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ปั ญหาการเกิดสนิ มของเหล็ กเสริม ในโครงสร้างคอนกรีตกระทบต่อการใช้งานในระยะยาวของ
โครงสร้างในด้านความแข็งแรงทางโครงสร้าง การใช้งาน การเสียโอกาส ตลอดจนมีผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์
โดยเฉพาะการจัดตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาหรือในบางครั้งที่ความเสียหายรุนแรงอาจต้องสร้างขึ้น
ใหม่เพื่อทดแทนซึ่งมักมีมูลค่าสูง ด้วยเหตนี้โครงสร้างที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีคลอไรด์เช่น ในสภาวะแวดล้อม
ทะเล หรือ โครงสร้างที่สัมผัสคลอไรด์ ในรูปแบบต่างๆ และมีความชื้นสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของเหล็ก
เสริมในลักษณะ chloride induced corrosion ค่อนข้างสูงเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เอื้อให้เหล็กเกิดสนิมได้ง่าย
ประเด็ น ปั ญหานี้ จึ ง มี ความส้ า คั ญมาก ดั ง นั้ น การยื ด อายุ ก ารใช้ งานของโครงสร้ า งเหล่ า นี้ จึ ง มี ความส้ า คั ญ ที่
จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาทั้งทางด้านความปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อผู้ใช้ งาน
จ้านวนมากในวงกว้างรวมถึงผลกระทบต่อต่อสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน การป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมมีหลายแนวทาง เช่น การใช้คอนกรีตคุณภาพดี
การเคลือบผิว การป้องกันด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี หรือการเคลือบเหล็กเพื่อป้องกันหรือเลือกใช้วัสดุอื่นทดแทน เป็นต้น
บทความสั้นๆนี้มีสาระเกี่ยวกับอิทธิพลจากคุณภาพคอนกรีต และการปรับปรุงคุณภาพต่อการเกิดสนิมของเหล็ก

เสริมในคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมที่มีคลอไรด์โดยใช้เถ้าลอย ซึ่งจะให้พื้นความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอันอาจเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน การประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและผสมผสานเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในโครงสร้างที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในราคาไม่สูงมาก
ขณะที่ช่องว่างในมวลรวมมีลักษณะคงที่และมักเป็นช่องว่างที่ไม่ต่อเนื่อง และสามารถคาดเดาถึง
ผลกระทบต่อสมบัติและพฤติกรรมของคอนกรีตได้มากกว่าจึงมักไม่น้ามาคิดถึงผลกระทบนี้ แต่ ความพรุนหรือ
ระบบช่องว่างในเนื้อซีเมนต์เพสต์ซึ่งเชื่อมประสานมวลรวมเข้าด้วยกัน นั้นเป็นลักษณะธรรมชาติของคอนกรีต โดย
เป็นผลจากการเกิดปฎิกิริยาไฮเดรชั่นและการพัฒนาโครงสร้างจุลภาค นอกจากนั้นการท้างานที่ด้อยคุณภาพก็อาจ
ท้าให้เกิดโพรงหรือช่องว่างขึ้นได้ ระบบช่องว่างนี้ มีความส้าคัญต่อก้าลังและความคงทนของคอนกรีต อย่างมาก
เนื่องจากช่องว่างเหล่านี้ อาจเป็นได้ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องและมีความผันแปรได้มาก ทั้งชนิด ปริมาณและ
ขนาดตามเวลาและระดับการเกิดปฏิกิริยา จึงมีผลต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมของคอนกรีตทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวรวมถึงมีผลต่ อพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของคอนกรีตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมอย่างมาก
โดยช่องว่างที่ต่อเนื่องเหล่านี้เป็นทางผ่านให้ความชื้นหรือสารละลายเป็นตัวกลางน้าสิ่งต่างๆจากสภาวะแวดล้อม
เคลื่อนเข้าสู่เนื้อคอนกรีตภายใน หรือความชื้นอาจท้าให้เกิดการชะสารองค์ประกอบจากภายในเคลื่อนออกสู่
ภายนอกได้โดยการซึมผ่าน หรือแพร่ผ่านเป็นต้น และท้าให้เกิดปัญหาตามมาโดย ลักษณะการเสื่อมสภาพของ
คอนกรีตที่มักพบเห็นจากกระบวนการเหล่านี้ได้แก่การเกิดสนิมของเหล็กเสริมและการแตกหลุดร่อนของคอนกรีต
ที่ตามมา
ช่องว่างสองชนิดหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมของคอนกรีตในด้านความคงทนและการเสื่อมสภาพที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้แก่ ช่องว่างซึ่งมักเป็นผลจากความบกพร่องในการท้างาน ที่เรียกว่า Entrapped
air ซึ่งอาจมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ (ไมโครเมตร-ซม) และช่องว่างซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของการ
เกิดปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์กับน้้าหรือ Capillary pore ซึ่งโดยมักมีขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่(เล็กกว่าชนิดแรก
โดยอาจมีตั้งแต่ขนาดเป็น มม จนถึง ไมโครเมตรหรือนาโนเมตรและมักมีความต่อเนื่อง โดยช่องว่างแบบนี้อาจมีน้า
เต็ม หรือเหลือคงค้างอยู่บ้างหรือแห้งเลยก็ได้
ปัญหาคอนกรีตจากคลอไรด์จากภายนอกนั้นอาจอธิบายได้ดังนี้ เมื่อมีคลอไรด์อิออนสะสมอยู่ใน
โพรงคอนกรีตโดยเฉพาะคลอไรด์ที่ละลายปนอยู่ในสารละลายในโพรงช่องว่างหรือ Pore Solution จะเกิด

กระบวนการแพร่ต่อไปจนถึงผิวเหล็กและเมื่อมีความเข้มข้นของอิออนถึงระดับหนึ่ง ที่เรียกว่า threshold level
ซึ่งเป็นระดับที่มีคลอไรด์ต่้าที่สุดที่จะท้าให้ Passive layer เสียหาย เหล็กเสริมจะอยู่ในภาวะที่จะเกิดการกัดกร่อน
ได้ง่าย หากมีปัจจัยที่จ้าเป็นครบ ได้แก่ความชื้น ออกซิเจนและกระบวนการไฟฟ้าเคมี ที่ครบวงจร โดยคลอไรด์จะ
เข้ารวมตัวกับไฮโดรเจน โดยเข้าแทนที่ Oxygen บางตัว และเกิดเป็นสารประกอบใหม่ซึ่งละลายออกสู่ภายนอก
และคลอไรด์ยังช่วยเร่งปฏิกิริยาโดยเข้าท้าปฏิกิริยากับ Fe+2 เกิดเป็น FeCl2 และ FeCl2 ซึ่งจะปฏิกิริยาต่อกับ OHเกิดเป็น Fe(OH)2 คลอไรด์ที่เหลือจะกลับมาท้าปฏิกิริยาใหม่ได้อีก ท้าให้ Passive layer เกิดความเสียหาย
ต่อเนื่องและเหล็กเสริมเกิดการแตกตัวเป็นอิออนได้โดยง่ายและต่อเนื่องซึ่งเป็นกัดกร่อนแบบ pitting corrosion
(Neville, 1996)
ดังนั้นการใช้คอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้นจึงเป็นทางแก้ปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก เนื่องจาก
ความทึบแน่นของคอนกรีตจะท้าให้คลอไรด์หรือสารอันตรายชนิดอื่นในรูปสารละลายเคลื่อนเข้าภายในคอนกรีต
และท้า อัน ตรายต่อเหล็ กเสริ มได้ย ากขึ้น ดังนั้นอาจกล่ าวได้ว่า ปัจจัย หลายประการที่มีผลความทึบแน่นของ
คอนกรีตท้าให้มีผลต่อการเกิดสนิมตลอดจนอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่ตามมา มีดังนี้
ชนิ ด และปริ ม าณของปู น ซี เ มนต์ ที่ ใ ช้ ชนิ ด ของปู น ซี เ มนต์ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในหลายๆปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อปริมาณคลอไรด์อิสระ นอกจากนั้นปริมาณปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมเพียงพอมีความส้าคัญต่อก้าลังของ
คอนกรีต ตลอดจนช่องว่างที่จะเกิดขึ้นและความทึบแน่นของคอนกรีตที่ได้ แต่หากใช้ปูนซีเมนต์มากเกินความ
จ้าเป็น อาจมีผลต่อพฤติกรรมของคอนกรีตในด้านการคายความร้อน การหดตัว และการแตกร้าวได้
คุณภาพของคอนกรี ต การเลื อกส่ ว นผสมคอนกรีตที่ เหมาะสมรวมถึงการท้างานที่มีการควบคุม
คุณภาพที่ดี มีการอัดแน่นและการบ่มที่เหมาะสม เป็น ผลให้ได้เนื้อคอนกรีตที่มีทึบแน่น มีช่องว่างน้อย มีการซึม
ผ่านของน้้าต่้าและท้าให้เกิดสนิมได้ยากขึ้น คุณภาพของคอนกรีตและงานก่อสร้างคุณภาพต่้ามีผลต่อการเกิดสนิม
และการเสื่อมสภาพอย่างชัดเจนและมักพบอยู่เสมอดังรายงานที่กล่าวมาแล้ว (Watanabe, & Koga, 2006)
ตัว อย่ า งหนึ่ งที่ แสดงว่าก้าลั งของคอนกรี ต คุณ ภาพการท้างาน และสภาพแวดล้ อมมีผ ลต่อการเกิดสนิมของ
คอนกรีตโครงสร้างได้แก่ กรณีศึกษาโครงสร้างคอนกรีต ของอู่ต่อเรือในประเทศโปรตุเกต (Costa & Appleton,
1996) ซึ่งใช้คอนกรีตที่มีก้าลังออกแบบ characteristic cube strength ค่อนข้างต่้าคือ 22.5 MPa (ประมาณ
220 กก/ซม2) ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เพียง 300 กก/ม3 และยังใช้อัตราส่วนw/c ค่อนข้างสูงคือ 0.7 เมื่อก่อสร้าง

เสร็จและมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพของน้้าในแม่น้าในเวลา 1ปี พบปริมาณสารที่จัดว่ามีผลกระทบต่อการ
เสื่ อ มสภาพของคอนกรี ต ได้ คื อ มี ป ริ ม าณอิ อ อนของคลอไรด์ 16-21 กรั ม/ลิ ต ร ซั ล เฟต 2.1-2.9 กรั ม /ลิ ต ร
แมกนีเซียม 1.1-1.6 กรัม/ลิตร และมีค่า pH 7.8-8 และภายหลังการเปิดใช้งานไปประมาณ 4-5 ปี มีการตรวจพบ
รอยแตกร้าวและการเกิดสนิมของเหล็กเสริมจากปัญหาการสัมผัสคลอไรด์ในสภาพแวดล้อม และจากความด้อย
คุณภาพของการท้างาน และเมื่อ ตรวจสอบโครงสร้างเพิ่มเมื่อมีอายุ 10 ปี การพบว่าการเกิดสนิมรุนแรงขึ้นมาก
และตรวจพบค่า resistivity อยู่ในระดับต่้า ระหว่าง 4 ถึง 8 kΩ.cm

ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการเกิดสนิมสูง

(Broomfield, Rodríguez, Ortega, & García 1993; Langford& Broomfield, 1987) โครงสร้างมีลักษณะการ
ใช้งานที่ท้าให้มีช่วงเวลาที่ก้าแพงด้านในเปียกและมีรอบช่วงเวลาการแห้งยาวนานประกอบกับคอนกรีต มีค่า W/C
สูงท้าให้ค่าcapillary porosity สูง ท้าให้กระบวนการดูดซึม (absorption)เป็นกระบวนการส้าคัญที่มีผลต่อการ
เสื่อมสภาพรุนแรงของโครงสร้างก้าแพงด้านใน ในขณะที่โครงสร้างส่วนอื่นเช่น บริเวณต่้ากว่า (lower zone) มี
รอบการเปียกถี่กว่าท้าให้คอนกรีตอยู่ในสภาพชื้นอิ่มตัวสู งนานกว่า กระบวนการแพร่ผ่าน (diffusion)ของคลอไรด์
จึงเป็นกระบวนการส้าคัญที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบ chloride profiles พบว่าแม้
จะมีความรุนแรงที่อายุ 16 ปี แต่ยังมี ปริมาณคลอไรด์ในระดับต่้ากว่าที่พบในdock ที่อายุน้อยกว่าคือ 5 ปี และ
คณะผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างlower zoneส่วนที่จมอยู่ใต้น้ามีการเข้าถึง ออกซิเจนค่อนข้างจ้ากัด ท้าให้เกิดการ
กระเทาะหลุดร่อนรุนแรงน้อยกว่ามาก จากสภาพแวดล้อมของโครงสร้างที่ต่างกันของก้าแพงด้านเหนือซึ่งอยู่สูง
กว่าและไกลออกไปท้าให้ มีลักษณะแห้งกว่า และมีอุณหภูมิสูงกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่คณะผู้วิจัยอธิบายว่าทั้งโอกาส
การเข้าถึงออกซิเจนทีม่ ากกว่าและอุณหภูมิสูงกว่า เป็นสาเหตุที่โครงสร้างส่วนนี้มีการเสื่อมสภาพรุนแรงกว่าและมี
อัตราการเกิดสนิมเฉลี่ย 200–400µm/ปี และในบางจุดอาจพบอัตราการเกิดสนิมสูงถึง 600 µm/ปี
อัตราส่วนของน้้าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) มีผลต่อปริมาณช่องว่างและความพรุนของเนื้อคอนกรีตและ
ความยากง่ายต่อการเกิดสนิม หากค่า W/Cสูง ปริมาณของช่องว่างจะสูงขึ้นและช่องว่างมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งท้าให้
สารละลายหรือของเหลวจากภายนอกซึมผ่านเข้ามาในคอนกรีตได้ง่ายท้าให้เหล็กเสริมมีแนวโน้มในการเกิ ดสนิมสูง
กว่าคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้้าต่อซีเมนต์ต่้า (Kheaw-on et al., 2018 และ Khomwan and Mungsantisuk,
2019) นอกจากนั้น ความหนาหรือระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมที่มีความหนามากขึ้น จะท้าให้ระยะเวลาในการซึม
ผ่านของคลอไรด์นานขึ้น ช่วยให้สนิมในเหล็กเสริมเกิดขึ้นช้ากว่าคอนกรีตที่มีระยะหุ้มน้อยกว่า

การเลือกใช้ สัดส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสม หรือการใช้สารเชื่อมประสานชนิดอื่นร่วมด้วยทั้งใน
ลักษณะใช้ทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนซึ่งเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยเป็นส่วนใหญ่ หรือเติมเพิ่มเข้า
ไปในส่วนผสมเพิ่มจากซีเมนต์ การใช้สารปอซโซลานส่วนใหญ่จะมีผลดีต่อการเพิ่มความทึบแน่นของโครงสร้าง
ภายในจากพฤติกรรมสามลักษณะคือ สารปอซโซลานบางชนิดเช่นเถ้าลอย มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับชนาดของ
ปูนซีเมนต์ แต่มีรูปร่างกลม ท้าให้ต้องการน้้าน้อยลงโดยยังคงความสามารถท้างานได้เหมือนเดิม จึงสามารถลดค่า
W/B ลงได้ นอกจากนั้นเถ้าลอยหรือสารปอซโซลานอื่นยังช่วยแทรกเติมช่องว่างระหว่างอนุภาคของแข็ง ท้าให้
ช่องว่ างมีข นาดเล็ กลง นอกจากลั กษณะทางกายภาพแล้ ว เถ้าลอยยัง สามารถเกิดปฏิ กิริย าปอซโซลานิกกั บ
Ca(OH)2 และให้ CSH เพิ่มขึ้นท้าให้โครงข่ายภายในคอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้น และผลลัพท์สารCSH ที่
เพิ่มขึ้นนี้มักมีอัตราส่วน Ca/Si ต่้าลงท้าให้สามารถจับยึดคลอไรด์ได้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นอัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสาน
(W/B) ซึ่งรวมทั้งปริมาณปูนซีเมนต์และสารปอซโซลานที่ใช้ จึงมีผลต่อการพัฒนาความทนทานต่อการเกิดสนิมของ
เหล็ก คอนกรีตที่ใช้ค่า W/B ต่้ากว่ามีแนวโน้มท้าให้การเกิดสนิมในเหล็กเสริมเกิดขึ้นช้ากว่าคอนกรีตที่มีอัตราส่วน
W/B ที่สูงกว่าดังที่เคยมีรายงานวิจัยมาแล้ว (Sujjavanich, Sida, & Suwanvitaya, 2005)
ในปัจจุบันมีการใช้ สารปอซโซลานเหล่านี้แทนที่ซีเมนต์บางส่วนในคอนกรีต เป็นปกติ เพื่อพัฒนา
คุณสมบัติบางประการของคอนกรีตให้ดีขึ้น เช่นก้าลังอัดในระยะต้นหรือระยะยาวดีขึ้น ความทนทานเพิ่ม ขึ้น ให้
ผลดีในด้านการลดการเกิดสนิมหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมีการวิจัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศที่แสดง
ผลดีเหล่านี้ การใช้ซิลิกาฟูมแทนที่ซีเมนต์ท้าให้ความซึมได้ของคลอไรด์ในคอนกรีตลดลง ขณะเดียวกันยังมีผลต่อ
การเพิ่มก้าลังรับแรงอัดมากขึ้นในทุกปริมาณการใช้ (วิโรจน์, 2542) นอกจากนั้นการใช้เถ้าลอยจากแม่เมาะซึ่งเป็น
วัสดุปอซโซลานในประเทศอีกชนิดหนึ่งก็มีการน้ามาศึกษาและใช้งานไม่น้อย เช่น มนตรี (2542) ศึกษาการใช้เถ้า
ลอยร่วมกับคอนกรีตโดยผันแปร ความละเอียด ปริมาณและอุณหภูมิการบ่ม และพบว่า การใช้เถ้าลอยที่มีความ
ละเอียดสูงแทนที่ซีเมนต์ 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าก้าลังอัดสูงสุดส้าหรับเถ้าลอยทุกชนิดและทุกอุณหภูมิการบ่ม และ
ให้ผลใกล้เคียงกันส้าหรับความละเอียดอื่นๆ รวมถึงความสัมพันธ์กับความซึมได้ของคลอไรด์ในคอนกรีตซึ่งอยู่ใน
ระดับต่้าถึงต่้ามาก (Nithikul, Sujjavanich, and Suwanvitaya, 1999) ขณะที่คอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าลอยมีค่าอยู่
ในระดับปานกลางถึงสูง ทั้งนี้เป็นผลจากเถ้าลอยซึ่งเป็นสารปอซโซลาน มีผลทั้งในด้าน filling effect และ การ
เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิคของเถ้าลอยซึ่งช่วยแทรกช่องว่าง และมีผลต่อการลดขนาดของช่องว่างในซีเมนต์เพสท์
ของคอนกรีตลงท้าให้ความซึมได้และอัตราการแพร่ของสารเคมีและความชื้นที่เป็นอันตรายเข้าไปในคอนกรีตมีค่า

ลดลง ท้าให้ลดความเสียหายจากการท้าลายของซัลเฟต รวมทั้งลดโอกาสการเกิดสนิมเหล็กเนื่องจากความชื้นและ
ปฏิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม (ACI-226, 36)
อย่างไรก็ตามส้าหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอย ค่าระดับthreshold อาจต่างไปจากคอนกรีตปกติ
เนื่องจากมีปัจจัยที่มีผลกระทบแตกต่างออกไป เช่นการเติมเถ้าลอยท้าให้คอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้น ช่องว่าง
capillary ที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งมีผลต่อการซึมหรือแพร่ผ่านของคลอไรด์อิออนยากขึ้น คอนกรีตผสมเถ้าลอยมีค่า
การดูดซึมต่้าลงและลดการแพร่ผ่าน โดยมีสัมประสิทธิ์ของการแพร่กระจายของคลอไรด์อิออนต่้ากว่าคอนกรีตปกติ
ที่ใช้งานชายทะเลประมาณ 3 เท่า คือ 14.7x10-9 ซม./วินาที เมื่อเทียบกับ 44.7x10-9 ซม./วินาที แต่อย่างไรก็ตาม
มีรายงานบางชิ้นระบุว่าการใช้เถ้าลอยแทนที่ ปูนซีเมนต์สูงเช่นเกิน 50% อาจไม่เกิดประโยชน์และเกิดผลเสีย ใน
ระยะสั้น การใช้งานจึงต้องต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การใช้เถ้าลอยจากแหล่งในประเทศแทนที่ ปูนซีเมนต์มี
ผลกระทบต่อการชะลอการเกิดสนิมในเหล็กเสริมในระดับต่างกัน การใช้เถ้าลอยปริมาณมาก ถึงร้อยละ 50-60 มี
ผลดี ต่ อ การลดแนวโน้ ม การซึ ม ผ่ า นของคลอไรด์ และลดการเกิ ด สนิ ม ชั ด เจนเมื่ อ เที ย บกั บ คอนกรี ต ปกติ (
Sujjavanich, Sida, & Suwanvitaya, 2005) นอกเหนือจากการใช้สารปอซโซลานเชิงเดี่ยวที่อาจมีปัญหาบ้างใน
ด้านการพัฒนาก้าลังในช่วงต้น การใช้สารปอซโซลานมากกว่าหนึ่งชนิดหรือใช้ร่วมกับสารอื่น เช่นผงฝุ่นหิ นปูนยัง
ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีรายงานที่แสดงถึงการแก้ปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาก้าลังทั้งระยะต้น ระยะ
ปลายตลอดจนพัฒ นาความทึบแน่ น ของเนื้ อคอนกรีตและความคงทนต่อสารเคมีห ลายอย่าง (Weerdt

et

al.,2011; Sujjavanich et al., 2017)
ดังที่กล่าวมาแล้วถึงความส้าคัญของปัญหาการเกิดสนิมเหล็กและการป้องกันหรือชลอการเกิดปัญหา
บทความนี้จะกล่าวถีงการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่สามารถบริหารจัดการได้ไม่ยากและมีราคาไม่สูงนักซึ่งได้แก่การ
เลือกใช้คอนกรีตที่เหมาะสม การใช้วัสดุเชื่อมประสานอื่นเข้าร่วมและการจัดการคุณภาพที่ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของ
ผลการวิจัย ซึ่งได้รับการสนั บสนุน จากการประปานครหลวงประจ้าปี 2561 ดังมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้
ส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ในบทความนี้มีก้าลังอัดเป้าหมาย 250 และ 350 กก/ซม2 (จากแท่งตัวอย่างทรงกระบอก
มาตรฐานที่ 28 วัน) โดยเป็นค่าก้าลังที่ใช้งานกันในการออกแบบถังน้้าในอดีต(250กก/ซม2) และค่าก้าลังที่สูงขึ้นซึ่ง
คาดว่ามีความเป็นไปได้มากในการใช้งานออกแบบใหม่(350 กก/ซม2 ) มีค่าการยุบตัว 12.5 ±2.5 ซม โดยไม่ใช้สาร
ผสมเพิ่มทางเคมีใดๆ และบางส่วนผสมใส่เถ้าลอยแทนที่ซีเมนต์ 15%และ 30% โดยมี

รายละเอียดดังนี้คือ 1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีค่าความถ่วงจ้าเพาะ 3.15, 2. มวลรวม ใช้ทรายหยาบ
ปกติ มีค่าความถ่วงจ้าเพาะในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง 2.65, หินขนาด 3/4” มีค่าความถ่วงจ้าเพาะในสภาพอิ่มตัวผิว
แห้ง 2.7 3. เถ้าลอยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดล้าปาง มีค่าความถ่วงจ้าเพาะ 2.4
รายละเอียดสัดส่วนผสมต่อปริมาตร 1 ม3เป็นดังนี้คือ ส่วนผสมทั้งสองควบคุมก้าลังอัดใช้ หินขนาด
ใหญ่สุด 3/4" 1000 กก. ทราย 800 กก. ส่วนผสมควบคุมที่มีก้าลังอัด 250 กก/ซม2 ใช้ปูนซีเมนต์ 370 กก. น้้า
230กก. ค่าW/B=0.62 ในกรณีส่วนผสมใส่เถ้าลอยแทนที่ซีเมนต์ 15%และ 30% ใช้ปูนซีเมนต์ 332 กก.เถ้าลอย
59 กก. W/B=0.58 และใช้ปูนซีเมนต์ 284 กก.เถ้าลอย 122 กก. W/B=0.56 ตามล้าดับ ขณะที่ ส่วนผสมควบคุม
ที่มีก้าลังอัด 350 กก/ซม2 ใช้ปูนซีเมนต์ 450 กก. น้้า 230กก. ค่าW/B=0.53 ในกรณีส่วนผสมใส่เถ้าลอยแทนที่
ซีเมนต์ 15%และ 30% ใช้ปูนซีเมนต์ 417 กก.เถ้าลอย 74 กก. W/B=0.48 และใช้ปูนซีเมนต์ 350 กก.เถ้าลอย
150 กก. W/B=0.47 ตามล้าดับ
วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อรายงานผลการศึกษาที่เป็นอิทธิพลจาก สัดส่วนผสม การบ่มโดย
วิธีบ่ มเปี ย กด้ว ยการรดน้้ า 3ครั้ งต่อวัน ตามที่จ้าเป็นต้องใช้ตามสภาวะจริ ง เทียบกับวิธีบ่ ม่ในน้้า ที่ก้าหนดตาม
มาตรฐานและจากการผสมเถ้าลอย ในด้านก้าลังอัด ความต้านทานการซึมผ่านคลอไรด์และการซึมผ่านของน้้า ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
ผลกระทบจากส่วนผสม: คอนกรีตควบคุม(ก้าลังอัด 250 กก/ซม2) ที่ใช้ ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ต่้ากว่า (
370 กก/ม2) ให้ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันเป็นร้อยละ 70 ของก้าลังอัดที่อายุ 28 วัน ขณะที่คอนกรีตควบคุม(ก้าลังอัด
350 กก/ซม2) ที่ใช้ ปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากกว่าคือ 450 กก. /ม2 มีการพัฒนากาลังอัดที่เร็วขึ้นมากคือที่อายุ 7
วัน มีค่าร้อยละ 82ของกาลังอัดที่อายุ 28 วัน โดยค่าก้าลังอัดของคอนกรีตควบคุมทั้งสองกลุ่ม ทั้งสองอายุ มีการ
เกาะกลุ่มดี โดยมีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม ไม่เกินร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี นอกจากการใช้ปริมาณ
ปูนซีเมนต์มากหรือน้อยมีผลต่อการเกิดปฎิกิริยาไฮเดรชั่น แล้ว ค่าอัตรา ส่วน W/C ที่แตกต่างกันของส่วนผสมทั้ง
สองชุดยังมีผลต่อที่ว่างระหว่างอนุภาคปูนซีเมนต์ที่มีส้าหรับการพัฒนาโครงสร้างจุลภาคส่วนหนึ่งและช่องว่างที่
เหลือตามเวลาซึ่งส่งผลต่อก้าลังอัดโดยตรง นอกจากนั้น แม้ค่า W/Cไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงต้น แต่
ในช่วงหลังการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดแล้ว ค่านี้มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาอย่างมาก (Pang, 2015, October) ค่า
อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ส่งผลกระทบต่อส่วนผสมที่มี ค่า W/Cต่้ามากว่าส่วนผสมที่มีค่า สูง ซึ่งผลการศึกษานี้ให้
แนวโน้ มสอดคล้องกัน กับการศึกษาข้างต้น ผลกระทบจากการใช้เถ้าลอยปริมาณน้อย15% ในส่ว นผสมที่ใ ช้
ปริมาณสารเชื่อมประสาน(ปูนซีเมนต์ร่วมกับเถ้าลอย)ที่ต่ากว่า ( 370 กก/ม2) ให้ค่ากาลังอัดที่อายุ 7 วันเป็น
ร้อยละ 80 ของกาลังอัดที่อายุ 28 วัน

เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมที่ใช้ ปริมาณสารเชื่อมประสาน

(ปูนซีเมนต์ร่วมกับเถ้าลอย)ที่สูงกว่า ( 450 กก/ม2)ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันเป็นร้อยละ 79 ของก้าลังอัดที่อายุ 28
วันซึ่งใกล้เคียงกัน แม้ว่าค่าก้าลังที่แทัจริงของค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันและที่อายุ 28 วันมีค่าสุงกว่ามาก (342 กก/
ซม2 และ 430กก/ซม2 ) เมื่อเทียบกับชุดที่มีสารเชื่อมประสานต่้ากว่า (257กก/ซม2 และ318 กก/ซม2) แสดงว่า
ผลกระทบจากปฏิกิริยา Pozzolanic ค่อนข้างน้อย การเพิ่มขึ้นของค่าก้าลังอัดนั้นน่าจะมาจากเหตผลสองประการ
คือ filling effect ผลข้างเคียงของเถ้าลอยในการกระตุ้นให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นจากการเป็น nucleation
site นอกเหนือจากการเกิดปฎิกิริยาHydration ตามปกติ
แต่เมื่อพิจารณการแทนที่เถ้าลอยด้วยปริมาณมากขึ้นคือ30%

ส่วนผสมที่ใช้ ปริมาณสารเชื่อม

ประสานต่้ากว่า ( 370 กก/ม2) ให้ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันเป็นร้อยละ 73 ของก้าลังอัดที่อายุ 28 วัน ใกล้เคียงกับ
ส่วนผสมที่ใช้ ปริมาณสารเชื่อมประสาน ( 450 กก/ม2)ซึ่งมี ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันเป็นร้อยละ 72 ของก้าลังอัดที่
อายุ 28 วันโดยค่าก้าลังที่แทัจริงของค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันและที่อายุ 28 วันมีค่าสุงกว่ามาก (300 กก/ซม2 และ
414กก/ซม2 ) เมื่อเทียบกับชุดที่มีสารเชื่อมประสานต่้ากว่า (218กก/ซม2 และ307 กก/ซม2) ซึ่งอธิบายได้จากเห
ตผลเดียวกับกรณีการแทนที่ร้อยละ 15
ผลทดสอบจากการบ่ม ต่อค่ากาลังอัดของคอนกรีต
ในการศึกษานี้ได้จาลองการบ่มตามที่มักทาจริงในงานก่อสร้างโดยตัวอย่างส่วน บ่มด้วยผ้าขนหนู
เปียกรดน้้า3ครั้งต่อวัน โดยเทียบกับการแช่ตัวอย่างในน้้า 28วัน ผลพบว่าการบ่มแบบแรกให้ก้าลังต่้ากว่าแบบหลัง
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยความแตกต่างนี้ชัดเจนขึ้นที่อายุ 28วัน (ก้าลัง 250กก/ซม2:บ่มน้้า ค่าเฉลี่ย240.9 กก/
ซม2 (7วัน) 333.96 กก/ซม2(28 วัน); บ่มเปียกสลับแห้ง ค่าเฉลี่ย238.5 กก/ซม2 (7วัน) 318.35 กก/ซม2(28
วัน) ขณะที่เมื่อมีก้าลังสูงขึ้น ค่าความแตกต่างนี้ชัดเจนมากขึ้นขึ้น (ก้าลัง 350กก/ซม2:บ่มน้้า ค่าเฉลี่ย 350.9
กก/ซม2 (7วัน), 429.0 กก/ซม2 (28 วัน); บ่มเปียกสลับแห้ง ค่าเฉลี่ย341.1 กก/ซม2 (7วัน) 400.0 กก/ซม2 (28
วัน)
รายละเอียด แสดงในรูปที่ 1

Compressive strength (ksc)

500.0
450.0
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
250CT

250FA15

250FA30

Wet curing

350CT

350FA15

350FA30

Towel curing

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบค่าก้าลังรับแรงอัดคอนกรีตทุกกลุ่มที่อายุ 28 วัน(คอนกรีตควบคุม คอนกรีต
ผสมเถ้าลอย 15%และ 30% ในสภาวะการบ่ม 2 แบบ)

ผลการศึกษาความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีต (Surface Resistivity Test) ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าที่ผิวอาจบอกถึงอัตราการกัดกร่อนได้คร่าวๆดังแสดงในตารางที่ 1 (Broomfield, 2007; AASHTO
TP95-11) จากการศึกษาตัว อย่ างคอนกรี ตแท่งทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สู ง 30
เซนติเมตร เมื่อบ่มในสภาวะที่ก้าหนด า 28 วัน ผลการวัดและพิจารณาตามข้อแนะน้าข้างต้นพบว่า เมื่อพิจารณา
ตามขนาดจริงและใช้เกณฑ์ของ AASHTO TP 95-11 ผลที่ได้ต่างกันเล็กน้อย กลุ่มคอนกรีตควบคุมก้าลั งอัด 250
กก/ ซม2ในสภาวะบ่มเปียก และทุกกลุ่มที่บ่มด้วยผ้าขนหนูมีค่า chloride ion penetration ในระดับสูง (ความ
ต้านทานไฟฟ้าที่ผิว <9.5 k-cm)และกลุ่มที่จัดว่ามีค่าปานกลางได้แก่ คอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยที่บ่มเปียกและ
คอนกรีตก้าลังสูงผสมเถ้าลอยที่บ่มด้วยผ้าขนหนู (ความต้านทานไฟฟ้าที่ผิว 9.5-16.5 kcm) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
การบ่มคอนกรีตด้วยน้้าให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าบ่มคอนกรีตด้วยผ้าขนหนูอย่างชัดเจน และคอนกรีตผสม
เถ้าลอยมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่าคอนกรีตควบคุมซึ่งแสดงถึงการแทรกซึมคลอไรด์น้อยลงจากอันเป็นผล

จากการบ่มเปียก เนื่องจากความทึบแน่นของคอนกรีต รวมถึงปฏิกิริยาปอซโซลานิกบางส่วนของเถ้าลอยส่งผลให้
ความพรุนในคอนกรีตลดลง มีการซึมผ่านคลอไรด์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงดังแสดงในภาพที่ 2

Surface Resistivity (kΩ-cm)
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยความต้านทานไฟฟ้าของคอนกรีตที่อายุคอนกรีต 28 วัน

ตารางที่ 1 ค่าความต้านทานไฟฟ้าเทียบกับอัตราการซึมผ่านคลอไรด์อิออน (AASHTO TP95-11)
Chloride Ion
Penetration
High
Moderate
Low
Very low
Negligible

Surface Resistivity Test
100-by-200-mm (4-by-8-in.)
150-by-300-mm (6-by-12-in.)
Cylinder (kΩ-cm) a = 1.5
Cylinder (kΩ-cm) a = 1.5
<12
<9.5
12–21
9.5–16.5
21–37
16.5–29
37–254
29–199
>254
>199
หมายเหตุ a = Wenner probe tip spacing

ผลการศึกษาความต้านทานความแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธี Rapid Chloride Permeability Test
การทดสอบหาความซึมได้ของคลอไรด์ตาม ASTM C1202 ซึง่ ใช้ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ตัดหนา 5 เซนติเมตร ที่ระยะห่างจากผิวด้านบนของตัวอย่าง
5 เซนติเมตร วัดปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านชิ้นตัวอย่างในหน่วยคูลอมป์ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าตามมาตรฐานก้าหนดตามตารางที่ 2 และพบว่าการบ่มคอนกรีตด้ว ยน้้ามี อิทธิพลสูงต่อความทึบแน่นของ
คอนกรี ต โดยมี การซึมผ่ านคลอไรด์ต่้ากว่าบ่มคอนกรีตด้ว ยผ้ าขนหนูอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้ องเมื่อเทียบกับ
ผลทดสอบของ Kheaw-on et al. (2019) ที่การบ่มคอนกรีตด้วยน้้ามีค่าการซึมผ่านของคลอไรด์อิออนในระดับ
ปลานกลาง แต่การบ่มด้วยวิธีทิ้งไว้ในอากาศกลับมีค่าซึมผ่านในระดับสูงจากการทดสอบคอนกรีตที่อัตราส่วนน้้า
ต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.62 ในส่วนของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตปริมาณปูนซีเมนต์สูงที่บ่ม น้้า มีการซึมผ่าน
คลอไรด์ในระดับปานกลาง ขณะที่คอนกรีตที่ มีปริมาณปูนซีเมนต์ ที่ต่้ากว่าบ่มน้้าและคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่มี
ปริมาณปูนซีเมนต์ต่้ากว่าที่บ่มเปียกรวมถึงคอนกรีตที่มีปริมาณปูนซีเมนต์ สูงและบ่มเปียกมีการซึมผ่านคลอไรด์ใน
ระดับสูง จากผลการศึกษานี้บอกถึงอิทธิพลของปริมาณสารเชื่อมประสานและการบ่มอย่างชัดเจน
ตารางที่ 2 ค่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างคอนกรีตและความต้านทานการแทรกซึมผ่านคลอไรด์อิออน
(ASTM C1202)
Charge Passed (coulombs)
>4,000
2,000-4,000
1,000-2,000
100-1,000
<100

Chloride Ion Penetrability
High
Moderate
Low
Very Low
Negligible

ผลศึกษาการซึมผ่านของน้าของคอนกรีตชนิดต่างๆ โดยใช้ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร หลังจากบ่มด้วยน้้า 28 วันแสดงค่าสัมประสิทธ์การซึมผ่านน้้า
ของคอนกรีตทุกชนิดอยู่ในระดับเดียวกัน (order)ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คอนกรีตก้าลัง 250, คอนกรีตก้าลัง250
ผสมเถ้าลอย 15%, คอนกรีตก้าลัง 250 ผสมเถ้าลอย 30%,คอนกรีต ก้าลัง 350,คอนกรีตก้าลัง 350 ผสมเถ้าลอย

15%, คอนกรีตก้าลัง 350 ผสมเถ้าลอย 30%มีค่า Coefficient of Permeability (x10-12 m/s) คือ 9.08, 7.66,
6.83,4.78, 4.54และ 4.13ตามล้าดับ ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของสารเชื่อมประสานและการพัฒนาโครงสร้างจุลภาคที่
ดีขึ้น โดยคอนกรีตก้าลังสูงใช้สารเชื่อมประสานสูงและคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยทั้งสองระดับก้าลังมีค่า สัมประสิทธ์
การซึมผ่านน้้าลดต่้ากว่าคอนกรีตควบคุมที่ใช้สารเชื่อมประสานต่้า
จากบทความนี้เป็นแนวทางให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องมองเห็นได้ว่า ส่วนผสม การท้างานและระดับ
ก้าลังมีผลต่อความคงทนของคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับคลอไรด์อย่างไร
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