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อาคารท่ีมีการใช้งานมานานและไม่ได้มีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง อาจมีการ
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  โดย ในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในแถบกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มกัพบการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเน่ืองจากปฏิกิริยาคาร์บอเนชนั ซ่ึง หากไม่ไดมี้
การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม สนิมของเหล็กจะเกิดเพิ่มมากข้ึน ท าให้
พื้นท่ีหนา้ตดัของเหล็กเสริมมีขนาดเล็กลง และน าไปสู่การสูญเสียก าลงัรับน ้ าหนกัและความ
ปลอดภยัของโครงสร้างได ้

การตรวจสอบสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอาจท าโดยตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual 
Inspection) เพื่อตรวจสอบรอยร้าวหรือการกะเทาะของคอนกรีตท่ีผวิหนา้เน่ืองจากการเกิดสนิม 
เหลก็ หรืออาจท าการตรวจสอบละเอียดมากข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบแบบไม่ท าลายหรือ ก่ึง
ท าลาย การเลือกเคร่ืองมือทดสอบผูใ้ช้จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ถึงแนวทางในการน าไปใช้ และ
ขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือทดสอบ เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลมาใชใ้นการประเมินผลให้แม่นย  าข้ึน ซ่ึง
บทความวจิยัน้ีไดน้ าเสนอกรณีศึกษาจากการตรวจสอบอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ในแถบ 
 



 

 

 
กรุงเทพฯและปริมณฑลจ านวน 18 อาคาร โดยเลือกอาคารท่ีมีมาตรฐานการออกแบบและการ
ควบคุมงานท่ีใกลเ้คียงกนั โดยอาคารท่ีน ามาตรวจสอบมีอายกุารใชง้านในช่วง 10-60 ปี 

การวางแผนการตรวจสอบ 
การตรวจสอบเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดจ้  าเป็นตอ้งมีการวางแผนท่ีเหมาะสม โดย

ควรมีการวางแนวทางในการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ และต าแหน่งทดสอบใหช้ดัเจน ซ่ึง
ในขั้นตอนน้ีอาจตอ้งมีการส ารวจอาคารต่างๆดว้ยสายตาอยา่งคร่าวๆ นอกจากน้ีการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญั ควรมีการเกบ็ขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ แต่ละต าแหน่งท่ีท าการทดสอบ
ควรเกบ็ขอ้มูลสภาพส่ิงแวดลอ้มในบริเวณท่ีท าการ ทดสอบ ลกัษณะโครงสร้าง รูปถ่าย 
ลกัษณะของรอยร้าว เป็นตน้ เพื่อใชป้ระกอบในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงในงานวจิยัน้ีไดน้ าเอา
ระบบการเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มูลมาใชด้งัแสดง ในรูปท่ี 1  
 

        
                                 รูปท่ี 1 ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลการทดสอบท่ีพฒันาข้ึน 
 



 

 

 

การตรวจสอบเบือ้งต้น 
จากการส ารวจเบ้ืองตน้โดยใชว้ธีิตรวจสอบดว้ยสายตา พบวา่ปัญหาการเกิดสนิม

ของเหลก็เสริมส่วนใหญ่มกัเกิดบริเวณชั้นใตด้าดฟ้าของ อาคารและบริเวณใตก้นัสาดหรือชั้น
ลอย ซ่ึงสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของแผน่กนัซึม ระบบระบายน ้าไม่มีการ
บ ารุงรักษาท าใหมี้น ้าขงั ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ส่วนในบริเวณอ่ืนๆท่ีพบมกัเกิดจากการมีระยะหุม้
เหลก็นอ้ยเกินไป 

                                             
 

          
   



 

 

 
รูปท่ี 2 การเกิดสนิมของเหลก็เสริมบริเวณฝ้าเพดานของชั้นบนสุดเน่ืองจากการ

เส่ือมสถาพของแผน่กนัซึม 
 

การตรวจสอบละเอยีด 
หลงัจากท่ีก าหนดต าแหน่งทดสอบและวางแผนขั้นตอนการทดสอบแลว้ ไดท้ าการ

ทดสอบดงัต่อไปน้ี 
 Cover meter เหมาะ ส าหรับใชต้รวจสอบโครงสร้างคอนกรีตวา่มีระยะหุม้เหลก็

เพียงพอหรือไม่ และมีความแปรผนัของระยะหุม้เหลก็มากนอ้ยเพียงใด และควรน าความลึกท่ี
วดัไดน้ี้มาเปรียบเทียบกบัความลึกของปฏิกิริยาคาร์บอเน ชัน จากการตรวจสอบพบว่าหลาย
ต าแหน่งท่ีท าการทดสอบท่ีมีปัญหาการเกิดสนิมมีระยะ หุ้มเหล็กต ่ากว่าเกณฑ์และระยะหุ้ม
เหล็กมีค่าน้อยกว่าความลึกของปฏิกิริยา คาร์บอเนชันท่ีท าการทดสอบ ส่งผลให้ Passive 
layer ท่ีหุม้ เหลก็ถูกท าลายและท าใหเ้กิดสนิมข้ึน นอกจากน้ีบางต าแหน่งพบว่ามีความแปรผนั
ของระยะหุม้เหลก็ค่อนขา้งมาก ซ่ึงอาจเกิดจากการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างท่ีไม่ดีพอ ขอ้
ควรระวงัในการทดสอบคือ ถา้คอนกรีตถูกหุ้มด้วยปูนฉาบและสี ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือ
ทดสอบจะมีค่าแตกต่างจากค่าท่ีวดัความลึกของเหล็ก เสริมในโครงสร้างจริงค่อนขา้งมาก 
ดังนั้นการใช้เคร่ืองมือ Cover Meter ทดสอบระยะหุ้มเหล็ก ควรทดสอบบนผิวคอนกรีต
โดยตรง นอกจากน้ีควรมีการสอบเทียบค่าระยะหุ้มเหล็กท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือ  Cover 
Meter กบัความลึกของเหลก็เสริมในโครงสร้างเพื่อใหไ้ดค่้าท่ีแม่นย  าข้ึน 

 Rebound hammer เหมาะ ส าหรับใช้ตรวจสอบความสม ่าเสมอของคอนกรีต 
โดยวธีิน้ีจะวดัค่าความแขง็ของผวิคอนกรีต ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกน าไปใชใ้นการบ่งช้ีถึงก าลงัอดัของ
คอนกรีต การทดสอบน้ีมีขอ้ควรระวงัส าหรับการทดสอบคอนกรีตท่ีคาร์บอเนต เน่ืองจากการ
สอบ เ ทียบในห้องป ฏิบัติ ก า รพบว่ าคอนก รีต ท่ีค า ร์บอ เนตแล้ว จะให้ ค่ า  Rebound 
Number เพิ่มข้ึนมาก ดังนั้นการใช้ค่า Rebound number ปรับแก้เป็นค่าก าลังอัดคอนกรีต
โดยตรงอาจไม่เหมาะสมนกั เพราะจะท าใหค้อนกรีตท่ีท าการทดสอบมีค่าก าลงัอดัท่ีสูงเกินจริง 

 



 

 

 
 Two-probe resistivity test และ Four-probe resistivity test เหมาะส าหรับใช้

ทดสอบความต้านทานไฟฟ้าบริเวณใกล้พื้นผิวคอนกรีต วิธีการทดสอบน้ีมักถูกใช้ควบคู่
กับ Half-cell potential เพื่อตรวจสอบโอกาสการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต 
โดยทัว่ไปถา้คอนกรีตมีความช้ืนท่ีผิวคอนกรีตต ่า เคร่ืองมือทดสอบ Two-probe resistivity 
test หรือ Four-probe resistivity test จะ แสดงค่าความตา้นทานไฟฟ้าบริเวณใกลพ้ื้นผิว
คอนกรีตสูง แสดงใหเ้ห็นวา่ปฏิกิริยาของสนิมเกิดไดย้าก ส่งผลใหเ้หลก็เสริมมีโอกาสเกิดสนิม
ต ่า รูปท่ี 2 (ดา้นซ้าย) แสดงการทดสอบ Two-probe resistivity จาก ผลการทดสอบอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 18 แห่งพบว่าคอนกรีตท่ีแห้งส่วนใหญ่จะให้ค่าความตา้นทานไฟฟ้า
บริเวณใกลพ้ื้นผิว คอนกรีตท่ีสูงมาก ในขณะท่ีคอนกรีตท่ีมีคราบช้ืนบางต าแหน่งพบว่ามีค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าบริเวณ ใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตท่ีค่อนขา้งต ่า แสดงใหเ้ห็นว่าบริเวณดงักล่าวมี
แนวโนม้การเกิดสนิมท่ีค่อนขา้งสูง ขอ้ควรระวงั จากการสอบเทียบในห้องปฏิบติัการพบว่า
คอนกรีตท่ีคาร์บอเนตจะใหค่้าความตา้น ทานไฟฟ้าบริเวณใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตเพิ่มข้ึนมาก ซ่ึง
จากการตรวจสอบอาคารด้วยสายตาพบว่าบางต าแหน่งท่ีเกิดการหลุดร่อนของ คอนกรีต
เน่ืองจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมนั้ น เม่ือน าเคร่ืองมือทดสอบResistivity มาท าการ
ตรวจสอบ พบว่าค่าความตา้นทานไฟฟ้าบริเวณใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตมีค่าค่อนขา้งสูง ดงันั้นการ
ท่ีใชเ้คร่ืองมือทดสอบ Resistivity เพียงอยา่งเดียว และพบว่าคอนกรีตมีค่าความตา้นทานไฟฟ้า
บริเวณใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตท่ีสูง ยงัไม่อาจสรุปไดว้่าคอนกรีตบริเวณท่ีท าการทดสอบมีโอกาส
เกิดสนิมต ่า ซ่ึงวศิวกรผูใ้ชเ้คร่ืองมือทดสอบ Resistivity ควรระวงัในการประมวลผล 

 ความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชนั เหมาะส าหรับตรวจสอบว่า Passive layer ของ 
เหล็กเสริมมีโอกาสถูกท าลายหรือไม่ ซ่ึงถา้ค่าความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชันท่ีอ่านไดมี้ค่า
ใกลเ้คียงหรือมากกว่า กบัระยะหุ้มเหล็ก แสดงว่า Passive layer ของเหล็กเสริมมีโอกาสถูก
ท าลาย และเหลก็เสริมของคอนกรีตบริเวณท่ีท าการทดสอบมีโอกาสเกิดสนิมข้ึน การทดสอบ
อาจท าโดยเจาะเขา้ไปในโครงสร้างคอนกรีต และพ่นสารละลาย Phenolphthalein ลงไป และ
วดัความลึกของคอนกรีตท่ีเปล่ียนจากสีชมพหูรือสีม่วงเป็นไม่มีสี ผลการทดสอบโดยรวมแสดง
ในรูปท่ี 3 ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าความลึกของคาร์บอเนชันมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามอายุอาคารท่ี 
เพิ่มข้ึน ความลึกของคาร์บอเนชนัยงัพบวา่ข้ึนกบัสภาพพื้นผวิคอนกรีต อาทิเช่น การทาสี มี 



 

 

 
แนวโน้มท าให้ความลึกของคาร์บอเนชันลดลง เป็นตน้ ดงันั้นการวดัความลึกเน่ืองจากคาร์
บอเนชนัควรระบุรายละเอียดสภาพพื้นผิว คอนกรีตให้ชดัเจนเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
นอกจากน้ียงัพบว่าบางต าแหน่งมีค่าความลึกคาร์บอเนชันสูงผิดปกติ เช่น อาคารท่ีมีอายุ
เพียง 11 ปี บางต าแหน่งมีความลึกคาร์บอเนชนัเกือบ 30 มิลลิเมตร ในขณะท่ีท าการทดสอบ
บริเวณใกลเ้คียงกนัพบว่ามีความลึกคาร์บอเนชนัเพียง 10 มิลลิเมตร ดงันั้นควรท าการทดสอบ
ร่วมกบัวธีิการทดสอบอ่ืนๆ อาทิเช่น ท่ีต  าแหน่งดงักล่าวซ่ึงมีค่าความลึกคาร์บอเนชนัสูงผิดปกติ 
เม่ือท าการทดสอบร่วมกบัความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณใกลผ้ิวคอนกรีตพบว่ามี โพรง
ภายในคอนกรีต อาจเกิดจากการบดอดัคอนกรีตบริเวณเหลก็เสริมระหว่างการก่อสร้างไม่ดีพอ 
ข้อ ค ว ร ร ะ วัง ใ นก า รทดสอบ  ค ว รท า ค ว า มส ะอ า ดบ ริ เ วณ ท่ี ทดสอบ ก่ อนพ่ น
สารละลาย Phenopthalein เพื่อ ไม่ให้ฝุ่ นจากการเจาะท่ีติดบนผิวคอนกรีตรบกวนการอ่านค่า 
นอกจากน้ีแต่ละบริเวณท่ีท าการทดสอบ ควรมีการวดัค่าความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชนัหลาย
ต าแหน่งเพื่อให้การทดสอบมี ความแม่นย  าข้ึน เน่ืองจากคุณภาพคอนกรีตของโครงสร้างจริง
อาจไม่สม ่าเสมอ ส่งผลให้ความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชันอาจมีค่าแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  
 

   
  รูปท่ี 3 ความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีท าการทดสอบ  



 

 

 
 

 ความ สามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีต เหมาะส าหรับใชต้รวจสอบ
โพรงภายในคอนกรีต หรือความต่อเน่ืองของโพรงภายในคอนกรีต โดยท่ีถ้าคอนกรีตมี
ความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีตสูง แสดงว่าคาร์บอนไดออกไซดมี์โอกาสแพร่
เขา้ไปในในคอนกรีตไดเ้ร็ว นอกจากน้ีความช้ืนและออกซิเจนมีโอกาสท่ีจะท าปฏิกิริยากบั
เหล็กแลว้เกิดเป็น สนิมข้ึนไดง่้าย การทดสอบอาจท าโดยเจาะรูเขา้ไปในคอนกรีต จากนั้นใช้
เคร่ืองมือทดสอบความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผวิคอนกรีตท าการดูด อากาศออกจากรูจน
มีความดันต ่ากว่าความดันบรรยากาศ จากนั้ นจึงหยุดดูดอากาศและท าการวดัอัตราการ
เปล่ียนแปลงความดันท่ีเกิดข้ึน ภายในรูซ่ึงเกิดจากการท่ีอากาศภายนอกพยายามไหลผ่าน
คอนกรีตเข้ามาในรู วิธีการทดสอบน้ีใช้เวลาในการติดตั้ งและทดสอบไม่เกิน 5 นาที รูป
ท่ี 4 แสดง การติดตั้ งเพื่อทดสอบความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีต ผลการ
ทดสอบพบว่าต าแหน่งท่ีมีรอยร้าว มีโพรงภายในคอนกรีต หรือมีรอยต่อระหว่างปูนฉาบกบั
คอนกรีตส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง จะใหค่้าความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีตสูงมาก 
ในขณะท่ีคอนกรีตทัว่ไปท่ีมีคุณภาพดีจะใหค่้าความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิว คอนกรีต
อยูใ่นเกณฑดี์ การทดสอบน้ีเหมาะส าหรับใชท้ดสอบร่วมกบัวธีิการทดสอบอ่ืนๆ  
 

                                       
                          รูปท่ี 4 การติดตั้งเพื่อทดสอบความสามารถในการซึมซาบอากาศ 
 



 

 

 
 Half-cell potential เหมาะส าหรับทดสอบโอกาสการเกิดสนิม และการทดสอบ Linear 

polarization เหมาะส าหรับทดสอบอัตราการเกิดสนิม ตัวอย่างการทดสอบดังแสดงในรูป
ท่ี 5 ซ่ึงการทดสอบ Half-cell potential เป็น การทดสอบการเกิดสนิมท่ีมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยปลายดา้นหน่ึงตอ้งมีการต่อสายไฟเขา้กบัเหล็กเสริมในคอนกรีตท่ีท าการวดั 
ในขณะท่ีปลายอีกดา้นต่อเขา้กบั Electrode ซ่ึงทาบอยูบ่นผิวคอนกรีต ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการวดั 
โดยท่ีถา้ค่า Half-cell potential มีค่ายิง่ต  ่าแสดงใหว้่าบริเวณดงักล่าวมีโอกาสเกิดสนิมสูงส่วน
การทดสอบ Linear polarization นั้นเป็นการวดัอตัราการเกิดสนิมโดยตรง ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลา
ในการทดสอบนานกวา่การทดสอบ Half-cell potential และชุดอุปกรณ์ทดสอบมีราคาแพงกว่า
ชุดทดสอบ Half-cell potentialค่อนขา้งมาก การทดสอบ Linear polarization เหมาะส าหรับใช้
ในการยนืยนัต าแหน่งของการเกิดสนิม ซ่ึงถา้ Linear polarization แสดงค่า Corrosion current 
density ท่ีสูงแสดงว่าบริเวณคอนกรีตเสริมเหล็กดงักล่าวมีอตัราการเกิดสนิมท่ีสูง จากผลการ
ทดสอบอาคารทั้ ง 18 แห่งพบว่าค่า Half-cell potential ท่ีมีค่าต ่าควบคู่กับค่า Linear 
polarization ท่ี มีค่าสูงแสดงถึงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมท่ีชัดเจน สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบสนิมเหลก็ของเหลก็เสริมดว้ยสายตาของบริเวณดงักล่าว ขอ้ควรระวงัในการทดสอบ 
ควรมีการตรวจสอบความต่อเน่ืองของเหลก็เสริมก่อนการทดสอบ ต าแหน่งท่ีท าการทดสอบไม่
ควรมีความตา้นทานทางไฟฟ้าของเหล็กเสริมบริเวณท่ีท า การทดสอบมากเกินไป และควร
ตรวจสอบขั้ วของเคร่ืองมือท่ีท าการทดสอบ เพื่อไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลยอ้ยกลับ 
นอกจากน้ีจากการสอบเทียบในหอ้งปฏิบติัการพบว่าคอนกรีตท่ีคาร์บอเนต และคอนกรีตท่ีช้ืน
มีผลต่อค่า Half-cell potential และค่า Linear polarization ท่ีวดัไดค่้อนขา้งมาก ดงันั้นการวดั
ค่า Half-cell potential และค่า Linear polarization ควรน าปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มมาร่วมใน
การประมวลผลดว้ย เพื่อให้การประเมินความเป็นสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมี
ความแม่นย  าข้ึน 

 
 
 
 



 

 

 

           
     

              
 

     รูปท่ี 5 การทดสอบ Half-cell potential (ซา้ย) และการทดสอบ Linear polarization (ขวา) 

 

 



 

 

 

กติติกรรมประกาศ 
ทางผู้จัดท าขอขอบคุณสภาวจิัยแห่งชาติ (วช) ทีใ่ห้ทุนสนับสนุนในการวจิัยนี ้

สรุป 
การ ตรวจสอบการเกิดสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ควรมีการวางแผน

ในการเก็บ ขอ้มูลท่ีดี การส ารวจดว้ยสายตาเบ้ืองตน้จะช่วยในการก าหนดต าแหน่งทดสอบได ้
จากการตรวจสอบอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ในช่วงอาย ุ10 – 60 ปี พบการเกิดสนิมของอาคาร
ตลอดช่วงท่ีท าการทดสอบ การใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ
คุณภาพคอนกรีต ปัจจัยท่ีท าให้เกิดสนิม และการทดสอบการเกิดสนิม ควบคู่กับการรู้ถึง
ขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือทดสอบท่ีน ามาใชต้รวจสอบ จะช่วยใหก้ารประมวลผลการเกิดสนิมใน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็มีความแม่นย  า ข้ึน 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egce/index.php/research-
galleries 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เถ้าปาล์มน า้มัน : วสัดุปอซโซลานในอนาคต

ส าหรับคอนกรีต 

 

ชัย จาตุรพทิักษ์กลุ 
ศาสตราจารย์ 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 
เถ้าปาล์มน า้มนั 

เถา้ปาลม์น ้ ามนั (palm oil fuel ash) เป็นวสัดุพลอยไดจ้ากการน ากากของผลปาลม์
น ้ ามนั ไดแ้ก่ เศษกะลา เส้นใย และทลายปาลม์เปล่าของผลปาลม์ (ดงัแสดงในรูปท่ี 1) เผาเป็น
เช้ือเพลิงให้กับหม้อก าเนิดไอน ้ า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  มีอุณหภูมิท่ีใช้ในการเผาไหม้
ประมาณ 800-9000C 

ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ์  [1] พบว่าในปี พ.ศ. 
2544 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกปาลม์ประมาณ 1,457,000 ไร่ และมีผลผลิตเป็นอนัดบั 4 ของโลก
ประมาณ4,089,000 ตนัต่อปี ท าให้กากของผลปาลม์มีปริมาณท่ีสูงตามผลการผลิตปาลม์หรือ
ประมาณ 2,147,000 ตนัต่อปี และหลงัจากการเผาพบว่าเถา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณสูง
ถึง 107,000 ตนัต่อปี เถา้ปาลม์น ้ ามนัมีลกัษณะเป็นผงฝุ่ นน ้ าหนกัเบาสามารถฟุ้งกระจายไดง่้าย 
(ดงัแสดงในรูปท่ี 2) เถา้ปาลม์น ้ามนัท่ีเกิดข้ึนมีการน ามาใชป้ระโยชนน์อ้ยมากเม่ือเทียบกบั 



 

 

 
 
ปริมาณท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี ส่วนใหญ่ต้องน าไปท้ิง ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการก าจัดท้ิง
ตามมา เช่น ปัญหาทางดา้นสภาวะแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ตารางท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบทางเคมีของเถา้ปาลม์น ้ามนั พบว่าผลรวมของ SiO2, 
Al2O3 และ Fe2O3 ของเถา้ปาลม์น ้ ามนั มีค่าร้อยละ 70 มีปริมาณ SO3 ต ่ากว่าร้อยละ 5 และ
ปริมาณLOI ร้อยละ 10 ซ่ึงถือว่าค่อนขา้งสูง ซ่ึงปริมาณ LOI ท่ีสูงน้ีอาจเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีใช้
ในการเผาไม่สูงมาก เพราะการเผาท่ีอุณหภูมิสูงจะท าให้เกิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์และส่งผล
ให้ LOI มีค่าต ่ าลง  ดงันั้นเมื ่อพ ิจารณาองคป์ระกอบทางเคมีของเถา้ปาลม์น ้ ามนั ตาม
มาตรฐาน  ASTM C 618 [2] พบว่าเถา้ปาลม์น ้ ามนัสามารถจดัเป็นวสัดุปอซโซ
ลาน Class N ได  ้อย่างไรก็ตามยงัไม่มีมาตรฐานโดยตรงในการน าเถา้ปาล์มน ้ ามนัไปใช้ใน
คอนกรีต 

 
ลกัษณะรูปร่างของเถ้าปาล์มน า้มนั 

ลกัษณะอนุภาคของเถา้ปาลม์น ้ามนัก่อนและหลงับดดงัแสดงในรูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4 
พบวา่เถา้ปาลม์น ้ามนัก่อนบดมีลกัษณะรูปร่างโดยรวมค่อนขา้งหยาบ ความพรุนสูง รูปร่างกลม
มนติดต่อกนัเป็นกลุ่มกอ้น และขนาดไม่สม ่าเสมอ ส่วนเถา้ปาลม์น ้ามนัหลงับดมีลกัษณะอนุภาค
เป็นเหล่ียมมุม รูปร่างไม่แน่นอน อนุภาคมีขนาดและความพรุนลดลงเม่ือเทียบกบัเถา้ปาลม์
น ้ามนัก่อนบด 

ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมีโดยประมาณของเถา้ปาลม์น ้ามนัเปรียบเทียบกบั
ปูนซีเมนตแ์ละวสัดุปอซโซลานชนิดอ่ืน 

 

 

 

 



 

 

 
 

ออกไซด ์ ร้อยละโดยน ้าหนกั (%) 
ปูนซีเมนต์
ประเภท I 

เถา้ถ่านหินแม่เมาะ เถา้ปาลม์
น ้ามนั 

ซิลิกา
ฟูม 

เถา้
แกลบ 

SiO2 20 48 65 92 90 
Al2O3 5 26 3 0.7 0.5 
Fe2O3 3 10 2 1.2 2.0 
CaO 60 5 6 0.2 0.5 
MgO 1.1 2 3 0.2 0.2 
SO3 2.4 0.7 0.4 - 1.5 

ออกไซด์
อ่ืนๆ 

1.5 1.3 7 2.6 - 

LOI. 2 3 10 - 4.7 
 
                                                         

                                                               
                         

                                                              รูปท่ี 1 กองกากปาลม์ก่อนเผาเป็นเช้ือเพลิง 



 

 

 
 

                                                                    
                                                                             รูปท่ี 2 กองเถา้ปาลม์น ้ามนั 
 

                                                                     
                                                                           รูปท่ี 3 เถา้ปาลม์น ้ามนัก่อนบด 
 

                                                                    
                                                                            รูปท่ี 4 เถา้ปาลม์น ้ามนัหลงับด 

 

 



 

 

 

ผลกระทบของเถ้าปาล์มน า้มนัต่อคอนกรีตสด 
เถา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีบดละเอียดมีความพรุนน้อยกว่าเถา้แกลบบดละเอียดท่ีมีขนาด

เท่ากนั ดัง นั้นการใช้เถา้ปาล์มน ้ ามนัในการแทนท่ีปูนซีเมนต์ไม่ท าให้ความตอ้งการน ้ าใน 
ส่วนผสมเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีของการใช้ เถ้าแกลบ
บดละเอียด แต่การใชเ้ถา้ปาลม์ท่ีไดจ้ากโรงงานโดยตรงจะใชป้ริมาณน ้ าท่ีมากข้ึนในส่วนผสม
คอนกรีตเน่ืองจากการดูดน ้ าของเถา้ปาล์มน ้ ามนัระยะ เวลาการก่อตวัของคอนกรีตท่ีใช้เถา้
ปาลม์แทนท่ีปูนซีเมนตจ์ะเป็นเช่นเดียวกบั กรณีของการใชว้สัดุปอซโซลานทัว่ไป คือ จะท าให้
ระยะเวลาการก่อตวัเร่ิมตน้ของคอนกรีตผสมเถา้ปาลม์น ้ามนัยาวนานข้ึน กวา่กรณีของคอนกรีต
ท่ีไม่มีเถา้ปาลม์น ้ามนัประมาณ 15-20 นาทีเม่ือแทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 10-20 และการก่อตวัจะ
นานกว่าคอนกรีตท่ีไม่ผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัประมาณ 40-60 นาทีเม่ือแทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 
30-40 [3] 
ผลกระทบของเถ้าปาล์มน า้มนัต่อคอนกรีตทีแ่ขง็ตัวแล้ว 

การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์เถา้ปาลม์น ้ ามนัในงานคอนกรีตเร่ิมข้ึนในปี 
ค.ศ. 1990 โดย Tay [4] ได้ศึกษาการใช้เถา้ปาล์มน ้ ามันแทนท่ีปูนซีเมนต์ในอตัราร้อย
ละ 10 ถึง 50โดยน ้ าหนักวสัดุประสานเพื่อท าคอนกรีต พบว่าเถา้ปาลม์น ้ ามนัมีคุณสมบติัเป็น
วสัดุปอซโซลานต ่า และคอนกรีตท่ีแทนท่ีเถา้ปาลม์น ้ ามนัมากกว่าร้อยละ 10 มีก าลงัอดัต ่ากว่า
คอนกรีตท่ีไม่มีเถา้ปาลม์น ้ ามนัเป็นส่วนผสม ทั้งน้ีเน่ืองจากเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีน ามาใชมี้อนุภาค
ขนาดใหญ่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 Hussin และ Awal [5] นกัวิจยัชาวมาเลเซียไดศึ้กษาการน าเถา้
ปาล์มน ้ ามนัมาใช้เป็นวสัดุปอซโซลาน โดยบดเถา้ปาล์มน ้ ามันให้มีความละเอียดมากกว่า
ปูนซีเมนต์ และแทนท่ีในอตัราร้อยละ  10 ถึง 60 พบว่าคอนกรีตท่ีผสมเถา้ปาล์มน ้ ามนัร้อย
ละ 30 ให้ก าลงัอดัสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัอัตราการแทนท่ีอ่ืนๆ และก าลงัอัดท่ีช่วงอายุ
ก่อน 28 วนัมีค่าต ่ากว่าคอนกรีตควบคุม แต่หลงัจากนั้นก าลงัอดัมีการพฒันาสูงกว่าคอนกรีตท่ี
ไม่มีเถา้ปาลม์น ้ามนัเป็นส่วนผสมได ้

การศึกษาเถา้ปาลม์น ้ ามนัในประเทศไทยโดย วีรชาติ และคณะ [6] พบว่าเถา้ปาลม์
น ้ามนัก่อนบดไม่เหมาะสมน ามาใชเ้ป็นวสัดุปอซโซลาน เน่ืองจากใหค่้าก าลงัอดัท่ีต  ่า ส่วนการ 



 

 

 
ใชเ้ถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีมีความละเอียดมากเป็นส่วนผสมมอร์ตา้ร์ในอตัราร้อยละ 10 และ 20 โดย
น ้าหนกัวสัดุประสาน สามารถใหก้ าลงัอดัสูงกวา่มอร์ตา้ร์มาตรฐานท่ีอาย ุ90 วนั โดยมีค่าเท่ากบั
ร้อยละ 104 และ 101 ตามล าดบั 

สุรพนัธ์ และคณะ [7] ไดท้ าการศึกษาการน าเถา้ปาลม์น ้ ามนัมาใชเ้ป็นวสัดุปอซโซ
ลาน พบว่าเถา้ปาล์มน ้ ามนัมีองค์ประกอบทางเคมีหลกั คือ SiO2 มากกว่าร้อยละ 70 ซ่ึง เป็น
องคป์ระกอบหลกัของวสัดุปอซโซลาน และมีศกัยภาพเพียงพอสามารถใชเ้ป็นวสัดุปอซโซลาน
ไดห้ากมีความละเอียดสูง และก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมเถา้ปาล์มน ้ ามนับดละเอียดมากใน
อตัราร้อยละ 30 ยงัมีค่าสูงกวา่มอร์ตา้ร์มาตรฐานท่ีอาย ุ28 วนัข้ึนไป การศึกษาของ วีรชาติ และ
คณะ [8] พบว่าดัชนีก าลังอัดของเถ้าปาล์มน ้ ามนัท่ีบดละเอียดมากมีค่าสูงกว่าร้อยละ 75 ท่ี
อาย ุ7 และ 28วนั และแท่งมอร์ตา้ร์ท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัมีการขยายตวัเน่ืองจากซลัเฟตต ่ากว่า
แท่งมอร์ตา้ร์ท่ีไม่มีเถา้ปาลม์น ้ามนัเป็นส่วนผสมดว้ย 

การ ใชเ้ถา้ปาลม์น ้ามนัในส่วนผสมคอนกรีต พบว่าเถา้ปาลม์น ้ ามนับดละเอียดจนมี
ขนาดอนุภาคประมาณ 7.3 ไมโครเมตร แทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 10 และ 20 สามารถใหก้ าลงั
อดัของคอนกรีตสูงกว่าคอนกรีตควบคุมท่ีไม่มีเถ้าปาล์มน ้ ามัน ท่ีอายุ 7 และ 60 วนั 
ตามล าดบั โดยท่ีการแทนท่ีร้อยละ 30 ยงัสามารถใหก้ าลงัอดัไดถึ้งร้อยละ 99 ท่ี อาย ุ90 วนั [3] 

นอกจากน้ี วนัชัย และคณะ [9] ยงั ได้ศึกษาการน าเถา้ปาล์มน ้ ามนัมาใช้ในงาน
คอนกรีตก าลงัสูง พบว่าเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีบดละเอียดสามารถน ามาใชใ้นการแทนท่ีปูนซีเมนต์
ในการ ท าคอนกรีตก าลงัสูงได ้โดยสามารถแทนท่ีไดสู้งถึงร้อยละ 30 และคอนกรีตท่ีผสมเถา้
ปาล์มน ้ ามนัร้อยละ 20 ยงัมีค่าก าลงัอดัสูงกว่าคอนกรีตท่ีผสมซิลิกาฟูมร้อยละ 5 ดว้ย โดยมี
ก าลงัอดัสูงถึง 88-91 เมกาปาสกาลเม่ือใชเ้ถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีมีขนาด 10.1 ไมโครเมตร แทนท่ี
ปูนซีเมนตร้์อยละ 10-30 
อนาคตของการใช้เถ้าปาล์มน า้มนัในงานคอนกรีต 

ปัจจุบนัมีนโยบายจากภาครัฐฯในการส่งเสริมการปลูกปาลม์น ้ ามนัมากข้ึน เพราะ
น ้ ามันปาล์มเป็นวัตถุ ดิบส าคัญท่ีใช้ในการผลิตไบโอดีเซลซ่ึงเ ป็นเ ช่ือเพลิงส าหรับ
รถยนต ์ดงันั้นจะมีกากปาลม์ตลอดจนเถา้ปาลม์น ้ามนัเพิ่มข้ึนอยา่งมาก โดยคาดวา่อาจจะเพิ่ม 



 

 

 
มากกว่า 3 เท่าใน10 ถึง 15 ปีขา้งหน้า แต่การน าเถา้ปาล์มน ้ ามนัไปใช้ประโยชน์ยงัน้อย
มาก โดยเฉพาะการน ามาใชใ้นงานคอนกรีต (ซ่ึงเป็นหนทางท่ีใชป้ระโยชน์ไดง่้ายและปลอดภยั
ท่ีสุด) เน่ืองจากยงัเป็นวสัดุปอซโซลานชนิดใหม่ ซ่ึงผูใ้ชง้านหรือผูดู้แลส่วนผสมคอนกรีตยงัไม่
แน่ใจท่ีจะน าเถา้ปาลม์น ้ามนัไปใชง้านหรืออาจเขา้ใจดีถึงผลของการน าเถา้ปาลม์น ้ามนัไปใชใ้น
งานคอนกรีต แต่เจา้ของโครงการยงัไม่ตอ้งการให้ใช้ในโครงการของตน ดงันั้นการส่งเสริม
งานวิจยัและพฒันาการใช้เถา้ปาล์มน ้ ามันในส่วนผสมคอนกรีตจึงยงัต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองและเพิ่มจ านวนมากยิ่งข้ึน เพราะเถา้ปาล์มน ้ ามนัเป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในบา้นเรา มี
จ  านวนมากข้ึนทุกปี หากไม่สามารถน ามาใช้ได้ก็ตอ้งน าไปท้ิง (ในบ้านเราเอง) แต่ถา้หาก
น าไปใชไ้ดจ้ะเป็นการก าจดัทั้งเถา้ปาลม์น ้ามนัและลดปัญหาท่ีเกดข้ึนจากการท้ิงเถา้ปาลม์น ้ ามนั
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสุด 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัการใช้เถา้ปาล์มน ้ ามนัในส่วนผสมคอนกรีตจะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมาก “เพราะจะเป็นข้อมูลส าคญัในการก าหนดมาตรฐานอตุสาหกรรม เร่ือง การ
ใช้เถ้าปาล์มน ้ามันเพื่อเป็นวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต” ถา้หากประเทศไทยสามารถมี
มาตรฐานอุตสาหกรรมการใชเ้ถา้ปาลม์น ้ามนัในงานคอนกรีตเกิดข้ึน ยอ่ม เป็นแนวทางท่ีส าคญั
ในการน าเถา้ปาลม์น ้ ามนัไปใชใ้นส่วนผสมคอนกรีตไดอ้ยา่งถูก ตอ้งและเหมาะสม และสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการน าเถา้ปาลม์น ้ามนัไปใชใ้นส่วนผสมคอนกรีตต่อไป 

 
เอกสารอ้างองิ 
1.  ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร, ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2545, สถิติการเกษตรแห่ง

ประเทศไทย ปีเพาะปลูก 2544/45, เล่มท่ี 43, 121 หนา้. 
2.  American Society for Testing and Materials, 2010, “ASTM C 618 – 08a: Standard 

Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in 
Concrete”, ASTM International, 3 pp. 

3.  ธิรสิทธ์ิ แซ่ต้ิง วรีชาติ ตั้งจิรภทัร, ชยั จาตุรพิทกัษก์ลุ, และ ไกรวฒิุ เกียรติโกมล, “การ
พฒันาเถา้ปาลม์น ้ามนัเพื่อใชเ้ป็นวสัดุปอซโซลานในงานคอนกรีต” เอกสารประกอบการ 



 

 

 
ประชุมวชิาการคอนกรีตแห่งชาติ คร้ังท่ี 2, พ.ศ. 2547, สมาคมคอนกรีตไทย ร่วมกบั 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ, เชียงใหม่, หนา้ 17-22 

4.  Tay, J.H., 1990, “Ash from Oil-Palm Waste as Concrete Material”, Journal of Material 
in Civil Engineering, ASCE, Vol. 2, pp. 94-105. 

5.  Hussin, M.W. and Awal, A.S.M.A., 1996, “Palm Oil Fuel Ash-A Potential Pozzolanic 
Material in Concrete Construction”, Proceedings of the International Conference on 
Urban Engineering in Asian Cities in the 21st Century, 20-23 November 1996, Bangkok, 
Thailand, pp. D361-D366. 

6.  วรีชาติ ตั้งจิรภทัร, จตุพล ตั้งปกาศิต, ศกัด์ิสินธุ์ แววคุม้ และ ชยั จาตุรพิทกัษก์ุล, 
2546, วสัดุปอซโซลานชนิดใหม่จากเถา้ปาลม์น ้ามนั, วารสารวจิยัและพฒันา มจธ., ปี
ท่ี 26, ฉบบัท่ี 4ตุลาคม-ธนัวาคม, หนา้ 459-474 

7.  สุรพนัธ์ สุคนัธปรีย,์ ชรินทร์ นมรักษ ์และ ชยั จาตุรพิทกัษก์ุล, 2545, “การใชก้ากแคลเซียม 
คาร์ไบดแ์ละเถา้ปาลม์น ้ามนัในงานคอนกรีต”, การประชุมใหญ่ทางวิศวกรรม 
ประจ าปี 2545, 20-23 มิถุนายน, กรุงเทพฯ, หนา้ 191-199. 

8.  วรีชาติ ตั้งจิรภทัร, ชยั จาตุรพิทกัษก์ลุ และ ไกรวฒิุ เกียรติโกมล, 2547, “การศึกษาก าลงัอดั
และการยายตวัของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ามนั”, วศิวกรรมสารฉบบัวจิยัและพฒันา, ปี
ท่ี 15ฉบบัท่ี 3, หนา้ 32-39. 

9.  วนัชยั สะตะ, ชยั จาตุรพิทกัษก์ุล และ ไกรวฒิุ เกียรติโกมล, 2546, “การใชเ้ถา้ปาลม์น ้ามนั
และเถา้แกลบ-เปลือกไมใ้นการท าคอนกรีตก าลงัสูง”, วศิวกรรมสารฉบบัวจิยัและพฒันา
, ปีท่ี 14ฉบบัท่ี 2, หนา้ 27-32. 

 

 

 

 



 

 

 

วธีิการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever 

โดย 
ดร. บวรพนัธ์ุ วงศ์อนันต์ 
FREYSSINET (THAILAND) Ltd. 
 
 
วธิีการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever 
บทน า 

วธีิการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever ไดรั้บความนิยมภายหลงัจากสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 หลงั จากสะพานหลายแห่งไดถู้กท าลายลงจากสงคราม ประกอบกบัการพฒันาเทคโน 
โลยดีา้นคอนกรีตอดัแรงเป็นผลใหว้ธีิการก่อสร้าง ประเภทน้ีถูกใชน้ ามาก่อสร้างบ่อยคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

      
 

 
                   วิธีการก่อสร้างสะพานแบบดงักล่าวจะมีลกัษณะการก่อสร้างเพิ่มส่วนยื่นออกไป 
ทั้งสองขา้ง โดยในแต่ละส่วนท่ียืน่ออกไป จะมีการดึงลวดอดัแรง เพื่อตา้นกบัน ้ าหนกัของส่วน
ยืน่ เม่ือขั้นตอนการก่อสร้างถึงช่วงหล่อช้ินสุดทา้ย กจ็ะท าการดึงลวดช่วงกลาง เพื่อรับน ้ าหนกั
ท่ีเกิดจากโครงสร้างต่อเน่ือง (ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2) 

 
 
 
 
 



 

 

 

                              
 

                                                      รูปท่ี 1 แสดงวธีิการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever 
 

                               
  

                                                              รูปท่ี 2 แสดงวธีิการก่อสร้างช่วงสุดทา้ย 

 

 

 



 

 

 

ข้อดีของการก่อสร้างสะพานด้วยวธิี Balance Cantilever มหีลายประการเช่น 
 
- ไม่ตอ้งการนัง่ร้านค ้ายนั (Scaffolding) ท่ีตอ้งใชค้  ้าจากระดบัพื้นล่าง ซ่ึงเหมาะส าหรับในกรณี 
เป็นสะพานขา้มแม่น ้าหรือขา้มถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
- ลดปริมาณการใชแ้บบหล่อคอนกรีต (Formworks) และนัง่ร้านค ้ายนั (Scaffolding) เน่ืองจาก
การหล่อคอนกรีตท าคร้ังละช้ินส่วน (Segment) และใชแ้บบหล่อซ ้ าไดอี้ก 
- ประสิทธิภาพการท างานดีกว่าเน่ืองจากระบบการก่อสร้างเป็นแบบท่ีซ ้ าไปมา ซ่ึงจะท าให้
คนงานมีความช านาญมากข้ึนตามระยะเวลา 
- การก่อสร้างสามารถก่อสร้างไดห้ลายช่วงพร้อมๆ กนั 

 
                   ในปัจจุบนัการก่อสร้างสะพานท่ีนิยมใชข้ึ้นกบัช่วงความยาวสะพาน จากสถิติท่ีเกบ็
รวบรวมมาจดัแบ่งวธีิการก่อสร้างไดด้งัน้ี 
 

    
                      

รูปท่ี 3 แสดงชนิดสะพานกบัช่วงความยาวสะพานท่ีเหมาะสม 
 
 

 



 

 

 
หลกัการและแนวคดิ (CONCEPT) 
ลกัษณะการก่อสร้างดว้ยวิธี Balance Cantilever มีส่วนประกอบของโครงสร้างท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. ช้ินส่วนของคอนกรีต 
- Pier segment คือ ช้ินส่วนของคอนกรีตท่ีอยูบ่ริเวณหวัเสา 
- Segment คือ ช้ินส่วนของคอนกรีตทัว่ไปท่ีหล่อยืน่ออกจากบริเวณหวัเสา 
- Closure pour คือช้ินส่วนของคอนกรีตท่ีต าแหน่งหล่อช่วงเช่ือมต่อสุดทา้ย 
2. ลวดอดัแรง (ดงัแสดงในรูปท่ี 4) 
- Cantilever cables คือลวดท่ีใชเ้พื่อรับแรงจาก moment ลบท่ีช่วงหวัเสาโดยเฉพาะช่วงก่อสร้าง
ท่ีมีการยืน่ของสะพานมากๆ 
- Span cables คือลวดท่ีเสริมในช่วงกลางสะพานเพื่อรับ moment บวกท่ีเกิดหลงัจากท่ีมีการ
ต่อเช่ือมช่วงกลาง (Closure segment) แลว้ 
- Continuity cables คือลวดท่ียาวต่อเน่ือง เพื่อเสริมใหโ้ครงสร้างมีพฤติกรรมแบบคานต่อเน่ือง 
3. ช้ินส่วนของโครงสร้างพเิศษทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
- Traveller Formwork 
- นัง่ร้าน (Scaffolding) 
- Closure beam 
- Temporary Pier 

 

                                     
                                                                            รูปท่ี 4 แสดงต าแหน่งของลวดอดัแรง 



 

 

 
 

วิธีการก่อสร้างด้วย Balance Cantilever จดัได้เป็น 2 ประเภทตามลกัษณะของ
วธีิการยืน่ของโครงสร้าง 
- วธีิสมมาตร (Symmetrical Method) จะท าการก่อสร้างยืน่ทั้ง 2 ขา้ง พร้อมๆ กนั วิธีน้ีจะง่ายใน
ขั้นตอนการออกแบบ แต่ในขั้นตอนการท างานแลว้จะตอ้งการก าลงัคนและอุปกรณ์ในการ
ท างานในเวลาเดียว กัน และต้องการพื้นท่ีบริเวณหัวเสามากพอท่ีจะติดตั้ ง  Formwork 
Traveller ทั้ง 2 ตวัไดใ้นเวลาเดียวกนั 

วิธีอสมมาตร (Asymmetrical Method) จะ ท าการก่อสร้างยืน่ทีละขา้ง เพื่อลดพื้นท่ี
การท างานบริเวณหวัเสาและกระจายการท างานและแรงงานออกไปไม่ พร้อมๆกนั แต่ในการ
ออกแบบจะตอ้งค านึงถึงแนวการเสริมลวดอดัแรงและน ้ าหนกัท่ีก่อสร้างไม่ พร้อมกนัน้ีดว้ย 
 

     
                                                  

                                  รูปท่ี 5 แสดงวธีิการก่อสร้าง 
 



 

 

 
การวเิคราะห์โครงสร้างและผลจากการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา 

เน่ือง จากการก่อสร้างจะท าการหล่อช้ินส่วนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงในแต่ละช้ินส่วนกจ็ะ
ท าการอดัแรง ท าใหห้น่วยแรงท่ีวเิคราะห์จะตอ้งพิจารณาผลการอดัแรงท่ีมีอยูใ่นโครงสร้าง เดิม 
บวกกับการอัดแรงคร้ังใหม่ จึงจะได้หน่วยแรงลัพธ์สุดท้ายท่ีหน้าตัดนั้นๆ ซ่ึงเม่ือท าการ
ก่อสร้างเพิ่มส่วนยืน่ไปเร่ือยๆจนถึงส่วนของการหล่อช้ินส่วน หล่อปิด (Closure pour) และท า
การดึงลวดอดัแรงของลวดช่วงกลาง (Span Tendons) ท า ใหโ้ครงสร้างเปล่ียนสภาพจากช่วงยืน่
เป็นช่วงต่อเน่ืองใชรั้บน ้ าหนกัท่ีสภาวะ ใชง้าน ดงันั้นการวิเคราะห์โครงสร้างจะตอ้งค านึงถึง
ผลดงักล่าวในการค านวณ เพราะค่าหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการก่อสร้าง อาจมีค่าวิกฤติ
กวา่ในสภาวะการใชง้านกเ็ป็นได ้
การวเิคราะห์และออกแบบ 

การวเิคราะห์โครงสร้างของวธีิการก่อสร้างดว้ย Balance Cantilever จะ พิจารณาถึง
สภาพการก่อสร้างซ่ึงค่อยๆ เพิ่มส่วนยืน่ตามเวลา ซ่ึงสภาพน ้ าหนกัท่ีกระท าต่อตวัโครงสร้างจะ
เปล่ียนไปตามสภาพโครงสร้างด้วย เช่น ต าแหน่งของน ้ าหนักจาก Traveller, น ้ าหนักของ
ช้ินส่วน ท่ีเทใหม่ เป็นตน้ จากสภาพน ้าหนกัท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละช่วงเวลาน้ี เป็นผลใหใ้นการ
ออกแบบจะตอ้งพิจารณาสภาพของการก่อสร้างและช่วงเวลาท่ีใชใ้น การก่อสร้างโดยละเอียด 
โดยค านึงถึงผลการเสียรูปอนัเน่ืองมาจากCreep และ Shrinkage ของคอนกรีตดว้ย 

นอก จากการก่อสร้างท่ีเวลาต่างๆ จะมีผลกบัน ้ าหนักท่ีกระท าและหน่วยแรงท่ี
เกิดข้ึนแลว้ ในส่วนของตวัโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง แรงในลวดอดัแรงก็จะมีการสูญเสียไป
ตามเวลาเช่นกนั สาเหตุของแรงในลวดท่ีสูญเสียไปตามเวลาคือ Creep, Shrinkage, Relaxation, 
Elastic Shortening ซ่ึงจะตอ้งน ามาพิจารณาดว้ย 
จ านวนและต าแหน่งลวด 
                   จากผลการวเิคราะห์โครงสร้างเม่ือรวมผลของเวลาและขั้นตอนการก่อสร้างมา
พิจารณาแลว้ การใหจ้  านวนและต าแหน่งลวดจะข้ึนอยูก่บั Moment Diagram ซ่ึงแนวทางการ
จดัลวดจะเป็นไปตาม Moment Diagram ดงักล่าว ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 



 

 

 
 

                             
                                                              รูปท่ี 6 แสดงการจดัลวดกบั Moment ท่ีเกิดข้ึน 
 

 
เสถียรภาพของโครงสร้าง 

การก่อสร้างดว้ยวิธี Balance Cantilever น้ี เสถียรภาพของโครงสร้างเป็นส่ิงส าคญั
โดยเฉพาะการขาดสมดุล  (Overturning) จากสภาพน ้ าหนัก ท่ีเกิดข้ึนไม่เท่ากันทั้ งสองข้าง 
สภาพน ้าหนกัท่ีเกิดจะตอ้งพิจารณามีดงัน้ี 
- ผลแตกต่างของน ้าหนกัโครงสร้างท่ีตั้งสมมุติฐานไวก้บัการก่อสร้างจริง 
- ผลของน ้าหนกัของตวัโครงสร้างกรณีท่ีก่อสร้างดว้ยวธีิ อสมมาตร (Asymmetrical) 
- ผลของน ้ าหนักท่ีกระท าจากอุปกรณ์การก่อสร้างท่ีรู้ต  าแหน่งแน่นอน เช่น  Formwork 
Traveller 
- ผลของน ้าหนกัท่ีกระท าจากการก่อสร้างท่ีมีการเคล่ือนยา้ย เช่น วสัดุ, เคร่ืองมือ, คน ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาเป็นกรณีไป 
- แรงลม 
- สภาวะท่ีรับน ้าหนกัมากข้ึน เน่ืองจากผลของแรงกระแทก (Impact Effect) 
 



 

 

 
หากผลของการพิจารณาพบว่าโครงสร้างไม่เสถียรภาพแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งเสริม

เสถียรภาพของโครงสร้างดว้ยวธีิต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
 
                                   

 
 
                        รูปท่ี 7 แสดงแรงท่ีกระท ากบัโครงสร้างเพื่อพิจารณาเสถียรภาพ 
 
                             

 
 
                                รูปท่ี 8 แสดงวธีิการเสริมเสถียรภาพของโครงสร้าง 



 

 

 
ค่าการโก่งตัว 

ค่าการโก่งตวัของวธีิ Balance Cantilever จะ มีลกัษณะโก่งลง เม่ือมีน ้าหนกัจากการ
ก่อสร้าง และจากน ้ าหนักของคอนกรีตส่วนท่ีหล่อใหม่ แต่จะโก่งตัวข้ึนเม่ือมีการอัดแรง 
นอกจากน้ีผลจากการทรุดของฐานรากกมี็ผลต่อระดบัสะพานเช่นกนั ผลดงักล่าวจะเกิดการโก่ง
ตวัเช่นน้ีซ ้ าซอ้น จนกระทัง่ถึงช่วงท่ีหล่อ Closure Pour ซ่ึงจะตอ้งใหร้ะดบัท่ีท ามาจาก 2 ฝ่ังมีค่า
ใกลเ้คียงกนัเพื่อหล่อส่วนปิดน้ีได ้

ดงั นั้นการค านวณค่าการโก่งตวัโดยละเอียดจึงจ าเป็น เพื่อคาดการณ์ค่าการโก่งตวั
ใหรู้ปร่างของสะพานไดต้ามท่ีตอ้งการในสภาพใชง้าน การวดัค่าการโก่งตวัของแต่ละช่วงท่ีอดั
แรง จะใชเ้ฝ้าดูแนวโนม้การโก่งตวัท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการโก่งตวัท่ีไดจ้ากการ ค  านวณ เพื่อน าไป
ปรับระดับแบบหล่อ ในการหล่อช้ิน (Segment) ต่อไป จนกระทั่งสามารถท าให้ระดับช่วง
ช้ินส่วนหล่อปิด (Closure Pour) มีค่าใกลเ้คียงกนัทั้ง 2 ขา้งใหม้ากท่ีสุด 

 
การวดัและการตรวจสอบการก่อสร้าง 

การ วดัและการตรวจสอบการก่อสร้างเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูค้วบคุมการก่อสร้างตอ้งให ้
ความส าคญั เน่ืองจากจะมีผลถึงลกัษณะรูปร่างของสะพาน ความปลอดภยัในระหว่างการ
ก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้างในสภาวะใช้งาน วิศวกรและผูป้ฏิบติังานควรจะมี
ประสบการณ์และเช่ียวชาญเป็นพิเศษ จุดท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการควบคุมการ
ก่อสร้าง ของสะพาน มี 2 จุด ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
1. Traveller แบ่งเป็นแต่ละช่วงการท างานดงัน้ี 
- ขั้ นตอนการติดตั้ ง ควรตรวจสอบต าแหน่งของ  Tie Down ต่างๆ การยึดโยงกัน
เซ (Bracing) ระดบัลอ้ ระดบัราง ช้ินส่วนห้ิว (Hanger) แบบหล่อต่างๆ 
- ขั้นตอนการหล่อช้ินส่วน ควรตรวจสอบระดบัการหล่อตามแบบท่ีให้ระดบัไว ้ตาม Casting 
Curve 
 



 

 

 
- ขั้นตอนการเล่ือน ควรตรวจสอบวา่ ไดย้ดึรางอยา่งถูกตอ้งเพียงพอและไดถ้อดช้ินส่วนแบบให้
หลุดพน้จากคอนกรีตเดิม ก่อนท าการเล่ือน 
ในทุกขั้นตอนจะตอ้งมีรายการตรวจสอบ (Check List) เพื่อให้มัน่ใจว่าได้ปฏิบติัครบทุก
ขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง 
2. ระดบั ของสะพาน การค านวณระดบัของสะพานถึงจะค านวณโดยละเอียดแลว้ แต่ในสภาพ
จริงอาจไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีใช ้การวดัระดบัตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนจึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญั 
เพื่อใช้ในการปรับแกค่้าสมมุติฐานท่ีใช้ในการค านวณเพื่อให้ระดบัของสะพานให้ มีรูปร่าง
ตามท่ีตอ้งการ 
 
รายละเอยีดของแบบก่อสร้าง (Detailing) 

การให้รายละเอียดต าแหน่งของลวด จะต้องพิจารณาประกอบไปกับช่องเปิด
ท่อ (Sleeve) ต่างๆ ซ่ึงจะมีไวส้ าหรับการยึด Traveller และเหล็กเสริมต่างๆ โดยเฉพาะใน
แนว Web ท่ีอาจจะมาตดักบัแนวลวดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การใช้ Crystalline materials ในการปรับปรุง

ความคงทนของคอนกรีต 
ดุจเทพ ยอดมาลยั1 

ดร.รักติพงษ์ สหมติรมงคล1,2 

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกลุ1 

1ศนูย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC) สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 

บทน า 

ความ คงทนของคอนกรีตและอายุการใชง้านของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับความ สนใจมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะว่าการท่ีโครงสร้างสามารถอยู่ในสภาวะใช้งานได้
ยาวนานข้ึนโดยตอ้งการค่า บ ารุงรักษาลดลง จะเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศอย่าง
ย ัง่ยืนทั้งในเชิง เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีในประเทศพฒันาแลว้ (เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น) พบว่าค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างเก่านั้นมี
แนวโน้ม มากกว่างบประมาณส าหรับการก่อสร้างโครงสร้างใหม่ ดังนั้ น การออกแบบ
โครงสร้างใหม่ควรมีการค านึงถึงความคงทนต่อการเส่ือมสภาพเพื่อเพิ่ม อายกุารใชง้านใหม้าก
ข้ึนหรือลดค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมตลอดอายกุารใชง้านใหน้อ้ยลง 

ความ คงทนของคอนกรีตนั้นมีความสัมพนัธ์กบัความทึบน ้ าของตวัคอนกรีตเอง 
เน่ืองจากคอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีความพรุนอยูต่วั น ้าหรือสารเคมีภายนอกสามารถแทรกซึมเขา้ 



 

 

 

ไปภายในคอนกรีต และอาจก่อใหเ้กิดการเส่ือมสภาพของเน้ือคอนกรีตเองหรือเหลก็เสริมท่ีอยู่
ภาย ในได ้เน่ืองจากในส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป คอนกรีตสามารถเส่ือมสภาพไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น 
การแตกร้าวของคอนกรีตเน่ืองจากแรงกระท าหรือการยดึร้ัง, การเส่ือมสภาพจากคาร์บอเนชัน่
, การเส่ือมสภาพจากคลอไรด,์ การ เส่ือมสภาพจากกรด เป็นตน้ การเส่ือมสภาพของคอนกรีตน้ี
ท าใหอ้ายกุารใชง้านของคอนกรีตสั้นลงและมีค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาสูง ดงันั้น
การเพิ่มความทึบน ้าของคอนกรีตจึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีมีผลต่อการเพิ่ม ความคงทนของคอนกรีต [1] 

การ ท าให้คอนกรีตทึบน ้ านั้ นในอดีตเน้นไปท่ีการใช้ว ัสดุเคลือบไปบนผิว
โครงสร้าง คอนกรีตเพื่อท่ีจะสร้างชั้นเคลือบเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ าหรือสารเคมีอ่ืนๆ แพร่เขา้ไป
ขา้งในได้ ยกตวัอย่างเช่น อีพ็อกซ่ี โพลียูรีเทน และอ่ืนๆ แต่ความสามารถของการใช้วสัดุ
เคลือบไปบนโครงสร้างนั้นไม่ไดท้  าใหต้วัโครง สร้างคอนกรีตเองมีความทึบน ้ าข้ึนแต่อยา่งใด 
ถา้หากวสัดุเคลือบเกิดความเสียหายหรือมีรอยแตก น ้ าก็จะยงัซึมเขา้ไปสู่ภายในโครงสร้าง
คอนกรีตและอาจจะเร่งการเส่ือมสภาพของ ตวัโครงสร้างคอนกรีตได ้

ดังนั้ นวิธีการป้องกันอีกวิธีหน่ึง คือการท าให้ตัวโครงสร้างคอนกรีตนั้ นเองมี
ความสามารถในการทึบน ้ ามากข้ึน  ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  1. 
Hydrophobic คือ การใชว้สัดุประเภทกรดไขมนั เช่น ซิลิโคน โดยเขา้แทรกซึมเขา้ไปอุดรูพรุน
ในคอนกรีต วสัดุประเภทน้ีเป็นวสัดุท่ีไม่ใช้น ้ าในการท าปฏิกิริยา 2. Hydrophillic คือการใช้
วสัดุท่ีเรียกว่า Crystalline materials ซ่ึง จะเขา้ไปท าปฎิกริยาภายในคอนกรีตก่อให้เกิดผลึก
ภายในโครงสร้างคอนกรีตเพื่อ ป้องกนัไม่ให้น ้ าหรือสารเคมีท่ีอนัตรายแพร่เขา้ไปภายในได ้
อยา่งไรกต็าม Crystalline materials น้ีเป็นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและการศึกษาวิจยัยงัมีนอ้ยมาก 
การศึกษาน้ีพยายามท่ีจะศึกษาถึงผลของปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อความคงทนของโครง สร้าง
คอนกรีต 

 
 
 
 



 

 

 
Crystalline materials คอือะไร? 

Crystalline materials เป็น สารผสมเพิ่มท่ีเขา้ไปท าใหค้อนกรีตมีความทึบน ้ าและ
เป็นสารผสมเพิ่ม ท่ีได้รับ การยอมรับเป็นอย่างดีในตลาดของโครงสร้างกันซึมใน
ต่างประเทศ (ดูรูปท่ี 1) ซ่ึงCrystalline materials ก็มีแนวโน้มท่ีจะท าให้ความคงทนของ
คอนกรีตเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี Crystalline materials ยงัสามารถใชใ้นการบ ารุงรักษาโครงสร้าง
คอนกรีต เช่น ใชเ้คลือบผิวโครงสร้างท่ีมีอายุมากแลว้หรือใชซ่้อมแซมส่วนของโครงสร้างท่ีมี 
การแตกร้าว ซ่ึงคุณสมบติัส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นและไม่เหมือนใครของ Crystalline materials คือ 
การสร้างอนุภาคผลึกท่ีทึบน ้ า ในเน้ือคอนกรีต ซ่ึงผลึกดงักล่าวจะอุดช่องว่างเล็กๆภายในเน้ือ
คอนกรีตท าให้น ้ าหรือของเหลว อ่ืนใดไม่สามารถซึมผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใด 
โดยทัว่ไป Crystalline materials อยูใ่นทั้งรูปผงแหง้และรูปของเหลว มีอยูห่ลายชนิดต่างกนัไป
ต า ม ผู ้ ผ ลิ ต ท่ี ต่ า ง กั น  คื อ  แ บ บ ผ ง ใ ช้ ผ ส ม น ้ า ท า บ น ผิ ว ค อ น ก รี ต  (Crystalline 
coating หรือ CCM), แบบผงชนิดผสมในคอนกรีต (Crystalline admixture หรือ CA), แบบ
ของเหลวชนิดบ่มคอนกรีต , แบบของเหลวชนิดผสมในปูนซีเมนต์ เป็นต้น  [2,3] ซ่ึงมี
ส่วนประกอบส าคัญประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์  ทราย และ สารเ ร่ิมต้น
ของ Crystalline materials ท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้างผลึกในเน้ือซีเมนตเ์พสต ์

การท าปฏกิริิยา ของ Crystalline materials 

Crystalline materials สามารถท าปฏิกิริยาและกลายสภาพเป็นผลึกในของคอนกรีต
ดว้ยการรวมตวัเขา้เป็น เน้ือเดียวกนักบัคอนกรีต ซ่ึงอาศยัธรรมชาติและคุณสมบติัเฉพาะตวัของ
คอนกรีตท่ีมีสภาพเป็นรูพรุน มีโพรงอากาศขนาดเล็กกระจายทัว่ไป และมีลกัษณะเป็นสารเคมี
โดยตวัของมนัเอง Crystalline materials อาศยั การแพร่ผ่านน ้ าในเน้ือคอนกรีตเป็นตวักลางใน
การพาสารท าปฏิกิริยาท่ีส าคญัผ่าน รูพรุน เล็กๆในเน้ือคอนกรีต สารเหล่าน้ีจะท าปฏิกิริยากบั
ความช้ืนและสารท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของ ปูนซีเมนต ์– ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ (เช่น แคลเซ่ีย
มไฮดรอกไซด ์เกลือแร่ อ๊อกไซดข์องธาตุต่างๆ รวมทั้งซีเมนตท่ี์คงเหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่) 
ปฏิกิริยาน้ีท าใหเ้กิดผลึกทึบน ้าท่ีแทรกซึมเขา้ไปทัว่รูพรุน ขนาดเลก็ๆของคอนกรีต ท าใหรู้พรุน 



 

 

 

เลก็เหล่าน้ีมีสภาพท่ีไม่ต่อเน่ือง ท าใหค้อนกรีตมีสภาพทึบน ้ า รูปท่ี 2 เป็นภาพขยายลึกลงไปใน
เน้ือคอนกรีตท่ีมี Crystalline materials ผสมอยู่ ทั้งน้ี Crystalline materials ยงัสามารถด าเนิน
ป ฏิ กิ ริ ย า ต่ อ ไ ป ไ ด้ ต ร า บ เ ท่ า ท่ี ค อ น ก รี ต นั้ น ๆ สั ม ผั ส กั บ น ้ า ห รื อ ค ว า ม ช้ื น 
 

 

                                 
                                           รูปที:่ 1 ตวัอยา่งการใช ้crystalline materials ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 

                                     
                                            (ก) ก่อนการเกิดปฏิกิริยา (ข) กลายสภาพเป็นผลึก (ขั้นเร่ิมตน้) (ค) การกลายสภาพ

เป็นผลึก (ขั้นสมบูรณ์) 
                                  รูปที ่2: การเกิดปฏิกิริยาของ crystalline material (www.xypex.co.th) 

 

 
 

http://www.xypex.co.th/


 

 

 

คุณสมบัติของ Crystalline materials ในการเพิม่ความคงทนของคอนกรีต 

จากคุณสมบติัของ Crystalline materials ท่ีท าให้เกิดผลึกทึบน ้ าท่ีแทรกซึมเขา้ไป
ทัว่รูพรุนขนาดเลก็ๆของคอนกรีต ท าใหค้อนกรีตทึบน ้า นอกจากนั้นยงัมีส่วนใหคุ้ณสมบติัของ
คอนกรีตไดเ้ปล่ียนไปในหลายดา้น เช่น 

การเพิม่ก าลงัรับแรงอัดของคอนกรีต 

จากผลการทดสอบก าลงัอดัท่ี 28 วนัของตวัอยา่งคอนกรีตพบวา่คอนกรีตมีความ 
สามารถในการรับแรงอดัมากข้ึนเม่ือถูกเคลือบดว้ย CCM หรือเม่ือผสม 1% CA เขา้ไปในส่วน 
ผสมของคอนกรีต โดยคอนกรีตท่ีผสมดว้ย 1% CA มีก าลงัรับแรงอดัสูงกวา่คอนกรีตท่ีเคลือบ
ดว้ย CCM แสดงในรูปท่ี 3 
 

                                 
                                             

                             รูปที ่3: ก าลงัอดัคอนกรีตท่ีอาย ุ28 วนั 

 



 

 

 

การเพิม่ความทนทานต่อคาร์บอเนช่ัน 

กอ้นตวัอยา่งคอนกรีตถูกทดสอบโดยการน าเขา้ไปในตู ้carbonation chamber แลว้
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปริมาณ 4% หรือ 40000ppm และควบคุมอุณหภูมิกบัความช้ืน
ไวท่ี้ 40องศาเซลเซียสและ 55 % ตามล าดบั เพื่อทดสอบแบบสภาวะเร่งเพื่อใหเ้กิดคาร์บอเนชัน่
ในคอนกรีต รูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความลึกของคาร์บอเนชัน่ของคอนกรีตท่ี
เคลือบดว้ยCCM (จุดทึบ) (ค่าความลึกของคาร์บอเนช่ันในท่ีนีไ้ม่รวมความหนาของช้ัน
เคลือบ) ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือเทียบกบัคอนกรีตชนิดท่ีไม่ไดเ้คลือบ (จุดโปร่ง) ท่ีอตัราส่วน
ผสมเดียวกนั ซ่ึงมีผลมาจากความสามารถในการทนทานต่อคาร์บอเนชัน่ของชั้น
เคลือบ CCM เอง หรือการพฒันาความสามารถในการทนทานคาร์บอเนชัน่เพิ่มสูงข้ึนของ
คอนกรีตใต ้ชั้นเคลือบ ส่วนผลของอตัราส่วนวสัดุต่อน ้าประสานและเถา้ลอยในคอนกรีตจะ
คลา้ยคลึงกบักรณี ของคอนกรีตท่ีไม่ไดเ้คลือบ CCM กคื็อ การเพิ่มอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุ
ประสานและการมีอยูข่องเถา้ลอยจะลดความสามารถในการทนทานคาร์บอเนชัน่ 
 

                             
                     รูปที ่4: ความลึกของคาร์บอเนชัน่ของคอนกรีต ท่ีไม่มีเถา้ลอย 
 



 

 

 

                           
       รูปที ่5: ความลึกของคาร์บอเนชัน่ของคอนกรีตท่ีเคลือบดว้ย CCM ท่ีมีเถา้ลอย 
 

การเพิม่ความทนทานต่อกรดซัลฟูริก 

กอ้นตวัอย่างมอร์ตา้ร์ทดสอบโดยการน าไปแช่ในกรดซัลฟูริกท่ีมีปริมาณความ
เขม้ขน้ 5% แลว้วดัค่าการสูญเสียน ้ าหนกัของกอ้นตวัอยา่งในสภาวะอ่ิมตวัแบบผิวแหง้ แลว้ใช้
วธีิการหาค่าเฉล่ียของน ้าหนกัท่ีหายไปในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ 12 จากผล
การทดลองพบว่า มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% CA (รูปท่ี 6 และรูปท่ี 7) มีการสูญเสียน ้ าหนกัต ่ากว่า
มอร์ต้าร์ปกติ (0.5-S7) และมอร์ต้าร์ท่ีผสมด้วยเถ้าลอย  30% (0.5FA30-S7) ในสัปดาห์
ท่ี 12 มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% CA ท่ีบ่มเป็นเวลา 7 วนั (0.5A1-S7, 0.5FA30A1-S7) สามารถลด
การสูญเสียน ้ าหนกัไปไดถึ้ง 48% และ53% เม่ือเทียบกบัมอร์ตา้ร์ปกติ (0.5-S7) และมอร์ตา้ร์ท่ี
ผสมด้วยเถ้าลอย  30% (0.5FA30-S7) ตามล าดับ ผลการทดลองยงัแสดงให้เห็นอีกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบท่ีท าการแช่เม่ืออาย ุ7 วนั มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% CA จะมีความทนทานต่อกรดได้
ดีข้ึนยิง่ข้ึนเม่ือแช่ท่ีอายมุากข้ึน อยา่งไรกต็ามส าหรับการแช่ท่ีอาย ุ3 วนั มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% 
CA ยงัมีความสามารถในการทนทานต่อกรดไดดี้กวา่มอร์ตา้ร์ปกติ 

มอร์ตา้ร์ท่ีเคลือบดว้ย CCM เม่ือเทียบกบัมอร์ตา้ร์ท่ีไม่ไดเ้คลือบ พบว่ามีการสูญเสีย
น า้หนักท่ีน้อยลง (รูปท่ี 8 และรูปท่ี 9) อยา่งไรกดี็ความสามารถทนทานต่อกรดยงันอ้ยกวา่มอร์ 



 

 

 

ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย1% CA มอร์ตา้ร์ท่ีเคลือบท่ีอายุ 1 วนั (C1S3) มีการสูญเสียน ้าหนกัท่ีนอ้ยท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัมอร์ตา้ร์ท่ีเคลือบท่ีอายอ่ืุนๆ 
 

                          
ที ่6: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีไม่มีเถา้ลอยและ 1%CA ท่ีอตัราส่วนน ้าต่อ
วสัดุประสาน 0.5 
 

                          
รูปที ่7: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีเถา้ลอยและ 1%CA ท่ีอตัราส่วนน ้าต่อ
วสัดุประสาน 0.5 

 



 

 

 
 

                           
รูปที ่8: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีไม่มีเถา้ลอยท่ีอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุ
ประสาน 0.5 
 

                          
ที ่9: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีเถา้ลอยท่ีอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 0.5 
 

การเพิม่ความทนทานต่อคลอไรด์ 

ทดสอบโดยการน ากอ้นตวัอยา่งซีเมนตเ์พสตแ์ช่ลงในน ้าเกลือท่ีมีปริมาณ NaCl อยู่
ท่ี 1.82% ในระยะเวลา 3 และ 6 เดือน พบวา่ปริมาณของคลอไรดใ์นแต่ล่ะความลึกของกอ้น 



 

 

 

ตวัอยา่งท่ีเคลือบดว้ย CCM และกอ้นตวัอยา่งท่ีผสมดว้ย 1% CA มีค่าลดลง เม่ือเทียบกบักอ้น
ตวัอยา่งปกติ แสดงในรูปท่ี 10 และ 11 ซ่ึง การท่ีความสามารถต่อการทนทานของคลอไรดท่ี์
เพิ่มข้ึนน้ี สามารถลดอตัราการเส่ือมสภาพของเหลก็เสริมภายในในโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหลก็ ท่ีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทะเลได ้

                       
รูปที ่10 ปริมาณคลอไรดใ์นแต่ล่ะความลึกของตวัอยา่งชนิดท่ีไม่ไดเ้คลือบเทียบกบัชนิดท่ี
เคลือบดว้ย CCM 

                        
รูปที ่11 ปริมาณคลอไรดใ์นแต่ล่ะความลึกของตวัอยา่งชนิดท่ีไม่ไดเ้คลือบเทียบกบัชนิดท่ีผสมดว้ย 1% CA 



 

 

 

สรุป 

Crystalline materials เป็น วสัดุท่ีนอกจากจะเพิ่มคุณสมบติัเพิ่มความทึบน ้ าของ
คอนกรีตแลว้ ยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่มก าลงัอดัและความคงทนของคอนกรีตได ้ทั้ง
ในการเพิ่มความทนทานต่อคาร์บอเนชัน่ ความทนทานต่อการกดักร่อนของกรดซัลฟูริก และ
การทนทานต่อการซึมผา่นของคลอไรด ์
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