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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 
1. บทน า 

 เถ้าชีวมวลเป็นเถ้าท่ีเหลือจากวสัดุทางการเกษตรท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าและตอ้งน าไปก าจดัท้ิงเพราะมีปริมาณมาก ซ่ึงอาจเป็นการท้ิงเพื่อถมท่ีหรือท้ิงใน
บ่อท้ิงท่ีเตรียมไว ้นอกจากการน าไปท้ิงแลว้ เถา้ชีวมวลบางชนิดสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคอนกรีต    เถา้ชีวมวลท่ีมีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชใ้นงานคอนกรีตได ้
ตอ้งมีลกัษณะดังน้ีคือ เป็นเถา้ท่ีมีออกไซด์ของซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซ่ึง
โดยทัว่ไปควรมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอียดสูงหรือสามารถท าให้มีความ
ละเอียดสูงได ้และไม่เป็นผลึกคือสามารถท าปฏิกิริยากบัด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด)์ ได ้ ซ่ึง
เถา้ชีวมวลท่ีเขา้ข่ายในลกัษณะขา้งตน้ไดแ้ก่ เถา้จากการเผากากปาลม์น ้ ามนั (palm oil fuel ash)  
เถา้จากการเผาแกลบ (rice husk ash) หรือเถา้จากการเผาแกลบร่วมกบัเปลือกไม ้(rice husk-
bark ash) และเถา้จากการเผาชานออ้ย (bagasse ash)  

 
 
 
 



 

 

 
                            2. ปัญหาของเถ้าชีวมวลจากโรงงานอตุสาหกรรม 

 เถา้ชีวมวลเป็นเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดท่ีเกิดจากการใช้วตัถุดิบท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงภายหลงัจากการเผาและน าความร้อนไปใชแ้ลว้ส่วนท่ีเหลือจากการ
เผาคือเถา้ ปัญหาส่วนใหญ่ของเถา้เหล่าน้ี คือมกัไดรั้บการรังเกียจวา่เป็นของสกปรก มีสีเทา เทา 
ด าหรือสีด า เป็นฝุ่ นฟุ้งกระจายได้ง่าย สร้างความสกปรกด้านมลภาวะให้กับโรงงาน และ
เกิดข้ึนในปริมาณมาก จึงตอ้งก าจดัเถา้ทั้งหลายท้ิงโดยเร็ว 
 

เถา้ชีวมวลท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ีเป็นเถา้ท่ีเกิดจากการเผาวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตร 
เช่น แกลบ ชานออ้ย กากปาลม์น ้ ามนั เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเป็น
เช้ือเพลิงใหค้วามร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงพบว่ามีปริมาณสูงข้ึนอยา่งมากในช่วงหลาย
ปีท่ีผา่นมาและมีศกัยภาพในการพฒันาเพื่อน ามาใชใ้นงานคอนกรีตได ้  เถา้ชีวมวลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีพบว่ามีปริมาณท่ีเกิดข้ึนรวมกนัปีละประมาณ 1.5 ลา้นตนั และเถา้ส่วน
ใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่ไดใ้ชป้ระโยชนแ์ต่อยา่งไร ตอ้งน าไปท้ิงทั้งหมดหรือกล่าวใหดู้ดีกคื็อ
การน าไปถมท่ีนัน่เอง 

 
เถ้าแกลบ  เป็นเถา้ท่ีชาวไทยคุน้เคยท่ีสุดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปลูก

ขา้วและมีแกลบจ านวนมากทุกๆ ปี   ในแต่ละปีจะมีแกลบท่ีเหลือจากการสีขา้วสารประมาณปี
ละ 5 ลา้นตนัและหากเผาแกลบทั้งหมดจะไดเ้ถา้แกลบประมาณ 1 ลา้นตนัต่อปี  รูปท่ี 1 แสดง
บ่อท้ิงเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ของโรงงานแห่งหน่ึงท่ีใช้แกลบและเปลือกไม้ยูคาลิบตัสเป็น
เช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
เถา้แกลบมีการวิจยัจ  านวนมากทั้งภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศ และ

พบว่าเถา้แกลบท่ีบดใหมี้ความละเอียดสูงเป็นวสัดุปอซโซลานท่ีดี  มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็น
องคป์ระกอบหลกัประมาณร้อยละ 90 หรือมากกวา่  

 



 

 

 

                                                   
 
                                       รูปท่ี 1 บ่อท้ิงเถา้แกลบ-เปลือกไม ้            รูปท่ี 2 กองเถา้ชานออ้ยก่อนท้ิง 
 

เถ้าชานอ้อย ไดจ้ากการน าชานออ้ยไปเผาเป็นเช้ือเพลิงเพื่อใหค้วามร้อนในการผลิต
กระแสไฟฟ้า  ในปี พ.ศ. 2550-51 พบว่าประเทศไทยผลิตออ้ยทั้งหมดประมาณ 73.31 ลา้นตนั 
[1] และหลงัจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลมีชานออ้ยเหลือประมาณร้อยละ 26 ของน ้ าหนกัออ้ย
หรือมีชานออ้ยประมาณ 19 ลา้นตนั และภายหลงัจากการเผาชานออ้ยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะ
เหลือเป็นเถา้ชานออ้ยร้อยละ 0.62 ของน ้ าหนกัออ้ย [2] หรือประมาณ 4.5 แสนตนัต่อปี ซ่ึงเถา้
ชานออ้ยเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตอ้งน าไปท้ิง (ดูรูปท่ี 2) และอาจมีบางส่วนท่ีเกษตรกรน าเถา้ชานออ้ย
ไปท าปุ๋ย หรือปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด 

เถา้ชานออ้ยจดัวา่เป็นเถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกชนิดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพ
ในการน ามาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต เน่ืองจากเถา้ชานอ้อยท่ีมีส่วนประกอบหลกัคือ 
ซิลิกอนไดออกไซด์ ในปริมาณสูงและส่วนใหญ่ไม่เป็นผลึก จึงสามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุปอซ
โซลานได ้งานวิจยัเก่ียวกบัเถา้ชานออ้ยส่วนใหญ่มาจากทวีปอเมริกาใต ้เน่ืองจากประเทศใน
แถบนั้นมีการปลูกออ้ยจ านวนมาก   ดงันั้นจึงเป็นปัญหาของประเทศเหล่านั้นโดยตรงท่ีจะ
แกปั้ญหาของเถา้ชานออ้ย ส าหรับประเทศไทย  เถา้ชานออ้ยก็เป็นปัญหาดว้ยเช่นกนั เพราะ
ประเทศไทยไดช่ื้อว่าเป็นประเทศอนัดบัตน้ๆ ของโลกท่ีมีการปลูกออ้ยจ านวนมาก โดยอยู่ท่ี
อนัดบั 3 รองจากประเทศบราซิล และ อินเดีย 

 



 

 

 
เถ้าปาล์มน ้ามัน เป็นเถา้ท่ีไดจ้ากการเผากากของผลปาล์มน ้ ามนั ไดแ้ก่ เศษกะลา 

เส้นใย และทลายปาลม์เปล่าของผลปาลม์ (ดงัแสดงในรูปท่ี 3) เพื่อเป็นเช้ือเพลิงให้กบัหมอ้
ก าเนิดไอน ้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า  มีอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาไหมป้ระมาณ 800-900 องศา
เซลเซียส  ปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกปาลม์ประมาณ 1,457,000 ไร่ และมีผลผลิต
เป็นอนัดบั 4 ของโลกประมาณ 4,089,000 ตนัต่อปี [3] ท าให้มีกากของผลปาลม์ประมาณ 
2,147,000 ตนัต่อปี และหลงัจากการเผาเป็นเช้ือเพลิง พบว่ามีเถา้ปาลม์น ้ ามนัเกิดข้ึน 107,000 
ตนัต่อปี   เถา้ปาลม์น ้ ามนัมีลกัษณะเป็นผงฝุ่ นน ้ าหนกัเบาสามารถฟุ้งกระจายไดง่้าย (ดงัแสดง
ในรูปท่ี 3) เถา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนมีการน ามาใช้ประโยชน์น้อยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละปี ส่วนใหญ่ตอ้งน าไปท้ิง ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการก าจดัท้ิงตามมา เช่น 
ปัญหาทางดา้นสภาวะแวดลอ้ม เป็นตน้ นอกจากน้ีนโยบายของรัฐบาลไทยในการน าน ้ ามนั
ปาลม์มาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในรถยนต ์เช่น เป็นไบโอดีเซล ซ่ึงท าให้ตอ้งมีการขยายพื้นท่ี
ปลูกปาลม์น ้ ามนัเพิ่มข้ึน เพราะหากน าน ้ ามนัปาลม์ไปใชเ้ป็นไบโอดีเซลจ านวนมาก จะท าให้
ขาดน ้ ามนัปาลม์ซ่ึงเป็นน ้ ามนัท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าราคาของน ้ ามนั
ปาลม์สูงข้ึนกวา่เดิมค่อนขา้งมาก และมีการคาดการว่าอาจตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการปลูกปาลม์น ้ ามนั
ถึง 10 ลา้นไร่ จึงจะเพียงพอต่อการน ามาใชใ้นไบโอดีเซลได ้ซ่ึงหากโครงการดงักล่าวเป็นไป
ตามแผนงานท่ีตั้งไวจ้ะส่งผลให้เกิดเถา้ปาลม์น ้ ามนัจ านวนมากข้ึนกว่าปัจจุบนัถึง 6 เท่าต่อปี 
และยอ่มสร้างปัญหาในเร่ืองการก าจดัท้ิงมากยิง่ข้ึน 

 

                                                 



 

 

 
                                   รูปท่ี 3 กากปาลม์ก่อนการเผา (กองท่ีอยูด่า้นหนา้) และเถา้ปาลม์น ้ามนัหลงัจากการเผา  
                                               (กองท่ีอยูด่า้นหลงั)  

 
3. ข้อจ ากดัของการใช้เถ้าชีวมวลจากโรงงานอตุสาหกรรม 

 ขอ้จ ากัดของการใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประการ ทั้ งท่ี
เก่ียวกบัทางเทคนิคและไม่เก่ียวกบัทางเทคนิค แต่ท่ีส าคญัคือดา้นราคาและดา้นคุณภาพของ
คอนกรีตท่ีผสมเถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม   หากการใช้เถา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมท าใหร้าคาของคอนกรีตต ่าลงโดยไม่ท าใหคุ้ณภาพของคอนกรีตลดลงจะ
เป็นการส่งเสริมการใช้เถ้าชนิดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  แต่ถ้าหากการใช้เถ้าในส่วนผสม
คอนกรีตแลว้ท าใหร้าคาคอนกรีตสูงข้ึนหรือต ่าลงไม่มากเม่ือเทียบกบัการไม่ใชเ้ถา้ โอกาสการ
ใช้เถา้ดังกล่าวในปริมาณมากแทบเป็นไปไม่ได้ ยกเวน้ว่าการใช้เถ้าดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ
คุณภาพของคอนกรีตอย่างมาก    เพื่อให้เห็นขอ้จ ากดัในการใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีชดัเจนข้ึน จึงขอใหร้ายละเอียดดงัน้ี 

 
 คุณภาพของเถ้า : คุณภาพของเถา้ชีวมวลแต่ละชนิดมกัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทาง

เคมีและความไม่เป็นผลึกของเถา้นั้นๆ  เถา้ท่ีเหมาะในการน ามาใชใ้นส่วนผสมคอนกรีตตอ้ง
เป็นเถา้ท่ีมีออกไซดข์องซิลิกา อลูมินา และเหลก็รวมกนัอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และไม่เป็นผลึก 
ซ่ึงเถา้ดงักล่าวสามารถท าปฏิกิริยาปอซโซลานร่วมกบัด่างท่ีมาจากปูนซีเมนตไ์ดดี้ และท าให้
คอนกรีตท่ีผสมเถ้าเหล่าน้ีในปริมาณท่ีเหมาะสม (คือไม่มากจนเกินไป) มีคุณภาพท่ีดีกว่า
คอนกรีตท่ีไม่ผสมเถา้  นอกจากน้ีเถา้ท่ีน ามาใชต้อ้งมีออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของอลั
คาไล (พวกโซเดียม โปตสัเซียม และแมกนีเซียม) ปูนขาวอิสระและ LOI ต ่าๆ เพราะสารเหล่าน้ี
มกัท าให้คุณภาพของคอนกรีตต ่าลง และท าให้ความทนทานของคอนกรีตท่ีผสมเถา้เหล่าน้ี
ลดลงดว้ย 

คุณภาพของเถา้ยงัข้ึนกบัปัจจยัท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ ความละเอยีดของเถ้า หาก
เถา้มีความละเอียดมากเท่าใดจะมีความสามารถในการท าปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดีเท่านั้น 
เพราะเม่ือมีความละเอียดมากย่อมมีพื้นท่ีผิวในการท าปฏิกิริยามากและส่งผลให้คอนกรีตมี
ก าลงั และคุณภาพสูงข้ึนกว่าการใชเ้ถา้ท่ีมีความละเอียดท่ีต ่ากว่า   นอกจากน้ี รูปร่างของเถา้
ส่งผลต่อความสามารถในการล่ืนไหลและคุณภาพของคอนกรีตเช่นกนั เถา้จากชีวมวลทั้งหมด
เผาท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 1000 องศาเซลเซียส  ซ่ึงอุณหภูมิดงักล่าวยงัไม่สูงพอท่ีจะท าใหเ้ถา้หลอม 



 

 

 
ละลาย  ดงันั้นรูปร่างของเถา้ชีวมวลจึงไม่แน่นอน มีรูพรุนสูง  และบางคร้ังอาจมี LOI ท่ีสูง 
ส่งผลให้ตอ้งใชป้ริมาณน ้ าในส่วนผสมคอนกรีตเพิ่มข้ึนและความสามารถในการเทคอนกรีต
ลดลง 

 
 ความรู้และความเข้าใจในการใช้เถ้า : แมว้่าเถา้ชีวมวลหลายชนิดสามารถใชแ้ทนท่ี

ปูนซีเมนตบ์างส่วนและท าใหคุ้ณภาพของคอนกรีตดีข้ึนกว่าคอนกรีตท่ีไม่มีส่วนผสมของเถา้ 
แต่คนจ านวนมากรวมถึงวิศวกรโยธาดว้ย ยงัไม่กลา้ใชเ้ถา้ชีวมวล  เพราะขาดความรู้และขาด
ความเขา้ใจในการใช้เถ้าดงักล่าว   ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเพราะผูท่ี้ไม่รู้และไม่
เขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัเถา้ดงักล่าวไม่ควรใชเ้ถา้นั้นในคอนกรีตเพราะจะท าให้เกิดความเสียหาย
มากกว่าก่อให้เกิดผลดี ดังนั้ นหากต้องการใช้เถ้าชนิดใดชนิดหน่ึงในส่วนผสมคอนกรีต 
ผูรั้บผิดชอบงานคอนกรีตตอ้งศึกษาให้รู้แน่เสียก่อนท่ีจะน าเถ้าดังกล่าวไปใช้ในส่วนผสม
คอนกรีต     

 การใหค้วามรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของเถา้ชีวมวลเพื่อใชใ้นงานคอนกรีตจึงเป็น
ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงนอกเหนือจากดา้นเทคนิค เพราะผูท่ี้ไม่รู้ ไม่เขา้ใจ ยอ่มไม่ยอม
เส่ียงท่ีจะใช้เถา้ในงานคอนกรีต เพราะการเลือกใช้เถา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดี แทนท่ีปูนซีเมนต์ใน
ปริมาณท่ีมากเกินไปและน าไปใชไ้ม่เหมาะกบังาน จะส่งผลเสียต่อคอนกรีตมากกว่าผลดีและ
ท าให้งานก่อสร้างเสียหายได้มาก เช่น เลือกเถา้ท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่แทนท่ีปูนซีเมนต์ใน
ปริมาณมากและใชก้บังานคอนกรีตท่ีตอ้งการก าลงัท่ีอายุตน้ๆ สูง (เช่นงานคอนกรีตอดัแรง) 
ยอ่มก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานอยา่งมาก เพราะคอนกรีตท่ีผสมเถา้ชีวมวลมีก าลงัต ่ามากทั้ง
ท่ีอายตุน้และอายปุลาย  

 
 การส่งเสริมการใช้เถ้าชีวมวลในงานคอนกรีต : เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าการใชเ้ถา้

ชีวมวลยิ่งมากเท่าใด ยิ่งมีผลดีต่อสภาพแวดลอ้มและเป็นการประหยดัพลงังานมากเท่านั้น 
เพราะเถ้าชีวมวลท่ีไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต้องน าไปก าจัดท้ิง การก าจัดท้ิงเสีย
ค่าใชจ่้ายในการก าจดัท้ิง (รถขน ค่าน ้ ามนั ค่าคนงาน ค่ากลบฝัง หรือค่าสายพานล าเลียงไปท้ิง 
เป็นตน้) พื้นท่ีท่ีท้ิงเถา้ยอ่มน ามาใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้และหากพื้นท่ีท้ิงเถา้อยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน
มากเกินไปอาจมีปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่ นท่ีเกิดจากเถา้เหล่าน้ีได ้

 การใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม แทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนย่อมท าให้
การใชปู้นซีเมนตล์ดลง แต่ยงัคงไดว้สัดุประสานส าหรับผสมคอนกรีตเท่าเดิม ท าใหก้ารผลิต 



 

 

 
ปูนซีเมนตล์ดลงเท่าๆ กบัปริมาณของเถา้ท่ีใชใ้นการแทนท่ีปูนซีเมนต ์ มีการประมาณว่าในปี 
พ.ศ. 2545 เป็นตน้มามีการใชเ้ถา้ถ่านหินจากแม่เมาะในการแทนท่ีปูนซีเมนตจ์  านวน 1.5 ลา้น
ตนัต่อปีเพื่อท าเป็นคอนกรีตและท าใหส้ามารถลดการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศลงประมาณ 1.5 
ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าในการประหยดัพลงังานท่ีตอ้งใชถ่้านหินในการเผาปูนซีเมนตป์ระมาณ 
160 ลา้นบาท และท่ีส าคญัคือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ี
ปล่อยสู่บรรยากาศเน่ืองจากการเผาเมด็ปูนซีเมนตไ์ดป้ระมาณ 1.5 ลา้นตนั 

 จากเหตุผลขา้งตน้ ภาครัฐฯ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้
เป็นองคร์วมจากการใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมแทนท่ีจะพิจารณาเฉพาะความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ในกลุ่มผูผ้ลิตคอนกรีตควรพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีได้ทั้ ง
ทางดา้นราคาและสภาพแวดลอ้มรวมกนัไป แทนท่ีจะมองวา่ถา้การใชเ้ถา้ในส่วนผสมคอนกรีต
ไม่ท าใหค้อนกรีตมีราคาต ่าลงแลว้ไม่ควรใชเ้ถา้ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัผูผ้ลิตและผู ้
ซ้ือคอนกรีตลว้นใชร้าคาของคอนกรีตเป็นหลกัในการตดัสินใจ ซ่ึงท าใหก้ารน าเถา้ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไปใชใ้นงานคอนกรีตเป็นไปไดย้าก ยกเวน้เถา้จากถ่านหินท่ีมีการใชม้าก
เพราะท าใหร้าคาคอนกรีตลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ขณะท่ีเถา้ชีวมวล เช่น เถา้แกลบ เถา้ชานออ้ย 
หรือเถา้ปาลม์น ้ ามนั ตอ้งมีกระบวนการบดหรือเพิ่มความละเอียดใหแ้ก่เถา้ ตลอดจนอาจตอ้งมี
การใชน้ ้ายาเคมีช่วยในการเพิ่มความสามารถในการเทมากข้ึน (เน่ืองจากเถา้แกลบ เถา้ชานออ้ย 
และเถา้ปาลม์น ้ามนั มีขนาดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน และมีรูพรุนสูง) ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึนจึง
ดึงดูดการใชง้านนอ้ยลง 

 การส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากการใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจอยู่
ในรูปของการสร้างแรงจูงใจหรือการอุดหนุนให้ผูผ้ลิตและผูใ้ช้คอนกรีตใช้เถา้ ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในส่วนผสม  หรือใชม้าตรการในเร่ืองภาษีในการก าจดัท้ิงของเถา้ต่างๆ 
แลว้น าเงินภาษีดงักล่าวไปอุดหนุนใหเ้กิดการวิจยั พฒันาและใชเ้ถา้ใหม้ากข้ึน จนกระทัง่ไม่มี
การท้ิงเถา้อีกต่อไปหรือมีการท้ิงเถา้เป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได ้

 
 มาตรฐานควบคุมคุณภาพของเถ้า : การก าหนดมาตรฐานของเถา้ชีวมวลจาก

โรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีเฉพาะเถา้ถ่านหินเท่านั้น เน่ืองจากเถา้ถ่านหินเป็นปัญหาของ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้เม่ือเกือบ 100 ปีก่อน ดงันั้นประเทศเหล่าน้ีจึงไดมี้การลงทุนท าการศึกษา
วิจยัเร่ืองเก่ียวกบัเถา้ถ่านหินเป็นจ านวนมากจนสามารถสร้างมาตรฐานข้ึนมาเพื่อก าหนดแนว
ทางการใชง้าน เช่น มาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน BS ของประเทศส
หราชอาณาจกัร เป็นตน้   ส่วนประเทศไทยเพิ่งมีการก าหนดเป็น มอก. 2135 เพื่อใชป้ระโยชน ์



 

 

 
ของเถา้จากถ่านหินเม่ือ พ.ศ. 2545 (ดูรูปท่ี 4) แต่มาตรฐานส าหรับเถา้แกลบ เถา้แกลบ-เปลือก
ไม ้เถา้ปาลม์น ้ ามนั หรือเถา้ชานออ้ย ไม่พบว่ามีการก าหนดเป็นมาตรฐานใน ASTM หรือ BS 
เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีไม่มีหรือมีนอ้ยมากในประเทศเหล่าน้ี จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งศึกษาวิจยัเพื่อ
น าขอ้มูลมาสร้างเป็นมาตรฐาน ดงันั้นมาตรฐานของเถา้แกลบ เถา้แกลบ-เปลือกไม ้เถา้ปาลม์
น ้ ามนั และเถา้ชานออ้ย จึงเป็นหน้าท่ีของนักวิจยัไทยหรือนักวิจยัชาวต่างประเทศท่ีประสบ
ปัญหาของเถา้ต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นผูด้  าเนินการ หากประเทศไทยมีมาตรฐานท่ีก าหนดคุณสมบติั
ท่ีเหมาะสมของเถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ เช่ือว่าจะท าใหก้ารใชเ้ถา้ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมีความชัดเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เพราะเถา้ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพจะไดรั้บการตรวจสอบและยนืยนัว่าเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้น
งานคอนกรีต และท่ีส าคัญคือผู ้ใช้สามารถใช้เถ้าดังกล่าวแทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณท่ี
เหมาะสม และท าใหก้ารใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนผสมคอนกรีตเป็นเร่ือง
ธรรมดาสามญัท่ีไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต  

 

                                                                     
                                      รูปท่ี 4 มอก. 2135-2545 เถา้ลอยจากถ่านหินใชเ้ป็นวสัดุผสมคอนกรีต [4] 
 

4. การน าเถ้าชีวมวลจากโรงงานอตุสาหกรรมไปใช้งาน  
 เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่าเป็นวสัดุปอซโซลาน 

(Pozzolan) ท่ีดีเม่ือมีความละเอียดสูง   ส่วนใหญ่เป็นวสัดุพลอยไดท่ี้เกิดจากกระบวนการผลิต 



 

 

 
ในโรงงานอุตสาหกรรม และมีศกัยภาพท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในงานคอนกรีตได ้เช่น 
เถา้แกลบ  เถา้แกลบ-เปลือกไม ้เถา้ปาลม์น ้ามนั  เถา้ชานออ้ย เป็นตน้      
 เหตุผลหลกัท่ีนิยมใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรีตมากกว่าจะ
น าไปใชใ้นงานประเภทอ่ืนเน่ืองจาก   
 1. การใชเ้ถา้ชีวมวลเพื่อแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนในส่วนผสมคอนกรีตท าให้สามารถใช้
เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมไดเ้ป็นจ านวนมาก เพราะในแต่ละปีมีการใชปู้นซีเมนตใ์น
ประเทศจ านวนมากคือประมาณ 30 ลา้นตนั  ซ่ึงหากใชเ้ถา้ ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
แทนท่ีปูนซีเมนตเ์พียงร้อยละ 5 จะสามารถใชเ้ถา้ไดถึ้ง 1.5 ลา้นตนัหรือทั้งหมดของปริมาณท่ี
ผลิตได ้ และสามารถลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเถา้ออกไปไดเ้กือบทั้งหมด 
 2. เทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิตคอนกรีตเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนมากและสามารถ
เรียนรู้ไดง่้าย โดยใชบุ้คคลากรท่ีด าเนินงานในดา้นท่ีเก่ียวกบัคอนกรีตอยูแ่ลว้มาอบรมเพิ่มเติม  
กส็ามารถเขา้ใจและน าเถา้ชีวมวลไปใชไ้ดโ้ดยถูกตอ้งและเหมาะสม 
 3. ปูนซีเมนตเ์ป็นวสัดุประสานท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากในการยดึวสัดุอนัตรายต่างๆ ท่ีอาจ
มีในเถา้ใหอ้ยูใ่นเน้ือคอนกรีตและไม่แพร่กระจายหรือแพร่กระจายออกมาจากคอนกรีตไดน้อ้ย
มาก  ดงันั้นจึงมีความปลอดภยัสูงมากกวา่การปล่อยใหน้ าเถา้ชีวมวลไปท้ิงในพื้นท่ีเปิดโล่งหรือ
ท้ิงโดยวธีิฝังกลบ 
  
 4. จากขอ้มูลการศึกษาและงานวิจยัทั้ งจากภายในและต่างประเทศลว้นให้ผลตรงกนัว่า    
การใชเ้ถา้ชีวมวลท่ีมีองคป์ระกอบเคมีท่ีเหมาะสม มีการแทนท่ีปูนซีเมนตท่ี์ไม่มากจนเกินไป 
และเป็นเถา้ท่ีมีความละเอียดสูง พบว่าสามารถท าให้คอนกรีตมีคุณภาพและคุณสมบติัท่ีดีกว่า
คอนกรีตท่ีไม่ผสมเถา้ ทั้งดา้นก าลงัและดา้นความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีการกดักร่อนสูง   

 
5. สรุป  

จากขอ้มูลและเหตุผลขา้งตน้ เห็นไดว้่าการใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในงานคอนกรีตเป็นวิธีการใชป้ระโยชน์จากเถา้ท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด อยา่งไรกต็ามอาจมีการ
ใชเ้ถา้ชีวมวลในงานประเภทอ่ืน เช่น น าไปท าปุ๋ย น าไปลดความเป็นกรดของดินเปร้ียว (เถา้
ส่วนใหญ่มกัมีสภาพเป็นด่าง) แต่การใชป้ระโยชนย์งัมีปริมาณนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัจ านวน 1.5  
 



 

 

 
ลา้นตนัต่อปี ดงันั้นจึงขอฝากทุกๆ ท่านพิจารณาส่งเสริมและหาลู่ทางเพื่อน าเถา้ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไปใชใ้นงานคอนกรีตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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