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1. ความส าคญัและทีม่า 

การเส่ือมสภาพของคอนกรีตเน่ืองจากปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวม (Alkali-
Aggregate Reaction หรือ AAR)  เกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างด่างในสารละลายในช่องว่าง
ของคอนกรีต (Pore Solution) กบัแร่ธาตุบางชนิดในมวลรวมท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัด่างได ้
และเกิดผลผลิตเป็นเจล (รูปท่ี 1) ซ่ึงเจลน้ีมีคุณสมบติัในการขยายตวัเม่ือมีความช้ืน จนท าให้
คอนกรีตเกิดการแตกร้าวได้ โดยการเกิดแรงดึงข้ึนบริเวณเน้ือคอนกรีตท่ีอยู่รอบๆบริเวณท่ี
ขยายตัว หรือโดยการขยายตัวท่ีไม่เท่ากันในมวลคอนกรีต  ในกรณีท่ีมีความรุนแรง การ
ขยายตวัของคอนกรีตเน่ืองจาก AAR อาจท าใหเ้หลก็เสริมขาดได ้(รูปท่ี 2) ซ่ึงปฏิกิริยาระหว่าง
ด่างและมวลรวมนั้นมีหลายชนิด ข้ึนอยูก่บัชนิดของแร่ธาตุในมวลรวมท่ีท าปฏิกิริยา ท่ีพบบ่อย
ไดแ้ก่ การเกิดปฏิกิริยาระหวา่งด่างและแร่ซิลิกาในมวลรวม หรือ Alkali-Silica Reaction (ASR) 
ตวัอยา่งโครงสร้างคอนกรีตท่ีเกิดการแตกร้าวเน่ืองจาก ASR แสดงในรูปท่ี 3  จะเห็นไดว้่าการ
เกิด ASR ท าใหโ้ครงสร้างคอนกรีตเกิดความเสียหาย และอาจส่งผลต่อสมรรถนะและอายกุาร
ใชง้าน จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใชง้านและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการเส่ือมสภาพอีก แต่การท่ีจะแก้ปัญหา ASR ให้หายขาดนั้นท าได้ยาก 
เน่ืองจากปฏิกิริยาจะยงัคงด าเนินต่อไป หากคอนกรีตมีความช้ืน และแร่ธาตุในมวลรวมท่ีท า
ปฏิกิริยาไดน้ั้นยงัคงเหลืออยู ่ซ่ึงท าใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวต่อไปไดอี้ก  

 



 

 

 
ดงันั้น การป้องกนัไม่ใหเ้กิด ASR ตั้งแต่เร่ิมตน้เทคอนกรีตจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แนว

ทางการป้องกนัการเกิด ASR นั้นท าไดห้ลายวธีิ เช่น การเลือกใชปู้นซีเมนตท่ี์มีปริมาณอลัคาไล
ต ่าตามท่ีมาตรฐานก าหนด การใช้วสัดุปอซโซลาน เช่น เถ้าลอย เพื่อลดความเป็นด่างใน
คอนกรีต และการใช้มวลรวมท่ีไม่ท าปฏิกิริยา ซ่ึงจะต้องท าการทดสอบหาแนวโน้มการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมก่อนท่ีจะน ามวลรวมนั้นมาใชง้าน เช่นการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C289, ASTM C1260, ASTM C227 และ ASTM C1293 เป็นตน้ 

 
ในกรณีท่ีโครงสร้างคอนกรีตเกิดความเสียหายไปแลว้ และตอ้งการตรวจสอบหา

สาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา แต่เน่ืองจากการเกิดการเส่ือมสภาพของคอนกรีตจาก 
ASR ไม่ค่อยพบมากนักในประเทศไทยในอดีต  อาจท าให้วิศวกรยงัขาดประสบการณ์และ
ความเข้าใจในเร่ืองน้ี  อีกทั้ งยงัไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบการเกิด ASR ของโครงสร้าง
คอนกรีตจริง ซ่ึงมีแต่มาตรฐานการทดสอบแนวโนม้การเกิดปฏิกิริยาของมวลรวม จนอาจเป็น
สาเหตุท าให้การตรวจสอบการเกิดการเส่ือมสภาพเน่ืองจาก ASR ถูกมองขา้มในขั้นตอนการ
วนิิจฉยัหาสาเหตุ และน าไปสู่การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีไม่เหมาะสมได ้ในปัจจุบนั ปัญหา 
ASR เ ร่ิมพบในเมืองไทย ดังนั้ น ความรู้และความเข้าใจในการตรวจสอบการเกิดการ
เส่ือมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเน่ืองจาก ASR จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

 
ในบทความน้ี จะอธิบายการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ (ASTM) เพื่อหาแนวโนม้

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมก่อนท่ีจะน ามวลรวมมาใชง้าน และวิธีการตรวจสอบ
การเกิด ASR ในโครงสร้างคอนกรีตจริงเม่ือคอนกรีตเกิดการเส่ือมสภาพไปแลว้ เพื่อเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและหาวธีิการป้องกนัการเกิด ASR ในอนาคต  

 
 
 

 
 



 

 

 

  
รูปท่ี 1 ASR gel บริเวณรอบมวลรวม [1] รูปท่ี2 เหลก็เสริมขาดเน่ืองจากการขยายตวัของ

คอนกรีตท่ีเกิด ASR [2] 
  

  

  
 
            รูปท่ี 3 ตวัอยา่งโครงสร้างคอนกรีตท่ีเกิดการแตกร้าวเน่ืองจาก ASR [3] 

 
 



 

 

 
2. การทดสอบแนวโน้มการเกดิปฏกิริิยาระหว่างด่างและมวลรวม 

การทดสอบแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมตามมาตรฐาน 
ASTM มีอยู่หลายวิธี ทั้งวิธีท่ีทดสอบเฉพาะกบัมวลรวมอย่างเดียว เช่น ASTM C289 และ
ASTM C295 และการทดสอบมวลรวมร่วมกบัปูนซีเมนตโ์ดยการหล่อเป็นแท่งมอร์ตาร์หรือ
คอนกรีต แลว้วดัการขยายตวั ซ่ึงรายละเอียดการทดสอบแบบต่างๆ ท่ีนิยมทดสอบกนั มีดงัน้ี 

 
2.1 การทดสอบแนวโน้มการเกดิปฏกิริิยาของมวลรวม 

1) การทดสอบตามวิธี ASTM C289: Standard Test Method for Potential Alkali-Silica 
Reactivity of Aggregates (Chemical Method) [4] 
 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบ reactivity ของการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวม โดยจะท าการ
ทดสอบโดยตรงกบัมวลรวม ท่ีบดให้มีขนาดอนุภาคระหว่าง 150-300 ไมครอน ปริมาณ 25 
กรัม แลว้น ามาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 โมล ปริมาตร 
25 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นจึงน าสารละลายไปกรอง 
แลว้น ามาวเิคราะห์หาปริมาณซิลิกาท่ีละลายอยูใ่นสารละลายและปริมาณความเป็นด่างท่ีลดลง 
(OH-) ตวัอยา่งการประเมินการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวมจากผลการวิเคราะห์ปริมาณซิลิ
กาท่ีอยูใ่นสารละลายและปริมาณความเป็นด่างท่ีลดลง (OH-) แสดงในรูปท่ี 4 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใชเ้วลาในการทดสอบสั้นกว่าวิธีอ่ืน แต่อาจให้ผลการทดสอบท่ีไม่ค่อยน่าเช่ือถือ 
เน่ืองจากมวลรวมบางชนิด มีปริมาณซิลิกาสูง แต่ก็มีการขยายตวัท่ีต ่า [5] ทั้งน้ี จึงตอ้งท าการ
ทดสอบการขยายตวัโดยวธีิการทดสอบอ่ืนร่วมดว้ย  

 
 



 

 

 

                                      
 

รูปท่ี 4 ตวัอยา่งการประเมิน reactivity ในการเกิดปฏิกิริยา ASR ของมวลรวมหยาบจากปริมาณ
ซิลิกาในสารละลายและความเป็นด่างท่ีลดลง [4] 
 
2) การทดสอบตามวิธี ASTM C295: Standard Guide for Petrographic Examination of 

Aggregates for Concrete [6] 
 
 
 



 

 

 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบเพื่อหาคุณลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีของมวลรวม รวมถึง
การตรวจสอบชนิดและองคป์ระกอบแร่ท่ีมีอยูใ่นมวลรวมท่ีอาจท าใหเ้กิดปฏิกิริยา ASR ซ่ึงการ
ทดสอบท าไดห้ลายวิธี ตั้งแต่การดูดว้ยตาเปล่าหรือใชก้ลอ้ง Microscope รวมถึงการวิเคราะห์
ดว้ย  
 
X-ray Diffraction (XRD) Analysis, Differential Thermal Analysis (DTA), Infrared 
Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM) และ Energy Dispersive X-ray Analysis 
(EDX) เป็นตน้ 
 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใชเ้วลาในการทดสอบไม่นาน แต่บางการทดสอบมีความยุง่ยากและซบัซอ้นในการ
เตรียมตวัอย่างและการใช้เคร่ืองมือ มีค่าใช้จ่ายสูง และในการวิเคราะห์ผลตอ้งอาศยัความรู้ 
ความเช่ียวชาญดา้นธรณีวทิยา 

 
2.2 การทดสอบแนวโน้มการเกดิปฏกิริิยาระหว่างด่างและมวลรวม 

1)  การทดสอบตามวิธี ASTM C1260: Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity   
     of Aggregates (Mortar-Bar Method) [7] 
 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบแนวโนม้การเกิด ASR ของมวลรวมในแท่งมอร์ตาร์ โดยใชว้ิธีการ
วดัการขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์ ท่ีอยูใ่นสภาวะท่ีช่วยเร่งปฏิกิริยา ASR ในการทดสอบจะตอ้ง
น ามวลรวมมาบดและคดัขนาด เพื่อใชใ้นการหล่อแท่งมอร์ตาร์ขนาด 25x25x285 มิลลิเมตร 
โดยใชปู้นซีเมนต ์1 ส่วนต่อมวลรวมท่ีคดัขนาดแลว้ 2.25 ส่วน จากนั้นท าการแกะแบบหล่อท่ี
อาย ุ1 วนัและวดัความยาวเร่ิมตน้ แลว้น าแท่งตวัอยา่งไปแช่ในน ้าท่ีมีอุณหภูมิ 80 องศา 



 

 

 
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมงแลว้วดัค่าความยาวเร่ิมตน้ (zero reading) หลงัจากนั้น แช่แท่ง
ตวัอยา่งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ความเขม้ขน้ 1 โมล ท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส และวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะๆ เป็นระยะเวลา 14 วนัโดยใชเ้คร่ืองวดั
ความยาว (Length Comparator) (รูปท่ี 5) แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์  
 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 
-     ค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั นอ้ยกวา่ 0.1% ไม่มีแนวโนม้การเกิด ASR 
-     ค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั 0.1% ถึง 0.2% ยงัไม่สามารถสรุปได ้ควรทดสอบจนถึงอาย ุ  

                                   28วนั 
-  ค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั มากกวา่ 0.2% มีแนวโนม้การเกิด ASR 
 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใช้เวลาในการทดสอบ 16 วนั ซ่ึงค่อนขา้งเร็วมากเม่ือเทียบกบัการทดสอบแบบ 
ASTM C227 วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะกับการทดสอบมวลรวมท่ีท าปฏิกิริยาช้าและมีอตัราการ
ขยายตวัต ่า  

 

   
รูปท่ี 5 แท่งมอร์ตาร์และเคร่ืองมือวดัความยาวของแท่งตวัอยา่งทดสอบ (Length comparator) 
 
2) การทดสอบตามวิธี ASTM C227: Standard Test Method for Potential Alkali 

Reactivity  of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method) [8] 
 



 

 

 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบ reactivity ของการเกิด AAR ของมวลรวมในแท่งมอร์ตาร์ โดยใช้
วิธีการวดัการขยายตวัของแท่งมอร์ตาร์ ในการทดสอบ จะท าการเตรียมตวัอยา่งทดสอบคลา้ย
กบัการทดสอบตาม  ASTM C1260 แลว้น าแท่งตวัอยา่งทดสอบไปวางเหนือน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 
องศาเซลเซียส  ในภาชนะปิดท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง แลว้ท าการวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไป
เป็นระยะๆ โดยใชเ้คร่ืองวดัความยาว (Length Comparator) แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของ
แท่งมอร์ตาร์ ท่ีระยะเวลา 14 วนั และท่ีอาย ุ1, 2, 3, 4, 6 และ 12 เดือน และหากจ าเป็น หลงัจาก
น้ีควรท าการวดัการขยายตวัทุก  6 เดือน  

 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 

มวลรวมจะมีแนวโน้มการเกิด ASR เม่ือค่าการขยายตัว มากกว่า 0.1% ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน หรือ มากกวา่ 0.05% ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใช้เวลาในการทดสอบนาน และแท่งตวัอย่างอาจมีการขยายตวัไม่มากนัก และ
เป็นไปไดว้่าการขยายตวันั้นอาจจะไม่ไดเ้กิดจาก ASR เพียงอยา่งเดียว แต่อาจเป็นการขยายตวั
เน่ืองจากการท าปฏิกิริยาของ SO3 และ MgO ท่ีมีอยูใ่นปูนซีเมนต ์เป็นตน้ 

 
3) การทดสอบตามวิธี ASTM C1293: Standard Test Method for Determination of 

Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction [9] 
 

- รายละเอียดการทดสอบ 
เป็นการทดสอบการขยายตวัของแท่งคอนกรีตเน่ืองจากการเกิด ASR โดยท าการ

ทดสอบกบัแท่งคอนกรีตขนาด 75x75x285 มิลลิเมตร ซ่ึงจะมีการเติม NaOH ในน ้ าขณะผสม
คอนกรีตเพื่อเพิ่มปริมาณอลัคาไลในส่วนผสม แลว้ท าการทดสอบคลา้ยกบัการทดสอบตาม   



 

 

 
ASTM C227 โดยน าแท่งตวัอย่างทดสอบไปวางเหนือน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส  ใน
ภาชนะปิดท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง แลว้ท าการวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะๆ โดยใช้
เคร่ืองวดัความยาว (Length Comparator) แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของแท่งคอนกรีต ท่ีอาย ุ7, 
28 และ 56 วนั และท่ีอายุ 3, 6 และ 12 เดือน และหากจ าเป็น หลงัจากน้ีควรท าการวดัการ
ขยายตวัทุก  6 เดือน  
 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 
มวลรวมจะมีแนวโนม้การเกิด ASR เม่ือค่าการขยายตวั มากกวา่ 0.04% ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

เป็นวิธีท่ีควรท าการทดสอบ เน่ืองจากผลการทดสอบจะใกลเ้คียงกบัคอนกรีตท่ีใช้
งานจริงมากท่ีสุด แต่กใ็ชร้ะยะเวลาในการทดสอบนานถึงจะเห็นผลชดัเจน 

 
4) การทดสอบตามวิธี ASTM C1567: Standard Test Method for Determining the 

Potential  Alkali-Silica Reactivity of Combinations of Cementitious Materials and 
Aggregate (Accelerated Mortar-Bar Method) [10] 

 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยา ASR ของวสัดุผสมปูนซีเมนต์ท่ีใช้
ร่วมกับมวลรวม โดยใช้วิธีการวดัการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ ท่ีอยู่ในสภาวะท่ีช่วยเร่ง
ปฏิกิริยา ASR เช่นเดียวกบัการทดสอบตาม ASTM 1260 แต่จะแตกต่างกนัท่ีวิธีน้ีจะมีการ
แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยวสัดุผสมปูนซีเมนต ์เช่น เถา้ลอย ในอตัราส่วนตามท่ีตอ้งการจะทดสอบ 

 
 
 



 

 

 
- เกณฑก์ารประเมิณผล 

จะพิจารณาว่า วสัดุผสมปูนซีเมนตท่ี์ใช้ร่วมกบัมวลรวมมีแนวโน้มการเกิด ASR 
เม่ือค่าการขยายตวัท่ีอาย ุ16 วนั มากกวา่ 0.1%  

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

ใช้เวลาในการทดสอบ 16 วนั เป็นวิธีท่ีใช้เพื่อประเมิณประสิทธิภาพการลดการ
ขยายตวัเน่ืองจาก ASR ของวสัดุผสมปูนซีเมนต ์เช่น เถา้ลอย และ slag  

 
3. การตรวจสอบการเกดิปฏกิริิยาระหว่างด่างและมวลรวมในโครงสร้างคอนกรีตจริง 

การตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมในโครงสร้างคอนกรีตจริง 
ถึงแมจ้ะไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบ แต่กมี็หลายวธีิท่ีเป็นท่ียอมรับและนิยมใชก้นั ซ่ึงแต่ละวิธี
ก็อาจจะมีความแม่นย  าแตกต่างกนัไป  ดงันั้นจึงควรท าการตรวจสอบหลายๆวิธีประกอบกนั 
เพื่อยนืยนัผล ตวัอยา่งเช่น  

 
1) การตรวจสอบด้วยการใช้สาร Uranyl Acetate [11] 

 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการตรวจสอบหา ASR gel ในเน้ือคอนกรีต โดยการใชส้ารละลาย Uranyl 
Acetate ยอ้มสีผิวคอนกรีต แลว้ส่องภายใตแ้สง UV ส่วนท่ีเกิด ASR จะเรืองแสงภายใตแ้สง 
UV เป็นแสงสีเขียวเหลือง ซ่ึงปรกติจะพบบริเวณรอบๆมวลรวม ในช่องว่าง (void) และในรอย
แตกร้าวของคอนกรีต ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีตรวจสอบดว้ยการใชส้าร Uranyl Acetate แสดงใน
รูปท่ี 6  

 
 
 



 

 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

สามารถทราบผลการตรวจสอบไดท้นัที แต่กมี็ขอ้จ ากดั เช่น ส่วนท่ีเรืองแสงอาจจะ
ไม่ไดเ้กิดจาก ASR ทั้งหมด เน่ืองจากผลผลิตอ่ืนท่ีไม่ใช่ ASR gel กส็ามารถเรืองแสงไดเ้ช่นกนั 
เช่น Ettringite และคอนกรีตท่ีเกิดการคาร์บอเนต ดงันั้นควรจะมีการทดสอบดว้ยวิธีอ่ืนเพิ่มเติม
ดว้ย เช่นการวิเคราะห์ดว้ย Petrographic Methods และการทดสอบการขยายตวัของคอนกรีต  
นอกจากน้ี Uranyl Acetate เป็นสารท่ีเป็นอนัตราย จึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการใชง้าน 

 

  
a) คอนกรีตภายใตแ้สงปรกติ b) ASR gel เรืองแสงภายใตแ้สง UV 

รูปท่ี 6 การตรวจสอบ ASR ดว้ยการใชส้าร Uranyl Acetate [12] 
 

2) การตรวจสอบด้วยวิธี Los Alamos Staining Method [13] 
 

- รายละเอียดการทดสอบ 
เป็นการใชเ้ทคนิคการยอ้มสีผิวคอนกรีตอีกวิธีหน่ึง โดยการใช้สารละลายเขม้ขน้ 

Sodium Cobaltinitrite และ Rhodamine B เพื่อตรวจสอบหา ASR gel ในคอนกรีต โดยท่ีเจลท่ี
มีอลัคาไลสูง (Na--K--Ca--Si gels) จะปรากฏเป็นสีเหลือง (รูปท่ี 7a) ส่วนเจลท่ีมีอลัคาไลต ่า 
(Ca--Si gel) จะปรากฏเป็นสีชมพบูริเวณท่ีเกิด ASR gel บนผวิคอนกรีตท่ีทดสอบ (รูปท่ี 7b) 

 
 
 



 

 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

สามารถทราบผลการตรวจสอบได้ทันทีเช่นเดียวกับการตรวจสอบโดยใช้สาร 
Uranyl Acetate แต่ดีกวา่ท่ีสารละลายท่ีใชใ้นวิธีน้ีไม่เป็นอนัตราย และสามารถดูไดด้ว้ยตาเปล่า
ภายใตแ้สงปรกติ แต่อยา่งไรกต็าม กมี็ขอ้จ ากดัเช่นเดียวกนัคือมวลรวมบางประเภทหรือเพสตท่ี์
เกิดการคาร์บอเนต ก็อาจจะเกิดคราบสีในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัน้ีได ้ท าให้ไม่สามารถสรุปได้
ชดัเจนว่าคราบสีท่ีเกิดข้ึนเป็น ASR gel เสมอไป ทั้งน้ีจะตอ้งมีการทดสอบโดยวิธีการอ่ืนๆ
เพิ่มเติม  

 

                         
a) ASR gel ใน void และเพสตเ์ปล่ียนเป็นสีเหลือง [12] b)ASR gel เปล่ียนเป็นสีชมพแูละสีเหลือง [14]  

             รูปท่ี 7 การตรวจสอบ ASR ดว้ยวธีิ Los Alamos Staining Method 
 

3) การวิเคราะห์ด้วยวิธี Petrographic Methods [11] 
 

- รายละเอียดการทดสอบ 
เป็นการวิเคราะห์สภาพความเสียหายของคอนกรีต ซ่ึง Petrographic Methods จะ

สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์การเกิด ASR ไดด้ว้ยการตรวจสอบหาผลผลิตจากปฏิกิริยา
ระหว่างด่างและมวลรวม (ASR gel) ท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีต ซ่ึงส่วนมากจะพบ ASR gel บริเวณ
รอบๆมวลรวม ในช่องว่าง และในรอยแตกร้าวของเพสตแ์ละมวลรวม โดยวิธีการตรวจสอบ
นั้นสามารถท าไดด้้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า และการส่องดว้ยกลอ้ง Microscope ท่ีมี
ก  าลงัขยาย 



 

 

 
สูงแบบต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) ในการ
วเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ นั้น กจ็ะตอ้งมีการเตรียมช้ินงานตวัอยา่งก่อนท าการทดสอบดว้ย  
การวิเคราะห์ดว้ย SEM ร่วมกบั EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) สามารถใช้
ตรวจหาผลผลิตจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและมวลรวมท่ีเกิดข้ึนในเน้ือคอนกรีตได ้
โดยทัว่ไปจะเกิดเป็น Silica gel หรือผลึก (Crystalline ASR product) ดงัแสดงในรูปท่ี 8 และ 9 
ตามล าดบั และ EDX จะใชเ้พื่อตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมีของ Silica gel หรือผลึก 
(Crystalline ASR product) ท่ีเกิดข้ึนจากการเกิด ASR ซ่ึงจะพบไดว้่า มีปริมาณของธาตุ Si, Na 
และ K ค่อนขา้งสูง และธาตุ Si มีปริมาณมากกว่า Ca ซ่ึงแตกต่างกบัผลผลิตจากปฏิริยาไฮ
เดรชัน่ของปูนซีเมนตก์บัน ้า เช่น C-S-H gel ท่ีมี Ca สูงกวา่ Si 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

เป็นวิธีท่ียืนยนัการเกิด ASR ได้อย่างชัดเจน แต่การทดสอบมีความยุ่งยากและ
ซบัซอ้นในการเตรียมตวัอยา่งและการใชเ้คร่ืองมือ มีค่าใชจ่้ายสูง และในการวิเคราะห์ผลตอ้ง
อาศยัผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญ 

 

                                 
 

รูปท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive 
X-Ray Spectroscopy) ของ silica gel [15] 

 
 



 

 

 

                             
 

รูปท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive 
X-Ray Spectroscopy) ของผลึก (Crystalline ASR product) [15] 

  
4) การทดสอบการขยายตัวคงเหลอืของคอนกรีต (Residual Expansion of Concrete) 
 
- รายละเอียดการทดสอบ 

เป็นการทดสอบการขยายตวัคงเหลือ (Residual Expansion) เน่ืองจากปฏิกิริยา ASR 
ของแท่งตวัอย่างคอนกรีตจากโครงสร้างจริง โดยประยุกต์การทดสอบตามวิธี ASTM 1293 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประเมินแนวโนม้การขยายตวัของคอนกรีตท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต โดย
ท าการทดสอบการขยายตวัภายใตส้ภาวะเร่งในห้องปฏิบติัการ โดยน าแท่งคอนกรีตท่ีไดจ้าก
การเจาะเกบ็ตวัอยา่งทดสอบ (รูปท่ี 10) ไปวางเหนือน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส  ในใน
ภาชนะปิดท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง หรือน าไปแช่ในอ่างน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส  แลว้
ท าการวดัความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะๆ โดยใช้เคร่ืองมือวดัความยาว แบบ contact 
gauge (รูปท่ี 11) หรือถา้ตวัอย่างทดสอบมีความยาวมากพอ (285 มิลลิเมตร) ก็สามารถใช้
เคร่ืองวดัความยาวแบบ Length Comparator ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงในการวดัดว้ยวธีิน้ี ตอ้งมีการติดหมุด
บริเวณหัวและทา้ยของแท่งตวัอยา่งคอนกรีตให้ไดร้ะนาบเดียวกนัเพื่อสามารถใชว้ดักบัเคร่ือง 
Length Comparator ได ้แลว้ค านวณค่าการขยายตวัของแท่งคอนกรีต  

 



 

 

 
- ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย 

สามารถใช้ในการประเมินแนวโน้มการขยายตวัของคอนกรีตท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้น
อนาคต แต่กไ็ม่สามารถบอกไดว้า่คอนกรีตเกิดการขยายตวัมาแลว้มากนอ้ยเพียงใดในอดีต 

 

 

  
รูปท่ี 10 ตวัอยา่งทดสอบ  รูปท่ี 11 เคร่ืองมือวดัความยาวแบบ Contact 

gauge 
 

4. ตัวอย่างการตรวจสอบการเกดิปฏิกริิยาระหว่างด่างและมวลรวมในโครงสร้างคอนกรีตจริง
ในเมอืงไทย 

เน่ืองจากโครงสร้างคอนกรีตมีการเกิดรอยแตกร้าว ดงัแสดงในรูปท่ี 12 ซ่ึงจากการ
สังเกตลกัษณะของรอยแตกร้าวและสภาวะแวดลอ้มของโครงสร้างท่ีมีความช้ืน อีกทั้งยงัพบ
การแตกร้าวเกิดข้ึนอีกหลงัจากการซ่อมแซมดว้ย Epoxy ไปแลว้ จึงคาดว่า ASR น่าจะเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว ดังนั้นจึงได้ท าการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต 
(Coring) ดงัแสดงในรูปท่ี 13 แลว้น ามาตรวจสอบเพื่อยนืยนัการเกิด ASR โดยการวเิคราะห์ดว้ย
การใช ้ Digital Microscope, Binocular Microscope, SEM (Scanning Electron Microscope)  
และ EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

จากการวเิคราะห์ดว้ย Digital Microscope บริเวณผิวของตวัอยา่งทดสอบ พบ ASR 
gel บริเวณรอบๆมวลรวม (รูปท่ี 14) และจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากข้ึนเม่ือวิเคราะห์ด้วย 
Binocular Microscope ซ่ึง ASR gel ท่ีพบ มีลกัษณะเป็นเจลใสและเปียกช้ืน ดงัแสดงในรูปท่ี 15 
ซ่ึงเจลลกัษณะน้ีจะไม่พบในคอนกรีตปรกติ   



 

 

 

  
                  รูปท่ี 12 โครงสร้างคอนกรีตท่ีเกิดการแตกร้าว (เน่ืองจาก ASR)  

 

 

           
 

 
รูปท่ี 13 ตวัอยา่งทดสอบจากการเจาะ Coring 
 

 
รูปท่ี 14 ASR gel บริเวณรอบๆมวลรวม 

  
รูปท่ี 15 ภาพถ่ายดว้ย Binocular Microscope แสดงใหเ้ห็น ASR gel บริเวณรอบๆมวลรวม [1] 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 
ASR gel 



 

 

 
ในการวิเคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy 

Dispersive X-Ray Spectroscopy) (รูปท่ี 16) จะตอ้งมีการเตรียมช้ินงานตวัอยา่ง โดยการตดั
ตวัอย่างคอนกรีตเป็นช้ินเล็กๆ ขนาดประมาณ 1×1×1 ซม. แลว้น าตวัอย่างไปหล่อดว้ยเรซิน 
หลงัจากเรซินแขง็ตวัแลว้ กข็ดัผิวหนา้ตวัอย่างใหเ้รียบโดยใชก้ระดาษทรายเบอร์ละเอียด และ
ตามดว้ยการขดัดว้ยผงเพชร ซ่ึงตลอดขั้นตอนการขดั ไดใ้ชเ้อทานอลเป็นสารหล่อล่ืน รูปท่ี 17 
แสดงการตรียมตวัอยา่งส าหรับวเิคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) และ EDX 
(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

 

  
รูปท่ี 16 SEM (Scanning Electron Microscope)       รูปท่ี 17 การเตรียมตวัอยา่งทดสอบ 

 
จากการวเิคราะห์ดว้ย SEM (Scanning Electron Microscope) โดยการถ่ายภาพแบบ 

BSE (Backscattered Electron Image) พบ Rosette-like ASR gel ในช่องวา่ง (Void) ดงัแสดงใน
รูปท่ี 18 และพบ ASR gel เป็นแนวยาวบริเวณรอยต่อระหว่างเพสตแ์ละมวลรวม ดงัแสดงใน
รูปท่ี 19 ถึง 21 ในรูปท่ี 20 และ 21 แสดง ASR gel และผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX ของ ASR gel 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีปริมาณของธาตุ Si ค่อนขา้งสูง และสูงกว่า Ca และยงัมีอลัคาไล  (Na และ K)  
ใน ASR gel ดว้ย นอกจากน้ียงัพบ ASR gel ในเพสต ์ดงัแสดงในรูปท่ี 22 และ ASR gel อุดใน
รอยแตกร้าวของมวลรวม ซ่ึงสามารถยนืยนัการเกิด ASR gel ไดด้ว้ยผลการวิเคราะห์ดว้ย EDX 
ในบริเวณรอยแตกร้าวนั้น ดงัแสดงในรูปท่ี 23 และ 24 

  



 

 

 

  
รูปท่ี 18 Rosette-like ASR gel รูปท่ี 19 ASR gel บริเวณใกลม้วลรวม  
  

  
รูปท่ี 20 ASR gel บริเวณรอยต่อระหวา่งเพสตแ์ละมวลรวม และผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX  

 

  
รูปท่ี 21 ASR gel บริเวณใกล้ๆ มวลรวม และผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel ASR gel 



 

 

 

  
รูปท่ี 22 ASR gel ในเพสต ์
 

  
รูปท่ี 23 ASR gel อุดในรอยแตกร้าวของมวลรวมและผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX (บริเวณท่ี 1) 

 

  
รูปท่ี 24 ASR gel อุดในรอยแตกร้าวของมวลรวมและผลการวเิคราะห์ดว้ย EDX (บริเวณท่ี 2) 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 

ASR gel 



 

 

 
จากผลการวเิคราะห์ทั้งหมดดว้ย Digital Microscope, Binocular Microscope, SEM 

(Scanning Electron Microscope) และ EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) ซ่ึงพบ 
Rosette-like ASR gel ในช่องว่าง (Void)  รวมถึง ASR gel บริเวณรอบๆ มวลรวม  ในเพสต ์
และในรอยแตกร้าวของมวลรวม เป็นการยืนยนัการเกิด ASR ในคอนกรีตไดอ้ย่างชัดเจน 
นอกจากน้ียงัไดท้  าการวดัการขยายตวัคงเหลือของตวัอยา่งคอนกรีต พบว่าคอนกรีตยงัคงมีการ
ขยายตวัต่อไปเร่ือยๆ ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ ASR เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้อนกรีตเกิดการ
แตกร้าว  
5. สรุป 

การเกิดปฏิกิริยาระหวา่งด่างและมวลรวม (ASR) เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหโ้ครงสร้าง
คอนกรีตเกิดการแตกร้าว ถึงแมว้า่เมืองไทยจะไม่ค่อยพบปัญหา ASR มากนกั แต่กค็วรจะมีการ
ป้องกนัตั้งแต่เร่ิมตน้เทคอนกรีต เช่น การใชว้สัดุปอซโซลาน เช่น เถา้ลอย และการเลือกใชม้วล
รวมท่ีไม่ท าปฏิกิริยา โดยจะตอ้งท าการทดสอบหาแนวโนม้การเกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างและ
มวลรวมก่อนท่ีจะน ามวลรวมนั้นมาใชง้าน ตามมาตรฐานการทดสอบต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
เบ้ืองตน้ และควรท าการทดสอบหลายๆวธีิร่วมกนั 

ในกรณีท่ีโครงสร้างคอนกรีตเกิดความเสียหายไปแล้ว ควรมีการพิจารณา
ตรวจสอบการเกิด ASR ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อจะไดห้าแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด ส าหรับการตรวจสอบการเกิด ASR ในโครงสร้างคอนกรีตจริงนั้น การ
วเิคราะห์ดว้ยวธีิ Petrographic Methods โดยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น SEM และ EDX เป็นวิธี
ท่ีสามารถใช้ในการยืนยนัการเกิด ASR ได้อย่างชัดเจน และสามารถท าการวิเคราะห์ได้ใน
เมืองไทย 
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