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ท าไมต้องบ่มคอนกรีต 

หลายคนเขา้ใจว่าเม่ือเทคอนกรีตเสร็จแลว้ คอนกรีตสามารถแขง็ตวัไดเ้อง และไม่
ตอ้งท าอะไรกบัคอนกรีตแลว้ ความเขา้ใจดังกล่าวถูกตอ้งเพียงคร่ึงเดียว กล่าวคือคอนกรีต
สามารถแข็งตัวได้จริง แต่ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีคุณภาพท่ีดีแลว้ต้องท าการบ่ม (ให้สุก
เสียก่อน) การบ่มคอนกรีต เหมือนกบัการบ่มผลไม ้หากบ่มไดดี้ จะไดผ้ลไมสุ้ก หอมหวาน 
อร่อย และท่ีส าคญัคือคุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือผลไมม้า ส าหรับคอนกรีต หากไม่บ่มให้ดี คอนกรีตก็
ไม่สุกและไม่ดี คือไม่แข็งแรง ไม่ทนทาน ไม่สามารถใช้งานไดน้าน แมว้่าดูภายนอกแลว้จะ
เหมือนกบัคอนกรีตท่ีบ่มมาอย่างดีก็ตาม เม่ือผสมคอนกรีตตอ้งใช้น ้ าในการผสม น ้ าท่ีผสม
คอนกรีตจะท าปฏิกิริยากบัปูนซีเมนต ์เรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชนั ท าใหค้อนกรีตแขง็ตวัและรับ
ก าลงัได ้มีความทึบน ้าและป้องกนัไม่ใหส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่างๆซึมเขา้สู่เน้ือคอนกรีต โดย
ปกติแลว้คอนกรีตสามารถแขง็ตวัไดภ้ายใน 5 ถึง 6 ชัว่โมงภายหลงัจากการผสม และมีก าลงั
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการเพิ่มก าลงัของคอนกรีตไม่สามารถแยกไดด้ว้ยการดูจากตาเปล่า คือ
เราไม่สามารถบอกไดว้า่คอนกรีตท่ีเทพื้น กบัคอนกรีตท่ีเทคาน ส่วนใดใหก้ าลงัสูงกวา่ การจะ 



 

 

 

บอกว่าคอนกรีตส่วนไหนให้ก าลงัสูงกว่าตอ้งน าไปทดสอบโดยการกดให้แตก แล้ววดัว่า
คอนกรีตดงักล่าวรับก าลงัไดม้ากน้อยเพียงใดแมว้่าคอนกรีตตอ้งการน ้ าในส่วนผสมเพื่อท า
ปฏิกิริยากบัปูนซีเมนตใ์หม้ากและสมบูรณ์ท่ีสุด แต่ถา้ใส่น ้ าในส่วนผสมมากเกินไปจะท าให้มี
น ้ าส่วนเกินจากการท าปฏิกิริยา และเม่ือน ้ าดงักล่าวระเหยออกจากตวัคอนกรีตจะท าให้เกิด
ช่องวา่งภายในข้ึนและส่งผลใหก้ารรับก าลงัลดลง ดงันั้นจึงตอ้งพยายามท่ีจะใส่น ้ าในส่วนผสม
ใหพ้อเพียงกบัการท าปฏิกิริยาของปูนซีเมนตเ์ท่านั้น 

  
การไม่บ่มคอนกรีตมข้ีอเสียมากมายและเป็นอนัตรายต่อคอนกรีต 

 
                   ขอ้เสียของการไม่บ่มคอนกรีตมีอยู่มากมาย และส่งผลเสียต่อคอนกรีตอย่างมาก 
จากรูปท่ี 1 พบว่าคอนกรีตท่ีบ่มช้ืนตลอดมีก าลงัอดัสูงถึง 41 เมกะปาสคาลท่ีอายุ 180 วนั 
ขณะท่ีคอนกรีตท่ีบ่มในอากาศตลอด (คือไม่ไดบ่้มนัน่เอง) มีก าลงัอดัเพียง 18 เมกะปาสคาล
หรือมีค่าต ่ากวา่กรณีท่ีบ่ม 2 เท่ากว่า คอนกรีตท่ีไม่บ่ม นอกจากท าใหมี้ก าลงัอดัท่ีต  ่ากว่าแลว้ ยงั
ท าใหส้ารเคมีหรือสารอนัตรายต่างๆซึมเขา้สู่เน้ือคอนกรีตง่ายข้ึน ท าใหเ้หลก็เสริมเป็นสนิมได้
ง่าย และคอนกรีตแตกร้าวเสียหายในท่ีสุด คอนกรีตท่ีขาดการบ่มหรือบ่มไม่เต็มท่ีพบว่ามีการ
สึกกร่อนเน่ืองจากการขดัสี เช่น จากลอ้รถยนต ์สูงกว่าคอนกรีตท่ีบ่ม เพราะ การตา้นทานการ
สึกกร่อนของคอนกรีตจะข้ึนกบัก าลงัอดัของคอนกรีตเป็นหลกั เช่น คอนกรีตท่ีมีก าลงัอดั 100 
เมกะปาสคาล (บ่มอย่างดี) มีความตา้นทานการสึกกร่อนเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบั
คอนกรีตท่ีบ่มไม่ดีซ่ึงมีก าลงัอดั 50 เมกะปาสกาล จากขอ้เสียเพียง 3 ขอ้ขา้งตน้ยอ่มเพียงพอต่อ
การท่ีพวกเราทุกคนตอ้งท าการบ่มคอนกรีตกนัแลว้ 

 

 
 



 

 

 

ระยะเวลาของการบ่ม 

 
การบ่มท าใหป้ฏิกิริยาไฮเดรชนัของปูนซีเมนตเ์กิดข้ึนไดต่้อเน่ือง โครงสร้างของเน้ือซีเมนตจ์ะ
แน่นข้ึนและคอนกรีตจะมีความแข็งแรง การบ่มเปียกตลอดเวลา (ให้คอนกรีตเปียกช้ืน
ตลอดเวลา เช่น แช่ในน ้ า เอาน ้ าราดบนคอนกรีตอย่างต่อเน่ือง เป็นตน้) ท าให้ก  าลงัอดัของ
คอนกรีตมีค่าสูงสุด ขณะ ท่ีการบ่มในอากาศ (เทคอนกรีตเสร็จแลว้ปล่อยท้ิงไวใ้นอากาศโดยไม่
ตอ้งท าอะไร) ท าให้การเพิ่มก าลงัอดัของคอนกรีตเป็นไปอย่างช้าและมีค่าต ่ากว่ากรณีท่ีบ่ม 
เปียกมาก (ดูรูปท่ี 1) อิทธิพลของการบ่มมีผลมากในคอนกรีตท่ีมีพื้นท่ีผิวมาก เช่น แผ่นพื้น 
ถนน และคอนกรีตท่ีมีขนาดเลก็ เน่ืองจากน ้ าระเหยออกไดง่้าย นอกจากน้ีคอนกรีตท่ีผสมวสัดุ
ปอซโซลาน เช่น เถา้ถ่านหิน ซิลิกาฟูม เถา้แกลบ หรือตะกรันเตาถลุงเหล็ก ตอ้งการการบ่มท่ี
นานกว่าเน่ืองจากปฏิกิริยาปอซโซลานเกิดไดช้า้ ปฏิกิริยาไฮเดรชนัของซีเมนตเ์พสตจ์ะลดลง
ตามอายท่ีุเพิ่มข้ึนแต่ยงัคงมีอยูต่่อไปตราบท่ียงัมีน ้ าใหท้ าปฏิกิริยาอยู ่ดงันั้นจึงควรบ่มคอนกรีต
ให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้อย่างไรก็ตาม การบ่มคอนกรีตท่ีนานมากเกินไปจะเสียเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการบ่มโดยไม่จ าเป็น 

                                               
                                                  รูปที ่1 ก าลงัอดัของคอนกรีตที่ W/C = 0.5 และการบ่มต่างกนั [1] 



 

 

 

เวลาส าหรับการบ่มคอนกรีตจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ ท่ีส าคญัไดแ้ก่
ประเภทของปูนซีเมนตแ์ละอุณหภูมิ ปูน ซีเมนตท่ี์ท าปฏิกิริยาไฮเดรชนัไดเ้ร็วและมีการพฒันา
ก าลงัไดเ้ร็วจะตอ้งการ เวลาส าหรับการบ่มนอ้ยกว่าปูนซีเมนตท่ี์ท าปฏิกิริยาชา้ และท่ีอุณหภูมิ
ต ่าคอนกรีตจะท าปฏิกิริยาไดช้า้และตอ้งการเวลาบ่มนานข้ึน อุณหภูมิของคอนกรีตท่ีต ่ากว่า 10 
องศาเซลเซียสพบว่ามีการพฒันาก าลงัท่ีอายตุน้ๆค่อนขา้งต ่า หากคอนกรีตมีอุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียสการพฒันาก าลงัของคอนกรีตท่ีอายตุน้มีค่านอ้ยมาก และท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
พบว่าคอนกรีตแทบไม่มี การพฒันาก าลงัเลย หลกัการทัว่ไปท่ีแนะน าส าหรับเวลาท่ีควรใชใ้น
การบ่มคอนกรีตในประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีอากาศร้อนคือ 

 
             ส าหรับคอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 ใหมี้การบ่มอยา่งนอ้ย 7 วนั 
             ส าหรับคอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 3 ใหมี้การบ่มอยา่งนอ้ย 3 วนั 

 

การบ่มคอนกรีต 

 
                   การบ่มปกติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ การป้องกนัการสูญเสียน ้ า
และการบ่มเปียก (หรือบ่มช้ืน) ซ่ึงหลักการและรายละเอียดของแต่ละวิ ธี มีดัง น้ี คือ 
ก. การบ่มโดยการป้องกนัการสูญเสียน ้ า การบ่มคอนกรีตโดยการป้องกนัการสูญเสียน ้ าจะใช้
วสัดุท่ีเป็นแผน่คลุมหรือใชส้าร บ่มคอนกรีตพ่นทบัหนา้คอนกรีต เพื่อป้องกนัการระเหยของน ้ า
ออกจากคอนกรีต 

 



 

 

 
 
แผ่นกนัความช้ืน 

 
                   การบ่มโดยป้องกนัการสูญเสียความช้ืนสามารถท าไดห้ลายวิธี วิธีท่ีนิยมกนัคือการ
ใชแ้ผ่นกนัความช้ืน เช่น แผ่นพลาสติกประเภทโพลีเอทีลีน (ซ่ึงก็คือพลาสติกท่ีใชก้นัทัว่ไป) 
หรือกระดาษกนัน ้ า (water proof paper หรือ kraft) คลุม หรือหุม้โดยวางให้แนบกบัผิวของ
คอนกรีต รอยต่อระหว่างแผ่นพลาสติกจะต้องวางให้สนิทและมีระยะเหล่ือมมากพอเพื่อ 
ป้องกนัความช้ืนหนีออกไป ส าหรับคอนกรีตท่ีตอ้งการผิวหนา้ท่ีดี เช่น พื้นชั้นดาดฟ้าหรือผิว
ถนน เม่ือตกแต่งผวิหนา้เสร็จและคอนกรีตแขง็ตวัพอกส็ามารถปูแผ่นกนัความช้ืนไดแ้ต่ตอ้งท า
ดว้ยความระมดัระวงั ในระหว่างการบ่มควรตรวจดูความเรียบร้อยของแผ่นกนัความช้ืน แผ่น
กนัความช้ืนท่ีเสียหายจะตอ้งซ่อมแซมหรือปิดทบัใหเ้รียบร้อย นอกจากน้ีหากตรวจสอบพบว่า
ผิวหน้าของคอนกรีตแห้งจะตอ้งรดน ้ าเพิ่ม การ ใชแ้ผ่นกนัความช้ืนจะท าให้ความช้ืนภายใต้
แผ่นเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน ้ า โดยเฉพาะภายใตแ้ผ่นพลาสติกท่ียน่ซ่ึงจะท าใหสี้ของ
ผิวหนา้คอนกรีตไม่สม ่าเสมอ รูปท่ี 2 แสดงการใชพ้ลาสติกในการบ่มเพื่อป้องกนัการระเหย
ของน ้าออกจากคอนกรีตยา่งนอ้ย 3 วนั 



 

 

 

           
 

                                                         ก. ใชพ้ลาสติกคลุมป้องกนัน ้าระเหยออกจากคอนกรีต  
                                                         ข. ใชพ้ลาสติกหุม้ป้องกนัน ้าระเหยออกจากเสาคอนกรีต 

 
                        รูปที ่2 การบ่มพืน้คอนกรีตด้วยกระสอบช้ืน และใช้พลาสติกคลมุ 

                        (เอือ้เฟ้ือภาพจากคุณ บุญรอด คุปตทิฬัหิ) 
 

สารบ่มคอนกรีต การบ่มดว้ยวิธีน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการพ่นสารบ่มคอนกรีตให้เป็นแผ่น
บางๆ (membrane) คลุมผิวหน้าคอนกรีตไว ้สารท่ีนิยมใช้จะเป็นสารบ่มคอนกรีตสีขาว 
เน่ืองจากสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ในการเคลือบผิวหนา้คอนกรีตไดง่้ายรวมทั้งสีขาว
สามารถสะทอ้งแสงและไม่เกิดปัญหาเร่ืองการสะสมความร้อน นอกจากน้ียงัมีสารบ่มท่ีมี
ลกัษณะโปร่งแสงแต่มีสีเพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ในการเคลือบ และสีดงักล่าว
จะจางหายไปเองเม่ือเวลานานข้ึน ส่ิงท่ีควรระวงัอยา่งยิง่ของการใชส้ารบ่มคอนกรีต คือ สารบ่ม
คอนกรีตตอ้งสามารถป้องกนัการระเหยของน ้ าหรือความช้ืนท่ีจะออกจากคอนกรีตได ้ดงันั้น
การใชง้านสารบ่มคอนกรีตจึงตอ้งท าการตรวจสอบวา่สารดงักล่าวสามารถใชง้านไดจ้ริง 



 

 

 
 
ในการพ่นสารบ่มตอ้งเตรียมผวิหนา้ของคอนกรีตใหมี้ความช้ืนอยู ่ถา้ผวิแหง้จะตอ้งใหค้วามช้ืน
กบัคอนกรีตและถา้คอนกรีตแห้งมากจะตอ้งขงัน ้ าบน ผิวคอนกรีตดงักล่าวอยา่งนอ้ย 2 ถึง 3 
ชั่วโมงเพื่อให้คอนกรีตช้ืน โดยเฉพาะในส่วนผสมท่ีมีปริมาณปูนซีเมนต์สูงซ่ึงตอ้งการน ้ า
ส าหรับท าปฏิกิริยามาก การพ่นสารบ่มให้พ่นสองชั้นในทิศทางตั้งฉากหรือขวางกนั และถา้
อากาศแหง้มากใหเ้คลือบสองชั้นสองเท่ียว ทั้งน้ีเพราะการเคลือบเพียงสองชั้นยงัอาจมีรูเล็กๆ 
ขนาดรูเขม็เหลืออยู่ ซ่ึงในสภาวะอากาศท่ีแหง้มากน ้ าจะสามารถระเหยออกไดง่้าย ในการพ่น
สารบ่มลงบนผิวคอนกรีตตอ้งควบคุมให้สม ่าเสมอและควบคุมปริมาณสารบ่มท่ีใช้ต่อพื้นท่ี 
ในช่วงสัปดาห์แรกควรตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่นบางท่ีเคลือบผิวหนา้คอนกรีตทุกวนั ทั้งน้ี
สามารถใชท้รายคลุมทบัผิวหนา้ของแผ่นบางเพื่อให้สามารถท างานไดต่้อไปโดยไม่เกิดความ
เสียหายต่อแผน่บาง 

 
 
ข. การบ่มช้ืน 

 
                   วธีิการบ่มคอนกรีตท่ีนิยมท ากนัไดแ้ก่ การใชน้ ้ าพ่น หรือการขงัน ้ า (ดูรูปท่ี 3) หรือ
การใช้กระสอบช้ืน (ดูรูปท่ี 4) หรือวสัดุเปียกช้ืนคลุมทบัคอนกรีต เน่ือง จากผิวหน้าของ
คอนกรีตท่ีสัมผสักับอากาศจะสูญเสียความช้ืนได้ง่ายจึงควรให้ ความช้ืนหรือน ้ าทันทีท่ี
คอนกรีตแข็งแรงพอหรือทันทีเม่ือถอดแบบ น ้ าท่ีใช้ในการบ่มคอนกรีตควรเป็นน ้ าท่ีไม่
ก่อให้เกิดคราบสกปรกบนผิวหน้าของคอนกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีต้องการโชว์
ผิวหน้าคอนกรีต รอยคราบสกปรกเหล่าน้ีมกัเกิดจากการใช้น ้ าท่ีมีสนิมเหล็กสูงหรือใช้น ้ าท่ี
ไหลผ่านท่อเหล็กในการฉีดน ้ าเพื่อบ่มคอนกรีต การใชส้ายยางในการล าเลียงน ้ าเพื่อใชใ้นการ
บ่มคอนกรีตสามารถลดปัญหาดงักล่าวไดดี้ 



 

 

 
 
การใช้กระสอบเปียกคลุมเพื่อบ่มคอนกรีตเป็นท่ีนิยมกนัมาก เพราะสามารถใช้บ่มคอนกรีต
หลงัจากท่ีตบแต่งผวิเสร็จไม่นานโดยไม่ท าอนัตรายแก่ผวิหนา้คอนกรีต ใน กรณีท่ีใชน้ ้ าพ่นบน
ผวิคอนกรีตควรใชก้ระสอบหรือผา้เปียกปูทบัผิวหนา้คอนกรีต ก่อนเพื่อป้องกนัการชะลา้งของ
ผิวหน้าคอนกรีตอนัเน่ืองมาจากแรงฉีดของน ้ า และควรท้ิงกระสอบหรือผา้น้ีไวจ้นแน่ใจว่า
คอนกรีตแข็งตวัและไม่เป็นอนัตราย เน่ืองจากการชะลา้งของน ้ าแลว้ ควรใชก้ระสอบ 2 ชั้น
เพื่อใหส้ามารถเกบ็ความช้ืนไดน้านและตอ้งใหค้วามช้ืนแก่คอนกรีตตลอดระยะเวลาท่ีระบุไว้
ในการบ่ม ทั้งน้ีการใชท่้อหรือสายยางเจาะรูวางบนบริเวณดา้นบนของคอนกรีตเพื่อจ่ายน ้ าให ้
แก่กระสอบหรือผา้เป็นวิธีการท่ีดีมากวิธีหน่ึงท่ีท าให้กระสอบหรือผา้เปียก ช้ืนอยู่ตลอดเวลา 
ควรปล่อยใหก้ระสอบหรือผา้เปียกแหง้ไปเองเม่ือครบเวลาของการบ่ม หลงัจากนั้นคอนกรีตจะ
ค่อยๆ แห้งและไม่ค่อยเกิดการแตกร้าว กระสอบหรือวสัดุคลุมหรือผา้คลุมท่ีใช้เพื่อการบ่ม
คอนกรีตควรสะอาดและไม่ก่อใหเ้กิดคราบสกปรกติดอยูบ่นผิวหนา้คอนกรีต การใชก้ระสอบ
ใหม่มีแนวโน้มว่าอาจเกิดคราบสกปรกเกาะบนผิวหน้าคอนกรีตได้เพราะการละลายของ
สารเคมีจากกระสอบ กระสอบเก่าท่ีใชบ้รรจุพืชผลมกัจะมีความสกปรกสูงจึงไม่ควรน ามาใช้
เพราะจะเกิดคราบสกปรกบนผวิหนา้คอนกรีตไดง่้าย 

 

                                 



 

 

 
 
                                        ก. กรบ่มดว้ยการขงัน ้าบนคอนกรีต ข. การบ่มดว้ยการพ่นละอองน ้าบนคอนกรีต 

             รูปที ่3 การบ่มช้ืนบนพืน้ผวิคอนกรีตโดยตรง  
                          (เอือ้เฟ้ือภาพจากคุณ บุญรอด คุปติทฬัหิ) 

 
 

                              
 

รูป ที ่4 การใช้กระสอบคลมุและราดน า้ให้เปียกช้ืนตลอดเวลา ควรคลมุให้มิดและไม่เห็นเนือ้
คอนกรีต ในรูปแสดงการบ่มด้วยกระสอบทีไ่ม่ดีนัก เน่ืองจากเห็นเนือ้คอนกรีต 

(เอือ้เฟ้ือภาพ จากคุณ บุญรอด คุปติทฬัหิ) 
 

วสัดุเปียกช้ืนท่ีนิยมใชท้บัผิวหนา้เพื่อบ่มคอนกรีต คือ ดินและทรายเปียกเพราะหา
ไดง่้าย ทั้งน้ีควรหลีกเล่ียงการใชหิ้นหรือกอ้นดินขนาดใหญ่เพราะน ้ าในดินหรือในหินดงักล่าว
จะระเหยออกไดง่้ายท าใหจุ้ดดงักล่าวแหง้ และตอ้งท าใหดิ้นและทรายเปียกอยูต่ลอดเวลาขณะท่ี
ท าการบ่มอยู่ นอกจากน้ียงัสามารถใชแ้บบหล่อหรือไมแ้บบป้องกนัการสูญเสียน ้ าและช่วยบ่ม
คอนกรีตได ้โดยการฉีดน ้ าลงบนคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้และแบบหล่อให้ชุ่มน ้ าอย่างเพียงพอ 
เพื่อใหน้ ้าสามารถไหลลงภายในแบบหล่อคอนกรีตหรือไมแ้บบเพื่อเป็นการบ่มช้ืน 



 

 

 
จากรายละเอียดและความส าคญัขา้งตน้ ท่านผูอ่้านคงเห็นแลว้ว่า คอนกรีตก็จ  าเป็นตอ้งบ่มให้
สุกก่อนเช่นกนัเพื่อให้ได้คอนกรีตท่ีมีคุณภาพดี มีความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนานตามท่ีตอ้งการ 

เอกสารอ้างองิ 
 
                   บทความน้ีส่วนใหญ่น ามาจากหนงัสือ เร่ือง ปูนซีเมนต ์ปอซโซลาน และ คอนกรีต 
โดย ศ. ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ศ. ดร. ชยั จาตุรพิทกัษก์ุล พิมพค์ร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2550 
นอกจากน้ียงัมีเอกสารเพิ่มเติม คือ 
 
1. Price, W.H., Factors Influencing Concrete Strength, Journal of the American Concrete 
Institute, 1951, Vol. 47, 417-32. 
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1. บทน า 

เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าในการออกแบบองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก
เสริมในคอนกรีตจะเป็นตัวช่วยรับแรงดึงท่ีเกิดข้ึนในตัวองค์อาคาร ทั้ งน้ีเ น่ืองมาจาก
ความสามารถในการรับแรงดึงท่ีต ่ามากของคอนกรีตนัน่เอง อีกทั้งเหลก็เสริมในคอนกรีตยงัจะ
ช่วยป้องกนัการวบิติัอยา่งฉบัพลนัขององค ์อาคารคอนกรีตไดอี้กดว้ย โดยพื้นฐานการออกแบบ
องค ์อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยทัว่ไปนั้นจะตอ้งออกแบบใหมี้การเตือนล่วงหนา้ก่อน เกิด
การวิบติั เช่น เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่หรือเกิดการโก่งตวัท่ีมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมหรือมีเวลาเพียงพอท่ีจะปกป้องชีวิตของผูใ้ชอ้าคารได ้ในกรณีของ
องค์อาคารรับแรงดดั เช่น คาน พื้น หรือฐานราก ปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุด (As,min) และ
ปริมาณเหลก็เสริมมากท่ีสุดจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมดงักล่าว ใน บทความฉบบัน้ีจะกล่าวถึง
เฉพาะปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมกัจะเกิดความสับสนในการใชข้ึ้นในการออกแบบฐาน
รากอยู่เสมอ ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณเหล็กเสริมมากท่ีสุดนั้น ผูเ้ขียนจะน าเสนอใน
บทความฉบบัต่อไป 

 
2. ความส าคญั 

เม่ือขนาดหนา้ตดัขององคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหนา้ตดั
ท่ีต้อง การด้านก าลังมาก กล่าวง่าย ๆ คือองค์อาคารมีขนาดหน้าตัดใหญ่เกินความจ าเป็น 
(บางคร้ังเกิดจากการท่ีแรงดดัท่ีกระท ามีค่านอ้ยมาก) ท าใหป้ริมาณเหลก็เสริมรับแรงดึงท่ีจ  าเป็น
ในการตา้นทานแรงดดัมีค่านอ้ย ซ่ึง การท่ีองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็มีขนาดหนา้ตดัท่ีใหญ่ 
อาจเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดดา้นสถาปัตยกรรมหรือเกิดจากขอ้ก าหนดดา้นการใชง้าน (การโก่ง
ตวั) ปัญหาจะเกิดข้ึนเม่ือปริมาณเหลก็เสริม รับแรงดึงมีค่านอ้ยเกินไป จนท าใหก้  าลงัรับแรงดดั
ท่ีค  านวณได้จากทฤษฎีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ การวิเคราะห์หน้าตัดร้าว 
(Cracked sectionanalysis) มีค่านอ้ยกว่าก าลงัรับแรงดดัท่ีค  านวณไดจ้ากการใชค่้าโมดูลสัการ
แตกร้าวของ หน้าตดัคอนกรีตท่ีไม่เสริมเหล็ก ในกรณีน้ีพฤติกรรมการวิบติัท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
แบบฉบัพลนั (เสมือนวา่องคอ์าคารเสริมเหลก็ดว้ยเส้นดา้ย) เน่ืองจากปริมาณเหลก็เสริมรับแรง 



 

 

 
ดึงท่ีมีไม่สามารถตา้นทานแรงดึงท่ีส่งถ่าย จากคอนกรีตภายหลงัการแตกร้าวได ้(ก าลงัรับแรง
ดึงของคอนกรีตจะกลายเป็นศูนยภ์ายหลงัการแตกร้าว ดงันั้นแรงดึงทั้งหมดท่ีคอนกรีตรับไว้
ก่อนการแตกร้าวจะถ่ายสู่เหล็กเสริม ทั้งหมด) เพราะฉะนั้นปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุดก็คือ
ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึงขั้น ต ่าท่ีตอ้งมีในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดเพื่อ
ป้องกนัการวบิติั แบบฉบัพลนันัน่เอง 

ค าถามคือปริมาณเหล็กเสริมนอ้ยท่ีสุดมีค่าเท่าใด ลองมาค านวณหาปริมาณเหล็ก
เสริมนอ้ยท่ีสุดจากหนา้ตดัคานคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด b x h มีความลึกประสิทธิผล dโดย
พิจารณารูปท่ี 1 ซ่ึงแสดงการกระจายของหน่วยแรงและความเครียดบนหนา้ตดัภายใตก้ารดดั 
 

      
 
 

จากรูปท่ี 1 จะเห็นว่าก่อนการแตกร้าวจะมีหน่วยแรงดึงเกิดข้ึนสูงสุด (σt,max) ท่ีผิว
ล่างของหน้าตดั ซ่ึงหน่วยแรงน้ีจะท าให้คอนกรีตแตกร้าวเม่ือมีค่าเท่าก าลังรับแรงดึงของ 
คอนกรีตภายใตก้ารดดัหรือค่าโมดูลสัการแตกร้าว (Modulus of Rupture) นัน่เอง โดยท่ีโมดูลสั
การแตกร้าวโดยทัว่ไปจะมีค่าเท่ากบั 2√f’c ดงันั้นเม่ือพิจารณาขณะคอนกรีตเร่ิมแตกร้าวพอดี 
แรงดึงทั้งหมดท่ีเกิดในคอนกรีตจะมีค่าเท่ากบั (1/2)(2√f’c )(h/2)(b) = (1/2)√f’c bh ซ่ึง แรงดึง
ค่าน้ีจะส่งถ่ายต่อไปยงัเหลก็เสริมหลงัจากคอนกรีตแตกร้าว ถึงจุดน้ีจะเห็นว่าถา้หากไม่ตอ้งการ
ใหเ้กิดการวบิติัแบบฉบัพลนั หนา้ตดัคอนกรีตจะตอ้งมีปริมาณเหลก็เสริมท่ีเพียงพอในการรับ 



 

 

 
แรงดึงท่ีเกิด ข้ึน โดยสามารถค านวณได้อย่างคร่าว ๆ คือ (1/2)√f’c bh ≤ As fs สมมุติว่าใช้
คอนกรีตท่ีใช้ทัว่ไปมีก าลงัรับแรงอดั f’c = 240 ksc และระยะ d มีค่าประมาณ 0.9h โดย
ใช ้fs= fy /2 จะพบว่าปริมาณเหล็กเสริมท่ีตอ้งการมีค่าเท่ากบั As ≥ [(1/2) √240 (0.9 bd)] / 
(0.5fy) หรือ (13.94 bd ) / fy โดยประมาณ 
 
3. ข้อก าหนดการออกแบบ 

ในหัวขอ้น้ี เราจะมาดูขอ้ก าหนดเก่ียวกบัปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุด (As,min) ของ
มาตรฐานการออกแบบต่าง ๆ ท่ีใช้กันในประเทศไทย ซ่ึงมีอยู่ 2 มาตรฐานหลัก ๆ ได้แก่ 
มาตรฐานการออกแบบของ ว.ส.ท. และมาตรฐานการออกแบบของสถาบนัคอนกรีตแห่ง
อเมริกาหรือ American Concrete Institute, ACI (โดยมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น BS codes, 
Eurocodes หรือ Canadian Codes จะไม่ไดก้ล่าวถึง) ส าหรับมาตรฐานการออกแบบของ ว.ส.ท. 
มีอยูด่ว้ยกนัจ านวน 2 ฉบบัคือ มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธีหน่วยแรงใช้
งาน (ว.ส.ท.  1007-34) และมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก  าลัง 
(ว.ส.ท. 1008-38) และส าหรับมาตรฐานการออกแบบของ ACI มี 1 ฉบบัคือ มาตรฐานอาคาร
ส าหรับคอนกรีตโครงสร้าง (ACI 318-05) 

 
ว.ส.ท. 1007-34 

มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานของ ว.ส.ท. 
ฉบับปัจจุบันจัดพิมพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2534 โดยได้ยึดแนวทางตามแบบมาตรฐานการ
ออกแบบของ ACI ฉบบัปี ค.ศ. 1989 (ACI 318-89) ซ่ึงเก่าแก่ถึงกวา่ 20 ปี มีสาระดงัน้ี 

 
3407 เหลก็เสริมต้านการยดืหด 

ใน แผ่นพื้นท่ีใชเ้ป็นโครงสร้างหรือหลงัคาซ่ึงเสริมเหล็กรับแรงดดัทางเดียว ตอ้ง
เสริมเหล็กในแนวตั้งฉากกบัเหล็กเสริมเอกเพื่อรับแรงเน่ืองจากการยืดหด เน่ืองจากอุณหภูมิ 
ปริมาณของเหลก็เสริมน้ีตอ้งมีอตัราส่วนเน้ือท่ีเหลก็ต่อหนา้ตดัคอนกรีตทั้ง หมดไม่นอ้ยกวา่ 



 

 

 
 
ค่าท่ีให้ไวข่้างล่างน้ี แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามตอ้งเรียงเหล็กไม่ห่างเกิน 3 เท่าความหนาของแผ่น
พื้น หรือ 30 ซม. และขนาดของเหลก็ตอ้งไม่เลก็กวา่ 6 มม. 

                                       แผน่พื้นท่ีเสริมดว้ยเหลก็เส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24……………….….… 0.0025 
                                       แผน่พื้นท่ีเสริมดว้ยเหลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD30………………......… 0.0020 
                                       แผน่พื้นท่ีเสริมดว้ยเหลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD40……………..…...…. 0.0018 
 

4700 เหลก็เสริมน้อยสุดส าหรับองค์อาคารรับแรงดัด 
(ก) องคอ์าคารรับแรงดดั (ยกเวน้กรณีแผน่พื้นท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด) ท่ีตอ้งใช้

เหลก็เสริมรับแรงดึงจากการค านวณ อตัราส่วน ”ρ ” ตอ้งไม่นอ้ยกวา่14 / fy นอกจากทุก ๆ หนา้
ตดัขององคอ์าคารจะมีเหลก็เสริมส าหรับรับโมเมนตบ์วก หรือโมเมนตล์บไม่นอ้ยกว่า 1.34 เท่า
ของค่าท่ีค  านวณได ้

(ข) พื้นท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด เหล็กเสริมในทิศทางเดียวกบัช่วงดา้นรับแรง
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีตอ้งการส าหรับการยดืหดตามขอ้ 3407 

 
ว.ส.ท. 1008-38 

มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวธีิก าลงัของ ว.ส.ท. ฉบบัปัจจุบนั
จดัพิมพค์ร้ังแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยไดย้ดึตามแบบมาตรฐานการออกแบบ ACI 318-89 เป็น
หลกัเช่นกนั โดยมีสาระดงัน้ี 

 
3412 เหลก็เสริมต้านการยดืหด 
(ก) ในแผน่พื้นโครงสร้างท่ีมีเหลก็เสริมรับแรงดดัทางเดียว ตอ้งเสริมเหลก็ในแนวตั้งฉากกบั
เหลก็เสริมเอก เพื่อรับแรงท่ีเกิดจากการหดตวัของคอนกรีตหรือการยดืหดเน่ืองจากอุณหภูมิ 
เหลก็เสริมตา้นการยดืหดตอ้งเป็นตามขอ้ 3412 (ข) 
(ข) เหลก็เสริมตา้นการยดืหด ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 



 

 

 
1. อตัราส่วนเน้ือท่ีเหลก็เสริมตา้นการยดืหดต่อหนา้ตดัคอนกรีตทั้งหมดตอ้งไม่นอ้ยกวา่

ค่าท่ีใหไ้วข่้างล่างน้ี และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.0014 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็เส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24…….…...… 0.0025 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD30…………..… 0.0020 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD40 หรือลวด 
ตะแกรงเช่ือมชนิดกลมเรียบหรือมีขอ้……………...........…0.0018 
- แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็เสริมท่ีมีก าลงัครากเกินกวา่ 4,000 กก./ซม.2 
โดยวดัท่ีหน่วยความเครียดท่ีร้อยละ 0.35.... (0.0018x4,000)/fy 

2. เหลก็เสริมตา้นการยดืหด ตอ้งวางเรียงห่างกนัไม่มากกวา่ 5 เท่าของความหนาแผน่พื้น
และตอ้งไม่มากกวา่ 40 ซม. 

3. ท่ีหนา้ตดัใด ๆ หากตอ้งการใชเ้หลก็เสริมตา้นการยดืหดรับแรงดึงท่ีเป็นไปตามบท
ท่ี 4500 ตอ้งใชห้น่วยแรงในเหลก็เสริมท่ีหนา้ตดันั้นเท่ากบัfy ท่ีก  าหนด* 

*หมายเหต ุ– ในข้อ 3 นีผู้้ เขียนเห็นว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง โปรดดูข้อ 7.12.2.3 ซ่ึงผู้ เขียนแปล
จากมาตรฐาน ACI 318-05 
 
4305 เหลก็เสริมน้อยทีสุ่ดส าหรับองค์อาคารรับแรงดัด 
(ก) ท่ีหนา้ตดัใด ๆ ขององคอ์าคารรับแรงดดั ยกเวน้ท่ีก าหนดในขอ้ 4305 (ข) และ 4305 (ค) ซ่ึง
เหลก็เสริมรับโมเมนตบ์วกท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ตอ้งมีอตัราส่วน ”ρ ” ไม่นอ้ยกวา่ 

ρ min = 14 / fy 

ในคานรูปตวั และตง ซ่ึงตวัคานเป็นส่วนรับแรงดึง ใหใ้ชค้วามกวา้งของตวัคาน ในการ
ค านวณหาอตัราส่วน ρ 
(ข) ในอีกทางเลือกหน่ึง เน้ือท่ีของเหลก็เสริมท่ีใหใ้ชส้ าหรับทุกหนา้ตดัท่ีรับโมเมนตบ์วกหรือ
โมเมนตล์บ ตอ้งมีปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 1.33 เท่าของค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
 
 



 

 

 
(ค) ส าหรับ แผน่พื้นท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด เน้ือท่ีท่ีนอ้ยท่ีสุดและระยะเรียงท่ีมากท่ีสุดของ
เหลก็เสริมทางเดียวกบั ช่วงพื้น ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ปริมาณท่ีตอ้งการส าหรับการยดืหดตาม
ขอ้ 3412 
 
ACI 318-05 

มาตรฐานอาคารส าหรับคอนกรีตโครงสร้างของ  ACI ฉบับน้ี เ ป็นฉบับปี 
ค.ศ. 2005 แต่ฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัปี ค.ศ. 2008 อยา่งไรกต็ามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัปริมาณเหลก็
เสริมนอ้ยท่ีสุดจะเหมือนกนัทั้งสองฉบบั มีสาระดงัน้ี 
7.12 เหลก็เสริมต้านการยดืหด 
7.12.2.1 ตอ้ง มีพื้นท่ีเหล็กเสริมตา้นการยืดหดไม่นอ้ยกว่าอตัราส่วนของพื้นท่ีเหล็กเสริม ต่อ
หนา้ตดัคอนกรีตทั้งหมดท่ีใหไ้วข่้างล่างน้ี และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.0014 

(a) แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD30………….… 0.0020 
(b) แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยชั้นคุณภาพ SD40 หรือลวด 
ตะแกรงเช่ือม………………………………………….……....… 0.0018 
(c) แผน่พื้นท่ีใชเ้หลก็เสริมท่ีมีก าลงัครากเกินกวา่ 4,000 กก./ซม.2 
โดยวดัท่ีหน่วยความเครียดท่ีร้อยละ 0.35….… (0.0018x4,000)/fy 

7.12.2.2 เหลก็เสริมตา้นการยดืหด ตอ้งวางเรียงห่างกนัไม่เกิน 5 เท่าของความหนาแผ่นพื้นและ
ตอ้งไม่มากกวา่ 45 ซม. 
7.12.2.3 ท่ีหนา้ตดัใด ๆ ท่ีตอ้งใชเ้หล็กเสริมตา้นการยืดหด หน่วยแรงในเหล็กเสริมท่ีหนา้ตดั
นั้นตอ้งสามารถพฒันาหน่วยแรงใหไ้ดเ้ท่ากบั fy ในการรับแรงดึงท่ีเป็นไปตามบทท่ี 12 
10.5 เหลก็เสริมน้อยทีสุ่ดส าหรับองค์อาคารรับแรงดัด 
10.5.1 ท่ีหนา้ตดัใด ๆ ขององคอ์าคารรับแรงดดัท่ีจากการวิเคราะห์ตอ้งมีเหล็กเสริมรับแรงดึง 
ยกเวน้ท่ีก าหนดในขอ้ 10.5.2, 10.5.3 และ 10.5.4, ตอ้งมีปริมาณเหลก็เสริม As ไม่นอ้ยกวา่ 

As,min = [(0.8 √ f’c) / fy ] bwd ** 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 14 bwd / fy 



 

 

 
10.5.2 ส าหรับคานยื่นหรือคานอย่างง่ายท่ีมีส่วนปีกรับแรงดึง As,min ไม่ควรมีค่าน้อยกว่าท่ี
ก  าหนดไวใ้นขอ้ 10.5.1 ยกเวน้ว่าให้ใช ้2bw แทน bwหรือใชค้วามกวา้งของปีกคาน โดยใชค่้าท่ี
นอ้ยกวา่ 
10.5.3 ไม่จ า เ ป็นต้องใช้ข้อก าหนดในหัวข้อ  10.5.1 และ  10.5.2 ถ้าในทุก ๆ หน้าตัดมี
ปริมาณ As ไม่นอ้ยกวา่ 1.33 เท่าของค่าท่ีตอ้งการจากการวเิคราะห์ 
10.5.4 ส าหรับแผ่นพื้นโครงสร้างและฐานรากท่ีมีความหนาเท่ากนัตลอด ปริมาณ As,min ใน
ทิศทางเดียวกบัช่วงพื้นตอ้งเหมือนกบัท่ีก าหนดในหัวขอ้7.12 โดยระยะเรียงท่ีมากท่ีสุดของ
เหลก็เสริมตอ้งไม่เกิน 3 เท่าของความหนา หรือ 45 ซม. 
**หมายเหตุ – สมการนีเ้ป็นสมการใหม่ ยังไม่ได้บรรจุไว้ในมาตรฐาน ว.ส.ท. โดยจะให้ค่าท่ี
มากกว่า 14 bwd / fy เม่ือค่า f’c สูงกว่า 300 กก./ซม.2ขึน้ไป 
 
4. การพจิารณาและการประยุกต์ใช้ 

จะเห็นไดว้า่ขอ้ก าหนดจากมาตรฐาน ว.ส.ท. ทั้งสองฉบบัโดยรวมแลว้ไม่ได้
แตกต่างจากมาตรฐาน ACI เพียง แต่มีความลา้สมยัและไม่ไดรั้บการปรับปรุง ทั้งน้ีในบางส่วน
กย็งัปรากฏขอ้ผดิพลาดจากการแปลความหมายอีกดว้ย ดงันั้นจึงควรตอ้งมีการปรับปรุง
มาตรฐาน ว.ส.ท. ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาขอ้ก าหนดต่าง ๆ สรุปไดว้า่มี
ปริมาณเหลก็เสริมท่ีตอ้งพิจารณา 2 ค่า ไดแ้ก่ ปริมาณเหลก็เสริมตา้นการยดืหดและปริมาณ
เหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุดส าหรับองคอ์าคาร รับแรงดดั เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ผูเ้ขียนขอแบ่งการ
พิจารณาชนิดขององคอ์าคารรับแรงดดัออกเป็น 4 ชนิดหลกั ไดแ้ก่ คาน แผน่พื้นทางเดียว แผน่
พื้นสองทาง และฐานราก โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

1. ใน กรณีองค์อาคารรับแรงดัดท่ีเป็นคาน จะเห็นได้ว่าไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัเหล็กเสริมตา้นการยืดหด ดังนั้นส าหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
ปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุดจะใชค่้าท่ีไดจ้ากการค านวณ As,min = 14 bwd / fy หรืออาจใชก้าร
เสริมเหลก็ปริมาณไม่นอ้ยกว่า 1.33 เท่าของค่า Asท่ีไดจ้ากการออกแบบรับแรงดดัในทุก ๆ 
หนา้ตดัตลอดความยาวคาน 



 

 

 

2. ส าหรับ แผ่นพื้นทางเดียวจะพิจารณาเหมือนคาน แต่ตอ้งพิจารณาเสริมเหล็กตา้นการยืดหด
ในทิศทางตั้งฉากกบัแนวเหล็กเสริมหลกั โดยไม่ตอ้งพิจารณาเหล็กเสริมตา้นการยืดหดใน
ทิศทางของเหลก็เสริมหลกั เน่ืองจากในความเป็นจริงค่า As,min = 14 bwd / fy ของเหลก็เสริมหลกั 
จะเป็นค่าท่ีควบคุมการออกแบบเสมอเม่ือเทียบกบัเหลก็เสริมตา้นการยดืหด 

ตวัอยา่งเช่น ถา้ใชเ้หลก็ขอ้ออ้ยเกรด SD40 ซ่ึงมีก าลงัคราก fy = 4,000 กก./ซม.2 จะไดว้่า As,min = 
14 bwd / 4,000 = 0.0035 bwd เม่ือเทียบกบัเหลก็เสริมตา้นการยดืหดของเหลก็เกรด SD40 ได้
วา่ As,temp = 0.0018 bwd ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่เกือบ 2 เท่า 

3. ใน กรณีของแผ่นพื้นสองทาง มาตรฐานการออกแบบก าหนดใหใ้ชป้ริมาณเหล็กเสริมนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบัปริมาณเหลก็ เสริมตา้นการยดืหดเท่านั้น โดยเหตุผลหลกักม็าจากการท่ีพฤติกรรม
ของแผน่พื้นสองทางเองท่ีสามารถกระจาย โมเมนตไ์ดใ้นสองทิศทาง ท าใหก้ลไกการวิบติัของ
แผ่นพื้นจะค่อย ๆ เกิดข้ึนและมีการเตือนล่วงหนา้ก่อนเกิดการวิบติั ดงันั้นเพียงแค่ใชป้ริมาณ
เหล็กเสริมตา้นการยืดหดก็เพียงพอต่อการป้องกนัการ วิบติัแบบฉับพลนัแลว้ สรุปก็คือให้
ตรวจสอบปริมาณเหลก็เสริมทั้ง 2 ทิศทางตอ้งไม่นอ้ยกวา่เหลก็เสริมตา้นการยดืหดเท่านั้น 

(หมายเหตุ – มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38 ขอ้ 4305(ค) ก าหนดให้ใชร้ะยะเรียงท่ีมากท่ีสุดของ
เหลก็เสริมไม่เกิน 5 เท่าของความหนา แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ควรท่ีจะเกิน 3 เท่าของความหนาดงั
ปรากฏในมาตรฐานฉบบัอ่ืน ๆ) 

4. ใน ส่วนของฐานรากซ่ึงมักจะเกิดความสับสนในการออกแบบอยู่เสมอ หากพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน ว.ส.ท. จะพบวา่ไม่มีขอ้แนะน าท่ีชดัเจน แต่เน่ืองจากฐานรากเป็นองค์
อาคารรับแรงดดัเช่นกนั โดยเฉพาะฐานรากซ่ึงมีพฤติกรรมรับแรงทางเดียวเป็นหลกั เช่น ฐาน
รากวางบนเข็ม 2 ตน้หรือ 6 ตน้ ดงันั้นสมการในการค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุด
ส าหรับคานกค็วรตอ้งใชส้ าหรับฐานรากเช่นกนั อยา่งไรกต็ามส าหรับมาตรฐาน ACI 318-05 ท่ี
เป็นฉบับปรับปรุงใหม่นั้ น จะพบว่าข้อก าหนดท่ีระบุในข้อ 10.5.4 ส าหรับฐานราก ได้
ก  าหนดให้ใช้ปริมาณเหล็กเสริมนอ้ยท่ีสุดเท่ากบัปริมาณเหล็กเสริมตา้นการยืดหดเหมือนใน
กรณีของแผน่พื้นสองทาง! จะ เห็นวา่ความไม่ชดัเจนน้ีก่อใหเ้กิดขอ้โตเ้ถียงข้ึนได ้ทั้งน้ีหาก 



 

 

 

พิจารณาในความจริงนั้นจะพบวา่ของฐานรากคอนกรีตเสริมเหลก็โดยทัว่ ไปนั้นจะมีความหนา
มาก โดยเฉพาะฐานรากวางบนเสาเขม็ เพื่อจะไดไ้ม่วิบติัดว้ยแรงเฉือน หรือในกรณีของฐานแผ่
ก็อาจพบว่าหน่วยแรงใตฐ้านนั้นมีค่าน้อย ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือปริมาณเหล็กเสริมท่ีได้จากการ
ออกแบบรับแรงดดัจะมีค่านอ้ย และบ่อยคร้ังท่ีปริมาณเหลก็เสริมตา้นการยดืหดจะมีค่ามากกว่า 
ดงันั้นการก าหนดใหป้ริมาณเหล็กเสริมตา้นการยดืหดเป็นปริมาณเหลก็เสริมนอ้ย ท่ีสุดในการ
ออกแบบฐานรากก็ดูสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ในความคิดของผู ้เขียนควรพิจารณา
ขอ้ก าหนดปริมาณเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า 1.33 เท่าของค่า As ท่ีไดจ้ากการออกแบบรับแรงดดั
ประกอบดว้ย โดยใชค่้าท่ีมากกว่าเป็นค่าควบคุม ทั้งน้ีไม่ตอ้งพิจารณาปริมาณเหลก็เสริมนอ้ย
ท่ีสุด As,min = 14 bwd / fy เน่ืองจากจะท าให้ตอ้งเสริมเหล็กในปริมาณมากเกินควร ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

สมมุติฐานรากรับ Mu / Φ = 30,000 * 0.15 = 4,500 กก.-ม. 
ก าหนดใหข้นาดหนา้ตดัฐานราก B x H เท่ากบั 50 x 45 ซม. 
ดงันั้น d = 37 ซม. 
จาก (Mu / Φ ) ≤ Mn = As fy [d – ( As fy / 1.7 f’c b)] 
ใชค้อนกรีต f’c = 240 กก./ตร.ซม. เหลก็เกรด SD40 
จะไดว้า่ ตอ้งการ As = 3.10 ตร.ซม. (3-DB12) 
ตรวจสอบปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุด 
As,min = 14 bwd /fy = (14)(50)(37)/4,000 = 6.48 ตร.ซม.(6-DB12) 
As,temp = (0.0018)(50)(45) = 4.05 ตร.ซม. (4-DB12) 
1.33 As = 1.33*3.10 = 4.13 ตร.ซม. (4-DB12) เป็นค่าควบคุม 

จะเห็นวา่หากใชข้อ้ก าหนด As,min = 14 bwd / fy จะ ท าใหต้อ้งเสริมเหลก็ปริมาณท่ีมากกวา่ท่ี
ค  านวณไดถึ้งสองเท่า ดงันั้นการพิจารณาปริมาณเหลก็เสริมนอ้ยท่ีสุดส าหรับฐานรากควรใช้
ค่าท่ี มากกวา่ระหวา่ง As,temp และ 1.33 As 

 
 



 

 

 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีฐานรากมีความหนามาก ๆ ปริมาณเหล็กเสริมตา้นการยืดหดจ านวนหน่ึง
อาจจ าเป็นตอ้งกระจายไปยงัผิวดา้นบน ของฐานรากดว้ย อย่างไรก็ตามค่าปริมาณเหล็กเสริม
นอ้ยท่ีสุดท่ีผวิล่างของฐานรากยงัคงตอ้งใช ้ค่าท่ีมากกวา่ระหวา่ง As,temp และ 1.33 As เช่นเดิม 

 

5. บทสรุป 
ใน บทความฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงการพิจารณาปริมาณเหล็กเสริมน้อยท่ีสุดขององค์

อาคาร รับแรงดัดประเภทต่าง ๆ ทั้งคาน แผ่นพื้นและฐานรากจากขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
ว.ส.ท. และมาตรฐาน ACI โดย ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีเป็นเพียงขอ้ก าหนดส าหรับสภาวะทัว่ไป และ
อา้งอิงจากสภาพอากาศในแถบอเมริกาเหนือเป็นหลกั ดงันั้นการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดเหล่าน้ี
ตอ้งค านึงถึงสภาวะอากาศท่ีแตกต่าง ดว้ย ตวัอยา่งเช่นหลงัคาดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีอยู่
ในภูมิอากาศท่ีร้อนมากแบบ ประเทศไทย ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในมาตรฐานอาจไม่ครอบคลุมถึง
และอาจจ าเป็นตอ้งใชป้ริมาณเหลก็มากกวา่ค่าท่ีแนะ น าไว ้ดงันั้นนอกเหนือจากใชค่้าท่ีแนะน า
โดยมาตรฐานเพียงอย่างเดียว องคค์วามรู้และประสบการณ์ยงัเป็นส่ิงส าคญัในการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริม เหลก็ใหมี้ความคงทน แขง็แรง และอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดอ้ยู่
เสมอ ในฉบบัหนา้ผูเ้ขียนจะน าเสนอขอ้ก าหนดและความส าคญัเก่ียวกบัปริมาณเหลก็เสริม มาก
ท่ีสุดบา้ง แลว้พบกนัครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประสาทหินพนมวนั.....สร้างไม่เสร็จ 

จริงหรือ?....ตอนที่ 2 

 

ธเนศ วรีะศิริ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ตอนที ่2 

นบั จากนั้นไดเ้ร่ิมศึกษารูปทรงดา้นในของปราสาท ลกัษณะการวางซ้อนของหิน 
การปาดมุมหิน และพื้นผิวท่ีปรากฏของหินแต่ละกอ้นเท่าท่ีมีอยู่ดา้นใน(แหงนมองดา้นในจะ
เห็น ลกัษณะการเรียงซอ้นของหิน)....ความเห็นเบ้ืองตน้การจะวางหินซอ้นกนัจากส่ี ดา้นใหม้า
ต่อชนกนัท่ีบนสุดคลา้ยรูปทรงของปิระมิดนั้น จะตอ้งวางหินใหเ้หล่ือมเป็นลกัษณะ Corbel 

เ น่ื อ งจ า ก หิน ท่ี จ ะน า ม า ว า ง มี  5 ก ลุ่ม  นับร วมได้  18 ชั้ น ย่ อ ย  ค ว าม สู ง
รวม 8.80 ม. หากน ามาวางซอ้นเหล่ือมกนัและต่อชนพอดีท่ีดา้นบนจะเป็นดงัรูปท่ี 9 และวดัมุม
ท่ีฐานได ้80.33๐ ....เม่ือวางหินเหล่ือมกนักค็วรตอ้งมีการปาดมุมใหดู้สวยงาม.......คนสมยัก่อน
เขาปาดมุมหินไวห้รือไม่?......เม่ือส ารวจหินท่ีวางอยูน่อกปราสาทอีกรอบ พบหินท่ีปาดเป็นมุม
จริงๆ แต่วดัมุมได ้71.57๐ ดงัรูปท่ี 10 



 

 

 
                                                          

  
รูปที ่9 เมือ่น าหินทั้ง 5 กลุ่มมาวางเรียงซ้อนกนัแต่ละช้ัน ให้ปลายบนต่อชนกนัพอดี วดัมุมเฉียง
จากแนวราบได้ 80.33๐ 



 

 

 

 

                         

 
                             รูปที ่10 ขอบในของหินปาดเป็นมุมวดัได้ 71.57๐ จากแนวราบ 

 

ตัวเลขฟีบอนาชี(Fibonacci Numbers) 
มุมปาดเฉียงท่ีตรวจวดัไดจ้ากหินจริงดงัรูปท่ี 10 แตกต่างจากมุมท่ีไดจ้ากการวาง

หินเหล่ือมกนัในรูปท่ี 9 มาก ดงันั้นการวางซ้อนของหินตอ้งไม่เป็นแบบรูปท่ี 9 ตอ้งวางหิน
เหล่ือมเป็นมุม 71.57๐ ตามมุมปาดเฉียงท่ีพบ แต่เม่ือลองวางหินเหล่ือมกนัเป็นมุม 71.57๐ (รูป
ท่ี 11)ตามท่ีคิด กลบัพบว่าหินชนกนัเม่ือวางซ้อนสูงเพียง 4.50 ม.เท่านั้นดงันั้นแสดงว่ายงัคงมี
ขอ้มูลอ่ืนอีกท่ีตอ้งน ามาพิจารณาประกอบ คงไม่ใช่เป็นเพียงวางซ้อนแบบ corbel แบบเดียว
เท่านั้น 



 

 

 

                                                  
รูปที ่11 วางหินเหลือ่มกนัเป็นมุม 71.57๐ จากแนวราบ ปรากฏว่าหินด้านบนชนกนัเมือ่มคีวาม
สูงเพยีง 4.50 เมตรเท่าน้ัน เหลอืหินทีย่งัไม่ได้วางอกีหลายช้ัน จึงยงัไม่ถูกต้อง 
 

ลองส ารวจหินอีกคร้ังจึงพบว่า มีหินชั้นยอ่ยบางส่วนแสดงหลกัฐานการปาดหินไว้
เพียงคร่ึงหน่ึงของความหนาดงัแสดงในรูปท่ี 12 ชั้นหินท่ีปาดเฉียงเพียงคร่ึงความหนาน้ีเม่ือ
น ามาต่อกบัชั้นหินท่ีปาดเฉียงเตม็ความหนาจะต่อกนัไดส้นิทพอดี 
 

                                       
 
รูปที ่12 ช้ันหินถัดมาทีพ่บว่าปาดเฉียงเพยีงคร่ึงหน่ึงของความหนาเท่าน้ัน เป็นรอยปาดเฉียงที่
ขอบด้านในของหินเช่นกนั 
 



 

 

 
ดว้ยหลกัฐานท่ีพบน้ีจึงพอก าหนดเป็นแนวทางไดว้่าการปาดหินเฉียงเป็นมุมนั้นจะ

ท าเพียงคร่ึงของความหนากลุ่มหิน ดงัเช่น 
 

· หินกลุ่มท่ีมี 3 ชั้นหินยอ่ย จะปาดเฉียง 1 ชั้นยอ่ย กบัอีกคร่ึงชั้นยอ่ยถดัไป (ปาดเฉียงเพียงคร่ึง
ความหนาของกลุ่มหิน) 
· หินกลุ่มท่ีมี 4 ชั้นหินยอ่ย จะปาดเฉียง 2 ชั้นยอ่ยท่ีวางซอ้นติดกนั (ปาดเฉียงเพียงคร่ึงความ
หนาของกลุ่มหิน) 
 

จากขอ้คิดน้ีจะจดัวางหินไดด้งัรูปท่ี 13 และพบวา่หินกลุ่มบนสุด(ไม่นบับวัยอด)ต่อ
ชนท่ีก่ึงกลางความหนาของกลุ่มหิน ชั้นนั้นพอดี และเม่ือจ าลองจดัวางหินในคอมพิวเตอร์ตาม
แบบท่ีกล่าวน้ีพบว่าสามารถวางบวัยอด ไดต้รงตามต าแหน่งของร่องรอยหินพอดี.....นับว่าได้
พบทางสว่างในตอนนีน่ี้เอง!. 

ส าหรับตวัเลขฟีบอนาชี(Fibonacci Numbers)เก่ียว ขอ้งอะไรกบังานน้ี อนัท่ีจริง
แลว้ขอ้คิดท่ีเก่ียวกบัมุมเอียงปาดเฉียงของหินนั้น เร่ิมตน้จากจินตนาการท่ีว่าการวางหินเหล่ือม
กนัจนไปชนท่ีขา้งบนนั้นตอ้งมี หลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน ตอนเร่ิมตน้การก่อสร้างคงตอ้งก าหนด
ความสูงของประสาทประธานไวก่้อน เม่ือก าหนดความสูงแน่นอนแลว้ น่าจะมีการตั้งลูกด่ิง
จากยอดบนสุดตรงต าแหน่งกลางปราสาทประธานลงมา แลว้จึงก่อหินจากทั้งส่ีดา้นข้ึนไปชน
กนั ณ ต าแหน่งนั้น(ผูเ้ช่ียวชาญกรมศิลปากรเล่าใหฟั้งว่าเคยพบลูกด่ิงของช่างสมยั ก่อนท าดว้ย
หินมีลกัษณะคลา้ยกนักบัลูกด่ิงในปัจจุบนั)......ส าหรับความสูง นั้นไม่ใช่จะก าหนดเท่าใดก็
ได ้หาก สูงมากเกินไปจะท าใหป้ราสาทประธานมีความชะลูดและไม่เสถียรภาพ อาจท าใหต้ั้ง
หินไม่ส าเร็จ นอกจากนั้นยงัอาจดูไม่สวยสง่างามอีกดว้ย ดงันั้นความสูงของปราสาทประธาน
จึงควรเป็นสัดส่วนกบัความกว้างของฐานรากค่าใดค่าหน่ึง ท่ีจะท าใหดู้สวยงาม 

 
 
 



 

 

 

                                    
 

 
รูปที ่13 จัดวางหินโดยหลกัการปาดหินเฉียงเพยีงคร่ึงช้ันความหนาของกลุ่มหิน อกีคร่ึงความ
หนาตั้งตรงแนวดิ่ง กลุ่มหินช้ันที่ 5 จะต่อชนกนัทีก่ึง่กลางความหนาพอดี 
 

เม่ือนึกถึงค าว่าสวยงาม ท าให้นึกถึงสัดส่วนทองค า(Golden ratio) ในหนงัสือท่ี
ผูเ้ขียนเคยไดจ้ากบาทหลวงท่านหน่ึง ท่านใหไ้วเ้น่ืองในโอกาสท่ีไปวเิคราะห์สาเหตุการทรุดตวั
ของโบสถย์่านบางรัก ให้ท่าน หนงัสือเล่มนั้นมีช่ือว่า Fibonacci Numbers เน้ือหา ในหนงัสือ
กล่าวเก่ียวกบัตวัเลขชุดหน่ึง ท่ีมีความผูกพนักบัชีวิตมนุษยม์าก เม่ือใดท่ีพบเห็นส่ิงใดสวยงาม
ส่ิงนั้นมกัจะมีพื้นฐานขนาดและสัดส่วนมาจาก สัดส่วนทองค า หรือท่ีเรียกวา่ สัดส่วนเห็น 
 



 

 

 
งาม อนัเกิดจากตวัเลขชุดน้ี ยก ตวัอย่างเช่น มหาปิระมิดแห่งกีเซห์ โบสถ์พาร์ธี

นอน นครเอเธนส์ ประเทศกรีซ กน้หอยนอติลสั หรือแมแ้ต่ซองจดหมายท่ีใชก้นัอยใ่นปัจจุบนั 
เป็นตน้ ล าดบัเลข ฟีโบนักชี (Fibonacci numbers) เป็นล าดบัเลขท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดชุดหน่ึง
ในประวติัศาสตร์ คิดค้นข้ึนโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนช่ือ เลโอนาร์โด ฟีโบนักชี 
(Leonardo Fibonacci) แห่งเม่ืองปิซา เม่ือศตวรรษท่ีสิบสาม เลขฟีโบนาชีสามารถเขียนเป็น
อนุกรมไดด้งัน้ีคือ 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, x, y, x+y, … 
 

(ตวัเลขต าแหน่งท่ี n เท่ากบั ตวัเลขต าแหน่งท่ี n-1 บวกกบัตวัเลขต าแหน่งท่ี n-2, หรือ Xn = Xn-

1 + Xn-2) 
 

ตวัเลขคู่ใดท่ีอยูชิ่ดกนัในชุดตวัเลขฟีบอนาชี เม่ือน ามาหารกนัจะไดค่้าใกลเ้คียง
ค่าคงท่ีค่าหน่ึง เช่น เลข 5 กบั 8 หากใหเ้ลข 5 เป็นตวัตั้งแลว้หารดว้ยเลข 8 จะไดค่้า
เท่ากบั 0.816 ท านองเดียวกบัน าเลข 34 มาตั้งแลว้หารดว้ย 55 จะไดค่้า 0.816 เช่นกนัหากใหเ้ลข
ตวัหลงัเป็นตวัตั้งแลว้หารดว้ยตวัเลขขา้งหนา้จะไดค่้าเท่ากบั 1.816 เช่น 8 หารดว้ย 5 34 หาร
ดว้ย 21 หรือ 89 หารดว้ย 55 เป็นตน้ 

.....เม่ือ คิดไดว้า่การสร้างปราสาทประธานตอ้งมีการก าหนดความสูงไวก่้อน และ
ตอ้งมีเสถียรภาพมัน่คง และควรตอ้งสวยงามดว้ยแลว้ ท าใหนึ้กถึงตวัเลขชุดน้ีข้ึนมา.......และ
เม่ือน าเลขคู่ใดคู่หน่ึงมา พิจารณา......ลองเขียนเป็นรูปสามเหล่ียมดู.....ลองหามุมดูหน่อย.....โอ ้
โห....เยีย่มมากเลย ไดมุ้ม 71.79๐(จากคู่ตวัเลข 5 กบั8)....ลองคิดโดยใชต้วัเลขคู่อ่ืนดู ค่ามุมก็
ออกมาใกลเ้คียง 71๐ 

ผล ท่ีไดน้ี้เองท่ีช่วยสนบัสนุนแนวคิดการจดัวางหินใหมี้ความมัน่ใจยิง่ข้ึน และชวน
ใหคิ้ดวา่ในสมยัก่อนตอนสร้างปราสาทนั้นความรู้ดา้นตวัเลขเหล่าน้ีแพร่ กระจายมาถึงภูมิภาค
น้ีแลว้หรือยงั?....เม่ือ ศึกษาคน้ควา้ดูแลว้ไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยเพราะการสร้างปราสาทต่างๆ
ไดรั้บ อารยธรรมมาจากอินเดีย ซ่ึงในสมยันั้นมีความรุ่งเรืองมาก แมแ้ต่ผูคิ้ดคน้ตวัเลขฟีบอนาชี 



 

 

 
เองกเ็คยติดตามบิดาซ่ึงเป็นพนกังานศุลกากร อิตาลี ซ่ึงท างานท่ี Buagia ในแอฟริกาเหนือ บิดา
ของเขาตอ้งเดินทางไปท างานยงัเมืองต่างๆทางตะวนัออกและอาหรับ ซ่ึงเขาไดติ้ดตามไปดว้ย 
ท าใหมี้ความคุน้เคยกบัระบบฮินดู-อารบิก จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ความรู้ต่างๆเช่นน้ีไดห้ลัง่ไหล
มาจากแหล่งเดียวกนัน่ีเอง 
 
ตรวจสอบการจัดวางหิน 

เม่ือสรุปวา่ควรจดัวางหินตามท่ีกล่าวแลว้ ไดจ้  าลองหินเท่าท่ีมีทุกกอ้นทุกชั้นมาวาง
ต่อกนัตามหลักการวางเหล่ือมซ้อนหิน ท่ีพิจารณาจากขอบด้านใน จากนั้นตรวจสอบการ
เหล่ือมของหินรอบนอก วดัระยะการเหล่ือมของหินดา้นนอกจากภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์
แลว้น าค่าระยะไป ตรวจเทียบกบัร่องรอยหินท่ีปรากฏจริง ผลปรากฏวา่มีความสอดคลอ้งกนัใน
ทุกต าแหน่งดงัแสดงในรูปท่ี 14 - 16 

หินกลุ่ม ท่ี  5 ซ่ึ ง เ ป็นชั้ นบนสุดใช้รองรับบัวยอด วัดจากภาพกราฟฟิกใน
คอมพิวเตอร์แลว้พบว่ามีระยะเหล่ือมจากกลุ่มหินชั้น 4 ท่ีอยู่ถดัลงไปเท่ากบั 65 ซม. (รูปท่ี14) 
เม่ือวดัร่องรอยวางซอ้นทบัของหินชั้นหลงัคาของหินกลุ่ม 4(วดัร่องรอยจากหินจริง) พบว่าได้
ระยะเท่ากนั 

หิ น ก ลุ่ ม  3 ว า ง เ ห ล่ื อ ม จ า ก ชั้ น ห ลั ง ค า ข อ ง หิ น ก ลุ่ ม  2 เ ป็ น
ระยะ 57.5 ซม. และ 82.5 ซม. สอดคล้องทั้ งระยะท่ีวดัหินจริงกับวดัจากภาพกราฟฟิกใน
คอมพิวเตอร์(รูปท่ี 15 และ รูปท่ี 16) เท่ากบัเป็นขอ้ยนืยนัว่าการวางหินตามหลกัท่ีวิเคราะห์ได้
นั้นมีความใกล ้เคียงกบัท่ีควรจะเป็นในอดีตมาก และมีผลต่อรูปทรงภายนอกท่ีสอดคลอ้งกบั
ปราสาทโดยทัว่ไป นัน่คือมีการวางกลุ่มหินเหล่ือมกนัเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะมีชั้นฐานและชั้น
หลงัคา 

ขอ้ สังเกตหินท่ีเป็นชั้นฐานของแต่ละกลุ่มนั้นจะมีขอบคลา้ยตีนเป็ดยื่นออกมา 
ส่วนชั้นหลงัคาของแต่ละกลุ่มหินจะมีการปาดมุมให้ลาดเอียงเพื่อน ้ าฝนไหลลง ดา้นนอกได้
อยา่งรวดเร็วไม่ไหลยอ้นเขา้ดา้นใน หินท่ีวางซอ้นทบักนัเป็นเวลานานเกือบ 1000 ปี เช่นน้ีจะ 
 



 

 

 
พบร่องรอยหรือฝุ่ นหินแสดงต าแหน่งว่าเคยมีหินซอ้นทบัอยู ่หรือแมแ้ต่หินท่ีวางเรียงชิดกนัจะ
มีร่องรอยความต่อเน่ืองของพื้นผวิใหเ้ห็น เช่นกนั 

 
 

                         
 
รูปที ่14 หินกลุ่มที่ 5 วางเหลือ่มเข้าด้านในวดัจากขอบนอกช้ันหลงัคาของกลุ่มหินช้ัน
ที ่4 ได้ 65 ซม. วดัจากร่องรอยหินจริงได้สอดคล้องกนั 
 

                                  
 
รูปที ่15 หินกลุ่มที่ 3 วางเหลือ่มเข้าด้านในวดัจากขอบนอกช้ันหลงัคาของกลุ่มหินช้ัน
ที ่2 ได้ 57.5 ซม. และ 82.5 ซม. 



 

 

 

 
 
รูปที ่16 วดัระยะจากขอบหินกลุ่มที่ 2 ถึงต าแหน่งทีม่หีินช้ันถัดไปวางทบัได้สอดคล้องกบัทีไ่ด้
จากภาพกราฟฟิกในคอมพวิเตอร์ ต าแหน่งทีลู่กศรช้ีในรูปเป็นบริเวณหลงัคาทีช่่างสมยัก่อน
สกดัให้เป็นแนวลาดเพือ่ให้น า้ไหลลงออกด้านนอกของปราสาทประธาน 
 
 
ท าอย่างไรกบัหินทีข่าดหาย 

เม่ือไดต้  าแหน่งขอบเขตของหินทั้งดา้นนอกดา้นในของแต่ละกลุ่มหินแลว้ ส าหรับ
หินท่ีขาดหายคงตอ้งหาหินใหม่มาทดแทน นัน่กคื็อตอ้งไปตดัหินจากภูเขามาวางทดแทน หินท่ี
จะน ามาทดแทนหินท่ีสูญหายไปควรเป็นหินชนิดเดียวกนัและมีสีเหมือนกนั หินยอดปรางค์
ของปราสาทพนมวนัเป็นหินทรายสีขาว แหล่งหินท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต าแหน่งท่ีคน
สมยัก่อนตดัมาสร้างปราสาทคือ แหล่งหินตดัท่ีสีคิ้ว.... ผูเ้ขียนเคยไปดูแหล่งหินท่ีว่าน้ี อยู่ริม
ถนนมิตรภาพเลยล าตะคองไปนิดเดียว และอยูริ่มถนนมิตรภาพเลย แสดงว่าถนนมิตรภาพตดั
ผ่านภูเขาท่ีเป็นแหล่งตัดหินสร้างปราสาทในอดีต ปัจจุบันยงัมีหินท่ีตัดค้างไวเ้ม่ือ เกือบ
1000 กว่ า ปี ท่ีแล้ว ให้ เ ห็น เ ป็น ร่องแนวตัด หินแ ต่ย ังไ ม่ได้งัดให้ห ลุดออกจากภู เขา 
การจดัวางต าแหน่งหินท่ีขาดหายใชว้ธีิการเขียนแบบแปลนแสดงขอบเขตดา้นนอกและดา้น ใน
ของหินแต่ละชั้นในแผน่อะครีลิกใส พร้อมทั้งลงต าแหน่งหินเก่าท่ีมีอยูล่งไปดว้ยดงัแสดงในรูป 
 



 

 

 
ท่ี 17 ดว้ยวิธีน้ี เม่ือน ามาวางเรียงซ้อนกนัจะมองเห็นลกัษณะการจดัวางซอ้นทบัของหินแต่ละ
ชั้นไดช้ดัเจน 

 
 

                                                         
 
รูปที ่17 เขยีน ขอบเขตแปลนหินที่วิเคราะห์ได้ลงในแผ่นอะครีลกิใส พร้อมลงต าแหน่งหินเดิม
ที่มีอยู่แต่ละช้ันด้วย เมื่อน ามาวางซ้อนกัน ท าให้เห็นภาพรวมการจัดวางหินได้ชัดเจน 
 

รูปท่ี 18 แสดง ใหเ้ห็นวา่หินเดิมท่ีวางบริเวณมุมเกจ็ของชั้นท่ีวางซอ้นทบักนัจะวาง
สลบัทิศ ทางกนั แต่หินบริเวณช่วงกลางจะวางตามแนวยาวในทิศทางพุ่งเขา้หาแกนกลางของ
ปราสาทดงั รูปท่ี 19 และมกัจะใชหิ้นท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งยาว การวางสลบัแนวท่ีมุมนั้นน่าจะมี
เหตุผลเพื่อใหเ้กิดเสถียรภาพไม่ร่วงหล่นโดย ง่าย ส่วนช่วงกลางของแต่ละดา้นท่ีจดัวางหินตาม
แนวยาวพุ่งเขา้ดา้นในนั้นนอกจากจะ มีเหตุผลเร่ืองความมัน่คงในการจดัวางแลว้น่าจะเป็น
เพราะท าใหว้างหินเตม็ พื้นท่ีไดโ้ดยง่าย 



 

 

 

                              
 
รูปที ่18 แผ่นอะครีลคิทีว่างซ้อนกนัท าให้เห็นบริเวณมุมของปราสาทประธาน มกีารจัดวางหิน
สลบัทศิทางกนัช้ันต่อช้ัน ท าให้หินทีซ้่อนกนัมเีสถียรภาพ 
 

                             
 
รูปที ่19 แสดงการจัดวางของหินเดิมเท่าทีม่อียู่ หินทีว่างบริเวณกลางด้านแต่ละด้านจะจดัวาง
ในทศิทางตามแนวยาวเข้าหากลางปราสาทประธาน 



 

 

 
 

มี ขอ้สังเกตวา่ในแต่ละชั้นของการวางหิน หินแต่ละกอ้นจะมีขนาดความกวา้งและ
ความหนาใกลเ้คียงกนั แต่ความยาวไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัต  าแหน่งท่ีจะจดัวางหินนั้นๆ และยงัมี
ขอ้ท่ีน่าสนใจว่าในหน่ึงชั้นหินท่ีจดัวางจะมีหินอยู ่1 – 2 กอ้น ท่ีมีขนาดผอมบางกว่าหินในชั้น
เดียวกนัอย่างเห็นไดช้ดั สันนิษฐานไดว้่าหินผอมบางน้ีใชเ้ป็นต าแหน่งสุดทา้ยเพื่อปิดการจดั
วางหินใน ชั้นนั้นๆหรือบางคร้ังใชเ้ป็นล่ิมเพื่อท าใหหิ้นทุกกอ้นชิดกนัและขดักนัแน่น ไม่ขยบั
ตวั เปรียบไปแลว้การวางหินแต่ละชั้นนั้นคงเหมือนกบัการปูกระเบ้ืองพื้นใน ปัจจุบนั ตอนทา้ย
ท่ีจะปูกระเบ้ืองเสร็จต้องมีกระเบ้ืองท่ีไม่เต็มแผ่นมาวางเสริมให้ เต็มพื้นท่ี.......ด้วยข้อคิด
เช่นเดียวกนัน้ีหากส ารวจพบหินชั้นใดมีหินผอม บางมากกวา่ 2 แผน่ อาจสันนิษฐานไดว้่ามีการ
ยกหินข้ึนจดัวางจากหลายทิศทาง ไม่ไดว้างเร่ิมตน้ท่ีต าแหน่งเดียวแลว้ไล่เรียงวางหินใหบ้รรจบ
พบจุดเร่ิมตน้ ท่ีจุดเดียว ท าให้ตอ้งใชหิ้นผอมบางเป็นล่ิมหลายกอ้นในชั้นนั้น และเป็นไปไดท่ี้
ใชช่้างท างานหลายชุดต่างคนต่างท ากเ็ป็นได ้

นอก จากนั้นยงัมีขอ้สังเกตอีกว่าหินกอ้นใดท่ีอยูบ่ริเวณขอบหรือมุมปราสาท ไม่มี
หินขา้งบนกดทบัและมีความจ าเป็นตอ้งวางขนานกบัขอบนอก อยู่ในสภาพหม่ินเหม่จะร่วง
หล่นได ้ช่างสมยันั้นไดท้ าสลกัยดึเป็นรูปตวัไอ ยดึหินกอ้นนั้นเขา้กบัหินกอ้นในเพื่อไม่ใหร่้วง
หล่น เร่ืองน้ีเจา้หนา้ท่ีกรมศิลปากรเล่าใหฟั้งว่าเป็นเร่ืองท่ีพบมานานแลว้ รอยสลกัยดึน้ีคนสมยั
นั้นเขาใชเ้หลก็เหลวหยอดลงไปแลว้ปิดผิวดา้นบนดว้ยตะกัว่ อีกชั้นหน่ึง ลองคิดดูสิครับ....คน
สมยันั้นปิดตะกัว่เพื่อป้องกนัเหล็กเป็นสนิมใช่หรือไม่?...เห็นท่าจะใช่นะครับ.... จากการวาง
แผ่นอะครีลิคใสซอ้นกนัน้ีท าให้ทราบต าแหน่งหินท่ีควรมีสลกัยดึไดช้ดัเจนทุกต าแหน่งดงัรูป
ท่ี 20 

 
 
 
 



 

 

 
 

                             
 

รูปที ่20 แสดงต าแหน่งทีม่สีลกัยดึหินเป็นรูปตัวไอ ทีช่่างสมยัก่อนท าไว้เพือ่ป้องกนัการขยับตัว
และร่วงหล่นของหิน 

 
 
เกร็ดความรู้ทีไ่ด้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษาเร่ืองฐานรากของปราสาทประธาน ซ่ึงเป็น
งานทางวศิวกรรมดว้ย แต่เห็นวา่เป็นงานท่ีท่านผูอ่้านคงคุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้ จึงไม่ไดน้ ามาเล่าไว้
ในท่ีน้ี เห็นว่างานวิเคราะห์รูปทรงและการจดัวางหินเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ความจริงแลว้ก็เป็น
งานวิศวกรรมดว้ยเช่นกนั เป็นส่วนท่ีช่วยท าให้งานวิเคราะห์ผ่านไปจนแลว้เสร็จ นบัเป็นเร่ือง
น่าสนใจเร่ืองหน่ึงจึงไดน้ ามาเล่าสู่กนัฟัง 

เกร็ดความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีนอกจากได้ความรู้ด้านประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี ท่ีเก่ียวกับปราสาทหิน ได้พบความสอดคล้องของชุดตัวเลขฟีบอนาชีกับแนว
ทางการวิเคราะห์แลว้ ภายหลงัยงัไดพ้บว่าหินแต่ละกอ้นในทุกชั้นมีความหนาใกลเ้คียงกนั แต่
ทั้งน้ีตอ้งวดัเฉพาะท่ีขอบในของหินเท่านั้น ความหนาท่ีวดัไดป้ระมาณ 50 ซม.สาเหตุท่ีขอบ 
 



 

 

 
นอกของหินมีขนาดไม่เท่ากนัน่าจะเป็นเพราะมีการตดัปลายหินให้เป็นชั้นหลงัคาหรือท า
ตีนเป็ด 

ลองพิจารณาดูว่าเม่ือน าหินท่ีมีความหนา 50 ซม. วางเหล่ือมซ้อนกันให้ระยะ
เหล่ือมเท่ากบั 16.67 ซม.ดงัรูปท่ี 21 แลว้ปาดมุมเฉียงตามแนวเหล่ือมนั้น วดัมุมเฉียงเทียบกบั
แนวราบจะไดมุ้มเท่ากบั 71.57๐ ใกลเ้คียงกบัหินท่ีวดัไดจ้ากของจริงมาก 

จากนั้นลองพิจารณาเทียบระยะเหล่ือมของหินกบัความหนาของหินจะพบว่า ระยะ
เห ล่ือม คิด เ ป็น  1 ใน  3 ของความหนาของหินพอดี  (ลอง เอา  3 คูณ  16.67 จะพบว่ า
เท่ากบั 50 ซม.) ผูเ้ขียนเขียนในวงเลบ็ซ ้ าเพราะขณะท่ีพบเร่ืองน้ีก าลงัเดินอยูบ่ริเวณกองหิน แลว้
รู้สึกท่ึงแนวความคิดของคนสมยัก่อนมาก......ชวนใหส้งสัยว่าระบบวดัเป็น เมตริกน่าจะมาถึง
แถบน้ีเป็น 1000 ปีมาแลว้....มิฉะนั้นตอ้งถือวา่เป็นความบงัเอิญอยา่งท่ีสุดท่ีคนสมยันั้นตดัหินมี
ความหนาใกลเ้คียง 50 ซม.มากๆๆๆ.... 

 

                                                       
 

รูปที ่21 หินหนา 50 ซม.เมือ่วางเหลือ่มกบัหินท่อนล่างเป็นระยะ 1/3 ของความหนา แล้วปาด
มุมเฉียงดังรูป แนวปาดเฉียงจะท ามุมกบัแนวราบ 71.57๐ 

 
 
 



 

 

 
บทส่งท้าย 

ผู ้เขียนเล่ามายืดยาวมาก....หน่ึงนั้นเพราะอยากเล่าเร่ืองไล่เรียงขั้นตอนให้ ท่าน
ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพชดัเจนเป็นล าดบั ประการท่ีสองเพราะรู้สึกท่ึงในความสามารถของคนในอดีต
มาก หินแต่ละกอ้นไม่ใช่เบาๆเลย สู้อุตสาห์ขนยา้ยมาจากท่ีไกลๆเพื่อก่อสร้างให้เป็นอาคาร
ถาวรตกทอดถึงคนรุ่น หลงัๆต่อเน่ืองมาเป็น 1000 ปีเช่นน้ี แต่เช่ืออยูใ่นใจลึกๆว่า....ผูท่ี้ก่อสร้าง
ปราสาทท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ใช่ใครท่ีไหนหรอกครับ คนไทยน่ีแหละ 

ลอง คิดดูเถอะครับ...ใครจะเดินทางมาไกลๆเพื่อมาสร้างปราสาทตรงน้ี อาจจะมี
บา้งท่ีเป็นระดบันายช่างมีความรู้ดา้นการก่อสร้าง ดา้นคณิตศาสตร์ หรืออาจเป็นคนๆเดียวท่ีมี
ความรู้ครบทุกเร่ืองมาเป็นผูอ้  านวยการสร้าง แต่ท่ีแน่ๆตอ้งเป็นคนไทยท่ีอยูใ่นยา่นน้ีแหละเป็น
คนลงมือก่อสร้าง เป็นท่ียอมรับอยูแ่ลว้ว่าคนไทยมีความสามารถในศาสตร์ทุกๆดา้น แต่อาจไม่
ค่อยชอบถ่ายทอดความรู้เท่านั้น.....ผูเ้ขียนเคยเห็นแบบจ าลองปราสาท หินท่ีช่างสมยัก่อนท าไว้
ก่อนสร้างจริง แบบจ าลองท าดว้ยหินสลกัลวดลายเหมือนปราสาทจริงทุกอยา่ง ดูแค่แบบจ าลอง
เห็นแลว้ยงัรู้สึกเหน่ือยแทนเลยครับ......ไม่รู้ท าไดย้งั ไง...ขยนัจริงๆๆๆ.....คนสมยันั้น 

ขอจบเพียงแค่น้ีนะครับ.......สวสัดีปีใหม่ทุกท่าน ขอใหมี้สุขภาพพลานามยัแขง็แรง
ประสบแต่ความสุขความเจริญยิง่ๆข้ึนไป....ครับ 
 
ขอขอบคุณ 
ส านกัศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา 
คุณศกัด์ิชยั พจนน์นัทว์าณิชย ์ผูอ้  านวยการส านกัศิปากรท่ี 12 
คุณรวนิทร์ จิตสุทธิผล 
คุณวเิชียร อริยะเดช (ลุงเชียร) 
คุณวสุ โปษยะนนัทน์ 
คุณวชิยั เวทรังสิการ 
เจา้หนา้ท่ีกรมศิลปากรทุกท่าน ท่ีกรุณาใหข้อ้มูลต่างๆ เป็นประโยชนใ์นการส ารวจศึกษาคร้ังน้ี 

 



 

 

 

นาโนเทคโนโลยใีนการพฒันางานคอนกรีต 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพทิักษ์กลุ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
ผศ.ดร.ธีรวฒัน์ สินศิริ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ดร.วรีชาต ิตั้งจริภทัร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 
หมายเหตุ เอกสารฉบบัน้ี ไดป้รับปรุงเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนา
ประจ าปี ของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวงจ ากดั (มหาชน) เม่ือ19 สิงหาคม2549 ณ 
โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพฯ 
 
จุดเร่ิมต้นของนาโนเทคโนโลย ี

ปลายปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ในเดือน ธันวาคม Richard P. Feynman ผูไ้ดรั้บ
รางวลัโนเบิลสาขาฟิสิกส์ไดบ้รรยายให้สมาคมนกัฟิสิกส์ฟังในเร่ือง  เล็กๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่มีคน
ศึกษายังไม่มาก แต่เขาคาดว่าจะมีผลอย่างใหญ่หลวงในอนาคต เช่น การน าเสนอให้ใส่ขอ้มูล
ของสารานุกรม บริทานิกา (Encyclopedia Britanica) ซ่ึงขณะนั้นมีจ านวน 30 เล่ม (ปัจจุบนั
น่าจะมีเกือบ 40 เล่ม หรือมากกวา่) แต่ละเล่มมีขนาด A4 และพิมพด์ว้ยตวัอกัษรซ่ึงค่อนขา้งเลก็ 
(ขนาดตวัอกัษรประมาณ 12 Angsana new หรือเลก็กว่า) ใหอ้ยูบ่นหวัเขม็หมุด 1 ตวั ซ่ึงมีความ
กวา้งของหัวเข็มหมุดประมาณ 1/16 น้ิว หรือเสนอว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใช้อยู่ในขณะนั้น 
(พ.ศ. 2502) ควรจะมีขนาดท่ีเลก็กวา่น้ีมากและมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 

 



 

 

 
การบรรยายของ Feynman ในวนันั้น เขาใชช่ื้อเร่ืองว่า “There is Plenty of Room at 

the Bottom” และ หมายความว่า หากสามารถท าส่ิงต่างๆ ซ่ึงได้แก่ขา้วของเคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีขนาดเล็กเท่ากบั อะตอม ส่ิงต่างๆ ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัจะตอ้งการ
พื้นท่ีเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น เช่น หนงัสือท่ีน่าสนใจซ่ึงอยูใ่นหอ้งสมุดส าคญัทัว่โลกซ่ึงขณะนั้นมี
ประมาณ 24 ลา้นเล่มจะตอ้งการพื้นท่ีเก็บเพียง 3 ตารางหลา (ประมาณ 2.43 ตารางเมตร) 
เท่านั้น และมีพื้นท่ีท่ีเหลืออีกมากมายท่ีจะเก็บขอ้มูลต่างๆ จากการบรรยายคร้ังนั้นไดเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนอย่างมากในการศึกษาวสัดุท่ีมีขนาดอนุภาคระดบัอะตอมและเป็นท่ีมาของ
ศาสตร์ดา้น “นาโนเทคโนโลย”ี  

 
 

                         
 

                                    รูปท่ี 1 หนงัสือ บริทานิกา 
 
ปัจจุบนั เราสามารถใชค้อมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ท่ีต่อเขา้กบัระบบอินเตอร์เน็ต และ

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและหนังสือต่างๆไดท้ัว่โลก โดยใชพ้ื้นท่ีด าเนินการน้อยกว่า 3 ตาราง
หลา นอกจากน้ี Hard drive และ Handy drive ท่ีใช้ในขณะน้ีมีความจุสูงมาก สูงกว่าสมยั
ท่ี Feynman ใชอ้ยูอ่ยา่งมาก และ Feynman อาจจะนึกไม่ถึงวา่แนวคิดของเขาจะมีการพฒันาไป 



 

 

 
ไดไ้กลถึงขนาดน้ี ยกตวัอยา่งท่ีระยะเวลาท่ีใกล้ๆ  ขณะน้ี คือ มีการเปล่ียนการใช ้diskette ขนาด 
8 น้ิว มาเป็น 5 ¼ น้ิว จากนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็พฒันามาเป็น 3 ½ น้ิว เป็น CD และปัจจุบนั
เป็น Handy drive ซ่ึงมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และราคาไม่ถึงพนับาท แต่สามารถเก็บขอ้มูล
ต่างๆไดม้าก และสามารถเกบ็ขอ้มูลสารานุกรม บริทานิกา ไดท้ั้งหมด!!! 

ท่านผูอ่้านจะไม่สนใจเร่ืองนาโนเทคโนโลยี เลยหรือ เม่ือเห็นวิวฒันาการท่ีกา้ว
กระโดดของศาสตร์ทางดา้นน้ี? 

 

                                                  
 

                 รูปท่ี 2 แสดง Diskette ขนาด 8 น้ิว, 5.25 น้ิว, 3.5 น้ิว, แผน่ CD และ Handy Drive ขนาด 4 GB 
 

 
นาโนเทคโนโลยคีอือะไร? 
ค านิยามโดย National Science Foundation ของสหรัฐอเมริกา มี 3 ลกัษณะดว้ยกนัคือ 

- การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีระดบัอะตอม หรือ โมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กในช่วง 1 ถึง 100  
นาโนเมตร 



 

 

 
- การ สร้างและใชป้ระโยชนจ์ากโครงสร้างของอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ท่ีมีคุณสมบติัและการ
ท างานใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากขนาดท่ีเลก็ลงของวสัดุหรืออุปกรณ์ในระดบันาโนเมตร 
- ความสามารถในการจดัการและควบคุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าในระดบัอะตอม 

ค าว่า “Nanotechnology” เป็นค าท่ี Norio Taniguchi ไดน้ าเสนอในปี พ.ศ. 2517 
(ค.ศ. 1974) ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การศึกษากนัอยา่งกวา้งขวาง และเป็นเร่ืองท่ีประเทศท่ีพฒันาและ
ก าลงัพฒันาทั้งหลายให้ความสนใจอย่างมาก หลายๆ ประเทศไดจ้ดัตั้งหน่วยงานพฒันาและ
วจิยัเก่ียวกบันาโนเทคโนโลยข้ึีน เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน ไตห้วนั เป็นตน้ 

ส าหรับประเทศไทย ได้ตั้ งศูนย์นาโนเทคโนโลยีข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2546 โดยเป็นหน่วยงานในก ากบั สังกดักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 

 
ระดับขนาดนาโมเมตร 

เพื่อให้เห็นภาพของความเล็กของระดบันาโนเมตร ขอยกตวัอย่างดงัน้ี 1 นาโน
เมตรมีขนาดเท่ากบั 1/1000 ลา้นเมตร หรือเล็กประมาณหน่ึงแสนเท่าของเส้นผมหน่ึงเส้นโดย
เส้นผมของคนมีขนาดประมาณ 80,000 ถึง 120,000 นาโนเมตร ขนาดของนาโนเมตรจึงอยูใ่น
ระดบัอะตอมและไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

เ ม่ือวัสดุ  อุปกรณ์ และระบบท่ีมีขนาดเล็กลงจนถึงระดับนาโนเมตร จะมี
คุณสมบัติทางไฟฟ้า  คุณสมบัติทางแม่เหล็ก คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติทางกล และ
คุณสมบติัทางเคมีท่ีแตกต่างจากวสัดุชนิดเดียวกนัท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ซ่ึงหลายๆ คุณสมบติัท่ี
กล่าวถึงจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในการน ามาแทนท่ีเทคโนโลยเีดิมซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ตัวอย่างท่ีเห็นได้ง่าย เช่น  คอมพิวเตอร์ยุคแรกๆ ใช้หลอดทรานซิสเตอร์ 
(Transistor) จึงท าให้คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่มาก Feynman เสนอว่าหากให้เส้นลวดท่ี
เช่ือมต่อในวงจรต่างๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 10 หรือ 100 อะตอม วงจร (Circuit) ต่างๆมี
ขนาดกวา้ง 2-3000 องัสตรอม (1 องัสตรอม เท่ากบั 10-10 เมตร) จะสามารถลดขนาดของ
คอมพิวเตอร์ลงไดอ้ยา่งมากและมีประสิทธิภาพดีข้ึนดว้ย เพราะขอ้มูลและการประมวลผลต่างๆ 
สามารถใชร้ะยะทางสั้นลงในการเดินทาง ปัจจุบนัน้ี (พ.ศ. 2549) คอมพิวเตอร์มีขนาดเลก็ลง 



 

 

 
มาก (ไม่ไดใ้ชห้ลอดทรานซิสเตอร์อีกต่อไป) แต่มีความสามารถในการค านวณสูงมาก รูปท่ี 3 
แสดงถึงเคร่ืองคิดเลขรุ่นโบราณ (เป็นต้นแบบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) ท่ีใช้ในสมัย
สงครามโลก ซ่ึงมีขนาดประมาณ 0.5x2x8 เมตร ซ่ึงใชใ้นกิจการกองทพัเรือสหรัฐอเมริกา แต่มี
ความสามารถสู้เคร่ืองคิดเลขราคาเพียง 500-600 บาท ในปัจจุบนัไม่ได ้

 

                                                       
 
รูปท่ี 3 เคร่ือง MARK II ใชห้ลอดทรานซิสเตอร์ในการค านวณ ซ่ึงอาศยัหลกัการของเลข
ฐาน 2 คือใชก้ารติดและดบัของหลอดทรานซิสเตอร์ในการค านวณ 
 
 

ท่ีมาของค าว่า BUG มาจากเคร่ือง Mark II เพราะ ในการค านวณคร้ังหน่ึงพบว่า
หลอดทรานซิสเตอร์ท างานอยา่งผิดพลาดและรวนเร ผูท่ี้ตอ้งการค าตอบจากการค านวณถามว่า
เกิดอะไรข้ึนกบัเคร่ือง MARK II ผูดู้แลเคร่ืองตอบว่ามี “BUG” อยู่ในเคร่ือง คือ มีแมลง 
(BUG) บินเขา้ไปอยูใ่นระบบวงจรของหลอดทรานซิสเตอร์ ท าใหเ้กิดปัญหาในการท างานของ
เคร่ือง และปัญหาน้ีเกิดข้ึนบ่อยๆ เพราะเคร่ืองดงักล่าวท างานใกลท้ะเลซ่ึงมกัมีตวัแมลงเป็น
จ านวนมากท่ีอาจบิน หลงเขา้ไปในตวัเคร่ืองMARK II 



 

 

 
คุณสมบัติทีเ่ปลีย่นไปของวสัดุทีม่ขีนาดระดับนาโน 

เม่ือวสัดุมีขนาดระดับนาโนจัดว่าเป็นโครงสร้างท่ีมีระบบมิติต ่า ทั้ งน้ีมิติทาง
กายภาพ (กวา้ง ยาว หรือ สูง) อยา่งนอ้ย 1 มิติจะตอ้งมีขนาดอยูใ่นช่วงนาโน คือ 1 ถึง 100 นา
โนเมตรเท่านั้น ซ่ึงขนาดดงักล่าวมีขนาดใกลอ้ะตอม ดงันั้นการเคล่ือนท่ีของอิเลคตรอนภายใน
วสัดุย่อมแตกต่างจากวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้คุณสมบติัทางไฟฟ้าทางแม่เหล็ก หรือการ
เป็นสารก่ึงตวัน าเปล่ียนแปลงไป เช่น กลุ่ม กอ้นอะตอมโลหะท่ีมี 13 อะตอมจะไม่มีคุณสมบติั
ในการเป็นโลหะแต่เม่ือประกอบกนัมากกว่า 309 อะตอมข้ึนไปจึงจะมีคุณสมบติัเป็นโลหะ
เหมือนโลหะแบบกอ้นท่ีเราพบเห็นโดยทัว่ ไป 

ทองค าท่ีเรารู้จกักนัโดยทัว่ไปมีสีเหลืองอร่ามสวยงาม เน่ืองจากทองค าดูดกลืนแสง
สีน ้ าเงินเอาไว ้แต่ ถา้ทองค ามีขนาดอนุภาคเล็กกว่าความยาวคล่ืนแสงท่ีมากระทบมากๆ จะ
ดูดกลืนแสงสีเขียวแทนและส่งผลให้อนุภาคขนาดนาโนของทองค ามีสีแดงทับทิม (Ruby 
Red) หรืออนุภาคนาโนของโลหะเงินจะมีสีเหลืองแทนท่ีจะมีสีเงินดงัท่ีเราคุน้เคย เป็นตน้ 

วสัดุท่ีมีอนุภาคขนาดนาโนเมตรจะมีอัตราส่วนระหว่างพื้นท่ีผิวต่อปริมาตร 
(Surface to Volume) สูงมากเม่ือเทียบกบัวสัดุเดียวกนัท่ีมีขนาดใหญ่กว่า เช่น ทองค า 
(ยกตวัอยา่งน้ีอีกแลว้) ท่ีมีขนาด 2 นาโนเมตรมีพื้นท่ีผิวสูงถึง 150 ตารางเมตรต่อกรัม (เนน้อีก
คร้ัง 150 ตารางเมตรต่อกรัม) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 หรือพิจารณาวสัดุอ่ืนท่ีใชใ้นคอนกรีต เช่น 
ซิลิกอนไดออกไซด ์(SiO2) ซ่ึงมีขนาดอนุภาคเฉล่ียขนาด 10-20 นาโนเมตรพบว่ามีพื้นท่ีผิวต่อ
ปริมาตรเท่ากบั 10-20 ตารางเมตรต่อกรัม เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                

                    
 
  รูปท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนอะตอมกบัพื้นท่ีผวิของอนุภาคทองค าระดบันาโน [2] 
 

 
                   การท่ีว ัสดุมีพื้นท่ีผิวสูงมากย่อมท าให้การท าปฏิกิริยาทางเคมีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และสามารถท าปฏิกิริยาไดอ้ย่างสมบูรณ์ และ เป็นประโยชน์ในการน าไปใชง้าน เช่น 
การน าโลหะบางชนิดซ่ึงปกติแลว้จะมีผวิชั้นนอกสุดหนาหลายไมโครเมตรมา สังเคราะห์จนถึง
ระดบันาโนเมตรจะท าใหโ้ครงสร้างของโลหะชนิดน้ีเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชนั (ท าปฏิกิริยากบั
ก๊าซออกซิเจน) ทั้งหมด ดงันั้นจึงไม่เหลือสสารให้ท าปฏิกิริยาออกซิเดชันอีกต่อไป ซ่ึง เป็น
หลกัการของการน าวสัดุท่ีท าปฏิกิริยาออกซิเดชันทั้งหมดแลว้มาใช้เคลือบ ผิวหน้าส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆ ใหก้ลายเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดตวัเองได ้

วสัดุ ประเภทโลหะและเซรามิกท่ีมีเมด็ขนาดเลก็ระดบันาโนเมตร มีความแขง็แรง
และแข็งแกร่ง ทนทานต่อการแตกหักสูงกว่าว ัสดุชนิดเดียวกันท่ีมีขนาดเม็ดในระดับ
ไมโครเมตร อยา่งมาก มีคุณสมบติัในการตา้นทานกระแสไฟฟ้ามากข้ึน มีความจุความร้อนมาก 
 



 

 

 
ข้ึนและขยายตวัไดดี้ข้ึน เช่น ทองแดงท่ีมีขนาดเมด็ระดบันาโนเมตรจะมีความแขง็กว่าทองแดง
ปกติถึง 5 เท่าเซรามิก และสารประกอบออกไซดข์องโลหะท่ีมีโครงสร้างผลึก (ปูนซีเมนตเ์ม่ือ
แขง็ตวัพบวา่อยูใ่นรูปหน่ึงของเซรามิก) ระดบันาโนเมตรจะมีความเหนียวมากข้ึนและทนทาน
ต่อการแตกหกัไดดี้ข้ึนสามารถยดื ตวัหรือเปล่ียนรูปไดม้ากข้ึนก่อนท่ีจะแตกหกั ซ่ึงคุณสมบติั
ดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีตอ้งการอยา่งยิง่ของเซรามิก 
นาโนเทคโนโลยกีบัการพฒันางานคอนกรีต 

ก่อนท่ีจะเข้าไปถึงการใช้นาโนเทคโนโลยีในงานคอนกรีต มาท าการส ารวจ
เก่ียวกบัคอนกรีตก่อน รูปท่ี 3 แสดงถึงขนาดของวสัดุต่างๆ ท่ีน ามาท าคอนกรีต เห็นไดว้่าเม่ือ
ท าเป็นคอนกรีตแลว้ขนาดของคอนกรีตใหญ่กว่าระดบันาโนเป็นหลายลา้นเท่า คอนกรีตส่วน
ใหญ่มีขนาด กวา้งxยาวxสูง มากกวา่เซนติเมตรทุกมิติ และในหลายคร้ังท่ีมีขนาดมากกว่า เมตร 
หรือหลายร้อยเมตรข้ึนไป เช่น พวกโครงสร้างของเข่ือน เป็นตน้ 

 

                                            
                                                           รูปท่ี 5 ขนาดของวสัดุท่ีประกอบเป็นคอนกรีต [6] 
 
 

ซิ ลิกาฟูมซ่ึงถือว่าเล็กมากเพราะใหญ่กว่าเม็ดปูนซีเมนตป์ระมาณ 100 เท่ายงัไม่
สามารถจดัอยู่ในระดบันาโนไดเ้พราะยงัมีขนาดใหญ่กว่า 100 นาโนเมตร โดยปูนซีเมนต์มี
ขนาดอนุภาคเฉล่ียประมาณ 10-20 ไมโครเมตร (1000 นาโนเมตร เท่ากับ 1 
ไมโครเมตร) อย่างไรก็ตาม ช่องว่าง (Voids) และ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชนั (ดูรูปท่ี 6 แสดงการพฒันาของโครงสร้างของปฏิกิริยาไฮเดรชนัของ 



 

 

 
ปูนซีเมนต)์ สามารถจดัอยูใ่นระดบันาโนเมตรได ้ดงัแสดงในรูปท่ี7 โดย ช่องว่างท่ีกล่าวถึงตอ้ง
เป็นช่องวา่งท่ีเลก็กวา่ 100 นาโนเมตรข้ึนไป ซ่ึงช่องวา่งเหล่าน้ีมีทั้งช่องวา่งคาปิลารีและช่องวา่ง
ของเจลซ่ึงนิยมเรียก อีกช่ือหน่ึงวา่โพรงของเจล (Gel Pores) 
  
 

 
                                รูปท่ี 6 ภาพถ่ายขยายโดย SEM ของซีเมนตเ์พสต ์[8] 
 
 

          
 
                              รูปท่ี 7 ขนาดของ ของแขง็และโพรงในซีเมนตเ์พสต ์[14] 
 
 



 

 

 
การจ าแนกโพรงแบ่งตามขนาดของโพรง และพฤติกรรมของน ้ าในโพรง

เหล่านั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ โพรงของเจล และ โพรงคาปิลารี ดงัแสดงในรูป
ท่ี 8 

โพรง ของเจลท่ีมีขนาดเล็กกว่า 0.5 นาโนเมตร ถือว่าเป็นโพรงของเจลขนาดเล็ก
มากและ เป็นโพรงระหว่างแผ่น โดยสภาพของน ้ าในโพรงมีแรงยดึเหน่ียว เม่ือขนาดของโพรง
ใหญ่ข้ึนโดยอยูร่ะหวา่ง 0.5 -2.5 นาโนเมตร ถือว่าเป็นโพรงของเจลขนาดเลก็โดยสภาพของน ้ า
ในโพรงอยูใ่นสภาพดูดซบัท่ีผวิ และเม่ือขนาดของโพรงเพิ่มเป็น 2.5-100 นาโนเมตร ถือว่าเป็น
โพรงของเจลขนาดใหญ่ (หรือโพรงคาปิลารีขนาดเล็ก) โดยสภาพของน ้ าในโพรงมีแรงตึงผิว
สูง 

 

                                            
                                                                           รูปท่ี 8 โครงสร้างของโพรง [14] 
 
 

ส าหรับ โพรงคาปิลารีขนาดระหว่าง 100-500 นาโนเมตร ถือว่าเป็นโพรงคาปิลา
รีขนาดกลางโดยสภาพของน ้าในโพรงมีแรงตึงผิวปานกลาง และเม่ือเป็นโพรงคาปิลารีขนาด
ใหญ่ (500-10000 นาโนเมตร) พบว่าน ้าในโพรงอยู่ในสภาพอิสระ 

 



 

 

 
โพรงท่ีมีขนาดใหญ่จะท าให้สารละลายหรือน ้ าซึมผ่านไดข้ณะท่ีโพรงขนาดเล็ก

หรือโพรงของเจลน ้าจะซึมผา่นไม่ได ้ดงันั้นในงานคอนกรีตจึงตอ้งใหเ้น้ือคอนกรีตหรือซีเมนต์
เพสตมี์โพรงของเจลมากกว่าท่ีจะเป็นโพรงคาปิลารีขนาดใหญ่ ซ่ึงงานวิจยัเก่ียวกบัการซึมผ่าน
น ้าของคอนกรีตจะตอ้งพิจารณาขนาดโพรงของเจลควบคู่ไปกบัโพรงคาปิลารี 

 
ปูนซีมนต์และคอนกรีต 

ปูน ซีเมนตป์อร์ตแลนด์เป็นวสัดุหลกัท่ีใชใ้นการท าคอนกรีตและเป็นวสัดุส าคญัท่ี 
ใชใ้นการก่อสร้างทัว่โลกเน่ืองจากการผลิตใชเ้ทคโนโลยไีม่สูงมาก วตัถุดิบหาไดง่้ายเกือบทัว่
โลก และท่ีส าคัญมีการใช้ปูนซีเมนต์อย่างต่อเน่ืองมาได้ประมาณ 200 ปีแล้ว (การผลิต
ปูนซีเมนตท่ี์เป็นตน้แบบปัจจุบนัเร่ิมในปี พ.ศ. 2356) ดงันั้นคนทัว่ไปจึงมีความคุน้เคยต่อการ
ใชปู้นซีเมนตห์รือคอนกรีตอย่างมาก และท่ีส าคญัการพฒันาปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีตในรอบ
เกือบ 200 ปี ยงัไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนักกล่าวคือ คอนกรีตยงัประกอบด้วย 
ปูนซีเมนต ์ทราย หิน และ น ้า เป็นหลกั โดยอาจมีการเติม ซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ใชว้สัดุปอซ
โซลาน (เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าปาล์มน ้ ามัน เถ้าชานอ้อย หรือซิลิกาฟูม) แทนท่ี
ปูนซีเมนตบ์างส่วน แต่คอนกรีตเม่ือเกือบ 200 ปีก่อนกบัคอนกรีตในปัจจุบนัยงัคงไม่แต่ต่างกนั
มากนกั กฏของAbrams ซ่ึง เสนอไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ยงัคงใชไ้ดเ้ช่นเดิม กล่าวคือก าลงัอดั
ของคอนกรีตจะแปรผกผนัตามอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์ (หรือวสัดุประสาน ในกรณีท่ีใช้
วสัดุปอซโซลานร่วมกบัปูนซีเมนต)์ ดงัแสดงในรูปท่ี 9 



 

 

 

                                        
                                             รูปท่ี 9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งก าลงัอดักบัอตัราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต ์[7] 
 
 

อยา่งไรกต็าม ความคุน้เคยของการใชปู้นซีเมนตห์รือคอนกรีตท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ยงัคงห่างไกลกับค าว่า “นาโนเทคโนโลยี” อย่างมาก หากสามารถเข้าใจถึงโครงสร้างอัน
ซบัซ้อนของการท าปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต ์กบัน ้ าและคุณสมบติัทางกายภาพในระดบันา
โนได ้จะท าใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลงคุณภาพของปูนซีเมนตท่ี์สูงข้ึนไปอีกขั้น หน่ึง ซ่ึงจะ
ท าให้คอนกรีตมีความแข็งแรงสูงข้ึน มีความทนทานมากข้ึน มีการยืดตวัไดม้ากข้ึน และเป็น
วสัดุท่ีน่าใชง้านมากข้ึนกวา่ในปัจจุบนั (คาดวา่เม่ือปูนซีเมนตมี์โครงสร้างระดบันาโนเมตรจะมี
คุณสมบติัท่ีดีข้ึน หรืออาจตรงขา้มกไ็ด?้) เพราะปัจจุบนัคนทัว่ไปมองคอนกรีตเป็นวสัดุท่ีตอ้งมี
ขนาดใหญ่ น ้าหนกัมาก และรับแรงไดน้อ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้าหนกัของคอนกรีต 

 
ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยต่ีอวสัดุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 

ตวัอยา่งแรกท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกบังานคอนกรีตคือผลิตภณัฑใ์หม่ของซูเปอร์พลาสติ
ไซเซอร์ท่ีเป็น Polycarboxylic Ether Polymer Based PCE Sky ซ่ึง ออกแบบโดยใชห้ลกัการ
ของ นาโนเทคโนโลยเีพื่อยดืเวลาของการยบุตวัของคอนกรีตใหน้านข้ึน โดยมีวสัดุขนาดนาโน 



 

 

 
เมตรผสมอยู่ในซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ และเม่ือน าไปผสมร่วมกบัคอนกรีตตามปกติจะท าให้
คอนกรีตมีคุณสมบติัและคุณภาพ ท่ีสูงข้ึน ทั้งการรับก าลงั และ ความคงทน เป็นตน้ 

การ ใส่วสัดุนาโนในซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ท าให้หลักการท่ีเคยใช้ซูปเปอร์
พลาสติไซ เซอร์เพื่อลดปริมาณน ้ าในส่วนผสมคอนกรีตและท าใหค้อนกรีตมีก าลงัเพิ่มข้ึนโดย 
อาศยัหลกัการลดอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน (W/C) ตอ้งเปล่ียนแปลงไป เพราะนอกจากจะ
ลด W/C แลว้ ยงัมีอนุภาคของวสัดุในขนาดนาโนเมตรท่ีช่วยอุดช่องว่างและช่วยให้การท าปฏิ 
กิริยาไฮเดรชนัระหว่างปูนซีเมนตก์บัน ้ ามีความสมบูรณ์มากข้ึน ท าใหมี้ก าลงัเพิ่มข้ึนไปอีกขั้น
หน่ึง 

ก า ร ใ ช้ ซิ ลิ ก อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  ( SiO2) ท่ี  มี อ นุ ภ า ค ข น า ด น า โ น เ ม ต ร 
(ซิลิกอนไดออกไซด ์เป็นออกไซดห์ลกัท่ีมีอยูม่ากกว่าร้อยละ 90 ในเถา้แกลบ หรือ ซิลิกาฟูม) 
เพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมเพิ่มเติม (Additive) เพื่อท าคอนกรีต คุณภาพสูง หรือ คอนกรีตท่ีไหลเขา้
แบบไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงการใชซิ้ลิกอนไดออกไซดข์นาดนาโนท าใหค้อนกรีตสดมีความสามารถ
ในการเทดี ข้ึนและยงัเพิ่มก าลงัอดัประลยัใหก้บัคอนกรีตอีกดว้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 10 

คาร์บอนนาโนทิว (Carbon Nanotubes) เป็นคาร์บอนแผ่นโครงข่ายท่ีมว้นตวัเป็น
ท่อ มี ความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 10 เท่า แต่มีน ้ าหนกัเบากว่ามาก เป็นโครงข่ายคาร์บอนแบบ
ใหม่ท่ีคน้พบ (ไสดิ้นสอด า กเ็ป็นธาตุคาร์บอนรูปแบบหน่ึง เช่นเดียวกบั เพชร) เม่ือน าคาร์บอน
นาโนทิวไปเป็นส่วนหน่ึงของเส้นใยเหล็ก พบว่าสามารถท าให้เส้นใยเหล็กดงักล่าวมีความ
แข็งแรงข้ึนกว่าเดิมไดม้ากกว่า ร้อยละ 50 ซ่ึงการท่ีเส้นใยเหล็กมีความแข็งแรงมากข้ึนเม่ือ
น ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในคอนกรีตเสริมเส้นในเหลก็ (Fiber Reinforced Concrete) ยอ่มท าให้
ก  าลงัรับแรงของคอนกรีตผสมเส้นใยสูงข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก  าลงัรับแรงดึง (ซ่ึงเป็นจุดอ่อน
ของคอนกรีตท่ีรับแรงดึงไดต้  ่า) 
                                     
 
 
 
 



 

 

       

           
 
รูปท่ี 10 การใชซู้เปอร์พลาสติไซเซอร์ท่ีผสมอนุภาค SiO2 ระดบันาโนในคอนกรีต เปรียบเทียบ
กบัคอนกรีตท่ีไม่มีอนุภาค SiO2 ระดบันาโน ซ่ึงพบวา่ก าลงัอดัแตกต่างกนัประมาณ 1 เท่า [5] 
 
 
คอนกรีตทีม่ขีนาดของวสัดุระดับนาโน 

แมว้า่คอนกรีตไม่มีทางท่ีจะมีขนาดระดบันาโนเมตร แต่เมด็ปูนซีเมนต ์(ซ่ึงมีขนาด
เลก็) ยงัเป็นส่วนส าคญัของคอนกรีตอยู ่ดงันั้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นการน าวสัดุนาโนผสม
เพิ่มเติมลงไปในคอนกรีต จาก นั้นศึกษาถึงคุณสมบติัของคอนกรีตดังกล่าว เช่น การศึกษา
ความทนทานต่อการขัดสีของคอนกรีตท่ีท าเป็นพื้นถนนท่ีมีวสัดุนาโนผสม อยู่, การ
เปรียบเทียบคุณสมบติัของซีเมนตเ์พสตท่ี์ใชน้าโน  SiO2 และท่ีใชซิ้ลิกาฟูม, การศึกษาการซึม
ผา่นน ้าและโครงสร้างของคอนกรีตท่ีผสมนาโน SiO2 เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาถึง 

 
 



 

 

 
คุณสมบัติของ TiO2 และ Fe2O3 ท่ีมีอนุภาคระดับนาโน (ออกไซด์ทั้ ง 3 ชนิดคือ  SiO2, 
TiO2 และ Fe2O3 มีอยูใ่นปูนซีเมนต,์ ดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
 
                       ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ [8] 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
   
 
 

ผลการศึกษาพบว่าก าลงัอดัและก าลงัดึงของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมอนุภาคขนาดนาโน
ขา้งตน้มีค่าเพิ่มข้ึน หรือมีการซึมผา่นน ้าของคอนกรีตนอ้ยลง เน่ืองมาจาก 

- อนุภาคระดับนาโนมีการกระจายตัวดีข้ึนในส่วนผสม เพิ่มความหนืดของของเหลวใน 
มอร์ตา้ ร์ (เพราะอนุภาคระดบันาโนเลก็มาก) จึงท าใหเ้มด็ปูนซีเมนต ์และมวลรวมสามารถลอย 

 

องคป์ระกอบเคมี ร้อยละโดยน ้าหนกั 
CaO 60-67 
SiO2 17-25 
Al2O3 3-8 
Fe2O3 0.5-6.0 
MgO 0.1-4.0 
Na2O 0.1-1.8 
K2O 0.1-1.8 
SO3 0.5-3.0 

สารประกอบอ่ืนๆ (รวมทั้ง TiO2) 0.5-3.0 
การสูญเสียน ้าหนกัเน่ืองจากการเผา 

(Loss On Ignition) 
0.1-3.0 



 

 

 

อยูใ่นของเหลว (ระหว่างท่ีเป็นมอร์ตา้ร์สด) ไดดี้ข้ึน จึงลดการแยกตวัของส่วนผสมและท าให้
ก  าลงัของมอร์ตา้ร์เพิ่มข้ึน 
- อนุภาคระดบันาโนไปอุดช่องวา่งต่างๆระหวา่งเมด็ปูนซีเมนต ์และไล่น ้าอิสระในส่วนผสมให้
ออกไป จึงท าใหอ้ตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานลดลง ก าลงัจึงสูงข้ึน 
- การกระจายตวัอย่างดีและสม ่าเสมอของอนุภาคนาโนจะเป็นแกนในการท าปฏิกิริยาไฮเดร
ชนั ท าใหป้ฏิกิริยาเกิดไดเ้ร็วและสมบูรณ์มากข้ึน 
- SiO2 ระดับนาโนจะท าปฏิกิริยาปอซโซลานกบั Ca(OH)2 ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์มาก
ข้ึน เพิ่มปริมาณ CSH ส่งผลให้มอร์ตา้ร์มีก าลงัสูงข้ึน ผลดีท่ีตามมาอีกประการหน่ึงก็คือ การ
ท่ี Ca(OH)2 มีปริมาณนอ้ยลงยอ่มเป็นผลดีต่อคอนกรีต เพราะจะท าใหค้อนกรีตมีความคงทนต่อ
สารละลายซลัเฟตหรือกรดต่างๆ ไดดี้ข้ึน 
- อนุภาคระดบันาโนท าให้แรงยึดเหน่ียวระหว่างซีเมนตเ์พสตก์บัมวลรวมดีข้ึน จึงท าใหก้  าลงั
ของมอร์ตา้ร์ดีข้ึน 
- อนุภาค ระดบันาโนช่วยลดหรือป้องกนัไม่ใหร้อยแตกร้าวขยายตวัข้ึน จึงเพิ่มการรับแรงเฉือน 
แรงดึง แรงดดั ตลอดจนความแขง็แกร่งของวสัดุท่ีใชอ้นุภาคนาโนในส่วนผสม 
 
งานวจิัยและพฒันาในอนาคต 

คาดหมายกนัวา่ในอนาคตอนัใกล ้จะมีงานวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันาโนเทคโนโลยี
ออกมาเป็นจ านวนมาก ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีตไดแ้ก่ 

- การพฒันาคาตะลิสตเ์พื่อใชใ้นการลดอุณหภูมิในการเผาเมด็ปูนซ่ึงจะท าใหร้าคาของการผลิต
ปูนซีเมนตล์ดลง หรือท าคาตะลิสตเ์พื่อใชใ้นการเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชนัในคอนกรีต 
- พฒันาเคร่ืองบดวสัดุท่ีสามารถบดวสัดุให้มีขนาดอนุภาคเล็กจนถึงระดบัต ่ากว่า 100 นาโน
เมตร นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาเคร่ืองวดัขนาดระดบันาโนท่ีมีความแม่นย  าและราคาถูกดว้ย 
- การประยุกตใ์ชค้าร์บอนนาโนทิว หรือใชอ้นุภาควสัดุระดบันาโนในการเพิ่มคุณสมบติัและ
ความทนทานใหแ้ก่คอนกรีต 
 



 

 

 
- การ พฒันาปูนซีเมนตท่ี์มีเส้นใยนาโนซ่ึงมีความแข็งแรงสูงผสมอยูซ่ึ่งจะท าให้ปูน ซีเมนตท่ี์
แขง็ตวัแลว้มีความแขง็แรงกวา่ปูนซีเมนตปั์จจุบนัอยา่งมาก 
- การพฒันาซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ท่ีอาจผสมอนุภาคนาโนชนิดอ่ืนๆ (นอกจาก SiO2) เขา้ไป
และเพิ่มคุณสมบติัดา้นการรับแรงและความทนทานของคอนกรีต 
- การพฒันาปูนซีเมนตเ์พื่อใชท้  าคอนกรีตท่ีผิวหนา้มีความสวยงามโดยไม่ตอ้งฉาบ, ไม่ข้ึนรา 
หรือน ้ าไม่ซึมผ่าน เม่ือน ้ าหรือสารละลายต่างๆ ไม่ซึมผ่านคอนกรีตย่อมท าให้เหล็กท่ีเสริมใน
คอนกรีตไม่เป็นสนิม ส่งผลใหอ้ายกุารใชง้านของคอนกรีตยาวนานข้ึน 
- วสัดุท่ีใชก่้อสร้างอาคารบา้นเรือนไม่น าไฟฟ้า, เบา, ไม่น าความร้อน, ไม่ติดไฟ หรือทนต่อ
อุณหภูมิสูงๆ ไดน้าน 
- วสัดุท่ีเป็นฟิลม์บางๆ เพื่อใชเ้คลือบผิวหนา้เหลก็เสริมในการป้องกนัไม่ใหเ้หลก็เป็นสนิม ซ่ึง
หมายความว่าคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีสัมผสักบัน ้ าทะเลก็จะไม่มีปัญหาของการเกิดสนิมเหล็ก
เน่ืองจากน ้าทะเลอีกต่อไป 
- การพฒันาปูนซีเมนตซ่ึ์งมีเมด็ปูนซีเมนตบ์างส่วน (ในจ านวนท่ีพอเหมาะ) ท่ีมีอนุภาคอยูร่ะดบั
นาโนเมตร เพื่อท าหน้าท่ีเป็นตวัอุดช่องว่างหรือโพรงต่างๆ ในซีเมนต์เพสต์ และเพิ่มก าลงั
ใหก้บัปูนซีเมนต ์
- การพฒันาปูนซีเมนตท่ี์สามารถรับแรงดึงไดสู้งกว่าร้อยละ 10 ของก าลงัอดั ซ่ึงอาจมีก าลงัรับ
แรงดึงเท่ากบัก าลงัรับแรงอดั ซ่ึงหากท าไดก้ไ็ม่จ  าเป็นตอ้งเสริมเหลก็อีกต่อไป 

หวั ขอ้งานวิจยัหรือพฒันาเหล่าน้ีเป็นเพียงตวัอย่างท่ียกมาเท่านั้น (บางเร่ืองอาจท า
ไม่ไดจ้ริง หรือท าไดแ้ต่อาจไม่คุม้ค่าทางดา้นเศรษฐศาสตร์) แต่เช่ือว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีทางด้านน้ีเกิดข้ึนแน่นอน ส าหรับในประเทศไทยนั้นคาดว่าคงใช้เวลานานกว่า
ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา จีน ไตห้วนั หรือญ่ีปุ่นมาก เพราะดูเร่ืองงบประมาณและ
บุคคลากรท่ีใชเ้พื่อพฒันาเทคโนโลยนีาโนแลว้ ยงัห่างไกลกวา่ประเทศท่ีกล่าวมาค่อนขา้งมาก 

นอกจากน้ีในการพบปะกบัเพื่อนอาจารยด์ว้ยกนัหรืออาจารยใ์นมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
หลายๆ คนเช่ือวา่งานวจิยัดา้นคอนกรีต “เกอืบ จะไม่มีอะไรให้ท าแล้ว เพราะรู้กนัหมดแล้ว งาน
ทีท่ ากซ็ ้าๆ กนั ไม่สามารถตีพมิพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้เพราะจะซ ้ากบัทีฝ่ร่ังได้ท ามาต้ัง  



 

 

 
นานแล้ว” โดยส่วนตวัแลว้ผมไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพราะผมเห็นอาจารยไ์ทยหลายๆ ท่านยงั
สามารถผลิตผลงานดา้นคอนกรีตออกไปไดเ้ป็นจ านวนมากและอยู่ในระดบันานา ชาติดว้ย
ซ ้ า ยิง่งานวิจยั ระดบันาโนดว้ยแลว้ ผมเช่ือว่ายงัมีงานวิจยัท่ีรอการคน้พบอีกมาก แต่ของเราจะ
ท าไดย้ากกวา่เพราะขาดเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัค่อนขา้งมาก 
 
บทส่งท้าย 

เทคโนโลยีทางดา้นนาโน แมว้่าเร่ิมข้ึนจากสาขาฟิสิกส์แต่ไดแ้พร่ขยายไปสู่สาขา
อ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้นแพทย ์เกษตร อาหาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
สาขาต่างๆ อีกมาก ไม่เวน้ในสาขาปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีต 

ส าหรับนาโนเทคโนโลยีในงานปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีต กล่าวไดว้่าเพิ่งเร่ิมตน้ไม่
นาน และ “There is Plenty of Room at the Bottom” เช่นเดียวกบัสาขาอ่ืน ใน อนาคตเราอาจ
เห็นปูนซีเมนต์ท่ีมีคุณภาพสูงมาก ซ่ึงอาจสูงจนมีก าลงัไม่แพเ้หล็ก แต่มีน ้ าหนักเบากว่ามาก 
หรือเบากว่าปัจจุบนั และสามารถก่อสร้างสะพานไดย้าวมากข้ึน ก่อสร้างตึกไดสู้งมากข้ึน โดย
ไม่มีขอ้จ ากดัเน่ืองจากน ้ าหนักของตวัเอง (คอนกรีตมีน ้ าหนักประมาณ 2400 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร แต่การรับน ้าหนกัต ่า) ดงันั้นการออกแบบอาคารสูงหรือสะพานท่ีมีช่วงยาวมากๆ 
จึงมกัถูกจ ากดัดว้ยน ้าหนกัของคอนกรีตเป็นหลกั 

หากการพฒันานาโนเทคโนโลยีของงานคอนกรีตเป็นไปในทิศทางท่ีคาดไว้ เรา 
อาจเห็นสะพานขา้มแม่น ้ าเจา้พระยาท าดว้ยคอนกรีตท่ีมีความหนาเพียงคร่ึงหน่ึง ของท่ีท าใน
ปัจจุบนั หรือเห็นอาคารคอนกรีตท่ีสร้างเสร็จบางเหมือนกระดาษ และท่ีส าคญัไม่ตอ้งทาสีเลย
แต่ยงัคงความใหม่ตลอดเวลาเน่ืองจากฝุ่ นหรือส่ิง สกปรกไม่สามารถเกาะผิวหนา้คอนกรีตนา
โนได ้เป็นตน้ 
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1. ความส าคญัและทีม่า 

เป็น ท่ีทราบกนัดีว่า สัดส่วนผสมคอนกรีตมีผลกระทบต่อทั้งคุณสมบติัทางกลและ
ความคงทนของคอนกรีต อตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนตก์เ็ป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึง
ท่ีมี ผลกระทบอยา่งมากต่อคุณสมบติัของคอนกรีตโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีผลต่อก าลงัรับแรง และ
ความคงทนของคอนกรีต นอกจากน้ี ปัจจุบนัไดมี้การใชส้ารผสมเพิ่มอย่างเช่นเถา้ลอยในงาน
คอนกรีตกนัอย่างแพร่ หลาย โดยใชใ้นการแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนเพื่อปรับปรุงคุณสมบติั
หลายๆประการของ คอนกรีต เถา้ลอยถือไดว้า่เป็นของเสียท่ีไดจ้ากการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้า  



 

 

 
ดงันั้น การใช้เถา้ลอยในงานคอนกรีตนั้นมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการลดตน้ทุนในการผลิต 
คอนกรีตและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่อย่างไรก็ตาม การใชเ้ถา้ลอย จะลดอตัราการพฒันา
ก าลังรับแรงในช่วงอายุต้นและชะลอการแข็งตวัของคอนกรีต ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับคุณภาพและ
ปริมาณการแทนท่ีของเถ้าลอย ซ่ึงจะเห็นได้ว่านอกจากอัตราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์ท่ีมี
ผลกระทบต่อคุณสมบติั ของคอนกรีตแลว้ คุณสมบติั (ชนิด) และร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอยยงัมี
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั 

เน่ือง จากทั้ งอัตราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานและร้อยละการแทนท่ีเถ้าลอยเป็น
ตวัช้ีวดั คุณภาพของคอนกรีต ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบปัจจยัทั้งสองน้ีในการท่ีจะ
ประเมินความ คงทนและท านายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต ด้วยเหตุน้ีการ
ตรวจสอบหาสัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้จึงมีความส าคญั อย่างยิ่ง นอกจากน้ีแลว้การ
วเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตยงัมีความจ าเป็นในกรณีท่ี คุณภาพคอนกรีตมีปัญหา โดยคาด
ว่าสาเหตุน่าจะมาจากสัดส่วนผสมคอนกรีตนั้นไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ซ่ึงมกัจะเกิดกรณี
ขดัแยง้กนัระหวา่งเจา้ของโครงการกบัผูผ้ลิตคอนกรีต และผูรั้บเหมา 

อยา่ง ไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีการหาสัดส่วนผสมคอนกรีตใดท่ีแม่นย  าและเป็น
มาตรฐานการ ตรวจสอบท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป ทั้ งน้ีเน่ืองจากวสัดุท่ีใช้ในการท า
คอนกรีตนั้นมีหลากหลาย (BS 1881: Part 124, 1988) อีกทั้งการวิเคราะห์กจ็ะมีความความ
ยุง่ยากและซบัซอ้นมากข้ึนเม่ือมีการใช ้เถา้ลอยหรือสารผสมเพิ่มอ่ืนในคอนกรีตดว้ย ดงันั้นจึงมี
วธีิการวเิคราะห์ท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม 

ถึงแมจ้ะมีมาตรฐานการตรวจสอบเช่น ASTM C1084, BS 1881: Part 
124 และ Concrete committee of CAJ (F-18) ไดอ้ธิบายถึงวธีิการเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนตแ์ละ
ส่วนผสมอ่ืนในคอนกรีตท่ีแข็ง ตวัแลว้ แต่วิธีการเหล่าน้ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บัคอนกรีตท่ีใช้
ปูนซีเมนต์ลว้นเท่านั้น ไม่สามารถน ามาใช้ไดก้บัคอนกรีตท่ีมีเถา้ลอยเป็นส่วนผสม ในบาง
งานวจิยัไดมี้การพฒันาวิธีการเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนตใ์นคอนกรีต ทั้งดว้ยวิธีการทางเคมีและ
วิธีการทางนิวเคลียร์ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่าน้ี ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับและใช้กันอย่าง
กวา้งขวาง ในกรณีของเถ้าลอย ได้มีการรายงานว่าสามารถใช้ออพติคอลเทคนิคในการ
ตรวจสอบหาปริมาณเถา้ลอยท่ี ใชแ้ทนท่ีปูนซีเมนตไ์ด ้(Hooton, R. D., and Rogers, C. A.  



 

 

 
1995) แต่อยา่งไรกต็าม กย็งัมีขอ้จ ากดับางประการอยู ่นอกจากน้ีวิธีการตรวจสอบท่ีพฒันาและ
ใช้กนัในต่างประเทศ อาจจะยงัไม่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในเมืองไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากความ
แตกต่างระหวา่งคุณลกัษณะของวสัดุผสมคอนกรีต อยา่งเช่น เถา้ลอย 

เม่ือ เร็วๆน้ีไดมี้การศึกษาและพฒันาวิธีการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตผสม
เถ้า ลอยท่ีแข็งตัวแล้ว โดยได้ค  านึงถึงคุณสมบัติท่ีหลากหลายของเถ้าลอยท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายใน เมืองไทย ซ่ึงไดน้ าทั้งวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีมาใชใ้นการวิเคราะห์ 
ทั้ งน้ี ในบทความน้ีจะได้น าเสนอกรณีศึกษาในการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตของ 
ตวัอยา่งคอนกรีตจากโครงสร้างจริง ซ่ึงไดมี้การอธิบายถึงกระบวนการการตรวจสอบเถา้ลอย
ในคอนกรีต และการวิเคราะห์หาอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน ร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอย และ
ปริมาณสัดส่วนผสมในคอนกรีต ซ่ึงการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตในกรณีน้ีก็เพื่อ
ตอ้งการหาสาเหตุท่ีท า ใหค้อนกรีตมีก าลงัรับแรงอดัต ่า 

 
2.วธิีการวเิคราะห์หาเถ้าลอยในคอนกรีต 
ในการตรวจสอบหาเถา้ลอยในคอนกรีต ไดมี้การใชห้ลายๆเทคนิคประกอบกนั ไดแ้ก่ 
· Physical properties by Scanning Electron Microscope (SEM) analysis 
· Physical and chemical analysis by Scanning Electron Microscope (SEM) equipped with 
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (EDX) 
· Mineral compositions by X-Ray Diffraction (XRD) analysis 
· Chemical compositions by X-Ray Fluorescent (XRF) analysis 
โดยขั้นตอนการตรวจสอบหาเถา้ลอยในคอนกรีตสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 1 

 
 



 

 

 

                                    
 
 

                         รูปที ่1 แผนผงัแสดงวธีิการตรวจสอบหาเถา้ลอยในคอนกรีต 
 

ในการตรวจสอบทางดา้นกายภาพสามารถท าไดโ้ดยการใช้ Scanning Electron 
Microscope (SEM) เพื่อตรวจสอบอนุภาคเถา้ลอยในคอนกรีต โดยทัว่ไปแลว้เถา้ลอยจะมี
อนุภาคกลม เช่นเถา้ลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่กจ็ะมีเถา้ลอยจากบางแหล่งท่ีรูปร่างไม่กลม มี
ลกัษณะเป็นเหล่ียมขรุขระคลา้ยอนุภาคของปูนซีเมนต ์หรือบางแหล่งอาจจะมีทั้งรูปร่างกลม
และไม่กลมคละกัน ซ่ึงถ้าคอนกรีตท่ีมีเถ้าลอยรูปร่างกลมผสมอยู่ในคอนกรีต การน าเศษ
คอนกรีตไปวิเคราะห์ดว้ย SEM จะสามารถมองเห็นอนุภาคเถา้ลอยท่ียงัไม่ท าปฏิกิริยาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน แต่ถา้เถา้ลอยท่ีใชมี้รูปร่างเป็นเหล่ียม วิธีน้ีก็จะไม่สามารถใชต้รวจสอบหาเถา้ลอยได ้
เน่ืองจากไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอนุภาคเถา้ลอย และอนุภาคปูนซีเมนตไ์ด ้
ทั้งน้ีจึงตอ้งใชก้ารวเิคราะห์ทางเคมีร่วมดว้ย 

 



 

 

 
การวิเคราะห์โดยใช้ SEM ร่วมกบั Energy Dispersive X-ray Fluorescence 

Spectrometer (EDX) จะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคได้ โดยการ
วิเคราะห์หาปริมาณธาตุ  Ca และ Si ของอนุภาคท่ีคาดว่าจะเป็นอนุภาคของเถ้าลอยในเน้ือ
คอนกรีต ซ่ึงอตัราส่วน Ca/Si โดยมวลของเถา้ลอยจะมีค่าต ่ากว่าปูนซีเมนตม์าก (ค่า Ca/Si ของ
ปูนซีเมนตจ์ะมีค่าสูงกวา่ 1) 

ส าหรับการทดสอบโดยใช้ X-Ray Diffraction (XRD) นั้น จะใชเ้พื่อหาผลึกแร่ใน
เถา้ลอย โดยจะตรวจสอบหาผลึกแร่ท่ีมีอยูแ่ต่เฉพาะในเถา้ลอยแต่ไม่มีในส่วนประกอบอ่ืนของ
คอนกรีต เช่นMullite, Thenardite, Hematite, และ Magnetite ในการตรวจสอบนั้นจะน า
คอนกรีตมาทุบเพื่อแยกมวลรวมหยาบออกมา จากนั้นก็น ามอร์ตาร์ท่ีเหลือมาบดละเอียดก่อน
น าไปวเิคราะห์ดว้ย XRDซ่ึงถา้พบผลึกแร่ชนิดเดียวกนักบัท่ีมีอยูแ่ต่เฉพาะในเถา้ลอย กส็ามารถ
สรุปไดว้า่คอนกรีตนั้นมีเถา้ลอยเป็นส่วนผสม 

อีกวิธีหน่ึงท่ีน ามาใช้คือการทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ X-Ray 
Fluorescent (XRF) องคป์ระกอบทางเคมีท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์คือความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณ CaO ในเถา้ลอย ปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีต 

 
 

 
3.วธิีการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต 

การวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต ไดแ้ก่ อตัรา ส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน ร้อยละ
การแทนท่ีเถา้ลอย ปริมาณปูนซีเมนต ์เถา้ลอย น ้ า มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ จะท า
การตรวจสอบโดยใชห้ลายๆเทคนิคประกอบกนั ไดแ้ก่ 
· Image analysis 
· Selective dissolution 
· Chemical compositions by X-Ray Fluorescent (XRF) analysis 
· Computer Software 



 

 

 
       โดยขั้นตอนการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมของคอนกรีตสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 

 

                                                
 

                       รูปที ่2 แผนผงัแสดงวธีิการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมของคอนกรีต 
 

ในการหาอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน สามารถท าไดจ้ากการค านวณยอ้นกลบั
จากค่าก าลงัรับแรงอดัโดยใชค้อมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ “FACOMP” 

ส่วนในการหาปริมาณมวลรวมหยาบจะใชว้ธีิ Image Analysis โดยน าคอนกรีตมา
ตดัและถ่ายรูปหนา้ตดัดงัแสดงในรูปท่ี 3 จากนั้นใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อวเิคราะห์หา 
 



 

 

 
พื้นท่ีของมวลรวมหยาบต่อพื้นท่ีหนา้ตดัดงัรูปท่ี 4 และค านวณกลบัเป็นปริมาณมวลรวมหยาบ
ต่อหน่ึงหน่วยคอนกรีต 

ส าหรับการหาร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอย ปริมาณปูนซีเมนต ์เถา้ลอย และมวลรวม
ละเอียด จะใชว้ธีิ Selective dissolution และการวเิคราะห์ดว้ย XRF ร่วมดว้ย โดยน าคอนกรีตมา
ทุบและบดเป็นผงเพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี เช่นหาปริมาณ CaO โดยใช ้XRF และท า
การทดสอบ Selective dissolution ซ่ึง จะใชก้รดเพื่อท าละลายเพสตแ์ละส่วนท่ีมีแคลเซียมเป็น
องคป์ระกอบ และจะไดม้วลรวมละเอียด มวลรวมหยาบและเถา้ลอยเป็นส่วนท่ีเหลือจากการท า
ละลาย จากนั้นปริมาณส่วนผสมต่างๆในคอนกรีตจะสามารถค านวณไดจ้ากผลจากการวดัองค ์
ประกอบทางเคมีของคอนกรีตและการท า Selective dissolution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตัวอย่างการวเิคราะห์หาเถ้าลอยในคอนกรีตและวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต 
ใน ท่ีน้ี ได้มีการน าเสนอกรณีศึกษาการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตของ

ตวัอย่างคอนกรีต ท่ีเจาะจากโครงสร้างจริง ซ่ึงเป็นคอนกรีตท่ีมีก าลงัรับแรงอดัค่อนขา้งต ่า
ประมาณ 180 kscท่ีอายุหน่ึงปี จากท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขอ้ก าหนดส าหรับก าลงัรับแรงอดั 280 
ksc ท่ีอายุ 28 วนั ทั้ งน้ีการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตก็เพื่อตอ้งการหาสาเหตุท่ีท าให้
คอนกรีตมีก าลงัรับแรงอดัต ่าโดย ทัว่ไป การวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตจะมีความ 

  

รูปที ่3 รูปหนา้ตดัคอนกรีต รูปที ่4 พื้นท่ีมวลรวมหยาบ 



 

 

 
แม่นย  ามากข้ึนหากมีขอ้มูลองค ์ประกอบหรือตวัอยา่งวตัถุดิบท่ีใชใ้นคอนกรีตนั้น แต่เน่ืองจาก
ในกรณีศึกษาน้ีไม่มีขอ้มูลเหล่านั้น ดังนั้นจึงตอ้งท าการวิเคราะห์จากตวัอย่างคอนกรีตและ
สัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีได ้จากผูผ้ลิตคอนกรีต ทั้งน้ีไดมี้การน าตวัอย่างเถา้ลอยสามชนิดจาก
สามแหล่งท่ีมีคุณสมบติัต่างกนั และเป็นเถา้ลอยท่ีคาดว่ามีการใช้ในโรงงานผลิตคอนกรีต
บริเวณนั้นมาใชใ้นการ วเิคราะห์เพิ่มเติมดว้ย 
 
4.1 การตรวจสอบหาเถ้าลอยในตัวอย่างคอนกรีต 

จากการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพของเถ้าลอยโดยการใช้  Scanning Electron 
Microscope (SEM) จะเห็นไดว้่าเถา้ลอยชนิดท่ี 1 มีอนุภาคกลม ส่วนเถา้ลอยชนิดท่ี 2 ส่วนมาก
มีอนุภาคกลมและเป็นเหล่ียมบางส่วน ส่วนเถา้ลอยชนิดท่ี 3 มีอนุภาคขรุขระ ดงัแสดงในรูป
ท่ี 5 ถึง 7 ตามล าดบั จากนั้นไดท้ าการวิเคราะห์เพื่อหาอนุภาคเถา้ลอยในคอนกรีต ดงัรูปท่ี 8 จะ
เห็นไดว้า่ไม่ปรากฏอนุภาคกลมของเถา้ลอยในเน้ือคอนกรีต แต่พบว่าบางอนุภาค ทั้งขนาดและ
รูปร่างมีลกัษณะคลา้ยกบัเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าคอนกรีตน้ีมีเถา้ลอยผสมอยู ่ทั้งน้ี
จึงตอ้งมีการตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมีของอนุภาคเหล่านั้นโดยใช ้EDX ร่วมดว้ย 

ผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX ของเถา้ลอยทั้งสามชนิดไดแ้สดงในรูปท่ี 5 ถึง 7 เถา้ลอย
ชนิดท่ี  1 เถ้าลอยชนิดท่ี  2 และเถ้าลอยชนิดท่ี  3 มีค่า  Ca/Si เท่ากับ 0.98, 0.21, และ 0.39 
ตามล าดับ และผลการวิ เคราะห์ด้วย  EDX ของอนุภาคในคอนกรีตได้แสดงในรูป
ท่ี 8 ซ่ึง Ca/Si ของอนุภาคในคอนกรีตเท่ากบั 0.36 และจะเห็นไดว้่ามีลกัษณะคลา้ยกบัผลการวิ
เคราห์ของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าคอนกรีตน่าจะมีเถา้ลอยผสมอยู่ และ
หากเป็นเช่นนั้นเถา้ลอยท่ีผสมอยูก่น่็าจะเป็นเถา้ลอยชนิดท่ี 3 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

SEM EDX 
                                                รูปที ่5 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของเถา้ลอยชนิดท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  รูปที ่6 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของเถา้ลอยชนิดท่ี 2 
 

 

 

SEM EDX 
                                            รูปที ่7 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 

 

 

SEM EDX 



 

 

 
 
                                     
                                                    
 
 
 
 
 
 
                                            รูปที ่8 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของตวัอยา่งคอนกรีต 
 
 

ทั้ ง น้ีผลจากการวิ เคราะห์ด้วย  XRD พบว่ าคอนกรีตไม่ มีผ ลึกแ ร่  Mullite, 
Hematite, และ Magnetite ในคอนกรีต ทั้งน้ีเป็นเพราะปริมาณผลึกแร่เหล่าน้ีมีน้อยมากเม่ือ
เทียบกบัผลึกแร่หลกัอย่างเช่น Quartz อย่างไรก็ตามยงัพบ Thenardite 0.19% ในคอนกรีต ซ่ึง
เป็นการยนืยนัไดว้า่คอนกรีตมีเถา้ลอยผสมอยูจ่ริง 

นอกจากน้ียงัพบว่าปริมาณ amorphous ในเถา้ลอยซ่ึงบ่งบอกถึงส่วนท่ีสามารถท า
ปฏิกิริยาไดข้องเถา้ลอยชนิดท่ี 3 มีนอ้ยกวา่ของเถา้ลอยชนิดท่ี 1 ประมาณ 30% ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่ถา้มีการใชเ้ถา้ลอยทั้งสองชนิดน้ีในคอนกรีตในปริมาณท่ี เท่ากนั คุณสมบติัของคอนกรีตเช่น
ก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตท่ีผสมเถา้ลอยชนิดท่ี 3 จะต ่ากวา่คอนกรีตท่ีผสมเถา้ลอยชนิดท่ี 1 

 
4.2 การวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมในตัวอย่างคอนกรีต 

จาก ผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ สรุปไดว้า่คอนกรีตมีเถา้ลอยผสมอยู ่และเป็นเถา้ลอยท่ี
มีอนุภาคขรุขระและมีคุณสมบติัคลา้ยกบัของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ดงันั้นจึงใชอ้งคป์ระกอบทางเคมี
ของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ในการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต 

 

 

 

SEM EDX 



 

 

 
คอนกรีตมีค่าก าลงัรับแรงอดัเท่ากบั 180 ksc ซ่ึงสามารถค านวณอตัราส่วนน ้ าต่อ

วัสดุประสานจากการค านวณย้อนกลับจากค่าก าลัง รับแรงอัดโดยใช้คอมพิวเตอร์
ซอร์ฟแวร์ “FACOMP”ไดค่้าอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน 0.83 และจากการวิเคราะห์โดยใช้
วิธี Image Analysis สามารถค านวณหาปริมาตรมวลรวมหยาบต่อหน่ึงหน่วยคอนกรีต
ได ้0.39 และคิดเป็นปริมาณมวลรวมหยาบไดเ้ท่ากบั 1087.40 kg/m3 

ส าหรับปริมาณองค์ประกอบอ่ืนในคอนกรีตสามารถค านวณได้จากผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีselective dissolution และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เช่น 
ปริมาณ CaO ซ่ึงในการวเิคราะห์จะค านวณส่วนผสมคอนกรีตเป็นร้อยละโดยน ้ าหนกัแหง้ก่อน 
(oven-dried weight ratio) จากนั้นจึงค านวณเป็นปริมาณส่วนประกอบคอนกรีตในหน่ึงหน่วย
ปริมาตรคอนกรีตโดยใชห้น่วยน ้ าหนกัแหง้ของคอนกรีตตาม ASTM C642 โดยสัดส่วนผสม
ของตวัอยา่งคอนกรีตท่ีค  านวณไดส้ามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 1 

จะ เห็นไดว้่าอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานของคอนกรีตค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจเป็น
เพราะปริมาณวสัดุประสานนอ้ยกว่าท่ีตอ้งการ ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าปริมาณวสัดุประสานท่ี
นอ้ย อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานมาก และร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอยท่ีมากส่งผลใหค้อนกรีตมี
ก าลงัรับแรงอดัท่ีต ่า 

อย่าง ไรก็ตามการวิเคราะห์หาร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอยและปริมาณวสัดุประสาน
อาจจะมี ความคลาดเคล่ือนไดบ้า้ง เน่ืองจากไม่ทราบคุณสมบติัของเถา้ลอยท่ีใชจ้ริงในตวัอยา่ง
คอนกรีต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี 1 สัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีค  านวณได ้
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุป 
วิธี วิเคราะห์ทั้ งทางกายภาพและทางเคมีท่ีได้น าเสนอสามารถน ามาใช้ในการ

วเิคราะห์ หาสัดส่วนผสมคอนกรีตผสมเถา้ลอยท่ีแขง็ตวัแลว้ได ้นอกจากน้ียงัสามารถใชใ้นการ
หาสาเหตุก าลงัรับแรงอดัต ่าของตวัอยา่งคอนกรีตได ้

จาก การตรวจสอบเถา้ลอยในคอนกรีตดงัท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้นั้น สามารถสรุปได้
ว่าคอนกรีตมีเถา้ลอยเป็นส่วนผสม ซ่ึงเถา้ลอยนั้นมีคุณภาพค่อนขา้งต ่า ดงันั้นสาเหตุหน่ึงท่ีท า
ให้ก  าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตต ่านั้นมาจากการใช้เถา้ ลอยท่ีไม่มีการควบคุมคุณภาพอย่าง
เพียงพอ นอกจากน้ีปริมาณวสัดุประสานท่ีนอ้ย อตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานมาก และร้อยละ
การแทนท่ีเถา้ลอยท่ีมากยงัส่งผลใหค้อนกรีตมีก าลงัรับแรงอดัท่ีต ่า ดว้ยเช่นกนั 

 
 
 

องค์ประกอบคอนกรีต ปริมาณ 
ปูนซีเมนต ์(kg/m3) 176.89 
เถา้ลอย (kg/m3) 87.57 
ทราย (kg/m3) 649.65 
มวลรวมหยาบ (kg/m3) 1,087.40 
น ้า (kg/m3) 220.64 
อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุ
ประสาน (w/b) 

0.83 

ร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอย 0.33 
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