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ทาไมต้ องบ่ มคอนกรีต
หลายคนเข้าใจว่าเมื่อเทคอนกรี ตเสร็ จแล้ว คอนกรี ตสามารถแข็งตัวได้เอง และไม่
ต้องทาอะไรกับคอนกรี ตแล้ว ความเข้าใจดังกล่ าวถูกต้องเพียงครึ่ งเดี ยว กล่ าวคื อคอนกรี ต
สามารถแข็ง ตัวได้จริ ง แต่ ถ ้าต้อ งการให้ค อนกรี ต มี คุ ณภาพที่ ดี แ ล้ว ต้องทาการบ่ ม (ให้สุ ก
เสี ยก่อน) การบ่มคอนกรี ต เหมือนกับการบ่มผลไม้ หากบ่มได้ดี จะได้ผลไม้สุก หอมหวาน
อร่ อย และที่สาคัญคือคุม้ ค่ากับเงินที่ซ้ื อผลไม้มา สาหรับคอนกรี ต หากไม่บ่มให้ดี คอนกรี ตก็
ไม่สุกและไม่ดี คือไม่แข็งแรง ไม่ทนทาน ไม่สามารถใช้งานได้นาน แม้ว่าดูภายนอกแล้วจะ
เหมื อนกับคอนกรี ตที่บ่มมาอย่างดี ก็ตาม เมื่ อผสมคอนกรี ตต้องใช้น้ าในการผสม น้ าที่ ผสม
คอนกรี ตจะทาปฏิกิริยากับปูนซี เมนต์ เรี ยกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทาให้คอนกรี ตแข็งตัวและรับ
กาลังได้ มีความทึบน้ าและป้ องกันไม่ให้สารเคมีที่เป็ นอันตรายต่างๆซึ มเข้าสู่ เนื้อคอนกรี ต โดย
ปกติแล้วคอนกรี ตสามารถแข็งตัวได้ภายใน 5 ถึง 6 ชัว่ โมงภายหลังจากการผสม และมีกาลัง
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการเพิ่มกาลังของคอนกรี ตไม่สามารถแยกได้ดว้ ยการดูจากตาเปล่า คือ
เราไม่สามารถบอกได้วา่ คอนกรี ตที่เทพื้น กับคอนกรี ตที่เทคาน ส่ วนใดให้กาลังสู งกว่า การจะ

บอกว่า คอนกรี ตส่ วนไหนให้กาลังสู งกว่า ต้อ งนาไปทดสอบโดยการกดให้แ ตก แล้ววัดว่า
คอนกรี ตดังกล่าวรั บกาลังได้มากน้อยเพียงใดแม้ว่าคอนกรี ตต้องการน้ าในส่ วนผสมเพื่อทา
ปฏิกิริยากับปูนซี เมนต์ให้มากและสมบูรณ์ที่สุด แต่ถา้ ใส่ น้ าในส่ วนผสมมากเกินไปจะทาให้มี
น้ าส่ วนเกินจากการทาปฏิกิริยา และเมื่อน้ าดังกล่าวระเหยออกจากตัวคอนกรี ตจะทาให้เกิ ด
ช่องว่างภายในขึ้นและส่ งผลให้การรับกาลังลดลง ดังนั้นจึงต้องพยายามที่จะใส่ น้ าในส่ วนผสม
ให้พอเพียงกับการทาปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์เท่านั้น
การไม่ บ่มคอนกรีตมีข้อเสี ยมากมายและเป็ นอันตรายต่ อคอนกรีต
ข้อเสี ยของการไม่บ่มคอนกรี ตมีอยู่มากมาย และส่ งผลเสี ยต่อคอนกรี ตอย่างมาก
จากรู ปที่ 1 พบว่าคอนกรี ตที่บ่มชื้ นตลอดมีกาลังอัดสู งถึง 41 เมกะปาสคาลที่อายุ 180 วัน
ขณะที่คอนกรี ตที่บ่มในอากาศตลอด (คือไม่ได้บ่มนัน่ เอง) มีกาลังอัดเพียง 18 เมกะปาสคาล
หรื อมีค่าต่ากว่ากรณี ที่บ่ม 2 เท่ากว่า คอนกรี ตที่ไม่บ่ม นอกจากทาให้มีกาลังอัดที่ต่ากว่าแล้ว ยัง
ทาให้สารเคมีหรื อสารอันตรายต่างๆซึ มเข้าสู่ เนื้อคอนกรี ตง่ายขึ้น ทาให้เหล็กเสริ มเป็ นสนิมได้
ง่าย และคอนกรี ตแตกร้าวเสี ยหายในที่สุด คอนกรี ตที่ขาดการบ่มหรื อบ่มไม่เต็มที่พบว่ามีการ
สึ กกร่ อนเนื่องจากการขัดสี เช่ น จากล้อรถยนต์ สู งกว่าคอนกรี ตที่บ่ม เพราะ การต้านทานการ
สึ กกร่ อนของคอนกรี ตจะขึ้นกับกาลังอัดของคอนกรี ตเป็ นหลัก เช่น คอนกรี ตที่มีกาลังอัด 100
เมกะปาสคาล (บ่มอย่างดี ) มี ความต้านทานการสึ กกร่ อนเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 50 เมื่ อเที ยบกับ
คอนกรี ตที่บ่มไม่ดีซ่ ึ งมีกาลังอัด 50 เมกะปาสกาล จากข้อเสี ยเพียง 3 ข้อข้างต้นย่อมเพียงพอต่อ
การที่พวกเราทุกคนต้องทาการบ่มคอนกรี ตกันแล้ว

ระยะเวลาของการบ่ ม
การบ่มทาให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซี เมนต์เกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง โครงสร้างของเนื้อซี เมนต์จะ
แน่ น ขึ้ น และคอนกรี ต จะมี ค วามแข็ง แรง การบ่ ม เปี ยกตลอดเวลา (ให้ค อนกรี ต เปี ยกชื้ น
ตลอดเวลา เช่ น แช่ ในน้ า เอาน้ าราดบนคอนกรี ตอย่างต่อเนื่ อง เป็ นต้น) ทาให้กาลังอัดของ
คอนกรี ตมีค่าสู งสุ ด ขณะ ที่การบ่มในอากาศ (เทคอนกรี ตเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้ในอากาศโดยไม่
ต้องทาอะไร) ทาให้การเพิ่มกาลังอัดของคอนกรี ตเป็ นไปอย่างช้าและมีค่าต่ากว่ากรณี ที่บ่ม
เปี ยกมาก (ดู รูปที่ 1) อิทธิ พลของการบ่มมีผลมากในคอนกรี ตที่มีพ้ืนที่ผิวมาก เช่ น แผ่นพื้น
ถนน และคอนกรี ตที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากน้ าระเหยออกได้ง่าย นอกจากนี้คอนกรี ตที่ผสมวัสดุ
ปอซโซลาน เช่ น เถ้าถ่านหิ น ซิ ลิกาฟูม เถ้าแกลบ หรื อตะกรันเตาถลุงเหล็ก ต้องการการบ่มที่
นานกว่าเนื่ องจากปฏิกิริยาปอซโซลานเกิดได้ชา้ ปฏิกิริยาไฮเดรชันของซี เมนต์เพสต์จะลดลง
ตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ยงั คงมีอยูต่ ่อไปตราบที่ยงั มีน้ าให้ทาปฏิกิริยาอยู่ ดังนั้นจึงควรบ่มคอนกรี ต
ให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ อย่างไรก็ตาม การบ่มคอนกรี ตที่นานมากเกินไปจะเสี ยเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการบ่มโดยไม่จาเป็ น

รู ปที่ 1 กาลังอัดของคอนกรีตที่ W/C = 0.5 และการบ่ มต่ างกัน [1]

เวลาสาหรับการบ่มคอนกรี ตจะขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายประการ ที่สาคัญได้แก่
ประเภทของปูนซี เมนต์และอุณหภูมิ ปูน ซี เมนต์ที่ทาปฏิกิริยาไฮเดรชันได้เร็ วและมีการพัฒนา
กาลังได้เร็ วจะต้องการ เวลาสาหรับการบ่มน้อยกว่าปูนซี เมนต์ที่ทาปฏิกิริยาช้า และที่อุณหภูมิ
ต่าคอนกรี ตจะทาปฏิกิริยาได้ชา้ และต้องการเวลาบ่มนานขึ้น อุณหภูมิของคอนกรี ตที่ต่ากว่า 10
องศาเซลเซี ยสพบว่ามีการพัฒนากาลังที่อายุตน้ ๆค่อนข้างต่า หากคอนกรี ตมีอุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซี ยสการพัฒนากาลังของคอนกรี ตที่อายุตน้ มีค่าน้อยมาก และที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยส
พบว่าคอนกรี ตแทบไม่มี การพัฒนากาลังเลย หลักการทัว่ ไปที่แนะนาสาหรับเวลาที่ควรใช้ใน
การบ่มคอนกรี ตในประเทศไทย ซึ่งเป็ นประเทศที่มีอากาศร้อนคือ
สาหรับคอนกรี ตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ให้มีการบ่มอย่างน้อย 7 วัน
สาหรับคอนกรี ตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ให้มีการบ่มอย่างน้อย 3 วัน

การบ่ มคอนกรีต
การบ่มปกติสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ การป้ องกันการสู ญเสี ยน้ า
และการบ่ ม เปี ยก (หรื อบ่ ม ชื้ น) ซึ่ งหลั ก การและรายละเอี ย ดของแต่ ล ะวิ ธี มี ดั ง นี้ คื อ
ก. การบ่มโดยการป้ องกันการสู ญเสี ยน้ า การบ่มคอนกรี ตโดยการป้ องกันการสู ญเสี ยน้ าจะใช้
วัสดุที่เป็ นแผ่นคลุมหรื อใช้สาร บ่มคอนกรี ตพ่นทับหน้าคอนกรี ต เพื่อป้ องกันการระเหยของน้ า
ออกจากคอนกรี ต

แผ่ นกันความชื้น
การบ่มโดยป้ องกันการสู ญเสี ยความชื้นสามารถทาได้หลายวิธี วิธีที่นิยมกันคือการ
ใช้แผ่นกันความชื้ น เช่ น แผ่นพลาสติกประเภทโพลีเอทีลีน (ซึ่ งก็คือพลาสติกที่ใช้กนั ทัว่ ไป)
หรื อกระดาษกันน้ า (water proof paper หรื อ kraft) คลุม หรื อหุ ม้ โดยวางให้แนบกับผิวของ
คอนกรี ต รอยต่ อ ระหว่า งแผ่นพลาสติ ก จะต้อ งวางให้ส นิ ทและมี ร ะยะเหลื่ อ มมากพอเพื่ อ
ป้ องกันความชื้ นหนี ออกไป สาหรับคอนกรี ตที่ตอ้ งการผิวหน้าที่ดี เช่ น พื้นชั้นดาดฟ้ าหรื อผิว
ถนน เมื่อตกแต่งผิวหน้าเสร็จและคอนกรี ตแข็งตัวพอก็สามารถปูแผ่นกันความชื้นได้แต่ตอ้ งทา
ด้วยความระมัดระวัง ในระหว่างการบ่มควรตรวจดูความเรี ยบร้อยของแผ่นกันความชื้ น แผ่น
กันความชื้นที่เสี ยหายจะต้องซ่ อมแซมหรื อปิ ดทับให้เรี ยบร้อย นอกจากนี้หากตรวจสอบพบว่า
ผิวหน้าของคอนกรี ตแห้งจะต้องรดน้ าเพิ่ม การ ใช้แผ่นกันความชื้ นจะทาให้ความชื้ นภายใต้
แผ่นเกิดการควบแน่นกลายเป็ นหยดน้ า โดยเฉพาะภายใต้แผ่นพลาสติกที่ยน่ ซึ่ งจะทาให้สีของ
ผิวหน้าคอนกรี ตไม่สม่าเสมอ รู ปที่ 2 แสดงการใช้พลาสติกในการบ่มเพื่อป้ องกันการระเหย
ของน้ าออกจากคอนกรี ตย่างน้อย 3 วัน

ก. ใช้พลาสติกคลุมป้ องกันน้ าระเหยออกจากคอนกรี ต
ข. ใช้พลาสติกหุม้ ป้ องกันน้ าระเหยออกจากเสาคอนกรี ต
รู ปที่ 2 การบ่ มพืน้ คอนกรีตด้ วยกระสอบชื้น และใช้ พลาสติกคลุม
(เอือ้ เฟื้ อภาพจากคุณ บุญรอด คุปติทฬ
ั หิ)
สารบ่มคอนกรี ต การบ่มด้วยวิธีน้ ี เริ่ มต้นด้วยการพ่นสารบ่มคอนกรี ตให้เป็ นแผ่น
บางๆ (membrane) คลุ มผิวหน้าคอนกรี ตไว้ สารที่ นิ ยมใช้จ ะเป็ นสารบ่ ม คอนกรี ต สี ข าว
เนื่ องจากสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ในการเคลือบผิวหน้าคอนกรี ตได้ง่ายรวมทั้งสี ขาว
สามารถสะท้องแสงและไม่ เกิ ดปั ญหาเรื่ องการสะสมความร้ อน นอกจากนี้ ยงั มี สารบ่ มที่ มี
ลักษณะโปร่ งแสงแต่มีสีเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ในการเคลือบ และสี ดงั กล่าว
จะจางหายไปเองเมื่อเวลานานขึ้น สิ่ งที่ควรระวังอย่างยิง่ ของการใช้สารบ่มคอนกรี ต คือ สารบ่ม
คอนกรี ตต้องสามารถป้ องกันการระเหยของน้ าหรื อความชื้ นที่จะออกจากคอนกรี ตได้ ดังนั้น
การใช้งานสารบ่มคอนกรี ตจึงต้องทาการตรวจสอบว่าสารดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริ ง

ในการพ่นสารบ่มต้องเตรี ยมผิวหน้าของคอนกรี ตให้มีความชื้นอยู่ ถ้าผิวแห้งจะต้องให้ความชื้น
กับคอนกรี ตและถ้าคอนกรี ตแห้งมากจะต้องขังน้ าบน ผิวคอนกรี ตดังกล่าวอย่างน้อย 2 ถึง 3
ชั่วโมงเพื่อให้คอนกรี ตชื้ น โดยเฉพาะในส่ วนผสมที่ มีปริ มาณปูนซี เมนต์สูงซึ่ งต้องการน้ า
สาหรับทาปฏิกิริยามาก การพ่นสารบ่มให้พ่นสองชั้นในทิศทางตั้งฉากหรื อขวางกัน และถ้า
อากาศแห้งมากให้เคลือบสองชั้นสองเที่ยว ทั้งนี้ เพราะการเคลือบเพียงสองชั้นยังอาจมีรูเล็กๆ
ขนาดรู เข็มเหลืออยู่ ซึ่ งในสภาวะอากาศที่แห้งมากน้ าจะสามารถระเหยออกได้ง่าย ในการพ่น
สารบ่มลงบนผิวคอนกรี ตต้องควบคุ มให้สม่าเสมอและควบคุ มปริ มาณสารบ่มที่ใช้ต่อพื้นที่
ในช่วงสัปดาห์แรกควรตรวจสอบและซ่ อมแซมแผ่นบางที่เคลือบผิวหน้าคอนกรี ตทุกวัน ทั้งนี้
สามารถใช้ทรายคลุมทับผิวหน้าของแผ่นบางเพื่อให้สามารถทางานได้ต่อไปโดยไม่เกิดความ
เสี ยหายต่อแผ่นบาง

ข. การบ่มชื้น
วิธีการบ่มคอนกรี ตที่นิยมทากันได้แก่ การใช้น้ าพ่น หรื อการขังน้ า (ดูรูปที่ 3) หรื อ
การใช้กระสอบชื้ น (ดูรูปที่ 4) หรื อวัสดุ เปี ยกชื้ นคลุ มทับคอนกรี ต เนื่ อง จากผิวหน้าของ
คอนกรี ต ที่ สั ม ผัส กับ อากาศจะสู ญ เสี ย ความชื้ น ได้ง่ า ยจึ ง ควรให้ ความชื้ น หรื อ น้ า ทัน ที ที่
คอนกรี ต แข็ง แรงพอหรื อ ทัน ที เ มื่ อ ถอดแบบ น้ า ที่ ใ ช้ใ นการบ่ ม คอนกรี ต ควรเป็ นน้ า ที่ ไ ม่
ก่ อให้เ กิ ดคราบสกปรกบนผิว หน้าของคอนกรี ต โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในกรณี ที่ต ้องการโชว์
ผิวหน้าคอนกรี ต รอยคราบสกปรกเหล่านี้ มกั เกิดจากการใช้น้ าที่มีสนิ มเหล็กสู งหรื อใช้น้ าที่
ไหลผ่านท่อเหล็กในการฉี ดน้ าเพื่อบ่มคอนกรี ต การใช้สายยางในการลาเลียงน้ าเพื่อใช้ในการ
บ่มคอนกรี ตสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ดี

การใช้กระสอบเปี ยกคลุมเพื่อบ่มคอนกรี ตเป็ นที่นิยมกันมาก เพราะสามารถใช้บ่มคอนกรี ต
หลังจากที่ตบแต่งผิวเสร็จไม่นานโดยไม่ทาอันตรายแก่ผวิ หน้าคอนกรี ต ใน กรณี ที่ใช้น้ าพ่นบน
ผิวคอนกรี ตควรใช้กระสอบหรื อผ้าเปี ยกปูทบั ผิวหน้าคอนกรี ต ก่อนเพื่อป้ องกันการชะล้างของ
ผิวหน้าคอนกรี ตอันเนื่ องมาจากแรงฉี ดของน้ า และควรทิ้งกระสอบหรื อผ้านี้ ไว้จนแน่ ใจว่า
คอนกรี ตแข็งตัวและไม่เป็ นอันตราย เนื่ องจากการชะล้างของน้ าแล้ว ควรใช้กระสอบ 2 ชั้น
เพื่อให้สามารถเก็บความชื้นได้นานและต้องให้ความชื้ นแก่คอนกรี ตตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้
ในการบ่ม ทั้งนี้การใช้ท่อหรื อสายยางเจาะรู วางบนบริ เวณด้านบนของคอนกรี ตเพื่อจ่ายน้ าให้
แก่กระสอบหรื อผ้าเป็ นวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่ งที่ทาให้กระสอบหรื อผ้าเปี ยก ชื้ นอยู่ตลอดเวลา
ควรปล่อยให้กระสอบหรื อผ้าเปี ยกแห้งไปเองเมื่อครบเวลาของการบ่ม หลังจากนั้นคอนกรี ตจะ
ค่อยๆ แห้งและไม่ ค่อยเกิดการแตกร้าว กระสอบหรื อวัสดุ คลุมหรื อผ้าคลุมที่ใช้เพื่อการบ่ ม
คอนกรี ตควรสะอาดและไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกติดอยูบ่ นผิวหน้าคอนกรี ต การใช้กระสอบ
ใหม่ มี แนวโน้ม ว่า อาจเกิ ด คราบสกปรกเกาะบนผิว หน้า คอนกรี ต ได้เ พราะการละลายของ
สารเคมีจากกระสอบ กระสอบเก่าที่ใช้บรรจุพืชผลมักจะมีความสกปรกสู งจึงไม่ควรนามาใช้
เพราะจะเกิดคราบสกปรกบนผิวหน้าคอนกรี ตได้ง่าย

ก. กรบ่มด้วยการขังน้ าบนคอนกรี ต ข. การบ่มด้วยการพ่นละอองน้ าบนคอนกรี ต
รู ปที่ 3 การบ่ มชื้นบนพืน้ ผิวคอนกรีตโดยตรง
(เอือ้ เฟื้ อภาพจากคุณ บุญรอด คุปติทฬ
ั หิ)

รู ป ที่ 4 การใช้ กระสอบคลุมและราดนา้ ให้ เปี ยกชื้นตลอดเวลา ควรคลุมให้ มิดและไม่ เห็นเนือ้
คอนกรีต ในรู ปแสดงการบ่ มด้ วยกระสอบทีไ่ ม่ ดีนัก เนื่องจากเห็นเนือ้ คอนกรีต
(เอือ้ เฟื้ อภาพ จากคุณ บุญรอด คุปติทฬ
ั หิ)
วัสดุเปี ยกชื้นที่นิยมใช้ทบั ผิวหน้าเพื่อบ่มคอนกรี ต คือ ดินและทรายเปี ยกเพราะหา
ได้ง่าย ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้หินหรื อก้อนดินขนาดใหญ่เพราะน้ าในดินหรื อในหิ นดังกล่าว
จะระเหยออกได้ง่ายทาให้จุดดังกล่าวแห้ง และต้องทาให้ดินและทรายเปี ยกอยูต่ ลอดเวลาขณะที่
ทาการบ่มอยู่ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้แบบหล่อหรื อไม้แบบป้ องกันการสู ญเสี ยน้ าและช่วยบ่ม
คอนกรี ตได้ โดยการฉี ดน้ าลงบนคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้วและแบบหล่อให้ชุ่มน้ าอย่างเพียงพอ
เพื่อให้น้ าสามารถไหลลงภายในแบบหล่อคอนกรี ตหรื อไม้แบบเพื่อเป็ นการบ่มชื้น

จากรายละเอียดและความสาคัญข้างต้น ท่านผูอ้ ่านคงเห็นแล้วว่า คอนกรี ตก็จาเป็ นต้องบ่มให้
สุ ก ก่ อ นเช่ น กัน เพื่อ ให้ไ ด้ค อนกรี ตที่ มี คุณ ภาพดี มี ความทนทานสู ง และมี อ ายุก ารใช้งานที่
ยาวนานตามที่ตอ้ งการ
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1. บทนา
เป็ นที่ทราบกันดี อยู่แล้วว่าในการออกแบบองค์อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เหล็ก
เสริ ม ในคอนกรี ตจะเป็ นตัว ช่ ว ยรั บ แรงดึ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นในตัว องค์ อ าคาร ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจาก
ความสามารถในการรับแรงดึงที่ต่ามากของคอนกรี ตนัน่ เอง อีกทั้งเหล็กเสริ มในคอนกรี ตยังจะ
ช่วยป้ องกันการวิบตั ิอย่างฉับพลันขององค์ อาคารคอนกรี ตได้อีกด้วย โดยพื้นฐานการออกแบบ
องค์ อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยทัว่ ไปนั้นจะต้องออกแบบให้มีการเตือนล่วงหน้าก่อน เกิด
การวิบตั ิ เช่ น เกิ ดรอยร้ า วขนาดใหญ่ ห รื อเกิ ดการโก่ งตัวที่ มองเห็ นได้อย่างชัดเจน เป็ นต้น
เพื่อให้สามารถซ่ อมแซมหรื อมีเวลาเพียงพอที่จะปกป้ องชี วิตของผูใ้ ช้อาคารได้ ในกรณี ของ
องค์อาคารรับแรงดัด เช่ น คาน พื้น หรื อฐานราก ปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุด (As,min) และ
ปริ มาณเหล็กเสริ มมากที่สุดจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมดังกล่าว ใน บทความฉบับนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุด ซึ่ งมักจะเกิดความสับสนในการใช้ข้ ึนในการออกแบบฐาน
รากอยู่เสมอ สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับปริ มาณเหล็กเสริ มมากที่สุดนั้น ผูเ้ ขียนจะนาเสนอใน
บทความฉบับต่อไป
2. ความสาคัญ
เมื่อขนาดหน้าตัดขององค์อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าตัด
ที่ ต ้อ ง การด้า นก าลัง มาก กล่ า วง่ า ย ๆ คื อ องค์อ าคารมี ข นาดหน้า ตัด ใหญ่ เ กิ น ความจ าเป็ น
(บางครั้งเกิดจากการที่แรงดัดที่กระทามีค่าน้อยมาก) ทาให้ปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึงที่จาเป็ น
ในการต้านทานแรงดัดมีค่าน้อย ซึ่ ง การที่องค์อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีขนาดหน้าตัดที่ใหญ่
อาจเนื่องมาจากข้อกาหนดด้านสถาปั ตยกรรมหรื อเกิดจากข้อกาหนดด้านการใช้งาน (การโก่ง
ตัว) ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อปริ มาณเหล็กเสริ ม รับแรงดึงมีค่าน้อยเกินไป จนทาให้กาลังรับแรงดัด
ที่ ค านวณได้จ ากทฤษฎี การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยใช้ การวิเ คราะห์ หน้าตัดร้ า ว
(Cracked sectionanalysis) มีค่าน้อยกว่ากาลังรับแรงดัดที่คานวณได้จากการใช้ค่าโมดูลสั การ
แตกร้าวของ หน้าตัดคอนกรี ตที่ไม่ เสริ มเหล็ก ในกรณี น้ ี พฤติกรรมการวิบตั ิที่เกิ ดขึ้นจะเป็ น
แบบฉับพลัน (เสมือนว่าองค์อาคารเสริ มเหล็กด้วยเส้นด้าย) เนื่องจากปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรง

ดึงที่มีไม่สามารถต้านทานแรงดึงที่ส่งถ่าย จากคอนกรี ตภายหลังการแตกร้าวได้ (กาลังรับแรง
ดึงของคอนกรี ตจะกลายเป็ นศูนย์ภายหลังการแตกร้าว ดังนั้นแรงดึงทั้งหมดที่คอนกรี ตรับไว้
ก่อนการแตกร้าวจะถ่ายสู่ เหล็กเสริ ม ทั้งหมด) เพราะฉะนั้นปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุดก็คือ
ปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึ งขั้น ต่าที่ ตอ้ งมี ในองค์อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กรับแรงดัดเพื่อ
ป้ องกันการวิบตั ิ แบบฉับพลันนัน่ เอง
คาถามคือปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุดมีค่าเท่าใด ลองมาคานวณหาปริ มาณเหล็ก
เสริ มน้อยที่สุดจากหน้าตัดคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด b x h มีความลึกประสิ ทธิ ผล dโดย
พิจารณารู ปที่ 1 ซึ่ งแสดงการกระจายของหน่ วยแรงและความเครี ยดบนหน้าตัดภายใต้การดัด

จากรู ปที่ 1 จะเห็นว่าก่อนการแตกร้าวจะมีหน่ วยแรงดึงเกิดขึ้นสู งสุ ด (σt,max) ที่ผิว
ล่ า งของหน้า ตัด ซึ่ งหน่ วยแรงนี้ จะทาให้ค อนกรี ต แตกร้ า วเมื่ อ มี ค่ าเท่ าก าลังรั บแรงดึ งของ
คอนกรี ตภายใต้การดัดหรื อค่าโมดูลสั การแตกร้าว (Modulus of Rupture) นัน่ เอง โดยที่โมดูลสั
การแตกร้าวโดยทัว่ ไปจะมีค่าเท่ากับ 2√f’c ดังนั้นเมื่อพิจารณาขณะคอนกรี ตเริ่ มแตกร้าวพอดี
แรงดึงทั้งหมดที่เกิดในคอนกรี ตจะมีค่าเท่ากับ (1/2)(2√f’c )(h/2)(b) = (1/2)√f’c bh ซึ่ ง แรงดึง
ค่านี้จะส่ งถ่ายต่อไปยังเหล็กเสริ มหลังจากคอนกรี ตแตกร้าว ถึงจุดนี้จะเห็นว่าถ้าหากไม่ตอ้ งการ
ให้เกิดการวิบตั ิแบบฉับพลัน หน้าตัดคอนกรี ตจะต้องมีปริ มาณเหล็กเสริ มที่เพียงพอในการรับ

แรงดึ งที่ เกิ ด ขึ้ น โดยสามารถคานวณได้อ ย่า งคร่ า ว ๆ คื อ (1/2)√f’c bh ≤ As fs สมมุ ติ ว่า ใช้
คอนกรี ตที่ใช้ทวั่ ไปมี กาลังรับแรงอัด f’c = 240 ksc และระยะ d มีค่าประมาณ 0.9h โดย
ใช้ fs= fy /2 จะพบว่าปริ มาณเหล็กเสริ มที่ตอ้ งการมีค่าเท่ากับ As ≥ [(1/2) √240 (0.9 bd)] /
(0.5fy) หรื อ (13.94 bd ) / fy โดยประมาณ
3. ข้ อกาหนดการออกแบบ
ในหัวข้อนี้ เราจะมาดูขอ้ กาหนดเกี่ยวกับปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุด (As,min) ของ
มาตรฐานการออกแบบต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ก ัน ในประเทศไทย ซึ่ ง มี อ ยู่ 2 มาตรฐานหลัก ๆ ได้แ ก่
มาตรฐานการออกแบบของ ว.ส.ท. และมาตรฐานการออกแบบของสถาบันคอนกรี ตแห่ ง
อเมริ กาหรื อ American Concrete Institute, ACI (โดยมาตรฐานอื่น ๆ เช่ น BS codes,
Eurocodes หรื อ Canadian Codes จะไม่ได้กล่าวถึง) สาหรับมาตรฐานการออกแบบของ ว.ส.ท.
มีอยูด่ ว้ ยกันจานวน 2 ฉบับคือ มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้
งาน (ว.ส.ท. 1007-34) และมาตรฐานส าหรั บ อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก โดยวิ ธี ก าลัง
(ว.ส.ท. 1008-38) และสาหรับมาตรฐานการออกแบบของ ACI มี 1 ฉบับคือ มาตรฐานอาคาร
สาหรับคอนกรี ตโครงสร้าง (ACI 318-05)
ว.ส.ท. 1007-34
มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีหน่ วยแรงใช้งานของ ว.ส.ท.
ฉบับ ปั จ จุ บัน จัด พิ ม พ์ค รั้ งแรกในปี พ.ศ. 2534 โดยได้ยึด แนวทางตามแบบมาตรฐานการ
ออกแบบของ ACI ฉบับปี ค.ศ. 1989 (ACI 318-89) ซึ่งเก่าแก่ถึงกว่า 20 ปี มีสาระดังนี้
3407 เหล็กเสริมต้ านการยืดหด
ใน แผ่นพื้นที่ใช้เป็ นโครงสร้างหรื อหลังคาซึ่ งเสริ มเหล็กรับแรงดัดทางเดียว ต้อง
เสริ มเหล็กในแนวตั้งฉากกับเหล็กเสริ มเอกเพื่อรับแรงเนื่ องจากการยืดหด เนื่ องจากอุณหภูมิ
ปริ มาณของเหล็กเสริ มนี้ตอ้ งมีอตั ราส่ วนเนื้อที่เหล็กต่อหน้าตัดคอนกรี ตทั้ง หมดไม่นอ้ ยกว่า

ค่าที่ให้ไว้ข่างล่างนี้ แต่ไม่ว่ากรณี ใดก็ตามต้องเรี ยงเหล็กไม่ห่างเกิน 3 เท่าความหนาของแผ่น
พื้น หรื อ 30 ซม. และขนาดของเหล็กต้องไม่เล็กกว่า 6 มม.
แผ่นพื้นที่เสริ มด้วยเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24……………….….… 0.0025
แผ่นพื้นที่เสริ มด้วยเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30………………......… 0.0020
แผ่นพื้นที่เสริ มด้วยเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD40……………..…...…. 0.0018
4700 เหล็กเสริมน้ อยสุ ดสาหรับองค์ อาคารรับแรงดัด
(ก) องค์อาคารรับแรงดัด (ยกเว้นกรณี แผ่นพื้นที่มีความหนาเท่ากันตลอด) ที่ตอ้ งใช้
เหล็กเสริ มรับแรงดึงจากการคานวณ อัตราส่ วน ”ρ ” ต้องไม่นอ้ ยกว่า14 / fy นอกจากทุก ๆ หน้า
ตัดขององค์อาคารจะมีเหล็กเสริ มสาหรับรับโมเมนต์บวก หรื อโมเมนต์ลบไม่นอ้ ยกว่า 1.34 เท่า
ของค่าที่คานวณได้
(ข) พื้นที่มีความหนาเท่ากันตลอด เหล็กเสริ มในทิศทางเดี ยวกับช่ วงด้านรับแรง
ต้องไม่นอ้ ยกว่าที่ตอ้ งการสาหรับการยืดหดตามข้อ 3407
ว.ส.ท. 1008-38
มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีกาลังของ ว.ส.ท. ฉบับปั จจุบนั
จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยได้ยดึ ตามแบบมาตรฐานการออกแบบ ACI 318-89 เป็ น
หลักเช่นกัน โดยมีสาระดังนี้
3412 เหล็กเสริมต้ านการยืดหด
(ก) ในแผ่นพื้นโครงสร้างที่มีเหล็กเสริ มรับแรงดัดทางเดียว ต้องเสริ มเหล็กในแนวตั้งฉากกับ
เหล็กเสริ มเอก เพื่อรับแรงที่เกิดจากการหดตัวของคอนกรี ตหรื อการยืดหดเนื่องจากอุณหภูมิ
เหล็กเสริ มต้านการยืดหดต้องเป็ นตามข้อ 3412 (ข)
(ข) เหล็กเสริ มต้านการยืดหด ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้

1. อัตราส่ วนเนื้อที่เหล็กเสริ มต้านการยืดหดต่อหน้าตัดคอนกรี ตทั้งหมดต้องไม่นอ้ ยกว่า
ค่าที่ให้ไว้ข่างล่างนี้ และต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.0014
- แผ่นพื้นที่ใช้เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24…….…...… 0.0025
- แผ่นพื้นที่ใช้เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30…………..… 0.0020
- แผ่นพื้นที่ใช้เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD40 หรื อลวด
ตะแกรงเชื่อมชนิดกลมเรี ยบหรื อมีขอ้ ……………...........…0.0018
- แผ่นพื้นที่ใช้เหล็กเสริ มที่มีกาลังครากเกินกว่า 4,000 กก./ซม.2
โดยวัดที่หน่วยความเครี ยดที่ร้อยละ 0.35.... (0.0018x4,000)/fy
2. เหล็กเสริ มต้านการยืดหด ต้องวางเรี ยงห่างกันไม่มากกว่า 5 เท่าของความหนาแผ่นพื้น
และต้องไม่มากกว่า 40 ซม.
3. ที่หน้าตัดใด ๆ หากต้องการใช้เหล็กเสริ มต้านการยืดหดรับแรงดึงที่เป็ นไปตามบท
ที่ 4500 ต้องใช้หน่วยแรงในเหล็กเสริ มที่หน้าตัดนั้นเท่ากับfy ที่กาหนด*
*หมายเหตุ – ในข้ อ 3 นีผ้ ้ เู ขียนเห็นว่ ามีความคิดเห็นแตกต่ าง โปรดดูข้อ 7.12.2.3 ซึ่ งผู้เขียนแปล
จากมาตรฐาน ACI 318-05
4305 เหล็กเสริมน้ อยทีส่ ุ ดสาหรับองค์ อาคารรับแรงดัด
(ก) ที่หน้าตัดใด ๆ ขององค์อาคารรับแรงดัด ยกเว้นที่กาหนดในข้อ 4305 (ข) และ 4305 (ค) ซึ่ง
เหล็กเสริ มรับโมเมนต์บวกที่ได้จากการวิเคราะห์ ต้องมีอตั ราส่ วน ”ρ ” ไม่นอ้ ยกว่า
ρ min = 14 / fy
ในคานรู ปตัว และตง ซึ่งตัวคานเป็ นส่ วนรับแรงดึง ให้ใช้ความกว้างของตัวคาน ในการ
คานวณหาอัตราส่ วน ρ
(ข) ในอีกทางเลือกหนึ่ง เนื้อที่ของเหล็กเสริ มที่ให้ใช้สาหรับทุกหน้าตัดที่รับโมเมนต์บวกหรื อ
โมเมนต์ลบ ต้องมีปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 1.33 เท่าของค่าที่ได้จากการวิเคราะห์

(ค) สาหรับ แผ่นพื้นที่มีความหนาเท่ากันตลอด เนื้อที่ที่นอ้ ยที่สุดและระยะเรี ยงที่มากที่สุดของ
เหล็กเสริ มทางเดียวกับ ช่วงพื้น ต้องไม่นอ้ ยกว่าปริ มาณที่ตอ้ งการสาหรับการยืดหดตาม
ข้อ 3412
ACI 318-05
มาตรฐานอาคารส าหรั บ คอนกรี ตโครงสร้ า งของ ACI ฉบั บ นี้ เป็ นฉบั บ ปี
ค.ศ. 2005 แต่ฉบับปัจจุบนั เป็ นฉบับปี ค.ศ. 2008 อย่างไรก็ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับปริ มาณเหล็ก
เสริ มน้อยที่สุดจะเหมือนกันทั้งสองฉบับ มีสาระดังนี้
7.12 เหล็กเสริมต้ านการยืดหด
7.12.2.1 ต้อง มีพ้ืนที่เหล็กเสริ มต้านการยืดหดไม่นอ้ ยกว่าอัตราส่ วนของพื้นที่เหล็กเสริ ม ต่อ
หน้าตัดคอนกรี ตทั้งหมดที่ให้ไว้ข่างล่างนี้ และต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.0014
(a) แผ่นพื้นที่ใช้เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30………….… 0.0020
(b) แผ่นพื้นที่ใช้เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD40 หรื อลวด
ตะแกรงเชื่อม………………………………………….……....… 0.0018
(c) แผ่นพื้นที่ใช้เหล็กเสริ มที่มีกาลังครากเกินกว่า 4,000 กก./ซม.2
โดยวัดที่หน่วยความเครี ยดที่ร้อยละ 0.35….… (0.0018x4,000)/fy
7.12.2.2 เหล็กเสริ มต้านการยืดหด ต้องวางเรี ยงห่างกันไม่เกิน 5 เท่าของความหนาแผ่นพื้นและ
ต้องไม่มากกว่า 45 ซม.
7.12.2.3 ที่หน้าตัดใด ๆ ที่ตอ้ งใช้เหล็กเสริ มต้านการยืดหด หน่ วยแรงในเหล็กเสริ มที่หน้าตัด
นั้นต้องสามารถพัฒนาหน่วยแรงให้ได้เท่ากับ fy ในการรับแรงดึงที่เป็ นไปตามบทที่ 12
10.5 เหล็กเสริมน้ อยทีส่ ุ ดสาหรับองค์ อาคารรับแรงดัด
10.5.1 ที่หน้าตัดใด ๆ ขององค์อาคารรับแรงดัดที่จากการวิเคราะห์ตอ้ งมีเหล็กเสริ มรับแรงดึง
ยกเว้นที่กาหนดในข้อ 10.5.2, 10.5.3 และ 10.5.4, ต้องมีปริ มาณเหล็กเสริ ม As ไม่นอ้ ยกว่า
As,min = [(0.8 √ f’c) / fy ] bwd **
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 14 bwd / fy

10.5.2 สาหรั บ คานยื่น หรื อ คานอย่า งง่ า ยที่ มี ส่ ว นปี กรั บแรงดึ ง As,min ไม่ ค วรมี ค่ า น้อ ยกว่า ที่
กาหนดไว้ในข้อ 10.5.1 ยกเว้นว่าให้ใช้ 2bw แทน bwหรื อใช้ความกว้างของปี กคาน โดยใช้ค่าที่
น้อยกว่า
10.5.3 ไม่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ข ้ อ ก าหนดในหั ว ข้ อ 10.5.1 และ 10.5.2 ถ้ า ในทุ ก ๆ หน้ า ตั ด มี
ปริ มาณ As ไม่นอ้ ยกว่า 1.33 เท่าของค่าที่ตอ้ งการจากการวิเคราะห์
10.5.4 สาหรั บแผ่นพื้นโครงสร้ างและฐานรากที่ มีความหนาเท่ากันตลอด ปริ มาณ As,min ใน
ทิศทางเดี ยวกับช่ วงพื้นต้องเหมือนกับที่กาหนดในหัวข้อ7.12 โดยระยะเรี ยงที่มากที่สุดของ
เหล็กเสริ มต้องไม่เกิน 3 เท่าของความหนา หรื อ 45 ซม.
**หมายเหตุ – สมการนี เ้ ป็ นสมการใหม่ ยังไม่ ได้ บรรจุไว้ ในมาตรฐาน ว.ส.ท. โดยจะให้ ค่าที่
มากกว่ า 14 bwd / fy เมื่อค่ า f’c สูงกว่ า 300 กก./ซม.2ขึน้ ไป
4. การพิจารณาและการประยุกต์ ใช้
จะเห็นได้วา่ ข้อกาหนดจากมาตรฐาน ว.ส.ท. ทั้งสองฉบับโดยรวมแล้วไม่ได้
แตกต่างจากมาตรฐาน ACI เพียง แต่มีความล้าสมัยและไม่ได้รับการปรับปรุ ง ทั้งนี้ในบางส่ วน
ก็ยงั ปรากฏข้อผิดพลาดจากการแปลความหมายอีกด้วย
ดังนั้นจึงควรต้องมีการปรับปรุ ง
มาตรฐาน ว.ส.ท. ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาข้อกาหนดต่าง ๆ สรุ ปได้วา่ มี
ปริ มาณเหล็กเสริ มที่ตอ้ งพิจารณา 2 ค่า ได้แก่ ปริ มาณเหล็กเสริ มต้านการยืดหดและปริ มาณ
เหล็กเสริ มน้อยที่สุดสาหรับองค์อาคาร รับแรงดัด เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ผูเ้ ขียนขอแบ่งการ
พิจารณาชนิดขององค์อาคารรับแรงดัดออกเป็ น 4 ชนิดหลัก ได้แก่ คาน แผ่นพื้นทางเดียว แผ่น
พื้นสองทาง และฐานราก โดยมีขอ้ พิจารณาดังนี้
1. ใน กรณี องค์อาคารรั บแรงดัดที่ เป็ นคาน จะเห็ นได้ว่าไม่ จาเป็ นต้องพิจารณาข้อกาหนด
เกี่ ยวกับเหล็กเสริ มต้านการยืดหด ดังนั้นสาหรั บคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การพิจารณา
ปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุดจะใช้ค่าที่ได้จากการคานวณ As,min = 14 bwd / fy หรื ออาจใช้การ
เสริ มเหล็กปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 1.33 เท่าของค่า Asที่ได้จากการออกแบบรับแรงดัดในทุก ๆ
หน้าตัดตลอดความยาวคาน

2. สาหรับ แผ่นพื้นทางเดียวจะพิจารณาเหมือนคาน แต่ตอ้ งพิจารณาเสริ มเหล็กต้านการยืดหด
ในทิ ศทางตั้งฉากกับแนวเหล็กเสริ มหลัก โดยไม่ตอ้ งพิจารณาเหล็กเสริ มต้านการยืดหดใน
ทิศทางของเหล็กเสริ มหลัก เนื่องจากในความเป็ นจริ งค่า As,min = 14 bwd / fy ของเหล็กเสริ มหลัก
จะเป็ นค่าที่ควบคุมการออกแบบเสมอเมื่อเทียบกับเหล็กเสริ มต้านการยืดหด
ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้เหล็กข้ออ้อยเกรด SD40 ซึ่งมีกาลังคราก fy = 4,000 กก./ซม.2 จะได้วา่ As,min =
14 bwd / 4,000 = 0.0035 bwd เมื่อเทียบกับเหล็กเสริ มต้านการยืดหดของเหล็กเกรด SD40 ได้
ว่า As,temp = 0.0018 bwd ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกือบ 2 เท่า
3. ใน กรณี ของแผ่นพื้นสองทาง มาตรฐานการออกแบบกาหนดให้ใช้ปริ มาณเหล็กเสริ มน้อย
ที่สุดเท่ากับปริ มาณเหล็ก เสริ มต้านการยืดหดเท่านั้น โดยเหตุผลหลักก็มาจากการที่พฤติกรรม
ของแผ่นพื้นสองทางเองที่สามารถกระจาย โมเมนต์ได้ในสองทิศทาง ทาให้กลไกการวิบตั ิของ
แผ่นพื้นจะค่อย ๆ เกิดขึ้นและมีการเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดการวิบตั ิ ดังนั้นเพียงแค่ใช้ปริ มาณ
เหล็กเสริ มต้านการยืดหดก็เพียงพอต่ อการป้ องกันการ วิบตั ิ แ บบฉับพลันแล้ว สรุ ปก็คือให้
ตรวจสอบปริ มาณเหล็กเสริ มทั้ง 2 ทิศทางต้องไม่นอ้ ยกว่าเหล็กเสริ มต้านการยืดหดเท่านั้น
(หมายเหตุ – มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38 ข้อ 4305(ค) กาหนดให้ใช้ระยะเรี ยงที่มากที่สุดของ
เหล็กเสริ มไม่เกิน 5 เท่าของความหนา แต่แท้จริ งแล้วไม่ควรที่จะเกิน 3 เท่าของความหนาดัง
ปรากฏในมาตรฐานฉบับอื่น ๆ)
4. ใน ส่ ว นของฐานรากซึ่ งมัก จะเกิ ด ความสั บสนในการออกแบบอยู่เ สมอ หากพิ จ ารณา
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน ว.ส.ท. จะพบว่าไม่มีขอ้ แนะนาที่ชดั เจน แต่เนื่องจากฐานรากเป็ นองค์
อาคารรับแรงดัดเช่นกัน โดยเฉพาะฐานรากซึ่ งมีพฤติกรรมรับแรงทางเดียวเป็ นหลัก เช่น ฐาน
รากวางบนเข็ม 2 ต้นหรื อ 6 ต้น ดังนั้นสมการในการคานวณหาปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุด
สาหรับคานก็ควรต้องใช้สาหรับฐานรากเช่นกัน อย่างไรก็ตามสาหรับมาตรฐาน ACI 318-05 ที่
เป็ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ น้ ั น จะพบว่ า ข้อ ก าหนดที่ ร ะบุ ใ นข้อ 10.5.4 ส าหรั บ ฐานราก ได้
กาหนดให้ใช้ปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุดเท่ากับปริ มาณเหล็กเสริ มต้านการยืดหดเหมือนใน
กรณี ของแผ่นพื้นสองทาง! จะ เห็นว่าความไม่ชดั เจนนี้ก่อให้เกิดข้อโต้เถียงขึ้นได้ ทั้งนี้หาก

พิจารณาในความจริ งนั้นจะพบว่าของฐานรากคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยทัว่ ไปนั้นจะมีความหนา
มาก โดยเฉพาะฐานรากวางบนเสาเข็ม เพื่อจะได้ไม่วิบตั ิดว้ ยแรงเฉื อน หรื อในกรณี ของฐานแผ่
ก็อาจพบว่าหน่ วยแรงใต้ฐานนั้นมี ค่าน้อย ผลที่ เกิ ดขึ้ นก็คือปริ มาณเหล็กเสริ มที่ ได้จากการ
ออกแบบรับแรงดัดจะมีค่าน้อย และบ่อยครั้งที่ปริ มาณเหล็กเสริ มต้านการยืดหดจะมีค่ามากกว่า
ดังนั้นการกาหนดให้ปริ มาณเหล็กเสริ มต้านการยืดหดเป็ นปริ มาณเหล็กเสริ มน้อย ที่สุดในการ
ออกแบบฐานรากก็ ดู ส มเหตุ ส มผล อย่ า งไรก็ ต าม ในความคิ ด ของผู ้เ ขี ย นควรพิ จ ารณา
ข้อกาหนดปริ มาณเสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 1.33 เท่าของค่า As ที่ได้จากการออกแบบรับแรงดัด
ประกอบด้วย โดยใช้ค่าที่มากกว่าเป็ นค่าควบคุม ทั้งนี้ ไม่ตอ้ งพิจารณาปริ มาณเหล็กเสริ มน้อย
ที่สุด As,min = 14 bwd / fy เนื่ องจากจะทาให้ตอ้ งเสริ มเหล็กในปริ มาณมากเกินควร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
สมมุติฐานรากรับ Mu / Φ = 30,000 * 0.15 = 4,500 กก.-ม.
กาหนดให้ขนาดหน้าตัดฐานราก B x H เท่ากับ 50 x 45 ซม.
ดังนั้น d = 37 ซม.
จาก (Mu / Φ ) ≤ Mn = As fy [d – ( As fy / 1.7 f’c b)]
ใช้คอนกรี ต f’c = 240 กก./ตร.ซม. เหล็กเกรด SD40
จะได้วา่ ต้องการ As = 3.10 ตร.ซม. (3-DB12)
ตรวจสอบปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุด
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) เป็ นค่ าควบคุม
จะเห็นว่าหากใช้ขอ้ กาหนด As,min = 14 bwd / fy จะ ทาให้ตอ้ งเสริ มเหล็กปริ มาณที่มากกว่าที่
คานวณได้ถึงสองเท่า ดังนั้นการพิจารณาปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุดสาหรับฐานรากควรใช้
ค่าที่ มากกว่าระหว่าง As,temp และ 1.33 As

หมายเหตุ ในกรณี ที่ฐานรากมีความหนามาก ๆ ปริ มาณเหล็กเสริ มต้านการยืดหดจานวนหนึ่ ง
อาจจาเป็ นต้องกระจายไปยังผิวด้านบน ของฐานรากด้วย อย่างไรก็ตามค่าปริ มาณเหล็กเสริ ม
น้อยที่สุดที่ผวิ ล่างของฐานรากยังคงต้องใช้ ค่าที่มากกว่าระหว่าง As,temp และ 1.33 As เช่นเดิม
5. บทสรุป
ใน บทความฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการพิจารณาปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยที่สุดขององค์
อาคาร รับแรงดัดประเภทต่าง ๆ ทั้งคาน แผ่นพื้นและฐานรากจากข้อกาหนดของมาตรฐาน
ว.ส.ท. และมาตรฐาน ACI โดย ข้อกาหนดเหล่านี้เป็ นเพียงข้อกาหนดสาหรับสภาวะทัว่ ไป และ
อ้างอิงจากสภาพอากาศในแถบอเมริ กาเหนื อเป็ นหลัก ดังนั้นการประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนดเหล่านี้
ต้องคานึงถึงสภาวะอากาศที่แตกต่าง ด้วย ตัวอย่างเช่ นหลังคาดาดฟ้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่อยู่
ในภูมิอากาศที่ร้อนมากแบบ ประเทศไทย ข้อกาหนดต่าง ๆ ในมาตรฐานอาจไม่ครอบคลุมถึง
และอาจจาเป็ นต้องใช้ปริ มาณเหล็กมากกว่าค่าที่แนะ นาไว้ ดังนั้นนอกเหนือจากใช้ค่าที่แนะนา
โดยมาตรฐานเพียงอย่างเดี ยว องค์ความรู ้และประสบการณ์ยงั เป็ นสิ่ งสาคัญในการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ ม เหล็กให้มีความคงทน แข็งแรง และอยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่
เสมอ ในฉบับหน้าผูเ้ ขียนจะนาเสนอข้อกาหนดและความสาคัญเกี่ยวกับปริ มาณเหล็กเสริ ม มาก
ที่สุดบ้าง แล้วพบกันครับ ขอบคุณครับ

ประสาทหินพนมวัน.....สร้ างไม่ เสร็จ
จริงหรือ?....ตอนที่ 2

ธเนศ วีระศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ตอนที่ 2
นับ จากนั้นได้เริ่ มศึกษารู ปทรงด้านในของปราสาท ลักษณะการวางซ้อนของหิ น
การปาดมุมหิ น และพื้นผิวที่ปรากฏของหิ นแต่ละก้อนเท่าที่มีอยู่ดา้ นใน(แหงนมองด้านในจะ
เห็น ลักษณะการเรี ยงซ้อนของหิน)....ความเห็นเบื้องต้นการจะวางหิ นซ้อนกันจากสี่ ด้านให้มา
ต่อชนกันที่บนสุ ดคล้ายรู ปทรงของปิ ระมิดนั้น จะต้องวางหินให้เหลื่อมเป็ นลักษณะ Corbel
เนื่ องจา กหิ นที่ จ ะ น า มา วา งมี 5 ก ลุ่ ม นั บ ร วมไ ด้ 18 ชั้ น ย่ อ ย ค วา ม สู ง
รวม 8.80 ม. หากนามาวางซ้อนเหลื่อมกันและต่อชนพอดีที่ดา้ นบนจะเป็ นดังรู ปที่ 9 และวัดมุม
ที่ฐานได้ 80.33๐ ....เมื่อวางหิ นเหลื่อมกันก็ควรต้องมีการปาดมุมให้ดูสวยงาม.......คนสมัยก่อน
เขาปาดมุมหินไว้หรื อไม่?......เมื่อสารวจหิ นที่วางอยูน่ อกปราสาทอีกรอบ พบหิ นที่ปาดเป็ นมุม
จริ งๆ แต่วดั มุมได้ 71.57๐ ดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 9 เมือ่ นาหินทั้ง 5 กลุ่มมาวางเรียงซ้ อนกันแต่ ละชั้น ให้ ปลายบนต่ อชนกันพอดี วัดมุมเฉียง
จากแนวราบได้ 80.33๐

รู ปที่ 10 ขอบในของหินปาดเป็ นมุมวัดได้ 71.57๐ จากแนวราบ

ตัวเลขฟี บอนาชี(Fibonacci Numbers)
มุมปาดเฉี ยงที่ตรวจวัดได้จากหิ นจริ งดังรู ปที่ 10 แตกต่างจากมุมที่ได้จากการวาง
หิ นเหลื่อมกันในรู ปที่ 9 มาก ดังนั้นการวางซ้อนของหิ นต้องไม่เป็ นแบบรู ปที่ 9 ต้องวางหิ น
เหลื่อมเป็ นมุม 71.57๐ ตามมุมปาดเฉี ยงที่พบ แต่เมื่อลองวางหิ นเหลื่อมกันเป็ นมุม 71.57๐ (รู ป
ที่ 11)ตามที่คิด กลับพบว่าหิ นชนกันเมื่อวางซ้อนสู งเพียง 4.50 ม.เท่านั้นดังนั้นแสดงว่ายังคงมี
ข้อมูลอื่นอีกที่ตอ้ งนามาพิจารณาประกอบ คงไม่ใช่ เป็ นเพียงวางซ้อนแบบ corbel แบบเดี ยว
เท่านั้น

รู ปที่ 11 วางหินเหลือ่ มกันเป็ นมุม 71.57๐ จากแนวราบ ปรากฏว่ าหินด้ านบนชนกันเมือ่ มีความ
สู งเพียง 4.50 เมตรเท่ านั้น เหลือหินทีย่ งั ไม่ ได้ วางอีกหลายชั้น จึงยังไม่ ถูกต้ อง
ลองสารวจหิ นอีกครั้งจึงพบว่า มีหินชั้นย่อยบางส่ วนแสดงหลักฐานการปาดหิ นไว้
เพียงครึ่ งหนึ่ งของความหนาดังแสดงในรู ปที่ 12 ชั้นหิ นที่ปาดเฉี ยงเพียงครึ่ งความหนานี้ เมื่อ
นามาต่อกับชั้นหินที่ปาดเฉียงเต็มความหนาจะต่อกันได้สนิทพอดี

รู ปที่ 12 ชั้นหินถัดมาทีพ่ บว่ าปาดเฉียงเพียงครึ่งหนึ่งของความหนาเท่ านั้น เป็ นรอยปาดเฉียงที่
ขอบด้ านในของหินเช่ นกัน

ด้วยหลักฐานที่พบนี้จึงพอกาหนดเป็ นแนวทางได้ว่าการปาดหิ นเฉี ยงเป็ นมุมนั้นจะ
ทาเพียงครึ่ งของความหนากลุ่มหิน ดังเช่น
· หินกลุ่มที่มี 3 ชั้นหินย่อย จะปาดเฉียง 1 ชั้นย่อย กับอีกครึ่ งชั้นย่อยถัดไป (ปาดเฉียงเพียงครึ่ ง
ความหนาของกลุ่มหิน)
· หินกลุ่มที่มี 4 ชั้นหินย่อย จะปาดเฉี ยง 2 ชั้นย่อยที่วางซ้อนติดกัน (ปาดเฉียงเพียงครึ่ งความ
หนาของกลุ่มหิน)
จากข้อคิดนี้จะจัดวางหินได้ดงั รู ปที่ 13 และพบว่าหินกลุ่มบนสุ ด(ไม่นบั บัวยอด)ต่อ
ชนที่ก่ ึงกลางความหนาของกลุ่มหิ น ชั้นนั้นพอดี และเมื่อจาลองจัดวางหิ นในคอมพิวเตอร์ตาม
แบบที่กล่าวนี้พบว่าสามารถวางบัวยอด ได้ตรงตามตาแหน่งของร่ องรอยหิ นพอดี.....นับว่ าได้
พบทางสว่ างในตอนนีน้ ี่เอง!.
สาหรับตัวเลขฟี บอนาชี (Fibonacci Numbers)เกี่ยว ข้องอะไรกับงานนี้ อันที่จริ ง
แล้วข้อคิดที่เกี่ยวกับมุมเอียงปาดเฉี ยงของหิ นนั้น เริ่ มต้นจากจินตนาการที่ว่าการวางหิ นเหลื่อม
กันจนไปชนที่ขา้ งบนนั้นต้องมี หลักเกณฑ์ที่แน่ นอน ตอนเริ่ มต้นการก่อสร้างคงต้องกาหนด
ความสู งของประสาทประธานไว้ก่อน เมื่อกาหนดความสู งแน่ นอนแล้ว น่ าจะมีการตั้งลูกดิ่ ง
จากยอดบนสุ ดตรงตาแหน่ งกลางปราสาทประธานลงมา แล้วจึงก่อหิ นจากทั้งสี่ ดา้ นขึ้นไปชน
กัน ณ ตาแหน่งนั้น(ผูเ้ ชี่ยวชาญกรมศิลปากรเล่าให้ฟังว่าเคยพบลูกดิ่งของช่างสมัย ก่อนทาด้วย
หิ นมีลกั ษณะคล้ายกันกับลูกดิ่ งในปั จจุบนั )......สาหรับความสู ง นั้นไม่ใช่ จะกาหนดเท่าใดก็
ได้ หาก สู งมากเกินไปจะทาให้ปราสาทประธานมีความชะลูดและไม่เสถียรภาพ อาจทาให้ต้ งั
หิ นไม่สาเร็ จ นอกจากนั้นยังอาจดูไม่สวยสง่างามอีกด้วย ดังนั้นความสู งของปราสาทประธาน
จึงควรเป็ นสั ดส่ วนกับความกว้ างของฐานรากค่าใดค่าหนึ่ง ที่จะทาให้ดูสวยงาม

รู ปที่ 13 จัดวางหินโดยหลักการปาดหินเฉียงเพียงครึ่งชั้นความหนาของกลุ่มหิน อีกครึ่งความ
หนาตั้งตรงแนวดิ่ง กลุ่มหินชั้นที่ 5 จะต่ อชนกันทีก่ งึ่ กลางความหนาพอดี
เมื่อนึ กถึงคาว่าสวยงาม ทาให้นึกถึงสัดส่ วนทองคา(Golden ratio) ในหนังสื อที่
ผูเ้ ขียนเคยได้จากบาทหลวงท่านหนึ่ง ท่านให้ไว้เนื่องในโอกาสที่ไปวิเคราะห์สาเหตุการทรุ ดตัว
ของโบสถ์ย่านบางรัก ให้ท่าน หนังสื อเล่มนั้นมีชื่อว่า Fibonacci Numbers เนื้อหา ในหนังสื อ
กล่าวเกี่ยวกับตัวเลขชุ ดหนึ่ง ที่มีความผูกพันกับชี วิตมนุ ษย์มาก เมื่อใดที่พบเห็นสิ่ งใดสวยงาม
สิ่ งนั้นมักจะมีพ้นื ฐานขนาดและสัดส่ วนมาจาก สั ดส่ วนทองคา หรื อที่เรี ยกว่า สั ดส่ วนเห็น

งาม อันเกิดจากตัวเลขชุ ดนี้ ยก ตัวอย่างเช่ น มหาปิ ระมิดแห่ งกีเซห์ โบสถ์พาร์ ธี
นอน นครเอเธนส์ ประเทศกรี ซ ก้นหอยนอติลสั หรื อแม้แต่ซองจดหมายที่ใช้กนั อย่ในปั จจุบนั
เป็ นต้น ลาดับเลข ฟี โบนักชี (Fibonacci numbers) เป็ นลาดับเลขที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดชุดหนึ่ ง
ในประวัติ ศ าสตร์ คิ ด ค้น ขึ้ น โดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ช าวอิ ต าเลี ย นชื่ อ เลโอนาร์ โ ด ฟี โบนั ก ชี
(Leonardo Fibonacci) แห่ งเมื่องปิ ซา เมื่อศตวรรษที่สิบสาม เลขฟี โบนาชี สามารถเขียนเป็ น
อนุกรมได้ดงั นี้คือ
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, x, y, x+y, …
(ตัวเลขตาแหน่งที่ n เท่ากับ ตัวเลขตาแหน่งที่ n-1 บวกกับตัวเลขตาแหน่งที่ n-2, หรื อ Xn = Xn1 + Xn-2)
ตัวเลขคู่ใดที่อยูช่ ิดกันในชุดตัวเลขฟี บอนาชี เมื่อนามาหารกันจะได้ค่าใกล้เคียง
ค่าคงที่ค่าหนึ่ง
เช่น
เลข 5 กับ 8 หากให้เลข 5 เป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยเลข 8 จะได้ค่า
เท่ากับ 0.816 ทานองเดียวกับนาเลข 34 มาตั้งแล้วหารด้วย 55 จะได้ค่า 0.816 เช่นกันหากให้เลข
ตัวหลังเป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยตัวเลขข้างหน้าจะได้ค่าเท่ากับ 1.816 เช่น 8 หารด้วย 5 34 หาร
ด้วย 21 หรื อ 89 หารด้วย 55 เป็ นต้น
.....เมื่อ คิดได้วา่ การสร้างปราสาทประธานต้องมีการกาหนดความสู งไว้ก่อน และ
ต้องมีเสถียรภาพมัน่ คง และควรต้องสวยงามด้วยแล้ว ทาให้นึกถึงตัวเลขชุดนี้ข้ ึนมา.......และ
เมื่อนาเลขคู่ใดคู่หนึ่งมา พิจารณา......ลองเขียนเป็ นรู ปสามเหลี่ยมดู.....ลองหามุมดูหน่อย.....โอ้
โห....เยีย่ มมากเลย ได้มุม 71.79๐(จากคู่ตวั เลข 5 กับ8)....ลองคิดโดยใช้ตวั เลขคู่อื่นดู ค่ามุมก็
ออกมาใกล้เคียง 71๐
ผล ที่ได้น้ ีเองที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดการจัดวางหินให้มีความมัน่ ใจยิง่ ขึ้น และชวน
ให้คิดว่าในสมัยก่อนตอนสร้างปราสาทนั้นความรู ้ดา้ นตัวเลขเหล่านี้แพร่ กระจายมาถึงภูมิภาค
นี้แล้วหรื อยัง?....เมื่อ ศึกษาค้นคว้าดูแล้วไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยเพราะการสร้างปราสาทต่างๆ
ได้รับ อารยธรรมมาจากอินเดีย ซึ่งในสมัยนั้นมีความรุ่ งเรื องมาก แม้แต่ผคู ้ ิดค้นตัวเลขฟี บอนาชี

เองก็เคยติดตามบิดาซึ่งเป็ นพนักงานศุลกากร อิตาลี ซึ่งทางานที่ Buagia ในแอฟริ กาเหนือ บิดา
ของเขาต้องเดินทางไปทางานยังเมืองต่างๆทางตะวันออกและอาหรับ ซึ่งเขาได้ติดตามไปด้วย
ทาให้มีความคุน้ เคยกับระบบฮินดู-อารบิก จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าความรู ้ต่างๆเช่นนี้ได้หลัง่ ไหล
มาจากแหล่งเดียวกันนี่เอง
ตรวจสอบการจัดวางหิน
เมื่อสรุ ปว่าควรจัดวางหินตามที่กล่าวแล้ว ได้จาลองหิ นเท่าที่มีทุกก้อนทุกชั้นมาวาง
ต่ อ กัน ตามหลักการวางเหลื่ อมซ้อ นหิ น ที่ พิจ ารณาจากขอบด้า นใน จากนั้นตรวจสอบการ
เหลื่อมของหิ นรอบนอก วัดระยะการเหลื่อมของหิ นด้านนอกจากภาพกราฟิ กในคอมพิวเตอร์
แล้วนาค่าระยะไป ตรวจเทียบกับร่ องรอยหินที่ปรากฏจริ ง ผลปรากฏว่ามีความสอดคล้องกันใน
ทุกตาแหน่งดังแสดงในรู ปที่ 14 - 16
หิ น กลุ่ ม ที่ 5 ซึ่ งเป็ นชั้ นบนสุ ดใช้ ร องรั บ บั ว ยอด วัด จากภาพกราฟฟิ กใน
คอมพิวเตอร์ แล้วพบว่ามีระยะเหลื่อมจากกลุ่มหิ นชั้น 4 ที่อยู่ถดั ลงไปเท่ากับ 65 ซม. (รู ปที่14)
เมื่อวัดร่ องรอยวางซ้อนทับของหิ นชั้นหลังคาของหิ นกลุ่ม 4(วัดร่ องรอยจากหิ นจริ ง) พบว่าได้
ระยะเท่ากัน
หิ น ก ลุ่ ม 3 ว า ง เ ห ลื่ 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. สอดคล้อ งทั้ง ระยะที่ ว ดั หิ น จริ ง กับวัด จากภาพกราฟฟิ กใน
คอมพิวเตอร์(รู ปที่ 15 และ รู ปที่ 16) เท่ากับเป็ นข้อยืนยันว่าการวางหิ นตามหลักที่วิเคราะห์ได้
นั้นมีความใกล้ เคียงกับที่ควรจะเป็ นในอดีตมาก และมีผลต่อรู ปทรงภายนอกที่สอดคล้องกับ
ปราสาทโดยทัว่ ไป นัน่ คือมีการวางกลุ่มหินเหลื่อมกันเป็ นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะมีช้ นั ฐานและชั้น
หลังคา
ข้อ สังเกตหิ นที่ เป็ นชั้นฐานของแต่ ละกลุ่ มนั้นจะมี ข อบคล้ายตี นเป็ ดยื่นออกมา
ส่ วนชั้นหลังคาของแต่ละกลุ่มหิ นจะมีการปาดมุมให้ลาดเอียงเพื่อน้ าฝนไหลลง ด้านนอกได้
อย่างรวดเร็วไม่ไหลย้อนเข้าด้านใน หินที่วางซ้อนทับกันเป็ นเวลานานเกือบ 1000 ปี เช่นนี้จะ

พบร่ องรอยหรื อฝุ่ นหินแสดงตาแหน่งว่าเคยมีหินซ้อนทับอยู่ หรื อแม้แต่หินที่วางเรี ยงชิดกันจะ
มีร่องรอยความต่อเนื่องของพื้นผิวให้เห็น เช่นกัน

รู ปที่ 14 หินกลุ่มที่ 5 วางเหลือ่ มเข้ าด้ านในวัดจากขอบนอกชั้นหลังคาของกลุ่มหินชั้น
ที่ 4 ได้ 65 ซม. วัดจากร่ องรอยหินจริงได้ สอดคล้องกัน

รู ปที่ 15 หินกลุ่มที่ 3 วางเหลือ่ มเข้ าด้ านในวัดจากขอบนอกชั้นหลังคาของกลุ่มหินชั้น
ที่ 2 ได้ 57.5 ซม. และ 82.5 ซม.

รู ปที่ 16 วัดระยะจากขอบหินกลุ่มที่ 2 ถึงตาแหน่ งทีม่ หี ินชั้นถัดไปวางทับได้ สอดคล้องกับทีไ่ ด้
จากภาพกราฟฟิ กในคอมพิวเตอร์ ตาแหน่ งทีล่ ูกศรชี้ในรู ปเป็ นบริเวณหลังคาทีช่ ่ างสมัยก่อน
สกัดให้ เป็ นแนวลาดเพือ่ ให้ นา้ ไหลลงออกด้ านนอกของปราสาทประธาน

ทาอย่ างไรกับหินทีข่ าดหาย
เมื่อได้ตาแหน่งขอบเขตของหิ นทั้งด้านนอกด้านในของแต่ละกลุ่มหิ นแล้ว สาหรับ
หินที่ขาดหายคงต้องหาหินใหม่มาทดแทน นัน่ ก็คือต้องไปตัดหิ นจากภูเขามาวางทดแทน หิ นที่
จะนามาทดแทนหิ นที่สูญหายไปควรเป็ นหิ นชนิ ดเดียวกันและมีสีเหมือนกัน หิ นยอดปรางค์
ของปราสาทพนมวันเป็ นหิ นทรายสี ขาว แหล่ งหิ นที่ สันนิ ษฐานว่าน่ าจะเป็ นตาแหน่ งที่ ค น
สมัยก่อนตัดมาสร้างปราสาทคือ แหล่งหิ นตัดที่สีคิ้ว.... ผูเ้ ขียนเคยไปดูแหล่งหิ นที่ว่านี้ อยู่ริม
ถนนมิตรภาพเลยลาตะคองไปนิดเดียว และอยูร่ ิ มถนนมิตรภาพเลย แสดงว่าถนนมิตรภาพตัด
ผ่า นภู เ ขาที่ เ ป็ นแหล่ ง ตัด หิ น สร้ า งปราสาทในอดี ต ปั จ จุ บัน ยัง มี หิ น ที่ ต ัด ค้า งไว้เ มื่ อ เกื อ บ
1000 กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ให้ เ ห็ น เป็ นร่ องแนวตั ด หิ นแต่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ง ั ด ให้ ห ลุ ด ออกจากภู เ ขา
การจัดวางตาแหน่งหินที่ขาดหายใช้วธิ ีการเขียนแบบแปลนแสดงขอบเขตด้านนอกและด้าน ใน
ของหินแต่ละชั้นในแผ่นอะครี ลิกใส พร้อมทั้งลงตาแหน่งหินเก่าที่มีอยูล่ งไปด้วยดังแสดงในรู ป

ที่ 17 ด้วยวิธีน้ ี เมื่อนามาวางเรี ยงซ้อนกันจะมองเห็นลักษณะการจัดวางซ้อนทับของหิ นแต่ละ
ชั้นได้ชดั เจน

รู ปที่ 17 เขียน ขอบเขตแปลนหินที่วิเคราะห์ ได้ ลงในแผ่ นอะครีลกิ ใส พร้ อมลงตาแหน่ งหินเดิม
ที่ มี อ ยู่ แ ต่ ล ะชั้ น ด้ ว ย เมื่ อ น ามาวางซ้ อนกั น ท าให้ เ ห็ น ภาพรวมการจั ด วางหิ น ได้ ชั ด เจน
รู ปที่ 18 แสดง ให้เห็นว่าหินเดิมที่วางบริ เวณมุมเก็จของชั้นที่วางซ้อนทับกันจะวาง
สลับทิศ ทางกัน แต่หินบริ เวณช่วงกลางจะวางตามแนวยาวในทิศทางพุ่งเข้าหาแกนกลางของ
ปราสาทดัง รู ปที่ 19 และมักจะใช้หินที่มีลกั ษณะค่อนข้างยาว การวางสลับแนวที่มุมนั้นน่าจะมี
เหตุผลเพื่อให้เกิดเสถียรภาพไม่ร่วงหล่นโดย ง่าย ส่ วนช่วงกลางของแต่ละด้านที่จดั วางหิ นตาม
แนวยาวพุ่งเข้าด้านในนั้นนอกจากจะ มีเหตุผลเรื่ องความมัน่ คงในการจัดวางแล้วน่ าจะเป็ น
เพราะทาให้วางหินเต็ม พื้นที่ได้โดยง่าย

รู ปที่ 18 แผ่ นอะครีลคิ ทีว่ างซ้ อนกันทาให้ เห็นบริเวณมุมของปราสาทประธาน มีการจัดวางหิน
สลับทิศทางกันชั้นต่ อชั้น ทาให้ หินทีซ่ ้ อนกันมีเสถียรภาพ

รู ปที่ 19 แสดงการจัดวางของหินเดิมเท่ าทีม่ อี ยู่ หินทีว่ างบริเวณกลางด้ านแต่ ละด้ านจะจัดวาง
ในทิศทางตามแนวยาวเข้ าหากลางปราสาทประธาน

มี ข้อสังเกตว่าในแต่ละชั้นของการวางหิ น หิ นแต่ละก้อนจะมีขนาดความกว้างและ
ความหนาใกล้เคียงกัน แต่ความยาวไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่จะจัดวางหิ นนั้นๆ และยังมี
ข้อที่น่าสนใจว่าในหนึ่งชั้นหิ นที่จดั วางจะมีหินอยู่ 1 – 2 ก้อน ที่มีขนาดผอมบางกว่าหิ นในชั้น
เดียวกันอย่างเห็นได้ชดั สันนิ ษฐานได้ว่าหิ นผอมบางนี้ ใช้เป็ นตาแหน่ งสุ ดท้ายเพื่อปิ ดการจัด
วางหิ นใน ชั้นนั้นๆหรื อบางครั้งใช้เป็ นลิ่มเพื่อทาให้หินทุกก้อนชิดกันและขัดกันแน่น ไม่ขยับ
ตัว เปรี ยบไปแล้วการวางหินแต่ละชั้นนั้นคงเหมือนกับการปูกระเบื้องพื้นใน ปั จจุบนั ตอนท้าย
ที่ จะปูกระเบื้ องเสร็ จต้องมี กระเบื้ องที่ ไ ม่ เต็มแผ่นมาวางเสริ ม ให้ เต็มพื้ นที่ . ......ด้วยข้อคิ ด
เช่นเดียวกันนี้หากสารวจพบหินชั้นใดมีหินผอม บางมากกว่า 2 แผ่น อาจสันนิษฐานได้ว่ามีการ
ยกหินขึ้นจัดวางจากหลายทิศทาง ไม่ได้วางเริ่ มต้นที่ตาแหน่งเดียวแล้วไล่เรี ยงวางหิ นให้บรรจบ
พบจุดเริ่ มต้น ที่จุดเดียว ทาให้ตอ้ งใช้หินผอมบางเป็ นลิ่มหลายก้อนในชั้นนั้น และเป็ นไปได้ที่
ใช้ช่างทางานหลายชุดต่างคนต่างทาก็เป็ นได้
นอก จากนั้นยังมีขอ้ สังเกตอีกว่าหิ นก้อนใดที่อยูบ่ ริ เวณขอบหรื อมุมปราสาท ไม่มี
หิ นข้างบนกดทับและมีความจาเป็ นต้องวางขนานกับขอบนอก อยู่ในสภาพหมิ่นเหม่จะร่ วง
หล่นได้ ช่างสมัยนั้นได้ทาสลักยึดเป็ นรู ปตัวไอ ยึดหิ นก้อนนั้นเข้ากับหิ นก้อนในเพื่อไม่ให้ร่วง
หล่น เรื่ องนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเล่าให้ฟังว่าเป็ นเรื่ องที่พบมานานแล้ว รอยสลักยึดนี้คนสมัย
นั้นเขาใช้เหล็กเหลวหยอดลงไปแล้วปิ ดผิวด้านบนด้วยตะกัว่ อีกชั้นหนึ่ง ลองคิดดูสิครับ....คน
สมัยนั้นปิ ดตะกัว่ เพื่อป้ องกันเหล็กเป็ นสนิ มใช่ หรื อไม่?...เห็นท่าจะใช่ นะครับ.... จากการวาง
แผ่นอะครี ลิคใสซ้อนกันนี้ทาให้ทราบตาแหน่งหิ นที่ควรมีสลักยึดได้ชดั เจนทุกตาแหน่งดังรู ป
ที่ 20

รู ปที่ 20 แสดงตาแหน่ งทีม่ สี ลักยึดหินเป็ นรู ปตัวไอ ทีช่ ่ างสมัยก่อนทาไว้ เพือ่ ป้ องกันการขยับตัว
และร่ วงหล่นของหิน

เกร็ดความรู้ ทไี่ ด้
การศึกษาในครั้งนี้ผเู ้ ขียนได้ทาการศึกษาเรื่ องฐานรากของปราสาทประธาน ซึ่ งเป็ น
งานทางวิศวกรรมด้วย แต่เห็นว่าเป็ นงานที่ท่านผูอ้ ่านคงคุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว จึงไม่ได้นามาเล่าไว้
ในที่น้ ี เห็นว่างานวิเคราะห์รูปทรงและการจัดวางหิ นเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ ความจริ งแล้วก็เป็ น
งานวิศวกรรมด้วยเช่นกัน เป็ นส่ วนที่ช่วยทาให้งานวิเคราะห์ผ่านไปจนแล้วเสร็ จ นับเป็ นเรื่ อง
น่าสนใจเรื่ องหนึ่งจึงได้นามาเล่าสู่ กนั ฟัง
เกร็ ด ความรู ้ ที่ไ ด้จ ากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ นอกจากได้ค วามรู ้ ด้า นประวัติ ศ าสตร์
โบราณคดี ที่ เ กี่ ย วกับ ปราสาทหิ น ได้พ บความสอดคล้อ งของชุ ด ตัว เลขฟี บอนาชี ก ับแนว
ทางการวิเคราะห์แล้ว ภายหลังยังได้พบว่าหิ นแต่ละก้อนในทุกชั้นมีความหนาใกล้เคียงกัน แต่
ทั้งนี้ตอ้ งวัดเฉพาะที่ขอบในของหินเท่านั้น ความหนาที่วดั ได้ประมาณ 50 ซม.สาเหตุที่ขอบ

นอกของหิ นมี ขนาดไม่ เท่ ากัน น่ า จะเป็ นเพราะมี การตัดปลายหิ น ให้เ ป็ นชั้นหลังคาหรื อทา
ตีนเป็ ด
ลองพิ จ ารณาดู ว่ า เมื่ อ น าหิ น ที่ มี ค วามหนา 50 ซม. วางเหลื่ อ มซ้อ นกัน ให้ร ะยะ
เหลื่อมเท่ากับ 16.67 ซม.ดังรู ปที่ 21 แล้วปาดมุมเฉี ยงตามแนวเหลื่อมนั้น วัดมุมเฉี ยงเทียบกับ
แนวราบจะได้มุมเท่ากับ 71.57๐ ใกล้เคียงกับหินที่วดั ได้จากของจริ งมาก
จากนั้นลองพิจารณาเทียบระยะเหลื่อมของหิ นกับความหนาของหิ นจะพบว่า ระยะ
เหลื่ อ มคิ ด เป็ น 1 ใน 3 ของความหนาของหิ นพอดี (ลองเอา 3 คู ณ 16.67 จะพบว่ า
เท่ากับ 50 ซม.) ผูเ้ ขียนเขียนในวงเล็บซ้ าเพราะขณะที่พบเรื่ องนี้กาลังเดินอยูบ่ ริ เวณกองหิ น แล้ว
รู ้สึกทึ่งแนวความคิดของคนสมัยก่อนมาก......ชวนให้สงสัยว่าระบบวัดเป็ น เมตริ กน่าจะมาถึง
แถบนี้เป็ น 1000 ปี มาแล้ว....มิฉะนั้นต้องถือว่าเป็ นความบังเอิญอย่างที่สุดที่คนสมัยนั้นตัดหิ นมี
ความหนาใกล้เคียง 50 ซม.มากๆๆๆ....

รู ปที่ 21 หินหนา 50 ซม.เมือ่ วางเหลือ่ มกับหินท่ อนล่างเป็ นระยะ 1/3 ของความหนา แล้วปาด
มุมเฉียงดังรู ป แนวปาดเฉียงจะทามุมกับแนวราบ 71.57๐

บทส่ งท้ าย
ผู ้ เขียนเล่ามายืดยาวมาก....หนึ่ งนั้นเพราะอยากเล่ าเรื่ องไล่เรี ยงขั้นตอนให้ ท่าน
ผูอ้ ่านได้เห็นภาพชัดเจนเป็ นลาดับ ประการที่สองเพราะรู ้สึกทึ่งในความสามารถของคนในอดีต
มาก หิ นแต่ละก้อนไม่ใช่ เบาๆเลย สู ้อุตสาห์ขนย้ายมาจากที่ไกลๆเพื่อก่อสร้างให้เป็ นอาคาร
ถาวรตกทอดถึงคนรุ่ น หลังๆต่อเนื่องมาเป็ น 1000 ปี เช่นนี้ แต่เชื่ออยูใ่ นใจลึกๆว่า....ผูท้ ี่ก่อสร้าง
ปราสาทที่แท้จริ งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับ คนไทยนี่แหละ
ลอง คิดดูเถอะครับ...ใครจะเดิ นทางมาไกลๆเพื่อมาสร้างปราสาทตรงนี้ อาจจะมี
บ้างที่เป็ นระดับนายช่างมีความรู ้ดา้ นการก่อสร้าง ด้านคณิ ตศาสตร์ หรื ออาจเป็ นคนๆเดียวที่มี
ความรู ้ครบทุกเรื่ องมาเป็ นผูอ้ านวยการสร้าง แต่ที่แน่ๆต้องเป็ นคนไทยที่อยูใ่ นย่านนี้แหละเป็ น
คนลงมือก่อสร้าง เป็ นที่ยอมรับอยูแ่ ล้วว่าคนไทยมีความสามารถในศาสตร์ทุกๆด้าน แต่อาจไม่
ค่อยชอบถ่ายทอดความรู ้เท่านั้น.....ผูเ้ ขียนเคยเห็นแบบจาลองปราสาท หิ นที่ช่างสมัยก่อนทาไว้
ก่อนสร้างจริ ง แบบจาลองทาด้วยหินสลักลวดลายเหมือนปราสาทจริ งทุกอย่าง ดูแค่แบบจาลอง
เห็นแล้วยังรู ้สึกเหนื่อยแทนเลยครับ......ไม่รู้ทาได้ยงั ไง...ขยันจริ งๆๆๆ.....คนสมัยนั้น
ขอจบเพียงแค่น้ ีนะครับ.......สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
ประสบแต่ความสุ ขความเจริ ญยิง่ ๆขึ้นไป....ครับ
ขอขอบคุณ
สานักศิลปากรที่ 12 นครราชสี มา
คุณศักดิ์ชยั พจน์นนั ท์วาณิ ชย์ ผูอ้ านวยการสานักศิปากรที่ 12
คุณรวินทร์ จิตสุ ทธิผล
คุณวิเชียร อริ ยะเดช (ลุงเชียร)
คุณวสุ โปษยะนันทน์
คุณวิชยั เวทรังสิ การ
เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลต่างๆ เป็ นประโยชน์ในการสารวจศึกษาครั้งนี้

นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนางานคอนกรีต
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์ กลุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนา
ประจาปี ของบริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) เมื่อ19 สิ งหาคม2549 ณ
โรงแรม Miracle Grand กรุ งเทพฯ
จุดเริ่มต้ นของนาโนเทคโนโลยี
ปลายปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ในเดือน ธันวาคม Richard P. Feynman ผูไ้ ด้รับ
รางวัลโนเบิลสาขาฟิ สิ กส์ได้บรรยายให้สมาคมนักฟิ สิ กส์ฟังในเรื่ อง เล็กๆ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่มีคน
ศึกษายังไม่ มาก แต่เขาคาดว่าจะมีผลอย่างใหญ่หลวงในอนาคต เช่ น การนาเสนอให้ใส่ ขอ้ มูล
ของสารานุ กรม บริ ทานิ กา (Encyclopedia Britanica) ซึ่ งขณะนั้นมีจานวน 30 เล่ม (ปั จจุบนั
น่าจะมีเกือบ 40 เล่ม หรื อมากกว่า) แต่ละเล่มมีขนาด A4 และพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรซึ่ งค่อนข้างเล็ก
(ขนาดตัวอักษรประมาณ 12 Angsana new หรื อเล็กกว่า) ให้อยูบ่ นหัวเข็มหมุด 1 ตัว ซึ่ งมีความ
กว้างของหัวเข็มหมุดประมาณ 1/16 นิ้ว หรื อเสนอว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งใช้อยู่ในขณะนั้น
(พ.ศ. 2502) ควรจะมีขนาดที่เล็กกว่านี้มากและมีประสิ ทธิภาพมากกว่าเดิม

การบรรยายของ Feynman ในวันนั้น เขาใช้ชื่อเรื่ องว่า “There is Plenty of Room at
the Bottom” และ หมายความว่า หากสามารถทาสิ่ งต่ างๆ ซึ่ งได้แก่ ขา้ วของเครื่ องใช้และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีขนาดเล็กเท่ากับ อะตอม สิ่ งต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั จะต้องการ
พื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น หนังสื อที่น่าสนใจซึ่ งอยูใ่ นห้องสมุดสาคัญทัว่ โลกซึ่ งขณะนั้นมี
ประมาณ 24 ล้านเล่มจะต้องการพื้นที่เก็บเพียง 3 ตารางหลา (ประมาณ 2.43 ตารางเมตร)
เท่านั้น และมีพ้ืนที่ที่เหลืออีกมากมายที่จะเก็บข้อมูลต่างๆ จากการบรรยายครั้งนั้นได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากในการศึกษาวัสดุ ที่มีขนาดอนุ ภาคระดับอะตอมและเป็ นที่มาของ
ศาสตร์ดา้ น “นาโนเทคโนโลยี”

รู ปที่ 1 หนังสื อ บริ ทานิกา
ปั จจุบนั เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ที่ต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลและหนังสื อต่างๆได้ทวั่ โลก โดยใช้พ้ืนที่ดาเนิ นการน้อยกว่า 3 ตาราง
หลา นอกจากนี้ Hard drive และ Handy drive ที่ใช้ในขณะนี้ มีความจุสูงมาก สู งกว่าสมัย
ที่ Feynman ใช้อยูอ่ ย่างมาก และ Feynman อาจจะนึกไม่ถึงว่าแนวคิดของเขาจะมีการพัฒนาไป

ได้ไกลถึงขนาดนี้ ยกตัวอย่างที่ระยะเวลาที่ใกล้ๆ ขณะนี้ คือ มีการเปลี่ยนการใช้ diskette ขนาด
8 นิ้ ว มาเป็ น 5 ¼ นิ้ ว จากนั้นไม่นานเท่าไหร่ ก็พฒั นามาเป็ น 3 ½ นิ้ ว เป็ น CD และปั จจุบนั
เป็ น Handy drive ซึ่ งมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และราคาไม่ถึงพันบาท แต่สามารถเก็บข้อมูล
ต่างๆได้มาก และสามารถเก็บข้อมูลสารานุกรม บริ ทานิกา ได้ท้ งั หมด!!!
ท่านผูอ้ ่ านจะไม่ สนใจเรื่ องนาโนเทคโนโลยี เลยหรื อ เมื่ อเห็นวิวฒั นาการที่ กา้ ว
กระโดดของศาสตร์ทางด้านนี้?

รู ปที่ 2 แสดง Diskette ขนาด 8 นิ้ว, 5.25 นิ้ว, 3.5 นิ้ว, แผ่น CD และ Handy Drive ขนาด 4 GB

นาโนเทคโนโลยีคอื อะไร?
คานิยามโดย National Science Foundation ของสหรัฐอเมริ กา มี 3 ลักษณะด้วยกันคือ
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีระดับอะตอม หรื อ โมเลกุลที่มีขนาดเล็กในช่ วง 1 ถึง 100
นาโนเมตร

- การ สร้างและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของอุปกรณ์หรื อระบบต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและการ
ทางานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากขนาดที่เล็กลงของวัสดุหรื ออุปกรณ์ในระดับนาโนเมตร
- ความสามารถในการจัดการและควบคุมได้อย่างถูกต้องแม่นยาในระดับอะตอม
คาว่า “Nanotechnology” เป็ นคาที่ Norio Taniguchi ได้นาเสนอในปี พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974) ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง และเป็ นเรื่ องที่ประเทศที่พฒั นาและ
กาลังพัฒนาทั้งหลายให้ความสนใจอย่างมาก หลายๆ ประเทศได้จดั ตั้งหน่ วยงานพัฒนาและ
วิจยั เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีข้ ึน เช่น สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เป็ นต้น
ส าหรั บ ประเทศไทย ได้ต้ งั ศู น ย์น าโนเทคโนโลยีข้ ึ น เมื่ อ วัน ที่ 13 สิ ง หาคม
2546 โดยเป็ นหน่วยงานในกากับ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ระดับขนาดนาโมเมตร
เพื่อให้เห็นภาพของความเล็กของระดับนาโนเมตร ขอยกตัวอย่างดังนี้ 1 นาโน
เมตรมีขนาดเท่ากับ 1/1000 ล้านเมตร หรื อเล็กประมาณหนึ่งแสนเท่าของเส้นผมหนึ่ งเส้นโดย
เส้นผมของคนมีขนาดประมาณ 80,000 ถึง 120,000 นาโนเมตร ขนาดของนาโนเมตรจึงอยูใ่ น
ระดับอะตอมและไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
เมื่ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และระบบที่ มี ข นาดเล็ ก ลงจนถึ ง ระดับ นาโนเมตร จะมี
คุ ณ สมบัติ ท างไฟฟ้ า คุ ณ สมบัติ ท างแม่ เ หล็ ก คุ ณ สมบัติ ท างแสง คุ ณ สมบัติ ท างกล และ
คุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างจากวัสดุ ชนิ ดเดี ยวกันที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่ งหลายๆ คุ ณสมบัติที่
กล่าวถึงจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการนามาแทนที่เทคโนโลยีเดิมซึ่ งใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ตัว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ง่ า ย เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ยุ ค แรกๆ ใช้ ห ลอดทรานซิ ส เตอร์
(Transistor) จึ ง ท าให้ ค อมพิ ว เตอร์ มี ข นาดใหญ่ ม าก Feynman เสนอว่ า หากให้ เ ส้ น ลวดที่
เชื่ อมต่อในวงจรต่างๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 หรื อ 100 อะตอม วงจร (Circuit) ต่างๆมี
ขนาดกว้าง 2-3000 อังสตรอม (1 อังสตรอม เท่ากับ 10-10 เมตร) จะสามารถลดขนาดของ
คอมพิวเตอร์ลงได้อย่างมากและมีประสิ ทธิภาพดีข้ ึนด้วย เพราะข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ
สามารถใช้ระยะทางสั้นลงในการเดินทาง ปัจจุบนั นี้ (พ.ศ. 2549) คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง

มาก (ไม่ได้ใช้หลอดทรานซิ สเตอร์อีกต่อไป) แต่มีความสามารถในการคานวณสู งมาก รู ปที่ 3
แสดงถึ ง เครื่ องคิ ด เลขรุ่ นโบราณ (เป็ นต้น แบบของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ) ที่ ใ ช้ ใ นสมัย
สงครามโลก ซึ่งมีขนาดประมาณ 0.5x2x8 เมตร ซึ่ งใช้ในกิจการกองทัพเรื อสหรัฐอเมริ กา แต่มี
ความสามารถสู ้เครื่ องคิดเลขราคาเพียง 500-600 บาท ในปัจจุบนั ไม่ได้

รู ปที่ 3 เครื่ อง MARK II ใช้หลอดทรานซิสเตอร์ในการคานวณ ซึ่งอาศัยหลักการของเลข
ฐาน 2 คือใช้การติดและดับของหลอดทรานซิสเตอร์ในการคานวณ

ที่มาของคาว่า BUG มาจากเครื่ อง Mark II เพราะ ในการคานวณครั้งหนึ่ งพบว่า
หลอดทรานซิสเตอร์ทางานอย่างผิดพลาดและรวนเร ผูท้ ี่ตอ้ งการคาตอบจากการคานวณถามว่า
เกิ ดอะไรขึ้ น กับ เครื่ อง MARK II ผูด้ ู แ ลเครื่ อ งตอบว่ามี “BUG” อยู่ในเครื่ อง คื อ มี แมลง
(BUG) บินเข้าไปอยูใ่ นระบบวงจรของหลอดทรานซิ สเตอร์ ทาให้เกิดปั ญหาในการทางานของ
เครื่ อง และปั ญหานี้ เกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะเครื่ องดังกล่าวทางานใกล้ทะเลซึ่ งมักมีตวั แมลงเป็ น
จานวนมากที่อาจบิน หลงเข้าไปในตัวเครื่ องMARK II

คุณสมบัติทเี่ ปลีย่ นไปของวัสดุทมี่ ขี นาดระดับนาโน
เมื่ อ วัส ดุ มี ข นาดระดับ นาโนจัด ว่ า เป็ นโครงสร้ า งที่ มี ร ะบบมิ ติ ต่ า ทั้ง นี้ มิ ติ ท าง
กายภาพ (กว้าง ยาว หรื อ สู ง) อย่างน้อย 1 มิติจะต้องมีขนาดอยูใ่ นช่วงนาโน คือ 1 ถึง 100 นา
โนเมตรเท่านั้น ซึ่งขนาดดังกล่าวมีขนาดใกล้อะตอม ดังนั้นการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนภายใน
วัสดุ ย่อมแตกต่างจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ส่ งผลให้คุณสมบัติทางไฟฟ้ าทางแม่เหล็ก หรื อการ
เป็ นสารกึ่งตัวนาเปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่ม ก้อนอะตอมโลหะที่มี 13 อะตอมจะไม่มีคุณสมบัติ
ในการเป็ นโลหะแต่เมื่อประกอบกันมากกว่า 309 อะตอมขึ้นไปจึงจะมีคุณสมบัติเป็ นโลหะ
เหมือนโลหะแบบก้อนที่เราพบเห็นโดยทัว่ ไป
ทองคาที่เรารู ้จกั กันโดยทัว่ ไปมีสีเหลืองอร่ ามสวยงาม เนื่องจากทองคาดูดกลืนแสง
สี น้ าเงินเอาไว้ แต่ ถ้าทองคามีขนาดอนุ ภาคเล็กกว่าความยาวคลื่นแสงที่มากระทบมากๆ จะ
ดู ดกลื นแสงสี เขี ยวแทนและส่ งผลให้อนุ ภ าคขนาดนาโนของทองคามี สีแ ดงทับทิ ม (Ruby
Red) หรื ออนุภาคนาโนของโลหะเงินจะมีสีเหลืองแทนที่จะมีสีเงินดังที่เราคุน้ เคย เป็ นต้น
วัส ดุ ที่ มี อ นุ ภ าคขนาดนาโนเมตรจะมี อ ัต ราส่ ว นระหว่ า งพื้ น ที่ ผิ ว ต่ อ ปริ ม าตร
(Surface to Volume) สู ง มากเมื่ อเที ยบกับวัส ดุ เดี ยวกัน ที่ มีข นาดใหญ่ ก ว่า เช่ น ทองค า
(ยกตัวอย่างนี้อีกแล้ว) ที่มีขนาด 2 นาโนเมตรมีพ้ืนที่ผิวสู งถึง 150 ตารางเมตรต่อกรัม (เน้นอีก
ครั้ง 150 ตารางเมตรต่อกรัม) ดังแสดงในรู ปที่ 4 หรื อพิจารณาวัสดุอื่นที่ใช้ในคอนกรี ต เช่ น
ซิ ลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ซึ่ งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยขนาด 10-20 นาโนเมตรพบว่ามีพ้ืนที่ผิวต่อ
ปริ มาตรเท่ากับ 10-20 ตารางเมตรต่อกรัม เป็ นต้น

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนอะตอมกับพื้นที่ผวิ ของอนุภาคทองคาระดับนาโน [2]

การที่ ว ัส ดุ มี พ้ื น ที่ ผิ ว สู ง มากย่ อ มท าให้ ก ารท าปฏิ กิ ริ ยาทางเคมี เ ป็ นไปอย่ า ง
รวดเร็ ว และสามารถทาปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์ และ เป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้งาน เช่ น
การนาโลหะบางชนิดซึ่งปกติแล้วจะมีผวิ ชั้นนอกสุ ดหนาหลายไมโครเมตรมา สังเคราะห์จนถึง
ระดับนาโนเมตรจะทาให้โครงสร้างของโลหะชนิดนี้เกิดปฏิกิริยา ออกซิ เดชัน (ทาปฏิกิริยากับ
ก๊าซออกซิ เจน) ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่เหลือสสารให้ทาปฏิกิริยาออกซิ เดชันอีกต่อไป ซึ่ ง เป็ น
หลักการของการนาวัสดุ ที่ทาปฏิ กิริยาออกซิ เดชันทั้งหมดแล้วมาใช้เคลื อบ ผิวหน้าสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่างๆ ให้กลายเป็ นอุปกรณ์ที่สามารถทาความสะอาดตัวเองได้
วัสดุ ประเภทโลหะและเซรามิกที่มีเม็ดขนาดเล็กระดับนาโนเมตร มีความแข็งแรง
และแข็ ง แกร่ ง ทนทานต่ อ การแตกหั ก สู ง กว่ า วัส ดุ ช นิ ด เดี ย วกัน ที่ มี ข นาดเม็ ด ในระดับ
ไมโครเมตร อย่างมาก มีคุณสมบัติในการต้านทานกระแสไฟฟ้ ามากขึ้น มีความจุความร้อนมาก

ขึ้นและขยายตัวได้ดีข้ ึน เช่น ทองแดงที่มีขนาดเม็ดระดับนาโนเมตรจะมีความแข็งกว่าทองแดง
ปกติถึง 5 เท่าเซรามิก และสารประกอบออกไซด์ของโลหะที่มีโครงสร้างผลึ ก (ปูนซี เมนต์เมื่อ
แข็งตัวพบว่าอยูใ่ นรู ปหนึ่งของเซรามิก) ระดับนาโนเมตรจะมีความเหนียวมากขึ้นและทนทาน
ต่อการแตกหักได้ดีข้ ึนสามารถยืด ตัวหรื อเปลี่ยนรู ปได้มากขึ้นก่อนที่จะแตกหัก ซึ่ งคุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็ นคุณสมบัติที่ตอ้ งการอย่างยิง่ ของเซรามิก
นาโนเทคโนโลยีกบั การพัฒนางานคอนกรีต
ก่ อ นที่ จ ะเข้า ไปถึ ง การใช้น าโนเทคโนโลยีใ นงานคอนกรี ต มาท าการส ารวจ
เกี่ยวกับคอนกรี ตก่อน รู ปที่ 3 แสดงถึงขนาดของวัสดุต่างๆ ที่นามาทาคอนกรี ต เห็นได้ว่าเมื่อ
ทาเป็ นคอนกรี ตแล้วขนาดของคอนกรี ตใหญ่กว่าระดับนาโนเป็ นหลายล้านเท่า คอนกรี ตส่ วน
ใหญ่มีขนาด กว้างxยาวxสู ง มากกว่าเซนติเมตรทุกมิติ และในหลายครั้งที่มีขนาดมากกว่า เมตร
หรื อหลายร้อยเมตรขึ้นไป เช่น พวกโครงสร้างของเขื่อน เป็ นต้น

รู ปที่ 5 ขนาดของวัสดุที่ประกอบเป็ นคอนกรี ต [6]

ซิ ลิกาฟูมซึ่ งถือว่าเล็กมากเพราะใหญ่กว่าเม็ดปูนซี เมนต์ประมาณ 100 เท่ายังไม่
สามารถจัดอยู่ในระดับนาโนได้เพราะยังมีขนาดใหญ่กว่า 100 นาโนเมตร โดยปูนซี เมนต์มี
ขนาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย ประมาณ 10-20
ไมโครเมตร (1000
นาโนเมตร เท่ า กับ 1
ไมโครเมตร) อย่างไรก็ตาม ช่ องว่าง (Voids) และ แคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (ดูรูปที่ 6 แสดงการพัฒนาของโครงสร้างของปฏิกิริยาไฮเดรชันของ

ปูนซีเมนต์) สามารถจัดอยูใ่ นระดับนาโนเมตรได้ ดังแสดงในรู ปที่7 โดย ช่องว่างที่กล่าวถึงต้อง
เป็ นช่องว่างที่เล็กกว่า 100 นาโนเมตรขึ้นไป ซึ่งช่องว่างเหล่านี้มีท้ งั ช่องว่างคาปิ ลารี และช่องว่าง
ของเจลซึ่งนิยมเรี ยก อีกชื่อหนึ่งว่าโพรงของเจล (Gel Pores)

รู ปที่ 6 ภาพถ่ายขยายโดย SEM ของซีเมนต์เพสต์ [8]

รู ปที่ 7 ขนาดของ ของแข็งและโพรงในซีเมนต์เพสต์ [14]

การจ าแนกโพรงแบ่ง ตามขนาดของโพรง และพฤติก รรมของน้ า ในโพรง
เหล่านั้น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ โพรงของเจล และ โพรงคาปิ ลารี ดังแสดงในรู ป
ที่ 8
โพรง ของเจลที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 นาโนเมตร ถือว่าเป็ นโพรงของเจลขนาดเล็ก
มากและ เป็ นโพรงระหว่างแผ่น โดยสภาพของน้ าในโพรงมีแรงยึดเหนี่ยว เมื่อขนาดของโพรง
ใหญ่ข้ ึนโดยอยูร่ ะหว่าง 0.5 -2.5 นาโนเมตร ถือว่าเป็ นโพรงของเจลขนาดเล็กโดยสภาพของน้ า
ในโพรงอยูใ่ นสภาพดูดซับที่ผวิ และเมื่อขนาดของโพรงเพิ่มเป็ น 2.5-100 นาโนเมตร ถือว่าเป็ น
โพรงของเจลขนาดใหญ่ (หรื อโพรงคาปิ ลารี ขนาดเล็ก) โดยสภาพของน้ าในโพรงมีแรงตึงผิว
สู ง

รู ปที่ 8 โครงสร้างของโพรง [14]

สาหรับ โพรงคาปิ ลารี ขนาดระหว่าง 100-500 นาโนเมตร ถื อว่าเป็ นโพรงคาปิ ลา
รี ขนาดกลางโดยสภาพของน้ าในโพรงมีแรงตึงผิวปานกลาง และเมื่อเป็ นโพรงคาปิ ลารี ขนาด
ใหญ่ (500-10000 นาโนเมตร) พบว่าน้ าในโพรงอยู่ในสภาพอิสระ

โพรงที่มีขนาดใหญ่จะทาให้สารละลายหรื อน้ าซึ มผ่านได้ขณะที่โพรงขนาดเล็ก
หรื อโพรงของเจลน้ าจะซึมผ่านไม่ได้ ดังนั้นในงานคอนกรี ตจึงต้องให้เนื้อคอนกรี ตหรื อซี เมนต์
เพสต์มีโพรงของเจลมากกว่าที่จะเป็ นโพรงคาปิ ลารี ขนาดใหญ่ ซึ่ งงานวิจยั เกี่ยวกับการซึ มผ่าน
น้ าของคอนกรี ตจะต้องพิจารณาขนาดโพรงของเจลควบคู่ไปกับโพรงคาปิ ลารี
ปูนซีมนต์ และคอนกรีต
ปูน ซี เมนต์ปอร์ตแลนด์เป็ นวัสดุหลักที่ใช้ในการทาคอนกรี ตและเป็ นวัสดุสาคัญที่
ใช้ในการก่อสร้างทัว่ โลกเนื่องจากการผลิตใช้เทคโนโลยีไม่สูงมาก วัตถุดิบหาได้ง่ายเกือบทัว่
โลก และที่ ส าคัญ มี ก ารใช้ปูน ซี เ มนต์อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งมาได้ป ระมาณ 200 ปี แล้ว (การผลิ ต
ปูนซี เมนต์ที่เป็ นต้นแบบปั จจุบนั เริ่ มในปี พ.ศ. 2356) ดังนั้นคนทัว่ ไปจึงมีความคุน้ เคยต่อการ
ใช้ปูนซี เมนต์หรื อคอนกรี ตอย่างมาก และที่สาคัญการพัฒนาปูนซี เมนต์และคอนกรี ตในรอบ
เกื อบ 200 ปี ยังไม่ ได้เ ปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม มากนักกล่ าวคื อ คอนกรี ต ยังประกอบด้ว ย
ปูนซีเมนต์ ทราย หิน และ น้ า เป็ นหลัก โดยอาจมีการเติม ซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ใช้วสั ดุปอซ
โซลาน (เช่ น เถ้า ถ่ า นหิ น เถ้า แกลบ เถ้า ปาล์ม น้ า มัน เถ้า ชานอ้อ ย หรื อ ซิ ลิ ก าฟู ม ) แทนที่
ปูนซีเมนต์บางส่ วน แต่คอนกรี ตเมื่อเกือบ 200 ปี ก่อนกับคอนกรี ตในปั จจุบนั ยังคงไม่แต่ต่างกัน
มากนัก กฏของAbrams ซึ่ ง เสนอไว้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2461 ยังคงใช้ได้เช่นเดิม กล่าวคือกาลังอัด
ของคอนกรี ตจะแปรผกผันตามอัตราส่ วนน้ าต่อปูนซี เมนต์ (หรื อวัสดุ ประสาน ในกรณี ที่ใช้
วัสดุปอซโซลานร่ วมกับปูนซีเมนต์) ดังแสดงในรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดกับอัตราส่ วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ [7]

อย่างไรก็ตาม ความคุน้ เคยของการใช้ปูนซี เมนต์หรื อคอนกรี ตที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ยัง คงห่ างไกลกับค าว่า “นาโนเทคโนโลยี” อย่า งมาก หากสามารถเข้า ใจถึ ง โครงสร้ า งอัน
ซับซ้อนของการทาปฏิกิริยาระหว่างปูนซี เมนต์ กับน้ าและคุณสมบัติทางกายภาพในระดับนา
โนได้ จะทาให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปูนซี เมนต์ที่สูงขึ้นไปอีกขั้น หนึ่ง ซึ่ งจะ
ทาให้คอนกรี ตมีความแข็งแรงสู งขึ้น มีความทนทานมากขึ้น มีการยืดตัวได้มากขึ้น และเป็ น
วัสดุที่น่าใช้งานมากขึ้นกว่าในปัจจุบนั (คาดว่าเมื่อปูนซี เมนต์มีโครงสร้างระดับนาโนเมตรจะมี
คุณสมบัติที่ดีข้ ึน หรื ออาจตรงข้ามก็ได้?) เพราะปัจจุบนั คนทัว่ ไปมองคอนกรี ตเป็ นวัสดุที่ตอ้ งมี
ขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก และรับแรงได้นอ้ ยเมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ าหนักของคอนกรี ต
ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่อวัสดุทใี่ ช้ ในการก่อสร้ าง
ตัวอย่างแรกที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับงานคอนกรี ตคือผลิตภัณฑ์ใหม่ของซูเปอร์ พลาสติ
ไซเซอร์ที่เป็ น Polycarboxylic Ether Polymer Based PCE Sky ซึ่ ง ออกแบบโดยใช้หลักการ
ของ นาโนเทคโนโลยีเพื่อยืดเวลาของการยุบตัวของคอนกรี ตให้นานขึ้น โดยมีวสั ดุขนาดนาโน

เมตรผสมอยูใ่ นซูเปอร์ พลาสติไซเซอร์ และเมื่อนาไปผสมร่ วมกับคอนกรี ตตามปกติจะทาให้
คอนกรี ตมีคุณสมบัติและคุณภาพ ที่สูงขึ้น ทั้งการรับกาลัง และ ความคงทน เป็ นต้น
การ ใส่ ว สั ดุ น าโนในซู ป เปอร์ พ ลาสติ ไ ซเซอร์ ทาให้ห ลัก การที่ เ คยใช้ซู ปเปอร์
พลาสติไซ เซอร์เพื่อลดปริ มาณน้ าในส่ วนผสมคอนกรี ตและทาให้คอนกรี ตมีกาลังเพิ่มขึ้นโดย
อาศัยหลักการลดอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน (W/C) ต้องเปลี่ยนแปลงไป เพราะนอกจากจะ
ลด W/C แล้ว ยังมีอนุ ภาคของวัสดุในขนาดนาโนเมตรที่ช่วยอุดช่ องว่างและช่ วยให้การทาปฏิ
กิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนซี เมนต์กบั น้ ามีความสมบูรณ์มากขึ้น ทาให้มีกาลังเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง
ก า ร ใ ช้ ซิ ลิ ก อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ( SiO2) ที่ มี อ นุ ภ า ค ข น า ด น า โ น เ ม ต ร
(ซิ ลิกอนไดออกไซด์ เป็ นออกไซด์หลักที่มีอยูม่ ากกว่าร้อยละ 90 ในเถ้าแกลบ หรื อ ซิ ลิกาฟูม)
เพื่อใช้เป็ นส่ วนผสมเพิ่มเติม (Additive) เพื่อทาคอนกรี ต คุณภาพสู ง หรื อ คอนกรี ตที่ไหลเข้า
แบบได้ดว้ ยตัวเอง ซึ่ งการใช้ซิลิกอนไดออกไซด์ขนาดนาโนทาให้คอนกรี ตสดมีความสามารถ
ในการเทดี ขึ้นและยังเพิ่มกาลังอัดประลัยให้กบั คอนกรี ตอีกด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 10
คาร์บอนนาโนทิว (Carbon Nanotubes) เป็ นคาร์บอนแผ่นโครงข่ายที่มว้ นตัวเป็ น
ท่อ มี ความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 10 เท่า แต่มีน้ าหนักเบากว่ามาก เป็ นโครงข่ายคาร์บอนแบบ
ใหม่ที่คน้ พบ (ไส้ดินสอดา ก็เป็ นธาตุคาร์บอนรู ปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับ เพชร) เมื่อนาคาร์บอน
นาโนทิวไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นใยเหล็ก พบว่าสามารถทาให้เส้นใยเหล็กดังกล่าวมีความ
แข็งแรงขึ้ นกว่าเดิ มได้มากกว่า ร้ อยละ 50 ซึ่ งการที่ เส้นใยเหล็กมี ความแข็งแรงมากขึ้ นเมื่ อ
นามาใช้เป็ นส่ วนผสมในคอนกรี ตเสริ มเส้นในเหล็ก (Fiber Reinforced Concrete) ย่อมทาให้
กาลังรับแรงของคอนกรี ตผสมเส้นใยสู งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ กาลังรับแรงดึง (ซึ่ งเป็ นจุดอ่อน
ของคอนกรี ตที่รับแรงดึงได้ต่า)

รู ปที่ 10 การใช้ซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ที่ผสมอนุภาค SiO2 ระดับนาโนในคอนกรี ต เปรี ยบเทียบ
กับคอนกรี ตที่ไม่มีอนุภาค SiO2 ระดับนาโน ซึ่งพบว่ากาลังอัดแตกต่างกันประมาณ 1 เท่า [5]

คอนกรีตทีม่ ขี นาดของวัสดุระดับนาโน
แม้วา่ คอนกรี ตไม่มีทางที่จะมีขนาดระดับนาโนเมตร แต่เม็ดปูนซี เมนต์ (ซึ่ งมีขนาด
เล็ก) ยังเป็ นส่ วนสาคัญของคอนกรี ตอยู่ ดังนั้นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจึงเป็ นการนาวัสดุนาโนผสม
เพิ่มเติมลงไปในคอนกรี ต จาก นั้นศึกษาถึงคุ ณสมบัติของคอนกรี ตดังกล่าว เช่ น การศึกษา
ความทนทานต่ อ การขัด สี ข องคอนกรี ต ที่ ท าเป็ นพื้ น ถนนที่ มี ว สั ดุ น าโนผสม อยู่, การ
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของซี เมนต์เพสต์ที่ใช้นาโน SiO2 และที่ใช้ซิลิกาฟูม, การศึกษาการซึ ม
ผ่านน้ าและโครงสร้างของคอนกรี ตที่ผสมนาโน SiO2 เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีการศึกษาถึง

คุ ณ สมบัติ ข อง TiO2 และ Fe2O3 ที่ มี อ นุ ภ าคระดับ นาโน (ออกไซด์ท้ ัง 3
TiO2 และ Fe2O3 มีอยูใ่ นปูนซีเมนต์, ดูตารางที่ 1 ประกอบ)

ชนิ ด คื อ SiO2,

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [8]
องค์ประกอบเคมี
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
Na2O
K2O
SO3
สารประกอบอื่นๆ (รวมทั้ง TiO2)
การสู ญเสี ยน้ าหนักเนื่องจากการเผา
(Loss On Ignition)

ร้อยละโดยน้ าหนัก
60-67
17-25
3-8
0.5-6.0
0.1-4.0
0.1-1.8
0.1-1.8
0.5-3.0
0.5-3.0
0.1-3.0

ผลการศึกษาพบว่ากาลังอัดและกาลังดึ งของมอร์ ตา้ ร์ ที่ผสมอนุ ภาคขนาดนาโน
ข้างต้นมีค่าเพิ่มขึ้น หรื อมีการซึมผ่านน้ าของคอนกรี ตน้อยลง เนื่องมาจาก
- อนุ ภ าคระดับ นาโนมี ก ารกระจายตัว ดี ข้ ึ น ในส่ ว นผสม เพิ่ ม ความหนื ด ของของเหลวใน
มอร์ตา้ ร์ (เพราะอนุภาคระดับนาโนเล็กมาก) จึงทาให้เม็ดปูนซีเมนต์ และมวลรวมสามารถลอย

อยูใ่ นของเหลว (ระหว่างที่เป็ นมอร์ ตา้ ร์สด) ได้ดีข้ ึน จึงลดการแยกตัวของส่ วนผสมและทาให้
กาลังของมอร์ตา้ ร์เพิ่มขึ้น
- อนุภาคระดับนาโนไปอุดช่องว่างต่างๆระหว่างเม็ดปูนซีเมนต์ และไล่น้ าอิสระในส่ วนผสมให้
ออกไป จึงทาให้อตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานลดลง กาลังจึงสู งขึ้น
- การกระจายตัวอย่างดี และสม่าเสมอของอนุ ภาคนาโนจะเป็ นแกนในการทาปฏิกิริยาไฮเดร
ชัน ทาให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วและสมบูรณ์มากขึ้น
- SiO2 ระดับนาโนจะทาปฏิกิริยาปอซโซลานกับ Ca(OH)2 ได้อย่างรวดเร็ วและสมบูรณ์ มาก
ขึ้น เพิ่มปริ มาณ CSH ส่ งผลให้มอร์ ตา้ ร์ มีกาลังสู งขึ้น ผลดีที่ตามมาอีกประการหนึ่ งก็คือ การ
ที่ Ca(OH)2 มีปริ มาณน้อยลงย่อมเป็ นผลดีต่อคอนกรี ต เพราะจะทาให้คอนกรี ตมีความคงทนต่อ
สารละลายซัลเฟตหรื อกรดต่างๆ ได้ดีข้ ึน
- อนุ ภาคระดับนาโนทาให้แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างซี เมนต์เพสต์กบั มวลรวมดีข้ ึน จึงทาให้กาลัง
ของมอร์ตา้ ร์ดีข้ ึน
- อนุภาค ระดับนาโนช่วยลดหรื อป้ องกันไม่ให้รอยแตกร้าวขยายตัวขึ้น จึงเพิ่มการรับแรงเฉื อน
แรงดึง แรงดัด ตลอดจนความแข็งแกร่ งของวัสดุที่ใช้อนุภาคนาโนในส่ วนผสม
งานวิจัยและพัฒนาในอนาคต
คาดหมายกันว่าในอนาคตอันใกล้ จะมีงานวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
ออกมาเป็ นจานวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรี ตได้แก่
- การพัฒนาคาตะลิสต์เพื่อใช้ในการลดอุณหภูมิในการเผาเม็ดปูนซึ่ งจะทาให้ราคาของการผลิต
ปูนซีเมนต์ลดลง หรื อทาคาตะลิสต์เพื่อใช้ในการเร่ งปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรี ต
- พัฒนาเครื่ องบดวัสดุ ที่สามารถบดวัสดุ ให้มีขนาดอนุ ภาคเล็กจนถึ งระดับต่ ากว่า 100 นาโน
เมตร นอกจากนี้ยงั ต้องพัฒนาเครื่ องวัดขนาดระดับนาโนที่มีความแม่นยาและราคาถูกด้วย
- การประยุกต์ใช้คาร์ บอนนาโนทิว หรื อใช้อนุภาควัสดุระดับนาโนในการเพิ่มคุณสมบัติและ
ความทนทานให้แก่คอนกรี ต

- การ พัฒนาปูนซี เมนต์ที่มีเส้นใยนาโนซึ่ งมีความแข็งแรงสู งผสมอยูซ่ ่ ึ งจะทาให้ปูน ซี เมนต์ที่
แข็งตัวแล้วมีความแข็งแรงกว่าปูนซีเมนต์ปัจจุบนั อย่างมาก
- การพัฒนาซูปเปอร์ พลาสติไซเซอร์ที่อาจผสมอนุ ภาคนาโนชนิดอื่นๆ (นอกจาก SiO2) เข้าไป
และเพิม่ คุณสมบัติดา้ นการรับแรงและความทนทานของคอนกรี ต
- การพัฒนาปูนซี เมนต์เพื่อใช้ทาคอนกรี ตที่ผิวหน้ามีความสวยงามโดยไม่ตอ้ งฉาบ, ไม่ข้ ึนรา
หรื อน้ าไม่ซึมผ่าน เมื่อน้ าหรื อสารละลายต่างๆ ไม่ซึมผ่านคอนกรี ตย่อมทาให้เหล็กที่เสริ มใน
คอนกรี ตไม่เป็ นสนิม ส่ งผลให้อายุการใช้งานของคอนกรี ตยาวนานขึ้น
- วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรื อนไม่นาไฟฟ้ า, เบา, ไม่นาความร้อน, ไม่ติดไฟ หรื อทนต่อ
อุณหภูมิสูงๆ ได้นาน
- วัสดุที่เป็ นฟิ ล์มบางๆ เพื่อใช้เคลือบผิวหน้าเหล็กเสริ มในการป้ องกันไม่ให้เหล็กเป็ นสนิ ม ซึ่ ง
หมายความว่าคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่สัมผัสกับน้ าทะเลก็จะไม่มีปัญหาของการเกิดสนิ มเหล็ก
เนื่องจากน้ าทะเลอีกต่อไป
- การพัฒนาปูนซีเมนต์ซ่ ึงมีเม็ดปูนซีเมนต์บางส่ วน (ในจานวนที่พอเหมาะ) ที่มีอนุภาคอยูร่ ะดับ
นาโนเมตร เพื่อทาหน้าที่ เป็ นตัวอุ ดช่ องว่างหรื อโพรงต่ างๆ ในซี เมนต์เพสต์ และเพิ่มกาลัง
ให้กบั ปูนซีเมนต์
- การพัฒนาปูนซี เมนต์ที่สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าร้อยละ 10 ของกาลังอัด ซึ่ งอาจมีกาลังรับ
แรงดึงเท่ากับกาลังรับแรงอัด ซึ่งหากทาได้กไ็ ม่จาเป็ นต้องเสริ มเหล็กอีกต่อไป
หัว ข้องานวิจยั หรื อพัฒนาเหล่านี้ เป็ นเพียงตัวอย่างที่ยกมาเท่านั้น (บางเรื่ องอาจทา
ไม่ได้จริ ง หรื อทาได้แต่ อาจไม่คุม้ ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ) แต่เชื่ อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทางด้านนี้ เกิ ดขึ้ นแน่ นอน สาหรั บในประเทศไทยนั้นคาดว่าคงใช้เวลานานกว่า
ประเทศในแถบยุโรปและอเมริ กา จีน ไต้หวัน หรื อญี่ปุ่นมาก เพราะดูเรื่ องงบประมาณและ
บุคคลากรที่ใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนาโนแล้ว ยังห่างไกลกว่าประเทศที่กล่าวมาค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ในการพบปะกับเพื่อนอาจารย์ดว้ ยกันหรื ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
หลายๆ คนเชื่อว่างานวิจยั ด้านคอนกรี ต “เกือบ จะไม่ มีอะไรให้ ทาแล้ ว เพราะรู้ กนั หมดแล้ ว งาน
ทีท่ าก็ซ้าๆ กัน ไม่ สามารถตีพมิ พ์ผลงานในระดับนานาชาติได้ เพราะจะซ้ากับทีฝ่ รั่งได้ ทามาตั้ง

นานแล้ ว” โดยส่ วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะผมเห็นอาจารย์ไทยหลายๆ ท่านยัง
สามารถผลิตผลงานด้านคอนกรี ตออกไปได้เป็ นจานวนมากและอยู่ในระดับนานา ชาติดว้ ย
ซ้ า ยิง่ งานวิจยั ระดับนาโนด้วยแล้ว ผมเชื่อว่ายังมีงานวิจยั ที่รอการค้นพบอีกมาก แต่ของเราจะ
ทาได้ยากกว่าเพราะขาดเครื่ องไม้เครื่ องมือที่ทนั สมัยค่อนข้างมาก
บทส่ งท้ าย
เทคโนโลยีทางด้านนาโน แม้ว่าเริ่ มขึ้นจากสาขาฟิ สิ กส์แต่ได้แพร่ ขยายไปสู่ สาขา
อื่นๆ อย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นด้านแพทย์ เกษตร อาหาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
สาขาต่างๆ อีกมาก ไม่เว้นในสาขาปูนซีเมนต์และคอนกรี ต
สาหรับนาโนเทคโนโลยีในงานปูนซี เมนต์และคอนกรี ต กล่าวได้ว่าเพิ่งเริ่ มต้นไม่
นาน และ “There is Plenty of Room at the Bottom” เช่นเดียวกับสาขาอื่น ใน อนาคตเราอาจ
เห็นปูนซี เมนต์ที่มีคุณภาพสู งมาก ซึ่ งอาจสู งจนมีกาลังไม่แพ้เหล็ก แต่มีน้ าหนักเบากว่ามาก
หรื อเบากว่าปั จจุบนั และสามารถก่อสร้างสะพานได้ยาวมากขึ้น ก่อสร้างตึกได้สูงมากขึ้น โดย
ไม่มีขอ้ จากัดเนื่ องจากน้ าหนักของตัวเอง (คอนกรี ตมีน้ าหนักประมาณ 2400 กิโลกรั มต่ อ
ลูกบาศก์เมตร แต่การรับน้ าหนักต่า) ดังนั้นการออกแบบอาคารสู งหรื อสะพานที่มีช่วงยาวมากๆ
จึงมักถูกจากัดด้วยน้ าหนักของคอนกรี ตเป็ นหลัก
หากการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของงานคอนกรี ตเป็ นไปในทิศทางที่คาดไว้ เรา
อาจเห็นสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาทาด้วยคอนกรี ตที่มีความหนาเพียงครึ่ งหนึ่ ง ของที่ทาใน
ปั จจุบนั หรื อเห็นอาคารคอนกรี ตที่สร้างเสร็ จบางเหมือนกระดาษ และที่สาคัญไม่ตอ้ งทาสี เลย
แต่ยงั คงความใหม่ตลอดเวลาเนื่องจากฝุ่ นหรื อสิ่ ง สกปรกไม่สามารถเกาะผิวหน้าคอนกรี ตนา
โนได้ เป็ นต้น
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1. ความสาคัญและทีม่ า
เป็ น ที่ทราบกันดีว่า สัดส่ วนผสมคอนกรี ตมีผลกระทบต่อทั้งคุณสมบัติทางกลและ
ความคงทนของคอนกรี ต อัตราส่ วนน้ าต่อปูนซี เมนต์กเ็ ป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่สุดปั จจัยหนึ่ง
ที่มี ผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติของคอนกรี ตโดยเฉพาะอย่างยิง่ มีผลต่อกาลังรับแรง และ
ความคงทนของคอนกรี ต นอกจากนี้ ปั จจุบนั ได้มีการใช้สารผสมเพิ่มอย่างเช่ นเถ้าลอยในงาน
คอนกรี ตกันอย่างแพร่ หลาย โดยใช้ในการแทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วนเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติ
หลายๆประการของ คอนกรี ต เถ้าลอยถือได้วา่ เป็ นของเสี ยที่ได้จากการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้ า

ดังนั้น การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรี ตนั้นมีประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการลดต้นทุนในการผลิต
คอนกรี ตและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เถ้าลอย จะลดอัตราการพัฒนา
กาลังรั บแรงในช่ วงอายุต ้นและชะลอการแข็ง ตัว ของคอนกรี ต ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่ก ับคุ ณภาพและ
ปริ ม าณการแทนที่ ข องเถ้า ลอย ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่ า นอกจากอัต ราส่ ว นน้ าต่ อ ปู น ซี เ มนต์ที่ มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติ ของคอนกรี ตแล้ว คุณสมบัติ (ชนิด) และร้อยละการแทนที่เถ้าลอยยังมี
ผลกระทบด้วยเช่นกัน
เนื่ อ ง จากทั้ง อัต ราส่ ว นน้ า ต่ อ วัส ดุ ป ระสานและร้ อ ยละการแทนที่ เ ถ้า ลอยเป็ น
ตัวชี้วดั คุณภาพของคอนกรี ต ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทราบปั จจัยทั้งสองนี้ในการที่จะ
ประเมิ น ความ คงทนและท านายอายุก ารใช้ง านของโครงสร้ า งคอนกรี ต ด้ว ยเหตุ น้ ี การ
ตรวจสอบหาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้วจึงมีความสาคัญ อย่างยิ่ง นอกจากนี้ แล้วการ
วิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตยังมีความจาเป็ นในกรณี ที่ คุณภาพคอนกรี ตมีปัญหา โดยคาด
ว่าสาเหตุ น่าจะมาจากสัดส่ วนผสมคอนกรี ตนั้นไม่ เป็ นไปตามที่ กาหนด ซึ่ ง มักจะเกิ ดกรณี
ขัดแย้งกันระหว่างเจ้าของโครงการกับผูผ้ ลิตคอนกรี ต และผูร้ ับเหมา
อย่าง ไรก็ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีวิธีการหาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตใดที่แม่นยาและเป็ น
มาตรฐานการ ตรวจสอบที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่ว ไป ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการท า
คอนกรี ตนั้นมีหลากหลาย (BS 1881: Part 124, 1988) อีกทั้งการวิเคราะห์กจ็ ะมีความความ
ยุง่ ยากและซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีการใช้ เถ้าลอยหรื อสารผสมเพิม่ อื่นในคอนกรี ตด้วย ดังนั้นจึงมี
วิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
ถึ งแม้จะมี มาตรฐานการตรวจสอบเช่ น ASTM C1084, BS 1881: Part
124 และ Concrete committee of CAJ (F-18) ได้อธิบายถึงวิธีการเพื่อหาปริ มาณปูนซี เมนต์และ
ส่ วนผสมอื่นในคอนกรี ตที่แข็ง ตัวแล้ว แต่วิธีการเหล่านี้ สามารถนามาใช้ได้กบั คอนกรี ตที่ใช้
ปูนซี เมนต์ลว้ นเท่ านั้น ไม่สามารถนามาใช้ได้กบั คอนกรี ตที่มีเถ้าลอยเป็ นส่ วนผสม ในบาง
งานวิจยั ได้มีการพัฒนาวิธีการเพื่อหาปริ มาณปูนซี เมนต์ในคอนกรี ต ทั้งด้วยวิธีการทางเคมีและ
วิธี ก ารทางนิ ว เคลี ย ร์ แต่ อ ย่า งไรก็ต ามวิธี ก ารเหล่ า นี้ ก็ย งั ไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บและใช้ก ัน อย่า ง
กว้า งขวาง ในกรณี ข องเถ้า ลอย ได้มี ก ารรายงานว่ า สามารถใช้อ อพติ ค อลเทคนิ ค ในการ
ตรวจสอบหาปริ มาณเถ้าลอยที่ ใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ได้ (Hooton, R. D., and Rogers, C. A.

1995) แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีขอ้ จากัดบางประการอยู่ นอกจากนี้วิธีการตรวจสอบที่พฒั นาและ
ใช้กนั ในต่างประเทศ อาจจะยังไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้ในเมืองไทย ทั้งนี้ เนื่ องจากความ
แตกต่างระหว่างคุณลักษณะของวัสดุผสมคอนกรี ต อย่างเช่น เถ้าลอย
เมื่อ เร็วๆนี้ได้มีการศึกษาและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตผสม
เถ้า ลอยที่ แ ข็ง ตัว แล้ว โดยได้ค านึ ง ถึ ง คุ ณ สมบัติ ที่ ห ลากหลายของเถ้า ลอยที่ ใ ช้ก ัน อย่า ง
แพร่ หลายใน เมืองไทย ซึ่ งได้นาทั้งวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีมาใช้ในการวิเคราะห์
ทั้งนี้ ในบทความนี้ จะได้น าเสนอกรณี ศึกษาในการวิเคราะห์ห าสัดส่ วนผสมคอนกรี ตของ
ตัวอย่างคอนกรี ตจากโครงสร้างจริ ง ซึ่ งได้มีการอธิ บายถึงกระบวนการการตรวจสอบเถ้าลอย
ในคอนกรี ต และการวิเคราะห์หาอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน ร้อยละการแทนที่เถ้าลอย และ
ปริ มาณสัดส่ วนผสมในคอนกรี ต ซึ่ งการวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตในกรณี น้ ี ก็เพื่อ
ต้องการหาสาเหตุที่ทา ให้คอนกรี ตมีกาลังรับแรงอัดต่า
2.วิธีการวิเคราะห์ หาเถ้ าลอยในคอนกรีต
ในการตรวจสอบหาเถ้าลอยในคอนกรี ต ได้มีการใช้หลายๆเทคนิคประกอบกัน ได้แก่
· 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
โดยขั้นตอนการตรวจสอบหาเถ้าลอยในคอนกรี ตสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนผังแสดงวิธีการตรวจสอบหาเถ้าลอยในคอนกรี ต
ในการตรวจสอบทางด้านกายภาพสามารถทาได้โดยการใช้ Scanning Electron
Microscope (SEM) เพื่อตรวจสอบอนุ ภาคเถ้าลอยในคอนกรี ต โดยทัว่ ไปแล้วเถ้าลอยจะมี
อนุภาคกลม เช่นเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ แต่กจ็ ะมีเถ้าลอยจากบางแหล่งที่รูปร่ างไม่กลม มี
ลักษณะเป็ นเหลี่ยมขรุ ขระคล้ายอนุ ภาคของปูนซี เมนต์ หรื อบางแหล่งอาจจะมีท้ งั รู ปร่ างกลม
และไม่ ก ลมคละกัน ซึ่ ง ถ้าคอนกรี ต ที่ มี เถ้า ลอยรู ปร่ า งกลมผสมอยู่ใ นคอนกรี ต การน าเศษ
คอนกรี ตไปวิเคราะห์ดว้ ย SEM จะสามารถมองเห็นอนุภาคเถ้าลอยที่ยงั ไม่ทาปฏิกิริยาได้อย่าง
ชัดเจน แต่ถา้ เถ้าลอยที่ใช้มีรูปร่ างเป็ นเหลี่ยม วิธีน้ ี ก็จะไม่สามารถใช้ตรวจสอบหาเถ้าลอยได้
เนื่ องจากไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอนุ ภาคเถ้าลอย และอนุ ภาคปูนซี เมนต์ได้
ทั้งนี้จึงต้องใช้การวิเคราะห์ทางเคมีร่วมด้วย

การวิเคราะห์โดยใช้ SEM ร่ วมกับ Energy Dispersive X-ray Fluorescence
Spectrometer (EDX) จะสามารถวิเ คราะห์อ งค์ประกอบทางเคมี ของอนุ ภ าคได้ โดยการ
วิเคราะห์หาปริ มาณธาตุ Ca และ Si ของอนุ ภาคที่ ค าดว่าจะเป็ นอนุ ภาคของเถ้าลอยในเนื้ อ
คอนกรี ต ซึ่งอัตราส่ วน Ca/Si โดยมวลของเถ้าลอยจะมีค่าต่ากว่าปูนซี เมนต์มาก (ค่า Ca/Si ของ
ปูนซีเมนต์จะมีค่าสู งกว่า 1)
สาหรับการทดสอบโดยใช้ X-Ray Diffraction (XRD) นั้น จะใช้เพื่อหาผลึกแร่ ใน
เถ้าลอย โดยจะตรวจสอบหาผลึกแร่ ที่มีอยูแ่ ต่เฉพาะในเถ้าลอยแต่ไม่มีในส่ วนประกอบอื่นของ
คอนกรี ต เช่ นMullite, Thenardite, Hematite, และ Magnetite ในการตรวจสอบนั้นจะนา
คอนกรี ตมาทุบเพื่อแยกมวลรวมหยาบออกมา จากนั้นก็นามอร์ ตาร์ ที่เหลือมาบดละเอียดก่อน
นาไปวิเคราะห์ดว้ ย XRDซึ่งถ้าพบผลึกแร่ ชนิดเดียวกันกับที่มีอยูแ่ ต่เฉพาะในเถ้าลอย ก็สามารถ
สรุ ปได้วา่ คอนกรี ตนั้นมีเถ้าลอยเป็ นส่ วนผสม
อี ก วิ ธี ห นึ่ งที่ น ามาใช้ คื อ การทดสอบหาองค์ ป ระกอบทางเคมี โ ดยใช้ X-Ray
Fluorescent (XRF) องค์ประกอบทางเคมีที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์คือความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริ มาณ CaO ในเถ้าลอย ปูนซีเมนต์และคอนกรี ต

3.วิธีการวิเคราะห์ หาสั ดส่ วนผสมคอนกรีต
การวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ต ได้แก่ อัตรา ส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน ร้อยละ
การแทนที่เถ้าลอย ปริ มาณปูนซี เมนต์ เถ้าลอย น้ า มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ จะทา
การตรวจสอบโดยใช้หลายๆเทคนิคประกอบกัน ได้แก่
· Image analysis
· Selective dissolution
· Chemical compositions by X-Ray Fluorescent (XRF) analysis
· Computer Software

โดยขั้นตอนการวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมของคอนกรี ตสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แผนผังแสดงวิธีการวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมของคอนกรี ต
ในการหาอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน สามารถทาได้จากการคานวณย้อนกลับ
จากค่ากาลังรับแรงอัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ “FACOMP”
ส่ วนในการหาปริ มาณมวลรวมหยาบจะใช้วธิ ี Image Analysis โดยนาคอนกรี ตมา
ตัดและถ่ายรู ปหน้าตัดดังแสดงในรู ปที่ 3 จากนั้นใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์หา

พื้นที่ของมวลรวมหยาบต่อพื้นที่หน้าตัดดังรู ปที่ 4 และคานวณกลับเป็ นปริ มาณมวลรวมหยาบ
ต่อหนึ่งหน่วยคอนกรี ต
สาหรับการหาร้อยละการแทนที่เถ้าลอย ปริ มาณปูนซี เมนต์ เถ้าลอย และมวลรวม
ละเอียด จะใช้วธิ ี Selective dissolution และการวิเคราะห์ดว้ ย XRF ร่ วมด้วย โดยนาคอนกรี ตมา
ทุบและบดเป็ นผงเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เช่นหาปริ มาณ CaO โดยใช้ XRF และทา
การทดสอบ Selective dissolution ซึ่ ง จะใช้กรดเพื่อทาละลายเพสต์และส่ วนที่มีแคลเซี ยมเป็ น
องค์ประกอบ และจะได้มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบและเถ้าลอยเป็ นส่ วนที่เหลือจากการทา
ละลาย จากนั้นปริ มาณส่ วนผสมต่างๆในคอนกรี ตจะสามารถคานวณได้จากผลจากการวัดองค์
ประกอบทางเคมีของคอนกรี ตและการทา Selective dissolution

รู ปที่ 3 รู ปหน้าตัดคอนกรี ต รู ปที่ 4 พื้นที่มวลรวมหยาบ

4. ตัวอย่ างการวิเคราะห์ หาเถ้ าลอยในคอนกรีตและวิเคราะห์ หาสั ดส่ วนผสมคอนกรีต
ใน ที่ น้ ี ได้มี การน าเสนอกรณี ศึกษาการวิเคราะห์หาสัดส่ ว นผสมคอนกรี ตของ
ตัวอย่างคอนกรี ต ที่เจาะจากโครงสร้ างจริ ง ซึ่ งเป็ นคอนกรี ตที่มีกาลังรับแรงอัดค่ อนข้างต่ า
ประมาณ 180 kscที่อายุหนึ่ งปี จากที่ได้ออกแบบไว้ในข้อกาหนดสาหรับกาลังรับแรงอัด 280
ksc ที่อายุ 28 วัน ทั้งนี้ การวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตก็เพื่อต้องการหาสาเหตุที่ทาให้
คอนกรี ตมีกาลังรับแรงอัดต่าโดย ทัว่ ไป การวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตจะมีความ

แม่นยามากขึ้นหากมีขอ้ มูลองค์ ประกอบหรื อตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในคอนกรี ตนั้น แต่เนื่องจาก
ในกรณี ศึกษานี้ ไม่มีขอ้ มูลเหล่านั้น ดังนั้นจึ งต้องทาการวิเคราะห์จากตัวอย่างคอนกรี ตและ
สัดส่ วนผสมคอนกรี ตที่ได้ จากผูผ้ ลิตคอนกรี ต ทั้งนี้ ได้มีการนาตัวอย่างเถ้าลอยสามชนิ ดจาก
สามแหล่ งที่ มีคุณสมบัติต่ างกัน และเป็ นเถ้าลอยที่ คาดว่า มี การใช้ใ นโรงงานผลิ ตคอนกรี ต
บริ เวณนั้นมาใช้ในการ วิเคราะห์เพิม่ เติมด้วย
4.1 การตรวจสอบหาเถ้ าลอยในตัวอย่ างคอนกรีต
จากการวิเ คราะห์ทางด้านกายภาพของเถ้าลอยโดยการใช้ Scanning Electron
Microscope (SEM) จะเห็นได้ว่าเถ้าลอยชนิดที่ 1 มีอนุภาคกลม ส่ วนเถ้าลอยชนิดที่ 2 ส่ วนมาก
มีอนุ ภาคกลมและเป็ นเหลี่ยมบางส่ วน ส่ วนเถ้าลอยชนิ ดที่ 3 มีอนุ ภาคขรุ ขระ ดังแสดงในรู ป
ที่ 5 ถึง 7 ตามลาดับ จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์เพื่อหาอนุภาคเถ้าลอยในคอนกรี ต ดังรู ปที่ 8 จะ
เห็นได้วา่ ไม่ปรากฏอนุภาคกลมของเถ้าลอยในเนื้อคอนกรี ต แต่พบว่าบางอนุภาค ทั้งขนาดและ
รู ปร่ างมีลกั ษณะคล้ายกับเถ้าลอยชนิดที่ 3 ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ว่าคอนกรี ตนี้มีเถ้าลอยผสมอยู่ ทั้งนี้
จึงต้องมีการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคเหล่านั้นโดยใช้ EDX ร่ วมด้วย
ผลการวิเคราะห์ดว้ ย EDX ของเถ้าลอยทั้งสามชนิดได้แสดงในรู ปที่ 5 ถึง 7 เถ้าลอย
ชนิ ด ที่ 1 เถ้า ลอยชนิ ด ที่ 2 และเถ้า ลอยชนิ ด ที่ 3 มี ค่ า Ca/Si เท่ า กับ 0.98, 0.21, และ 0.39
ตามล าดั บ และผลการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย EDX ของอนุ ภ าคในคอนกรี ตได้ แ สดงในรู ป
ที่ 8 ซึ่ ง Ca/Si ของอนุภาคในคอนกรี ตเท่ากับ 0.36 และจะเห็นได้ว่ามีลกั ษณะคล้ายกับผลการวิ
เคราห์ของเถ้าลอยชนิ ดที่ 3 ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่าคอนกรี ตน่ าจะมีเถ้าลอยผสมอยู่ และ
หากเป็ นเช่นนั้นเถ้าลอยที่ผสมอยูก่ น็ ่าจะเป็ นเถ้าลอยชนิดที่ 3

SEM
EDX
รู ปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ดว้ ย SEM และ EDX ของเถ้าลอยชนิดที่ 1

SEM

EDX

รู ปที่ 6 ผลการวิเคราะห์ดว้ ย SEM และ EDX ของเถ้าลอยชนิดที่ 2

SEM
EDX
รู ปที่ 7 ผลการวิเคราะห์ดว้ ย SEM และ EDX ของเถ้าลอยชนิดที่ 3

SEM

EDX

รู ปที่ 8 ผลการวิเคราะห์ดว้ ย SEM และ EDX ของตัวอย่างคอนกรี ต

ทั้ งนี้ ผลจากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย XRD พบว่ า คอนกรี ตไม่ มี ผ ลึ ก แร่ Mullite,
Hematite, และ Magnetite ในคอนกรี ต ทั้งนี้ เป็ นเพราะปริ มาณผลึ กแร่ เหล่ านี้ มีน้อยมากเมื่ อ
เทียบกับผลึกแร่ หลักอย่างเช่ น Quartz อย่างไรก็ตามยังพบ Thenardite 0.19% ในคอนกรี ต ซึ่ ง
เป็ นการยืนยันได้วา่ คอนกรี ตมีเถ้าลอยผสมอยูจ่ ริ ง
นอกจากนี้ ยงั พบว่าปริ มาณ amorphous ในเถ้าลอยซึ่ งบ่งบอกถึงส่ วนที่สามารถทา
ปฏิกิริยาได้ของเถ้าลอยชนิดที่ 3 มีนอ้ ยกว่าของเถ้าลอยชนิดที่ 1 ประมาณ 30% ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่าถ้ามีการใช้เถ้าลอยทั้งสองชนิดนี้ในคอนกรี ตในปริ มาณที่ เท่ากัน คุณสมบัติของคอนกรี ตเช่น
กาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตที่ผสมเถ้าลอยชนิดที่ 3 จะต่ากว่าคอนกรี ตที่ผสมเถ้าลอยชนิดที่ 1
4.2 การวิเคราะห์ หาสั ดส่ วนผสมในตัวอย่ างคอนกรีต
จาก ผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ คอนกรี ตมีเถ้าลอยผสมอยู่ และเป็ นเถ้าลอยที่
มีอนุภาคขรุ ขระและมีคุณสมบัติคล้ายกับของเถ้าลอยชนิดที่ 3 ดังนั้นจึงใช้องค์ประกอบทางเคมี
ของเถ้าลอยชนิดที่ 3 ในการวิเคราะห์หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ต

คอนกรี ตมีค่ากาลังรับแรงอัดเท่ากับ 180 ksc ซึ่ งสามารถคานวณอัตราส่ วนน้ าต่อ
วัส ดุ ป ระสานจากการค านวณย้อ นกลั บ จากค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ซอร์ ฟแวร์ “FACOMP”ได้ค่าอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน 0.83 และจากการวิเคราะห์โดยใช้
วิธี Image Analysis สามารถค านวณหาปริ ม าตรมวลรวมหยาบต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยคอนกรี ต
ได้ 0.39 และคิดเป็ นปริ มาณมวลรวมหยาบได้เท่ากับ 1087.40 kg/m3
ส าหรั บ ปริ ม าณองค์ป ระกอบอื่ น ในคอนกรี ต สามารถค านวณได้จ ากผลการ
วิ เ คราะห์ ด้ว ยวิ ธี selective
dissolution และการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี เช่ น
ปริ มาณ CaO ซึ่งในการวิเคราะห์จะคานวณส่ วนผสมคอนกรี ตเป็ นร้อยละโดยน้ าหนักแห้งก่อน
(oven-dried weight ratio) จากนั้นจึงคานวณเป็ นปริ มาณส่ วนประกอบคอนกรี ตในหนึ่งหน่วย
ปริ มาตรคอนกรี ตโดยใช้หน่ วยน้ าหนักแห้งของคอนกรี ตตาม ASTM C642 โดยสัดส่ วนผสม
ของตัวอย่างคอนกรี ตที่คานวณได้สามารถแสดงได้ในตารางที่ 1
จะ เห็นได้ว่าอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุ ประสานของคอนกรี ตค่อนข้างสู ง ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะปริ มาณวัสดุ ประสานน้อยกว่าที่ตอ้ งการ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่าปริ มาณวัสดุ ประสานที่
น้อย อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานมาก และร้อยละการแทนที่เถ้าลอยที่มากส่ งผลให้คอนกรี ตมี
กาลังรับแรงอัดที่ต่า
อย่าง ไรก็ตามการวิเคราะห์หาร้อยละการแทนที่เถ้าลอยและปริ มาณวัสดุประสาน
อาจจะมี ความคลาดเคลื่อนได้บา้ ง เนื่องจากไม่ทราบคุณสมบัติของเถ้าลอยที่ใช้จริ งในตัวอย่าง
คอนกรี ต

ตารางที่ 1 สัดส่ วนผสมคอนกรี ตที่คานวณได้

องค์ ประกอบคอนกรีต
ปูนซีเมนต์ (kg/m3)
เถ้าลอย (kg/m3)
ทราย (kg/m3)
มวลรวมหยาบ (kg/m3)
น้ า (kg/m3)
อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุ
ประสาน (w/b)
ร้อยละการแทนที่เถ้าลอย

ปริมาณ
176.89
87.57
649.65
1,087.40
220.64
0.83
0.33

5. สรุป
วิธี วิเ คราะห์ ท้ งั ทางกายภาพและทางเคมี ที่ได้น าเสนอสามารถน ามาใช้ใ นการ
วิเคราะห์ หาสัดส่ วนผสมคอนกรี ตผสมเถ้าลอยที่แข็งตัวแล้วได้ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ในการ
หาสาเหตุกาลังรับแรงอัดต่าของตัวอย่างคอนกรี ตได้
จาก การตรวจสอบเถ้าลอยในคอนกรี ตดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น สามารถสรุ ปได้
ว่าคอนกรี ตมีเถ้าลอยเป็ นส่ วนผสม ซึ่ งเถ้าลอยนั้นมีคุณภาพค่อนข้างต่า ดังนั้นสาเหตุหนึ่ งที่ทา
ให้กาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตต่านั้นมาจากการใช้เถ้า ลอยที่ไม่มีการควบคุ มคุ ณภาพอย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้ปริ มาณวัสดุประสานที่นอ้ ย อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานมาก และร้อยละ
การแทนที่เถ้าลอยที่มากยังส่ งผลให้คอนกรี ตมีกาลังรับแรงอัดที่ต่า ด้วยเช่นกัน
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