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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 
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