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วิศวกรทัว่ไปท่ีอ่านหัวขอ้ของบทความน้ีอาจจะประหลาดใจว่าเป็นไปไดห้รือท่ี
คอนกรีตจะไม่มีปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสมแต่จากผลงานวิจยัท่ีผ่านมาทั้งในและต่างประเทศเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ไดดี้ว่า ในปัจจุบนันกัวิจยัดา้นคอนกรีตและวสัดุไดมี้การคิดคน้หาวสัดุประสาน
ชนิดอ่ืนมาใชท้ดแทนปูนซีเมนตไ์ดแ้ลว้ เช่น วสัดุจีโอโพลิเมอร์ [1,2] และรวมถึงหวัขอ้ของ
บทความน้ีคือ คอนกรีตท่ีใชก้ากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมวสัดุปอซโซลาน [3,4] มาใชเ้ป็นวสัดุ
ประสานเพื่อเช่ือมประสานกบัมวลรวมโดยไม่ใช้ปูนซีเมนต ์บทความน้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อ
วิศวกรหรือผูใ้ช้คอนกรีตทั่วไปท่ีจะได้ท าความรู้จักกับคอนกรีตท่ีไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็น
ส่วนผสม โดยใช้ส่วนผสมระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์และวสัดุปอซโซลานท่ีมีอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นวสัดุในการเช่ือมประสาน  นอกจากน้ีในบทความยงัแสดงผลการทดสอบก าลงั
อดัของคอนกรีตดังกล่าว เพื่อท่ีวิศวกรหรือผูใ้ช้คอนกรีตอาจจะหยิบยืมส่วนผสมคอนกรีต
ดงักล่าวน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจริงๆ กระผมก็มีความ
ยนิดีครับ 



 

 

 

เป็นท่ี รู้กันดีว่าในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในปริมาณท่ีสูงถึงประมาณ 0.9 ตนั ต่อการผลิตปูนซีเมนต ์1 ตนั 
ในขณะท่ีโลกของเราตอ้งการใชปู้นซีเมนตใ์นแต่ละปีในปริมาณท่ีสูงถึงประมาณ 2.8 พนัลา้น
ตนั เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างจึงอยากให้ท่านผูอ่้านไดล้องพิจารณาดูว่า
เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์นั้นไดมี้การปล่อยก๊าซCO2เฉล่ียในปริมาณท่ีสูงถึง2.5 
พนัลา้นตนัต่อปีซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลโดยตรงต่อการใชชี้วิตของมนุษย์
ในทุกวนัน้ี   ท าใหใ้นบางประเทศรวมถึงบางภาคธุรกิจไดมี้การก าหนดแผนนโยบายการจดัการ
เพื่ อลดปริมาณการปล่อย ก๊าซ  CO2 ออก สู่ชั้ นบรรยากาศดังนั้ นคอนกรีต ท่ี ใช้กาก
แคลเซียมคาร์ไบดผ์สมวสัดุปอซโซลานเป็นวสัดุประสาน สามารถจดัใหเ้ป็นคอนกรีตท่ีช่วยลด
การปล่อยก๊าซ CO2ไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากการไม่ใชปู้นซีเมนตใ์นส่วนผสมคอนกรีตนัน่เอง 

กากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นส่วนท่ีเหลือท้ิงจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
แคลเซียมคาร์ไบด์กับน ้ าในกระบวนการผลิตก๊าซอะเซทิลีน ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีใช้กันมากใน
อุตสาหกรรมการเช่ือมและการตัดโลหะ   โดยปกติกากแคลเซียมคาร์ไบด์อยู่ในรูปของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) ซ่ึงแสดงในสมการที่ 1 เป็นโคลนเหลวสีเทาอมขาว มีสภาพ
ความเป็นด่างสูง  เม่ือปล่อยใหต้กตะกอนและแหง้ตามธรรมชาติจะจบัตวัเป็นกอ้นและมีสีขาว
เพิ่มข้ึนเม่ือความช้ืนมีปริมาณลดลง   แต่ละเดือนมีกากแคลเซียมคาร์ไบด์ท่ีตอ้งท้ิงจากโรงงาน
แห่งหน่ึงมากถึง 1,000 ตนัต่อเดือน หรือประมาณ12,000 ตนัต่อปี ซ่ึงทางโรงงานไม่สามารถน า
กากแคลเซียมคาร์ไบดไ์ปใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ดน้อกจากน าไปท้ิง (ดูรูปที ่1) 

                                         ( )
22222 OHCa+HC→OH2+CaC            (สมการที ่1) 

 

 

 

 



 

 

 

                                  

                                                                 รูปที ่1 กากแคลเซียมคาร์ไบด์ทีน่ ามาทิง้ 

 

ในประเทศไทยพบวสัดุปอซโซลานไดห้ลายชนิดเช่น เถา้ถ่านหิน เถา้แกลบ-เปลือก
ไม ้และเถา้ปาลม์น ้ ามนั ซ่ึงเป็นเถา้ท่ีไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบตามภูมิภาคต่างๆ 
ไปเผาเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้   ส าหรับวสัดุปอซโซลาน (Pozzolan) ตามค าจ  ากดัความ
ของมาตรฐาน ASTM C618[5] หมายถึง วสัดุท่ีประกอบดว้ยออกไซด์ของซิลิกา (Siliceous) 
หรือ ซิลิกาและอลูมินา (Siliceous and Aluminous) เป็นองคป์ระกอบหลกั   วสัดุปอซโซลาน
โดยทัว่ไปมีคุณสมบติัของวสัดุประสานนอ้ยมากหรือไม่มีเลย แต่เม่ือวสัดุปอซโซลานมีความ
ละเอียดสูงและมีความช้ืนท่ีเพียงพอสามารถท าปฏิกิริยากบัด่างหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ์
(Ca(OH)2) ท าใหไ้ดส้ารประกอบท่ีมีคุณสมบติัในการยดึประสานไดดี้คลา้ยกบัปูนซีเมนต ์หรือ
เรียกปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนน้ีวา่ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic reaction)    



 

 

 

บทความน้ีจึงน ากากแคลเซียมคาร์ไบด ์(CR) และวสัดุปอซโซลาน เช่น เถา้ถ่านหิน 
(FM และ FN) เถา้แกลบ-เปลือกไม ้(RA) และเถา้ปาลม์น ้ ามนั (PA) ท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
ดว้ยการบดให้ขนาดอนุภาคมีความละเอียด มาผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อใช้แทน
ปูนซีเมนต์เป็นวสัดุประสานในการหล่อคอนกรีต โดยอาศัยการท าปฏิกิริยาปอซโซลาน
ระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์และวสัดุปอซโซลานจากเถา้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
ก าลงัอดัใหแ้ก่คอนกรีต อตัราส่วนผสมของคอนกรีต ไดแ้สดงใน ตารางที่ 1    ท าการทดสอบ
ก าลงัอดัของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. ท่ีอาย ุ7, 28, 
60, 90 และ 180วนั ซ่ึงไดแ้สดงผลการทดสอบไวใ้น ตารางที ่2 ดว้ยเช่นกนั 

 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบ 

Concrete symbol {CR-FM, CR-FN, CR-PA, CR-RA} (0.45) 

โดย: CR-FM คือ ร้อยละ 30โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ 
70โดยน ้าหนกัของเถา้ถ่านหินภาคเหนือบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

CR-FN  คือ ร้อยละ 30โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ 
70โดยน ้าหนกัของเถา้ถ่านหินภาคกลางบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

 CR-PA  คือ ร้อยละ 40โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ
60โดยน ้าหนกัของเถา้ปาลม์น ้ามนัภาคใตบ้ด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

CR-RA  คือ ร้อยละ 50โดยน ้าหนกัของกากแคลเซียมคาร์ไบดบ์ดผสมกบัร้อยละ
50โดยน ้าหนกัของเถา้แกลบ-เปลือกไมภ้าคกลางบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

(0.45)  คือ ค่าอตัราส่วนระหวา่งน ้าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.45  

 



 

 

 

                                     ตารางที ่1อตัราส่วนผสมของคอนกรีต 

Concretes 
Mixture Proportions ( kg/m3) W/B Slump 

CR FM FN PA RA Sand C-Agg. Water 
Super 
P. 

 (mm) 

CR-FM(0.45) 135 315 - - - 735 940 203 - 0.45 100 
CR-FN(0.45) 135 - 315 - - 705 905 198 9.0 0.45 65 
CR-PA(0.45) 180 - - 270 - 710 910 201 2.9 0.45 80 
CR-RA(0.45) 225 - - - 225 700 895 197 10.1 0.45 75 

 

                                ตารางที ่2ผลการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต 

Concretes 
Compressive Strength  
(ksc) 

7 days 28 days 60 days 90 days 180 days 
CR-FM(0.45) 73 125 164 199 225 
CR-FN(0.45) 110 290 323 343 350 
CR-PA(0.45) 68 125 149 161 189 
CR-RA(0.45) 48 115 116 125 141 

 

ผลก า รทดสอบพบว่ า ว ัส ดุ ป ระส าน ท่ี ท า จ า ก ส่ วนผสมร ะหว่ า ง ก า ก
แคลเซียมคาร์ไบด์กบัวสัดุปอซโซลาน ชนิดต่างๆ เช่น เถา้ถ่านหินทางภาคเหนือ เถา้ถ่านหิน
ภาคกลาง เถา้ปาล์มน ้ ามนัภาคใต ้และเถา้แกลบ-เปลือกไมใ้นภาคกลางของประเทศไทย มี
คุณสมบติัในการยดึประสานและสามารถใชแ้ทนปูนซีเมตใ์นการผสมคอนกรีตไดค่้าก าลงัอดั 



 

 

 

ของคอนกรีตมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 115 ถึง 290 กก./ซม.2ท่ีอายุ 28 วนั และก าลงัอดัของ
คอนกรีตมีการพฒันาเพิ่มสูงข้ึนเม่ือมีอายใุนการบ่มเพิ่มข้ึน ซ่ึงคลา้ยกบัคอนกรีตธรรมดาทัว่ไป
แมว้่าคอนกรีตดงักล่าวไม่ใช้ปูนซีเมนต์ โดยท่ีอายุ 90 วนั คอนกรีตมีค่าก าลงัอดัอยู่ในช่วง
ระหว่าง 125 ถึง 343 กก./ซม.2 ทั้งน้ีค่าก าลงัอดัท่ีไดข้ึ้นอยู่กบัชนิดของวสัดุปอซโซลานและ
อตัราส่วนผสมท่ีใช ้  โดยคอนกรีตท่ีใชว้สัดุประสานจากส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์
และเถา้ถ่านหินในภาคกลางใหก้ าลงัอดัสูงท่ีสุดในทุกอายกุารทดสอบ โดยใหค่้าก าลงัอดัเท่ากบั 
290 กก./ซม.2  ท่ีอาย ุ28 วนั และเพิ่มข้ึนเป็น 350 กก./ซม.2  ท่ีอายุ 180 วนั แมว้่าคอนกรีต
ดงักล่าวไม่มีปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสม จากผลการทดสอบก าลงัอดัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางที่ 2 
ช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าคอนกรีตท่ีท าจากส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบดแ์ละวสัดุปอซโซ
ลานเป็นวสัดุประสานให้ค่าก าลงัอดัอยู่ในช่วงท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใชใ้นการก่อสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ได ้โดยเฉพาะอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารโรงงาน ท่ีระบุ
ค่าก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตทรงกระบอกไว ้เท่ากบั 280 ถึง 320 กก./ซม.2  ท่ีอาย ุ28 และ90 
วนั ตามล าดบั และยงัส่งผลใหอ้าคารท่ีใชค้อนกรีตท่ีไม่มีปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสมน้ี มีความเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากวสัดุประสานชนิดใหม่น้ีลดการปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่ชั้ น
บรรยากาศได้ด้วย หากวิศวกรหรือผู ้ใช้คอนกรีตท่านใดสนใจหรืออยากแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เก่ียวกบัหวัขอ้ในบทความน้ีกระผมกมี็ความยนิดีครับ 
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