
 

 

 

(ว่าที่) คอนกรีต กบั (ว่าที)่ นายช่าง 

 
โดย ว่าที่นายช่างหย่าย 

 

คราวท่ีแลว้เราพดูคา้งถึงความคงทน……. 
ความคงทน1 น้ีส าคญันะครับ ….มนัหมายถึงวา่โครงสร้างของคุณจะอยูย่ ั้งยนืยง แค่

ไหน …เอ….แลว้คุณจะรู้ไดย้งัไงว่ามนัจะ”คงทน” อย่างท่ีคุณตอ้งการ.....แลว้”คงทน” มนัแค่
ไหนกนัล่ะครับ.....คุณจะวดัไดย้งัไง.....หลงัจากนั้นคุณจะท ายงัไงต่อ…..เห็นไหมครับ แค่ตั้ง
ค  าถามกป็วดหัวแลว้ การตอบค าถามยิง่หนกัข้ึนไปอีกแหง ๆ แต่ ค  าถามอนัแรกกคื็อท าไมคุณ
ถึงอยา่งให ้“โครงสร้าง” ของคุณคงทนล่ะครับ?..... 

...... ค าตอบง๊ายง่ายนะครับ.....กเ็พราะคุณจะไดใ้ชโ้ครงสร้างไปนาน ๆ เสียค่าซ่อม
น้อย ๆ ไงครับ.....กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้นายช่างทั้งหลายเคยเช่ือว่าคอนกรีตน้ี เป็นวสัดุ
ประเภทชั่วนิจนิรันดร์กาลเลยนะครับ สร้างแลว้สร้างเลย แต่คุณก็เห็นใช่ไหมครับว่าเรามี
คอนกรีต “ข้ีเหร่ และข้ีโรค” อยูท่ัว่ไป… 

ท าไม นะเหรอครับ กเ็พราะคอนกรีตกเ็หมือนกนักบัคนน่ะแหละครับท่ี.....อนิจจงั
.....วตัสังขา รา.....(กรุณาท าเสียงใหเ้หมือนดว้ยคร๊าบ) ใชไ้ปนาน ๆ...ผ่านร้อนผ่านหนาว...ผ่าน
ไออบอวลของเกลือ...ของกาซ) ก็ชักเจ็บ ชักแก่ได.้....สรุปว่าท่ีเขา้ใจมาตั้งนานนัน่….ผิดนะ
ลุง้…เพียงแต่คอนกรีตนั้นตอ้งการการบ ารุงรักษานอ้ยกว่าวสัดุอ่ืนๆ… แต่นัน่ก็หมายความว่า
คุณตอ้ง “รู้จกั” และ เลือก “ท างาน” เลือก “ใช”้ ใหถู้กตอ้ง…แถมดูแลนิดๆหน่อยๆดว้ยนะครับ
เพราะเด๋ียวน้ีสภาพแวดล้อมเอย วสัดุเอย คุณภาพฝีมือเอย...อะไรๆก็เปล่ียนไป คอนกรีต
ของ “คุณ”และของผมเก๊าะเลย “มีแนวโนม้”ท่ีจะแก่กวา่ก าหนด..คุณแหละครับ(รวมทั้งผมดว้ย)
ท่ีจะเป็นพระเอกช่วยให ้“คอนกรีตแก่” ชา้ลงใชง้านตามท่ีเราตอ้งการไดน้านๆ.. 



 

 

 
ท ายงัไงเหรอครับ....ถา้ อยากให้มนัสดใสแข็งแรง ใช้งานได้นาน ๆ ก็ตอ้งให้มี

สุขภาพดีก่อนตั้งแต่แรก.....มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาตามสมควรตอน มนัป่วยนิด ๆ หน่อย 
ๆ.....บ ารุงรักษาก็เหมือนกบัเป็นไขป้วดหวั ไปหาหมอน่ะแหละครับ.....แต่ใหมี้สุขภาพดีก่อน
.....จะท ายงัดีล่ะ.....อันน้ี เป็นหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวข้องในทุกระดับละครับ ตั้ งแต่วิศวกร...
(รวมถึง “ว่าท่ี” วิศวกรอย่างผมดว้ยนะคร๊าบ) ออกแบบอย่างดี แถมผูรั้บเหมายงั (ควร) ตั้งใจ
ท างานอยา่งดี พอสร้างเสร็จเจา้ของใชง้านกมี็การตรวจตราดูแลเป็นประจ า.....ของบางอยา่งท า 
ไดง่้าย ๆ โดยไม่ตอ้งเสียตงัคเ์พิ่มซักเท่าไหร่นะครับ แต่ท่านจะไดข้องดีข้ึนอีกเยอะ…..อย่าง
เวลาจะเทคอนกรีตกร็ะวงั อยา่ใหค้นงานแอบเติมน ้าเพิ่มซะเหลวโจ๊ก.....อนัน้ีน่ะก าลงัต ่าแหง ๆ 
แถมความคงทนก็ลดพรวดพราดอีก.....หรือเทคอนกรีตเสร็จก็ “บ่ม” ซะหน่อย ตามท่ี“นาย
ช่าง” ตัวจริงท่านก าหนดไว ้แค่น้ีก าลังคอนกรีตก็จะ “ได้ดังใจ” แล้ว หรือถ้าท่าน ๆ จะเท
คอนกรีตบา้นพกัตากอากาศชายทะเลเอาไวน้อนจิบ “เบีย...รุ” กใ็หมี้คอนกรีตหุม้เหลก็หนาซัก 
5 เซนต ์7 เซนต ์กจ็ะยดืดดดด....อายโุครงสร้างไปไดโ้ดยเสียตงัคเ์พิ่มนอ้ยมาก.....เห็นไหม ครับ
.....พูดไปก็อีกยาวแหละครับ.....แลว้จะเหมือนอาจารยผ์มท่ีสามารถ “ร่ายยาว” ได้เป็นคร่ึง
ชัว่โมงจนเพื่อนผมท าตาปริบ ๆ บอกเสียงอ่อย ๆอยา่งเกรงใจเตม็ที ว่า “อาจารยค์ร๊าบ...ผมยงัมี
เรียนต่ออีกตึกนึงครับ....แฮ่ะ แฮ่ะ” 

.....เอา เป็นวา่ คอนกรีตเป็นวสัดุมหศัจรรย.์....ท่ีถา้เราอยากไดอ้ยา่งใจ.....เรามีทางท่ี
จะ ท าไดต้ั้งหลายอยา่ง..... ท ายงัไงเหรอครับ...เราเร่ิมท่ีท าความเขา้ใจ “วสัดุ” ก่อนดีไหมครับ…
พดูง่ายๆวา่ถา้เราจะรู้จกักะครอบครัวคอนกรีต เรากค็วรจะท าความคุน้เคยกะสมาชิกแต่ละหน่อ
ก่อน อยา่ง ซีเมนต ์หินทรายกบัน ้ า ก่อนใช่ไหมครับ …..เก๊าะหมายความว่าคุณ(ควร)ตอ้งอ่าน
บทต่อไปเพื่อท าความรู้จกัและเขา้ใจและแกไ้ข “คอนกรีต”ใหถู้กตอ้งไงครับ…..แหะ…..แหะ… 

….เด๋ียวครับ….คุยมาตั้งนานเรายงัไม่ค่อยรู้จกักนัเลย…..รูปขา้งล่างเน่ียะผมกะคู่ซ้ี
ไงคร๊าบ…..แลว้รูปคุณล่ะครับ….อยา่ลืมส่งมานะครับ 



 

 

 

                                                          
 
องก์สอง ซีเมนต์.....วสัดุจากดาวองัคาร 

มีหนังสืออยู่เล่มหน่ึงนะครับ ช่ือเร่ืองเทห์ระเบิด.....เคา้บอกว่า ผูช้ายมาจากดาว
องัคาร ผูห้ญิงมาจากดาวพุธ...เอ๊ย ดาวศุกร์อะไรเทือกนั้นละครับ 

.....ผม กว็า่ไอเ้จา้ปูนซีเมนตน่ี์คงจะตอ้งมาจากดาวองัคารแหง ๆ.....ท าไมเหรอครับ 
ก็อะไรอะไรมนัส่ือไปทางนั้นหมดน่ีครับ อย่างเช่นไอเ้จา้น่ีมนัท าปฏิกิริยาด๊ีดีกบัน ้ า.....น ้ าน่ีมี
เพลงโบราณมาก กก.....อยูเ่พลงนึง เขาเปรียบเทียบสาวเจา้เป็นน ้ า.....เคยไดย้นิไหมครับ.....จะ
เถียงไหมละครับ ว่า “นาย” ช่าง (ขีดเส้นใตท่ี้ค  าว่านายนะครับ…นาง สาวช่างไม่เก่ียว) น่ีเป็น
โรคแพน้ ้ า...เอ๊ย...สาว ไปทุกคน ยิง่สาวสวยละก ็กระด๊ี กระดา้ ปฏิกิริยาว่องไวมากเลย แถมท า
ปฏิกิริยากบัน ้าตอนแรก ๆ ยงัอ่อนโยนนุ่มนวลอยูเ่ลย แลว้ค่อย ๆ แขง็กระดา้งข้ึนตามเวลาท่ี 
 



 

 

 
ผา่นไป.....(อนัน้ีผมหมายถึงกิริยาวาจานะ ครับ)เห็นไหมล่ะวา่เหมือนพฤติกรรมผูช้ายเป๊ียบ.....ก
ลบัดีกวา่ครับ..... กลบั..... 

ปูนซีเมนต์น่ีเค้าเอามาเติมน ้ า ให้เกิดปฏิกิริยา แล้วก็เติมหิน เติมทราย ผสมกัน
กลายเป็นคอนกรีต…..คุณทราบไหมครับว่ามนุษยเ์ราใช้คอนกรีตมาตั้งกะเม่ือไหร่.....โฮย..
ตั้งแต่เคา้สร้างมหาวิหารแพนธีออน2 มาคร้ังกระนั้นละครับ เพียงแต่คอนกรีตสมยัก่อนเขาใช้
ปูน lime ไม่ เหมือนสมยัน้ีเท่านั้น.....ตอนโนน้เคา้ (นายช่าง(เก่า)...แก่ ๆๆ) เขาใชเ้ถา้ภูเขาไฟมา
ผสมกบัปูนขาวน่ะครับ แตกต่างในกรรมวธีิแต่คลา้ยคลึงในผลลพัธ์….. 

ยคุของปูนซีเมนตส์มยัใหม่ เรียกไดว้่า เร่ิมมาซักร้อยกว่าปีมาแลว้ คนองักฤษท่ีช่ือ
คุณโจเซป แอสปดิน3 เคา้เกิดพุทธิปัญญา เอาหินชอลก์กบัดินเหนียวมาเผาไฟแลว้บด เติมสาร
อีกนิด ๆ หน่อย ๆ สุดทา้ยพอเอา 

มาผสมน ้ าท้ิงไวส้ักพกัก็จะแข็ง มีสีเหมือนหินจากเมือง Portland ท่ีนิยมใชใ้นงาน
ก่อสร้าง พี่ท่านเลยไปจดลิขสิทธ์ิในนามของ “Portland Cement” ซะเลย.....จากนั้น “เคา้” (อีก
หลาย ๆ คนน่ะครับ) กพ็ฒันาซีเมนตม์าเร่ือย ๆ จนหนา้ตาเหมือนในปัจจุบนั 

เค้าผลติซีเมนต์…..ให้เป็น”ปูนด ีได้ดังใจ” ..กนัยงัไงนะ 
อาจารยผ์มเค้าชอบเร่ิมว่า “เธอรู้ไหม.....” แล้วผมก็จะชอบตอบในใจว่า “ไม่รู้

คร๊าบ” ผมถามคุณกแ็ลว้กนั “คุณรู้ไหมวา่ ซีเมนตท์ ามาจากอะไร?” ครับ เราผลิตซีเมนตจ์ากการ
เผาหินปูนกับดินเหนียว หินปูนก็เป็นพวก Calcareous materialส่วนดินเหนียวก็เป็น
พวก argillaceous material ซ่ึง เป็นวสัดุหลกัของการผลิตซีเมนต.์....การผลิตในสมยัก่อนมีทั้ง
ขบวนการผลิตแบบ เปียกและการผลิตแบบแห้ง ข้ึนอยู่กับวตัถุดิบน่ะครับว่าเปียกหรือมี
ความช้ืนมากน้อยแค่ไหน….ถ้ามันช้ืนมากหน่อยกระบวนการผลิตแบบเปียกก็จะเหมาะดี 
เพียงแต่ใช ้

พลงังานมากหน่อยน่ะครับ แต่สมยัใหม่น้ี.....ค่าไฟคงแพงมัง๊ครับ.....เกือบทุก
โรงงานเลยนิยมใชก้ระบวนการผลิตแบบแห้ง.. เขาท ายงัง้ีครับ (กรุณาดูรูปประกอบนะคร๊าบ) 
ขั้นแรกเขาเก๊าะคดัแยกวตัถุดิบตามชนิดตามขนาดเป็นอยา่ง ๆ ถา้ไม่ไดข้นาดเก๊าะเอามาบดจนมี
ขนาดตามตอ้งการ….. 



 

 

 
เสร็จแลว้กใ็หค้วามร้อนซะก่อนรอบนึง ท่ีเขาเรียกวา่ “Preheat” ครับ ก่อนจะชัง่ตวง

วดัใหไ้ดส่้วนผสมตามตอ้งการ.....อยา่งเช่น จะตอ้งใชหิ้นปูนซักเท่าไหร่ ดินเหนียวซกัเท่าไหร่ 
แร่อ่ืน ๆ ซกัเท่าไหร่ .....แน่นอนครับ.....ไอเ้จา้อตัราส่วนพวกน้ีมีผลต่อคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
สุดทา้ยดว้ยนาครับ....ท าเป็นเล่นไป 

ทีน่ี่..เค้ามอีะไรกนั (ในเตาเผาน่ะครับ) 
พอเตรียมวตัถุดิบพร้อม…เคา้ก็ป้อนไอเ้จา้ส่วนผสมพวกน้ีเขา้ไปในเตาเผาอย่าง

ยาววววว.....ทราบไหมครับว่ามนัใหญ่โตซกัแค่ไหน.....ตอนตน้เทอม เปิดเรียนใหม่ ๆ อาจารย์
เคยกวาดตอ้นทโมนทั้งหลาย (ก ็พวกผมนะแหละครับ) ไปดูโรงปูน ตอนท่ีตอ้งต่ืนแต่เชา้มาข้ึน
รถบสัคนัโต (กโ็รงปูนมนัอยู่ไก๊ลไกลน่ะครับ เราเลยไม่ค่อยอยากต่ืน) เรากแ็อบมะโหอาจารย์
ซะไม่มี แต่พอไปเห็นหมอ้เผาปูนง้ี4 เราตาคา้งเลยครับ.....คุณเคยเห็นหมอ้เผาขนาดมหึมา
มโหฬารขนาดน้ีไหมครับ เส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 3 เมตร ยาว 120 เมตร หมุนในแนวนอนอยู่
ตลอดเวลา.....อ้ือฮือ.....เรากลายเป็นกุง้แห้ง แน่ ๆ ถา้หลุดไปอยู่ในนั้น ….อุณหภูมิขา้งในเร่ิม
ตั้งแต่ 400 ถึง 600 ดีกรีเซลเซียสท่ีแถวๆปากเตา (อนัน้ีต ่าแลว้นะครับ) แลว้ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนตาม
ต าแหน่งของเตา.... 

พี่ๆท่ีโรงปูน กะ หนงัสือท่ีผมไปอ่านมาเคา้บอกว่าท่ีอุณหภูมิประมาณ 400 – 600 
เ ซล เ ซี ยส  น ้ า จ ะ ระ เหยจ ากวัต ถุ ดิบ ท่ี ใ ส่ เ ข้ า ไป . . . . . ขั้ น น้ี เ ค้ า เ รี ยกว่ า  evaporation
หรือ dehydration ครับ ถดัมาอุณหภูมิจะสูงข้ึนเป็น 600 – 1350 เซลเซียส ตอนน้ีไอเ้จา้หินปูนก็
จะสลายตวัคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ขั้นน้ีเรียกว่าเป็น calcination ครับ ถดัมาอีก
หน่อยอุณหภูมิสูงข้ึนประมาณ 1350 – 1450 เซลเซียส สารต่าง ๆ กจ็ะเร่ิมหลอมรวมตวักนัใหม่
เป็นสารองคป์ระกอบหลกัของซีเมนต ์พอใกล ้ๆ ปากเตาท่ีอุณหภูมิจะสูงไปถึงประมาณ 1450 
เซลเซียส สารต่าง ๆ จะเร่ิมหลอมรวมจบัตวัเป็นกอ้นกลม แขง็ ๆ สีด า ๆ หรือท่ีเรียกว่าปูนเม็ด 
ขนาดประมาณหน่ึงในแปดของคืบนึง (เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2.5ซม.).....ความจริงไอเ้จา้
ปูนเมด็หรือ Clinker น้ีมีขนาดไม่เท่ากนัคือมีตั้งแต่ 6 มิล ถึง 50 มิ ลน่ะครับ หลงัจากนั้นเขาจะ
ท าให้ไอเ้จา้ปูนเม็ด น้ีเยน็ลงโดยเร็ว.....อนัน้ีมีความหมายนะครับ.....เพราะถา้เยน็ตวัต่างกนั 
สภาพความไวต่อปฏิกิริยาของสารองคป์ระกอบเก๊าะต่างกนัไงครับ...จากนั้นกจ็ะ เอาไปบด..บด 



 

 

 
..บด…พร้อม ๆ กับเติมยิปซั่ม...ถ้าไม่มีเจ้าน่ี ผงซีเมนต์ท่ีได้จะท าปฏิกิริยากับน ้ าแล้วก็ก่อ
ตวัอยา่งเร็ว…จนคุณไม่มีเวลาท างาน……แลว้มนัจะมีประโยชนอ์าไร๊ 

.....จริง ๆ แลว้คุณรู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตน้ี์ขั้นตอนง๊าย ง่าย
ยงักะปอกกลว้ยเขา้ปาก.....ปากคนอ่ืนนะครับ (ไม่ใช่ผม.....ผมไม่ชอบกินกลว้ยน่ีครับ) เพราะ
ขั้นตอนไม่ซบัซอ้นเลย แต่ ท่ีซบัซอ้นนิด ๆ หน่อย ๆ กเ็พราะวตัถุดิบท่ีใช ้คุณภาพมนัไม่ค่อยจะ
คงท่ี หรือ ผนัแปรไดง่้ายละมงัครับ เขา (โรงงานปูนอนัทนั...สะ...หมยั) เลยตอ้งใชค้อมพิวเตอร์
ควบคุมกระบวนการตั้งแต่คุณภาพวตัถุดิบเลยนะครับ มีการวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี 
ทั้งการชัง่น ้ าหนกัของวสัดุอย่างแน่นอนเพื่อใหแ้น่ใจไงครับว่า.....ปูนทุก ถุง (ชนิดเดียวกนันะ
ครับ) จะมีคุณภาพเหมือนกนัหมด 

…เห็นไหมครับ....ขั้น ตอนกง่็ายแถมวตัถุดิบกย็งัมีไม่ก่ีอย่างเอง แต่ปัญหามนัเก๊าะ
มีบา้งนิด ๆ หน่อย ๆ อย่างเช่น ถา้คุณใช.้..แค่หินปูนกบัดินเหนียว คุณเก๊าะตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูง
.....มัก่...มัก่...ในเตาเผา...น ้ามนัเก๊าะแพง๊ แพง เขา (ใครกไ็ม่รู้ละครับท่ีคิดออก) กเ็ลยเติมสารเจือ
ปนบางตัวลงไปอย่างเช่น  Aluminum หรือออกไซด์ของเหล็ก  ไอ้เจ้าสารพวกน้ีท่ี เขา
เรียกวา่ Fluxing agent กจ็ะช่วยลดอุณหภูมิท่ีวตัถุดิบหลอมรวมกนัใหล้ดลงได…้. 

แต่มีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะครับ…. ค่าท่ีไอ้เจ้าสารเจือปน5 พวกน้ีอาจท าให้
ปูนซีเมนตเ์กิดปัญหาตอนใชไ้ดใ้นบางคร้ัง (เรียกว่าโชคร้ายไปนะครับ) อยา่งเช่น ถา้คุณเกิดไป
เจอแหล่งหินท่ีมีสารประกอบพวกซิลิก้าท่ีมีปัญหา6 ไอ้เจ้าออกไซด์ของ Magnesium หรือ
โซเดียม ท่ีเคา้เรียกว่า alkali ในซีเมนต ์กจ็ะท าปฏิกิริยากบัซิลิกา้พวกน้ี …เกิดเป็นสารท่ีคลา้ยๆ
วุน้หรือเจลรอบ ๆ เม็ดหิน ….ยงัไม่พอนะครับ….พอเจลพวกน้ี เจอะความช้ืนท่ีแทรกซึมเน้ือ
คอนกรีตเขา้มาก็จะขยายตวั ดนัให้คอนกรีตแตกออกเห็นเป็นรอยร้าวท่ีเขาเรียกว่า AAR 7 ไง
ครับ 

…แต่บ้านเราโชคดี โชคดีตรงท่ีหินบ้านเราส่วนใหญ่เป็นหินปูนคุณภาพดี 
ปัญหา AAR หรือ ASR ก็น้อยหน่อย)……ผมละไม่อยากบอกคุณเล๊ย….ว่าผมดีใจชมดัท่ีเป็น 
“วา่ท่ีนายช่างไทย” ….ปัญหามนัค่อยนอ้ยหน่อยนะครับ…..วา่แต่คุณเห็นดว้ยกะผมไหม…… 

สารองค์ประกอบหลกัของซีเมนต์….ทีม่าของเร่ืองเล่า (เช้านี)้ 



 

 

 
เหมือนอย่างท่ีบอกละครับว่าโลกเราน้ี 75% เป็น น ้ า แต่ถา้พูดถึงซีเมนต์ละก็สาร

องค์ประกอบหลกัมีอยู่ส่ีอย่าง คุณตอ้งเดาไดแ้หง ๆ ว่าไอเ้จา้พวกน้ีตอ้งมีองค์ประกอบเป็นซิ
ลิกา้ แลว้กแ็คลเซียม แหง ๆ ไอ ้

เจา้พวกน้ีมีอยูป่ระมาณเจด็แปดสิบเปอร์เซนตเ์ชียว.....กม็นัจะไปไหนไดล้ะครับ..ก็
วตัถุดิบส่วนใหญ่มาจากหินปูนกะดินเหนียวน่ีครับ…..ไอเ้จา้สารพวกน้ีเคา้รวมๆพวกกนัอยูเ่ป็น
สารประกอบส่ีอยา่งคือ C3S, C2S, C3A กบั C4AF8 เรียกว่า ถา้แบ่งซีเมนตม์าซกั 100 กรัม กจ็ะ
ตบ ๆ ไอ้สารประกอบท่ีเรียกว่า C3S รวม ๆ กันเข้าได้ประมาณ 50 กรัม C2S อยู่ซัก 25 
กรัม C3A ซกั 12 กรัม C4AF 5 กรัม Gypsum กบัส่วนอ่ืน ๆอีกซกั 5 – 8 กรัม…… 

งงไหมครับวา่ไออ้กัษรยอ่น่ีมนัอะไรนะ.....เร่ืองมนัเป็นยงัง้ีครับจอร์จช..... 
ในแวดวงนกัคอนกรีตวิทยา เขาตั้งช่ือเล่นของไอเ้จา้สารประกอบต่าง ๆ อย่างเช่น

ออกไซดข์องแคลเซียม (CaO) เรียกว่า C…. เรียกออกไซดข์องซิลิกา้หรือ SiO2 ว่า S ….. เรียก
ออกไซดข์องเหลก็ ว่า F ……เรียกออกไซดข์องอลูมินาว่าA…..เสร็จแลว้กจ็ะเอาช่ือเล่นพวกน้ี
มาประกอบกนั แทนท่ีจะตอ้งไปจ าไอช่ื้อจริงยาว ๆ ให้ปวดหัว อย่างเช่น C3S หรือTricalcium 
Silicate นั้นมีช่ือจริงหรือสูตรทางเคมีว่า 3 CaO×SiO2 เห็นไหมครับว่ามีกระจุก C หรือ Cao อยู ่
3 หน่วย มี S หรือ SiO2 อยู ่1 หน่วย ง่ายมัย๊ง่ายมัย๊….. 

……..คุณ อาจจะยงังง ๆ เหมือนท่ีผมเคยงงว่าท าไม๊เราจะตอ้งไปรู้ไอเ้จา้สมการ
หรือสูตรเคมีพวกน้ีดว้ย ล่ะ ตอนเรียนเคมีกป็างตายมาแลว้.....ยงัจะให้ทุกขย์ากอีกเหรอ.....ขอ
ตอบอยา่งท่ี อาจารยผ์มเคา้เคยด่าพวกผมมาแลว้ยงัง้ีกแ็ลว้กนั 

“เคย ไดย้นิช่ือนกัปราชญจี์นซุนวูไหม เขาบอกว่ารู้เขารู้เรา รบ 100 คร้ัง ชนะ 100 
คร้ัง ถา้รู้เราอยา่งเดียวโอกาสชนะลดลงเหลือคร่ึงนึง นั้นเก๊าะหมายความว่า ถา้เธอรู้จกัคอนกรีต
อย่างดี มีความรู้พื้นฐานวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบอย่างทะลุปรุโปร่ง เธอจะ “Engineer” มนั ให้
มนัเป็นอยา่งท่ีอยากไดย้งัไงกไ็ด ้แต่ถา้เธอไม่รู้จกัมนัใหดี้ละก ็เธอเก๊าะเป็นแค่ช่างปูนฝีมือแย ่ๆ 
ท าไดแ้ค่ตามแต่เขาบอกเท่านั้น” 

ปฏกิริิยา….ทีเ่ป็นความต่าง 
 



 

 

 
อย่างท่ีผม”ฝอย”ละครับว่า ปูนซีเมนตน่ี์มนัท าปฏิกิริยาด๊ีดีกบัน ้ า …ซ่ึงเก๊าะมาจาก

ผลของสารแต่ละตวัน่ะแหละครับ…..ทีน้ีไอเ้จา้สารพวกน้ีน่ีมีคุณสมบติัต่างกนันะครับ…แถม
ปฏิกิริยาของไอเ้จา้สารพวกน้ีจดัเป็นพวกคายความร้อนดว้ย8 นอกจากจะท าปฏิกิริยาต่างกนัแลว้
ยงัคายความร้อนออกมาจ านวนไม่เท่ากนัอีกอีก ดว้ย ถา้จบัเอาไอเ้จา้สารบริสุทธ์ิแต่ละตวัมาท า
ปฏิกิริยาแข่งกนั เราเก๊าะจะพบวา่ตวัท่ีเป็นนกักีฬายอดเยีย่ม.....คือท าปฏิกิริยากบัน ้าเร็ว สุด น่ีคือ
C3A รองลงมาคือ C3S ถดัไปเป็นC2S แลว้ก ็C4AF….. ลองดูตารางเปรียบเทียบเล่น ๆ นะครับ....
เห็นไหมครับวา่ C3Aท าปฏิกิริยาเร็วสุด แถมใหค้วามร้อนมากสุด…. แต่โชคดีนะครับท่ีมนัมีนิด
เดียว แต่แค่นิดเดียวน้ีก็แย่แลว้ครับ พราะมนัจะเกิดปฏิกิริยาเร็วซะจนเราตอ้งเติม Gypsum ลง
ไปนิดหน่อยตอนผลิต 

ซีเมนตท่ี์ผมเล่าไปแลว้.....เพื่อควบคุมไม่ใหป้ฏิกิริยารวดเร็วปานกามนิดหนุ่ม10 ซะ
จนเราใช้คอนกรีตไม่ได้ไงครับ แถมซีเมนต์น่ี ถา้คิดสาระตะแลว้คุณก็จะปวดหัวไม่แพต้ัว
คอนกรีตละครับ เพราะเติมอะไรมากไปน้อยไปน่ี….ก็ไม่ดีทั้ งนั้น ตอ้งเติมลงไปพอดีพอดี
เท่านั้ น เอาไว้ตอนหลังผมค่อยคุยก็แล้วกันว่า . . . . .มากไปเป็นไง น้อยไปเป็นไง.. . . .   
 

 
สาร

องคป์ระกอบ 
ปริมาณ% ปฏิกิริยา ความร้อน ปริมาณ

ความร้อน 
ผลต่อก าลงั 

C3S 50 สูงปานกลาง สูงปาน
กลาง 

120 สูงมากช่วงแรก 

C2S 25 ต ่า ต ่า 62 สูงช่วงหลงั 
C3A 12 สูงมาก สูงมาก 207 ต ่า 

C4AF 8 ปานกลาง สูงปาน
กลาง 

100 ต ่า 

Gypsum 3 – 5     
 



 

 

 
จะเกดิอะไรขึน้….ถ้าคุณใช้ปูนซีเมนต์แบบ”ซ่ือใสไม่รู้เร่ือง” 

….นั่นนะซีครับ….ถ้าเราใช้ปูนซีเมนต์แบบซ่ือใสไม่รู้เ ร่ืองรู้ราว…อะไรจะ
เกิดข้ึน…. 

จากตาราง คุณเก๊าะจะเห็นว่าตวัท่ีท าปฏิกิริยาไดเ้ร็วรองลงมาคือ C3S เจา้น่ีเคา้คาย
ความร้อนออกมาถึง 120 แคลอร่ี/กรัม ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองเชียวนะครับ...แถม C3S น่ี เผอิญมี
ตั้ง 40-50 เปอร์เซ็นต ์(ข้ึนกบัชนิดของซีเมนตน่์ะคร๊าบ)...เพราะฉะนั้นมนักเ็ลยเป็นของธรรมดา
วา่มนั ตอ้งมีผลต่อซีเมนต.์..(และคอนกรีตแหงๆ)...พอคุณผสมคอนกรีต แลว้มนักจ็ะคายความ
ร้อนออกมา...ทีน้ีถา้คุณเทคอนกรีตบางๆ อยา่งพื้นหรือถนน หรือลานกวา้งๆ...คุณกจ็ะไม่ค่อยมี
ปัญหาเร่ืองความร้อนสะสมเท่าไหร่…กเ็พราะคอนกรีตท่ีคุณเทไว ้หนาไม่มากนกั… มนัถ่ายเท
ความร้อนไดท้นั (...แต่อย่าเพิ่งดีใจเชียว….มนั อาจจะมีปัญหาอ่ืนๆ มาแทน...) แต่ถา้คุณไปเท
ฐานรากหนาๆ หรือเข่ือน คราวน้ีเร่ืองร้อนๆ กจ็ะพาใหคุ้ณใจสั่นไดแ้น่ๆ...เพราะ...เจา้คอนกรีต
น่ีเป็นตวัน าพาความร้อนท่ี ค่อนขา้งแยม่ากๆ พอความร้อนเกิดข้ึนภายในหนา้ตดัหนาๆ มนัเก๊าะ
จะคายสู่ผวิหนา้ไดช้า้มาก ความร้อนเก๊าะเลยสะสมมากข้ึน มากข้ึน...คุณนึกภาพออกไหมครับ
วา่ คอนกรีตหนาๆ น่ีความร้อนท่ีสะสมอาจท าใหอุ้ณหภูมิภายในสูงไดถึ้ง 70-80 องศาเซลเซียส
เชียวนะครับ ท่ีน้ีมันจะเกิดอะไรตามมาล่ะครับถ้าไม่ใช่ Thermal Stress11 แล้ว Thermal 
Cracking12 ก็ตามมา...ถ้าคุณไม่คิดไวก่้อนกิจการของบริษทัขายยาแก้ปวดหัวต้องรุ่งเรือง
แหงๆ เคา้จะท ายงัไงล่ะนา้...คือง้ีครับ เคา้ก็ใชปู้นซีเมนตช์นิดท่ีมี C3Sนอ้ยลง เพิ่ม C2S ให้มาก
ข้ึน แต่บางทีกย็งัลดความร้อนไม่ค่อยจะพอ...อยา่งเข่ือนภูมิพล13 ท่ี เคา้ใชปู้นซีเมนตท่ี์ใหค้วาม
ร้อนนอ้ยๆแลว้ยงัตอ้งใชเ้ทคนิคอยา่งอ่ืนเขา้มา เป็นตวัช่วยไงครับ...อย่างฝังท่อให้น ้ าเยน็ไหล
ผ่านจนควบคุมอุณหภูมิภายในให้ ต  ่าลงได้ตามต้องการ แล้วค่อยอัดน ้ าปูนอุดหรือเกราท์
ช่องวา่ง...หรือผสมเกร็ดน ้าแขง็ในส่วนผสมไง ครับ... 

แต่ พดูกพ็ดูเหอะ…ปูน ซีเมนตท่ี์พิเศษๆน่ีขายกย็ากใช่ไหมครับ ตอนหลงัเคา้เลยไม่
ค่อยจะผลิตยกเวน้คุณจะมีอภิมหาโปรเจคแลว้สั่งทีละ เยอะๆ...พอหาซ้ือยาก คนใชเ้ก๊าะเลยหนั
ไปหาทางเลือกใหม่ คือเอาสารตวัอ่ืนอย่างพวกเถา้ลอย14 ผสมซะเลย...ลด การใช้ซีเมนต์ ลด
ราคาค่าซีเมนตเ์พราะเถา้ลอยน่ีถูกกวา่เป็นไหนๆ ตะก่อนน่ีเขาแจกฟรีเสียดว้ยซ ้ า...แถมยงัให ้



 

 

 
ความร้อนต ่าบวกกับคุณสามารถเชิด หน้าบอกคนอ่ืนๆ ได้ด้วยว่า...เราเป็นพวกอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มนะฮา้...เห็นไหมครับยงิกระสุน นดัเดียว...ความจริงเรียกวา่ยงิหนงัสะต๊ิกหนเดียวได้
นกเป็นฝงู...วา่แต่คุณ รู้จกัหนงัสะต๊ิกหรือเปล่าครับ?.. 

ส่วน C3A อนัน้ีอาจจดัเป็น “ตวัแสบ”ได ้ในกรณีท่ีพระเอกของเรา...คอนกรีตน่ะ
แหละครับ...ไปตกระก าล าบากอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี”มิค่อยจะดี “อย่างเช่นมีซลัเฟตเยอะๆ...
ถา้เป็นอย่างงั้น...เราเก๊าะตอ้งเลือกซีเมนต์ท่ีมี C3A น้อยๆ อย่างซีเมนต์บางชนิดท่ีมาตรฐาน
ก าหนดให้มีปริมาณซัลเฟตสูงสุดแค่ 5%...ว่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าสภาพแวดลอ้มอย่างไหนท่ี
จดัเป็นสภาพท่ี “มิค่อยจะดี”...Quiz ครับ Quiz….. 

เห็นละยงัครับวา่...รายละเอียดต่างๆ มนัส าคญัอยา่งง้ี... 
 
ชนิดของปูนซีเมนต์ 

ว่าแต่ผม “ฝอย” ให้คุณฟังละยงัล่ะครับว่า ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์น่ีเคา้แบ่งเป็น 5 
ชนิดอยา่งน้ีครับ 

ชนิดที่ 1 เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใชก้บัโครงสร้างทัว่ไป ชนิดที่ 2 ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดท่ี์ใหค้วามร้อนปานกลางชนิดที่ 3 เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใหก้  าลงัสูงในช่วง
ตน้ ชนิดที่4 เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใหค้วามร้อนต ่าชนิดที่ 5 เคา้จดัอยูใ่นพวกปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดต์า้นทานซลัเฟต 

…..ปูนซีเมนตแ์ต่ละชนิดมีปริมาณสารองคป์ระกอบ กบัความละเอียดต่างกนัแน่ๆ
ครับ...ซ่ึงทั้งสองอยา่งมี ผลต่อพฤติกรรมของซีเมนต.์..และคอนกรีตดว้ยเตม็ๆ แต่สมยัน้ีทั้งบา้น
เรา (และบา้นคนอ่ืน) ผลิตกนัอยู ่2-3 ชนิด เท่านั้นละครับ ยกเวน้จะได ้“ออเดอร์” หรือค าสั่งซ้ือ
เฉพาะเป็น Lot ใหญ่มากๆ ถึงจะมีอยา่งอ่ืนให้ใช ้ปูน ซีเมนตป์อร์ตแลนด์ชนิดท่ีหาไดท้ัว่ๆไป 
เก๊าะคือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดท่ีหน่ึงกับชนิดท่ีสาม ส่วนชนิดท่ีห้าน่ีเค้าท าสงคราม
โฆษณาขายกนัอยูพ่กันึงไงครับ แต่ละชนิดน่ีมีหลายยีห่อ้ หลายตรา ใหเ้ลือกใชสุ้ดแต่ว่าคุณจะ
เป็นแฟนใครไงครับ…. 

 



 

 

 
มาดูตาราง15 ขา้งล่างกนัไหมครับ… นอกจากจะต่างกนัในความมากนอ้ยของสาร

องค์ประกอบ กับความละเอียด…ปูนซีเมนต์แต่ละชนิดยงัมีคุณสมบัติต่างกันอีก อย่าง
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดช์นิดท่ี 3 ท่ีใหก้  าลงัสูงในช่วงตน้นะครับ…เจา้น่ีละเอียดกว่าเพื่อน16 แถม
ยงัมี C3S เพียบ…มากถึงประมาณ 60% เลยใหก้  าลงัเร่งในช่วงตน้….แต่ตอนปลายกง็ั้นๆ แหละ
ครับ...เคา้เลยชอบเอาไปใช้กบังานท่ีอยากจะถอดแบบเร็วๆ...อยากให้โครงสร้างรับน ้ าหนัก
เร็วๆ เทือกนั้นแหละครับ….แต่ มีไดเ้ก๊าะตอ้งมีเสีย...มีหนงัสืออยูเ่ล่มนึงเคา้บอกว่าในโลกน้ีไม่
มีอะไร ท่ีไดม้าฟรีๆ...ผมวา่จริงนา...ยกเวน้อยา่งเดียวคือความรักของพ่อกะแม่ไงครับ 

...นอกจากพ่อกะแม่จะใหค้วามรักมาฟรีๆ แลว้ ยงัมีอุปกรณ์ประกอบตั้งมากมายซะ
นบัไม่ถว้นเลย...คุณเห็นดว้ยกะผมไหม 

 
 

 
ชนิด ชนิดที ่1 ชนิดที ่2 ชนิดที ่3 ชนิดที ่4 ชนิดที ่5 

C3S(%) 50 45 60 25 40 
C2S(%) 25 30 15 50 40 
C3A(%) 12 7 10 5 4 

C4AF(%) 8 12 8 12 10 
Gypsum(%) 5 5 5 4 4 
ความละเอียด 

(เบลน, ม2/กก) 
350 350 450 300 350 

ความร้อน(@7วนัJ/g) 330 250 500 210 250 
 
 
 
 



 

 

 
กลบัมาดูคอนกรีตของเรากนัดีกวา่...มีไดเ้ก๊าะตอ้งมีเสียใช่ไหมครับ ลองดูรูปขา้งล่างก่อนนะ
คร๊าบ 

 

                                                   
คุณลองเทียบซีเมนตช์นิดท่ี 1 ท่ีมีทั้ง C3S 50% กบั C2S 25% กบัชนิดท่ี 3 ท่ีมี C3S 

60% กบั C2S 15% ดูซิครับ...แลว้คุณเก๊าะจะแจ่มแจง้เหมือนผมว่าท ามัย๊ปูนซีเมนตช์นิดท่ี 1 ถึง
ได ้“slow but sure” กเ็พราะปริมาณ C3S ต ่ากว่า มีC2S มากกว่าไงครับ แถมยงัละเอียดนอ้ยกว่า
...คือหยาบมากกว่า ปฏิกิริยาเก๊าะเลยชา้กว่าปูนซีเมนตช์นิดท่ี 3 เป็นธรรมดา แต่อยา่ไปดูถูกเขา
นาครับ...เพราะเวลาผ่านไปก าลงักย็ิง่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เห็นไหมครับ…. ขณะท่ีเจา้ปูนซีเมนตช์นิด
ท่ี 3 น่ีก  าลงัเพิ่มนอ้ยลงหลงัจากอาย ุ14 วนัไปแลว้... ส่วนอีกสามชนิดท่ีเหลือ ก็งั้น งั้น แหละ
ครับ...งั้น งั้น แปลว่าผมมีรายละเอียดน๊ิดดด...หน่อย ค่าท่ีมนัหายากในทอ้งตลาด...หายากกว่า
ปกตินะครับ แต่บางชนิดคุณเหลือบตาไวม้ัง่ก็ดีเหมือนกนั…ค่าท่ีเราเห็นโฆษณากนัเยอะไง
ครับ…อย่างชนิดท่ีห้า พวกตา้นทานซัลเฟตไดดี้กว่าชนิดอ่ืนๆ เคา้ก็จะมีปริมาณ C3A ต ่ากว่า
ชนิดอ่ืนๆเยอะ…มีแค่ประมาณ 4 เปอเซนตเ์ท่านั้น 

พอเรา “รู้จกั” กบัรายละเอียดซีเมนต์แลว้ ผมก็ถึงบางออ้...ว่าท ามัย๊อาจารยเ์คา้ถึง
ได้ “ปากเปียกปากแฉะ”พยายามเล่าให้เราฟังว่าไอ้เจ้าเบ้ืองหลังกระบวนการผลิต สาร
องคป์ระกอบ และอ่ืนๆ น่ีมนัมีความส าคญัยงัไง...เห็นดว้ยไหมครับ...อ๊ะ อ๊ะ แลว้คุณรู้หรือยงัวา่ 
 



 

 

 
ปูนซีเมนต์แสนดี (ชนิด) ท่ีหน่ึง มียี่ห้ออะไรบ้าง…ชนิดท่ี 3(ประเภทเปิดปุ๊ป ติดป๊ัป) มี
อะไรบา้ง...คุณตอ้งรู้นาครับ ไม่งั้นเวลาคุณจะสั่งคอนกรีตคุณจะเลือกยงัไง... 
 
องค์สาม ปฏกิริิยาต้นก าเนิด… “ยุทธจักรมงักรฟ้า”...เมือ่ซีเมนต์เจอกบัน า้ 

...ผมอยากเร่ิมอยา่งน้ีครับ...แลว้สรรพส่ิงกอุ็บติั...ฟังแลว้หวือหวาไหมครับ...แต่มนั
กเ็ป็นหยัง่งั้นจริง ๆ…คุณ Neville17คุณ Mindess15 คุณ Jolicoceur กะคณะ18 ...คุณ คนหลงัน่ีคุณ
ออกช่ือเอาเองเหอะครับ...ขนาดผมเอาหวัจุ่มลงไปในตุ่มตีลงักาออก เสียงยงัไม่รู้แน่ว่าเขาออก
เสียงช่ือว่าไงเลย...คุณ ๆ ท่ีผมเอ่ยนาม (และท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามอีกเพียบ) ลว้นอธิบายการอุบติัของ
สรรพส่ิง...เม่ือซีเมนตพ์บกบัน ้ายงัง้ีครับ…. 

เม่ือ น ้ าท าให้ซีเมนตเ์ปียก (อนัน้ีแหงละครับ) แลว้สารพดัอนุภาคต่างๆ ของสาร
องคป์ระกอบก็ค่อยละลายออกมาอยู่ในรูปของอิออนหลาก...สะ...ปี...ซ่ี... หรือหลายสายพนัธ์
ไ ง ค รั บ  ….อ ย่ า ง เ ช่ น โซ เ ดี ย ม อิ อ อน  (Na+) โปตัส เ ซี ย ม อิ อ อน  (K+) แ คล เ ซี ย ม อิ
ออน (Ca+2) ซัลเฟตอิออน ( ) ไฮดรอกซิลอิออน (0H2) หรืออลูมินาอิออน (Al3+) ……พอ 
สารละลายมีอิออนพวกน้ีมากพอ วงเล็บเป็นน ้ าขิงแก่...แฮ่ะ...แฮ่ะ...มนัก็จะเร่ิมก่อตวัเป็นชั้น
บางๆ บนผิวเม็ดซีเมนตใ์นลกัษณะท่ีอาจเป็นทั้ง Amorphous คือไม่มีรูปทรงแน่นอน…..หรือ
อาจจะเป็น Gel Product กไ็ด…้. หลงัจากนั้นในช่องว่างระหว่างสารละลายกะของแขง็พวกน้ี...
สรรพส่ิงอ่ืนๆ กอุ็บติัตามมา อาทิเช่น อาจเกิดกระบวนการ Nucleation …..คือมีจุดเร่ิมตน้ก่อตวั
แลว้ Hydration Product อ่ืนๆ กเ็กิดข้ึนตามมา กระบวนการพวกน้ีอาจเกิดไดท้ั้งในสารละลาย
หรือบริเวณรอยต่อระหว่างของแขง็กบั สารละลายกไ็ด.้..พอมนัมีกา้วแรกแลว้ละก ็กา้วอ่ืนๆ ก็
ตามมาละครับ...ผมหมายความว่า...ไฮเดรชัน่โปรดกัส์อ่ืนๆ ก็เกิดเพิ่มข้ึนดว้ยอตัราท่ีข้ึนกบัว่า
ความเขม้ขน้ของสารละลายเป็นยงัไง มีน ้า มีอิออนมากนอ้ยแค่ไหนในจุดนั้น ๆ มีพลงังานท่ีจะ
ท าให้ เ กิดกระบวนการมากน้อยแค่ไหนแล้วเ ก๊าะมี ส่ิงจ า เ ป็น อ่ืนๆ ส าหรับการเ กิด
ผลึกมัย๊… (อาทิเช่น ผลึกขา้งๆ หรือผลึกเพื่อนบา้นมีการอดัแน่นมากนอ้ยแค่ไหน) ฟังแลว้มึน
ไหมครับ...เอาง้ี ผมสรุปง่ายๆ กแ็ลว้กนัวา่ การเกิดปฏิกิริยาของพระเอกนางเอก (ซ่ึงกคื็อซีเมนต์
กบัน ้า) น่ีแยกออกเป็นบนัไดหา้ขั้นอยา่งน้ีครับ… (เหมือนขบวนการเสริมสวยยงัไงยงังั้น)….. 



 

 

 
บันไดห้าขั้น 

...บนัได ขั้นแรก เป็นขั้นก่อปฏิกิริยาก่อนครับ...เหมือนคุณสบตากบัสาวไงครับ พอ
คุณรู้สึกโดนใจ...อนัน้ีเร็วใช่ไหมครับ...ซีเมนต์ก็เหมือนกันแหละ ขั้นน้ีเวลาแป๊ปเดียวคือ
ประมาณ 15 นาที...เคา้เรียกว่าขั้นเร่ิมตน้ หรือเร่ิมตน้ หรือInitial Stage19 …. ในขั้นน้ี ความรัก 
เอย้ ความร้อนลน้ปร่ี...ครับ ถา้จะวดัปฏิกิริยาอย่างง่าย ๆ เขานิยมวดัดว้ยความร้อนท่ีปฏิกิริยา
คายออกมา ในขั้นน้ีแรกน่ีความร้อนพุ่ง 

จู๊ด พอตอนปลายๆขั้น ผิวอนุภาคซีเมนตก์จ็ะถูกเคลือบดว้ยผลิตภณัฑ์ไฮเดรชัน่...
ซะจนการท าปฏิกิริยา ชา้ลงมากในขั้นน้ีตวัเอกท่ีไวไฟกวา่ เพื่อนคือ C3A ครับ 

ขั้นท่ีสอง เป็นขั้นพกัตวัครับ...เคา้เรียกว่า induction period หรือ dormant period...
พกั เก๊าะแปลว่าอยูเ่ฉย ๆ ...รอก่อนว่าจะเอาไงดี...อนัน้ีผมพูดเอง...ปฏิกิริยาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงั
น่ิงๆ อยู ่เป็นช่วงท่ีสารองคป์ระกอบต่าง ๆ เร่ิมปล่อยอิออนออกมาไงครับ ถา้มี Gypsum นอ้ย
ไปอาจเกิด flash set20 ช่วงน้ีจะกินเวลาระหว่าง 15 นาที ถึง 4 ชัว่โมง ถา้เป็นคอนกรีตกจ็ะเป็น
ช่วงท่ีคอนกรีตยงัเหลวอยูส่ามารถท างานได…้…. ในช่วงน้ีอะไรอะไรกดู็จะข้ึนกบัปริมาณแลว้
ก็อตัราส่วนของสารท่ีเป็นองค์ ประกอบทั้งของซีเมนต์หรือสารผสมเพิ่มท่ีเติมในคอนกรีต
รวมถึงปฏิกิริยา ระหวา่งซีเมนตก์บัสารผสมเพิ่มดว้ย ตวันั้นมากไป ตวัน้ีนอ้ยไป ….พวกน้ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการไหลแลว้กก็ารก่อตวัทั้งนั้นละครับ …… 

พอความเขม้ขน้ของอิออนไดท่ี้...ก็มาถึงขั้นเกิดปฏิกิริยาต่อละครับ ช่วงน้ีเป็นขั้น
ท่ี 3 

ขั้ น ท่ี  3 เ ค้ า เ รี ย ก ว่ า  ช่ ว ง เ ร่ ง แ ล ะ ก่ อ ตั ว  ห รื อ  acceleration and 
setting….”why?” อาจารยผ์มเคา้ชอบถามยงัง้ี... 

ขั้นน้ีกค็ลา้ย ๆ ยงัง้ีแหละครับ...พอสารละลายมีอิออนมากพอจนถึงระดบันึง….กจ็ะ
เร่ิมเกิดปฏิกิริยาในช่วงแรกอยา่งเร็ว ตอนหลงัจะชา้ลง ผลิต ภณัฑไ์ฮเดรชัน่ ทั้งจากท่ีเกิดบนผิว
เมด็ซีเมนต ์และท่ีเกิดในสารละลาย เร่ิมโตข้ึน แทรกช่องว่างท่ีเดิมเคยมีน ้ าเตม็ไปหมด มากข้ึน
ทุกที ช่วงท่ี 3 น่ีกินเวลาซกั…..ประมาณ 4–8 ชัว่โมง 

 



 

 

 
แลว้กม็าถึงขั้นท่ีส่ี ขั้นน้ีปฏิกิริยากจ็ะชา้ลง...ชา้ลง กินเวลาประมาณ 8 – 24 ชัว่โมง 

เคา้เรียกว่าช่วงชา้และเร่ิมแขง็ตวั...ท าไมนะเหรอครับ...ก็ไอเ้จา้ผลิตภณัฑ์ ไฮเดรชัน่ส่วนหน่ึง
มนัเกิดบนผิวอนุภาคซีเมนตใ์ช่ไหมครับ พอความหนามนัเพิ่มข้ึน...น ้ าก็จะแทรกซึมเขา้ไปท า
ปฏิกิริยากบัซีเมนต์ภายใน ท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาไดช้้าลง ช่วงน่ีแหละครับท่ีจะเป็นตวับอกถึง
อตัราการพฒันาก าลงัในช่วงตน้ 

จากนั้นกจ็ะเขา้สู่ขั้นท่ีหา้ หรือท่ีเคา้เรียกวา่ Curing Condition ช่วงน้ีเป็นช่วงอาย ุ1 – 
28 วนัแต่หนงัสือบางเล่มนะครับ 15 (เห็นไหมครับว่าผมกมี็การคน้ควา้เปรียบเทียบเหมือนกลัล์
...ไม่ไดโ้มเ้ฉย ๆ...แฮ่ะ...แฮ่ะ) เขาพดูถึงแต่ส่ีขั้นตอนส าคญัเท่านั้นละครับ 

คุณสงสัยไหมละครับว่า “ลูกคุณช่างรู้” เคา้รู้ไดย้งังัย๊ว่าปฏิกิริยาเกิดข้ึนซักเท่าไหร่
แลว้....... ปฏิกิริยาน่ีวดัยากครับ เคา้เก๊าะเลยดูจากผลลพัธ์ท่ีวดัไดง่้ายหน่อย คือวดัจากความร้อน
ท่ีคายออกมา ….เพราะความร้อนท่ีคายออกมาส่วนมากมีค่าสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึน เคา้วดัโดยใช ้Conduction Calorimeter หรือบางทีเคา้กใ็ชT้hermogramท่ี สามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือบอกถึงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน แถมยงัเอามาประยุกตใ์ชก้บัการดูผลกระทบของสารผสม
เพิ่มต่อปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ดว้ยนะครับ 

เราอาจจะสรุปไดง่้ายๆยงัง้ี….ตามความเห็นของผมนะคร๊าบ…ว่าการเกิดปฏิกิริยา
เกิดของซีเมนตก์ะน ้ านีคลา้ยๆกบัคุณมีเมด็แมงลกัชอ้นนึง...ใส่ลงในน ้ า 1/4 ของแกว้ ตอนแรก 
ๆ คุณยงัเขย่าแกว้ แลว้น ้ ากระฉอกอยู่เลย….. แต่พอเม็ดแมงลกัพองข้ึนเร่ือย ๆ จนมนัชนกนั 
ตอนน้ีคุณเขยา่ยงัไงน ้ ากไ็ม่กระฉอกแลว้นะครับ เพราะในแกว้ของคุณเก๊าะเต็มไปดว้ยแมงลกั
พอง ๆ ชนกัน...ผลิตภัณฑ์ไฮเดรชั่นเก๊าะเหมือนกันคือมันค่อยา พฒันาข้ึนจนชนกันแล้ว
มนัเก๊าะจะหยดุพฒันาซะด้ือๆ…… 

20 flash set เป็นปฏิกิริยาระหวา่ง C3A กบัน ้า เกิดข้ึนเร็วมาก ท าใหเ้พสตก่์อตวัเร็วซ่ึง
เป็นผลเสียต่อการท างาน เคา้เลยเติม Gypsumเพื่อช่วยหน่วงปฏิกิริยา แต่ถา้อตัราส่วน C3A / 
Gypsum สูง ก็มีโอกาสเกิด flash set ได ้เน่ืองจากการเกิด excessive nucleationและเกิดการ
พฒันา Calcium aluminate hydrateอยา่งเร็ว 

…เป็นไงครับ...สนุกไหม...ต่ืนไดแ้ลว้คร๊าบ...ก๋วยเต๋ียวเสร็จพร้อมรับประทานแลว้
... 



 

 

 
ผลจากปฏกิริิยาไฮเดรช่ันและโครงสร้างภายใน 

...เป็น ไงครับ...ก๋วยเต๋ียวอร่อยไหม...ก๋วยเต๋ียวเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัน ้ า ย่อย...เกิด
เป็นอะไรทราบไหมครับ...ความง่วงไงครับอยา่งท่ีเขาบอกวา่หนงัทอ้ง ตึงหนงัตาหยอ่น... 

...แต่ผลจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นท่ีเป็นผลจากการพบกนัของน ้ ากะซีเมนต์เกิดเป็น
หลายอย่างครับ...เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด ์Ca(OH)2 หรือเรียกง่าย ๆ ว่า CH…แคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรด หรือ C-S-H….. เอ ทริงไจท ์ทั้งท่ีอยูใ่นรูปเสถียรและไม่เสถียร..อนัน้ีเป็นผลิตภณัฑ์
หลกัๆ นะคร๊าบ..นอกจากนั้นก็ยงัมีอนุภาคซีเมนต์ท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาอีก...ไอ ้พวกน้ีรวม ๆ 
เรียกว่าเป็น Cement Matrix21…ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานหินกบัทรายเขา้ดว้ยกนั...ท าให้
เกิดโครงร่างท่ีแขง็แรง สามารถรับน ้าหนกัไดไ้งครับ 

พูดใหม่ครับว่าไอ้เจ้าตัวเ ช่ือมประสานท่ีเป็นผลจากปฏิกิ ริยาไฮเดรชั่น น่ี
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะคร๊าบ…. ตัวหลักตัวแรกคือ  Calcium Silicate 
Hydrate หรือเรียกง่าย ๆ ว่า C-S-H อย่างท่ีผมบอกน่ะแหละครับ เจ้าน่ีเค้าเป็นผลพวงของ
ปฏิกิริยาจาก C2S และ C3S เป็นของแข็งมีอยู่ซักประมาณ 50% – 60% ………ถา้จะมองใน
สายตาของผม...เจา้น่ีหนา้ตาข้ีเหร่สุด ๆ ค่าท่ีไม่มีรูปทรงแน่นอนอาจเป็น fibrous มัง่กไ็ด ้ภาษา
ปะกิดเคา้เรียกวา่ amorphous…ไม่มีใครรู้ส่วนประกอบท่ีแน่นอน แถมยงัมีผูรู้้15 บอกซะอีกว่า...
มนัอาจมีหลายชนิดดว้ยนะฮา้...ข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของCalcium ต่อ Silica…เหอะครับมนัจะมี
ก่ีชนิดก็ช่าง...เร่ืองมนัจะยาวมากไปถา้ผมมวัมา “ฝอย” เร่ืองน้ี ….แต่ท่ีส าคญัคือเจา้น่ีถึงจะรูป
ไม่งาม(แต่นามเพราะ สมยัหน่ึงเคา้เรียกเจา้น่ีว่า Tobomerite gel) แต่ก็ท าหน้าท่ีส าคญัมาก
ส าหรับคอนกรีต นัน่เก๊าะคือเป็นตวัให้ก  าลงั…….ท่ีคอนกรีตรับก าลงัไดด๊ี้ดี กเ็จา้ C-S-H น่ี ละ
ครับเป็นตวัหลกั แถมเจา้น่ียงัคงทน ละลายน ้ ายาก ถูกกดักร่อนไดย้าก เก๊าะเลยเป็นตวัส าคญัท่ี
ท าใหค้อนกรีตมีความคงทนสูงซะอีกแลว้จะไม่เรียกพระ เอกไดง้ัย๊... 

ตัวหลักท่ีสองคือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CH)…แหมฟ้าประทานให้  C-S-
H มาแลว้ท าไมตอ้งแถมเจา้ CH มาดว้ยกไ็ม่รู้! ..….. เจา้น่ีตอ้งจดัวา่มีลกัษณะเป็นผูร้้ายนิดหน่อย
ละครับ...เพราะว่าเจา้ตัวน้ีล  ่าบ๊ึก มีขนาด 0.01 – 0.1 มม.ถ้าเทียบกบั C-S-H ท่ีมีขนาด
ประมาณ 5-2x0.2 ไมครอน22 เท่านั้น แถม มีสารองคป์ระกอบกะรูปร่างหนา้ตาท่ีแน่นอน...คือ 



 

 

 
เป็นรูปหกเหล่ียมขนาดค่อน ขา้งใหญ่ นอกจากนั้นยงัใจเสาะ ละลายน ้ าไดง่้าย ไม่ค่อยทนทาน
ต่อสารเคมี….แถมไม่มีผลต่อการรับแรงของคอนกรีตซะอีก….เฮอ้… 

โดยทัว่ ๆ ไปนะครับ...คอนกรีตจดัว่ามีคุณสมบติัละลายน ้ าไดต้  ่ามาก แต่เม่ือเทียบ
ในหมู่ผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ดว้ยกนัแลว้ CH น่ีละลายน ้าไดง่้ายสุดๆ...ฟังแลว้เป็นไงครับ.. 

เจา้สารทั้ง 2 ตวัทั้ง CH กบัC-S-H น่ีเป็นผลมาจาก C3S กบั C2S ท าปฏิกิริยากบัน ้ า
ครับ...ทั้ง C3S กบั C2S น่ีใหป้ฏิกิริยาและผลลพัธ์คลา้ย ๆ กนั แต่ต่างกนัท่ีปริมาณ CH และความ
ร้อน...เห็นละยงัครับวา่ท าไมเราตอ้งรู้เก่ียวกะซีเมนตลึ์ก ๆ หน่อย... 

ผลิตภัณฑ์อีกตัวนึง ท่ีผมอยาก  “โค้งแล้วผายมือ” แนะน าให้คุณ รู้จักก็ คือ 
แคลเซียม ซลัโฟอลูมิเนต 23 หรือEttringite ซ่ึงเป็นผลจากปฏิกิริยาของ C3A กบั Gypsum…..ไอ ้
เจา้น่ีมนัไม่ค่อยอยูก่ะร่องกะรอยซกัเท่าไหร่ แถมยงัร้ายอีกตะหาก.......ท่ีผมว่าไม่ค่อยอยูก่บัร่อย
กบัร่อง เอ๊ย กะร่อง กะรอย......ก็เพราะมนัเปล่ียนไปมาไดง๊้ายง่ายข้ึนกบัว่าคุณมี C3A มากนอ้ย
ซักเท่าไหร่ เติมยิบซั่มลงไปท าปฏิกิริยา  “ขัดคอ” พอไหม......คือถ้าคุณมียิบซั่มมากพอ 
(อตัราส่วน/ C3A เท่ากบั 3) คุณเก๊าะจะได ้Ettringite ซ่ึงมีรูปร่างเป็นผลึกคลา้ย ๆ แท่งหกเหล่ียม 
แต่มีค่า Aspect ratio24มากกว่าผลึก CH มาก แต่โดยทัว่ ๆ ไปถา้ดูจากSEM25 ก็ จะเห็นเป็น
เหมือนแท่งเขม็ยาว ๆ เท่านั้น (ดูรูปเปรียบเทียบนะคร๊าบ) ท่ีส าคญักว่ารูปร่างเป็นไหน ๆ กคื็อ
ถา้มนัไม่เสถียร...เพราะมียบิซัม่นอ้ยไป มนัจะเปล่ียนรูปไปเป็น Monosulfo aluminate26 ซ่ึงเม่ือ
คอนกรีตแขง็ตวัแลว้...แลว้กเ็ผอ๊ิญ...พระเอกคอนกรีตของเราตอ้งไป อยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่ค่อยจะ
ดี...อาทิ มีสาวๆ เอ๊ย...ซลัเฟตเยอะ อยา่งเช่นอยูใ่นท่ีแหล่งน ้ าใตดิ้นมีซลัเฟตอนัอุดม!...ซลัเฟตอิ
ออนกจ็ะค่อย ๆ ซึมผา่นเขา้ไปในเน้ือคอนกรีต...ท่ีน้ีพอไปเจอะกบัแคลเซียมซลัโฟอลูมิเนต ไฮ
เดรตท่ีมีซลัเฟตนอ้ย หรือมีช่ือเล่น ๆ ว่าMonosulfo aluminate27 มนัเก๊าะกระด๊ีกระดา้เขา้ไปท า
ปฏิ กิ ริ ย านะ ซิค รับ . . . ผล เ ป็นไง เหรอ . . . เ ร า เ ก๊ า ะได้  Ettringiteใหม่ น่ะ ซีน้ า 28 ท่ี น้ี ไอ้
เจา้ Ettringite พวกน้ีน่ะมนัปริมาตรมากกว่าผลิตภณัฑ์ดั้งเดิมตั้งกว่า 40 ถึง 250 เท่า (ข้ึนกบัว่า
ปฏิกิริยามันเป็นยงัไงนะครับ)29….มัน เก๊าะขยายตัวนะซีครับ...พอมันขยายตัวท่ามกลาง
คอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้ คอนกรีตรอบ ๆ รับแรงไม่ไดก้แ็ตกร้าวน่ะซิครับ...น่ีเก๊าะเป็นแบบท่ีนกั
คอนกรีตวทิยาเคา้ เรียกกนัวา่ การกดักร่อนท าลายดว้ยซลัเฟต (Sulfate Attack)ไงครับ 

 



 

 

 
ผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ท่ีผมพูดถึง 3 ชนิดน้ี เป็นตวัหลกันะครับ...ตวัรองผมเลยไม่พูด

ถึงดีกวา่...เพราะเร่ืองมนัยาววว... 
 

ช่องว่างในคอนกรีต 
…โครงสร้างภายในของคอนกรีต ประกอบดว้ยเพสตซ่ึ์งก็จะท าหนา้ท่ีเหมือนกาว

เช่ือมยึดโยงหินกบัทรายเขา้เป็น โครงข่ายใหญ่ท่ีแข็งแรง (แฮ่ะ แฮ่ะ… ในตอนหลงัน่ะครับ) 
สามารถรับแรงไดต้ามท่ีคุณตอ้งการ …. 

นอกจากส่วนท่ีเป็นเพสตจ์ะประกอบไปดว้ย CH กบัC-S-H แลว้ก็ Ettringite สาม
ทหารเสือ หรือ“Three Musketeers”ท่ีเล่ามาน้ีแลว้ ….ความจริงเน้ือทึบ ๆ ของคอนกรีตท่ีเรา
เห็นจาก “ลูกกะตา” เปล่า ๆ ของเราน่ี ขา้งในมนัจะมีโพรงเล็กโพรงนอ้ยหรือช่องว่างเต็มไป
หมดนะครับ ทั้งชนิดท่ีต่อเน่ือง และไม่ต่อเน่ือง30 ….แถมช่องว่าง ขนาดต่าง ๆ ท่ีแทรกอยู่ใน
ซีเมนตเ์พสตอี์ก 

ช่องว่างในเน้ือคอนกรีตน่ีมีหลายขนาดมากนะครับ …ตั้งแต่ขนาดใหญ่ท่ีเคา้ชอบ
เรียกกนัวา่โพรงมากกวา่ช่องวา่ง…พวกน้ีมกัจะเกิดจากฝีมือท างานท่ีไม่ค่อยไดเ้ร่ือง อยา่งเช่นพี่
คนงานเคา้จ้ีไม่ค่อยทัว่ พอแกะแบบออก (ว่าท่ี)นายช่างแทบเป็นลม เพราะมีโพรงเยอะเลย…
โพรงพวกน้ีมีขนาดเป็นมิล(ลิเมตร) หรือเป็นเซ็น(ติเมตร)เลยนะครับ 31 

แต่ถึงเคา้จะท างานดียงัไง ในเน้ือคอนกรีตก็ยงัมีช่องว่างขนาดเล็กจนถึงขนาดจ๋ิว
แทรกอยูแ่หละครับ ….เคา้เรียกวา่โพรงคาปิลลาร่ี32 โพรงพวกน้ีมีขนาดตั้งแต่ สิบนาโนเมตรถึง
สิบไมครอน33 ถา้ขนาดจ๋ิวลงมาอีกก็จะแทรกอยู่ในเน้ือผลิตภณัฑ์ไฮเดรชั่นท่ีเรียกกนัว่า Gel 
poreไงครับ….พวกน้ีมีขนาดตั้งแต่สิบไมครอนลงมาถึงเลก็กวา่ 0.5 นาโนเมตร….เฮอ้อออ… 

ช่องว่างพวกน้ีไม่ไดเ้ป็นของแถมเปล่าๆนะคร๊าบ…ของแถมพวกน้ีมีผลต่อสารพดั
คุณสมบติัของคอนกรีตเต็มๆเลย….ทั้งก าลงั ความซึมได ้แลว้ก็การหดตว้ การคืบ ไปยาลนอ้ย
และไปยาลใหญ่! 

นอกจากโพรงหรือ Void ท่ีผมว่าน่ีแลว้ ...แลว้ก็มีส่วนท่ีเป็นรอยต่อระหว่างเพสต์
กบัเมด็หิน เมด็ทรายอีก …ยงัไม่จบครับ ยงัมีปูนซีเมนตส่์วนท่ียงัไม่ไดเ้กิดปฏิกิริยา… ท่ีเคา้ 



 

 

 
เรียกวา่เป็น Unhydrate ซีเมนตอี์ก... คร๊าบ...คุณเขา้ใจถูกแลว้ละว่าปฏิกิริยาท่ีว่าน่ีถา้จะเกิดอยา่ง
สมบูร์ณตอ้งใชเ้วลานานมาก…...ทราบไหมครับ เคา้ว่า34 ถา้เอาซีเมนตเ์มด็นึงท าปฏิกิริยากบัน ้ า
อย่างเต็มท่ีสุดๆเลยนะครับ คุณคิดว่าชั้นผิวท่ีเกิดปฏิกิริยาจะหนาซักเท่าไหร่… จ๊ีดเดียว...
4 ไมครอน เท่านั้นเองนะครับส าหรับ 28 วนั ถา้ปล่อยให้ผ่านไปปีนึง ก็จะได้ความลึกเพิ่ม
เป็น 2 เท่า 8 ไมครอนครับ! เห็นไหมครับถา้เวลาผา่นไปจนคุณแก่...ผมกว็่าขา้งในคอนกรีตกย็งั
อาจเกิด ปฏิกิริยาอยู่นัน่แหละครับใครจะรู้...ผมไปอ่านเจอจากไหนไม่รู้เคา้ว่าขา้งใน เข่ือนฮู
เวอร์ในอเมริกา35 ซ่ึงสร้างมาตั้ง 76 ปีแลว้...ขา้งในยงัคงมี “ปฏิกิริยา” ด าเนินอย่างต่อเน่ืองอยู่
เลยครับ!... 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ข้างในเน้ือคอนกรีตนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ไฮเดรชั่นอยู่
เยอะแยะแลว้…ยงั ไงยงัไงกมี็ส่วนของเมด็ซีเมนตท่ี์ยงัไม่ไดท้  าปฏิกิริยา มีช่องว่างหลากหลาย
ขนาด ท่ีอาจมีน ้ าอยู่ขา้งใน แลว้ก็ยงัมี หินทรายท่ียึดโยงด้วยซีเมนต์เพสต์อีกด้วย แถมยงัมี
รอยต่อระหวา่งหินทรายกะเพสตอี์ก…เห็นไหมครับวา่มนัยุง๊ยุง่... 

….แต่คุณลองท ายงัง้ีซิครับ... 
ลองจบัมนัแยกเป็น 2 กองก่อน ท่ีเคา้เรียกว่า Two Phase Material ไงครับ คือกอง

แรกแยกเป็นหินกบัทรายท่ีกระจดักระจายอยู่ในกองท่ีสองคือซีเมนตเ์พสต ์ทีน้ีมนัเก๊าะตอ้งมี
ความแตกต่างระหว่างวตัถุ 2 ชนิดใช่มัย๊ ใช่มัย๊...นัน่เก๊าะคือบริเวณผิวรอยต่อท่ีผมเกร่ิน ๆ ไป
นัน่แหละครับ ท่ีเขาเรียกว่า ITZ หรือ Interfacial Transition Zone36 ไอเ้จา้บริเวณตรงน้ีท่ีมี
คุณลกัษณะท่ี “แตกต่าง” ไปจากเน้ือคอนกรีตทัว่ ๆไป...อยา่งเช่นมีความพรุนมากกวา่ มีปริมาณ
CHหรือ Ca(OH)2 มากกว่า ผลึกของเจา้น่ีเก๊าะใหญ่กว่าปกติดว้ย มีรอยร้าวจ๋ิว ๆ เยอะแยะ...เคา้
จดัว่าตรงบริเวณน้ีเป็นบริเวณ “จุดอ่อน”ของคอนกรีตเลยเชียว..คุณ ลองคิดดูซิครับว่าพื้นท่ีผิว
หินกะทรายน่ีมนัเยอะไหม...โดยเฉพาะทราย...เพราะ ฉนั้นผมเก๊าะเลยเลิกสงสัยไปนานแลว้ว่า
ท าไม๊คุณสมบติัของคอนกรีตของเรามนัถึง ผนัแปรไปไดม้ากมาย...คุณเห็นดว้ยกะผมไหม...ถา้
เห็นดว้ยพวกเรา (คุณกะผมไงครับ) จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือ  Engineerคอนกรีตยงัไงละ
ครับ ….. เราตอ้ง “จดัการ” กะอะไรมัง่ แลว้จะวาง แผน “ก าจดั” จุดอ่อนยงัไงดี…….แลว้คุณ
เห็นละยงัครับวา่ท าไมผมถึงไดไ้ป “คน้” เร่ืองน้ีมาเล่าใหคุ้ณฟังตั้งยาว 



 

 

 
 
 
                                                    

                     
 
ทนัสมยั….ใหม่เสมอ 

คุณฟังผมฝอย “ฝอย” เก่ียวกบัเร่ืองปูนซิเมนต์มาตั้งยาว...แต่รู้ไหมครับว่าตอนน้ี
ก าลงัมีวสัดุอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากผูช้ม..เอ๊ย จากนกัคอนกรีตวิทยาทัว่โลก..เจา้
น่ีเคา้มีช่ือว่าจีโอโพลีเมอร์ 37 มีข่าวเล่าลืออีกว่า อีกว่า ปิรามิดในอียปิตน่ี์กท็  าจากจีโอโพลีเมอร์
38.....จริงๆ แลว้เคา้ศึกษา Geopolymer มานานพอควรแลว้ละครับ แต่ตอนน้ีเจา้ยุทธจกัรส านกั
ต่าง ๆ ในเมืองไทยเร่ิมหนัมาสนใจ ซกัประมาณ 3 – 4 ปี มาแลว้เห็นจะได.้..อย่างส านกัท่ีผม
เป็นลูกศิษยก์นักุฏิก็มี 2 อาจารย ์ขะมกัเขมน้ (สั่งลูกศิษยใ์ห้ …แฮ่ะ แฮ่ะ) ท าโน่นท าน่ี ตวัเป็น
เกลียวหวัเป็นนอต (อยา่งแรกน่ะลูกศิษยน์ะครับ...อยา่งหลงั แหมตอ้งเป็นอาจารย!์) ผมไปแอบ
ดูพี่ ๆ เคา้ผสมจีโอ (แหม..ถา้เติมเอน็เขา้ไปขา้งหนา้จะทนั..ซะ...หมยั มาก) กส็นุกดีครับเรียกว่า
มือเป็นระวงิ (อนัน้ีแปลวา่อะไรไม่ทราบ) เพราะมนัมี Setting time หรือระยะเวลาก่อตวัสั้นกว่า
ปูนซิเมนตป์กติ….ตอนน้ีเขาก าลงัคิดกนัอยูล่ะครับว่าจะยืดดดดด….มนัออกไดย้งัไง...เวลาก่อ
ตวัน่ะครับ….ปล่อยใหเ้คา้คิดไปก่อนกแ็ลว้กนั…. 

 
 

……..เน้ือท่ีหมดแลว้ครับ…..แลว้เจอกนัใหม่ฉบบัหนา้นะคร๊าบ…… 



 

 

 
1 Durability หมาย ถึง ความทนทานต่อการแตกร้าวหรือ เส่ือมสภาพ ท่ีเกิดจากวสัดุเอง หรืออาจ
เกิดจากความละเลยในการท างาน หรือเกิดจากการใชง้านในสภาวะแวดลอ้มท่ีรุนแรงกไ็ด ้
2 Pantheon (อาคารปัจจุบนั) สร้างในปี 125 ADสมยัจกัรพรรดิ Hadrian(หลงัเดิมถูกไฟไหมใ้น
ปี 80 AD) ใชค้อนกรีตโบราณท่ีมีความหนาแน่นสูงในบริเวณส่วนล่างและลดลงในส่วนบน
เพื่อลดน ้าหนกั ก าแพงมีความหนาต่างกนัตั้งแต่6.4 ม. ท่ีฐาน จนถึง1.2 ม.ท่ีส่วนบน 
3 Joseph Aspdin คศ .1824ใช้วิ ธีการ เผาสารพวกซิ ลิกา  และอลู มินาจนหลอมตัว เ ป็น
สารประกอบใหม่ดว้ยวธีิการเดียวกบัการผลิตปูนซีเมนตส์มยัใหม่ 
4 Cement Kiln ในยคุแรก เร่ิมพฒันาในรัฐเพนซิลเวเนีย ในปี ค.ศ.1890 มีขนาดเพียง 1.5 x15m 
5 สารเจือปนหรือ impurity 
6 Reactive silicaเป็นสารประกอบพวกซิลิกา้ท่ีมีความไวต่ออลัคาไลหรือด่างในปูนซีเมนตสู์ง 
7 Alkali Aggregate Reaction (AAR): เป็น การเส่ือมสภาพของคอนกรีตชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากอลั
คาไลในปูนซีเมนต ์ท าปฏิกิริยากบัซิลิกา้บางชนิดในมวลรวม เกิดเป็นเจลรอบ ๆ มวลรวม เม่ือมี
ความช้ืนกจ็ะขยายตวัดนัใหค้อนกรีตท่ีอยูร่อบ ๆ แตกออก เป็นปฏิกิริยาท่ีใชเ้วลานานประมาณ 
10 – 15 ปี บางทีเคา้กเ็รียกวา่ ASR หรือ Alkali Silicate Reaction เหมือนกนั 
8 C3S = Tricalcium silicate, C2S = Dicalcium silicate, C3A = Tricalcium Aluminate 
C4AF = Tetracalcium aluminoferrite 
9 Exothermic reaction : เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 
10 ปฏิกิริยาน้ีเรียกวา่ Flash Setเป็นปฏิกิริยาท่ีมีการคายความร้อน วิธีการหมุนโม่ผสมต่อโดยไม่
เติมน ้าไม่อาจช่วยแกปั้ญหาการก่อตวัเร็วเกินไปได ้
11 Thermal Stress เป็นหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความร้อนท่ีอาจท าใหเ้กิดการแตกร้าวได ้
12 การแตกร้าวเน่ืองจากความร้อน หรือ Thermal Cracking 
13 เข่ือนภูมิพล ท่ี อ.สามเงา จ.ตาก เป็นเข่ือนคอนกรีตรูปโคง้ กั้นแม่น ้ าปิง เดิมช่ือเข่ือนยนัฮี
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี.2501เปิดใชง้านปี.2508 เป็นเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้าขนาด 779.2 MW 
 
 



 

 

 
14 เถา้ ลอยหรือเถา้ถ่านหินเป็นสารปอซโซลานท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการเผาถ่านหินเพื่อ ผลิต
กระแสไฟฟ้า เดิมตอ้งมีการก าจดัท้ิงโดยการถมท่ี ปัจจุบนัน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมคอนกรีตซะ
เลย 
15 จาก S.Mindess and J.F.Young, Concrete , Prentice –Hall, Inc.1981 
16 ปูนซีเมนตช์นิดท่ี 3 มีพื้นท่ีผิวประาณ 4,500 ซม2/กรัม เทียบกบัปูนซีเมนตช์นิดท่ี 1 3,300 ซม
2/กรัม โดยวธีิแอร์เบลน 
17 A.H. Neville, Properties of Concrete 4th edition 
18 Jolicoceur,C.,Nkinamubanzi,P C.,Simard, M A and Piotte, M., Progress in Understanding 
the Functional Properties of Superplasticizers in Fresh Concrete, ACI SP-148, 1994 
19 Initial Stage หรือ period of rapid evolution of heat 
20 flash set เป็นปฏิกิริยาระหว่าง C3A กบัน ้ า เกิดข้ึนเร็วมาก ท าใหเ้พสตก่์อตวัเร็วซ่ึงเป็นผลเสีย
ต่อการท างาน เคา้เลยเติม Gypsumเพื่อช่วยหน่วงปฏิกิริยา แต่ถา้อตัราส่วน C3A / Gypsum สูง ก็
มีโอกาสเกิด flash set ได ้เน่ืองจากการเกิด excessive nucleationและเกิดการพฒันา Calcium 
aluminate hydrateอยา่งเร็ว 
21 ความจริงเขาเ รียกว่า  Hydrated Cement Matrix น่ะครับ แต่เ น่ืองจากมันมี
ทั้ง Hydrated และ Unhydrated Particles ท่ียงัหลงเหลืออยู่ผมเลยเขินนิด ๆ ท่ีจะ.อุบอิบลิบ
ลบั…... 
22ไมครอน (micron)=10X10-6 m. 
23 C3A + 3C`SH + 26H C6 A`S3H32 
(Tricalcium Aluminate Ettringite) 
24 Aspect Ratio ในท่ีน้ีหมายถึงความยาวต่อเส้นผา่ศนูยก์ลางนะคร๊าบ 
25 ในท่ีน้ีคือSEM หรือ Scanning Electron Microscope เป็นเทคนิคการถ่ายภาพขยายก าลงัสูง 
26 (From 15Concrete byS. Mindess) 
 
 
 



 

 

 
 

C`SH2/C3A รูปผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ 

3.0 Ettringite 
3.0 – 1.0 Ettringite + Monosulfo aluminate 

1.0 Monosulfo aluminate 
<1.0 Monosulfo aluminate solid solution 

0 Hydrogarnet 
 

27 ช่ือจริง tetra calcium aluminate monosulfate 12 Hydrate 
28 C4A`SH12 + 2C`SH2 + 16H C6A`S3H32 
29...อนัน้ีคุณ Mindess 15 เขาบอกนะคร๊าบผมไม่ไดพ้ดูเอง 
30 Connected Void and Disconnected Void 
31 entrapped air void มีผลเสียต่อคุณสมบติัของคอนกรีตทั้งก าลงัและความทนทาน 
32 โพรงคาปิลลาร่ี (Capillary void) 
33 นาโนเมตรเป็นหน่วยวดัในระบบเมตริกมีค่า=10x10-9m. 
34 S. Gierfz-Hedstorm, The Physical Structure of Hydrated Cement in Neville 
35 Hoover Dam สร้างในปีคศ.1931เสร็จคศ. 1935 ใชค้อนกรีต 4.36 ลา้นลูกบาศกห์ลาและใช้
ระบบการลดความร้อนในคอนกรีตหลายวิธี  เป็นงานก่อสร้างแรกท่ีน าหมวกนิรภัยให้
คนท างานใช ้และมีการฝังอุปกรณ์การวดัในคอนกรีต 
36ITZ หรือ Interfacial Transition Zone อนัน้ีคิดในลกัษณะ Microscopic Level แลว้นะคร๊าบ 
37Geopolymer เป็นวสัดุเช่ือมประสานอยา่งใหม่ ท่ีใช ้สารปอชโซสาน ซ่ึงมี silica และอลูมินา
สูง ท าปฏิกิริยา polycondensationกับด่างแก่ แล้วเติมมวลรวมเป็น filler ท าหน้าท่ีเหมือน
คอนกรีตอีกชนิดหน่ึง 
38.M. W. Barsoum, A. Ganguly and G. Hug, Microstructural evidence of reconstituted 
limestone blocks in the great pyramids of Egypt, J. Am. Ceram. Soc., In Press (2006) คณะ 



 

 

 
นกัวิจยัศึกษาช้ินตวัอย่างจากปิรามิด15 ช้ินดว้ย Scanning Electron Microscope (SEM) และ
พบว่าสารประกอบ “amorphous” ในช้ินตวัอย่างประกอบดว้ย Calcium และ Magnesium บาง
ชนิดซ่ึงไม่พบในหินธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


