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1. ความส าคญัและทีม่า 

เป็น ท่ีทราบกนัดีว่า สัดส่วนผสมคอนกรีตมีผลกระทบต่อทั้งคุณสมบติัทางกลและ
ความคงทนของคอนกรีต อตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนตก์เ็ป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึง
ท่ีมี ผลกระทบอยา่งมากต่อคุณสมบติัของคอนกรีตโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีผลต่อก าลงัรับแรง และ
ความคงทนของคอนกรีต นอกจากน้ี ปัจจุบนัไดมี้การใชส้ารผสมเพิ่มอย่างเช่นเถา้ลอยในงาน
คอนกรีตกนัอย่างแพร่ หลาย โดยใชใ้นการแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนเพื่อปรับปรุงคุณสมบติั
หลายๆประการของ คอนกรีต เถา้ลอยถือไดว้า่เป็นของเสียท่ีไดจ้ากการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้า  



 

 

 
ดงันั้น การใช้เถา้ลอยในงานคอนกรีตนั้นมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการลดตน้ทุนในการผลิต 
คอนกรีตและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่อย่างไรก็ตาม การใชเ้ถา้ลอย จะลดอตัราการพฒันา
ก าลังรับแรงในช่วงอายุต้นและชะลอการแข็งตวัของคอนกรีต ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับคุณภาพและ
ปริมาณการแทนท่ีของเถ้าลอย ซ่ึงจะเห็นได้ว่านอกจากอัตราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์ท่ีมี
ผลกระทบต่อคุณสมบติั ของคอนกรีตแลว้ คุณสมบติั (ชนิด) และร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอยยงัมี
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั 

เน่ือง จากทั้ งอัตราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานและร้อยละการแทนท่ีเถ้าลอยเป็น
ตวัช้ีวดั คุณภาพของคอนกรีต ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบปัจจยัทั้งสองน้ีในการท่ีจะ
ประเมินความ คงทนและท านายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต ด้วยเหตุน้ีการ
ตรวจสอบหาสัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้จึงมีความส าคญั อย่างยิ่ง นอกจากน้ีแลว้การ
วเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตยงัมีความจ าเป็นในกรณีท่ี คุณภาพคอนกรีตมีปัญหา โดยคาด
ว่าสาเหตุน่าจะมาจากสัดส่วนผสมคอนกรีตนั้นไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ซ่ึงมกัจะเกิดกรณี
ขดัแยง้กนัระหวา่งเจา้ของโครงการกบัผูผ้ลิตคอนกรีต และผูรั้บเหมา 

อยา่ง ไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีการหาสัดส่วนผสมคอนกรีตใดท่ีแม่นย  าและเป็น
มาตรฐานการ ตรวจสอบท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป ทั้ งน้ีเน่ืองจากวสัดุท่ีใช้ในการท า
คอนกรีตนั้นมีหลากหลาย (BS 1881: Part 124, 1988) อีกทั้งการวิเคราะห์กจ็ะมีความความ
ยุง่ยากและซบัซอ้นมากข้ึนเม่ือมีการใช ้เถา้ลอยหรือสารผสมเพิ่มอ่ืนในคอนกรีตดว้ย ดงันั้นจึงมี
วธีิการวเิคราะห์ท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม 

ถึงแมจ้ะมีมาตรฐานการตรวจสอบเช่น ASTM C1084, BS 1881: Part 
124 และ Concrete committee of CAJ (F-18) ไดอ้ธิบายถึงวธีิการเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนตแ์ละ
ส่วนผสมอ่ืนในคอนกรีตท่ีแข็ง ตวัแลว้ แต่วิธีการเหล่าน้ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บัคอนกรีตท่ีใช้
ปูนซีเมนต์ลว้นเท่านั้น ไม่สามารถน ามาใช้ไดก้บัคอนกรีตท่ีมีเถา้ลอยเป็นส่วนผสม ในบาง
งานวจิยัไดมี้การพฒันาวิธีการเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนตใ์นคอนกรีต ทั้งดว้ยวิธีการทางเคมีและ
วิธีการทางนิวเคลียร์ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่าน้ี ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับและใช้กันอย่าง
กวา้งขวาง ในกรณีของเถ้าลอย ได้มีการรายงานว่าสามารถใช้ออพติคอลเทคนิคในการ
ตรวจสอบหาปริมาณเถา้ลอยท่ี ใชแ้ทนท่ีปูนซีเมนตไ์ด ้(Hooton, R. D., and Rogers, C. A.  



 

 

 
1995) แต่อยา่งไรกต็าม กย็งัมีขอ้จ ากดับางประการอยู ่นอกจากน้ีวิธีการตรวจสอบท่ีพฒันาและ
ใช้กนัในต่างประเทศ อาจจะยงัไม่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในเมืองไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากความ
แตกต่างระหวา่งคุณลกัษณะของวสัดุผสมคอนกรีต อยา่งเช่น เถา้ลอย 

เม่ือ เร็วๆน้ีไดมี้การศึกษาและพฒันาวิธีการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตผสม
เถ้า ลอยท่ีแข็งตัวแล้ว โดยได้ค  านึงถึงคุณสมบัติท่ีหลากหลายของเถ้าลอยท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายใน เมืองไทย ซ่ึงไดน้ าทั้งวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีมาใชใ้นการวิเคราะห์ 
ทั้ งน้ี ในบทความน้ีจะได้น าเสนอกรณีศึกษาในการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตของ 
ตวัอยา่งคอนกรีตจากโครงสร้างจริง ซ่ึงไดมี้การอธิบายถึงกระบวนการการตรวจสอบเถา้ลอย
ในคอนกรีต และการวิเคราะห์หาอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน ร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอย และ
ปริมาณสัดส่วนผสมในคอนกรีต ซ่ึงการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตในกรณีน้ีก็เพื่อ
ตอ้งการหาสาเหตุท่ีท า ใหค้อนกรีตมีก าลงัรับแรงอดัต ่า 

 
2.วธิีการวเิคราะห์หาเถ้าลอยในคอนกรีต 
ในการตรวจสอบหาเถา้ลอยในคอนกรีต ไดมี้การใชห้ลายๆเทคนิคประกอบกนั ไดแ้ก่ 
· Physical properties by Scanning Electron Microscope (SEM) analysis 
· Physical and chemical analysis by Scanning Electron Microscope (SEM) equipped with 
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (EDX) 
· Mineral compositions by X-Ray Diffraction (XRD) analysis 
· Chemical compositions by X-Ray Fluorescent (XRF) analysis 
โดยขั้นตอนการตรวจสอบหาเถา้ลอยในคอนกรีตสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 1 

 
 



 

 

 

                                    
 
 

                         รูปที ่1 แผนผงัแสดงวธีิการตรวจสอบหาเถา้ลอยในคอนกรีต 
 

ในการตรวจสอบทางดา้นกายภาพสามารถท าไดโ้ดยการใช้ Scanning Electron 
Microscope (SEM) เพื่อตรวจสอบอนุภาคเถา้ลอยในคอนกรีต โดยทัว่ไปแลว้เถา้ลอยจะมี
อนุภาคกลม เช่นเถา้ลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่กจ็ะมีเถา้ลอยจากบางแหล่งท่ีรูปร่างไม่กลม มี
ลกัษณะเป็นเหล่ียมขรุขระคลา้ยอนุภาคของปูนซีเมนต ์หรือบางแหล่งอาจจะมีทั้งรูปร่างกลม
และไม่กลมคละกัน ซ่ึงถ้าคอนกรีตท่ีมีเถ้าลอยรูปร่างกลมผสมอยู่ในคอนกรีต การน าเศษ
คอนกรีตไปวิเคราะห์ดว้ย SEM จะสามารถมองเห็นอนุภาคเถา้ลอยท่ียงัไม่ท าปฏิกิริยาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน แต่ถา้เถา้ลอยท่ีใชมี้รูปร่างเป็นเหล่ียม วิธีน้ีก็จะไม่สามารถใชต้รวจสอบหาเถา้ลอยได ้
เน่ืองจากไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอนุภาคเถา้ลอย และอนุภาคปูนซีเมนตไ์ด ้
ทั้งน้ีจึงตอ้งใชก้ารวเิคราะห์ทางเคมีร่วมดว้ย 

 



 

 

 
การวิเคราะห์โดยใช้ SEM ร่วมกบั Energy Dispersive X-ray Fluorescence 

Spectrometer (EDX) จะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคได้ โดยการ
วิเคราะห์หาปริมาณธาตุ  Ca และ Si ของอนุภาคท่ีคาดว่าจะเป็นอนุภาคของเถ้าลอยในเน้ือ
คอนกรีต ซ่ึงอตัราส่วน Ca/Si โดยมวลของเถา้ลอยจะมีค่าต ่ากว่าปูนซีเมนตม์าก (ค่า Ca/Si ของ
ปูนซีเมนตจ์ะมีค่าสูงกวา่ 1) 

ส าหรับการทดสอบโดยใช้ X-Ray Diffraction (XRD) นั้น จะใชเ้พื่อหาผลึกแร่ใน
เถา้ลอย โดยจะตรวจสอบหาผลึกแร่ท่ีมีอยูแ่ต่เฉพาะในเถา้ลอยแต่ไม่มีในส่วนประกอบอ่ืนของ
คอนกรีต เช่นMullite, Thenardite, Hematite, และ Magnetite ในการตรวจสอบนั้นจะน า
คอนกรีตมาทุบเพื่อแยกมวลรวมหยาบออกมา จากนั้นก็น ามอร์ตาร์ท่ีเหลือมาบดละเอียดก่อน
น าไปวเิคราะห์ดว้ย XRDซ่ึงถา้พบผลึกแร่ชนิดเดียวกนักบัท่ีมีอยูแ่ต่เฉพาะในเถา้ลอย กส็ามารถ
สรุปไดว้า่คอนกรีตนั้นมีเถา้ลอยเป็นส่วนผสม 

อีกวิธีหน่ึงท่ีน ามาใช้คือการทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ X-Ray 
Fluorescent (XRF) องคป์ระกอบทางเคมีท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์คือความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณ CaO ในเถา้ลอย ปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีต 

 
 

 
3.วธิีการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต 

การวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต ไดแ้ก่ อตัรา ส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน ร้อยละ
การแทนท่ีเถา้ลอย ปริมาณปูนซีเมนต ์เถา้ลอย น ้ า มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ จะท า
การตรวจสอบโดยใชห้ลายๆเทคนิคประกอบกนั ไดแ้ก่ 
· Image analysis 
· Selective dissolution 
· Chemical compositions by X-Ray Fluorescent (XRF) analysis 
· Computer Software 



 

 

 
       โดยขั้นตอนการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมของคอนกรีตสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 

 

                                                
 

                       รูปที ่2 แผนผงัแสดงวธีิการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมของคอนกรีต 
 

ในการหาอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน สามารถท าไดจ้ากการค านวณยอ้นกลบั
จากค่าก าลงัรับแรงอดัโดยใชค้อมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ “FACOMP” 

ส่วนในการหาปริมาณมวลรวมหยาบจะใชว้ธีิ Image Analysis โดยน าคอนกรีตมา
ตดัและถ่ายรูปหนา้ตดัดงัแสดงในรูปท่ี 3 จากนั้นใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อวเิคราะห์หา 
 



 

 

 
พื้นท่ีของมวลรวมหยาบต่อพื้นท่ีหนา้ตดัดงัรูปท่ี 4 และค านวณกลบัเป็นปริมาณมวลรวมหยาบ
ต่อหน่ึงหน่วยคอนกรีต 

ส าหรับการหาร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอย ปริมาณปูนซีเมนต ์เถา้ลอย และมวลรวม
ละเอียด จะใชว้ธีิ Selective dissolution และการวเิคราะห์ดว้ย XRF ร่วมดว้ย โดยน าคอนกรีตมา
ทุบและบดเป็นผงเพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี เช่นหาปริมาณ CaO โดยใช ้XRF และท า
การทดสอบ Selective dissolution ซ่ึง จะใชก้รดเพื่อท าละลายเพสตแ์ละส่วนท่ีมีแคลเซียมเป็น
องคป์ระกอบ และจะไดม้วลรวมละเอียด มวลรวมหยาบและเถา้ลอยเป็นส่วนท่ีเหลือจากการท า
ละลาย จากนั้นปริมาณส่วนผสมต่างๆในคอนกรีตจะสามารถค านวณไดจ้ากผลจากการวดัองค ์
ประกอบทางเคมีของคอนกรีตและการท า Selective dissolution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตัวอย่างการวเิคราะห์หาเถ้าลอยในคอนกรีตและวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต 
ใน ท่ีน้ี ได้มีการน าเสนอกรณีศึกษาการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตของ

ตวัอย่างคอนกรีต ท่ีเจาะจากโครงสร้างจริง ซ่ึงเป็นคอนกรีตท่ีมีก าลงัรับแรงอดัค่อนขา้งต ่า
ประมาณ 180 kscท่ีอายุหน่ึงปี จากท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขอ้ก าหนดส าหรับก าลงัรับแรงอดั 280 
ksc ท่ีอายุ 28 วนั ทั้ งน้ีการวิเคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตก็เพื่อตอ้งการหาสาเหตุท่ีท าให้
คอนกรีตมีก าลงัรับแรงอดัต ่าโดย ทัว่ไป การวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีตจะมีความ 

  

รูปที ่3 รูปหนา้ตดัคอนกรีต รูปที ่4 พื้นท่ีมวลรวมหยาบ 



 

 

 
แม่นย  ามากข้ึนหากมีขอ้มูลองค ์ประกอบหรือตวัอยา่งวตัถุดิบท่ีใชใ้นคอนกรีตนั้น แต่เน่ืองจาก
ในกรณีศึกษาน้ีไม่มีขอ้มูลเหล่านั้น ดังนั้นจึงตอ้งท าการวิเคราะห์จากตวัอย่างคอนกรีตและ
สัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีได ้จากผูผ้ลิตคอนกรีต ทั้งน้ีไดมี้การน าตวัอย่างเถา้ลอยสามชนิดจาก
สามแหล่งท่ีมีคุณสมบติัต่างกนั และเป็นเถา้ลอยท่ีคาดว่ามีการใช้ในโรงงานผลิตคอนกรีต
บริเวณนั้นมาใชใ้นการ วเิคราะห์เพิ่มเติมดว้ย 
 
4.1 การตรวจสอบหาเถ้าลอยในตัวอย่างคอนกรีต 

จากการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพของเถ้าลอยโดยการใช้  Scanning Electron 
Microscope (SEM) จะเห็นไดว้่าเถา้ลอยชนิดท่ี 1 มีอนุภาคกลม ส่วนเถา้ลอยชนิดท่ี 2 ส่วนมาก
มีอนุภาคกลมและเป็นเหล่ียมบางส่วน ส่วนเถา้ลอยชนิดท่ี 3 มีอนุภาคขรุขระ ดงัแสดงในรูป
ท่ี 5 ถึง 7 ตามล าดบั จากนั้นไดท้ าการวิเคราะห์เพื่อหาอนุภาคเถา้ลอยในคอนกรีต ดงัรูปท่ี 8 จะ
เห็นไดว้า่ไม่ปรากฏอนุภาคกลมของเถา้ลอยในเน้ือคอนกรีต แต่พบว่าบางอนุภาค ทั้งขนาดและ
รูปร่างมีลกัษณะคลา้ยกบัเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าคอนกรีตน้ีมีเถา้ลอยผสมอยู ่ทั้งน้ี
จึงตอ้งมีการตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมีของอนุภาคเหล่านั้นโดยใช ้EDX ร่วมดว้ย 

ผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX ของเถา้ลอยทั้งสามชนิดไดแ้สดงในรูปท่ี 5 ถึง 7 เถา้ลอย
ชนิดท่ี  1 เถ้าลอยชนิดท่ี  2 และเถ้าลอยชนิดท่ี  3 มีค่า  Ca/Si เท่ากับ 0.98, 0.21, และ 0.39 
ตามล าดับ และผลการวิ เคราะห์ด้วย  EDX ของอนุภาคในคอนกรีตได้แสดงในรูป
ท่ี 8 ซ่ึง Ca/Si ของอนุภาคในคอนกรีตเท่ากบั 0.36 และจะเห็นไดว้่ามีลกัษณะคลา้ยกบัผลการวิ
เคราห์ของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าคอนกรีตน่าจะมีเถา้ลอยผสมอยู่ และ
หากเป็นเช่นนั้นเถา้ลอยท่ีผสมอยูก่น่็าจะเป็นเถา้ลอยชนิดท่ี 3 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

SEM EDX 
                                                รูปที ่5 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของเถา้ลอยชนิดท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  รูปที ่6 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของเถา้ลอยชนิดท่ี 2 
 

 

 

SEM EDX 
                                            รูปที ่7 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 
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                                            รูปที ่8 ผลการวเิคราะห์ดว้ย SEM และ EDX ของตวัอยา่งคอนกรีต 
 
 

ทั้ ง น้ีผลจากการวิ เคราะห์ด้วย  XRD พบว่ าคอนกรีตไม่ มีผ ลึกแ ร่  Mullite, 
Hematite, และ Magnetite ในคอนกรีต ทั้งน้ีเป็นเพราะปริมาณผลึกแร่เหล่าน้ีมีน้อยมากเม่ือ
เทียบกบัผลึกแร่หลกัอย่างเช่น Quartz อย่างไรก็ตามยงัพบ Thenardite 0.19% ในคอนกรีต ซ่ึง
เป็นการยนืยนัไดว้า่คอนกรีตมีเถา้ลอยผสมอยูจ่ริง 

นอกจากน้ียงัพบว่าปริมาณ amorphous ในเถา้ลอยซ่ึงบ่งบอกถึงส่วนท่ีสามารถท า
ปฏิกิริยาไดข้องเถา้ลอยชนิดท่ี 3 มีนอ้ยกวา่ของเถา้ลอยชนิดท่ี 1 ประมาณ 30% ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่ถา้มีการใชเ้ถา้ลอยทั้งสองชนิดน้ีในคอนกรีตในปริมาณท่ี เท่ากนั คุณสมบติัของคอนกรีตเช่น
ก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตท่ีผสมเถา้ลอยชนิดท่ี 3 จะต ่ากวา่คอนกรีตท่ีผสมเถา้ลอยชนิดท่ี 1 

 
4.2 การวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมในตัวอย่างคอนกรีต 

จาก ผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ สรุปไดว้า่คอนกรีตมีเถา้ลอยผสมอยู ่และเป็นเถา้ลอยท่ี
มีอนุภาคขรุขระและมีคุณสมบติัคลา้ยกบัของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ดงันั้นจึงใชอ้งคป์ระกอบทางเคมี
ของเถา้ลอยชนิดท่ี 3 ในการวเิคราะห์หาสัดส่วนผสมคอนกรีต 
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คอนกรีตมีค่าก าลงัรับแรงอดัเท่ากบั 180 ksc ซ่ึงสามารถค านวณอตัราส่วนน ้ าต่อ

วัสดุประสานจากการค านวณย้อนกลับจากค่าก าลัง รับแรงอัดโดยใช้คอมพิวเตอร์
ซอร์ฟแวร์ “FACOMP”ไดค่้าอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน 0.83 และจากการวิเคราะห์โดยใช้
วิธี Image Analysis สามารถค านวณหาปริมาตรมวลรวมหยาบต่อหน่ึงหน่วยคอนกรีต
ได ้0.39 และคิดเป็นปริมาณมวลรวมหยาบไดเ้ท่ากบั 1087.40 kg/m3 

ส าหรับปริมาณองค์ประกอบอ่ืนในคอนกรีตสามารถค านวณได้จากผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีselective dissolution และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เช่น 
ปริมาณ CaO ซ่ึงในการวเิคราะห์จะค านวณส่วนผสมคอนกรีตเป็นร้อยละโดยน ้ าหนกัแหง้ก่อน 
(oven-dried weight ratio) จากนั้นจึงค านวณเป็นปริมาณส่วนประกอบคอนกรีตในหน่ึงหน่วย
ปริมาตรคอนกรีตโดยใชห้น่วยน ้ าหนกัแหง้ของคอนกรีตตาม ASTM C642 โดยสัดส่วนผสม
ของตวัอยา่งคอนกรีตท่ีค  านวณไดส้ามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 1 

จะ เห็นไดว้่าอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานของคอนกรีตค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจเป็น
เพราะปริมาณวสัดุประสานนอ้ยกว่าท่ีตอ้งการ ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าปริมาณวสัดุประสานท่ี
นอ้ย อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานมาก และร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอยท่ีมากส่งผลใหค้อนกรีตมี
ก าลงัรับแรงอดัท่ีต ่า 

อย่าง ไรก็ตามการวิเคราะห์หาร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอยและปริมาณวสัดุประสาน
อาจจะมี ความคลาดเคล่ือนไดบ้า้ง เน่ืองจากไม่ทราบคุณสมบติัของเถา้ลอยท่ีใชจ้ริงในตวัอยา่ง
คอนกรีต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี 1 สัดส่วนผสมคอนกรีตท่ีค  านวณได ้
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุป 
วิธี วิเคราะห์ทั้ งทางกายภาพและทางเคมีท่ีได้น าเสนอสามารถน ามาใช้ในการ

วเิคราะห์ หาสัดส่วนผสมคอนกรีตผสมเถา้ลอยท่ีแขง็ตวัแลว้ได ้นอกจากน้ียงัสามารถใชใ้นการ
หาสาเหตุก าลงัรับแรงอดัต ่าของตวัอยา่งคอนกรีตได ้

จาก การตรวจสอบเถา้ลอยในคอนกรีตดงัท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้นั้น สามารถสรุปได้
ว่าคอนกรีตมีเถา้ลอยเป็นส่วนผสม ซ่ึงเถา้ลอยนั้นมีคุณภาพค่อนขา้งต ่า ดงันั้นสาเหตุหน่ึงท่ีท า
ให้ก  าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตต ่านั้นมาจากการใช้เถา้ ลอยท่ีไม่มีการควบคุมคุณภาพอย่าง
เพียงพอ นอกจากน้ีปริมาณวสัดุประสานท่ีนอ้ย อตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานมาก และร้อยละ
การแทนท่ีเถา้ลอยท่ีมากยงัส่งผลใหค้อนกรีตมีก าลงัรับแรงอดัท่ีต ่า ดว้ยเช่นกนั 

 
 
 

องค์ประกอบคอนกรีต ปริมาณ 
ปูนซีเมนต ์(kg/m3) 176.89 
เถา้ลอย (kg/m3) 87.57 
ทราย (kg/m3) 649.65 
มวลรวมหยาบ (kg/m3) 1,087.40 
น ้า (kg/m3) 220.64 
อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุ
ประสาน (w/b) 

0.83 

ร้อยละการแทนท่ีเถา้ลอย 0.33 



 

 

 
6. เอกสารอ้างองิ 
1. ASTM C1084 - 02 Standard Test Method for Portland-Cement Content of Hardened 
Hydraulic-Cement Concrete. 
2. ASTM C642 - 06 Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened 
Concrete. 
3. BS 1881: Part 24: 1998, Methods for Analysis of Hardened Concrete, British Standards 
Institution. 
4. Concrete committee of CAJ: A joint report on estimating the mix proportions of hardened 
concrete (F-18), Sep., 1967. 
5. Hooton, R.D., and Rogers, C.A. (1995) Determination of Slag and Fly Ash Content in 
Hardened Concrete, Cement, Concrete & Aggregates, Vol. 17, Issue 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


