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บทน า 

ความ คงทนของคอนกรีตและอายุการใชง้านของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับความ สนใจมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะว่าการท่ีโครงสร้างสามารถอยู่ในสภาวะใช้งานได้
ยาวนานข้ึนโดยตอ้งการค่า บ ารุงรักษาลดลง จะเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศอย่าง
ย ัง่ยืนทั้งในเชิง เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีในประเทศพฒันาแลว้ (เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น) พบว่าค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างเก่านั้นมี
แนวโน้ม มากกว่างบประมาณส าหรับการก่อสร้างโครงสร้างใหม่ ดังนั้ น การออกแบบ
โครงสร้างใหม่ควรมีการค านึงถึงความคงทนต่อการเส่ือมสภาพเพื่อเพิ่ม อายกุารใชง้านใหม้าก
ข้ึนหรือลดค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมตลอดอายกุารใชง้านใหน้อ้ยลง 

ความ คงทนของคอนกรีตนั้นมีความสัมพนัธ์กบัความทึบน ้ าของตวัคอนกรีตเอง 
เน่ืองจากคอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีความพรุนอยูต่วั น ้าหรือสารเคมีภายนอกสามารถแทรกซึมเขา้ 



 

 

 

ไปภายในคอนกรีต และอาจก่อใหเ้กิดการเส่ือมสภาพของเน้ือคอนกรีตเองหรือเหลก็เสริมท่ีอยู่
ภาย ในได ้เน่ืองจากในส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป คอนกรีตสามารถเส่ือมสภาพไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น 
การแตกร้าวของคอนกรีตเน่ืองจากแรงกระท าหรือการยดึร้ัง, การเส่ือมสภาพจากคาร์บอเนชัน่
, การเส่ือมสภาพจากคลอไรด,์ การ เส่ือมสภาพจากกรด เป็นตน้ การเส่ือมสภาพของคอนกรีตน้ี
ท าใหอ้ายกุารใชง้านของคอนกรีตสั้นลงและมีค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาสูง ดงันั้น
การเพิ่มความทึบน ้าของคอนกรีตจึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีมีผลต่อการเพิ่ม ความคงทนของคอนกรีต [1] 

การ ท าให้คอนกรีตทึบน ้ านั้ นในอดีตเน้นไปท่ีการใช้ว ัสดุเคลือบไปบนผิว
โครงสร้าง คอนกรีตเพื่อท่ีจะสร้างชั้นเคลือบเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ าหรือสารเคมีอ่ืนๆ แพร่เขา้ไป
ขา้งในได้ ยกตวัอย่างเช่น อีพ็อกซ่ี โพลียูรีเทน และอ่ืนๆ แต่ความสามารถของการใช้วสัดุ
เคลือบไปบนโครงสร้างนั้นไม่ไดท้  าใหต้วัโครง สร้างคอนกรีตเองมีความทึบน ้ าข้ึนแต่อยา่งใด 
ถา้หากวสัดุเคลือบเกิดความเสียหายหรือมีรอยแตก น ้ าก็จะยงัซึมเขา้ไปสู่ภายในโครงสร้าง
คอนกรีตและอาจจะเร่งการเส่ือมสภาพของ ตวัโครงสร้างคอนกรีตได ้

ดังนั้ นวิธีการป้องกันอีกวิธีหน่ึง คือการท าให้ตัวโครงสร้างคอนกรีตนั้ นเองมี
ความสามารถในการทึบน ้ ามากข้ึน  ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  1. 
Hydrophobic คือ การใชว้สัดุประเภทกรดไขมนั เช่น ซิลิโคน โดยเขา้แทรกซึมเขา้ไปอุดรูพรุน
ในคอนกรีต วสัดุประเภทน้ีเป็นวสัดุท่ีไม่ใช้น ้ าในการท าปฏิกิริยา 2. Hydrophillic คือการใช้
วสัดุท่ีเรียกว่า Crystalline materials ซ่ึง จะเขา้ไปท าปฎิกริยาภายในคอนกรีตก่อให้เกิดผลึก
ภายในโครงสร้างคอนกรีตเพื่อ ป้องกนัไม่ให้น ้ าหรือสารเคมีท่ีอนัตรายแพร่เขา้ไปภายในได ้
อยา่งไรกต็าม Crystalline materials น้ีเป็นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและการศึกษาวิจยัยงัมีนอ้ยมาก 
การศึกษาน้ีพยายามท่ีจะศึกษาถึงผลของปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อความคงทนของโครง สร้าง
คอนกรีต 

 
 
 
 



 

 

 
Crystalline materials คอือะไร? 

Crystalline materials เป็น สารผสมเพิ่มท่ีเขา้ไปท าใหค้อนกรีตมีความทึบน ้ าและ
เป็นสารผสมเพิ่ม ท่ีได้รับ การยอมรับเป็นอย่างดีในตลาดของโครงสร้างกันซึมใน
ต่างประเทศ (ดูรูปท่ี 1) ซ่ึงCrystalline materials ก็มีแนวโน้มท่ีจะท าให้ความคงทนของ
คอนกรีตเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี Crystalline materials ยงัสามารถใชใ้นการบ ารุงรักษาโครงสร้าง
คอนกรีต เช่น ใชเ้คลือบผิวโครงสร้างท่ีมีอายุมากแลว้หรือใชซ่้อมแซมส่วนของโครงสร้างท่ีมี 
การแตกร้าว ซ่ึงคุณสมบติัส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นและไม่เหมือนใครของ Crystalline materials คือ 
การสร้างอนุภาคผลึกท่ีทึบน ้ า ในเน้ือคอนกรีต ซ่ึงผลึกดงักล่าวจะอุดช่องว่างเล็กๆภายในเน้ือ
คอนกรีตท าให้น ้ าหรือของเหลว อ่ืนใดไม่สามารถซึมผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใด 
โดยทัว่ไป Crystalline materials อยูใ่นทั้งรูปผงแหง้และรูปของเหลว มีอยูห่ลายชนิดต่างกนัไป
ต า ม ผู ้ ผ ลิ ต ท่ี ต่ า ง กั น  คื อ  แ บ บ ผ ง ใ ช้ ผ ส ม น ้ า ท า บ น ผิ ว ค อ น ก รี ต  (Crystalline 
coating หรือ CCM), แบบผงชนิดผสมในคอนกรีต (Crystalline admixture หรือ CA), แบบ
ของเหลวชนิดบ่มคอนกรีต , แบบของเหลวชนิดผสมในปูนซีเมนต์ เป็นต้น  [2,3] ซ่ึงมี
ส่วนประกอบส าคัญประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์  ทราย และ สารเ ร่ิมต้น
ของ Crystalline materials ท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้างผลึกในเน้ือซีเมนตเ์พสต ์

การท าปฏกิริิยา ของ Crystalline materials 

Crystalline materials สามารถท าปฏิกิริยาและกลายสภาพเป็นผลึกในของคอนกรีต
ดว้ยการรวมตวัเขา้เป็น เน้ือเดียวกนักบัคอนกรีต ซ่ึงอาศยัธรรมชาติและคุณสมบติัเฉพาะตวัของ
คอนกรีตท่ีมีสภาพเป็นรูพรุน มีโพรงอากาศขนาดเล็กกระจายทัว่ไป และมีลกัษณะเป็นสารเคมี
โดยตวัของมนัเอง Crystalline materials อาศยั การแพร่ผ่านน ้ าในเน้ือคอนกรีตเป็นตวักลางใน
การพาสารท าปฏิกิริยาท่ีส าคญัผ่าน รูพรุน เล็กๆในเน้ือคอนกรีต สารเหล่าน้ีจะท าปฏิกิริยากบั
ความช้ืนและสารท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของ ปูนซีเมนต ์– ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ (เช่น แคลเซ่ีย
มไฮดรอกไซด ์เกลือแร่ อ๊อกไซดข์องธาตุต่างๆ รวมทั้งซีเมนตท่ี์คงเหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่) 
ปฏิกิริยาน้ีท าใหเ้กิดผลึกทึบน ้าท่ีแทรกซึมเขา้ไปทัว่รูพรุน ขนาดเลก็ๆของคอนกรีต ท าใหรู้พรุน 



 

 

 

เลก็เหล่าน้ีมีสภาพท่ีไม่ต่อเน่ือง ท าใหค้อนกรีตมีสภาพทึบน ้ า รูปท่ี 2 เป็นภาพขยายลึกลงไปใน
เน้ือคอนกรีตท่ีมี Crystalline materials ผสมอยู่ ทั้งน้ี Crystalline materials ยงัสามารถด าเนิน
ป ฏิ กิ ริ ย า ต่ อ ไ ป ไ ด้ ต ร า บ เ ท่ า ท่ี ค อ น ก รี ต นั้ น ๆ สั ม ผั ส กั บ น ้ า ห รื อ ค ว า ม ช้ื น 
 

 

                                 
                                           รูปที:่ 1 ตวัอยา่งการใช ้crystalline materials ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 

                                     
                                            (ก) ก่อนการเกิดปฏิกิริยา (ข) กลายสภาพเป็นผลึก (ขั้นเร่ิมตน้) (ค) การกลายสภาพ

เป็นผลึก (ขั้นสมบูรณ์) 
                                  รูปที ่2: การเกิดปฏิกิริยาของ crystalline material (www.xypex.co.th) 
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คุณสมบัติของ Crystalline materials ในการเพิม่ความคงทนของคอนกรีต 

จากคุณสมบติัของ Crystalline materials ท่ีท าให้เกิดผลึกทึบน ้ าท่ีแทรกซึมเขา้ไป
ทัว่รูพรุนขนาดเลก็ๆของคอนกรีต ท าใหค้อนกรีตทึบน ้า นอกจากนั้นยงัมีส่วนใหคุ้ณสมบติัของ
คอนกรีตไดเ้ปล่ียนไปในหลายดา้น เช่น 

การเพิม่ก าลงัรับแรงอัดของคอนกรีต 

จากผลการทดสอบก าลงัอดัท่ี 28 วนัของตวัอยา่งคอนกรีตพบวา่คอนกรีตมีความ 
สามารถในการรับแรงอดัมากข้ึนเม่ือถูกเคลือบดว้ย CCM หรือเม่ือผสม 1% CA เขา้ไปในส่วน 
ผสมของคอนกรีต โดยคอนกรีตท่ีผสมดว้ย 1% CA มีก าลงัรับแรงอดัสูงกวา่คอนกรีตท่ีเคลือบ
ดว้ย CCM แสดงในรูปท่ี 3 
 

                                 
                                             

                             รูปที ่3: ก าลงัอดัคอนกรีตท่ีอาย ุ28 วนั 

 



 

 

 

การเพิม่ความทนทานต่อคาร์บอเนช่ัน 

กอ้นตวัอยา่งคอนกรีตถูกทดสอบโดยการน าเขา้ไปในตู ้carbonation chamber แลว้
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปริมาณ 4% หรือ 40000ppm และควบคุมอุณหภูมิกบัความช้ืน
ไวท่ี้ 40องศาเซลเซียสและ 55 % ตามล าดบั เพื่อทดสอบแบบสภาวะเร่งเพื่อใหเ้กิดคาร์บอเนชัน่
ในคอนกรีต รูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความลึกของคาร์บอเนชัน่ของคอนกรีตท่ี
เคลือบดว้ยCCM (จุดทึบ) (ค่าความลึกของคาร์บอเนช่ันในท่ีนีไ้ม่รวมความหนาของช้ัน
เคลือบ) ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือเทียบกบัคอนกรีตชนิดท่ีไม่ไดเ้คลือบ (จุดโปร่ง) ท่ีอตัราส่วน
ผสมเดียวกนั ซ่ึงมีผลมาจากความสามารถในการทนทานต่อคาร์บอเนชัน่ของชั้น
เคลือบ CCM เอง หรือการพฒันาความสามารถในการทนทานคาร์บอเนชัน่เพิ่มสูงข้ึนของ
คอนกรีตใต ้ชั้นเคลือบ ส่วนผลของอตัราส่วนวสัดุต่อน ้าประสานและเถา้ลอยในคอนกรีตจะ
คลา้ยคลึงกบักรณี ของคอนกรีตท่ีไม่ไดเ้คลือบ CCM กคื็อ การเพิ่มอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุ
ประสานและการมีอยูข่องเถา้ลอยจะลดความสามารถในการทนทานคาร์บอเนชัน่ 
 

                             
                     รูปที ่4: ความลึกของคาร์บอเนชัน่ของคอนกรีต ท่ีไม่มีเถา้ลอย 
 



 

 

 

                           
       รูปที ่5: ความลึกของคาร์บอเนชัน่ของคอนกรีตท่ีเคลือบดว้ย CCM ท่ีมีเถา้ลอย 
 

การเพิม่ความทนทานต่อกรดซัลฟูริก 

กอ้นตวัอย่างมอร์ตา้ร์ทดสอบโดยการน าไปแช่ในกรดซัลฟูริกท่ีมีปริมาณความ
เขม้ขน้ 5% แลว้วดัค่าการสูญเสียน ้ าหนกัของกอ้นตวัอยา่งในสภาวะอ่ิมตวัแบบผิวแหง้ แลว้ใช้
วธีิการหาค่าเฉล่ียของน ้าหนกัท่ีหายไปในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ 12 จากผล
การทดลองพบว่า มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% CA (รูปท่ี 6 และรูปท่ี 7) มีการสูญเสียน ้ าหนกัต ่ากว่า
มอร์ต้าร์ปกติ (0.5-S7) และมอร์ต้าร์ท่ีผสมด้วยเถ้าลอย  30% (0.5FA30-S7) ในสัปดาห์
ท่ี 12 มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% CA ท่ีบ่มเป็นเวลา 7 วนั (0.5A1-S7, 0.5FA30A1-S7) สามารถลด
การสูญเสียน ้ าหนกัไปไดถึ้ง 48% และ53% เม่ือเทียบกบัมอร์ตา้ร์ปกติ (0.5-S7) และมอร์ตา้ร์ท่ี
ผสมด้วยเถ้าลอย  30% (0.5FA30-S7) ตามล าดับ ผลการทดลองยงัแสดงให้เห็นอีกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบท่ีท าการแช่เม่ืออาย ุ7 วนั มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% CA จะมีความทนทานต่อกรดได้
ดีข้ึนยิง่ข้ึนเม่ือแช่ท่ีอายมุากข้ึน อยา่งไรกต็ามส าหรับการแช่ท่ีอาย ุ3 วนั มอร์ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย 1% 
CA ยงัมีความสามารถในการทนทานต่อกรดไดดี้กวา่มอร์ตา้ร์ปกติ 

มอร์ตา้ร์ท่ีเคลือบดว้ย CCM เม่ือเทียบกบัมอร์ตา้ร์ท่ีไม่ไดเ้คลือบ พบว่ามีการสูญเสีย
น า้หนักท่ีน้อยลง (รูปท่ี 8 และรูปท่ี 9) อยา่งไรกดี็ความสามารถทนทานต่อกรดยงันอ้ยกวา่มอร์ 



 

 

 

ตา้ร์ท่ีผสมดว้ย1% CA มอร์ตา้ร์ท่ีเคลือบท่ีอายุ 1 วนั (C1S3) มีการสูญเสียน ้าหนกัท่ีนอ้ยท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัมอร์ตา้ร์ท่ีเคลือบท่ีอายอ่ืุนๆ 
 

                          
ที ่6: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีไม่มีเถา้ลอยและ 1%CA ท่ีอตัราส่วนน ้าต่อ
วสัดุประสาน 0.5 
 

                          
รูปที ่7: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีเถา้ลอยและ 1%CA ท่ีอตัราส่วนน ้าต่อ
วสัดุประสาน 0.5 

 



 

 

 
 

                           
รูปที ่8: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีไม่มีเถา้ลอยท่ีอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุ
ประสาน 0.5 
 

                          
ที ่9: เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีเถา้ลอยท่ีอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 0.5 
 

การเพิม่ความทนทานต่อคลอไรด์ 

ทดสอบโดยการน ากอ้นตวัอยา่งซีเมนตเ์พสตแ์ช่ลงในน ้าเกลือท่ีมีปริมาณ NaCl อยู่
ท่ี 1.82% ในระยะเวลา 3 และ 6 เดือน พบวา่ปริมาณของคลอไรดใ์นแต่ล่ะความลึกของกอ้น 



 

 

 

ตวัอยา่งท่ีเคลือบดว้ย CCM และกอ้นตวัอยา่งท่ีผสมดว้ย 1% CA มีค่าลดลง เม่ือเทียบกบักอ้น
ตวัอยา่งปกติ แสดงในรูปท่ี 10 และ 11 ซ่ึง การท่ีความสามารถต่อการทนทานของคลอไรดท่ี์
เพิ่มข้ึนน้ี สามารถลดอตัราการเส่ือมสภาพของเหลก็เสริมภายในในโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหลก็ ท่ีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทะเลได ้

                       
รูปที ่10 ปริมาณคลอไรดใ์นแต่ล่ะความลึกของตวัอยา่งชนิดท่ีไม่ไดเ้คลือบเทียบกบัชนิดท่ี
เคลือบดว้ย CCM 

                        
รูปที ่11 ปริมาณคลอไรดใ์นแต่ล่ะความลึกของตวัอยา่งชนิดท่ีไม่ไดเ้คลือบเทียบกบัชนิดท่ีผสมดว้ย 1% CA 



 

 

 

สรุป 

Crystalline materials เป็น วสัดุท่ีนอกจากจะเพิ่มคุณสมบติัเพิ่มความทึบน ้ าของ
คอนกรีตแลว้ ยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่มก าลงัอดัและความคงทนของคอนกรีตได ้ทั้ง
ในการเพิ่มความทนทานต่อคาร์บอเนชัน่ ความทนทานต่อการกดักร่อนของกรดซัลฟูริก และ
การทนทานต่อการซึมผา่นของคลอไรด ์
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