
 

 

 

คุณสมบัตพิืน้ฐานและความคงทนของ

คอนกรีตและคอนกรีตผสมเถ้าลอยทีม่ีการ

แทนทีปู่นซีเมนต์และเถ้าลอยด้วยผงแคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO3) 

 

กฤตยิา แก้วมณ ีและ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเตมิสิริกลุ 

 
 
บทน า 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการใชว้สัดุทดแทนปูนซีเมนตใ์น การผลิตปูนซีเมนตแ์ละ
คอนกรีตอยูห่ลายชนิด ตวัอยา่งเช่น เถา้ลอย ผงหินปูน ผงซิลิกา เป็นตน้ ตวัอยา่งของผลิตภณัฑ์
ปูนซีเมนตท่ี์เห็นอยูก่เ็ช่น พวกปูนก่อ ปูนฉาบท่ีมีการผสมผงหินปูนและผงซิลิกากบัปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดธ์รรมดา หรือพวกปูนปอซโซลานท่ีใชก้บัสภาพแวดลอ้มทะเล ซ่ึงมีเถา้ลอยผสมอยู่
ดว้ย เป็นตน้ ส่วนในงานคอนกรีต วสัดุทดแทนปูนซีเมนตท่ี์เป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดีกคื็อ เถา้
ลอย นัน่เอง การใชว้สัดุทดแทนปูนซีเมนตใ์นงานปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีตเป็นส่ิงท่ีสมควรให ้
การสนบัสนุน เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดตน้ทุนการผลิตในเร่ืองของราคาวสัดุได ้แต่ยงัสามารถ
ลดการใช้พลงังานในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เช้ือเพลิงในการเผาวตัถุดิบเพื่อผลิต
ปูนซีเมนตไ์ดโ้ดยตรงตามอตัราส่วน ท่ีถูกแทนท่ี ซ่ึงจะมีผลในการลดการปล่อยก๊าซท่ีเกิดจาก 



 

 

 

การเผาไหม ้เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) ลงไดอี้กดว้ย เพราะวสัดุทดแทนเหล่านั้นไม่
จ าเป็นตอ้งเผา แต่สามารถผสมกบัปูนซีเมนต์ไดเ้ลย วสัดุทดแทนปูนซีเมนต์แต่ละชนิดจะให้
คุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น การใช้วสัดุดงักล่าวอย่างฉลาด ซ่ึงคือการใช้ขอ้ดีของวสัดุ
ดงักล่าวก็จะท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิต ประหยดัพลงังาน ลดมลภาวะ และปรับเปล่ียน
สมรรถนะของปูนซีเมนตไ์ด ้เป็นท่ีทราบกนัดีว่าเถา้ลอยเม่ือใชใ้นงานคอนกรีตมีขอ้ดีอยูห่ลาย
ประการ คือ ถา้ใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม จะช่วยเพิ่มความสามารถในการท างานได ้ลดการ
สูญเสียการยบุตวั เพิ่มก าลงัในระยะยาว และเพิ่มความคงทนหลายอยา่ง อยา่งไรกดี็ ขอ้เสียหลกั
ของเถา้ลอยต่อคุณสมบติัของคอนกรีตกคื็อ จะท าใหก่้อตวัชา้ ก าลงัในระยะตน้ต ่า เถา้ลอยจึงมกั
ไม่เป็นท่ีนิยมในงานท่ีตอ้งการการเร่งก าลัง และ/หรือถอดแบบเร็ว เช่น งานผลิตช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานคอนกรีตอดัแรงต่างๆ ในงานคอนกรีตดงักล่าว จึงมกั
ใชปู้นซีเมนตช์นิดท่ี 1 หรือปูนซีเมนตช์นิดท่ี 3 ลว้นๆ ผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนต
เป็นวสัดุทดแทนปูนซีเมนตอี์กชนิดหน่ึงท่ี สามารถหาไดใ้นประเทศไทย และมีจุดเด่นแตกต่าง
จากเถา้ลอยอยู่หลายประการ จุดเด่นท่ีส าคญัคือ ท าให้การก่อตวัของคอนกรีตเร็วข้ึน ก าลงัใน
ระยะตน้สูงข้ึน จึงเป็นวสัดุท่ีเหมาะเป็นอย่างยิ่งส าหรับงานคอนกรีตท่ีตอ้งการการก่อตวัเร็ว 
และเร่งก าลงั ผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนตยงัสามารถปรับปรุงคุณสมบติัหลายอย่าง
ของ คอนกรีตได้ เช่น ลดการเยิ้มน ้ า ลดการหดตัว เพิ่มความต้านทานซัลเฟต และความ
ตา้นทานกรด เป็นตน้ อนัท่ีจริง ในปัจจุบนัผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนตน้ีไดมี้การใช้
อยูม่ากมาย ยกตวัอยา่งเช่น การผลิตกระเบ้ืองหลงัคา การผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปต่างๆ 
เช่น เสาเขม็ แผ่นพื้นส าเร็จรูป ผนงัคอนกรีต ท่อคอนกรีต คอนกรีตมวลเบา ตลอดจนช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปขนาดใหญ่ต่างๆ อยา่งไรกดี็ การใชง้านกย็งัไม่แพร่หลายมากนกัเฉกเช่นเถา้
ลอย เน่ืองจากยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั ถึงแมว้่าราคาจะถูกกว่าปูนซีเมนตก์ต็าม บทความฉบบัน้ีจึง
น าเสนอผลการศึกษาคุณสมบติัพื้นฐานของเพสต ์มอร์ตา้ร์ และคอนกรีตท่ีผสมผงหินปูนหรือ
ผลแคล เ ซี ย มค า ร์บอ เ นต เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้อ มู ลพื้ น ฐ าน  ในก า รปร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไ ป 
โดยผงแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีใชใ้นการศึกษามี 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดอนุภาคเฉล่ีย 2µ (LP#02) 
และ 13µ (LP#13) และท าการศึกษาทั้งการใชผ้งแคลเซียมคาร์บอเนตแทนท่ีบางส่วนของ 



 

 

 

ปูนซีเมนต ์และแทนท่ีบางส่วนของเถา้ลอยการก่อตวั  การทดสอบการก่อตวัดว้ยชุดทดสอบ ไว
แคทตามมาตรฐาน ASTM C191 สัดส่วนผสมท่ีทดสอบประกอบดว้ยเพสตธ์รรมดาท่ีมีการ
แทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วน ดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ของน ้ าหนกั
ปูนซีเมนต ์และเพสตผ์สมเถา้ลอยท่ีมีการแทนท่ีเถา้ลอยบางส่วนดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนต 
ร้อยละ 25 และ 50 ของน ้าหนกัเถา้ลอย รูปท่ี 1  แสดงระยะเวลาก่อตวัเร่ิมตน้ และระยะเวลาก่อ
ตวัสุดทา้ยของเพสต ์จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า ผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ 
LP#13) ท่ีถูกน ามาแทนปูนซีเมนต ์และเถา้ลอยบางส่วนนั้น ช่วยเร่งการก่อตวัของเพสตไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี  โดยยิง่แทนในอตัราส่วนท่ีมากและขนาดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเลก็ลง เวลาใน
การก่อตวัของเพสตก์จ็ะยิง่ลดลง 

   
 

                                    
 

ก าลงัอดัในส่วนของก าลงัอดันั้น จากการทดสอบดว้ยมอร์ตา้ร์ (ดูตารางท่ี 1) พบว่า 
การแทนท่ีบางส่วนของปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอยดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02  



 

 

 

และ LP#13) นั้น ถา้แทนในปริมาณท่ีเหมาะสม (optimum content) ก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์จะ
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะตน้แต่ปริมาณท่ีเหมาะสม (optimum content) นั้นจะ
ข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนด้วย เช่น ปริมาณวัสดุประสาน และขนาดอนุภาคของผงแคลเซียม
คาร์บอเนต เป็นตน้ ยิง่ขนาดอนุภาคของผงแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเล็กลง ก็จะท าให้เห็นผลใน
เร่ืองก าลงัอดัท่ีเพิ่มข้ึนมาชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
 

                                  
 
 

ในการทดสอบก าลงัอดัดว้ยคอนกรีต ทดสอบกบัสัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีปริมาณ
วสัดุประสานต ่า (ไม่เกิน 300 กก./ม.3) ทั้งในคอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตล์ว้น และคอนกรีตผสม
เถา้ลอย โดยคอนกรีตผสมเถา้ลอยนั้นจะมีปริมาณเถา้ลอยร้อยละ 30 โดยน ้าหนกัของวสัดุ 



 

 

 

ประสาน ทั้งน้ีปูนซีเมนตบ์างส่วนจะถูกแทนท่ีดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตในส่วนผสมท่ีเป็น 
คอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตล์ว้น และ เถา้ลอยบางส่วนจะถูกแทนท่ีดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตใน
คอนกรีตผสมเถา้ลอยใน อตัราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 20 โดยน ้าหนกัของวสัดุประสาน ผลของ
ก าลงัอดัและค่าการยุบตวัแสดงในรูปท่ี 2 ถึง 5  จะเห็นไดช้ดัว่า การแทนท่ีดว้ยผงแคลเซียม
คาร์บอเนตขนาดหยาบ (LP#13) ไม่ท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองก าลงัอดั อยา่งไรกต็าม หาก
แทนท่ีดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดละเอียด (LP#02) ในคอนกรีตท่ีมีปริมาณวสัดุประสาน
สูง (500 กก./ม.3) จะช่วยเพิ่มก าลงัอดัในระยะตน้ ดูรูปท่ี 6   

 
 

                                  
 



 

 

 

                          
 

                              
           



 

 

 

                      
 

                   
 
 



 

 

 

ความคงทน 

 
1.1 การตา้นทานซลัเฟต 

การทดสอบการตา้นทานสารละลายซลัเฟต (sulfate resistant) ท าการทดสอบโดย
ใช้แท่งมอร์ตา้ร์ แบ่งส่วนผสมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนดว้ยผง
แคลเซียมคาร์บอเนต อีกกลุ่มหน่ึงแทนท่ีเถา้ลอยบางส่วนด้วยผงแคลเซียมคาร์บอเนต โดย
แทนท่ีผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ LP#13) ในอตัราส่วนร้อยละ 5 และ 10 
ต่อน ้ าหนัก ส าหรับส่วนผสมท่ีมีเถา้ลอยนั้น จะมีเถา้ลอยผสมอยู่ในอัตราส่วนน ้ าหนักของ
ปูนซีเมนต ์70:30 และมีอตัราส่วนมวลรวมละเอียดต่อวสัดุประสานโดยน ้าหนกั (sand to binder 
ratio) เท่ากบั 2.75 และอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน (w/b) เท่ากบั 0.45 ในทุกๆ ส่วนผสม แท่ง
ตวัอย่างท่ีทดสอบมีขนาด 25x25x285 มม. หลงัจากถอดแบบ บ่มแท่งตวัอย่างในน ้ า 28 วนั 
หลงัจากนั้นจึงน าไปแช่ในสารละลายโซเดียมซลัเฟต (Na2SO4)  

ผลการทดลองหลงั 277 วนั แสดงในตารางท่ี 2 จะสังเกตุเห็นว่า การแทนท่ีทั้ง
ปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอยบางส่วนดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาด (LP#02 และ LP#13) 
นั้นจะส่งผลให้คอนกรีตสามารถตา้นทานสารละลายซัลเฟตไดดี้ข้ึน ทั้งน้ีทั้งนั้น ผงแคลเซียม
คาร์บอเนตท่ีมีขนาดหยาบ (LP#13) จะใหคุ้ณสมบติัในการตา้นทานซลัเฟตไดดี้กวา่ 

 

 

 

 



 

 

 

                                        
 
1.2 ความตา้นทานคาร์บอเนชัน่ 

การสึกกร่อนโดยขบวนการคาร์บอเนชัน่นั้นไดท้ าการทดลอบดว้ยคอนกรีตทั้งท่ีมี 
ปริมาณวสัดุประสานต ่า และปานกลาง โดยใชต้วัอยา่งขนาด 10x10x10 ซม.  บ่มคอนกรีตใน
น ้ าเป็นเวลา 28 วนั  จากนั้นน าตวัอยา่งไปไวใ้นหอ้งทดสอบคาร์บอเนชัน่ ภายในหอ้งทดสอบ
คาร์บอเนชัน่น้ี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะถูกปล่อยออกมาในปริมาณ 40,000 ppm 
และควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี 50-55% ท าการทดสอบความลึกคาร์บอเนชัน่ท่ี 28 และ 56 วนั
หลงัจากท่ีน าตวัอย่างใส่ไวใ้นห้องทดสอบคาร์บอเนชั่น โดยวิธีพ่นสารละลายฟีนอฟธาลีน 
(phenolphthalein) ผลของการทดสอบแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผง
แคลเซียมคาร์บอเนตขนาดละเอียด  (LP#02) ช่วยลดการเกิดคาร์บอเนชัน่ในคอนกรีตผสมเถา้
ลอยท่ีมีปริมาณวสัดุประสานต ่าๆ แต่ส าหรับคอนกรีตท่ีมีปริมาณวสัดุประสานปานกลางทั้ง
คอนกรีตท่ีใช้ปูนซีเมนต์ ล้วนและคอนกรีตผสมเถา้ลอยนั้น ผงแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด
ละเอียด  (LP#02) ช่วยลดความรุนแรงของคาร์บอเนชัน่ลงทั้งประเภทคอนกรีตท่ีใชแ้ละไม่ใช้
เถา้ลอย 



 

 

  
 

                                      
 

                                 
 
1.3 การหดตวัแบบออโตจีเนียสและการหดตวัแบบแหง้ 

ส าหรับการทดสอบการหดตัวแบบออโตจีเนียส นั้ นทดสอบด้วยเพสต์ โดย
ส่วนผสมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เพสตธ์รรมดาและเพสตผ์สมเถา้ลอย ส่วนผสมท่ีเป็น
เพสตธ์รรมดาปูนซีเมนตจ์ะถูกแทนท่ีบางส่วนดว้ยผงแคลเซียม คาร์บอเนตทั้ง 2 ขนาดใน 



 

 

 

อตัราส่วนร้อยละ 5 และ 10 โดยน ้ าหนกัปูนซีเมนตต์ามล าดบั แต่ส่วนผสมท่ีเป็นเพสตผ์สมเถา้
ลอยในอตัราส่วนร้อยละ 30 โดยน ้ าหนกัปูนซีเมนตน์ั้น ผงแคลเซียมทั้ง 2 ขนาดจะไปแทนใน
ส่วนของเถา้ลอยในอตัราส่วนร้อยละ 5 และ 10 โดยน ้ าหนกัวสัดุประสาน จากผลการทดสอบ
จะเห็นไดว้า่ การแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งสองขนาดนั้นช่วยลด 
การหดตวัแบบออโตจีเนียส และการหดตวัจะลดลงถา้ขนาดอนุภาคของแคลเซียมคาร์บอเนตท่ี
แทนหยาบข้ึนหรือแทน ในอตัราส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ส าหรับการแทนท่ีเถา้ลอยบางส่วนดว้ย
ผงแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น ไม่เกิดประโยชน์ในการช่วยลดการหดตวัแบบออโตจีเนียส แต่ยงัมี
แนวโน้มของการหดตวัท่ีเพิ่มมากข้ึน สังเกตุไดจ้ากท่ีแทนอนุภาคท่ีมีขนาดละเอียดลงไปใน
อตัราส่วนท่ีไม่มาก แต่การหดตวักลบัเพิ่มข้ึน (ดูตารางท่ี 5) 

 
 

                                 
 
 

ส าหรับการหดตวัแบบแห้งนั้น การแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนต
ทั้งสองขนาดนั้นช่วยลดการหดตวั แบบแหง้ และการหดตวัจะลดลงถา้ขนาดอนุภาคของ 



 

 

 

แคลเซียมคาร์บอเนตท่ีแทนหยาบข้ึนหรือแทน ในอตัราส่วนท่ีไม่มากนกั ส าหรับการแทนท่ีเถา้
ลอยดว้ยผงแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น ช่วยลดการหดตวัแบบแหง้เช่นเดียวกนั (ดูตารางท่ี 6) 

 
 
บทสรุป 

ผงหินปูนหรือผงแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นวสัดุทดแทนปูน ซีเมนต์ท่ีมีจุดเด่นใน
การเร่งการก่อตวั และเร่งการพฒันาก าลงัของคอนกรีต ทั้งยงัมีขอ้ดีในเร่ืองการลดการเยิม้น ้ า 
ลดการหดตวั เพิ่มความตา้นทานซลัเฟต และความตา้นทานกรด อีกทั้งมีราคาต ่ากว่าปูนซีเมนต ์
ดงันั้น จึงเป็นวสัดุทดแทนปูนซีเมนตท่ี์น่าจะมีอนาคตสดใสอีกชนิดหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


