัอดัของคอนกรีตรูปลูกบาศก์และรูป

ทรงกระบอก 
 
 

โดยทัว่ไปการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กใชก้  าลงัอดัของคอนกรีตเป็นเกณฑใ์น
การออกแบบ  โดยมีสมมุติฐานวา่คอนกรีตรับแรงอดัเป็นหลกัโดยไม่สามารถรับแรงดึง  ดงันั้น
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตจึงตอ้งมีการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตในเร่ืองของการรับ
แรงอดั   นอกจากน้ีการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตเป็นส่ิงท่ีกระท าไดง่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
การทดสอบอ่ืนๆ  ตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีนิยมใชก้นั คือ ตวัอย่าง
รูปลูกบาศกแ์ละรูปทรงกระบอก   ซ่ึงทดสอบใหต้วัอยา่งรับแรงอดัเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ๆจนกระทัง่
ตวัอย่างคอนกรีตวิบติั  โดยทัว่ไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 4 นาทีต่อตวัอย่าง  ก าลงัอดัท่ี
คอนกรีตรับไดอ้าจอยูใ่นช่วง 100 ถึง 400 กก/ซม2 ส าหรับคอนกรีตก าลงัธรรมดาหรือมีค่า
มากกวา่ 1000 กก/ซม2 ในกรณีท่ีเป็นคอนกรีตก าลงัสูงมาก 

การทดสอบก าลังอัดเป็นเร่ืองส าคัญมากเพราะเป็นการควบคุมคุณภาพของ
คอนกรีตท่ีใชง้านรูปทรงของคอนกรีตท่ีนิยมใชใ้นการทดสอบเพื่อหาก าลงัอดัของคอนกรีตท่ี
นิยมกนัมี 2 แบบ คือ รูปลูกบาศกแ์ละรูปทรงกระบอก    ส าหรับในประเทศไทยพบว่านิยมใช้
ทั้ง 2 ประเภท เน่ืองมาจากอิทธิพลของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศองักฤษใน
ระยะแรกท่ีใชต้วัอยา่งคอนกรีตรูปลูกบาศก ์  และในระยะหลงัท่ีบณัฑิตส่วนใหญ่จบการศึกษา
จากสหรัฐอเมริกา  แคนาดา และออสเตรเลีย ท่ีใชต้วัอยา่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอแนะน าถึงการเตรียมตวัอย่างคอนกรีตทั้ง 2 ประเภท  ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัทั้งขนาด  วิธีการเตรียมการ  ตลอดจนให้ผลของก าลงัอดัท่ีแตกต่างกนั   โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



 

 

 
คอนกรีตรูปลูกบาศก์   

แบบหล่อคอนกรีตรูปลูกบาศกเ์ป็นแบบเหลก็ขนาด 15 ซม. ท าจากเหลก็หล่อหรือ
เหล็กเหนียว ผิวเรียบ และสามารถป้องกนัไม่ให้น ้ าปูนร่ัวออกจากแบบในระหว่างท่ีเทหรือมี
คอนกรีตอยูใ่นแบบ  ก่อนการหล่อคอนกรีตจะใชน้ ้ามนัทาบางๆ ท่ีดา้นในของแบบหล่อเพื่อให้
สามารถถอดแบบไดง่้ายข้ึน  การทาน ้ ามนัมากเกินไปจะท าใหค้อนกรีตผสมกบัน ้ ามนัส่วนเกิน
ท าใหมี้ปัญหาเร่ืองการแขง็ตวัและลดก าลงัของคอนกรีต 

การหล่อตวัอยา่งคอนกรีตรูปลูกบาศกใ์ชม้าตรฐาน BS 1881 Part 108 [1] โดยใส่
คอนกรีตสดลงในแบบมาตรฐานขนาด 15x15x15 ซม3 จ านวน 3 ชั้น แต่ละชั้นใหเ้ขยา่ดว้ย
เคร่ืองเขยา่แบบโต๊ะหรือกระทุง้ดว้ยเหลก็กระทุง้อยา่งนอ้ย 35 คร้ัง  เหลก็กระทุง้มีน ้ าหนกั 1.8 
กก. ยาว 38 ซม. หนา้ตดัส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด 2.5 ซม. กระทุง้คอนกรีตอยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหเ้ป็น
ตวัแทนของคอนกรีตท่ีหล่อในอาคารต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการกระทุง้หรือเขย่าให้แน่นอย่างเต็มท่ี
เช่นเดียวกนั แต่การกระทุง้จะตอ้งไม่มากจนท าใหค้อนกรีตเกิดการแยกตวั ภายหลงัจากกระทุง้
เรียบร้อยแลว้จึงปาดผวิหนา้คอนกรีตใหเ้รียบ ท้ิงคอนกรีตไว ้244 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิ 15 ถึง 25 
องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพทัธ์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 จากนั้นถอดแบบออกและน าไปบ่มใน
น ้ าท่ีอุณหภูมิระหว่าง 18 ถึง 22 องศาเซลเซียส    การทดสอบนิยมท าเม่ือคอนกรีตมีอาย ุ28 วนั
ซ่ึงมกัเป็นอายท่ีุใชใ้นการออกแบบ  แต่ทั้งน้ียงัสามารถท าการทดสอบท่ีอายอ่ืุนเช่นท่ี 3, 7, 14 
และ 90 วนั กไ็ด ้หากท าการออกแบบก าลงัของคอนกรีตท่ีใชง้านตามอายดุงักล่าว 

การทดสอบก าลงัอดัใชค้อนกรีตท่ีผ่านการบ่มและอยู่ในสภาพเปียก โดยใชห้นา้ท่ี
เรียบของคอนกรีต 2 ดา้นตรงกนัขา้มเป็นดา้นรับแรง (ดูรูปท่ี 1)   ดงันั้นผิวหนา้ดา้นท่ีปาดให้
เรียบจะตั้งฉากกบัแกนของแรงกด  การใหน้ ้ าหนกักระท าแก่คอนกรีตใชอ้ตัราคงท่ีท่ีท าให้เกิด
ความเคน้เท่ากบั 0.40 เมกะปาสกาลต่อวินาที จนกระทัง่คอนกรีตวิบติัและไม่สามารถรับแรงท่ี
สูงข้ึนไดต่้อไปอีก   การให้อตัรากดต่อคอนกรีตท่ีเร็วมากๆจะท าให้ก  าลงัท่ีทดสอบไดสู้งกว่า
ความเป็นจริง  และในทางกลบักนั  การใหอ้ตัรากดท่ีชา้มากจะท าให้ก  าลงัท่ีทดสอบไดต้  ่ากว่า
ความจริง 

 



 

 

  

  
                       รูปที ่1 คอนกรีตรูปลูกบาศก์ทีใ่ช้ทดสอบก าลงัอดั 
                        โดยเลอืกด้านทีเ่รียบ 2 ด้านตรงข้ามกนัมาทดสอบ 

 
คอนกรีตรูปทรงกระบอก   

แบบหล่อมาตรฐานส าหรับเตรียมตวัอยา่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางเท่ากบั 15 ซม. สูง 30 ซม. ท าจากเหลก็มีความแขง็แรงผิวดา้นในเรียบ สามารถคงรูป
ทรงกระบอก  และสามารถป้องกนัน ้าปูนหรือคอนกรีตไม่ใหร่ั้วออกมาจากแบบหล่อได ้

มาตรฐาน ASTM C192 [2] ไดก้  าหนดใหห้ล่อคอนกรีตลงแบบมาตรฐานเป็น 3 ชั้น 
แต่ละชั้นมีปริมาตรคอนกรีตเท่าๆกนั แต่ละชั้นกระทุง้ 25 คร้ังดว้ยเหลก็เส้นกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 16 มม. ยาว 61 ซม.  โดยชั้นท่ี 2 และ 3 ตอ้งกระทุง้ใหท้ะลุลงไปยงัชั้นท่ีต ่ากว่า
ประมาณ 2.5 ซม. เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ือง  เม่ือครบทั้ง 3 ชั้นแลว้จึงท าการปาดผิวหนา้ของ
คอนกรีตให้เรียบ และท้ิงคอนกรีตไวท่ี้อุณหภูมิระหว่าง 16 ถึง 27 องศาเซลเซียส โดยไม่
รบกวนจนคอนกรีตแขง็ตวั  การถอดแบบจะท าเม่ือคอนกรีตมีอาย ุ248 ชัว่โมงและน าไปบ่ม
ในน ้าปูนขาวอ่ิมตวัท่ีอุณหภูมิ 232 องศาเซลเซียส  และท าการทดสอบก าลงัตามอายท่ีุก าหนด 

เน่ืองจากการหล่อคอนกรีตแบบน้ีผิวดา้นบนของคอนกรีตจะไม่เรียบพอ ASTM 
C617 [3]  ระบุให้ผิวหนา้ของคอนกรีตท่ีน ามาทดสอบตอ้งเรียบและแตกต่างกนัไม่เกิน 0.05 
มม. ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการขดัผวิใหเ้รียบแต่เป็นวธีิท่ีส้ินเปลืองและใชเ้วลามาก  ดงันั้นจึงนิยมใช ้



 

 

 
การเคลือบหวั (capping) คอนกรีต ซ่ึงมีอยู ่3 แบบ ไดแ้ก่ การใชซี้เมนตเ์พสตข์น้เททบับนหัว
คอนกรีตตอนเทเสร็จใหม่ๆ การใชก้  ามะถนั และ ปูนปลาสเตอร์ก าลงัสูงเคลือบหวัคอนกรีตท่ี
แขง็ตวัแลว้  การทดสอบคอนกรีตโดยไม่ท าใหผ้ิวหนา้เรียบจะท าใหก้  าลงัท่ีทดสอบมีค่าต ่ากว่า
ท่ีควรจะเป็น  ผิวหนา้ของคอนกรีตท่ีไม่เรียบหรือเอียงเพียง 0.25 มม. อาจท าใหก้  าลงัอดัของ
คอนกรีตลดลงไดถึ้งร้อยละ 33  และจะลดลงมากกว่าน้ีเม่ือเป็นคอนกรีตก าลงัสูง  ก าลงัของ
วสัดุท่ีใชเ้คลือบหัวคอนกรีตควรเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีทดสอบ   ผิว
เคลือบหวัคอนกรีตควรบางประมาณ 1.5 ถึง 3 มม. ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการรับ
แรงของคอนกรีตภายใตก้ารทดสอบก าลงัอดั   นอกจากน้ีภายหลงัการเคลือบหวัคอนกรีตแลว้
ตอ้งท้ิงให้วสัดุท่ีเคลือบคอนกรีตแข็งตวั เช่น ถา้วสัดุเคลือบผิวเป็นก ามะถนัควรท้ิงให้แข็งตวั
อยา่งต ่า 2 ชัว่โมง  มิฉะนั้นเม่ือทดสอบการรับก าลงัอดัคอนกรีตผิวเคลือบท่ียงัไม่แขง็ตวัเตม็ท่ี
จะแตกเสียหายก่อนท าใหก้  าลงัอดัท่ีไดต้  ่าลงกวา่ความเป็นจริง 

โดยทัว่ไปนิยมใชก้  ามะถนัเคลือบหวัคอนกรีตส าหรับคอนกรีตท่ีมีก าลงัไม่สูงมาก 
กรณีท่ีคอนกรีตมีก าลงัสูงมากจะใชก้ารขดัผิวหนา้ใหเ้รียบ ก ามะถนัท่ีใชเ้คลือบผิวหนา้ไม่ควร
น ากลบัมาใชใ้หม่หลายคร้ัง เพราะจะมีเศษคอนกรีต ฝุ่ น และทรายปนกลบัมาท าใหคุ้ณภาพของ
ก ามะถนัลดลง  นอกจากน้ีก ามะถนัท่ีน ากลบัมาใชอี้กหรือท่ีเหลืออยูใ่นหมอ้ตม้และผ่านการตม้
หลายคร้ังจะมีก าลงัต ่าลง    ดงันั้นจึงควรตรวจสอบวา่ก ามะถนัท่ีใชไ้ม่มีปัญหาดงักล่าว 

รายละเอียดของการเคลือบหวัคอนกรีตมีอยูใ่นมาตรฐาน ASTM C617 [3] ในการ
เคลือบดว้ยก ามะถนัจะใชแ้บบเหลก็ผิวเรียบและแท่นส าหรับตั้งคอนกรีตใหต้รงดงัแสดงในรูป
ท่ี 2  การเคลือบหวัท าโดยการเทก ามะถนัเหลวซ่ึงตม้ท่ีอุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียส  
ลงบนแบบเหลก็ท่ีทาน ้ามนัเคร่ืองบางๆเพื่อป้องกนัก ามะถนัติดผิวหนา้แบบเหลก็จากนั้นจึงคว  ่า
หัวคอนกรีตท่ีตอ้งการเคลือบลงบนก ามะถนัเหลวและให้ตั้ งฉากกบัผิวหน้าของแบบเหล็ก  
หลงัจากนั้นรอให้ก ามะถนัแข็งตวัซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 1 ถึง 2 นาที สามารถดึงคอนกรีตท่ีมี
ก ามะถนัเคลือบหัวอยู่ออกมาจากแบบ    ส่วนการเคลือบโดยใชปู้นปลาสเตอร์ก าลงัสูงจะใช้
แผ่นแกว้ทาดว้ยน ้ ามนับางๆกดปูนปลาสเตอร์ลงให้เรียบบนผิวหนา้คอนกรีตท่ีตอ้งการเคลือบ
หวั  และเม่ือปูนปลาสเตอร์แขง็ตวัจะสามารถเอาแผน่แกว้ออกได ้

 



 

 

 
ปัจจุบนัในประเทศไทยมีการใชต้วัอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกในการทดสอบ

ก าลงัอดัมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนิยมใชม้าตรฐานตามแบบ
อเมริกนัหรือของ ว.ส.ท. เป็นหลกั  แมว้่าคอนกรีตรูปทรงกระบอกจะเป็นท่ีนิยมและใช้เป็น
มาตรฐานในการค านวณและออกแบบกต็าม  แต่ในทางปฏิบติัพบวา่คอนกรีตรูปลูกบาศกมี์ขอ้ดี
หลายอยา่ง เช่น คอนกรีตรูปลูกบาศกใ์ชค้อนกรีตนอ้ยกวา่คอนกรีตรูปทรงกระบอกจึงมีน ้ าหนกั
เบากว่า (คอนกรีตรูปลูกบาศก์หนักประมาณลูกละ 8-8.5 กิโลกรัม ขณะท่ีคอนกรีตรูป
ทรงกระบอกหนกัประมาณ 12.5-13 กิโลกรัม) สามารถเกบ็และบ่มในน ้ าโดยใชพ้ื้นท่ีการบ่มท่ี
นอ้ยกว่ากรณีของคอนกรีตรูปทรงกระบอก    นอกจากน้ีในการทดสอบก าลงัอดัยงัสามารถใช้
ผิวดา้นท่ีเรียบท าการทดสอบไดท้นัที  แต่ถา้เป็นคอนกรีตรูปทรงกระบอกตอ้งหล่อหัวเคลือบ
หนา้คอนกรีตใหเ้รียบก่อนท าการทดสอบ  ซ่ึงท าใหค่้าใชจ่้ายในการทดสอบสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

                           รูปที ่2 อปุกรณ์เคลอืบผวิหน้าคอนกรีต และคอนกรีตทีเ่คลอืบผวิแล้ว 
   

อย่างไรก็ตามคอนกรีตรูปทรงกระบอกมีข้อดีกว่าคอนกรีตรูปลูกบาศก์หลาย
ประการ เช่นการหล่อและการทดสอบในแนวตั้งเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเทและรับ
แรงของโครงสร้างคอนกรีตในงานจริงโดยทัว่ไป  ดงันั้นจึงถือวา่มีความเหมือนจริงมากกวา่ 



 

 

 
คอนกรีตรูปลูกบาศก์ท่ีทิศทางการเทและการทดสอบคอนกรีตจะตั้ งฉากกัน  นอกจากน้ี
คอนกรีตรูปทรงกระบอกยงัมีผลกระทบจากขนาดของหินนอ้ยกว่าและการกระจายของหน่วย
แรงสม ่าเสมอกว่าคอนกรีตรูปลูกบาศก ์ เน่ืองจากมีผลกระทบของการยึดท่ีปลายดา้นบนและ
ดา้นล่างของคอนกรีตในระหวา่งการทดสอบนอ้ยกวา่ 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัอดัของคอนกรีตรูปลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก 

คอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปทรงลูกบาศก์ให้ก  าลงัอดั (ความเคน้) ต่างกนั   
ก  าลงัอดัของคอนกรีตรูปทรงกระบอกมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของรูปทรงลูกบาศก ์ ดงัแสดง
ในรูปท่ี 3 และเม่ือก าลงัอดัของคอนกรีตสูงข้ึนอตัราส่วนระหว่างก าลงัอดัของคอนกรีตรูป
ทรงกระบอกต่อรูปลูกบาศกมี์แนวโนม้สูงข้ึนดว้ย    แต่อยา่งไรกต็าม  ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมี
ส่วนผสมเหมือนกนั  ทดสอบท่ีอายุเดียวกนั จะพบว่าก าลงัอดัท่ีไดจ้ากรูปลูกบาศกจ์ะมีค่าสูง
กวา่รูปทรงกระบอกเสมอ 

 ดงันั้นการเลือกใชต้วัอยา่งคอนกรีตในการทดสอบใหย้ดึหลกัตามมาตรฐานท่ีใชใ้น
การออกแบบ  เช่น การออกแบบตามมาตรฐานองักฤษควรใช้คอนกรีตรูปลูกบาศก์ในการ
ทดสอบก าลังอัด  และหากใช้ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือ
มาตรฐานอเมริกนัในการออกแบบก็ควรใชค้อนกรีตรูปทรงกระบอก  เป็นตน้  และส่ิงท่ีควร
ระมดัระวงักคื็อ  การเลือกใชต้วัอยา่งในการออกแบบเป็นรูปทรงกระบอกแต่มีการเกบ็ตวัอยา่ง
ท่ีทดสอบเป็นรูปลูกบาศก ์ ซ่ึงผลท่ีไดห้ากไม่ท าการแปลงผลก าลงัอดัท่ีทดสอบในรูปลูกบาศก์
ให้กลับมาเป็นก าลงัอัดในรูปลูกบาศก์  จะท าให้ก  าลงัอดัท่ีได้มีค่าต ่ากว่าท่ีได้ออกแบบไว ้ 
เพื่อใหเ้ห็นภาพดงักล่าวขอยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 5 ชั้นหลงัหน่ึง  วิศวกรไดอ้อกแบบโดยใช ้
มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธีก  าลงั, มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38 [4] โดย
ก าหนดใหใ้ชก้  าลงัอดัของคอนกรีตท่ีอาย ุ28 เท่ากบั 300 กก/ซม2    ซ่ึงในงานก่อสร้างดงักล่าว  
ผูรั้บเหมาไดเ้กบ็ตวัอยา่งคอนกรีตรูปลูกบาศกม์าตรฐานขนาด 15 ซม. และทดสอบก าลงัอดัท่ี
อาย ุ28 วนัไดเ้ท่ากบั 310 กก/ซม2   



 

 

 
หากดูผลทดสอบก าลงัอดัจะพบว่าผลการทดสอบดงักล่าวน่าจะผ่านไดเ้พราะมีผล

การทดสอบท่ีอาย ุ28 วนัท่ีสูงกวา่ 300 กก/ซม2   แต่เน่ืองจากการออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 
1008 ตอ้งใชต้วัอยา่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 
ซม.  ซ่ึงเม่ือแปลงค่าตามเส้นกราฟในรูปท่ี 3 แลว้จะพบวา่มีก าลงัอดัเท่ากบั 260 กก/ซม2   ซ่ึงยงั
ต ่ากวา่ 300 กก/ซม2 ท่ีตอ้งการพอสมควร   

 

               
 
 
 
 
 

ก ำลงัอดัของคอนกรตีลกูบำศก ์ (กก/ซม2)
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รูปที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลังอดัของคอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปลูกบาศก์ [5] 
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การปลดปล่อยแก๊ซเรือนกระจกโดยตรงจาก
กระบวนการผลติเม็ดปูนซีเมนต์ 

Direct Greenhouse Gases Emission from 
Cement Clinker Production 
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ภาควชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

บทน า 

บทความน้ีเป็นตอนต่อจากบทความท่ีแลว้ท่ีพูดถึงเร่ืองสภาวะเรือนกระจก ตน้เหตุ
และผลกระทบของสภาวะเรือนกระจก ซ่ึงไดแ้ก่ สภาวะโลกร้อน ผลกระทบท่ีตามมาของการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิผิวโลก รวมถึงมาตรการณ์ต่างๆท่ีออกตามมาเพื่อรับมือกบัสภาวะต่างๆท่ี 
อาทิเช่น พิธีสารเกียวโต ซ่ึงกล่าวถึงความพยายามของประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลกใน
การท่ีจะลดการปลด ปล่อยแกส็เรือนกระจกใหไ้ดอ้ยา่งต ่า 5% 

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของแกส็เรือนกระจกท่ีส าคญัคือแก็สคาร์ บอน
ไดออกไซด ์แยกเป็นหมวดต่างๆตามประเภทของอุตสาหกรรมได ้3 หมวด โดยการผลิต 



 

 

 

ซีเมนต์นั้นจัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการแปรรูป จากนั้นจะน าเขา้สู่วิธีการค านวณการ
ปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยตรง ของกระบวนการผลิตเมด็ปูน (Clinker) ซ่ึงเป็น
ผลผลิตขั้นตน้ในการผลิตซีเมนต์ สมการท่ีใช้ในการค านวณ ค่าคงท่ีต่างๆท่ีถูกน ามาใช้ (ใน
กรณีท่ีไม่มีข้อมูลเพียงพอ) โดยในบทความน้ีจะพิจารณาเฉพาะการปลดปล่อยแก็ส
คาร์บอนไดออกไซด์อันเกิดจากการ ฟอร์มตัวของเม็ดปูนโดยตรงเท่านั้ นไม่รวมถึงการ
ปลดปล่อยจากการใชน้ ้ามนัเช้ือ เพลิงในช่วงการเผาและการขนส่ง 

ท่ีมาของแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ตามท่ีไดก้ล่าวไปในบทความท่ีแลว้ แก็สเรือน
กระจกนั้นหลกัๆมีประมาณ 5 ตวั คือ Carbon Dioxide, Methane, Nitrous Oxide, CFC-11 and 
CFC-12 หนา้ท่ีส าคญัของแก็สเรือนกระจกคือเป็นตวักกัเก็บความร้อนไวใ้นชั้นบรรยากาศ 
ไม่ให้ออกไปจากโลก สรุปโดยย่อ เม่ือแสงอาทิตยเ์ดินทางมาสู่โลก ส่วนหน่ึงจะถูกสะทอ้น
ออกไป ส่วนท่ีเหลือจะหลุดเข้ามาในชั้ นบรรยากาศลงสู่ผิวโลก พลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์จะถูกสะสมท่ีผิวโลกท าให้อุณหภูมิสูงข้ึน บางส่วนจะถูกปลดปล่อยเข้าสู่ชั้ น
บรรยากาศ ความร้อนส่วนท่ีถูกปลดปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจะถูกกกัเก็บโดยแก็ส เรือน
กระจก การมีอยูข่องแกส็เรือนกระจกส่งผลท าใหอุ้ณหภูมิของโลกอุ่นพอเพียงท่ีมนุษยจ์ะ อาศยั
อยู่ได ้อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัท่ีแก็สเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มข้ึนมากจนเกินพอดี (รูปท่ี 1) 
ส่งผลใหอุ้ณหภูมิของผวิโลกสูงเกินปกติ  

 

                             
                          รูปท่ี 1 การเพิ่มข้ึนของแกส็เรือนกระจกตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2003 [1] 



 

 

 

ในบรรดาแก็สเรือนกระจกทั้ง 5 ตวัท่ีกล่าวมา คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตวัท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกกัเกบ็ความร้อนไดดี้ท่ีสุด โดยมีอยูใ่นชั้นบรรยากาศคิดเป็นประมาณ 26% 
ของแกส็เรือนกระจกทั้งหมด รวมถึงเป็นตวัท่ีมีอตัราการเพิ่มท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่ปี 1970 เป็นตน้มา 
(รูปท่ี 1) จึงจดัเป็นแกส็ท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในแง่ของความพยายามท่ีจะลดปริมาณ การ
ปลดปล่อย 

ท่ีมาของแก็สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีท่ีมาหลกัๆ จาก 2 แหล่งคือ 1) จาก
ธรรมชาติ (อาทิเช่นไฟไหมป่้า ภูเขาไฟระเบิด) และ 2) จากฝีมือมนุษย ์(Anthropogenic-Human 
induced) อาจแบ่งไดเ้ป็นหมวดๆดงัน้ี 

 
1) หมวดพลงังาน [CO2]  

 
a. การ ปลดปล่อยโดยตรงหรือจงใจ (Intentional Release) จากการเผาผลาญเช้ือเพลิง (Fuel 
Combustion) จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมก่อสร้างและการขนส่ง 

  
b. การปลดปล่อยแฝง (Fugitive Release) จากการเผาผลาญเช้ือเพลิง เป็นการปลดปล่อยท่ีไม่จง
ใจ (Unintentional Release) เช่น อุบติัเหตุจากการขนส่งน ้ ามนัหรือแก็สธรรมชาติ การร่ัวซึม 
การทดสอบ หรือการหลุดลอดออกจากระบบกกัหรือดกัเกบ็ (ปล่องควนั) 

 
c. เช้ือ เพลิง Bunker โดยค าจ  ากดัความ Bunker Fuels คือเช้ือเพลิงท่ีเกิดจากการขนส่งขา้ม
ประเทศหรือนานาชาติ ทั้งจากทางอากาศและทางน ้ า (International Marine and Aviation 
Transportation)  



 

 

 
d. เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) จากการเผาไม ้(ถ่าน) ในเตาหุงตม้หรือเตาเผา ของแต่ละบา้น
หรือภาคอุตสาหกรรม 

 
2) หมวดอุตสาหกรรมแปรรูป [CO2, N2O, HFCs, SF6] เช่น เคมีภณัฑ์ โลหะภณัฑ ์หรือ 
ผลิตภณัฑจ์ากแร่ธาตุ (Mineral Products)  

 
3) หมวด เกษตรกรรม [CH4, N2O, CO2] การปลดปล่อย CH4 จากการเกิดแกส็ในล าไส้สัตว ์
การปลดปล่อย (N2O and CH4) จากการจดัการมูลสัตว ์การปลดปล่อย N2O จากดินเกษตร การ
ปลดปล่อย CO2 จากการเผาหญา้ 

แก็สคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเม็ดปูนอุตสาหกรรมซีเมนต์ปล่อยแก็ส
คาร์บอนไดออกไซดคิ์ดเป็นประมาณ 5 % ของทั้งหมดทัว่โลก [Lafarge] ประมาณว่า 60% ของ
แกส็คาร์บอนไดออกไซด ์เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการผลิตเมด็ปูน (Clinker) ซ่ึงเป็นผลผลิต
ในขั้นตน้จากการเผาวตัถุดิบ ก่อนท่ีจะน าไปบดละเอียดเป็นซีเมนต ์

โดยระหว่างการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต (มีท่ีมาจากหินปูน (Limestone) ชอล์ค 
(Chalk) และจากวตัถุดิบอ่ืนท่ีมีองคป์ระกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต) รวมกบัวตัถุดิบประเภท
ซิลิเกตท่ีอุณหภูมิประมาณ 800-900°C การฟอร์มตวัของแคลเซียมออกไซด์จะเกิดข้ึนพร้อมๆ
กบัการปล่อยแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด ์เป็นกระบวนการท่ีเรียกวา่ Calcination ดงัสมการ [2] 

                                                                               CaCO3 + heat → CaO + CO2 

ท่ีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนประมาณ 1350-1450°C ซ่ึงแคลเซียมออกไซดท่ี์ไดจ้ะรวมตวักบั
วตัถุดิบท่ีมีองคป์ระกอบของซิลิกา้ เกิดเป็นเมด็ปูน (Clinker) ซ่ึงมีลกัษณะกลมด ามีเส้นผา่น
ศนูยก์ลางประมาณ 10-12 มม 



 

 

 

ซ่ึงจากกระบวนการผลิตขา้งตน้ (ไม่รวมเช้ือเพลิงในการเผา ขนส่งวตัถุดิบและการ
บดละเอียด) จะพบปริมาณแก็สคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยตรงจากการผลิตเม็ดปูนเป็นสัดส่วน
โดยตรง กับปริมาณแคลเซียมออกไซด์ท่ีได้ โดยสมการท่ีใช้ในการค านวณปริมาณการ
ปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ จะได้จากการคูณสัดส่วนการปล่อยแก็ส (Emission 
Factor) กบัปริมาณเมด็ปูนท่ีผลิตได ้(Clinker Production) เป็นไปดงัแสดงดา้นล่าง [2,3] 

                             CO2 emissions = EFclinker × CP × CKD Correction Factor (1) 
 
โดยท่ี  
EFclinker = Emission Factor based on clinker production 
CP = Clinker Production data (t) 
CKD Correction Factor = Factor that corrects for the loss of cement kiln dust 

ส าหรับค่า EFclinker นั้นในกรณีท่ีทางผูผ้ลิตไม่มีขอ้มูลหรือไม่รู้ค่าจริง ทาง IPCC 
Good Practice Guidance [4] ก าหนดใหใ้ชค่้าคงท่ีท่ี 510 kg-CO2/t-clinker (ไดม้าจากค่าการ
สัดส่วนการปลดปล่อยแกส็ของแคลเซียมออกไซดท่ี์ 0.785 t CO2/t CaO คูณดว้ยสัดส่วนของ
แคลเซียมในเมด็ปูน ถา้ก าหนดใหส้ัดส่วนของแคลเซียมอยูท่ี่ 65% จะไดค่้าคงท่ี 510 kg-CO2 
ต่อ 1 ตนัของเมด็ปูน) อยา่งไรกต็ามค่า EFclinker นั้นมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 

                    ตารางที ่1 ค่า EF ของแต่ละหน่วยงาน [5] 
ประเทศหรือหน่วยงาน EFclinker (kg-CO2/t-clinker) 

CSI [5] 525 
Portland CA 522 

Australian CIF 518 
Holcim Group 524 



 

 

 

ส่วนในกรณีของค่า CKD นั้น ในระหว่างกระบวนการผลิตนั้น มีฝุ่ นซีเมนต์
บางส่วนท่ีเลด็ลอดออกจากเตาเผา (Cement Kiln Dust, CKD) ซ่ึงจะตอ้งน ามาค านวณคิดรวม 
ทาง IPCC ก าหนดค่า CKD Correction Factor ไวท่ี้ประมาณ 2% หรือคูณดว้ย 1.02 [4] 

ในกรณีท่ีทางโรงงานสามารถตรวจจบัปริมาณฝุ่ นซีเมนตไ์ด้ สามารถท่ีจะค านวณ
แยกค่าปริมาณการปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ไดโ้ดยตรงจาก ปริมาณฝุ่ นซีเมนตไ์ด้
โดยสมการท่ี 2 (ซ่ึงสมการท่ี 1 จะตอ้งเปล่ียนไป โดยตดัค่า CKD Correction Factor ออกไป) 

โดยทัว่ไปฝุ่ นซีเมนต์จากเตาเผานั้นก็ยงัถือว่าเป็นซีเมนต์ เพราะฉะนั้นค่าสัดส่วน
การปลดปล่อยก็ยงัคงใชค่้าเดียวกบัของเม็ดปูน เพียงแต่ยงัถือว่าท าปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Not 
Fully Calcination) ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งคูณดว้ยค่าคงท่ี d ท่ีแสดงอตัราการท าปฏิกิริยา โดย
สมการท่ีใชใ้นการค านวณเป็นไปดงัสมการท่ี 2 ดา้นล่าง  

 
 

                                      
 
โดยท่ี 

  
CKD = Quantity of cement kiln dust produced (t) 
RM = Amount of dry raw meal consumed and converted to CKD (t) 
CO2(RM) = Total carbonate CO2 contained in the raw meal (t) 
d = CKD calcination rate (released CO2 expressed as a fraction of the total carbonate CO2 in 
the raw meal) 

 



 

 

 

ส าหรับค่า d นั้นในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลใหใ้ช ้ค่าคงท่ีเท่ากบั 1 ซ่ึงกจ็ะถือว่ามีการท า
ปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ์ (Fully Calcination) ดงันั้นจึงค่าท่ีไดจ้ะเกินความเป็นจริง 

สรุป 

บทความน้ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับผูท่ี้สนใจต้องการจะรู้วิธีการค านวณ หา
ปริมาณการปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเม็ดปูนโดยตรง ซ่ึงในความเป็น
จริงนั้นยงัมีอีกหลายขั้นตอนในท่ีจะค านวณทั้งระบบไม่ว่าจะ เป็นการปลดปล่อยทางออ้มจาก
การเผาผลาญน ้ ามันเช้ือเพลิงในระหว่างการผลิตและ การขนส่ง การปรับลดสัดส่วนการ
ปลดปล่อยจากการใช้เช้ือเพลิงทางเลือกประเภทอ่ืน การปรับส่วนลดจากการน าวตัถุดิบ
ประเภทกากอุตสาหกรรม หรือ การปรับลดจากการซ้ือวตัถุดิบจากภายนอก โดยทั้งหมดน้ีจะได้
กล่าวถึงในบทความคร้ังหนา้ โปรดติดตามต่อไป 
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วสัดุจโีอโพลเิมอร์ ( Geopolymer Material) 

 

New Cement Binder 
เรียบเรียงโดย ศักรินทร์ เหลอืงก ำจร 
วศิวกร นวตักรรมคอนกรีตและบริกำร 

 

 

ในปัจจุบนั ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ถูกน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงกำรก่อสร้ำง 
ปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดเ์ป็นวสัดุส่วนประกอบท่ีส ำคญัของคอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ ซ่ึงไดม้ำจำก
กระบวนกำรเผำสำรซิลิกำ (SiO2) อะลูมินำ (Al2O3) และ แคลเซียมออกไซดเ์ป็นหลกั (CaO) 
โดยน ำไปเผำท่ีอุณหภูมิ ประมำณ 1400 – 1600 องศำเซลเซียส แลว้น ำมำบดใหล้ะเอียดตำม
ควำมตอ้งกำร ปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดต์อ้งใชพ้ลงังำนสูงมำกในกระบวนกำรผลิต เร่ิมตั้งแต่กำร
ระ เ บิดวัส ดุต้นแหล่ง  กำรย่อย  กำรล ำ เ ลียง  กำร เผำ  ตลอดจนกำรบดให้ละ เ อียด   
อน่ึงผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตปูนซิเมนต์ปอร์ต แลนด์จะท ำให้เกิดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ท่ีมีผลท ำใหเ้กิดภำวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ดงันั้นเพื่อ
ลดผลกระทบดงักล่ำวจึงมีกำรน ำวสัดุทดแทนมำใช้ทดแทนปูนซิ เมนตป์อร์ตแลนด์ซ่ึงไดแ้ก่ 
วสัดุปอซโซลำน ท่ีเป็นผลพลอยได ้(By product) จำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ มำประยกุตใ์ชร่้วมกบั
ปูนซิเมนตป์อร์ตแลนด ์และยงัสำมำรถปรับปรุงคุณสมบติัของคอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ใหดี้ยิง่ข้ึน
อีกดว้ย 



 

 

  
 

                                    
 
                                            Fig. 1 โรงงำนผลิตปูนซิเมนตป์อร์ตแลนด ์

อย่ำงไรก็ตำมนักวิทยำศำสตร์ไดศึ้กษำวิจยัคน้ควำ้เพื่อท่ีจะหำวสัดุทดแทน ท่ีจะ
น ำมำใช้แทนซิเมนต์ให้มำกท่ีสุด โดยมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึนหรือไม่แตกต่ำงไปจำกเดิม และ
เน่ืองจำกวสัดุปอซโซลำนต่ำงๆนั้นไม่มีคุณสมบัติในกำรเช่ือมประสำนด้วยตัว มนัเองจึง
น ำมำใช้ทดแทนปูนซิเมนต์ได้แค่เพียงบำงส่วนเท่ำนั้ น ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมำของกำร
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเรียกวำ่จีโอโพลิ เมอร์ 

1. จีโอโพลิเมอร์คืออะไร (What is Geopolymer ?) 

จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวสัดุผสมอลูมิโนซิลิเกตท่ีมีโครงสร้ำง 3 มิติ
แบบอสัณฐำน (Amorphous) หรือเรียกอีกอยำ่งวำ่ สำรประกอบจีโอโพลิเมอริกอนินทรีย ์ซ่ึงถูก
คน้พบคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1950 โดย Dr. Glukhovsky ชำวสหภำพโซเวียต หลงัจำกนั้นต่อมำไม่
นำน ในปี ค.ศ. 1970 นิยำมของจีโอโพลิเมอร์ ถูกก ำหนดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดย Prof. Joseph 
Davidovits นักวิทยำศำสตร์เคมีชำวฝร่ังเศส ได้ให้นิยำมของจีโอโพลิเมอร์ดังน้ี   
จีโอโพลิเมอร์ เป็นวสัดุเช่ือมประสำนชนิดหน่ึงท่ีมีส่วนผสมของแร่ธำตุเป็นองคป์ระกอบเกิด 
ปฎิกิริยำ เคมีเ กิด ข้ึน โดยส่วนประกอบทำงเคมีของแร่ธำตุนั้ นจะอยู่ในรูปอสัณฐำน 
(Amorphous) ซ่ึงมีองคป์ระกอบของ SiO2 และ Al2O3 เป็นหลกั โดยจะถูกท ำให้แตกตวั
ดว้ยอลัคำไลน์หรือสำรละลำยท่ีเป็นด่ำงสูง ซ่ึงไดแ้ก่ สำรละลำย Na2SiO3 หรือ KOH แลว้ใช้
ควำมร้อนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ สำมำรถเกิดกำรก่อตวัแขง็ตวัและใหก้ ำลงัอดัได ้โดยโครงสร้ำง 



 

 

 

ของจีโอโพลิเมอร์น้ีจะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงของกำรเกิดกำรไฮเดรชั่นของปูนซิเมนต์อย่ำง
ส้ินเชิง 

  
 

                              
 
      Fig. 2 Prof. Dr Joseph Davidovits นกัวทิยำศำสตร์ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวสัดุ Geopolymer 

เม่ือน ำมำประยกุตใ์ชก้บัวสัดุก่อสร้ำงต่ำงๆ จะท ำใหเ้รำไดว้สัดุประสำนท่ีสำมำรถ
ทดแทนปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดไ์ดถึ้ง 100 % เลยทีเดียว และในอนำคตขำ้งหนำ้ คำดว่ำวสัดุจีโอ
โพลิเมอร์จะมำแทนท่ีปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดใ์นกำรผลิตคอนกรีต และวสัดุก่อสร้ำงต่ำงๆ 

2. ปอร์ตแลนดซิ์เมนตก์บัวสัดุจีโอโพลิเมอร์ (Portland cement Hydration VS 
Geopolymerization) 

ลกัษณะโครงสร้ำงของ Hydration ของปูนซิเมนตป์อร์ตแลนด์และ Geopolymer 
นั้นแตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิง กล่ำวคือโครงสร้ำงไฮเดรชั่นของปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์จะ
ประกอบดว้ยสำรเช่ือม ประสำนหลกัท่ีเรียกว่ำ คลัเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ซ่ึงเป็นผลผลิต
หลกัจำกกำรเกิดปฎิกิริยำไฮเดรชัน่ ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสำนและใหก้ ำลงัอดักบัคอนกรีต 
ซิเมนตเ์พสหรือมอร์ตำ้ร์ท่ีแขง็ตวัแลว้  



 

 

 
Fig. 3 ปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ของปูนซิเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละปฏิกิริยำปอซโซลำนของวสัดุปอซโซ
ลำน 

C2S, C3S + H2O ------> C-S-H + Ca(OH)2 ------(Portland Cement Hydration) 
SiO2 (Pozzolanic material) + Ca(OH)2 ------> C-S-H ------(Pozzolanic Reaction) 

โดยเม่ือมีกำรน ำวสัดุปอซโซลำน (ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัคือ SiO2) มำใชร่้วมกบัซิ
เมนตป์อร์ตแลนด ์จะเกิดปฎิกิริยำขั้นท่ีสองเกิดข้ึนซ่ึงเรียกว่ำปฏิกิริยำปอซโซลำน (Pozzolanic 
Reaction) ซ่ึงจำกปฎิกิริยำน้ีเองจะส่งผลใหมี้ผลผลิตท่ีเป็นตวัเช่ือมประสำนเกิดมำก ข้ึน (CSH) 
จึงส่งผลให้คอนกรีตหรือซิเมนต์เพสมีโครงสร้ำงท่ีหนำแน่นและมีควำมทนทำนมำก ข้ึน 
จีโอโพลิเมอร์มีองคป์ระกอบทำงโครงสร้ำงแตกต่ำงจำกไฮเดรชัน่ของปูนซิ เมนตป์อร์ตแลนด ์
เน่ืองจำกองคป์ระกอบหลกัของวสัดุและกำรเกิดปฎิกิริยำท่ีไม่เหมือนกนั โดยจีโอโพลิเมอร์มี
โครงสร้ำงหลกัท่ีเกิดจำกองคป์ระกอบของ ซิลิเกต (Si), อะลูมิเนต (Al) และ ออกซิเจน (O) เกิด
ปฎิกิริยำเกิดข้ึนโดยใชส้ำรละลำยท่ีมีควำมเป็นด่ำงสูงในกำรท ำใหส้ำร เหล่ำน้ีแตกตวัออกมำท ำ
ปฏิกิริยำเคมีเกิดเป็น Polymer Chain เกิดข้ึน ซ่ึงโดยปกติแลว้จะใชค้วำมร้อนในกำรเร่งปฏิกิริยำ
ควบคู่กนัไปดว้ย 

  
 

                      
 
                           Fig.4 กำรเกิดสำรจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymerization) 



 

 

 

โดยวสัดุจีโอโพลิเมอร์ท่ีไดน้ั้นจะมีโครงสร้ำงของโมเลกลุลูกโซ่แตกต่ำง กนัไป 
โดยข้ึนอยูก่บัอตัรำส่วนของ Si : Al ของสำรตั้งตน้ โครงสร้ำงโมเลกลุของจีโอโพลิเมอร์แสดง
ไดด้งัสมกำร 

                    Mn [ - (SiO2) z – AlO2 - ]n . w H2O 

 
Remark** M คือ ธำตุอลัคำไลน ์, – คือ กำรยดึเกำะพนัธะ, Z คือ จ  ำนวนโมเลกลุ,  
n คือ หน่วยซ ้ ำของโมเลกุลลูกโซ่ และ w คือ จ  ำนวนโมเลกลุของน ้ำ 
สังเกต ไดว้ำ่วสัดุ Geopolymer จะตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรเร่งกำรเกิดปฎิกิริยำ 
Geopolymerization ซ่ึงในปัจจุบนั นกัวทิยำศำสตร์สำมำรถวจิยัคน้ควำ้ในกำรผสมวสัดุ 
Geopolymer ใหส้ำมำรถท ำปฏิกิริยำสมบูรณ์ไดใ้นอุณหภูมิปกติ (Ambient Temperature) โดย
ไม่ตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรช่วยเร่งปฏิกิริยำอีกต่อไป 

เปรียบเทียบกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ของ Portland Cement กบั ปฏิกิริยำ Geopolymerization 
 

                 
 
        Remark** M คือ ธำตุอลัคำไลน ์, – คือ กำรยดึเกำะพนัธะ, Z คือ จ  ำนวนโมเลกลุ,  



 

 

 
n คือ หน่วยซ ้ ำของโมเลกุลลูกโซ่ และ w คือ จ  ำนวนโมเลกลุของน ้ำ 
สังเกต ไดว้ำ่วสัดุ Geopolymer จะตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรเร่งกำรเกิดปฎิกิริยำ 
Geopolymerization ซ่ึงในปัจจุบนั นกัวทิยำศำสตร์สำมำรถวจิยัคน้ควำ้ในกำรผสมวสัดุ 
Geopolymer ใหส้ำมำรถท ำปฏิกิริยำสมบูรณ์ไดใ้นอุณหภูมิปกติ (Ambient Temperature) โดย
ไม่ตอ้งใชค้วำมร้อนในกำรช่วยเร่งปฏิกิริยำอีกต่อไป 

เปรียบเทียบกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ของ Portland Cement กบั ปฏิกิริยำ Geopolymerization 

Chemical 
Composition 

Portland 
Cement 

Pulverized 
Fuel Ash 

Rice Hush 
Ash 

Metakaolin 

*SiO2 21.70% 42.58% 76.19% 52.86% 
*Al2O3 5.04% 24.79% 0.89% 42.79% 
Fe2O3 3.43% 10.72% 0.74% 0.50% 
CaO 64.64% 12.47% 1.82% 0.03% 

Fig. 6 องค์ประกอบทางเคมีของวสัดุต่างๆ 
 

                     
 
Fig. 7 แสดงภำพขยำยขนำดไมโครของลกัษณะโครงสร้ำงของมอร์ตำ้ร์ เปรียบเทียบกบั 
Geopolymer Mortar 

 



 

 

 

ซ่ึงจำกกำรศึกษำลกัษณะโครงสร้ำงของ Portland Cement Mortar เปรียบเทียบกบั 
Geopolymer Mortar พบว่ำลกัษณะโครงสร้ำงทำงกำยภำพของ Geopolymer Mortar จะมี
ลกัษณะโครงสร้ำงท่ีมีควำมเป็นเน้ือเดียวกนั (Homogenous) ท ำให้มีควำมแข็งแรงมำกกว่ำ 
Portland Cement Mortar ซ่ึงมีลกัษณะโครงสร้ำงท่ีค่อนขำ้งจะร่วน (Granular) และไม่มีควำม
แน่นในกำรอดัตวักนั 

3. ผลผลิตจำกวสัดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer Products) 
Geopolymer Technology สำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชไ้ดห้ลำกหลำยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น 
กำรน ำไปใชใ้นงำนก่อสร้ำงหรืองำนคอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ งำนตกแต่ง ตลอดจนงำน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ เคร่ืองบิน ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยดีำ้นน้ีเร่ิมน ำมำใชอ้ยำ่งแพร่หลำยใน
ต่ำงประเทศแลว้ 
• งำน คอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ซ่อมผวิทำงหรือซ่อมโครงสร้ำงต่ำงๆ เน่ืองจำกวสัดุ Geopolymer 
บำงตวัสำมำรถใหก้ ำลงัอดัไดใ้นเวลำอนัรวดเร็ว ซ่ึงสำมำรถใชง้ำนไดภ้ำยในระยะเวลำ 4 
ชัว่โมงเลยทีเดียว 
 

             

             
 
     Fig. 8 แสดงกำรน ำไปใชง้ำนโครงสร้ำงคอนกรีตและงำนซ่อมถนนของวสัดุ Geopolymer 



 

 

 

• กำรน ำไปใช้ในงำนอ่ืนๆ เช่น กำรท ำอิฐทนไฟ กำรท ำวสัดุตกแต่งเพื่อควำม
สวยงำม กำรน ำไปใช้กับอุตสำหกรรมเค ร่ืองบิน และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ  เ ป็นต้น 
 

                                                  
                    
                             Fig.9 อิ ฐ ท น ไ ฟ ซ่ึ ง ท ำ ม ำ จ ำ ก  metakaolin-geopolymer  
 

                                            
 
                                Fig.10 น ำ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ท ำ ฟิ ว ส์ ไ ฟ ฟ้ ำ 
 

                                                     
 
                                      Fig.11 ท ำ ว ั ส ดุ ต ก แ ต่ ง เ พื่ อ ค ว ำ ม ส ว ย ง ำ ม 



 

 

 

                                                         
 
Fig.12 ใช้ในอุตสำหกรรมเคร่ืองบินโดยประยุกต์ใช้กบัคำร์บอนไฟเบอร์ ในกำรท ำตวัถงั
เคร่ืองบิน 

อยำ่งไรก็ตำมในอุตสำหกรรมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตและมอร์ตำ้ร์ในประเทศไทย
นั้นยงัไม่ นิยมแพร่หลำยเน่ืองจำกเทคโนโลยน้ีียงัถือว่ำเป็นเทคโนโลยท่ีียงัใหม่อยู ่ส ำหรับคน
ไทยและยงัอยู่ในช่วงพฒันำเพื่อน ำมำใช ้ซ่ึงนกัวิทยำศำสตร์และนกัวิจยัเร่ิมให้ควำมส ำคญักบั
เทคโนโลยีน้ีมำกข้ึน โดยคำดว่ำ Geopolymer จะเขำ้มำแทนท่ีวสัดุก่อสร้ำงอย่ำง ซิเมนตแ์ละ
คอนกรีตอีกในอนำคตอีกดว้ย 
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การค านวณแรงเฉือนทีก่ระท าต่ออาคาร 

 

อนุชิต เจริญศุภกลุ 

 
 
การไหวตวัของดินท่ีอาคารตั้งอยู ่จะท าใหเ้กิดแรงกระท าในแนวราบต่ออาคาร ขนาดของแรง
ข้ึนอยูก่บัมวล (น ้าหนกั) ทั้งหมดของอาคาร และความเร่งของอาคารท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ี (F = 
ma) 
กฎกระทรวงใหค้  านวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบท่ีระดบัพื้นดินจากสมการ 
 
 
 
V = ZIKCSW 
 
 
 
โดยท่ี 
 
V = แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบท่ีกระท าต่ออาคาร 
 
Z = สัมประสิทธ์ิของความเขม้ของแผน่ดินไหว 
 
บริเวณท่ี 1 Z = 0.19 หรือมากกวา่ 



 

 

 
บริเวณท่ี 2 Z = 0.38 หรือมากกวา่ 
 
I = ตวัคูณเก่ียวกบัการใชง้านของอาคาร 
 
อาคารท่ีจ  าเป็นต่อความเป็นอยูข่องสาธารณชนตามขอ้ 3 ของกฎกระทรวง I = 1.50  
 
อาคารท่ีชุมนุมคนคร้ังหน่ึงๆ ไดม้ากกวา่สามร้อยคน I = 1.25 
 
อาคารอ่ืนๆ I = 1.00  
 
K = สัมประสิทธ์ิของโครงสร้างอาคารท่ีรับแรงในแนวราบ 
 
1. โครงสร้างมีก าแพงรับแรงเฉือน (shear wall) หรือโครงแกงแนง K = 1.33 
 
(braced frame) ตา้นแรงทั้งหมดในแนวราบ 
 
2. โครงสร้างมีโครงตา้นแรงดนัท่ีมีความเหนียว (ductile K = 0.67 
 
Moment-resisting frame) ตา้นแรงทั้งหมดในแนวราบ 
 
3. โครงสร้างท่ีมีก าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเม่ือแยกเป็นอิสระ K = 0.80 
 
สามารถรับแรงเฉือนได ้100% และโครงตา้นแรงดดัท่ีมีความเหนียว 
 
รับแรงเฉือนไดม้ากกวา่ 25% 



 

 

 
 
4. โครงสร้างอ่ืนๆ K = 1.00 
 
5. หอถงัน ้าท่ีรองรับดว้ยเสาไม่นอ้ยกวา่ 4 ตน้ K = 2.50 
 
 
C = สัมประสิทธ์ิท่ีมีค่าข้ึนอยูก่บัคาบการแกวง่ธรรมชาติของอาคาร 
 
(natural vibration of building) 
 
{mosimage} 
 
T = คาบการแกวง่ธรรมชาติของอาคาร (วนิาที) 
 
{mosimage} 
 
 
ส าหรับอาคารท่ีมีโครงตา้นแรงอดัท่ีมีความเหนียว 
 
T = 0.10 N 
 
โดยท่ี 
 
hn = ความสูงของพื้นอาคารชั้นสูงสุดวดัจากระดบัพื้นดิน (เมตร) 
 
D = ความกวา้งของอาคารในทิศทางขนานกบัแรง (เมตร) 



 

 

 
 
N = จ านวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน 
 
หมายเหตุ : ในกรณีของหอถงัน ้า ผลคูณของค่า K กบัค่า C ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.12 และไม่
มากกวา่ 0.25 
 
S = สัมประสิทธ์ิของการประสานความถ่ีธรรมชาติ (resonance) ระหวา่งอาคารและชั้นดินท่ีตั้ง
อาคาร 
 
ลกัษณะของชั้นดินท่ีเป็นหิน S = 1.00 
 
ลกัษณะของชั้นดินท่ีเป็นดินแขง็ S = 1.20  
 
ลกัษณะของชั้นดินท่ีเป็นดินอ่อน S = 1.50  
 
ลกัษณะของชั้นดินท่ีเป็นดินอ่อนมาก S = 2.50  
 
ส าหรับดินแขง็และดินอ่อน CS £ 0.14 
 
ส าหรับดินอ่อนมาก CS £ 0.26 
 
W = น ้าหนกับรรทุกคงท่ีส าหรับอาคารทัว่ไป หรือ 
 
น ้าหนกับรรทุกคงท่ี +25% ของน ้าหนกับรรทุกจรส าหรับโกดงัหรือคลงัสินคา้ 
 
 



 

 

 
การกระจายแรงเฉือน 
 
ใหก้ระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบท่ีกระท าต่ออาคารออกเป็นแรงในแรวราบท่ีกระท าต่อ
ชั้นต่างๆ ของอาคารดงัน้ี 
 
แรงในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้นชั้นบนสุดของอาคาร 
 
Ft = 0.07 TV £ 0.25 V, ถา้ T £ 0.7 วนิาที ใหใ้ชค่้า Ft = 0 
 
แรงในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้นชั้นต่างๆ ของอาคารรวมทั้งชั้นบนสุดของอาคาร ใหค้  านวณดงัน้ี 
 
{mosimage} 
 
wx, wi = น ้าหนกับนพื้นอาคารชั้นท่ี x และชั้นท่ี i ตามล าดบั 
 
hx, hi = ความสูงจากระดบัพื้นดินถึงพื้นชั้นท่ี x และชั้นท่ี i ตามล าดบั 
 
i = 1 ส าหรับพื้นชั้นแรกท่ีอยูสู่งถดัจากพื้นชั้นล่างของอาคาร 
 
x = 1 ส าหรับพื้นชั้นแรกท่ีอยูสู่งถดัจากพื้นชั้นล่างของอาคาร 
 
{mosimage} = ผลรวมของผลคูณระหวา่งน ้าหนกัลบัความสูงจากพื้นชั้นท่ี 1 ถึงชั้นท่ี n  
 
n = จ านวนชั้นทั้งหมดของอาคารท่ีอยูเ่หนือระดบัพื้นชั้นล่างของอาคาร 
 
ตวัอยา่งท่ี 1 อาคารท่ีพกัอาศยัหลงัหน่ึงมีแปลนพื้นชั้นทัว่ไปกวา้ง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5  



 

 

 

ชั้นแต่ละชั้นสูง 3.50 เมตร น ้ าหนกับรรทุกคงท่ีของชั้นหลงัคามีค่าเท่ากบั 500 กก./
ตร.ม. และของพื้นชั้นทัว่ไปเท่ากบั 700 กก./ตร.ม. ใหค้  านวณหาแรงในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้น
ชั้ น ต่างๆ ของอาคารเ น่ืองจากแรงสั่นสะเ ทือนจากแผ่นดินไหว โดยอาคารอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีปล่องลิฟต์เป็นก าแพงรับแรงเฉือน 
 
วธีิท า 

 
{mosimage} 
 
แปลนอาคาร รูปตั้งของอาคารสูง 5 ชั้น 
ค านวณแรงกระท าต่อดา้นยาวของอาคาร 
น ้าหนกับรรทุกคงท่ีของพื้นชั้นหลงัคา = 0.500x12x20 = 120 ตนั 
น ้าหนกับรรทุกคงท่ีของพื้นชั้นทัว่ไป = 0.700x12x20 = 168 ตนั 
น ้าหนกับรรทุกคงท่ีทั้งหมด = 120+168x5 = 960 ตนั 
กรุงเทพมหานครอยูใ่นบริเวณท่ี 1 Z = 0.19  
อาคารเป็นอาคารชุมนุมคน I = 1.25 
โครงสร้างมีก าแพงรับแรงเฉือน K = 1.33 
ความกวา้งของอาคารในทิศทางขนานกบัแรง D = 20 ม. 
ความสูง hn = 17.50 ม. 

  
{mosimage} 
 
{mosimage} 



 

 

 
 
สภาพดินในกรุงเทพมหานครเป็นดินอ่อนมาก S = 2.50 
CS = 0.112x2.50 = 0.280 > 0.26 ใช ้CS = 0.26 
V = ZIKCSW 
= 0.19X1.25X1.33X0.26X960 = 78.84 ตนั 
Ft = 0.07 TV 
= 0.07x0.352x78.8 = 1.94 ตนั < (0.25 V = 19.7 ตนั) 
แรงเฉือนชั้นหลงัคา = 0.00963x120x3.50x5+1.94 = 20.24+1.94 = 22.18 ตนั 
แรงเฉือนชั้นท่ี 5 = 0.0096x168x3.50x4 = 22.67 ตนั 
แรงเฉือนชั้นท่ี 4 = 0.0096x168x3.50x3 = 17.00 ตนั 
แรงเฉือนชั้นท่ี 3 = 0.0096x168x3.50x2 = 11.34 ตนั 
แรงเฉือนชั้นท่ี 2 = 0.0096x168x3.50x1 = 5.67 ตนั 
รูป ก. แสดงขนาดของแรงเฉือนท่ีกระท าต่อพื้นแต่ละชั้นของอาคารท่ีเกิดแผน่ดินไหว 
รูป ข. แสดงขนาดของแรงลมท่ีกระท าต่ออาคารโดยใชห้น่วยแรงลมตามกฎกระทรวง 
 
{mosimage} 
 
ก. แรงเฉือนเน่ืองจากแผน่ดินไหว ข. แรงเน่ืองจากแรงลม 
( ตนั) ( ตนั) 
ขอ้สังเกตุ : แรงรวมของแรงเน่ืองจากแผน่ดินไหวจะสูงกวา่แรงลมประมาณ 6.5 เท่า 

 

 

 



 

 

 

ปัญหาที่เกีย่วข้องกบังานก่อสร้างในประเทศ

ไทยและแนวทางแก้ไข 

 

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเตมิสิริกลุ 
ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC) 
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

1. บทน า 

ท่ามกลางกระแสของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีเป็นท่ีปรารถนาของ ทุกประเทศใน
โลก  วิสัยทศัน์และความตั้งใจดูเหมือนจะยงัห่างไกลกบัการปฏิบติัจริงในหลายๆ เร่ือง  ใน
วงการก่อสร้างกเ็ช่นเดียวกนั  แมว้า่  ในวงการวชิาการ  จะมีการพดูถึงการพฒันาวงการก่อสร้าง
แบบยัง่ยืนมาหลายสิบปีแลว้  แต่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ยงัไม่ค่อยไดป้ฏิบติังาน
ทางดา้นก่อสร้างท่ี แตกต่างไปจากท่ีเคยปฏิบติัอยู่แลว้เท่าไร  คุณภาพของส่ิงก่อสร้างเป็นส่ิง
หน่ึงท่ีบ่งบอกถึงระดบัความส าเร็จของการพฒันา แบบยัง่ยืน  จากผลการส ารวจโครงสร้าง
คอนกรีตซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างสะพานในเขตภาคกลาง และภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย  พบปัญหาคุณภาพและการเส่ือมสภาพของโครงสร้างเป็นจ านวนมาก    ซ่ึงจากการ
วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาพบวา่  ปัญหาเกิดในทุกขั้นตอนของการ 



 

 

 

ปฏิบติังาน  ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวประกอบดว้ย 

 
1. การวเิคราะห์และออกแบบ 

 
2. การเลือกวสัดุ 

 
3. การก่อสร้าง 

 
4. การบ ารุงรักษา ซ่ึงรวมถึงการบูรณะซ่อมแซม 

ตราบใดท่ีทั้งส่ีขั้นตอนไม่ไดถู้กปฏิบติัเป็นอยา่งดีและถูกตอ้ง  โครงสร้างคอนกรีต
ท่ีไดก้จ็ะไม่มีคุณภาพและมีอายกุารใชง้านสั้น  รูปท่ี 1  แสดงตวัอยา่งปัญหาการเส่ือมสภาพของ
โครงสร้างจากการส ารวจ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานผดิพลาดในแต่ละขั้นตอน 

 
 

         
 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
2.การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ปัญหาหลกัในขั้นตอนการออกแบบท่ีท าให้โครงสร้างเสียหาย เช่น แตกร้าวและมี
อายกุารใชง้านสั้นนั้นมาจากการก าหนดก าลงัของคอนกรีตโดยค านึง เพียงความตอ้งการในการ
รับแรงเน่ืองจากน ้ าหนักบรรทุก   แต่มิได้ค  า นึงถึงคุณสมบัติ ท่ีจ  า เ ป็นอ่ืนๆ ของ
คอนกรีต  เช่น  การหดตวั  เป็นตน้  รูปท่ี 2 แสดงตวัอยา่งของการแตกร้าวท่ีเกิดจากหดตวัของ
คอนกรีตในโครงสร้างแผ่นพื้น  เน่ืองจากการหดตวัไม่ไดถู้กพิจารณาในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ 

 
 

 
 



 

 

 

ส าหรับกรณีของปัญหาในขั้นตอนการเลือกวัสดุนั้ น  มีสาเหตุหลักอยู่ 2 
ประการ  คือ 1) เลือกวสัดุ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ชนิดของวสัดุและส่วนผสมของคอนกรีต)  โดย
มิไดค้  านึงถึงคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ  เช่น  คุณสมบติัทางดา้นความร้อน  การหดตวั  ความ
คงทนต่อการเส่ือมสภาพต่างๆ  และ 2)  เลือกวสัดุโดยมิไดพ้ิจารณาใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงสร้างนั้น  รูปท่ี 3  แสดงผลของการส ารวจความเสียหายของสะพานโดยแกนนอน
แสดงอายขุองโครงสร้าง ณ เวลาท่ีส ารวจและแกนตั้งแสดงระดบัความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก
การเป็นสนิมของ เหล็กเสริม  ผลของระดบัความเสียหายในรูปท่ี 4  แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
สะพานในเขตภาคกลางจะมีอายุการใชง้านยาวนานกว่ากลุ่ม สะพานในเขตภาคตะวนัออกซ่ึง
อยู่ใกลท้ะเล  ทั้งๆท่ีสะพานทั้งหมดสร้างโดยใชม้าตรฐานการออกแบบและขอ้ก าหนดวสัดุ
เดียวกนั  อนัน้ีเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีคลอไรดใ์นบริเวณภาคตะวนัออกซ่ึงใกลท้ะเล จะ
มีความรุนแรงต่อการเป็นสนิมของเหลก็เสริมมากกวา่สภาพแวดลอ้มในเขตภาคกลาง 

ในกรณีของปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น  เกิดมาจากการปฏิบติังานก่อสร้างท่ี
ไม่ดี ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  และไม่ไดมี้การควบคุมงานท่ีดี  ท าให้ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของการก่อสร้าง  ปัญหาท่ีพบมากและเป็นปัญหาใหญ่  กเ็ช่น  ขอ้ก าหนดการควบคุม
คุณภาพไม่ครบถว้น (ควบคุมแต่ก าลงัอดัและค่ายบุตวั)  การบ่มท่ีไม่ดีไม่เพียงพอ  เทและเขยา่
คอนกรีตไม่ดี  การท่ีระยะหุม้เหลก็เสริมไม่คงท่ีและไม่เพียงพอ 

 

 
       



 

 

 

 
 

   

 
 



 

 

 

ส าหรับในขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงคือขั้นตอนการบ ารุงรักษาโครงสร้างนั้น  กจ็ะมีปัญหา
ตั้งแต่การไม่ไดมี้แผนการบ ารุงรักษา  ปล่อยใหโ้ครงสร้างเส่ือมสภาพจนค่าใชจ่้ายในการบูรณะ
ซ่อมแซมสูง  หรือใชก้ารไม่ไดจ้นตอ้งทุบท้ิงสร้างใหม่ (รูปท่ี 5)  หรือถา้มีการบ ารุงรักษากเ็ลือก
วสัดุไม่ถูกตอ้ง (รูปท่ี 6) 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
หรือปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งไม่มีคุณภาพเป็นตน้  โดยหลกัการแลว้การท าการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัน่าจะเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งและมี ค่าใชจ่้ายในระยะยาวต ่าท่ีสุด  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษานั้นจะเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ (ไม่เป็นเส้นตรง) เม่ือเทียบกบัระดบัความเสียหาย  ดงันั้น 
โดยหลกัการแลว้จึงไม่ควรปล่อยใหโ้ครงสร้างเส่ือมสภาพไปจนตอ้งการการซ่อมแซม  แต่ควร
ท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั อย่างไรก็ดีส าหรับโครงสร้างท่ีเลยจุดท่ีจะท าการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัไปแลว้ (ปรากฏความเสียหายอยา่งชดัเจนแลว้)  ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในประเทศ  ก็
จ  าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบและจดัท าระบบฐานขอ้มูล  ของระดบัความเสียหายของโครงสร้าง
เหล่านั้น  เพื่อประโยชนใ์นการวางแผนการบ ารุงรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  ข่าวอุบติัเหตุและการพงัทลายของโครงสร้างคอนกรีตมีให้
เห็นอยู่หลายเหตุการณ์ (ดูรูปท่ี 7)  ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากการขาดการตรวจสอบติดตามและ
บ ารุงรักษา 

 
 

 



 

 

 

 

ในประเทศไทยกมี็โครงสร้างคอนกรีตท่ีมีปัญหาหรือพงัทลายเน่ืองจากการขาดการ 
บ ารุงรักษาท่ีดีอยู่มาก (ดูรูปท่ี 8)  อย่างไรก็ดี  ปัญหาเหล่าน้ีก็ไม่ไดรั้บการให้ความส าคญั
เท่าท่ีควรในอดีตจวบจนปัจจุบนั 

 
 

 
 



 

 

 

การปล่อยปละละเลยให้โครงสร้างท่ีมีอยู่เ ส่ือมสภาพไปเร่ือยๆโดยไม่มีการ
บ ารุงรักษาท่ีเหมาะสมจะท าให้ประเทศต้องมีภาระสูงมากในการฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษา
โครงสร้างซ่ึงจะมีจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต  ซ่ึงสภาวการณ์น้ีเป็นท่ีวิตกกนัอยา่งยิ่งใน
หมู่ประเทศท่ีพฒันาไปก่อนหนา้ ประเทศไทยแลว้ว่างบประมาณในการก่อสร้างอาจจะตอ้งถูก
ใชใ้นการบ ารุงรักษาเสีย เป็นส่วนใหญ่  ในกรณีท่ีรุนแรงมากอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ เลยกเ็ป็นได ้

3. ทางออกและการแก้ไข 

ส าหรับโครงสร้างท่ีจะสร้างใหม่การแกปั้ญหาดงั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น  จ าเป็นตอ้ง
อาศัยความร่วมมือและความเข้าใจของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ ก่อสร้าง  ซ่ึง
รวมถึง  เจา้ของงาน  ผูอ้อกแบบ  ผูก่้อสร้าง  ผูค้วบคุมงาน  และผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
บ ารุงรักษา  การก าหนดราคาค่าก่อสร้างอาจจ าเป็นตอ้งค านึงถึงราคาท่ีรวมอายกุารใชง้าน (Life-
cycle cost)  เจา้ของงานจ าเป็นตอ้งเขา้ใจประเด็นน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้ของงานท่ีเป็น 
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการใชจ่้ายจากเงินภาษีอากร  เจา้ของงานยงัจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดขอ้ก าหนดทางดา้นอายุการใช้งานและความคงทนไวใ้น งานก่อสร้าง  ผูอ้อกแบบ
จ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้ให้สามารถออกแบบโดยค านึงถึงคุณสมบติัระยะ ยาวและประเมิน
อายุการใช้งานได้  ผูก่้อสร้างจ าเป็นต้องก่อสร้างให้ได้ตามรายการในแบบก่อสร้างและ
ขอ้ก าหนดของ การก่อสร้าง  ผูค้วบคุมงานจ าเป็นตอ้งควบคุมการก่อสร้างใหไ้ดดี้และทา้ยสุด
เจา้ของงานจ า เป็นตอ้งท าการตรวจสอบติดตาม  และวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างท่ีสร้าง
ข้ึนมา 

ส่วนในกรณีของโครงสร้างท่ีสร้างเสร็จแลว้ทั้งท่ียงัไม่มีความเสียหาย  หรือเกิด
ความเสียหายแลว้นั้น  จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบเพื่อทราบระดบัความเสียหาย  ชนิดของความ
เสียหายและแนวโนม้อตัราการเพิ่มของการเส่ือมสภาพในอนาคต  และจดัท าระบบฐานขอ้มูล
ของความเสียหายของโครงสร้างภายใตค้วามรับผดิชอบ (ซ่ึงการจดัท าระบบฐานขอ้มูลอาจไม่ 



 

 

 

จ าเป็นในกรณีท่ีมีโครงสร้างท่ีตอ้งดูแลไม่ มาก)  ทั้งน้ีเพื่อจะได้สามารถวางแผน  จัด
งบประมาณ  และด าเนินการบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

4.  สรุป 

บทความฉบบัน้ีไดร้วบรวมใหเ้ห็นถึงปัญหาของการไดม้าซ่ึงโครง สร้างท่ีขาด
คุณภาพและมีอายกุารใชง้านสั้น  โดยอาจเกิดจากขั้นตอนการวเิคราะห์ออกแบบ  ขั้นตอนการ
เลือกวสัดุ  ขั้นตอนการก่อสร้าง  และขั้นตอนการบ ารุงรักษาหรือหลายขั้นตอน
รวมกนั  ถึงแมว้า่หนทางการแกไ้ขท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทความน้ียงัไม่มีความละเอียดชดัเจน มาก
นกั  แต่กห็วงัวา่จะพอท าใหเ้ห็นภาพของความจ าเป็นในการเปล่ียนแนวคิดและวธีิการ 
ปฏิบติังานก่อสร้างในทุกขั้นตอน  ส่วนรายละเอียดการแกไ้ขนั้น  สามารถติดตามไดจ้ากการ
ประชุมวชิาการหรือการสัมมนาของสมาคมคอนกรีตไทยหรือ ว.ส.ท. หรือ การสัมมนา/เทคนิค
พิจารณ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าประมวลขอ้ บงัคบัหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป 
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