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หลายๆคนอาจจะงง ๆ เม่ือไดย้ินค าว่า “มะเร็งคอนกรีต”….. เอ๊ะ คอนกรีตเป็น

มะเร็งไดเ้หรอ….อะไรจะทนัสมยัขนาดนั้น!!! 
ค าว่า “มะเร็งคอนกรีต” นั้นหลายๆคนอาจหมายถึงการเส่ือมสภาพของคอนกรีตท่ี

ตอ้งใชเ้วลานาน เป็นไปอยา่งเงียบๆ กวา่(เจา้ของอาคาร) จะรู้ตวั กห็นกัหนาสาหสัเสียแลว้  บาง
คนอาจจะนึกถึงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตท่ีท าให้คอนกรีตค่อยๆแตกร่อนเห็น
เหล็กเสริมท่ีเป็นสนิมจนแทบจ าไม่ได…้ แต่นักคอนกรีตวิทยาส่วนใหญ่ใชค้วามหมายน้ีมุ่ง
ประเด็นไปท่ีการเส่ือมสภาพของคอนกรีตชนิดท่ีไม่ค่อยไดพ้บเห็นในประเทศไทย หรือท่ี
เรียกว่า ASR (1)มากกว่าความหมายอ่ืน เน่ืองจากมีความละมา้ยคลา้ยคลึงกบัโรคมะเร็งท่ีเป็น
โรคทอปฮิตติดอนัดบัของผูค้นแบบแฝดคนละฝา ยงัไงยงังั้น….หลายคนอาจจะยงังงต่อ….เอ 
มนัเหมือนกนัไดย้งัไงกนั…. 

อันน้ีอาจอธิบายได้ว่าเป็นเพราะ พฤติกรรมในการเกิดการเส่ือมสภาพชนิดน้ี
ซบัซอ้น มีความไม่แน่นอนสูงทั้งในดา้นโอกาสของการเกิดและความรุนแรงหลงัจากท่ีเกิดไป
แลว้  การตรวจพบแต่เน่ินๆท าไดย้าก มาพบทีหลงัก็มกัจะอยู่ในขั้นหนกัหนาไปแลว้ เรียกว่า
ตอ้งร้องเพลง “รู้ตวัเม่ือสาย” แข่งกบัคุณสุเทพ วงศค์  าแหงนัน่…. แถมวิธีการตรวจสอบกต็อ้ง
ใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือวธีิท่ีราคาค่อนขา้งแพงรวมถึงมีอาการแทรกซอ้นท่ีท าใหแ้ปลผลสับสนได ้



 

 

 
ง่าย ตลอดจนการแกไ้ขหรือท่ีเรียกวา่รักษากย็งัไม่ไดผ้ล”ร้อยปูเซ็ง” เสียอีก เรียกว่ามีพฤติกรรม
อยูใ่นกรอบเดียวกบักบัโรคมะเร็งของมนุษยส์องขาเป๊ียบ!!…. 

ถา้อย่างนั้น…..วิศวกรโยธามืออาชีพหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต มาท าความ
รู้จกักบัเจา้การเส่ือมสภาพชนิดน้ีใหม้ากข้ึนอีกนิด….จะดีไหม ? ? 

ก่อนอ่ืน…ตอ้งขอบอก…ว่าเจา้ ASRหรือ Alkali Silicate Reaction เป็นการ
เส่ือมสภาพ (ทางเคมี)ชนิดหน่ึงของคอนกรีตท่ีเกิดจากภายในเน้ือคอนกรีตแท้ๆ  ไม่ไดเ้กิดจาก
สาเหตุภายนอก หรือจากวสัดุอ่ืนๆ อยา่งเช่นการเกิดสนิมของเหลก็เสริม ซ่ึงเป็นผลใหค้อนกรีต
รอบๆเหลก็เสริม เกิดแรงดนั และถา้คอนกรีตรับแรงดนันั้นไม่ได ้กจ็ะแตกหลุดร่อนออก แต่สา
เหตและกลไกท่ีเกิดข้ึนจาก ASR ซ่ึงเป็น “sub set หน่ึงของ AAR หรือ Alkali Aggregate 
Reaction แตกต่างไปจากท่ีเล่ามาแลว้ โดย AAR เป็นการเส่ือมสภาพจากปฏิกิริยาภายใน
ระหว่างด่างในปูนซีเมนต์กบัแร่ธาตุในมวลรวมบางชนิดท่ีไวต่อปฏิกิริยา จึงเป็นการเกิดจาก
เน้ือในคอนกรีตลว้นๆ  ในกรณีท่ีใช้มวลรวมหรือ หินท่ีมีแร่ซิลิกาท่ีไวต่อปฏิกิริยา การ
เกิดปฏิกิริยาน้ีจะรียกวา่ ASR  

หลายคนอาจจะสงสัยว่า….เอ….หินจะมีปัญหาทุกชนิดเลยเหรอ….ค าตอบก็คือมี
หินบางชนิดเท่านั้น  โดยหินท่ีมกัเจอะเจอโอกาสเกิดปัญหาการเส่ือมสภาพแบบ ASR ไดแ้ก่ โอ
พอไลน์ซิลิกา้ , แคลซีโดไนย ์, หินแกว้ภูเขาไฟหรือ Volcanic Glass, หินเชิร์ท, หินบะซอลต์
บางชนิด และหินไรโอไรท์, หินแอนดีไซด์ และ หินฟิลไลท,์ หินเกรยแ์วค,หิน ฮอร์นเฟล, หิน
ผลึกควอตซ์จ  าพวกCryptocrystalline Quartz เป็นตน้ (1) ….ถา้คุณเผลอร้องว่า…โอโ้ฮ…หินช่ือ
ประหลาดพวกนีมนัอะไรกนั   มีดว้ยเหรอ……..นัน่ก็แปลว่าคุณ คุณ  ตอ้งยอ้นกลบัไปคน้หา
ต าราธรณิวิทยาท่ีโยนท้ิงไปตั้งนานแลว้  กลบัมาอ่านใหม่…… แต่วิธีท่ีง่ายท่ีสุดกคื็อ….คิดไม่
ออกบอกอากู๋ (เก้ิล)….google… 

แลว้ปัญหามนัเป็นยงัไงล่ะ…..ขอตอบอยา่งน้ีวา่…..ผลจากปฏิกิริยาไดเ้ป็น ASR gel 
ซ่ึงอาจจะเกิดรอบๆมวลรวมเจา้ปัญหา แลว้ค่อยๆแทรกซึมไปตามรอยแตกในบริเวณอ่ืนหรือ
สะสมในช่องวา่ง อยา่งไรกต็าม แต่อนัน้ียงัไม่ใช่ปัญหา…. ปัญหาของ ASR นั้น เกิดข้ึนจากการ
ท่ีเจลมีคุณลกัษณะดึงดูดน ้ า และเม่ือดูดซับน ้ าจากความช้ืนก็จะขยายตวัและดันคอนกรีตท่ี
แขง็ตวัแลว้ท่ีอยูร่อบๆ แรงดึงท่ีเกิดข้ึนในบริเวณรอบๆ อาจสูงถึง 6-7 MPa(2) และหากสูงเกิน 



 

 

 
กว่าท่ีคอนกรีตจะรับได ้คอนกรีตกจ็ะแตกร้าว  รอยร้าวท่ีเกิดจาก ASR มกัมีหนา้ตาแบบ map 
cracking (3 )ซ่ึงจะแตกต่างจากรอยร้าวเน่ืองจากสาเหตอ่ืนๆอย่างเช่นรอยร้าวจากการเกิดสนิม
เหลก็ท่ีคอนกรีตมกัจะเห็นการแตกร้าวตามแนวเหลก็ หรือในกรณีท่ีรุนแรง คอนกรีตก็จะแตก
ร่อนออกจนเห็นเหล็กท่ีเป็นสนิม ซ่ึงเป็นปรากฏการ์ณทีเราเห็นจนชินตาทั้ง จากบา้นตวัเอง 
บา้นคนอ่ืน หรืออาคารขนาดใหญ่หลายๆแห่ง  

ASR หรือเจา้ “มะเร็งคอนกรีต”(4) น้ี เป็นการเส่ือมสภาพท่ีไม่ค่อยไดเ้ห็นบ่อยนกัใน
ประเทศไทย  เพราะมวลรวมส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตมักเป็นหินปูนคุณภาพดี 
ประกอบกบัผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่หลายราย ตระหนกัถึงปัญหาของ ASR ท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับแหล่งหินบางชนิดได้ และพยายามหลีกเล่ียงการใช้หินแหล่งหินท่ีอาจมีปัญหาเพื่อ
ป้องกนัปัญหาตั้งแต่ตน้ ดงันั้นปัญหาจาก ASR จึงนอ้ยลงมากจนเกือบจะไม่เคยมีรายงานอยา่ง
เป็นทางการเลย  จนกระทั่งในปี พศ.2552 คณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดร้ายงานการพบ ASR อยา่งป็นทางการคร้ังแรก ( 5,15)  ซ่ึงเป็นการ
พบท่ียืนยนัการ “เป็น อยู่ คือ” แถมดว้ยความจริงท่ีว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีมีปริมาณ และ 
มูลค่ามหาศาล ในปัจจุบนั นั้นยงัคงตอ้งใช้พระเอกคอนกรีต ซ่ึงมีมวลรวมเป็นพระรองตวั
ส าคญั รวมถึงแหล่งทรัพยากรคุณภาพดี (ท่ีไดป้ระทานบตัร) ก็ชักร่อยหรอลง แหล่งทีมีอยู่
ประมาณร้อยละห้าถึงสิบห้ายงัเป็นวสัดุท่ี(ฝร่ัง)จดัอยู่ในหินจ าพวกทีมีโอกาสเกิดปัญหาได ้ 
ดงันั้น ASR จึงอาจไม่ไดแ้ปลวา่ “คุณจะไม่ค่อยไดเ้จอ” หรือAS you see it, Rarely อีกต่อไป  

แต่ถึงอยา่งไรกต็าม “โอกาสเกิดปัญหา” อาจจะไม่ไดเ้ป็นปัญหาเสมอไป เพราะการ
เกิดปัญหาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตอ้งปวดหวันั้น ตอ้งมีปัจจยัส าคญัสองสามอยา่งครบถว้น จึงจะเกิดการ
แตกร้าวให้เจา้ของโครงการ (ตอ้งปวดร้าว) หางบประมาณมาซ่อม แถมงบท่ีว่าน้ีก็เป็นงบ”
ประมาณ”สมช่ือ คือแค่ประมาณว่าตอ้งใชเ้งินเท่านั้นเท่าน้ี แต่การซ่อมให้”โรค”หายขาด อาจ
ตอ้งประมาณสูงข้ึนอีกกเ็ป็นได ้

ปัจจยัส าคญัท่ีวา่น้ี คือ อลัคาไลในซีเมนต ์หินท่ีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาและความช้ืน
.....ถา้คอนกรีตยงัตอ้งใชซี้เมนต…์อลัคาไลในซีเมนต ์เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เพียงแต่จะมีมาก
หรือน้อยเท่านั้น  แมม้าตรฐานการผลิตซีเมนต์ทุกๆ มาตรฐานจะพยายามก าหนดปริมาณอลั
คาไลสูงสุดในซีเมนตไ์วก้ต็าม อลัคาไลท่ีมีผลกระทบต่อ ASR ไดแ้ก่ ออกไซดข์องโซเดียมและ 



 

 

 
โปตสัเซียม (Na2O และ k2O)  ซ่ึงมกัคิดในเทอมของปริมาณโซเดียมออกไซดเ์ทียบเท่าหรือ 
Na2O equivalent  ในกรณีของ ASR หากค่าท่ีวา่น้ีสูงเกิน 0.6% มกัมีแนวโนม้เกิดปัญหาไดถ้า้ใช้
มวลรวมท่ีไวต่อปฏิกิริยาในส่วนผสมคอนกรีต แต่จริงๆแลว้นกัวิจยัเขาว่าตวัการท่ีส าคญัของ
ปัจจยัน้ีคือ ไฮดรอกซิลอิออน ท่ีอยูใ่นสารละลายอลัคาไลในช่องว่างในเน้ือคอนกรีต มากกว่า
ปัจจยัส าคญัชนิดท่ีสองคือมวลรวมท่ีใช้ในคอนกรีต ซ่ึงไดแ้ก่ หินและทราย โดยทัว่ไปถา้ใช้
ทรายแม่น ้ า มกัจะเจอปัญหานอ้ย  แต่ในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งใชท้รายจากการบดยอ่ยของหิน และ
เผอิญเป็นหินท่ีมีปัญหาคือเป็นพวกแร่ซิลิกา้ท่ีไวต่อปฏิกิริยากบัอลัคาไล ปัญหา ASR กอ็าจเกิด
ได้ทั้ งจากหินและทราย โดยเฉพาะพวกท่ีมีแร่ซิลิก้าในรูปแบบท่ีเป็น Amorphous หรือ 
crystalline หรือ cryptocrystalline fibrous บางชนิดดงัท่ีกล่าวมาแลว้  

ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีจดัว่าส าคัญมาก ชนิด”ไม่มีไม่ได้” คือ ความช้ืน แม้ว่า
คอนกรีตนั้นจะมีปัญหาเร่ือง ASR แต่การเส่ือมสภาพอาจยงัไม่เกิดข้ึน หากโครงสร้างนั้นไม่อยู่
ในสภาวะเปียกช้ืน เน่ืองจาก ASR gel ท่ีอาจเกิดยงัไม่มีการขยายตวัมากพอท่ีจะท าใหค้อนกรีต
เกิดการแตกร้าวข้ึนได ้

ถา้มีปัจจยัครบถว้นทั้งสามประการเม่ือไหร่  ก็จะเกิดการแตกร้าวในลกัษณะ map 
cracking จากการขยายตวัของ gel ท่ีดูดซับความช้ืน   อย่างไรก็ดีรูปแบบรอยร้าวอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดต้ามลกัษณะการยึดร้ังอ่ืนๆ   ลกัษณะเด่นชัดของการเส่ือมสภาพเน่ืองจาก 
ASR น้ี คือ การพบ Alkali-Silica gel ในรอยร้าว หรือท่ีขอบของมวลรวมหรือแมแ้ต่พบสะสม
ในรอยร้าวของหินท่ีใชซ่ึ้งสามารถใช้เทคนิคการตรวจสอบดว้ย Petrographic analysis ซ่ึงถือว่า
เป็นวิธีท่ีใหผ้ลยนืยนัท่ีแน่นอน(6) หรืออาจใชว้ิธี Scanning Electron Microscopy (SEM) กไ็ด ้
อยา่งไรกดี็วธีิทั้งสองตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือเคร่ืองมือซบัซอ้น และ
การตรวจสอบมีราคาแพง นอกจากทั้งสองวิธีน้ีแลว้ ยงัอาจใช้วิธีการคดักรองเบ้ืองตน้ดว้ยวิธี
ง่ายๆ เช่นการใชส้าร Uranyl Acetate แช่ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีฝานเป็นช้ินบางๆ แลว้ส่องดูภายใต้
แสงยวูี ตามวิธีการของ FHWA ซ่ึงจะเห็น ASR gel ท่ีถูกอิออนของ  Uranyl ( 2

2UO
 ) เขา้ไป

แทนท่ีอลัคาไลน์อิออนใน Gel และเรืองแสงภายใตแ้สง UV เป็นขอบเรืองแสงสีเขียวเหลือง
ชดัเจนดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 



 

 

 

                                
                               (ก)                                                                        (ข) 
                      รูปที ่1  การเปรียบเทียบช้ินส่วนฺท่ีเจาะจากองคอ์าคารจริงภายใต ้ภายใตแ้สงปกติ และแสงUV (15) 
 

ลูกศรสีด าหนาแสดงถึงหินท่ีไม่เกิดปฎิกิริยา ซ่ึงไม่ปรากฏเส้นขอบเรืองแสง  
ขณะท่ีรูปทางซ้ายมือลูกศรสีด าบาง ซ่ึงช้ีท่ีต  าแหน่งของหินซ่ึงมองไม่เห็นขอบแต่ในรูปทาง
ขวามือ ภายใตแ้สงยวูีในต าแหน่งเดียวกนั ปรากฏเส้นขอบเรืองแสงชดัเจน หนาแสดงถึงหินท่ี
เกิดปฎิกิริยาชดัเจน ขณะเดียวกนั ลูกศรสีด าเส้นประในรูปทางซา้ยมือในแสงธรรมชาติ ไม่ได้
แสดงความผิดปกติใดๆให้เห็น  แต่ภายใตแ้สงยูวีในรูปขวามือ ณ ต าแหน่งเดียวกนั แสดง
บริเวณท่ีมีการเรืองแสงหนาแน่น ซ่ึงบ่งช้ีถึงการสะสมของเจลในบริเวณนั้น 

ผูอ่้าน อ่านไปอาจมีขอ้สงสัยว่า เอ  วิธีท่ีใช้ดูเหมือนจะใช้กบัคอนกรีตท่ีอาจจะมี
หรือไม่มีปัญหาน่ีนา…. ถา้จะรู้ก่อนเท ( คอนกรีต) จะไดไ้หม???   

ขอตอบ……เทคนิคท่ีใช้ตรวจสอบหาว่ามวลรวมท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหา ASR 
หรือเปล่า รวมถึงยงัใชห้าหลกัฐานยืนยนัการเกิด ASR จริง ยงัมีอีกหลายวิธีเช่น การวดัการ
ขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์ หรือคอนกรีตในสภาวะเร่ง แบบต่างๆ  ข้ึนกบัว่าป้อมค่ายไหน 
มาตรฐานไหนเป็นผูเ้สนอ 

 

Natural light UV light 



 

 

 
แต่….ขอบอก(และยืนยนั) อีกว่าปัญหาการเส่ือมสภาพจาก ASR หรือรวมถึงจาก

ปฏิกิริยาเคมีอ่ืนๆ นั้นเป็นเร่ืองซบัซอ้นปวดหวัชนิดไมเกรนกว็่าได ้แถมยงัมีปัจจยัเก่ียวขอ้งท่ีมี
ผลกระทบหลากหลาย เพราะแมแ้ต่มวลรวมท่ีจดัว่าเป็นพวกไวต่อปฏิกิริยาแต่ละชนิดเองกย็งัมี
ผลกระทบ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัได ้ อยา่งเช่นมวลรวมท่ีไวต่อปฏิกิริยาบางอยา่งอาจ
ขยายตวัเพิ่มข้ึน ถา้ใชป้ริมาณมวลรวมนั้นมากข้ึนในสัดส่วนของมวลรวมท่ีใชผ้สมคอนกรีต 
แถมมวลรวมบางชนิดยงัอาจมีปัจจยัท่ีเรียกว่า “เขตมีปัญหาพิเศษ หรือ Pessimum effect” (7) เขา้
มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแปลว่าในช่วงปริมาณมวลรวมหน่ึง  อาจท าใหมี้การขยายตวัอยา่งมาก แต่ถา้ใช้
ปริมาณสูงหรือต ่ากวา่นั้นปัญหาการขยายตวักจ็ะนอ้ยลง หรือไม่มีปัญหาเป็นตน้ 

คุณ คุณผูอ่้านข้ีสงสัยอาจจะถามต่ออีกวา่  …..เอ แลว้มนัจะเป็นอนัตรายไหมนะ…. 
เน่ืองจากโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพจากปัญหา ASR พบกนัทัว่ไปในหลายประเทศ….ค าตอบน้ีคง
ตอ้งอาศยัค าตอบจากต่างประเทศท่ีมีประสบการ์ณมาแลว้มาเล่าสู่กนัฟัง 

ความรุนแรงของปัญหาการเสียหายจาก ASR มีระดบัต่างกนัไดม้าก ในบางคร้ังอาจ
ปรากฏเป็นเพียงรอยร้าวท่ีผิว แต่บางกรณีท่ีมีการรายงานอาจรุนแรงถึงขั้นเหล็กเสริมขาด (8) 
หรือปรากฏรอยร้าวน่ากลวัแบบในรูปท่ี 2 (ก) อย่างไรก็ดีส าหรับการเส่ือมสภาพชนิดน้ี 
ระยะเวลานบัตั้งแต่ปฏิกิริยาเกิดข้ึนจนถึงคอนกรีตแตกร้าวนั้นอาจกินเวลานาน ในหลายกรณี 
อาจกินเวลานานถึง 15-20 ปี ปฏิกิริยาท่ีสืบเน่ืองและการเส่ือมสภาพอาจเป็นผลจากการ “ร่วม
ดว้ยช่วยกนั” จากสาเหตุอ่ืนๆท่ีเขา้มา “แจม”ภายหลงั ดงันั้น ระยะเวลาท่ีพบเห็นและความ
รุนแรงของการเกิดรอยร้าวกอ็าจผนัแปรไดต้ามสาเหตุแรกๆ 

ในสหรัฐอเมริกาเร่ิมพบปัญหาของการแตกร้าวจ านวนมากใน California ใน
ระหวา่งปี คศ.1920-1930 และเร่ิมตระหนกัว่าเป็นผลสืบเน่ืองจาก ASR ในราวปี ค.ศ.1940 เม่ือ 
Stanton ยืนยนัสาเหตจากการศึกษาได ้ นับจากนั้นนกัวิจยัและวิศวกรเร่ิมตระหนกัถึงความ
รุนแรงของปัญหาท่ีขยายกวา้งกวา่ท่ีคาดกนัในราวปี 1980 (9,10)    ตวัอยา่งเช่น โครงสร้างสะพาน 
Manette Bridge ในรัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา ท่ีสร้างข้ึนในปี 1930 และมีการตรวจสอบและ
ทดสอบอย่างต่อเน่ืองในระหว่างปี 1976 ถึง 2003 ซ่ึงยืนยนัสาเหตุการเส่ือมสภาพของตอม่อ
คอนกรีตจากปัญหา ASR(11)  หรือโรงบ าบดัน ้าเสีย Shek Wu Hui ในฮ่องกง ท่ีสร้างในช่วงตน้ปี 
 



 

 

 
 ค.ศ.1980(12) และมีรายงานการเส่ือมสภาพจาก ASR ในปี 1991 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 (ข) หรือ
กรณีเกิดข้ึนในเข่ือนคอนกรีต Parker Dam ในรัฐคาลิฟอร์เนีย ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1938 และมี
รายงานการเส่ือมสภาพเน่ืองจาก ASR และเป็นผลใหเ้ข่ือนเกิดการโก่งตวัมากถึง 180 มม. จาก
การขยายตวั(7)  แมว้่าปัญหาของ ASR ในคอนกรีตจะรุนแรงมากนอ้ยต่างกนั และมีรายงานการ
ทุบท้ิงโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพเน่ืองจาก ASR เช่น สะพานสองแห่งในประเทศเยอรมนั (3) แต่ยงั
ไม่มีรายงานการวบิติัของโครงสร้างคอนกรีตโดยตรง 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                     ( ก)              (ข) 
                                      รูปที ่2  การแตกร้าวจาก ASR  ( ก) ในฐานคอนกรีตส าหรับเสาสถานีจ่ายไฟฟ้า 
                                                   ขนาดใหญ่ (14 )  (ข) ของโรงบ าบดัน ้าเสีย (13) 
 

ปัญหา ของ ASR ในประเทศไทยพบจากการตรวจสอบช้ินตวัอย่างท่ีเจาะมาจาก
โครงสร้างจริงในสนาม (5) ซ่ึงปรากฏรอยแตกร้าว การตรวจสอบทางศิลาวรรณาหรือ 
Petrographic analysis ท่ีประยุกต์ใช้กบังานคอนกรีตพบว่ามวลรวมในช้ินตวัอย่างเป็น 
หินแกรนิตเน้ือละเอียด และมีแร่ไพไรต ์ปนอยู่บา้งเลก็นอ้ย มีการตรวจพบ ASR gel ในรอย
แตกและในช่องว่าง ดงัแสดงในรูปท่ี 3 (ก) นอกจากนั้น การวดัการขยายตวัของช้ินตวัอยา่งใน
หอ้งแลป โดยใชส้ภาวะเร่งแบบปกติ (การเร่งการขยายตวัดว้ยการแช่ในน ้ าอุ่น 38 ºC) และแบบ
รุนแรง (ในสารละลาย NaOH เขม้ขน้ 0.1 M ท่ีอุณหภูมิ 80 ºC ) แสดงในรูปท่ี 3 (ข) โดย  
 



 

 

 
ตวัอยา่ง A, B มาจากโครงสร้างเดียวกนั เจาะจากต าแหน่งต่างกนั และทีระดบัต่างกนั ในช่วง 
15-30 ซม จากผวิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        (ก)                                                                            (ข) 
 
                                รูปที ่3 ASR gel ในรอยร้าว  (ก) และการเปรียบเทียบการขยายตวัของช้ินตวัอยา่ง A, Bใน                  
                                            สารละลาย NaOH และในน ้า (ข) (5) 

 
ถา้ดูจากรูปท่ี 3 (ข)  การขยายตวัของช้ินตวัอยา่งท่ีมาจากแท่งคอนกรีตช้ินเดียวกนั

ในสารละลาย NaOH และในน ้ า (A, A-water) ท่ีอายเุดียวกนั คือท่ี อาย ุ64 วนั จะเห็นว่ามีความ
แตกต่างกนัประมาณสองเท่า การขยายตวัในน ้ าอุ่น”ใกลเ้คียง” กบัสภาวะจริงในสนามมากกว่า
การขยายตวัในสารละลาย NaOH 80C ซ่ึงเป็นการทดสอบท่ีใชม้าตรฐาน ASTM เป็นแนวทาง
ส าหรับการเร่งดว้ยสภาวะรุนแรง ทั้งการทดสอบการคดักรอง และการขยายตวัยืนยนัปัญหา 
ASR ในประเทศไทยในเบ้ืองตน้  
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ในปัจจุบนั ปัญหาของ ASR อาจพบเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากหลายสาเหตุเช่น 

แนวโนม้ของการลดอุณหภูมิในเตาเผา ดว้ยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อาจมีผลให้ Alkali ใน
ซีเมนตเ์พิ่มข้ึน หรือแนวโนม้ของแหล่งหินคุณภาพดีท่ีอาจมีจ านวนนอ้ยลงท าใหก้ารหลีกเล่ียง 
หินท่ีอาจมีปัญหาในด้านปฏิกิริยาท าได้ยาก หรือแม้แต่ความพยายามในการใช้น ้ าล้างใน
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ในการผสมคอนกรีตโดยไม่ระวงักอ็าจท าใหป้ริมาณอลัคาไลในน ้ า
ผสมคอนกรีตเพิ่มมากข้ึน(2) ดงันั้นหากผูใ้ช ้ผูผ้ลิต ขาดความตระหนกัหรือขาดความเขา้ใจใน
ปัญหาน้ี กอ็าจท าใหเ้กิดผลเสียไดม้าก 

บทความเร่ือง“มะเร็งคอนกรีต” ช้ินน้ี มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตระหนกัว่าปัญหา 
ASR  นั้น อาจมิไดไ้กลตวัและมิไดไ้ม่มีโอกาสพบเจอ แต่เป็น Alkali Silica Reaction ท่ีทัว่โลก
เขาคิดวา่ Real Serious And (Headache)! ท่ีควรระวงัวา่ อาจจะเจอ (และปวดหวั) ไดเ้ช่นกนั 
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