องค์ สิบ.... นานา (ไม่ เป็ น) สาระ
โดย ว่าที่นายช่ างหย่ าย

ผมมี เรื่ อง (คล้ายคล้ายจะ) เบิ กบานมาเล่าให้ฟังครั บ...ครอบครัวเราเพิ่งไปเที่ยว
ชายทะเลใกล้ๆ มา….โชคดีที่จองได้บา้ นพักแสนสบายติดชายทะเลเลยละครับ...แต่กม็ ีโชคร้าย
ตาม มาตามปกติเหมือนกัลล์...ปกติพอพวกเราชักเป็ นหนุ่ม (มากขึ้น) ผมกับนายอามก็ “มิค่อย”
จะได้ไปเที่ยวกะป๊ ะป๋ าหม่าม้าซักเท่าไหร่ ...ค่าที่ เราเก๊าะมีธุรกิจหัวใจต่างกันใช่ ไหมครับ แต่
คราวนี้ เป็ นเวลา “ครอบครัวอบอุ่นครับ” ….เราแวะกินข้าวกลางวันแสนอร่ อยแถวศรี ราชา…
ร้านนี้เค้าเลี้ยงปลาช่อนอเม ซอน135ตัวมหึ มา เรี ยกว่าความยาวเท่ากับความสู งของผมตอนอายุ
13-14 ฤดูฝนเลย...ดูแล้วน่ากลัวมัก่ มัก่ …ค่าที่ ดูเหมือนมันอาจงับมือเราได้ถา้ เผลอหย่อนนิ้วลง
ไป...ความที่ร้านเขาอยูต่ ิด ทะเลเลยนะครับ...(ไม่รู้สร้างได้งยั๊ ...เพราะชายหาดนี่น่าจะเป็ นทรัพย์
สมบัติของชาตินะครับ)...แต่ที่น่าสนใจทาให้ผมฉุ กใจคิดเก๊าะคืออาคารคอนกรี ต เสริ มเหล็กนี้
จะเป็ นยังไงน๊อถ้าอยูช่ ิดติดกะทะเล ขนาดนั้น...พอกินข้าวเสร็ จมาจอดรถที่ที่พกั เราเก๊าะเดินขึ้น
ไปบนห้อง...ชื่น ชมกะบรรยากาศ ฟ้ าสวย น้ าใส จากระเบียงได้ซกั พัก…. เถียงกันอย่างเอาเป็ น
เอาตาย ระหว่างเรา(คือผมกะนายอาม) และฝ่ ายตรงกันข้ามคือพี่เอิง สาวสวยที่อุตริ เดินออกมา
จากท้องแม่ก่อนผม...(เราเลยจาใจต้องยอมแพ้ตามวิสัย สุ ภาพหลุด หลุด… เอ๊ย…สุ ภาพบุรุษน่ะ
ครับ)...ฟ้ าใสน้ าสวยจริ งๆ นะครับ ที่นี่เค้ามีเทอเรซกว้างขวางยื่นออกไปเหมาะสาหรับกินลม
ชมวิว ฝันถึงหวานใจเป็ นอย่างยิง่

พอฝ่ ายสามร้ อ ย (ลบสองร้ อยเก้า สิ บแปด...คุ ณเคยดู หนังยี่เ กฝรั่ งเรื่ องสามร้ อยไหมครั บ ...
เรื่ องราวของพวกสปาร์ตา้ บวกแรมโบ้ที่สู้กนั ซะเลือดท่วมจอเลย) แพ้ถอยทัพ...เราเก๊าะตัดสิ นใจ
ไปเดินเล่นดีกว่า…จะได้ดูว่าจะมีที่แอบไปนัง่ กินเบียร์กะป๊ ะป๋ าได้ที่ไหนมัง่ ...โอโฮ… พอเดิน
มาที่ เ ทอเรซชั้น ล่ า งที่ ติ ด กะทะเลยิ่ง กว่ า เราเก๊ า ะทาตาปริ บ ๆ ดู ห น้า กัน ว่ า จะเอายัง ไงดี . ..
ผมเชื่อแล้วละครับ...ที่เค้าว่าฝาแฝดนี่ มักจะคิดอะไรคล้ายๆ กัน...เราคิดถึงสไลด์ของอาจารย์หิน
พร้อมกันเลยนะครับ เพราะรู ปที่เราเคยเห็นนี่ละม้ายเหมือนเสา กะคานยืน่ ที่อยู่ เหนือหัวเรามาก
..มันเป็ นยังไงเหรอครับ คืองี้...เสาที่เราเห็นนี่ คอนกรี ตแตกหลุดร่ อนเป็ นแนวตลอดความสู ง
ของเสา เห็นเหล็กเสริ มที่เป็ นสนิมซะเกือบจาเหล็กไม่ได้… พอแหงะหน้าขึ้นไปมองห้องที่เรา
แย่งชิ งกับพี่สาวคนสวยแทบตาย ท้องคานที่ยื่นออกมาตั้งยาวนี่ ...คอนกรี ตหลุดร่ อนเห็นเหล็ก
เสริ ม...และสนิม เพียบ......อันนี้ถา้ อาจารย์หินมาเห็นต้องบอกเลยว่า “รุ นแรง...คอนกรี ตป่ วย!”
เราปรึ กษากันด้วยลูกกะตา แล้วเก๊าะเลยพากันไปหาป๊ ะป๋ า

ปลาช่อนอเมซอนอ่านหนังสื อ
“เอ็งพูด” นายอามเค้าสั่งผม
“เอ็งตะหาก …ได้คะแนนดี กว่านี่ นา” ผมปฏิเสธ...โชคดี ที่ตะลาการ...เงยหน้าขึ้นมาตัดสิ น
“พร้อมๆ กันน่ะแหละ...มีอะไรหรื อโอม อาม”
“ย้ายเหอะพ่อ...ไปนอนโรงแรมดีกว่า”
“Why”…เห็นไหม...พ่อผมได้เชื้อหางๆ มาจากอาจารย์ม้ งั ...
“เหอะพ่อ เดี๋ยวจะบอกละเอียดเล้ย”
สรุ ป ว่าป๊ ะป๋ าก็แสนจะดี ไม่ถามซักกะคาทั้งๆ ที่มีเครื่ องหมายคาถามอันโตแปะอยู่ที่หน้าผาก
ชัดเจน...แล้วพวกเราเก๊าะย้าย วิกไปพักโรงแรมแทน...โชคดีแฮะ เพราะอยูใ่ กล้ความเจริ ญและ
แสงสี ศิวิไลซ์เข้ามาหน่ อย...พอฟั งเหตุผลของเราสอง คนแล้วดูท่าทางคุณพ่อจะเป็ นปลื้มมาก
ค่าที่ “ดี แล้วลูก…โอมอามช่ างสังเกตแล้วก็รู้จกั ประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา...แต่ พ่อฟั งที่ลูกเล่า
มายังไม่ ค่อยเข้าใจ...เพราะลูกไม่ค่อยได้เล่ ารายละเอี ยดซัก เท่ าไหร่ ...เอางี้ ดีไหม ลูกไปหา
คาตอบมาอธิ บายให้พ่อให้เข้าใจชัดๆ ได้ไหม ถ้าชัดเจนละก็...พ่อจะจ่ายค่าอ้อยให้ชา้ งแดง 10
เชือกเลย!”
ไชโย! นี่หมายความว่าถ้าผมไปค้นมาเล่าให้พ่อฟังชัดๆ ละก็...เราจะมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพิ่มล่ะครับ

...ผมยิง่ ถังแตกอยูด่ ว้ ย...ไป ครับ...ไปค้นหนังสื อกัน...แหม...ผมละไม่อยากบอกเล๊ยว่าพ่อผมนี่
สงสัยอ่านสาม ก๊กมาหลายรอบแหงๆ ….ค่าที่ เข้าใจใช้กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการวงเล็บ
หลอกล่อให้เราไปอ่านหนังสื อ แถมยังมีมือที่คอยถือถุงเงินสั่นไหวๆ ให้เราใจเต้นซะอีก...เหอะ
...ผมจะทาเป็ นโง่ๆ ไม่รู้ทนั มัง่ ...ฮื่อ...ให้รู้ไปว่าใครจะแพ้!
ตอนอาจารย์ฉายสไลด์ เกี่ยวกับคอนกรี ตที่ “แย่ๆ” ให้ดูนิดๆ หน่อยๆ...เราเก๊าะ...งั้น
งั้น...แถมอาจารย์ยงั บอกอีกนิ ดเดียว...ด้วยคาดว่าพวกเราจะแสนดี...ไปหาอ่าน เอาเอง...แต่...
พวกผมชอบฝากอาจารย์ไว้ก่อนนี่ครับ...เลยยย ยังไม่ได้อ่าน! แต่พอมาเห็นของจริ งเข้าชักตกใจ
...จริ งๆ นะครับ ถ้าคุณเห็นแล้วจะตกใจ...เอ มันจะอยูไ่ ด้อีกซักกี่น้ า เอ...มันจะซ่อมยังไงนะ เอ...
มันเกิดจากอะไรนะ...เอ...ถ้าไปทางานจริ งนี่ “นายช่างโอม กะนายช่างอาม” คนเก่งจะป้ องกัน
ไม่ให้เกิดได้ไหม...เฮ้อ...มันน่ารู ้ชะมัด...จริ งไหมครับ...

พื้นที่ จาก “กรณี ศึกษา”ของเรา…(ของผมกะนายอามไงครับ) น่าจะจัดอยูใ่ นจาพวก
บริ เวณคลื่นซัดถึง ถึงห่ างฝั่ งนิ๊ ดนิ ด….ก่อนอื่น...ขอบอก...ว่าเค้าจัดแบ่งบริ เวณที่จะได้รับผล
กระทบจากอิทธิ พลลมทะเลเป็ น 4 ลักษณะนะคร๊ าบ คือ บริ เวณที่จมอยู่ใต้น้ าทะเลตลอดเวลา
136 เป็ นที่เกาะของหอยนางรมแสนอร่ อย บริ เวณน้ าขึ้นน้ าลง137 บริ เวณคลื่นซัดถึง138 และ
บริ เวณห่างฝั่ง139...แต่แหมบริ เวณที่อยูห่ ่างนี้ถา้ มันอยูห่ ่างน้ าทะเล ไม่เท่ากันมันเก๊าะย่อมได้รับ
ผลไม่เท่ากันแหละครับ...อย่างความสัมพันธ์กะ สาวๆ ไง...ถ้าห่ างกันมากๆ อิทธิ พลของความ
รักก็เจือจางตามระยะทาง แต่ถา้ อยูใ่ กล้กนั มากหน่อย มันเก๊าะจะมีอิทธิพลรุ นแรงมาก แต่ถา้

ชนิดอยูบ่ า้ นเดียวกันเลย...บางทีมนั เก๊าะอาจ...งั้นๆ...มั้ง...เหมือน เสาตอม่อคอนกรี ตที่จุ่มใต้น้ า
ทะเลละครับ...ส่ วนที่จมอยูใ่ ต้น้ าไม่ค่อยเป็ น อะไรหรอกครับ ยกเว้นเพรี ยงกับหอยนางรมอาจ
เกาะหนาหน่อย...ที่แย่สุดๆ คือตรงส่ วนที่คลื่นกระเซ็นสาดถึงน่ะแหละครับ...ถ้าคุณไม่เชื่อผม
ลองแอบ สังเกตท่าเทียบเรื ออายุซกั ...10 ปี ก็ได้ ส่ วนที่อยูเ่ หนือผิวน้ าซักเมตรสองเมตร สภาพ
จะแย่กว่าส่ วนบนสุ ดหรื อส่ วนใต้น้ า...ส่ วนที่อยูไ่ กล๊ไกลจากชายทะเลซัก 5 กิโล 10 กิโล (เมตร)
ก็จะมีสภาพดี ข้ ึน ดี ข้ ึนตามลาดับ...ถ้าจะมีปัญหา...ก็น่าจะมาจากสาเหตุ อื่นๆ แหละครับ ทา
ไมน่ะเหรอครับ...เพราะพฤติกรรมของไอเกลือมันแตกต่างกันน่ะซี ครับ...ตัวการ สาคัญที่ทาให้
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ของเสากะคานบ้านพักตากอากาศ) เสื่ อมโทรม (จนผมกะนายอาม...
ตกใจ) เก๊าะคือเกลือครับ...ไอ้เจ้าบ้านหลังนั้นมันอยูช่ ิดติดทะเล...เก๊าะเลยโดน เข้าไปเต็มๆ...ที่น้ ี
ในน้ าทะเลทัว่ ๆ ไปนี่มีเกลือคลอไรด์...อยูซ่ กั 20,000 พีพีเอ็ม แล้วก็ยงั มีเกลือซัลเฟตชนิดต่างๆ
หลงจ๊ง แปลว่ารวมกันประมาณซัก 3,000 พีพีเอ็ม แต่ดูจากสัดส่ วนคุณเก๊าะเดาได้แหงๆ ว่า….
อะไร จะเป็ นมาเฟี ยหรื อตัวที่มีอิทธิ พลมากสุ ด นอกจากปริ มาณจะน้อยกว่าแล้วนะครับ พวก
ซัลเฟตนี่ ถา้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มีคลอไรด์ ผลกระทบมัน ก็จะไม่ รุนแรงเท่ ากับตอนเป็ น
ศิลปิ นเดี่ยว ทาไมนะเหรอครับ...เรื่ องนี้ตอ้ งเล่ายาว...ผมผลัดไว้ก่อนก็แล้วกัน
135 ปลาช่อนอเมซอน เป็ นปลาน้ าจืดพันธุ์ Cat Fish ที่ใหญ่มาก ไอ้เจ้าปลาชนิดนี้มี
ญาติ อ ยู่ใ นแม่ น้ า โขง ที่ เ ราเรี ยกว่า ปลาบึ ก ไงครั บ แต่ ที่ผ มพูดถึ ง นี้ เค้า มี ชื่อ สามัญ ว่า Zebra
Shovelnose Cat Fish หรื อ Tigerstriped Cat Fish อาศัยอยู่ใ นลุ่ มน้ า อเมซอน
136
Submerged
Zone
เป็ นบริ เวณที่ จ มอยู่ ใ ต้ ร ะดั บ น้ าตลอดเวลา
137 Tidal Zone เป็ นบริ เ วณที่ อ ยู่ใ นระดับ ระหว่ า งน้ า ขึ้ น สู ง สุ ด กับ น้ า ลงต่ า สุ ด
138 Splash Zone เป็ นบริ เ วณเหนื อ ระดับ น้ า สู ง สุ ด ที่ ไ ด้รั บละอองคลื่ น กระเซ็ น ถึ ง
139 บริ เวณที่อยูห่ ่างจากชายฝั่งตั้งแต่ 0-10 กม.เรี ยกว่า marine environment
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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 is
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 floor
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 nonstructural 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

รายงานการศึกษาคุณสมบัตแิ ละพฤติกรรมของ
คอนกรีต
เรียบเรียงจากบทความเรื่อง Performance Confirmation Tests on C100 Concrete
in Dubai, UAE
โดย Shusuke Kuroiwa, Yoshitaka Inoue, Kensuke Fujioka and Adel William
ผู้เรียบเรียง รศ. ดร. สุ วมิ ล สัจจวาณิชย์

ใน ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยีก ้า วหน้า ไปอย่ า งไม่ ห ยุด ยั้ง ในศาสตร์ ทุ ก ๆ ด้า น งาน
ทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เช่นกัน การพัฒนาสิ่ งใหม่ๆ ทั้งทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีทุกแขนง
ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การบริ หารจัดการ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการ
ของมนุษย์
นับตั้งแต่ Elisha Otis นักประดิษฐ์ชาวอเมริ กนั ได้ประดิษฐ์ลิฟต์ที่ใช้ขนส่ งในทาง
สู งในปี คศ .1853 (1) งาน ก่อสร้างก็ขยายขอบเขตออกไปในทางสู งอย่างน่ามหัศจรรย์ เมื่อสอง
ร้อยปี ที่แล้ว อาคารที่มีความสู งถึง 200 เมตร เป็ นเรื่ องที่ไกลเกินกว่าจินตนาการ ทว่าอาคารที่สูง
ที่สุดในปัจจุบนั สู งถึง448 เมตร (2 )และมนุษย์กา้ วข้ามขีดจากัดทางความสู งขั้นแล้วขั้นเล่า โดย
อาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่พฒั นาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 1940 คอนกรี ตที่มีกาลังสู ง 40 N/mm2 จัดเป็ นคอนกรี ตกาลังสู งมาก แต่ใน
ปี 1990 คอนกรี ตกาลังสู งถึง 220 N/mm2 เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ในห้องปฏิบตั ิการและในช่วงเวลา
20 ปี ที่ผา่ นมา การใช้คอนกรี ตกาลังสู ง 600 – 800 N/mm2 จัดเป็ นเรื่ องปกติในงานก่อสร้างจริ ง

การใช้คอนกรี ตกาลังสู งมากๆเหล่านี้เป็ นประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารสู งด้วย
เหตุผลหลายประการ ที่สาคัญคือการลดขนาดขององค์อาคารที่มีผลกระทบสาคัญต่อพื้นที่ใช้
สอย ความสู ง และน้ าหนักของอาคาร นอกจากนั้นยังเป็ นการใช้วสั ดุที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และสมคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อสร้างตึกสู ง รวมถึง
ตึกระฟ้ าที่เพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติและพฤติกรรมที่แตกต่างจากคอนกรี ตทัว่ ๆ ไปทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวของคอนกรี ตพิเศษเหล่านี้เป็ นเรื่ องสาคัญที่ผู ้ ใช้งานต้องมีความรู ้ความเข้าใจ
อย่างดี โดยเฉพาะพฤติกรรมในด้านการแตกร่ อนอย่างรุ นแรงเมื่อเกิดไฟไหม้ การหดตัวออโตจี
เนียส หรื อค่าคุณสมบัติทางกลที่ถูกต้อง ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญในการออกแบบและคาดการณ์ถึง
พฤติกรรมของโครงสร้างในอนาคต เช่น ค่า E (Modulus of Elasticity) ค่าสัมประสิ ทธิ์การล้าที่
จะเกี่ยวข้องกับการเสี ยรู ปจากการใช้ค่า E ต่า เมื่อเทียบกับค่ากาลังที่สูงมากของคอนกรี ต
บทความฉบับ นี้ เ รี ย บเรี ย งจากรายงานการศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ แ ละพฤติ ก รรมของ
คอนกรี ตที่มีกาลังสู งถึง 1,000 กก/ซม2 ที่ใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นที่ใช้ในงานก่อสร้างจริ งในประเทศดูไบ
(3) ซึ่งมีโครงการก่อสร้างอาคารระฟ้ าจานวนมาก และมีสภาพแวดล้อมรุ นแรงทั้งสภาพอากาศ
เกลือคลอไรด์ และซัลเฟต คณะนักวิจยั ได้ศึกษาคอนกรี ตกาลังสู ง 100 N/mm2 ซึ่ งผลิตจากวัสดุ
ท้อ งถิ่ น ทั้ง คุ ณ สมบัติ แ ละพฤติ ก รรมโดยรวมถึ ง พฤติ ก รรมของคอนกรี ต สดที่ เ กี่ ย วกับ
ความสามารถทางานได้ ระยะเวลาก่อตัวในช่วงต้นและปลาย ค่ากาลังอัด ค่า E การหดตัว แบบ
ออโตจีเนียส พฤติกรรมการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและการล้า การทนไฟ นอกจากนั้นยัง
ได้ศึกษาพฤติกรรมในด้านความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานใน ภูมิประเทศที่รุนแรงของ
ประเทศดูไบทั้งด้านอุณหภูมิ การทาลายจากคลอไรด์และซัลเฟต โดยพิจารณาจากการซึ มผ่าน
ของน้ าและคลอไรด์ของคอนกรี ตที่ใช้ร่วมกับเถ้าลอย ซิลิกา้ ฟูม และสารลดน้ าอย่างมาก ซึ่ งเป็ น
กระบวนการปฏิบตั ิที่ใช้ทวั่ ไปในประเทศนี้
ในรายงานประกอบด้วยรายละเอียดสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการศึกษาคุณสมบัติของ
ตัวอย่างคอนกรี ตสดและคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว โดยได้เติมเส้นใย PolyPropylene ร้อย ละ 0,
0.1 และ 0.15 โดยปริ มาตรเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิภาพการต้านทานการแตกหลุดร่ อนเมื่อ

ได้ รับความร้อนสู งซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาของคอนกรี ตกาลังสู งที่มีเนื้อ ทึบแน่นและได้
เลือกสัดส่ วนผสมที่มีเส้นใยผสมร้อยละ 0.1 หรื อ 0.91 กก/ม3
ในการศึกษาส่ วนที่สองซึ่ งเป็ นการศึกษาเสาจาลองคู่แฝดที่หล่อขึ้นโดยใช้วิธีก่อ
สร้างและวัสดุเช่ นเดียวกับเสาจริ งในโครงสร้าง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกิดความร้อนภายใน
ผลกระทบจากการบ่มและกาลังอัดของ คอนกรี ตโครงสร้างจากการเจาะตัวอย่างศึกษา
รายละเอียดของการศึกษาสรุ ปแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3
ตารางที่ 1 รายละเอียดชุดการทดสอบ
Series of
experiments
Objective

Concrete

#1 Tests to confirm basic
properties
Basic properties of fresh and
hardened concrete with a
compressive strength of 100
N/mm2

1) C100 without fiber
2) C100 with 0.91
kg/m3 polypropylene fiber
s
3) C100 with 1.37
kg/m3 polypropylene fiber
s

#2 Experiment using mock-up
columns
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
1) C100 with 0.91
kg/m3 polypropylene fibers

ตารางที่ 2 รายละเอียดวัสดุทดสอบ
Material
Cement
Mineral admixture

Coarse aggregate

Details
Ordinary portland cement
Fly ash
Silica fume
Washed crushed sand
(limestone)
Natural dune sand
Crushed stone (limestone)

Chemical admixture

superplasticizer

Fiber

Polypropylene fibers (PPF)

Fine aggregate

d=3.15 g/cm3 S=320m2/kg
d=2.17 g/cm3 S=320m2/kg
d=2.20 g/cm3 S=21m2/g
d=2.7 g/cm3 A=1.0%
d=2.65 g/cm3 A=0.9%
d=2.70g/cm3 A=0.6%
Maximum size:10mm.
Polycarboxylic ether
polymers
Length :12mm.
Thickness: 18 microns

d: specific gravity S: Blaine fineness A: Absorption

ตารางที่ 3 รายละเอียดส่ วนผสม
รายละเอียด
Air content,%
Water,kg/m3
OPC, kg/m3
Fly ash, kg/m3
Silica fume, kg/m3
Fine ag.(Washed crushed sand)
kg/m3
Fine ag.(Natural dune sand) kg/m3
Coarse ag.( crushed stone) kg/m3
Polypropylene fibers, kg/m3
Superplasticizer,mL
Series of experiment

C100 without
fibers
1.5
1.33
500
90
45
600

C100 with
0.91 kg/m3 PPF
1.5
1.33
500
90
45
650

C100 with
1.37kg/m3 PPF
1.5
1.33
500
90
45
650

310
790
0
11000
#1

260
800
0.91
14000 15250
#1 #2

260
800
1.37
15500
#1

ในการศึกษานี้ นกั วิจยั ได้พยายามลดข้อจากัดในการทดสอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์เท่าที่จะทาได้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลใกล้เคียงความเป็ นจริ ง เช่ น การลดการยึดรั้งเนื่ องจาก
แบบในการศึกษา การหดตัวแบบออโตจีเนี ยส ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับเต็ม(3)
และได้พบพฤติกรรมของคอนกรี ตกาลังสู งดังสรุ ปรายละเอียดต่อไปนี้
1. คอนกรี ต กาลังสู งที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นร่ วมกับซิลิกา้ ฟูม เถ้าลอย และสารลดน้ าปริ มาณ
มาก โดยมีคุณสมบัติตามต้องการนั้น สามารถเป็ นไปได้เมื่อใช้วธิ ีการปฏิบตั ิจริ ง

2. พฤติกรรมในด้านความสามารถทางานได้น้ นั เมื่อทดสอบตามวิธีการ T50 – BS 1881 part
102 คอนกรี ตมีค่าการไหลลดลง และเวลาที่วดั ได้เมื่อมีการไหล 50 ซม. เพิม่ ขึ้น หากใส่ เส้นใย
ปริ มาณมากขึ้น โดยคอนกรี ตที่มีเส้นใย 0.91 กก/ม3 (0.10%) คงค่าการไหลได้ไม่นอ้ ยกว่า 60
ซม. เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยยังคงมีกาลังอัดที่ 56 วัน 120 N/mm2 ซึ่งสู งกว่ามาตรฐาน
3. อย่าง ไรก็ดี คอนกรี ตเติมเส้นใยที่ใช้ในการศึกษานี้ ซึ่งเติมสารลดน้ าปริ มาณมาก มากขึ้นกว่า
ปกติ เพื่อคงค่าการไหลตามต้องการนั้น มีระยะเวลาก่อตัวนานกว่า 10 ชัว่ โมง และปัจจัยนี้
ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนากาลังในช่วง 7 วันแรก อย่างไรก็ดี ในการทางานจริ งอาจแก้ไข
ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนชนิดสารลดน้ าปริ มาณมากและให้ความ ระมัดระวังในการใช้แบบหล่อ
ทั้งแบบ Jumping Form และแบบเลื่อน (Slip Form)
4. การ เติมเส้นใยและปริ มาณที่ใช้ทาให้กาลังอัดของคอนกรี ตลดลง โดยลดลงมากขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น อย่างไรก็ดี กาลังที่อายุ 56 วัน แม้จะลดลงแต่ยงั อยูท่ ี่ระดับ 120 N/mm2 ซึ่งยังคงเป็ นไป
ตามข้อกาหนด (สู งกว่า 100 N/mm2) การพัฒนากาลังของคอนกรี ตแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การพัฒนากาลังของคอนกรีตกาลังสู งทีใ่ ส่ และไม่ ใส่ เส้ นใย

1. การใช้หินปูนบดเป็ นทั้งมวลรวมหยาบและละเอียด สาหรับคอนกรี ตกาลังสู งมี
แนวโน้มที่จะให้คอนกรี ตที่มีเสถียรภาพสู ง เช่ น ค่า E ที่อายุ 56 วัน เกิน 50 kN/mm2 (ASTM
469) ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบคอนกรี ตทั้งชนิดไม่มีและมีเส้นใย (ร้อยละ 0, 0.1, 0.15) มี
ค่า 52,100 53,300 และ 52,400 N/mm2 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับค่าจากการประมาณด้วย
สมการของ JASS 5(4) ซึ่ งคานวณได้ 55 kN/mm2 แม้จะมีความแตกต่างอยู่บา้ งเนื่ องจากใน
การศึกษาใช้มวลรวมทั้งหยาบและละเอียด จากหินปูนบดล้วน แต่ผลชี้ว่าค่าจากสมการสามารถ
ใช้ประมาณค่า E สาหรับคอนกรี ตกาลังสู งได้ใกล้เคียง
2. ค่าการหดตัวออโตจีเนียสมีค่าต่าประมาณ 500 – 600 ไมครอน (อายุ 91 วัน) แม้
เมื่ อใช้ซีเมนต์ปกติ ร่วมกับซิ ลิกาฟูม และใช้ค่าอัตราส่ วนน้ าต่ อวัสดุ ประสานต่ าเพียง 0.209
นอกจากนั้นค่าเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวจากความร้อนก็มีค่าต่า เพียงประมาณ 7.8 x
10-6/°C เมื่อเทียบกับค่าโดยประมาณ10 x 10-6/°C ซึ่ งทั้งสองกรณี นักวิจยั คาดว่าเป็ นผลจากการ
ใช้มวลรวมหินปูน ซึ่งจัดเป็ นข้อดีเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากหน่วยแรง และหน่วยการยืดตัว
ที่อาจจะเป็ นผลจากความร้อนจากปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น
3. ใน ด้านพฤติกรรมการคืบ ตัวอย่างคอนกรี ตที่ทิ้งไว้ในอากาศมีค่าความเครี ยด
เมื่ อได้รับแรงกระทานาน 240 วัน สู งกว่าตัวอย่างที่ มีการผนึ กผิว ในสภาพเดี ยวกัน (500
ไมครอน เที ย บกับ 400 ไมครอน) ซึ่ ง ชี้ ชัด ว่า ลัก ษณะการแห้ง ตัว มี ผ ลกระทบส าคัญ ต่ อ
พฤติกรรมของคอนกรี ตกาลังสู ง มากกว่าคอนกรี ตปกติ และสาหรับโครงสร้างตึกระฟ้ าซึ่ งมักมี
พื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่กว่าปกติมาก และมีการแห้งตัวช้ากว่าปกติยอ่ มต้องการความเอาใจใส่
ในการบ่มมากกว่าปกติ
4. ผล การศึกษาพฤติกรรมด้านความคงทนทั้งการซึ มผ่านของน้ าและคลอไรด์ จาก
การศึ กษานี้ แสดงว่าคอนกรี ตก าลังสู ง มี ค วามคงทนสู ง เพี ยงพอสาหรั บการใช้ง าน แม้จ ะมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้ปริ มาณเส้นใยมากขึ้น
5. ผลการศึกษาพฤติกรรมของเสาจาลองขนาดพื้นที่หน้าตัด 1.0 x 1.0 ม. ใช้ร่วมกับ
แบบที่มีฉนวน Polystyrene หนา 5 ซม. หุ ม้ แสดงว่าอุณหภูมิภายในมิได้เพิ่มสู งผิดปกติภายใน
24 ชัว่ โมงแรก แต่จะพัฒนาจนมีอุณหภูมิซ่ ึ งวัด ณ บริ เวณกลางเสาเพิ่มสู งถึง 70°C หลังจากเท
คอนกรี ตได้ 2 วัน โดยมีความแตกต่างจากอุณหภูมิที่วดั ณ ระยะจากมุมเสา 5 ซม. เพียง 6°C

6. ค่ากาลังอัดของแท่งคอนกรี ตที่เจาะจากเสาจาลองบริ เวณใกล้ศูนย์กลางของเสาที่
อายุ 28 และ 56 วัน มีค่าผันแปรระหว่าง 91.4 – 98.4 N/mm2 และ 95.6 – 107 N/mm2 ตามลาดับ
ซึ่ งมีค่าต่ากว่ากาลังของแท่งตัวอย่างรู ปลูกบาศก์ที่เก็บตามปกติที่อายุเดียวกัน (56 วัน) เล็กน้อย
(115 N/mm2) อย่างไรก็ดี กาลังของแท่งตัวอย่างที่เจาะเก็บจากเสาจาลอง ณ ตาแหน่งต่างกันไม่
ต่างกันมากนัก ซึ่ งแสดงว่าอาจเป็ นผลจากการติ ดตั้งฉนวนที่แบบซึ่ งป้ องกันผลกระทบจาก
อุณหภูมิ ที่แตกต่าง ณ ตาแหน่ งต่างๆ กัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงตาแหน่งของคอนกรี ต
ในเสาคอนกรี ต จากแท่ ง ตัวอย่าง เจาะตามยาวบริ เวณด้า นบนของเสามี ค่า ต่ ากว่าระดับ อื่ น
ประมาณร้อยละ 4
7. เมื่ อ พิจารณาคุ ณสมบัติด้านการทนไฟซึ่ งเป็ นคุ ณสมบัติ สาคัญอย่างหนึ่ งของ
คอนกรี ต กาลังสู ง การวิจยั นี้แสดงว่าการเติมเส้นใยมีประสิ ทธิ ภาพมากในการลดคอนกรี ตหลุด
ร่ อน รุ นแรงเมื่อได้รับความร้อน เมื่อเทียบกับคอนกรี ตที่ไม่ได้เติมเส้นใยซึ่งเกิดการหลุดร่ อนใน
ช่วงเวลา 7 – 20 นาทีหลังได้รับความร้อนและหน้าตัดเสี ยหายรุ นแรงหลังจาก 55 นาที ขณะที่
คอนกรี ตตัวอย่างที่ใส่ เส้นใยทั้งร้อยละ 0.1 และ 0.15 ไม่แสดงการหลุดร่ อน และคงสภาพหน้า
ตัดได้เกินร้อยละ 94 ที่ระยะเวลา 55 นาที เช่นกัน
รายงานฉบับนี้ ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติและพฤติกรรมของคอนกรี ตกาลังสู ง
รวมถึ ง แนวทางที่ จ ะน าไปปรั บ ใช้ใ นการท างานจริ ง เพื่ อ ให้ไ ด้ค อนกรี ต ก าลัง สู ง มากที่ มี
คุณสมบัติที่ควบคุ มได้ตามต้องการ และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อย่างไรก็ดี ข้อมูลเหล่านี้ ยงั มี
ความจากัดโดยเฉพาะในกรณี คุณสมบัติของคอนกรี ตในอุณหภูมิ สู งซึ่ งจาเป็ นต้องมีการศึกษา
ต่อไปในอนาคต
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การเลือก การทดสอบ และความสั มพันธ์ ของ
กาลังอัดของคอนกรีตรู ปลูกบาศก์ และรู ป
ทรงกระบอก
โดยทัว่ ไปการออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กใช้กาลังอัดของคอนกรี ตเป็ นเกณฑ์ใน
การออกแบบ โดยมีสมมุติฐานว่าคอนกรี ตรับแรงอัดเป็ นหลักโดยไม่สามารถรับแรงดึง ดังนั้น
การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของคอนกรี ตในเรื่ องของการรับ
แรงอัด นอกจากนี้การทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ตเป็ นสิ่ งที่กระทาได้ง่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การทดสอบอื่นๆ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ตที่นิยมใช้กนั คือ ตัวอย่าง
รู ปลูกบาศก์และรู ปทรงกระบอก ซึ่ งทดสอบให้ตวั อย่างรับแรงอัดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจนกระทัง่
ตัวอย่างคอนกรี ตวิบตั ิ โดยทัว่ ไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 4 นาทีต่อตัวอย่าง กาลังอัดที่
คอนกรี ตรับได้อาจอยูใ่ นช่วง 100 ถึง 400 กก/ซม2 สาหรับคอนกรี ตกาลังธรรมดาหรื อมีค่า
มากกว่า 1000 กก/ซม2 ในกรณี ที่เป็ นคอนกรี ตกาลังสู งมาก
การทดสอบก าลัง อัด เป็ นเรื่ อ งส าคัญ มากเพราะเป็ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
คอนกรี ตที่ใช้งานรู ปทรงของคอนกรี ตที่นิยมใช้ในการทดสอบเพื่อหากาลังอัดของคอนกรี ตที่
นิยมกันมี 2 แบบ คือ รู ปลูกบาศก์และรู ปทรงกระบอก สาหรับในประเทศไทยพบว่านิยมใช้
ทั้ง 2 ประเภท เนื่ องมาจากอิ ทธิ พลของบัณฑิ ตที่สาเร็ จการศึกษาจากประเทศอังกฤษใน
ระยะแรกที่ใช้ตวั อย่างคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ และในระยะหลังที่บณ
ั ฑิตส่ วนใหญ่จบการศึกษา
จากสหรัฐอเมริ กา แคนาดา และออสเตรเลีย ที่ใช้ตวั อย่างคอนกรี ตรู ปทรงกระบอก
ก่อนอื่นต้องขอแนะนาถึงการเตรี ยมตัวอย่างคอนกรี ตทั้ง 2 ประเภท ซึ่ งมีความ
แตกต่ างกันทั้งขนาด วิธีการเตรี ยมการ ตลอดจนให้ผลของกาลังอัดที่แตกต่ างกัน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

คอนกรีตรู ปลูกบาศก์
แบบหล่อคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์เป็ นแบบเหล็กขนาด 15 ซม. ทาจากเหล็กหล่อหรื อ
เหล็กเหนี ยว ผิวเรี ยบ และสามารถป้ องกันไม่ให้น้ าปูนรั่วออกจากแบบในระหว่างที่เทหรื อมี
คอนกรี ตอยูใ่ นแบบ ก่อนการหล่อคอนกรี ตจะใช้น้ ามันทาบางๆ ที่ดา้ นในของแบบหล่อเพื่อให้
สามารถถอดแบบได้ง่ายขึ้น การทาน้ ามันมากเกินไปจะทาให้คอนกรี ตผสมกับน้ ามันส่ วนเกิน
ทาให้มีปัญหาเรื่ องการแข็งตัวและลดกาลังของคอนกรี ต
การหล่อตัวอย่างคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ใช้มาตรฐาน BS 1881 Part 108 [1] โดยใส่
คอนกรี ตสดลงในแบบมาตรฐานขนาด 15x15x15 ซม3 จานวน 3 ชั้น แต่ละชั้นให้เขย่าด้วย
เครื่ องเขย่าแบบโต๊ะหรื อกระทุง้ ด้วยเหล็กกระทุง้ อย่างน้อย 35 ครั้ง เหล็กกระทุง้ มีน้ าหนัก 1.8
กก. ยาว 38 ซม. หน้าตัดสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2.5 ซม. กระทุง้ คอนกรี ตอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็ น
ตัวแทนของคอนกรี ตที่หล่อในอาคารต่างๆ ซึ่ งได้รับการกระทุง้ หรื อเขย่าให้แน่ นอย่างเต็มที่
เช่นเดียวกัน แต่การกระทุง้ จะต้องไม่มากจนทาให้คอนกรี ตเกิดการแยกตัว ภายหลังจากกระทุง้
เรี ยบร้อยแล้วจึงปาดผิวหน้าคอนกรี ตให้เรี ยบ ทิ้งคอนกรี ตไว้ 244 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 15 ถึง 25
องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 จากนั้นถอดแบบออกและนาไปบ่มใน
น้ าที่อุณหภูมิระหว่าง 18 ถึง 22 องศาเซลเซี ยส การทดสอบนิยมทาเมื่อคอนกรี ตมีอายุ 28 วัน
ซึ่ งมักเป็ นอายุที่ใช้ในการออกแบบ แต่ท้ งั นี้ยงั สามารถทาการทดสอบที่อายุอื่นเช่นที่ 3, 7, 14
และ 90 วัน ก็ได้ หากทาการออกแบบกาลังของคอนกรี ตที่ใช้งานตามอายุดงั กล่าว
การทดสอบกาลังอัดใช้คอนกรี ตที่ผ่านการบ่มและอยู่ในสภาพเปี ยก โดยใช้หน้าที่
เรี ยบของคอนกรี ต 2 ด้านตรงกันข้ามเป็ นด้านรับแรง (ดูรูปที่ 1) ดังนั้นผิวหน้าด้านที่ปาดให้
เรี ยบจะตั้งฉากกับแกนของแรงกด การให้น้ าหนักกระทาแก่คอนกรี ตใช้อตั ราคงที่ที่ทาให้เกิด
ความเค้นเท่ากับ 0.40 เมกะปาสกาลต่อวินาที จนกระทัง่ คอนกรี ตวิบตั ิและไม่สามารถรับแรงที่
สู งขึ้นได้ต่อไปอีก การให้อตั รากดต่อคอนกรี ตที่เร็ วมากๆจะทาให้กาลังที่ทดสอบได้สูงกว่า
ความเป็ นจริ ง และในทางกลับกัน การให้อตั รากดที่ชา้ มากจะทาให้กาลังที่ทดสอบได้ต่ากว่า
ความจริ ง

รู ปที่ 1 คอนกรีตรู ปลูกบาศก์ทใี่ ช้ ทดสอบกาลังอัด
โดยเลือกด้ านทีเ่ รียบ 2 ด้ านตรงข้ ามกันมาทดสอบ
คอนกรีตรู ปทรงกระบอก
แบบหล่อมาตรฐานสาหรับเตรี ยมตัวอย่างคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 15 ซม. สู ง 30 ซม. ทาจากเหล็กมีความแข็งแรงผิวด้านในเรี ยบ สามารถคงรู ป
ทรงกระบอก และสามารถป้ องกันน้ าปูนหรื อคอนกรี ตไม่ให้รั่วออกมาจากแบบหล่อได้
มาตรฐาน ASTM C192 [2] ได้กาหนดให้หล่อคอนกรี ตลงแบบมาตรฐานเป็ น 3 ชั้น
แต่ละชั้นมีปริ มาตรคอนกรี ตเท่าๆกัน แต่ละชั้นกระทุง้ 25 ครั้งด้วยเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 61 ซม. โดยชั้นที่ 2 และ 3 ต้องกระทุง้ ให้ทะลุลงไปยังชั้นที่ต่ากว่า
ประมาณ 2.5 ซม. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เมื่อครบทั้ง 3 ชั้นแล้วจึงทาการปาดผิวหน้าของ
คอนกรี ตให้เรี ยบ และทิ้งคอนกรี ตไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 16 ถึง 27 องศาเซลเซี ยส โดยไม่
รบกวนจนคอนกรี ตแข็งตัว การถอดแบบจะทาเมื่อคอนกรี ตมีอายุ 248 ชัว่ โมงและนาไปบ่ม
ในน้ าปูนขาวอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 232 องศาเซลเซียส และทาการทดสอบกาลังตามอายุที่กาหนด
เนื่ องจากการหล่อคอนกรี ตแบบนี้ ผิวด้านบนของคอนกรี ตจะไม่เรี ยบพอ ASTM
C617 [3] ระบุให้ผิวหน้าของคอนกรี ตที่นามาทดสอบต้องเรี ยบและแตกต่างกันไม่เกิน 0.05
มม. ซึ่งอาจทาได้โดยการขัดผิวให้เรี ยบแต่เป็ นวิธีที่สิ้นเปลืองและใช้เวลามาก ดังนั้นจึงนิยมใช้

การเคลือบหัว (capping) คอนกรี ต ซึ่ งมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ การใช้ซีเมนต์เพสต์ขน้ เททับบนหัว
คอนกรี ตตอนเทเสร็ จใหม่ๆ การใช้กามะถัน และ ปูนปลาสเตอร์ กาลังสู งเคลือบหัวคอนกรี ตที่
แข็งตัวแล้ว การทดสอบคอนกรี ตโดยไม่ทาให้ผิวหน้าเรี ยบจะทาให้กาลังที่ทดสอบมีค่าต่ากว่า
ที่ควรจะเป็ น ผิวหน้าของคอนกรี ตที่ไม่เรี ยบหรื อเอียงเพียง 0.25 มม. อาจทาให้กาลังอัดของ
คอนกรี ตลดลงได้ถึงร้อยละ 33 และจะลดลงมากกว่านี้เมื่อเป็ นคอนกรี ตกาลังสู ง กาลังของ
วัสดุที่ใช้เคลือบหัวคอนกรี ตควรเท่ากับหรื อใกล้เคียงกับกาลังอัดของคอนกรี ตที่ทดสอบ ผิว
เคลือบหัวคอนกรี ตควรบางประมาณ 1.5 ถึง 3 มม. ซึ่ งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการรับ
แรงของคอนกรี ตภายใต้การทดสอบกาลังอัด นอกจากนี้ภายหลังการเคลือบหัวคอนกรี ตแล้ว
ต้องทิ้งให้วสั ดุที่เคลือบคอนกรี ตแข็งตัว เช่ น ถ้าวัสดุเคลือบผิวเป็ นกามะถันควรทิ้งให้แข็งตัว
อย่างต่า 2 ชัว่ โมง มิฉะนั้นเมื่อทดสอบการรับกาลังอัดคอนกรี ตผิวเคลือบที่ยงั ไม่แข็งตัวเต็มที่
จะแตกเสี ยหายก่อนทาให้กาลังอัดที่ได้ต่าลงกว่าความเป็ นจริ ง
โดยทัว่ ไปนิยมใช้กามะถันเคลือบหัวคอนกรี ตสาหรับคอนกรี ตที่มีกาลังไม่สูงมาก
กรณี ที่คอนกรี ตมีกาลังสู งมากจะใช้การขัดผิวหน้าให้เรี ยบ กามะถันที่ใช้เคลือบผิวหน้าไม่ควร
นากลับมาใช้ใหม่หลายครั้ง เพราะจะมีเศษคอนกรี ต ฝุ่ น และทรายปนกลับมาทาให้คุณภาพของ
กามะถันลดลง นอกจากนี้กามะถันที่นากลับมาใช้อีกหรื อที่เหลืออยูใ่ นหม้อต้มและผ่านการต้ม
หลายครั้งจะมีกาลังต่าลง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่ากามะถันที่ใช้ไม่มีปัญหาดังกล่าว
รายละเอียดของการเคลือบหัวคอนกรี ตมีอยูใ่ นมาตรฐาน ASTM C617 [3] ในการ
เคลือบด้วยกามะถันจะใช้แบบเหล็กผิวเรี ยบและแท่นสาหรับตั้งคอนกรี ตให้ตรงดังแสดงในรู ป
ที่ 2 การเคลือบหัวทาโดยการเทกามะถันเหลวซึ่ งต้มที่อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซี ยส
ลงบนแบบเหล็กที่ทาน้ ามันเครื่ องบางๆเพื่อป้ องกันกามะถันติดผิวหน้าแบบเหล็กจากนั้นจึงคว่า
หัวคอนกรี ตที่ ตอ้ งการเคลื อบลงบนกามะถันเหลวและให้ต้ งั ฉากกับผิวหน้าของแบบเหล็ก
หลังจากนั้นรอให้กามะถันแข็งตัวซึ่ งใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 นาที สามารถดึงคอนกรี ตที่มี
กามะถันเคลือบหัวอยู่ออกมาจากแบบ ส่ วนการเคลือบโดยใช้ปูนปลาสเตอร์ กาลังสู งจะใช้
แผ่นแก้วทาด้วยน้ ามันบางๆกดปูนปลาสเตอร์ลงให้เรี ยบบนผิวหน้าคอนกรี ตที่ตอ้ งการเคลือบ
หัว และเมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัวจะสามารถเอาแผ่นแก้วออกได้

ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีการใช้ตวั อย่างคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกในการทดสอบ
กาลังอัดมากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กนิ ยมใช้มาตรฐานตามแบบ
อเมริ กนั หรื อของ ว.ส.ท. เป็ นหลัก แม้ว่าคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกจะเป็ นที่นิยมและใช้เป็ น
มาตรฐานในการคานวณและออกแบบก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ิพบว่าคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์มีขอ้ ดี
หลายอย่าง เช่น คอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ใช้คอนกรี ตน้อยกว่าคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกจึงมีน้ าหนัก
เบากว่า (คอนกรี ต รู ปลู ก บาศก์ห นัก ประมาณลู ก ละ 8-8.5 กิ โ ลกรั ม ขณะที่ ค อนกรี ต รู ป
ทรงกระบอกหนักประมาณ 12.5-13 กิโลกรัม) สามารถเก็บและบ่มในน้ าโดยใช้พ้ืนที่การบ่มที่
น้อยกว่ากรณี ของคอนกรี ตรู ปทรงกระบอก นอกจากนี้ในการทดสอบกาลังอัดยังสามารถใช้
ผิวด้านที่เรี ยบทาการทดสอบได้ทนั ที แต่ถา้ เป็ นคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกต้องหล่อหัวเคลือบ
หน้าคอนกรี ตให้เรี ยบก่อนทาการทดสอบ ซึ่งทาให้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสู งขึ้น

รู ปที่ 2 อุปกรณ์ เคลือบผิวหน้ าคอนกรีต และคอนกรีตทีเ่ คลือบผิวแล้ว
อย่า งไรก็ต ามคอนกรี ต รู ป ทรงกระบอกมี ข ้อ ดี ก ว่ า คอนกรี ต รู ปลู ก บาศก์ห ลาย
ประการ เช่นการหล่อและการทดสอบในแนวตั้งเช่นเดียวกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะของการเทและรับ
แรงของโครงสร้างคอนกรี ตในงานจริ งโดยทัว่ ไป ดังนั้นจึงถือว่ามีความเหมือนจริ งมากกว่า

คอนกรี ต รู ป ลู ก บาศก์ที่ ทิ ศ ทางการเทและการทดสอบคอนกรี ต จะตั้ง ฉากกัน นอกจากนี้
คอนกรี ตรู ปทรงกระบอกยังมีผลกระทบจากขนาดของหิ นน้อยกว่าและการกระจายของหน่วย
แรงสม่าเสมอกว่าคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ เนื่ องจากมีผลกระทบของการยึดที่ปลายด้านบนและ
ด้านล่างของคอนกรี ตในระหว่างการทดสอบน้อยกว่า
ความสั มพันธ์ ระหว่ างกาลังอัดของคอนกรีตรู ปลูกบาศก์และรู ปทรงกระบอก
คอนกรี ตรู ปทรงกระบอกและรู ปทรงลูกบาศก์ให้กาลังอัด (ความเค้น ) ต่ างกัน
กาลังอัดของคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของรู ปทรงลูกบาศก์ ดังแสดง
ในรู ปที่ 3 และเมื่อกาลังอัดของคอนกรี ตสู งขึ้นอัตราส่ วนระหว่างกาลังอัดของคอนกรี ตรู ป
ทรงกระบอกต่อรู ปลูกบาศก์มีแนวโน้มสู งขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม กาลังอัดของคอนกรี ตที่มี
ส่ วนผสมเหมือนกัน ทดสอบที่อายุเดียวกัน จะพบว่ากาลังอัดที่ได้จากรู ปลูกบาศก์จะมีค่าสู ง
กว่ารู ปทรงกระบอกเสมอ
ดังนั้นการเลือกใช้ตวั อย่างคอนกรี ตในการทดสอบให้ยดึ หลักตามมาตรฐานที่ใช้ใน
การออกแบบ เช่ น การออกแบบตามมาตรฐานอังกฤษควรใช้คอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ในการ
ทดสอบก าลัง อัด และหากใช้ต ามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยฯ หรื อ
มาตรฐานอเมริ กนั ในการออกแบบก็ควรใช้คอนกรี ตรู ปทรงกระบอก เป็ นต้น และสิ่ งที่ควร
ระมัดระวังก็คือ การเลือกใช้ตวั อย่างในการออกแบบเป็ นรู ปทรงกระบอกแต่มีการเก็บตัวอย่าง
ที่ทดสอบเป็ นรู ปลูกบาศก์ ซึ่ งผลที่ได้หากไม่ทาการแปลงผลกาลังอัดที่ทดสอบในรู ปลูกบาศก์
ให้กลับ มาเป็ นก าลังอัด ในรู ปลู ก บาศก์ จะทาให้ก าลัง อัด ที่ ได้มี ค่า ต่ ากว่า ที่ ได้อ อกแบบไว้
เพื่อให้เห็นภาพดังกล่าวขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
งานก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 5 ชั้นหลังหนึ่ ง วิศวกรได้ออกแบบโดยใช้
มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีกาลัง, มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38 [4] โดย
กาหนดให้ใช้กาลังอัดของคอนกรี ตที่อายุ 28 เท่ากับ 300 กก/ซม2 ซึ่ งในงานก่อสร้างดังกล่าว
ผูร้ ับเหมาได้เก็บตัวอย่างคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์มาตรฐานขนาด 15 ซม. และทดสอบกาลังอัดที่
อายุ 28 วันได้เท่ากับ 310 กก/ซม2

กำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอก (กก/ซม 2)

หากดูผลทดสอบกาลังอัดจะพบว่าผลการทดสอบดังกล่าวน่ าจะผ่านได้เพราะมีผล
การทดสอบที่อายุ 28 วันที่สูงกว่า 300 กก/ซม2 แต่เนื่องจากการออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
1008 ต้องใช้ตวั อย่างคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สู ง 30
ซม. ซึ่งเมื่อแปลงค่าตามเส้นกราฟในรู ปที่ 3 แล้วจะพบว่ามีกาลังอัดเท่ากับ 260 กก/ซม2 ซึ่ งยัง
ต่ากว่า 300 กก/ซม2 ที่ตอ้ งการพอสมควร
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกาลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปลูกบาศก์ [5]
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การปลดปล่ อยแก๊ ซเรือนกระจกโดยตรงจาก
กระบวนการผลิตเม็ดปูนซีเมนต์
Direct Greenhouse Gases Emission from
Cement Clinker Production
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ ติ สุ คนธสุ ขกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทนา
บทความนี้เป็ นตอนต่อจากบทความที่แล้วที่พูดถึงเรื่ องสภาวะเรื อนกระจก ต้นเหตุ
และผลกระทบของสภาวะเรื อนกระจก ซึ่ งได้แก่ สภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่ตามมาของการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวโลก รวมถึงมาตรการณ์ต่างๆที่ออกตามมาเพื่อรับมือกับสภาวะต่างๆที่
อาทิเช่น พิธีสารเกียวโต ซึ่ งกล่าวถึงความพยายามของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของโลกใน
การที่จะลดการปลด ปล่อยแก็สเรื อนกระจกให้ได้อย่างต่า 5%
ในบทความนี้จะกล่าวถึงแหล่งที่มาของแก็สเรื อนกระจกที่สาคัญคือแก็สคาร์ บอน
ไดออกไซด์ แยกเป็ นหมวดต่างๆตามประเภทของอุตสาหกรรมได้ 3 หมวด โดยการผลิต

ซี เ มนต์น้ ัน จัด อยู่ใ นหมวดอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป จากนั้น จะน าเข้า สู่ วิธี ก ารค านวณการ
ปลดปล่อยแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์โดยตรง ของกระบวนการผลิตเม็ดปูน (Clinker) ซึ่ งเป็ น
ผลผลิตขั้นต้นในการผลิตซี เมนต์ สมการที่ใช้ในการคานวณ ค่าคงที่ต่างๆที่ถูกนามาใช้ (ใน
กรณี ที่ ไ ม่ มี ข ้อ มู ล เพี ย งพอ) โดยในบทความนี้ จะพิ จ ารณาเฉพาะการปลดปล่ อ ยแก็ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์อ ัน เกิ ด จากการ ฟอร์ ม ตัว ของเม็ด ปู น โดยตรงเท่ า นั้น ไม่ ร วมถึ ง การ
ปลดปล่อยจากการใช้น้ ามันเชื้อ เพลิงในช่วงการเผาและการขนส่ ง
ที่มาของแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์ตามที่ได้กล่าวไปในบทความที่แล้ว แก็สเรื อน
กระจกนั้นหลักๆมีประมาณ 5 ตัว คือ Carbon Dioxide, Methane, Nitrous Oxide, CFC-11 and
CFC-12 หน้าที่สาคัญของแก็สเรื อนกระจกคือเป็ นตัวกักเก็บความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศ
ไม่ให้ออกไปจากโลก สรุ ปโดยย่อ เมื่อแสงอาทิตย์เดิ นทางมาสู่ โลก ส่ วนหนึ่ งจะถูกสะท้อน
ออกไป ส่ ว นที่ เ หลื อ จะหลุ ด เข้า มาในชั้น บรรยากาศลงสู่ ผิ ว โลก พลัง งานความร้ อ นจาก
แสงอาทิ ต ย์จ ะถู ก สะสมที่ ผิว โลกทาให้อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น บางส่ ว นจะถู ก ปลดปล่ อ ยเข้า สู่ ช้ ัน
บรรยากาศ ความร้ อนส่ ว นที่ ถู กปลดปล่ อ ยเข้าสู่ ช้ ัน บรรยากาศจะถูกกัก เก็บโดยแก็ส เรื อ น
กระจก การมีอยูข่ องแก็สเรื อนกระจกส่ งผลทาให้อุณหภูมิของโลกอุ่นพอเพียงที่มนุษย์จะ อาศัย
อยู่ได้ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ที่แก็สเรื อนกระจกมีปริ มาณเพิ่มขึ้นมากจนเกินพอดี (รู ปที่ 1)
ส่ งผลให้อุณหภูมิของผิวโลกสู งเกินปกติ

รู ปที่ 1 การเพิ่มขึ้นของแก็สเรื อนกระจกตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2003 [1]

ในบรรดาแก็สเรื อนกระจกทั้ง 5 ตัวที่กล่าวมา คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นตัวที่ มี
ประสิ ทธิภาพในการกักเก็บความร้อนได้ดีที่สุด โดยมีอยูใ่ นชั้นบรรยากาศคิดเป็ นประมาณ 26%
ของแก็สเรื อนกระจกทั้งหมด รวมถึงเป็ นตัวที่มีอตั ราการเพิ่มที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 1970 เป็ นต้นมา
(รู ปที่ 1) จึงจัดเป็ นแก็สที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในแง่ของความพยายามที่จะลดปริ มาณ การ
ปลดปล่อย
ที่มาของแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์น้ ันมี ที่มาหลักๆ จาก 2 แหล่ งคื อ 1) จาก
ธรรมชาติ (อาทิเช่นไฟไหม้ป่า ภูเขาไฟระเบิด) และ 2) จากฝี มือมนุษย์ (Anthropogenic-Human
induced) อาจแบ่งได้เป็ นหมวดๆดังนี้
1) หมวดพลังงาน [CO2]
a. การ ปลดปล่อยโดยตรงหรื อจงใจ (Intentional Release) จากการเผาผลาญเชื้ อเพลิง (Fuel
Combustion) จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่ นอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้างและการขนส่ ง
b. การปลดปล่อยแฝง (Fugitive Release) จากการเผาผลาญเชื้อเพลิง เป็ นการปลดปล่อยที่ไม่จง
ใจ (Unintentional Release) เช่ น อุบตั ิเหตุจากการขนส่ งน้ ามันหรื อแก็สธรรมชาติ การรั่วซึ ม
การทดสอบ หรื อการหลุดลอดออกจากระบบกักหรื อดักเก็บ (ปล่องควัน)
c. เชื้ อ เพลิง Bunker โดยคาจากัดความ Bunker Fuels คือเชื้ อเพลิงที่เกิดจากการขนส่ งข้าม
ประเทศหรื อนานาชาติ ทั้งจากทางอากาศและทางน้ า (International Marine and Aviation
Transportation)

d. เชื้ อเพลิงชีวมวล (Biomass) จากการเผาไม้ (ถ่าน) ในเตาหุ งต้มหรื อเตาเผา ของแต่ละบ้าน
หรื อภาคอุตสาหกรรม
2) หมวดอุตสาหกรรมแปรรู ป [CO2, N2O, HFCs, SF6] เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ โลหะภัณฑ์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์จากแร่ ธาตุ (Mineral Products)
3) หมวด เกษตรกรรม [CH4, N2O, CO2] การปลดปล่อย CH4 จากการเกิดแก็สในลาไส้สัตว์
การปลดปล่อย (N2O and CH4) จากการจัดการมูลสัตว์ การปลดปล่อย N2O จากดินเกษตร การ
ปลดปล่อย CO2 จากการเผาหญ้า
แก็ส คาร์ บ อนไดออกไซด์จ ากการผลิ ต เม็ด ปู น อุ ต สาหกรรมซี เ มนต์ป ล่ อ ยแก็ส
คาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็ นประมาณ 5 % ของทั้งหมดทัว่ โลก [Lafarge] ประมาณว่า 60% ของ
แก็สคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดปูน (Clinker) ซึ่ งเป็ นผลผลิต
ในขั้นต้นจากการเผาวัตถุดิบ ก่อนที่จะนาไปบดละเอียดเป็ นซีเมนต์
โดยระหว่างการเผาแคลเซี ยมคาร์ บอเนต (มีที่มาจากหิ นปูน (Limestone) ชอล์ค
(Chalk) และจากวัตถุดิบอื่นที่มีองค์ประกอบของแคลเซี ยมคาร์บอเนต) รวมกับวัตถุดิบประเภท
ซิ ลิเกตที่อุณหภูมิประมาณ 800-900°C การฟอร์มตัวของแคลเซี ยมออกไซด์จะเกิดขึ้นพร้อมๆ
กับการปล่อยแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์ เป็ นกระบวนการที่เรี ยกว่า Calcination ดังสมการ [2]
CaCO3 + heat → CaO + CO2
ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณ 1350-1450°C ซึ่งแคลเซียมออกไซด์ที่ได้จะรวมตัวกับ
วัตถุดิบที่มีองค์ประกอบของซิลิกา้ เกิดเป็ นเม็ดปูน (Clinker) ซึ่งมีลกั ษณะกลมดามีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 10-12 มม

ซึ่งจากกระบวนการผลิตข้างต้น (ไม่รวมเชื้อเพลิงในการเผา ขนส่ งวัตถุดิบและการ
บดละเอียด) จะพบปริ มาณแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์โดยตรงจากการผลิตเม็ดปูนเป็ นสัดส่ วน
โดยตรง กับ ปริ ม าณแคลเซี ย มออกไซด์ที่ ไ ด้ โดยสมการที่ ใ ช้ใ นการค านวณปริ ม าณการ
ปลดปล่ อ ยแก็ส คาร์ บอนไดออกไซด์ จะได้จ ากการคู ณ สั ด ส่ ว นการปล่ อ ยแก็ส (Emission
Factor) กับปริ มาณเม็ดปูนที่ผลิตได้ (Clinker Production) เป็ นไปดังแสดงด้านล่าง [2,3]
CO2 emissions = EFclinker × CP × CKD Correction Factor (1)
โดยที่
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
สาหรับค่า EFclinker นั้นในกรณี ที่ทางผูผ้ ลิตไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่รู้ค่าจริ ง ทาง IPCC
Good Practice Guidance [4] กาหนดให้ใช้ค่าคงที่ที่ 510 kg-CO2/t-clinker (ได้มาจากค่าการ
สัดส่ วนการปลดปล่อยแก็สของแคลเซี ยมออกไซด์ที่ 0.785 t CO2/t CaO คูณด้วยสัดส่ วนของ
แคลเซี ยมในเม็ดปูน ถ้ากาหนดให้สัดส่ วนของแคลเซี ยมอยูท่ ี่ 65% จะได้ค่าคงที่ 510 kg-CO2
ต่อ 1 ตันของเม็ดปูน) อย่างไรก็ตามค่า EFclinker นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ า EF ของแต่ ละหน่ วยงาน [5]
ประเทศหรือหน่ วยงาน EFclinker (kg-CO2/t-clinker)
CSI [5]
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ส่ วนในกรณี ข องค่ า CKD นั้น ในระหว่างกระบวนการผลิ ตนั้น มี ฝุ่นซี เมนต์
บางส่ วนที่เล็ดลอดออกจากเตาเผา (Cement Kiln Dust, CKD) ซึ่ งจะต้องนามาคานวณคิดรวม
ทาง IPCC กาหนดค่า CKD Correction Factor ไว้ที่ประมาณ 2% หรื อคูณด้วย 1.02 [4]
ในกรณี ที่ทางโรงงานสามารถตรวจจับปริ มาณฝุ่ นซี เมนต์ได้ สามารถที่จะคานวณ
แยกค่าปริ มาณการปลดปล่อยแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์ได้โดยตรงจาก ปริ มาณฝุ่ นซี เมนต์ได้
โดยสมการที่ 2 (ซึ่งสมการที่ 1 จะต้องเปลี่ยนไป โดยตัดค่า CKD Correction Factor ออกไป)
โดยทัว่ ไปฝุ่ นซี เมนต์จากเตาเผานั้นก็ยงั ถือว่าเป็ นซี เมนต์ เพราะฉะนั้นค่าสัดส่ วน
การปลดปล่อยก็ยงั คงใช้ค่าเดี ยวกับของเม็ดปูน เพียงแต่ยงั ถือว่าทาปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Not
Fully Calcination) ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องคูณด้วยค่าคงที่ d ที่แสดงอัตราการทาปฏิกิริยา โดย
สมการที่ใช้ในการคานวณเป็ นไปดังสมการที่ 2 ด้านล่าง

โดยที่
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)

สาหรับค่า d นั้นในกรณี ที่ไม่มีขอ้ มูลให้ใช้ ค่าคงที่เท่ากับ 1 ซึ่ งก็จะถือว่ามีการทา
ปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ (Fully Calcination) ดังนั้นจึงค่าที่ได้จะเกินความเป็ นจริ ง
สรุป
บทความนี้ เป็ นข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ส าหรั บผูท้ ี่ ส นใจต้อ งการจะรู ้ วิธี ก ารค านวณ หา
ปริ มาณการปลดปล่อยแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์จากการผลิตเม็ดปูนโดยตรง ซึ่ งในความเป็ น
จริ งนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนในที่จะคานวณทั้งระบบไม่ว่าจะ เป็ นการปลดปล่อยทางอ้อมจาก
การเผาผลาญน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ในระหว่า งการผลิ ต และ การขนส่ ง การปรั บลดสั ด ส่ ว นการ
ปลดปล่ อ ยจากการใช้เ ชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ กประเภทอื่ น การปรั บ ส่ ว นลดจากการน าวัต ถุ ดิ บ
ประเภทกากอุตสาหกรรม หรื อ การปรับลดจากการซื้อวัตถุดิบจากภายนอก โดยทั้งหมดนี้จะได้
กล่าวถึงในบทความครั้งหน้า โปรดติดตามต่อไป
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วัสดุจโี อโพลิเมอร์ ( Geopolymer Material)
New Cement Binder
เรียบเรียงโดย ศักรินทร์ เหลืองกำจร
วิศวกร นวัตกรรมคอนกรีตและบริกำร

ในปั จจุบนั ปูนซิ เมนต์ปอร์ ตแลนด์ถูกนำมำใช้อย่ำงแพร่ หลำยในวงกำรก่อสร้ำง
ปูนซิ เมนต์ปอร์ ตแลนด์เป็ นวัสดุส่วนประกอบที่สำคัญของคอนกรี ตและมอร์ตำ้ ร์ ซึ่ งได้มำจำก
กระบวนกำรเผำสำรซิ ลิกำ (SiO2) อะลูมินำ (Al2O3) และ แคลเซี ยมออกไซด์เป็ นหลัก (CaO)
โดยนำไปเผำที่อุณหภูมิ ประมำณ 1400 – 1600 องศำเซลเซี ยส แล้วนำมำบดให้ละเอียดตำม
ควำมต้องกำร ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ตอ้ งใช้พลังงำนสู งมำกในกระบวนกำรผลิต เริ่ มตั้งแต่กำร
ระเบิ ด วั ส ดุ ต ้ น แหล่ ง กำรย่ อ ย กำรล ำเลี ย ง กำรเผำ ตลอดจนกำรบดให้ ล ะเอี ย ด
อนึ่ ง ผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิ ต ปู น ซิ เ มนต์ป อร์ ต แลนด์จ ะทำให้เ กิ ด กำรปล่ อ ยก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มีผลทำให้เกิดภำวะเรื อนกระจก (Greenhouse Effect) ดังนั้นเพื่อ
ลดผลกระทบดังกล่ำวจึงมีกำรนำวัสดุทดแทนมำใช้ทดแทนปูนซิ เมนต์ปอร์ ตแลนด์ซ่ ึ งได้แก่
วัสดุปอซโซลำน ที่เป็ นผลพลอยได้ (By product) จำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และยังสำมำรถปรับปรุ งคุณสมบัติของคอนกรี ตและมอร์ตำ้ ร์ให้ดียงิ่ ขึ้น
อีกด้วย

Fig. 1 โรงงำนผลิตปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์
อย่ำงไรก็ตำมนักวิทยำศำสตร์ ได้ศึกษำวิจยั ค้นคว้ำเพื่อที่จะหำวัสดุ ทดแทน ที่จะ
น ำมำใช้แ ทนซิ เ มนต์ใ ห้ม ำกที่ สุ ด โดยมี คุ ณ สมบั ติ ที่ดี ข้ ึ น หรื อ ไม่ แ ตกต่ ำ งไปจำกเดิ ม และ
เนื่ อ งจำกวัส ดุ ปอซโซลำนต่ ำ งๆนั้น ไม่ มี คุ ณ สมบัติ ใ นกำรเชื่ อ มประสำนด้ว ยตัว มัน เองจึ ง
น ำมำใช้ ท ดแทนปู น ซิ เ มนต์ไ ด้แ ค่ เ พี ย งบำงส่ ว นเท่ ำ นั้น ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง เป็ นที่ ม ำของกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เรี ยกว่ำจีโอโพลิ เมอร์
1. จีโอโพลิเมอร์คืออะไร (What is Geopolymer ?)
จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็ นวัสดุ ผสมอลูมิโนซิ ลิเกตที่มีโครงสร้ำง 3 มิติ
แบบอสัณฐำน (Amorphous) หรื อเรี ยกอีกอย่ำงว่ำ สำรประกอบจีโอโพลิเมอริ กอนินทรี ย ์ ซึ่ งถูก
ค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 โดย Dr. Glukhovsky ชำวสหภำพโซเวียต หลังจำกนั้นต่อมำไม่
นำน ในปี ค.ศ. 1970 นิ ยำมของจีโอโพลิเมอร์ ถูกกำหนดขึ้นเป็ นครั้งแรกโดย Prof. Joseph
Davidovits
นั ก วิ ท ยำศำสตร์ เ คมี ช ำวฝรั่ ง เศส ได้ ใ ห้ นิ ย ำมของจี โ อโพลิ เ มอร์ ดั ง นี้
จีโอโพลิเมอร์ เป็ นวัสดุเชื่ อมประสำนชนิ ดหนึ่ งที่มีส่วนผสมของแร่ ธำตุเป็ นองค์ประกอบเกิด
ปฎิ กิ ริ ยำเคมี เ กิ ด ขึ้ น โดยส่ วนประกอบทำงเคมี ข องแร่ ธำตุ น้ ั นจะอยู่ ใ นรู ปอสั ณ ฐำน
(Amorphous) ซึ่ งมีองค์ประกอบของ SiO2 และ Al2O3 เป็ นหลัก โดยจะถูกทำให้แตกตัว
ด้วยอัลคำไลน์หรื อสำรละลำยที่เป็ นด่ำงสู ง ซึ่ งได้แก่ สำรละลำย Na2SiO3 หรื อ KOH แล้วใช้
ควำมร้อนเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยำ สำมำรถเกิดกำรก่อตัวแข็งตัวและให้กำลังอัดได้ โดยโครงสร้ำง

ของจีโอโพลิเมอร์ น้ ี จะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงของกำรเกิดกำรไฮเดรชั่นของปูนซิ เมนต์อย่ำง
สิ้ นเชิง

Fig. 2 Prof. Dr Joseph Davidovits นักวิทยำศำสตร์ผเู ้ ชี่ยวชำญด้ำนวัสดุ Geopolymer
เมื่อนำมำประยุกต์ใช้กบั วัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ จะทำให้เรำได้วสั ดุประสำนที่สำมำรถ
ทดแทนปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ถึง 100 % เลยทีเดียว และในอนำคตข้ำงหน้ำ คำดว่ำวัสดุจีโอ
โพลิเมอร์จะมำแทนที่ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ในกำรผลิตคอนกรี ต และวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ
2. ปอร์ตแลนด์ซิเมนต์กบั วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Portland cement Hydration VS
Geopolymerization)
ลักษณะโครงสร้ำงของ Hydration ของปูนซิ เมนต์ปอร์ ตแลนด์และ Geopolymer
นั้น แตกต่ ำ งกัน อย่ำ งสิ้ น เชิ ง กล่ ำ วคื อ โครงสร้ ำ งไฮเดรชั่น ของปู น ซิ เ มนต์ปอร์ ต แลนด์จ ะ
ประกอบด้วยสำรเชื่ อม ประสำนหลักที่เรี ยกว่ำ คัลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) ซึ่ งเป็ นผลผลิต
หลักจำกกำรเกิดปฎิกิริยำไฮเดรชัน่ ทำหน้ำที่เป็ นตัวเชื่อมประสำนและให้กำลังอัดกับคอนกรี ต
ซิเมนต์เพสหรื อมอร์ตำ้ ร์ที่แข็งตัวแล้ว

Fig. 3 ปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ ของปูนซิ เมนต์ปอร์ตแลนด์และปฏิกิริยำปอซโซลำนของวัสดุปอซโซ
ลำน
C2S, C3S + H2O ------> C-S-H + Ca(OH)2 ------(Portland Cement Hydration)
SiO2 (Pozzolanic material) + Ca(OH)2 ------> C-S-H ------(Pozzolanic Reaction)
โดยเมื่อมีกำรนำวัสดุปอซโซลำน (ซึ่ งมีองค์ประกอบหลักคือ SiO2) มำใช้ร่วมกับซิ
เมนต์ปอร์ตแลนด์ จะเกิดปฎิกิริยำขั้นที่สองเกิดขึ้นซึ่ งเรี ยกว่ำปฏิกิริยำปอซโซลำน (Pozzolanic
Reaction) ซึ่งจำกปฎิกิริยำนี้เองจะส่ งผลให้มีผลผลิตที่เป็ นตัวเชื่อมประสำนเกิดมำก ขึ้น (CSH)
จึ ง ส่ ง ผลให้ค อนกรี ต หรื อ ซิ เ มนต์เ พสมี โ ครงสร้ ำ งที่ ห นำแน่ น และมี ค วำมทนทำนมำก ขึ้ น
จีโอโพลิเมอร์มีองค์ประกอบทำงโครงสร้ำงแตกต่ำงจำกไฮเดรชัน่ ของปูนซิ เมนต์ปอร์ตแลนด์
เนื่ องจำกองค์ประกอบหลักของวัสดุและกำรเกิดปฎิกิริยำที่ไม่เหมือนกัน โดยจีโอโพลิเมอร์ มี
โครงสร้ำงหลักที่เกิดจำกองค์ประกอบของ ซิลิเกต (Si), อะลูมิเนต (Al) และ ออกซิ เจน (O) เกิด
ปฎิกิริยำเกิดขึ้นโดยใช้สำรละลำยที่มีควำมเป็ นด่ำงสู งในกำรทำให้สำร เหล่ำนี้แตกตัวออกมำทำ
ปฏิกิริยำเคมีเกิดเป็ น Polymer Chain เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ควำมร้อนในกำรเร่ งปฏิกิริยำ
ควบคู่กนั ไปด้วย

Fig.4 กำรเกิดสำรจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymerization)

โดยวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ได้น้ นั จะมีโครงสร้ำงของโมเลกุลลูกโซ่แตกต่ำง กันไป
โดยขึ้นอยูก่ บั อัตรำส่ วนของ Si : Al ของสำรตั้งต้น โครงสร้ำงโมเลกุลของจีโอโพลิเมอร์แสดง
ได้ดงั สมกำร
Mn [ - (SiO2) z – AlO2 - ]n . w H2O
Remark** M คือ ธำตุอลั คำไลน์ , – คือ กำรยึดเกำะพันธะ, Z คือ จำนวนโมเลกุล,
n คือ หน่วยซ้ ำของโมเลกุลลูกโซ่ และ w คือ จำนวนโมเลกุลของน้ ำ
สังเกต ได้วำ่ วัสดุ Geopolymer จะต้องใช้ควำมร้อนในกำรเร่ งกำรเกิดปฎิกิริยำ
Geopolymerization ซึ่งในปัจจุบนั นักวิทยำศำสตร์สำมำรถวิจยั ค้นคว้ำในกำรผสมวัสดุ
Geopolymer ให้สำมำรถทำปฏิกิริยำสมบูรณ์ได้ในอุณหภูมิปกติ (Ambient Temperature) โดย
ไม่ตอ้ งใช้ควำมร้อนในกำรช่วยเร่ งปฏิกิริยำอีกต่อไป
เปรี ยบเทียบกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ ของ Portland Cement กับ ปฏิกิริยำ Geopolymerization

Remark** M คือ ธำตุอลั คำไลน์ , – คือ กำรยึดเกำะพันธะ, Z คือ จำนวนโมเลกุล,

n คือ หน่วยซ้ ำของโมเลกุลลูกโซ่ และ w คือ จำนวนโมเลกุลของน้ ำ
สังเกต ได้วำ่ วัสดุ Geopolymer จะต้องใช้ควำมร้อนในกำรเร่ งกำรเกิดปฎิกิริยำ
Geopolymerization ซึ่งในปัจจุบนั นักวิทยำศำสตร์สำมำรถวิจยั ค้นคว้ำในกำรผสมวัสดุ
Geopolymer ให้สำมำรถทำปฏิกิริยำสมบูรณ์ได้ในอุณหภูมิปกติ (Ambient Temperature) โดย
ไม่ตอ้ งใช้ควำมร้อนในกำรช่วยเร่ งปฏิกิริยำอีกต่อไป
เปรี ยบเทียบกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชัน่ ของ Portland Cement กับ ปฏิกิริยำ Geopolymerization
Chemical Portland Pulverized Rice Hush Metakaolin
Composition Cement
Fuel Ash Ash
21.70%
42.58%
76.19%
52.86%
*SiO2
5.04%
24.79%
0.89%
42.79%
*Al2O3
3.43%
10.72%
0.74%
0.50%
Fe2O3
64.64%
12.47%
1.82%
0.03%
CaO
Fig. 6 องค์ ประกอบทางเคมีของวัสดุต่างๆ

Fig. 7 แสดงภำพขยำยขนำดไมโครของลักษณะโครงสร้ำงของมอร์ตำ้ ร์ เปรี ยบเทียบกับ
Geopolymer Mortar

ซึ่ งจำกกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงของ Portland Cement Mortar เปรี ยบเทียบกับ
Geopolymer Mortar พบว่ำลักษณะโครงสร้ำงทำงกำยภำพของ Geopolymer Mortar จะมี
ลักษณะโครงสร้ำงที่มีควำมเป็ นเนื้ อเดียวกัน (Homogenous) ทำให้มีควำมแข็งแรงมำกกว่ำ
Portland Cement Mortar ซึ่ งมีลกั ษณะโครงสร้ำงที่ค่อนข้ำงจะร่ วน (Granular) และไม่มีควำม
แน่นในกำรอัดตัวกัน
3. ผลผลิตจำกวัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer Products)
Geopolymer Technology สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้หลำกหลำยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น
กำรนำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงหรื องำนคอนกรี ตและมอร์ตำ้ ร์ งำนตกแต่ง ตลอดจนงำน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ ำ เครื่ องบิน ซึ่งในปัจจุบนั เทคโนโลยีดำ้ นนี้เริ่ มนำมำใช้อย่ำงแพร่ หลำยใน
ต่ำงประเทศแล้ว
• งำน คอนกรี ตและมอร์ตำ้ ร์ซ่อมผิวทำงหรื อซ่อมโครงสร้ำงต่ำงๆ เนื่องจำกวัสดุ Geopolymer
บำงตัวสำมำรถให้กำลังอัดได้ในเวลำอันรวดเร็ว ซึ่ งสำมำรถใช้งำนได้ภำยในระยะเวลำ 4
ชัว่ โมงเลยทีเดียว

Fig. 8 แสดงกำรนำไปใช้งำนโครงสร้ำงคอนกรี ตและงำนซ่อมถนนของวัสดุ Geopolymer

• กำรนำไปใช้ในงำนอื่นๆ เช่ น กำรทำอิฐทนไฟ กำรทำวัสดุ ตกแต่ งเพื่อควำม
สวยงำม กำรน ำไปใช้ ก ั บ อุ ต สำหกรรมเครื่ องบิ น และอุ ต สำหกรรมไฟฟ้ ำ เป็ นต้ น

Fig.9

อิ ฐ ท น ไ ฟ ซึ่ ง ท ำ ม ำ จ ำ ก metakaolin-geopolymer

Fig.10

Fig.11

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

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

Fig.12 ใช้ในอุ ตสำหกรรมเครื่ องบิ นโดยประยุกต์ใช้กบั คำร์ บอนไฟเบอร์ ในกำรทำตัวถัง
เครื่ องบิน
อย่ำงไรก็ตำมในอุตสำหกรรมจีโอโพลิเมอร์คอนกรี ตและมอร์ ตำ้ ร์ในประเทศไทย
นั้นยังไม่ นิยมแพร่ หลำยเนื่ องจำกเทคโนโลยีน้ ี ยงั ถือว่ำเป็ นเทคโนโลยีที่ยงั ใหม่อยู่ สำหรับคน
ไทยและยังอยู่ในช่วงพัฒนำเพื่อนำมำใช้ ซึ่ งนักวิทยำศำสตร์ และนักวิจยั เริ่ มให้ควำมสำคัญกับ
เทคโนโลยีน้ ี มำกขึ้น โดยคำดว่ำ Geopolymer จะเข้ำมำแทนที่วสั ดุก่อสร้ำงอย่ำง ซิ เมนต์และ
คอนกรี ตอีกในอนำคตอีกด้วย
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การคานวณแรงเฉือนทีก่ ระทาต่ ออาคาร
อนุชิต เจริญศุภกุล

การไหวตัวของดินที่อาคารตั้งอยู่ จะทาให้เกิดแรงกระทาในแนวราบต่ออาคาร ขนาดของแรง
ขึ้นอยูก่ บั มวล (น้ าหนัก) ทั้งหมดของอาคาร และความเร่ งของอาคารที่เกิดจากการเคลื่อนที่ (F =
ma)
กฎกระทรวงให้คานวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินจากสมการ

V = ZIKCSW

โดยที่
V = แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่กระทาต่ออาคาร
Z = สัมประสิ ทธิ์ของความเข้มของแผ่นดินไหว
บริ เวณที่ 1 Z = 0.19 หรื อมากกว่า

บริ เวณที่ 2 Z = 0.38 หรื อมากกว่า
I = ตัวคูณเกี่ยวกับการใช้งานของอาคาร
อาคารที่จาเป็ นต่อความเป็ นอยูข่ องสาธารณชนตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง I = 1.50
อาคารที่ชุมนุมคนครั้งหนึ่งๆ ได้มากกว่าสามร้อยคน I = 1.25
อาคารอื่นๆ I = 1.00
K = สัมประสิ ทธิ์ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบ
1. โครงสร้างมีกาแพงรับแรงเฉือน (shear wall) หรื อโครงแกงแนง K = 1.33
(braced frame) ต้านแรงทั้งหมดในแนวราบ
2. โครงสร้างมีโครงต้านแรงดันที่มีความเหนียว (ductile K = 0.67
Moment-resisting frame) ต้านแรงทั้งหมดในแนวราบ
3. โครงสร้างที่มีกาแพงรับแรงเฉือนหรื อโครงแกงแนงเมื่อแยกเป็ นอิสระ K = 0.80
สามารถรับแรงเฉือนได้ 100% และโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว
รับแรงเฉือนได้มากกว่า 25%

4. โครงสร้างอื่นๆ K = 1.00
5. หอถังน้ าที่รองรับด้วยเสาไม่นอ้ ยกว่า 4 ต้น K = 2.50

C = สัมประสิ ทธิ์ ที่มีค่าขึ้นอยูก่ บั คาบการแกว่งธรรมชาติของอาคาร
(natural vibration of building)
{mosimage}
T = คาบการแกว่งธรรมชาติของอาคาร (วินาที)
{mosimage}

สาหรับอาคารที่มีโครงต้านแรงอัดที่มีความเหนียว
T = 0.10 N
โดยที่
hn = ความสู งของพื้นอาคารชั้นสู งสุ ดวัดจากระดับพื้นดิน (เมตร)
D = ความกว้างของอาคารในทิศทางขนานกับแรง (เมตร)

N = จานวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน
หมายเหตุ : ในกรณี ของหอถังน้ า ผลคูณของค่า K กับค่า C ต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.12 และไม่
มากกว่า 0.25
S = สัมประสิ ทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติ (resonance) ระหว่างอาคารและชั้นดินที่ต้ งั
อาคาร
ลักษณะของชั้นดินที่เป็ นหิน S = 1.00
ลักษณะของชั้นดินที่เป็ นดินแข็ง S = 1.20
ลักษณะของชั้นดินที่เป็ นดินอ่อน S = 1.50
ลักษณะของชั้นดินที่เป็ นดินอ่อนมาก S = 2.50
สาหรับดินแข็งและดินอ่อน CS £ 0.14
สาหรับดินอ่อนมาก CS £ 0.26
W = น้ าหนักบรรทุกคงที่สาหรับอาคารทัว่ ไป หรื อ
น้ าหนักบรรทุกคงที่ +25% ของน้ าหนักบรรทุกจรสาหรับโกดังหรื อคลังสิ นค้า

การกระจายแรงเฉือน
ให้กระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่กระทาต่ออาคารออกเป็ นแรงในแรวราบที่กระทาต่อ
ชั้นต่างๆ ของอาคารดังนี้
แรงในแนวราบที่กระทาต่อพื้นชั้นบนสุ ดของอาคาร
Ft = 0.07 TV £ 0.25 V, ถ้า T £ 0.7 วินาที ให้ใช้ค่า Ft = 0
แรงในแนวราบที่กระทาต่อพื้นชั้นต่างๆ ของอาคารรวมทั้งชั้นบนสุ ดของอาคาร ให้คานวณดังนี้
{mosimage}
wx, wi = น้ าหนักบนพื้นอาคารชั้นที่ x และชั้นที่ i ตามลาดับ
hx, hi = ความสู งจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นที่ x และชั้นที่ i ตามลาดับ
i = 1 สาหรับพื้นชั้นแรกที่อยูส่ ู งถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร
x = 1 สาหรับพื้นชั้นแรกที่อยูส่ ู งถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร
{mosimage} = ผลรวมของผลคูณระหว่างน้ าหนักลับความสู งจากพื้นชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ n
n = จานวนชั้นทั้งหมดของอาคารที่อยูเ่ หนือระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร
ตัวอย่างที่ 1 อาคารที่พกั อาศัยหลังหนึ่งมีแปลนพื้นชั้นทัว่ ไปกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สู ง 5

ชั้นแต่ละชั้นสู ง 3.50 เมตร น้ าหนักบรรทุกคงที่ของชั้นหลังคามีค่าเท่ากับ 500 กก./
ตร.ม. และของพื้นชั้นทัว่ ไปเท่ากับ 700 กก./ตร.ม. ให้คานวณหาแรงในแนวราบที่กระทาต่อพื้น
ชั้ นต่ า งๆ ของอาคารเนื่ องจากแรงสั่ น สะเทื อ นจากแผ่ น ดิ น ไหว โดยอาคารอยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร โครงสร้ างเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กมี ปล่ อ งลิ ฟต์เป็ นกาแพงรั บแรงเฉื อ น
วิธีทา
{mosimage}
แปลนอาคาร รู ปตั้งของอาคารสู ง 5 ชั้น
คานวณแรงกระทาต่อด้านยาวของอาคาร
น้ าหนักบรรทุกคงที่ของพื้นชั้นหลังคา = 0.500x12x20 = 120 ตัน
น้ าหนักบรรทุกคงที่ของพื้นชั้นทัว่ ไป = 0.700x12x20 = 168 ตัน
น้ าหนักบรรทุกคงที่ท้ งั หมด = 120+168x5 = 960 ตัน
กรุ งเทพมหานครอยูใ่ นบริ เวณที่ 1 Z = 0.19
อาคารเป็ นอาคารชุมนุมคน I = 1.25
โครงสร้างมีกาแพงรับแรงเฉือน K = 1.33
ความกว้างของอาคารในทิศทางขนานกับแรง D = 20 ม.
ความสู ง hn = 17.50 ม.
{mosimage}
{mosimage}

สภาพดินในกรุ งเทพมหานครเป็ นดินอ่อนมาก S = 2.50
CS = 0.112x2.50 = 0.280 > 0.26 ใช้ CS = 0.26
V = ZIKCSW
= 0.19X1.25X1.33X0.26X960 = 78.84 ตัน
Ft = 0.07 TV
= 0.07x0.352x78.8 = 1.94 ตัน < (0.25 V = 19.7 ตัน)
แรงเฉือนชั้นหลังคา = 0.00963x120x3.50x5+1.94 = 20.24+1.94 = 22.18 ตัน
แรงเฉือนชั้นที่ 5 = 0.0096x168x3.50x4 = 22.67 ตัน
แรงเฉือนชั้นที่ 4 = 0.0096x168x3.50x3 = 17.00 ตัน
แรงเฉือนชั้นที่ 3 = 0.0096x168x3.50x2 = 11.34 ตัน
แรงเฉือนชั้นที่ 2 = 0.0096x168x3.50x1 = 5.67 ตัน
รู ป ก. แสดงขนาดของแรงเฉือนที่กระทาต่อพื้นแต่ละชั้นของอาคารที่เกิดแผ่นดินไหว
รู ป ข. แสดงขนาดของแรงลมที่กระทาต่ออาคารโดยใช้หน่วยแรงลมตามกฎกระทรวง
{mosimage}
ก. แรงเฉือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ข. แรงเนื่องจากแรงลม
( ตัน) ( ตัน)
ข้อสังเกตุ : แรงรวมของแรงเนื่องจากแผ่นดินไหวจะสู งกว่าแรงลมประมาณ 6.5 เท่า

ปัญหาที่เกีย่ วข้ องกับงานก่ อสร้ างในประเทศ
ไทยและแนวทางแก้ ไข
ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกลุ
ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. บทนา
ท่ามกลางกระแสของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่เป็ นที่ปรารถนาของ ทุกประเทศใน
โลก วิสัยทัศน์และความตั้งใจดูเหมือนจะยังห่ างไกลกับการปฏิบตั ิจริ งในหลายๆ เรื่ อง ใน
วงการก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน แม้วา่ ในวงการวิชาการ จะมีการพูดถึงการพัฒนาวงการก่อสร้าง
แบบยัง่ ยืนมาหลายสิ บปี แล้ว แต่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ยงั ไม่ค่อยได้ปฏิบตั ิงาน
ทางด้านก่อสร้างที่ แตกต่างไปจากที่เคยปฏิบตั ิอยู่แล้วเท่าไร คุณภาพของสิ่ งก่อสร้างเป็ นสิ่ ง
หนึ่ งที่บ่งบอกถึงระดับความสาเร็ จของการพัฒนา แบบยัง่ ยืน จากผลการสารวจโครงสร้าง
คอนกรี ตซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นโครงสร้างสะพานในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย พบปั ญหาคุ ณภาพและการเสื่ อมสภาพของโครงสร้างเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า ปัญหาเกิดในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบตั ิงาน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์และออกแบบ
2. การเลือกวัสดุ
3. การก่อสร้าง
4. การบารุ งรักษา ซึ่งรวมถึงการบูรณะซ่อมแซม
ตราบใดที่ท้ งั สี่ ข้ นั ตอนไม่ได้ถูกปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีและถูกต้อง โครงสร้างคอนกรี ต
ที่ได้กจ็ ะไม่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานสั้น รู ปที่ 1 แสดงตัวอย่างปัญหาการเสื่ อมสภาพของ
โครงสร้างจากการสารวจ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานผิดพลาดในแต่ละขั้นตอน

2.การวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา
ปั ญหาหลักในขั้นตอนการออกแบบที่ทาให้โครงสร้างเสี ยหาย เช่น แตกร้าวและมี
อายุการใช้งานสั้นนั้นมาจากการกาหนดกาลังของคอนกรี ตโดยคานึง เพียงความต้องการในการ
รั บ แรงเนื่ อ งจากน้ าหนั ก บรรทุ ก
แต่ มิ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ จ าเป็ นอื่ น ๆ ของ
คอนกรี ต เช่น การหดตัว เป็ นต้น รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างของการแตกร้าวที่เกิดจากหดตัวของ
คอนกรี ตในโครงสร้างแผ่นพื้น เนื่ องจากการหดตัวไม่ได้ถูกพิจารณาในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ

ส าหรั บ กรณี ข องปั ญ หาในขั้น ตอนการเลื อ กวัส ดุ น้ ัน
มี ส าเหตุ ห ลัก อยู่ 2
ประการ คือ 1) เลือกวัสดุ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนิดของวัสดุและส่ วนผสมของคอนกรี ต) โดย
มิได้คานึ งถึงคุณสมบัติที่จาเป็ นอื่นๆ เช่น คุณสมบัติทางด้านความร้อน การหดตัว ความ
คงทนต่อการเสื่ อมสภาพต่างๆ และ 2) เลือกวัสดุโดยมิได้พิจารณาให้เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อม
ของโครงสร้างนั้น รู ปที่ 3 แสดงผลของการสารวจความเสี ยหายของสะพานโดยแกนนอน
แสดงอายุของโครงสร้าง ณ เวลาที่สารวจและแกนตั้งแสดงระดับความเสี ยหายอันเนื่องมาจาก
การเป็ นสนิ มของ เหล็กเสริ ม ผลของระดับความเสี ยหายในรู ปที่ 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
สะพานในเขตภาคกลางจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ากลุ่ม สะพานในเขตภาคตะวันออกซึ่ ง
อยู่ใกล้ทะเล ทั้งๆที่สะพานทั้งหมดสร้างโดยใช้มาตรฐานการออกแบบและข้อกาหนดวัสดุ
เดียวกัน อันนี้เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์ในบริ เวณภาคตะวันออกซึ่ งใกล้ทะเล จะ
มีความรุ นแรงต่อการเป็ นสนิมของเหล็กเสริ มมากกว่าสภาพแวดล้อมในเขตภาคกลาง
ในกรณี ของปั ญหาในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น เกิดมาจากการปฏิบตั ิงานก่อสร้างที่
ไม่ดี ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ได้มีการควบคุ มงานที่ดี ทาให้ไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของการก่อสร้าง ปัญหาที่พบมากและเป็ นปัญหาใหญ่ ก็เช่น ข้อกาหนดการควบคุม
คุณภาพไม่ครบถ้วน (ควบคุมแต่กาลังอัดและค่ายุบตัว) การบ่มที่ไม่ดีไม่เพียงพอ เทและเขย่า
คอนกรี ตไม่ดี การที่ระยะหุม้ เหล็กเสริ มไม่คงที่และไม่เพียงพอ

สาหรับในขั้นตอนสุ ดท้ายซึ่งคือขั้นตอนการบารุ งรักษาโครงสร้างนั้น ก็จะมีปัญหา
ตั้งแต่การไม่ได้มีแผนการบารุ งรักษา ปล่อยให้โครงสร้างเสื่ อมสภาพจนค่าใช้จ่ายในการบูรณะ
ซ่อมแซมสู ง หรื อใช้การไม่ได้จนต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ (รู ปที่ 5) หรื อถ้ามีการบารุ งรักษาก็เลือก
วัสดุไม่ถูกต้อง (รู ปที่ 6)

หรื อปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้องไม่มีคุณภาพเป็ นต้น โดยหลักการแล้วการทาการบารุ งรักษาเชิ ง
ป้ องกันน่ าจะเป็ นวิธีที่ถูกต้องและมี ค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่าที่สุด เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการ
บารุ งรักษานั้นจะเพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณ (ไม่เป็ นเส้นตรง) เมื่อเทียบกับระดับความเสี ยหาย ดังนั้น
โดยหลักการแล้วจึงไม่ควรปล่อยให้โครงสร้างเสื่ อมสภาพไปจนต้องการการซ่ อมแซม แต่ควร
ทาการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน อย่างไรก็ดีสาหรับโครงสร้างที่เลยจุดที่จะทาการบารุ งรักษาเชิ ง
ป้ องกันไปแล้ว (ปรากฏความเสี ยหายอย่างชัดเจนแล้ว) ซึ่ งมีอยูเ่ ป็ นจานวนมากในประเทศ ก็
จาเป็ นต้องทาการตรวจสอบและจัดทาระบบฐานข้อมูล ของระดับความเสี ยหายของโครงสร้าง
เหล่านั้น เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบารุ งรักษาอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข่าวอุบตั ิเหตุและการพังทลายของโครงสร้างคอนกรี ตมีให้
เห็นอยู่หลายเหตุการณ์ (ดูรูปที่ 7) ซึ่ งสาเหตุหลักเกิดจากการขาดการตรวจสอบติดตามและ
บารุ งรักษา

ในประเทศไทยก็มีโครงสร้างคอนกรี ตที่มีปัญหาหรื อพังทลายเนื่องจากการขาดการ
บารุ งรักษาที่ดีอยู่มาก (ดูรูปที่ 8) อย่างไรก็ดี ปั ญหาเหล่านี้ ก็ไม่ได้รับการให้ความสาคัญ
เท่าที่ควรในอดีตจวบจนปัจจุบนั

การปล่ อ ยปละละเลยให้ โ ครงสร้ า งที่ มี อ ยู่เ สื่ อ มสภาพไปเรื่ อ ยๆโดยไม่ มี ก าร
บ ารุ ง รั ก ษาที่ เ หมาะสมจะท าให้ป ระเทศต้อ งมี ภ าระสู ง มากในการฟื้ นฟู และบ ารุ ง รั ก ษา
โครงสร้างซึ่ งจะมีจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต ซึ่ งสภาวการณ์น้ ี เป็ นที่วิตกกันอย่างยิ่งใน
หมู่ประเทศที่พฒั นาไปก่อนหน้า ประเทศไทยแล้วว่างบประมาณในการก่อสร้างอาจจะต้องถูก
ใช้ในการบารุ งรักษาเสี ย เป็ นส่ วนใหญ่ ในกรณี ที่รุนแรงมากอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอ
สาหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ เลยก็เป็ นได้
3. ทางออกและการแก้ไข
สาหรับโครงสร้างที่จะสร้างใหม่การแก้ปัญหาดัง ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จาเป็ นต้อง
อาศัย ความร่ ว มมื อ และความเข้า ใจของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง
รวมถึง เจ้าของงาน ผูอ้ อกแบบ ผูก้ ่อสร้าง ผูค้ วบคุมงาน และผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
บารุ งรักษา การกาหนดราคาค่าก่อสร้างอาจจาเป็ นต้องคานึงถึงราคาที่รวมอายุการใช้งาน (Lifecycle cost) เจ้าของงานจาเป็ นต้องเข้าใจประเด็นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของงานที่ เป็ น
หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการใช้จ่ายจากเงินภาษีอากร เจ้าของงานยังจาเป็ นต้อง
กาหนดข้อกาหนดทางด้านอายุการใช้งานและความคงทนไว้ใน งานก่อสร้าง ผูอ้ อกแบบ
จาเป็ นต้องศึกษาหาความรู ้ให้สามารถออกแบบโดยคานึ งถึงคุณสมบัติระยะ ยาวและประเมิน
อายุก ารใช้งานได้ ผูก้ ่ อสร้ างจาเป็ นต้องก่ อ สร้ า งให้ไ ด้ตามรายการในแบบก่ อสร้ า งและ
ข้อกาหนดของ การก่อสร้าง ผูค้ วบคุมงานจาเป็ นต้องควบคุมการก่อสร้างให้ได้ดีและท้ายสุ ด
เจ้าของงานจา เป็ นต้องทาการตรวจสอบติดตาม และวางแผนการบารุ งรักษาโครงสร้างที่สร้าง
ขึ้นมา
ส่ วนในกรณี ของโครงสร้างที่สร้างเสร็ จแล้วทั้งที่ยงั ไม่มีความเสี ยหาย หรื อเกิด
ความเสี ยหายแล้วนั้น จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบเพื่อทราบระดับความเสี ยหาย ชนิดของความ
เสี ยหายและแนวโน้มอัตราการเพิ่มของการเสื่ อมสภาพในอนาคต และจัดทาระบบฐานข้อมูล
ของความเสี ยหายของโครงสร้างภายใต้ความรับผิดชอบ (ซึ่งการจัดทาระบบฐานข้อมูลอาจไม่

จาเป็ นในกรณี ที่มีโครงสร้ างที่ ตอ้ งดู แลไม่ มาก) ทั้ง นี้ เพื่อจะได้สามารถวางแผน
งบประมาณ และดาเนินการบารุ งรักษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

จัด

4. สรุป
บทความฉบับนี้ได้รวบรวมให้เห็นถึงปั ญหาของการได้มาซึ่งโครง สร้างที่ขาด
คุณภาพและมีอายุการใช้งานสั้น โดยอาจเกิดจากขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบ ขั้นตอนการ
เลือกวัสดุ ขั้นตอนการก่อสร้าง และขั้นตอนการบารุ งรักษาหรื อหลายขั้นตอน
รวมกัน ถึงแม้วา่ หนทางการแก้ไขที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ยงั ไม่มีความละเอียดชัดเจน มาก
นัก แต่กห็ วังว่าจะพอทาให้เห็นภาพของความจาเป็ นในการเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ปฏิบตั ิงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน ส่ วนรายละเอียดการแก้ไขนั้น สามารถติดตามได้จากการ
ประชุมวิชาการหรื อการสัมมนาของสมาคมคอนกรี ตไทยหรื อ ว.ส.ท. หรื อ การสัมมนา/เทคนิค
พิจารณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาประมวลข้อ บังคับหรื อมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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