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ซิลิกาฟูม  (Silica Fume) หรือ ไมโครซิลิกา  (Microsilica) หรือ ซิลิกาฟูม
ควบแน่น (Condonsed Silica Fume) เป็นวสัดุผสมเพิ่มชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นผลพลอยได้ของ
โรงงานผลิต Silicon Metal และ Ferrosilicon Alloy เป็นขบวนการ Reduction จาก Quartz ท่ี
บริสุทธ์ิไปเป็น  Silicon โดยวิธี  Electric Arc ท่ี อุณหภูมิ สูงถึง  2000oC ท าให้ เ กิดไอ
(Fume) ของ SiO ซ่ึงต่อมาจะออกซิไดซ์ (Oxidize) และกลัน่ตวั (Condense) ท่ีอุณหภูมิต ่าๆ ได้
เป็นอนุภาคขนาดเลก็มากๆของซิลิกาท่ีไม่เป็นผลึก (Glassy Phase)และถูกดกัจบัเพื่อบรรจุใส่ถุง
ไว้  โดยทั่ว ไป ซิ ลิ ก าฟู ม จะ มีขนาดอ นุภ าค เฉ ล่ี ยประมาณ  0.1 mm และ มีพื้ น ท่ี ผิ ว
ประมาณ 20 ถึง 25 ม2/ก (โดยวธีิ Nitrogen Absorption)ขนาดของซิลิกาฟูม (0.1 mm) เป็นขนาด
ท่ีเลก็มากๆ กล่าวคือมีขนาดเลก็กวา่ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดถึ์งกวา่ 100 เท่า 

 
เน่ืองจากอนุภาคของซิลิกาฟูมท่ีเลก็มากๆจึงมีพื้นท่ีผวิสูงมากและอยูใ่นรูปท่ีไม่เป็น

ผลึก ท าให้ซิลิกาฟูมเป็นสารท่ีเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานไดเ้ร็วมาก ปัญหา ของซิลิกาฟูมท่ีพบ
บ่อยเม่ือใชใ้นคอนกรีต คือตอ้งเพิ่มปริมาณน ้าในส่วนผสมเพื่อใหไ้ดค้วามขน้เหลวเท่าเดิม  
 



 

 

 
สาเหตุเน่ืองจากขนาดอนุภาคท่ีเล็กมากๆของซิลิกาฟูมจึงมีการใช้น ้ าท่ีค่อน ขา้งสูงในการ
เคลือบผวิหนา้โรงงานของ Silicon Metal and Ferrosilicon Alloy จะมีผลพลอยไดข้องซิลิกาฟูม
ท่ีร้อยละ 75 หรือมากกวา่จะประกอบดว้ยซิลิกอนกว่าร้อยละ 85 ถึง 95 ท่ีอยูใ่นรูปท่ีไม่เป็นผลึก
ซ่ึงพร้อมจะท าปฏิกิริยาปอซโซลาน ส่วนในโรงงาน Ferrosilicon จะมีผลพลอยไดข้องซิลิกอน
ประมาณร้อยละ 50 และ พบวา่ซิลิกาท่ีมีอยูจ่ะนอ้ยและเป็นผลึกค่อนขา้งมาก ซ่ึงส่งผลใหก้ารใช้
ซิลิกาฟูมเหล่าน้ีในคอนกรีตไม่ดีนกัเน่ืองจากการเกิดปฏิ กิริยาปอซโซลานต ่า 

องค์ประกอบทางเคม ี

องคป์ระกอบหลกัทางเคมีของซิลิกาฟูมคือ  SiO2 ซ่ึงควรจะอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นผลึก
เป็นส่วนใหญ่ คือพร้อมจะท าปฏิกิริยาปอซโซลาน ซิลิกาฟูมท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดมกัจะ
มี SiO2 ท่ีสูงมากคือมกัจะมากกวา่ร้อยละ 90 ข้ึนไป ส่วนท่ีเหลือจะเป็นองคป์ระกอบของ Al2O3, 
Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O และออกไซดอ่ื์นๆ ร้อยละ1 หรือ 2 ซ่ึงออกไซด์เหล่าน้ีถือว่า
นอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัของ SiO2 ซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 90 ข้ึนไป หากน าค่าออกไซดข์องซิลิกา
ฟูมมาเปรียบเทียบกบัของปูนซีเมนต์และเถา้ถ่านหิน จะพบว่ามีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนั
ค่อนขา้งมากดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 องค์ประกอบทางเคมโีดยประมาณของปูนซีเมนต์, เถ้าถ่านหิน, และซิลกิาฟูม 

ออกไซด ์ ปูนซีเมนตป์ระเภท I เถา้ถ่านหิน ซิลิกาฟูม 
SiO2 20 48 92 
Al2O3 5 26 0.7 
Fe2O3 3 10 1.2 
CaO 60 5 0.2 
MgO 1.1 2 0.2 
SO3 2.4 0.7 - 

ออกไซดอ่ื์นๆ 1.5 1.3 2.6 
LOI. 2 3 - 



 

 

 
คุณสมบัติทางกายภาพ 

คุณสมบติั ทางกายภาพของซิลิกาฟูมท่ีเห็นชัดเจนคือเป็นฝุ่ นผงสีค่อนขา้งด าหรือ
เทาหรือ เทาอมขาวท่ีละเอียดมาก แต่ถา้เป็นคอนเด็นซิลิกาฟูมจะมีขนาดอนุภาคท่ีใหญ่ข้ึน
เน่ืองจากการรวมตวัของ ซิลิกาฟูมหลายๆเม็ดเขา้ด้วยกนั ความถ่วงจ าเพาะของซิลิกาฟูมมี
ค่าประมาณ 2.2 ความละเอียดทดสอบโดยวธีิของเบลนมีค่าประมาณ150,000 ซม2/ก ขณะท่ีของ
ปูนซีเมนตมี์ค่าเพียง 3400 ซม2/ก ขนาดของอนุภาคเฉล่ียเม่ือขยายดว้ยกลอ้ง Scanning Electron 
Microscope (SEM) พบว่ามีขนาดอนุภาคเฉล่ียประมาณ 0.1mm ขณะท่ีของปูนซีเมนตป์อร์ต
แลนด์ประเภทท่ี 1 มีค่าประมาณ 15 mm เน่ืองจากมีขนาดท่ีเล็กมากจึงมีปัญหาในการขน
ยา้ย ดงันั้นจึงนิยมน าซิลิกาฟูมมาอดัรวมกนัเพื่อให้มีขนาดใหญ่ข้ึนเรียกว่า คอนเด็นซิลิกาฟูม 
ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 1 ส าหรับคุณสมบติัทางกายภาพของซิลิกาฟูม , เถา้ถ่านหิน, และปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดป์ระเภทท่ี I สามารถในตารางท่ี 2 

 

                               
 
                             

                                                           รูปท่ี 1 ภาพถ่ายขยายดว้ย SEM ของซิลิกาฟูมควบแน่น 
 



 

 

 
ตารางที ่2 คุณสมบัติทางกายภาพของซิลกิาฟูม, เถ้าถ่านหิน และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที ่I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ซิลกิาฟูมในคอนกรีต 
ในประเทศไทย, อเมริกา และ ยุโรป จะใชซิ้ลิกาฟูมในการผสมคอนกรีตโดยการ

ผสม “แยก” กล่าวคือใส่ซิลิกาฟูมในการผสมคอนกรีต แต่ท่ีประเทศแคนาดานอกจากการผสม
แยกแลว้ ยงัมีการใช้ซิลิกาฟูมเป็นส่วนหน่ึงของปูนซีเมนต์ โดยมีซิลิกาฟูมเป็นส่วนผสมใน
ปูนซีเมนตร์าวร้อยละ 8 

เน่ืองจากซิลิกาฟูม มีความละเอียดสูงมากจึงมีปัญหาในเร่ืองการขนส่งหรือใชง้าน
มากพอสมควรเพราะหากไม่ระวงัใหดี้อาจปลิวไปตามลมไดง่้าย ดงันั้นจึงมีการใชซิ้ลิกาฟูมใน
รูปท่ีผสมกับน ้ าให้อยู่ในรูปของเหลวข้น (Slurry Form) อย่างไรก็ตามโรงงานคอนกรีต
ผสมเสร็จหลายๆแห่งยงัคงใชซิ้ลิกาฟูมในรูปของผงหรือคอนเดน็ซิลิกาฟูม เช่นเดิม 

ส าหรับอนัตรายของการสูดซิลิการฟูมเขา้ไปทางลมหายใจยงัไม่มีรายงานท่ีเด่นชดั
นกั แต่วสัดุท่ีละเอียดขนาดน้ีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ลว้นเป็นวสัดุหรือส่ิงแปลกปลอมของ
ร่ างกายทั้ ง ส้ิน  จึ งควรห ลีก เ ล่ี ยงให้ได้ รับ เข้า สู่ ร่ า งกายให้น้อย ท่ี สุด เ ท่ า ท่ีจะน้อย
ได ้นอกจากน้ี U.S. Occpational Safefy and Health Agency (OSHA) ไดร้ะบุไวว้า่ปริมาณฝุ่ น 

คุณสมบติั ปูนซีเมนต์
ประเภทท่ี I 

เถา้ถ่านหิน ซิลิกาฟูม 

ความละเอียดของ 
เบลน (ซม2/ก) 

3400 3800 150,000 

ความถ่วงจ าเพาะ 3.15 2.4 2.2 
สี เทา เทาอ่อนจนถึงเทาเขม้ 

หรือสีน ้าตาล 
เทาด า,เทาอมขาว 



 

 

 
ในท่ีซ่ึงปฏิบติังานไม่ควรสูงเกิน 15 มก/ม3 ส่วน American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists ใหค่้าท่ีต ่ากวา่คือปริมาณของฝุ่ นในท่ีท างานไม่ควรมีค่าเกิน 10 มก/ม3 ซ่ึง
ถา้ปริมาณของฝุ่ นท่ีเกิดในท่ีท างานมีค่าเกินน้ีจะตอ้งใช้หน้ากากกนัฝุ่ นสวมป้องกนัในขณะ
ท างาน การใชค้อนเด็นซิลิกาฟูมแทนซิลิกาฟูมจะสามารถลดปัญหาน้ีไดเ้พราะคอนเด็นซิลิกา
ฟูมจะมีขนาดใหญ่กวา่ปูนซีเมนตแ์ละไม่ปลิวลมง่ายนกั 

 

ผลกระทบของซิลกิาฟูมต่อความสามารถในการเทและการเยิม้น า้ เน่ืองจากซิลิกาฟูมมีความ
ละเอียดสูงมาก ดงันั้นเม่ือใชเ้ป็นส่วนผสมในคอนกรีตท าใหต้อ้งใชป้ริมาณน ้าท่ีมากข้ึน ซ่ึง
แนวทางแกไ้ขในปัญหาน้ีคือการใชส้ารลดน ้าหรือสารลดน ้าพิเศษเขา้ช่วยเพื่อไม่ใหป้ริมาณน ้า
ในส่วนผสมของคอนกรีตสูงจนเกินไปเพราะจะท าใหค้อนกรีตมีก าลงัต ่าลงตามกฎ
ของ Abram’s ส่วนการเยิม้น ้าในคอนกรีตท่ีมีซิลิกาฟูมพบวา่มีค่านอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบั
คอนกรีตท่ีไม่ใชซิ้ลิกาฟูม 

 
ผลกระทบต่ออณุหภูมทิี่สูงขึน้ในคอนกรีต พบว่าการใชซิ้ลิกาฟูมแทนท่ีปูนซีเมนตใ์นคอนกรีต
ไม่ได้ลดอุณหภูมิของคอนกรีต ให้ต  ่าลง ดังนั้นการใช้ซิลิกาฟูมเพื่อวตัถุประสงค์ในการลด
อุณหภูมิเน่ืองจากปฏิกิริยา ไฮเดรชัน่จึงควรหลีกเล่ียง 
ผลกระทบต่อก าลังอัด ซิลิกาฟูมนิยมใช้เป็นวสัดุหน่ึงในการผลิตคอนกรีตก าลงัสูงมาก (120 
MPa ท่ีอายุ 90 วนั) โดย การใชร่้วมกบัสารลดน ้ าพิเศษ ซ่ึงคอนกรีตท่ีไดน้อกจากจะมีค่าก าลงั
อดัท่ีสูงมากแลว้ยงัมีค่าการซึมน ้ าผ่าน ท่ีต  ่ามากดว้ย เพราะซิลิกาฟูมจะไปอุดพวกโครงสร้าง
ของ Pore ของไฮเดรตซีเมนตเ์พสตไ์ว ้การใชซิ้ลิกาฟูมในปริมาณท่ีเหมาะสมแทนท่ีปูนซีเมนต์
ในคอนกรีต  จะมีประสิทธิภาพเหมือนใช้ปูนซี เมนต์ถึ ง  3 หรือ  4 เ ท่า  เ ช่นใช้ซิ ลิกา
ฟูม  1 กก . แทนท่ีปูนซีเมนต์ 3 หรือ  4 กก . ในคอนกรีตแต่ย ังคงให้คอนกรีตท่ีมีก าลัง ท่ี
อายุ 7 หรือ 28 วนัท่ีเท่ากันเพื่อให้เห็นภาพของการใช้ซิลิกาฟูมในคอนกรีต  ขอยกตัวอย่าง
ส่วนผสมคอนกรีตของ R.D. Hooton ท่ีตีพิมพใ์น ACI Material Journal No. 90, March-April  



 

 

 
1993 ท่ีใช้ซิลิกาฟูมแทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ  0, 10, 15 และ 20 ของวสัดุ
ประสาน (ปูนซีเมนต ์+ ซิลิกาฟูม) โดยมีผลการทดลองตามตารางท่ี 3 
ในการทดลองของ Hooton พบว่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีมีซิลิกาฟูมเป็นส่วนผสมแทนท่ีใน
ปูนซีเมนต์มีค่าสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาท่ีอายุ 28 วันค่อนข้างมาก  กล่าวคือคอนกรีต
ธรรมดา (ไม่มีซิลิกาฟูม) มีค่าก าลงัอดัท่ีอายุ 28 วนัเท่ากบั 55.6 MPa แต่เม่ือใช้ซิลิกาฟูมร้อย
ละ 10 (ส่วนผสมท่ี 2), ร้อยละ 15 (ส่วนผสมท่ี 3), และร้อยละ20 (ส่วนผสมท่ี 4) ท าใหก้  าลงัอดั
มีค่าเป็น 70.7 MPa, 75.2 MPa, และ 74.2 MPa ตามล าดบั แต่คอนกรีตเหล่าน้ีเม่ือปล่อยใหมี้อายุ
ครบ 5 ปี กลบัพบว่าคอนกรีตท่ีมีซิลิกาฟูมมากๆ (ร้อยละ20) มีค่าก าลงัอดัลดลง กล่าวคือมีค่า
ก าลงัอดัเท่ากบั 70.3 MPa. ส่วนท่ีมีซิลิกาฟูมร้อยละ 10 และ 15 มีค่าก าลงัอดัเท่ากบั 79.6 
MPa และ 68.6 MPa ตามล าดบั ขณะท่ีคอนกรีตท่ีไม่มีซิลิกาฟูมกลบัมีค่าก าลงัอดัท่ีเพิ่มจาก 55.6 
MPa ท่ีอายุ 28 วนัมาเป็น 86.0 MPa ท่ีอายุ 5 ปี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการใชซิ้ลิกาฟูมในปริมาณ
ร้อยละ 10 ของวสัดุประสานจะใหค่้าก าลงัท่ีดีทั้งท่ีอาย ุ28 วนั และ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ตารางที ่3 อตัราส่วนผสมและก าลงัอดัของคอนกรีตทีม่แีละไม่มซิีลกิาฟูมเป็นส่วนผสม 

 

 
 

การต้านทานการกดักร่อนเน่ืองจากสารเคมี จากการวิจยัพบว่าการใชซิ้ลิกาฟูมในคอนกรีตช่วย
เพิ่มความทนทานต่อการกดักร่อนของซลัเฟต, การแทรกซึมของคลอไรด์ รวมถึงการกดักร่อน
เน่ืองจากน ้ าเค็ม (น ้ าทะเล) ด้วย เหตุท่ีการกัดกร่อนเน่ืองจากสารเคมีข้างต้นลดลง อาจ
เน่ืองมาจากการท่ีโครงสร้างของ Pore ในคอนกรีตท่ีมีซิลิกาฟูมมีขนาดเลก็ลงนัน่เอง 
 
ปฏกิริิยาอลัคาไล-ซิลกิา พบว่าการใชซิ้ลิกาฟูมจะท าใหก้ารขยายตวัเน่ืองจากปฏิกิริยาอลัคาไล-
ซิลิกาในคอนกรีตลดลง Malhotra กล่าวว่าการใช้ซิลิกาฟูมในปริมาณร้อยละ 15 ช่วยลดการ
ขยายตวัของปฏิกิริยาของอลัคาไล-ซิลิกาไดดี้เช่นเดียวกบัการใชเ้ถา้ถ่านหินร้อยละ 30 หรือใช้
ตะกรันเตาถลุงเหลก็ร้อยละ 50 ส่วน Hootonรายงานว่าการใชซิ้ลิกาฟูม ถึงร้อยละ 20 จะลดการ
ขยายตวัไดม้ากกว่าการใชซิ้ลิกาฟูม ท่ีร้อยละ 5, 10, หรือ 15 และการใชเ้พียงร้อยละ 10 กเ็พียง
พอท่ีจะลดปัญหาการขยายตวัของปฏิกิริยาของอลัคาไล-ซิลิกาได ้

ส่วนผสมท่ี อตัราส่วนผสม (kg/m3) สาร 
ลดน ้า 
พิเศษ 
(ml/kg 
CM) 

ค่า 
ยบุ 
ตวั

(mm) 

ก าลงั 
อดัท่ี

28 วนั
(MPa) 

ก าลงัดึง
ผา่ซีก
ท่ี 28 วนั 
(MPa) 

ปูนซีเมนต ์ ซิลิกา
ฟูม 

ทราย หิน น ้า 

1 401 0 729 1211 141 16.1 75 55.6 5.2 
2 361 40 725 725 141 18.2 75 70.7 6.3 
3 341 60 719 719 140 21.4 60 75.2 6.2 
4 320 80 716 716 139 26.2 60 74.2 4.6 



 

 

 
การแข็งตัวและละลายของน ้าสลับกัน  การใช้ซิลิกาฟูมจะเพิ่มความทนทานของคอนกรีตต่อ
สภาวะการแข็งตวัและละลายของ น ้ าสลบักนัไดดี้กว่ากรณีท่ีไม่มีซิลิกาฟูม ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก
การท่ีค่าซึมผ่านน ้ าต  ่าและโครงสร้างของ Pore ท่ีเล็กลง จึงท าให้น ้ าท่ีคา้งอยู่ภายในมีปริมาณ
นอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบักรณีของคอนกรีตทัว่ๆไป 
 
สรุป 

ในปัจจุบนัพบว่าซิลิกาฟูมนิยมใชใ้นการท าคอนกรีตก าลงัสูงและเพื่อเพิ่มความทน 
ทานของคอนกรีตเป็นหลกั ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัใหม้ากคือการผสมซิลิกาฟูมในคอนกรีตควรมี
ความสม ่าเสมอ ตลอดทัว่กนั ควรท าการตรวจสอบว่าซิลิกาฟูมสามารถใชร่้วมกบัสารลดน ้ า
พิเศษไดดี้เพียงใด เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งใชป้ริมาณน ้าในการผสมคอนกรีตมากเกินไป ขอ้ส าคญัอีก
ขอ้หน่ึงคือควรท าการตรวจสอบทางดา้นเศรษฐศาสตร์ดว้ย  เพราะ ราคาของซิลิกาฟูมมีราคา
แพงกว่าปูนซีเมนต์มากเพราะยงัไม่สามารถผลิตข้ึนใช้ ได้ภายในประเทศ กล่าวคือใน
สหรัฐอเมริกาพบว่าราคาของซิลิกาฟูมมีราคาสูงกว่าปูนซีเมนตธ์รรมดา ราว 1 ถึง 3 เท่าแต่ใน
ประเทศไทยมีราคาต่างกนัเกือบ 15ถึง 20 เท่า นอกจากน้ีพึงระลึกเสมอว่า ซิลิกาฟูมเป็นผล
พลอยได ้ซ่ึงในอดีตก่อนท่ีจะมีการศึกษาเพื่อน ามาใชง้านไดน้ั้น ซิลิกาฟูมกคื็อขยะหรือของเสีย
ท่ีตอ้งน าไปก าจดัท้ิง เสียทั้งค่าขนส่งและค่าท้ิงจ านวนมาก แต่ขณะน้ีซิลิกาฟูมเป็นวสัดุท่ีขายได้
และขายในราคาแพงมากดว้ย ส่วนวศิวกรไทยของเรา (รวมทั้งผูเ้ขียนดว้ย) ยงัคงเป็นผูใ้ช้(ซิลิกา
ฟูม-ขยะ-ผลพลอยได)้ และผูรั้บเอาเทคโนโลยีของชาวบา้นมาใชอ้ยา่งไดผ้ลและซ่ือสัตยอ์ย่าง
เหนียวแน่น 

 
หมายเหตุ บทความน้ีคดัมาจาก โยธาสาร ฉบบัเดือน ตุลาคม 2542 

 

 

 


