
 
 

 
 

 

 

อิทธิพลของปริมาณน้ําต่อวสัดุประสานต่อกําลังอัด  โครงสร้างจุลภาค และปริมาณการแทนที่ 

ของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมนาโนซิลิกา 

 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ ์1 และ ทวิช พลูเงิน 1  
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัไดมี้การใชค้อนกรีต ในงานก่อสร้างอยา่งแพร่หลาย และมีการพฒันาคุณภาพของคอนกรีต

ใหดี้ข้ึน ทั้งในดา้นกาํลงัอดั และความทนทานของคอนกรีต โดยคาํนึงถึงตน้ทุนการผลิตเป็นประการสาํคญั 

การพฒันาคุณภาพของคอนกรีตท่ีนิยมทาํกนัในปัจจุบนัไดแ้ก่ การปรับปรุงอตัราส่วนผสมของคอนกรีตให้

เหมาะสม และการใชส้ารผสมเพ่ิม สาํหรับการปรับปรุงอตัราส่วนผสมใหดี้ข้ึนสามารถทาํไดโ้ดยการหา

อตัราส่วนความเหมาะสมของขนาดคละ ปริมาณปูนซีเมนต ์และอตัราส่วนนํ้ าต่อปูนซีเมนต ์ใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีน้ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของคอนกรีตไดเ้พียงระดบัหน่ึง

เท่านั้น ดงันั้นในการปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตใหดี้ข้ึนจาํเป็นตอ้งมีการใชว้สัดุปอซโซลานแทนท่ี

ปูนซีเมนตบ์างส่วน การปรับปรุงสมบติัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ ใหมี้กาํลงัสูงข้ึนและทนทานต่อการกดักร่อน

จากสภาวะแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเน่ืองจากซีเมนตม์อร์ตา้ร์ยงัคงใชเ้ป็นวสัดุหลกัในงานก่อฉาบผนงั และ

ฉาบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ซีเมนตม์อร์ตา้ร์ท่ีมีคุณภาพดีจะช่วยป้องกนัการเส่ือมสภาพและยดือายุ

การทาํงานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ [1]  ดงันั้นงานวิจยัเพ่ือพฒันาสมบติัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ยงัคง

เป็นหวัขอ้วิจยัท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั การศึกษามอร์ตา้ร์จะเห็นแนวทางในการพฒันาคอนกรีตต่อไป     จาก

การศึกษาพบว่าวิธีการหน่ึงท่ีนิยมคือ โดยการใชว้สัดุปอซโซลาน เช่น ซิลิกาฟมู เถา้ถ่านหิน และเถา้แกลบ

เปลือกไม ้[1] ซิลิฟมูเป็นวสัดุหน่ึงท่ีใชอ้ยา่งแพร่หลายเน่ืองจากใหผ้ลชดัเจนทั้งในการดา้นกาํลงัและความ

ทนทาน เน่ืองจากซิลิกาฟมูมีขนาดเฉล่ียประมาณ 0.1 ไมโครเมตร เลก็กว่าผงปูนซีเมนต ์จึงเขา้ไปแทรกใน

ช่องว่างทาํใหซี้เมนตเ์พสตมี์ความทึบนํ้ ามากข้ึนช่วยป้องกนัการกดักร่อนจากสภาวะแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี   

นอกจากน้ีการท่ีซิลิฟมูมีปริมาณ SiO2 เป็นองคป์ระกอบกว่าร้อยละ 90 ทาํใหส้ามารถทาํปฏิกิริยาปอซโซ

ลานไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยปกติเม่ือเติมซิลิกาฟมูร้อยละ 10 จะช่วยเพ่ิมแรงอดัไดป้ระมาณร้อยละ 30 [1] 

จากการศึกษางานวิจยัในอดีตพบว่าสามารถใชว้สัดุท่ีมีขนาดเลก็กว่าซิลิกาฟมู ซ่ึงไดแ้ก่ nano-SiO2, 

nano-Fe2O3, nano-TiO2  และ Carbon Nanotubes   เพ่ือพฒันากาํลงั อดัของซีเมนตม์อร์ตา้ ร์และคอนกรีตได ้  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นาโนซิลิกาซ่ึงถกูใชม้ากท่ีสุดจากงานวิจยัในอดีต  เช่น งานวิจยัของ Li และคณะ  [2-3]  

งานวิจยัน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า การใชน้าโนซิลิกาซ่ึงมีขนาดอนุภาคประมาณ 15 นาโนเมตร แทนท่ีร้อยละ 11   



 
 

 
 

 

 

สามารถเพิ่มกาํลงัอดัของมอร์ตา้ร์ไดอี้ก 1.26 เท่า  ในส่วนของคอนกรีต  Li และคณะ [4-5]  ยงัพบว่านาโนซิ

ลิกาช่วยทาํใหค้อนกรีตตา้นทานต่อการขดัสีและเพ่ิมความสามารถในการตา้นแรงกระทาํแบบซํ้าไปซํ้ามา

ใหก้บัคอนกรีตพ้ืนถนนไดเ้ป็นอยา่งดี  ผลของนาโนซิลิกาต่อสมบติัของคอนกรีตสด ไดแ้ก่ ความสามารถต่อ

การไหล( Flow ability) ระยะเวลาการก่อตวั ( Setting time) และความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ( Heat of 

hydration) ถกูนาํเสนอในงานวิจยัของ Senff และคณะ[6]  นอกจากน้ีงานอีกช้ินหน่ึงของ Senff และคณะ [7] 

ซ่ึงทาํการศึกษาซีเมนตม์อร์ตา้ร์โดยใชน้าโนซิลิกาในการแทนท่ีร้อยละ 3.5 และ 7 และแปรเปล่ียนอตัราส่วน

นํ้ าต่อวสัดุประสานท่ี 0.35 0.47 และ 0.59 ยงัช้ีใหเ้ห็นว่าการใชน้าโนซิลิกาในการแทนท่ีร้อยละ 3.5 ใหค่้า

กาํลงัอดัท่ีสูงสุดในทุกอตัราส่วนนํ้ า  อีกช้ินหน่ึงเป็นงานวิจยัของ Jo และคณะ  [8]  ซ่ึงใชน้าโนซิลิกาในการ

แทนท่ีร้อยละ 3 6 9 และ 12 และแปรเปล่ียนอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานท่ี 0.23 0. 25 0.32  0.35 และ 0.48 

ตามลาํดบั พบว่าท่ีอตัราส่วนนํ้ า  0.23 การแทนท่ีนาโนซิลิการ้อยละ 6 จะใหค่้ากาํลงัอดัสูงสุด  ท่ีอตัราส่วน

นํ้ า 0.25 การแทนท่ีนาโนซิลิการ้อยละ 9 จะใหค่้ากาํลงัอดัสูงสุด ท่ีเหลือคืออตัราส่วนนํ้ า 0.32 0.35 และ 0.48  

การแทนท่ีนาโนซิลิการ้อยละ 12 จะใหค่้ากาํลงัอดัสูงสุด ปริมาณนํ้ าส่งผลต่อการพฒันากาํลงัอดัของซีเมนต์

มอร์ตาร์  จากการศึกษางานวิจยัในอดีตเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นว่าการประยกุตใ์ชน้าโนซิลิกาเพ่ือเพ่ิมกาํลงัอดัใหก้บั

ซีเมนตม์อร์ตา้ร์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคอนกรีตกาํลงัอดัสูงพิเศษ [2-8] เป็นงานวิจยัท่ีไดรั้บความ

นิยม  งานวิจยับางช้ิน [7-8] ยงัช้ีใหเ้ห็นว่าปริมาณนํ้ าต่อวสัดุประสานมีอิทธิพลต่อสมบติัของซีเมนตม์อร์ตาร์

ท่ีได ้ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอิทธิพลของปริมาณนํ้ าต่อวสัดุประสานท่ีมี

ต่อการพฒันากาํลงัอดัและปริมาณการแทนท่ีของนาโนซิลิกา โดยเลือกใชป้ริมาณนํ้ าต่อวสัดุประสานใน

สดัส่วนท่ีสูงข้ึนคือ W/B เท่ากบั 0.65 0.75 และ 0.85 และแทนท่ีซีเมนตด์ว้ยนาโนซิลิกาขนาด 40 นาโนเมตร

ในสดัส่วนร้อยละ 3 6 9 และ 12 ตามลาํดบั  และเพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมเชิงลึกของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนา

โนซิลิกา จะทาํการศึกษาโครงสร้างระดบัจุลภาค (Microstructure) ของซีเมนตม์อร์ตา้ร์เหล่าน้ีควบคู่ไปดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาอิทธพลของอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน ต่อการพฒันากาํลงัอดัและโครงสร้างจุลภาค

ของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา  

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานต่อต่อปริมาณการแทนท่ี (Replacement 

Content) ของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา   

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

3. การทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร 

3.1  วสัดุ และสัดส่วนผสม และการเตรียมตวัอย่างทดสอบ  

3.1.1 วสัดุ 

วสัดุหลกัท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 และนาโนซิลิกา 

(Nano-SiO2)  ปูนซีเมนตท่ี์ใชเ้ป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 มีปริมาณ CaO SiO2   Al2O3 และ 

Fe2O3 ร้อยละ 60.1 22.0  6.6  และ 2.8  ตามลาํดบั มีค่า Specific Surface Area (SSA) เท่ากบั  0.38  ตาราง

เมตรต่อกรัม และมีขนาดอนุภาคเท่ากบั 15,000 นาโนเมตร [1]  ในขณะท่ีนาโนซิลิกาท่ีใชมี้เฉพาะ SiO2 เป็น

องคป์ระกอบร้อยละ 99.8  มีค่า  SSA สูงถึง 50 ตารางเมตรต่อกรัม และมีขนาดอนุภาค 40 นาโนเมตร  อยูใ่น

รูปท่ีไม่เป็นผลึก (Amorphous) เป็นส่วนใหญ่   ท รายท่ีใชเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C778 [9]  และสาร

ลดนํ้ าพิเศษ (Super Plasticizers) ท่ีใชเ้ป็นสารประกอบโพลิเมอร์ (Polymer)   

  3.1.2 ส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ต้าร์  

การศึกษาในงานวิจยัน้ีจะเตรียมตวัอยา่งการทดสอบ โดยแปรเปล่ียนอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน

(W/B) เท่ากบั 0.65 0.75 และ 0.85  ตามลาํดบั อตัราส่วนทรายต่อวสัดุประสานเท่ากบั 2.75 โดยควบคุมใหมี้

ค่าการไหลแผเ่ท่ากบั 110±5 ตามมาตรฐาน ASTM C1437 [10] โดยแต่ละ อตัราส่วนนํ้ า  จะใชน้าโนซิลิกา

แทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 3 6 9 และ 12 ตามลาํดบั รายละเอียดของส่วนผสมท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแสดงดงั

ตารางท่ี 1 ส่วนผสมของซีเมนตม์อร์ตาร์เพ่ือศึกษาโครงสร้างจุลภาคดว้ยเคร่ืองถ่ายภาพขยายดว้ยอิเลก็ตรอน 

(Scanning Electron Microscope, SEM)  จะใชส่้วนผสมเหมือนกบัการทดสอบกาํลงัอดั แต่จะใชป้ริมาณ

อตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.65 และ 0.85 และใชป้ริมาณนาโนซิลิการ้อยละ 3 และ 9 เท่านั้น 

3.1.3 การเตรียมตวัอย่างทดสอบ 

 การเตรียมตวัอยา่งเร่ิมจากการผสมนาโนซิลิกา กบัผงซีเมนตใ์หเ้ขา้กนัก่อน จากนั้นเทลงไปผสมกบั

นํ้ าในหมอ้ผสม  เร่ิมตน้จากการเดินเคร่ือง ผสมโดยใชร้อบชา้สุด  เพ่ือกวนส่วนผสมและนํ้ าใหเ้ขา้กนัก่อน

จากนั้นเติมทรายลงไปและปรับเปล่ียนอตัราเร็วของการผสมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  ในกรณีท่ีตอ้งใชส้าร

ลดนํ้ า ใหผ้สมลงไปพร้อมกบันํ้ า ซีเมนตม์อร์ตา้ร์จะตอ้งควบคุมค่าการไหล  ใหไ้ด้ 110±5 จากนั้นเทซีเมนต์

มอร์ตา้ร์ลงในแบบหล่อรูปลกูบาศกข์นาด  5x5x5 ซม. เม่ือครบ  24 ชัว่โมงจึงนาํกอ้นตวัอยา่งออกจากแบบ

หล่อ และนาํไปบ่มใน นํ้ าประปา สาํหรับการเตรียมตวัอยา่งเพ่ือทดสอบโครงสร้างจุลภาค  จะใชก้ารตดั

ช้ินส่วนของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ท่ีอยูต่รงก่ึงกลางลกูบาศกใ์หมี้ขนาดเท่าฐานวาง (Stub) ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร

แลว้นาํช้ินตวัอยา่งไปวางติดกบับน Stub แลว้นาํไปฉาบผวิดว้ยทองหรือโลหะผสมระหว่างทองกบัพลาเดียม

ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการฉาบผวิเรียกว่า Sputter Coater เม่ือช้ินส่วนตวัอยา่งซีเมนตม์อร์ตา้ร์ท่ีทาํการฉาบผวิ

ดว้ยทองแลว้ ใหน้าํตวัอยา่งนาํมาใส่ในเคร่ืองทดสอบ SEM และถ่ายภาพขยายในตาํแหน่งท่ีตอ้งการจะศึกษา

ในแต่ละกรณีท่ีจะศึกษา 



 
 

 
 

 

 

ตารางที่ 1  อตัราส่วนผสมของซีเมนตม์อร์ตาร์ผสมนาโนซิลิกา 

Mixture W/B ratio Cement (g) Sand (g) Nano-silica (g) 

OPC 0.65 800 2,200 - 

OPC 0.75 800 2,200 - 

OPC 0.85 800 2,200 - 

NS3 0.65 776 2,200 24 

NS6 0.65 752 2,200 48 

NS9 0.65 746 2,200 54 

NS12 0.65 704 2,200 96 

NS3 0.75 776 2,200 24 

NS6 0.75 752 2,200 48 

NS9 0.75 746 2,200 54 

NS12 0.75 704 2,200 96 

NS3 0.85 776 2,200 24 

NS6 0.85 752 2,200 48 

NS9 0.85 746 2,200 54 

NS12 0.85 704 2,200 96 

หมายเหตุ  W/B หมายถึง อตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 

    OPC หมายถึง ซีเมนตม์อร์ตา้ร์ควบคุม 

   NSxx หมายถึง ซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิการ้อยละ xx 

 
3.2 วธิีการทดสอบ 

 3.2.1 การทดสอบกาํลงัอดั  

 ซีเมนตม์อร์ตา้ร์ท่ีผสมนาโนซิลิกาทุกส่วนผสมจะทาํการทดสอบเพ่ือหาค่ากาํลงัอดัตามวิธีการ

ทดสอบกาํลงัอดัมาตรฐาน ASTM C109 [11] โดยในงานวิจยัน้ีจะทดสอบกาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ท่ีอายุ  

1 7 และ 28 วนั ตามลาํดบั ในแต่ละส่วนผสมจะทาํการทดสอบ 3 ตวัอยา่ง และหาค่ากาํลงัอดัเฉล่ีย 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 3.2.2 การศึกษาทางโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) 

ในการศึกษาทางดา้นโครงสร้างจุลภาคจะทาํการถ่ายภาพขยายดว้ยเคร่ือง  SEM รุ่น Nova Nano-

SEM 450 โดยจะถ่ายภาพท่ีกาํลงัขยาย 10,000 เท่า เม่ือซีเมนตม์อร์ตา้ร์มีอาย ุ7 วนั 

 

4. ผลการทดสอบและการวเิคราะห์ผล 

4.1 กาํลงัอดัของซีเมนต์มอร์ต้าร์ 

ผลการทดสอบกาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ในงานวิจยัน้ี สามารถแบ่งได้ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 

เป็นการศึกษาอิทธิพลของ W/B ต่อการพฒันากาํลงัอดัของมอร์ตา้ร์ ส่วนท่ี 2 ศึกษาอิทธิพล W/B ต่อปริมาณ

การแทนท่ีซีเมนตด์ว้ยนาโนซิลิกา (Replacement Content)  

4.1.1 อทิธิพลของปริมาณนํา้ต่อวสัดุประสานต่อการพฒันากาํลงัอดั 

รูปท่ี 1-3 เป็นการเปรียบเทียบค่ากาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา ท่ี  W/B = 0.65 0.75 

และ 0.85 ท่ีอายขุองมอร์ตา้ร์ 1 7 และ 28 วนั ตามลาํดบั จากผลการทดสอบพบว่ากาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์

ตา้ร์ท่ีผสมนาโนซิลิกาท่ี W/B เท่ากบั 0.65 0.75 และ 0.85 เพ่ิมข้ึนตามอายกุารบ่ม  เช่นเดียวกบัซีเมนตม์อร์

ตาร์ควบคุม  อยา่งไรก็ตามท่ีอาย ุ1 วนั ค่ากาํลงัอดัท่ีไดจ้ะมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั เม่ือเทียบกบัท่ีอาย ุ7 

วนั และ 28 วนั  เน่ืองจาก การเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน ยงันอ้ยอยู ่  โดยปกติ ปฏิกิริยาปอซโซลานน้ีจะเร่ิม

เกิดข้ึนเม่ืออายปุระมาณ 7 วนั [12]  เม่ือเทียบกบัซีเมนตม์อร์ตาร์ควบคุมจะพบว่า การใชน้าโนซิลิกา แทนท่ี

ซีเมนต์จะส่งผลใหค่้ากาํลงัอดัมากกว่าซีเมนตม์อร์ตา้ร์ ควบคุมท่ีไม่มีอนุภาคของนาโนซิลิกาในส่วนผสม 

ทั้งน้ี เน่ืองจากนาโนซิลิกามีขนาดอนุภาคท่ีเลก็สามารถแทรกเขา้ไปในช่องว่างของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ได้    

รวมทั้งนาโนซิลิกามีองคป์ระกอบของซิลิกา หรือซิลิกอนไดออกไซดใ์นปริมาณท่ีสูง ทาํใหอ้ตัราส่วนของซิ

ลิกาต่ออลมิูนามีค่าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทาํใหผ้ลของปฏิกิริยาปอซโซลานท่ีเกิดไดมี้ความรวดเร็ว และทาํใหมี้พนัธะท่ี

แข็งแรงข้ึนดว้ย  

เม่ือเพ่ิม W/B เป็น 0.75 และ 0.85 ก็จะส่งผลใหค่้ากาํลงัอดัท่ีไดล้ดลง ตามปริมาณนํ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนใน

ส่วนผสมเช่นเดียวกบัซีเมนตม์อร์ตาร์ปกติ  เน่ืองจากมีปริมาณนํ้ าเกินความจาํเป็นในการทาํปฏิกิริยาของ

ปูนซีเมนต ์นอกจากน้ีส่วนประกอบของนํ้ าท่ีเหลือจะเป็นตวักลางในการนาํสารอนัตรายเขา้มาทาํอนัตรายต่อ

มอร์ตา้ร์ และถา้นํ้ าส่วนเกินแหง้ก็ทาํใหเ้กิดโพรงในมอร์ตา้ร์ หรือเรียกว่า โพรงคาปิลลารี  (Capillary Pores) 

ทาํใหข้องเหลวหรือก๊าซท่ีสามารถทาํอนัตรายกบัมอร์ตา้ร์ ซึมเขา้มาในโพรง และทาํปฏิกิริยากบั

สารประกอบในมอร์ตา้ร์ ส่งผลใหเ้ส่ือมสภาพและความทนทานลดลง  [12]  เม่ือพิจารณาผลของ W/B ต่อ

ปริมาณการแทนท่ี (Replacement Content) จากรูปท่ี 2 และ 3 จะเห็นไดว้่าซีเมนตม์อร์ตา้ร์ท่ีอาย ุ 

 

 



 
 

 
 

 

 

7 และ 28 วนั ในทุกค่า W/B มีค่าสูงสุด ท่ีปริมาณการแทนท่ีร้อยละ 9  แสดงใหเ้ห็นว่า ปริมาณนํ้ าท่ีแตกต่าง

กนันั้นไม่ส่งผลต่อปริมาณการแทนท่ีของนาโนซิลิกา  ซ่ึงสอดคลอ้งในส่วนงานวิจยัของ Senff และคณะ [7] 

ซ่ึงทาํการศึกษาโดยใชน้าโนซิลิกาในการแทนท่ีร้อยละ 3.5 และ 7 และแปรเปล่ียน  W/B เท่ากบั 0.35 0.47 

และ 0.59  งานวิจยัน้ีช้ีใหเ้ห็นว่าใชน้าโนซิลิกาในการแทนท่ีร้อยละ 3.5 ใหค่้ากาํลงัอดัท่ีสูงสุดในทุกค่า W/B   

นอกจากน้ี งานวิจยัของ  Jo และคณะ  [8]  ซ่ึงใชน้าโนซิลิกาในการแทนท่ีร้อยละ 3 6 9 และ 12 และ

แปรเปล่ียนปริมาณอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานท่ี 0.32 0.35 และ 0.48  ตามลาํดบั ก็แสดงผลการศึกษาใน

ในทิศทางเดียวกนั คือปริมาณการท่ีซีเมนตด์ว้ยนาโนซิลิการ้อยละ 12 เป็นปริมาณท่ีเหมาะสมและใหค่้ากาํลงั

อดัสูงสุดในทุกอตัราส่วน W/B    

 

 

 
รูปที่ 1 กาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา ท่ี W/B = 0.65 0.75 และ 0.85 ท่ีอาย ุ1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 กาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา ท่ี W/B = 0.65 0.75 และ 0.85 ท่ีอาย ุ7 วนั 

 

 
รูปที่ 3 กาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกาท่ี W/B = 0.65 0.75 และ 0.85 ท่ีอาย ุ28 วนั 

 



 
 

 
 

 

 

4.1.2 อทิธิพลของอตัราส่วนนํา้ต่อวสัดุประสานต่อปริมาณการแทนที่  

รูปท่ี 4-6 แสดงการเปรียบเทียบค่ากาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกาแทนท่ีร้อยละ 3 6 9  

และ12 ของปูนซีเมนตท่ี์มี W/B 0.65 0.75 0.85 ตามลาํดบั ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่า ท่ีอายขุองมอร์ตา้ร์ 

1 7 และ 28  วนั ค่ากาํลงัอดัของมอร์ตาร์จะสูงข้ึนตามอายขุองมอร์ตา้ร์ ในทุกปริมาณการแทนท่ีของนาโนซิ

ลิกา  กาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตาร์ท่ีอาย ุ7 วนั จะเขา้ใกลท่ี้อาย ุ28 วนั แสดงใหเ้ห็นการพฒันากาํลงัท่ีรวดเร็ว

ของมอร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา  ค่ากาํลงัอดัจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของนาโนซิลิกาและมีค่าสูงสุดเม่ือแทนท่ี

ซีเมนตด์ว้ยนาโนซิลิกาปริมาณร้อยละ  9 โดยท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน  หรือ W/B เท่ากบั 0.65 0.75 

และ 0.85 ท่ีอาย ุ7 วนั จะมีค่ากาํลงัอดัท่ีมากกว่ามอร์ตา้ร์ควบคุมถึง 1.74 2.12 และ 2.54 เท่า ตามลาํดบั และ

เม่ือเพ่ิมปริมาณการแทนท่ีเป็นร้อยละ 12 กลบัพบว่าค่ากาํลงัท่ีไดจ้ะลดลงกล่าวคือปริมาณการแทนท่ีซีเมนต์

ดว้ยนาโนซิลิกาท่ีเหมาะสมคือร้อยละ  9 และปริมาณนํ้ าต่อวสัดุประสานไม่ไดส่้งผลต่อปริมาณการแทนท่ี

สูงสุด  

เม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัในอดีตพบว่ามีความแตกต่างอยูบ่า้ง  เช่น งานวิจยัของ  Zelic และคณะ 

[13] พบว่า ปริมาณการแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยซิลิกาฟมูร้อยละ 8% เป็นปริมาณท่ีพอเหมาะ กล่าวโดยสรุปได้

ว่าปริมาณนาโนซิลิกาท่ีนอ้ยไปหรือมากไปไม่ส่งผลดีต่อการพฒันากาํลงั การแทนท่ีใน ปริมาณท่ีนอ้ยไปจะ

มีปริมาณ SiO2 ในการทาํปฏิกิริยาปอซโซลานนอ้ย พฒันากาํลงัไดน้อ้ยเช่นกนั  การแทนท่ีใน ปริมาณท่ีมาก

ไปนั้นหมายถึงตอ้งลดปูนซีเมนตใ์นส่วนผสมลงปฏิกิริยาไฮเดรชัน่จึงเกิดไดน้อ้ยตามสดัส่วนของซีเมนต์  

และเกิดแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ี์ตอ้งใชใ้นการไปทาํปฏิกิริยาปอซโซลานนอ้ยเช่นเดียวกนั  นัน่คือมีอนุภาค

ของนาโนซิลิกามาก  แต่ปฏิกิริยาปอซโซลานไม่ไดสู้งตามไปดว้ย  ดงันั้นกาํลงัรวมของซีเมนตม์อร์ตา้ร์จึง

ลดลงเม่ือแทนท่ีซีเมนตด์ว้ยนาโนซิลิกาในปริมาณสูงเกินไป นอกจากน้ี งานวิจยัในอดีต  [2-3] ยงัระบุว่าเม่ือ

ปริมาณของนาโนซิลิกาสูงไปอนุภาคของนาโนซิลิกาจะขาดการกระจายตวัท่ีสม ํ่าเสมอ  บางจุดจะเกาะตวั

เป็นบริเวณท่ีมีความอ่อนแอหรือเกิดเป็นช่องว่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

รูปที่ 4  กาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา แทนท่ี ร้อยละ 3 6 9 และ12 ของปูนซีเมนต ์ท่ี

อตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.65 

 

 
รูปที่ 5  กาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา แทนท่ี ร้อยละ 3 6 9 และ12 ของปูนซีเมนต ์ท่ี

อตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.75 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
รูปที่ 6  กาํลงัอดัของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา แทนท่ี ร้อยละ 3 6 9 และ12 ของปูนซีเมนต ์ท่ี

อตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.85 

 

4.2 อทิธิพลของปริมาณนํา้ต่อวสัดุประสานที่มต่ีอโครงสร้างจุลภาค 

จากรูปท่ี 7 และ 8 เป็นรูปถ่ายขยาย ดว้ยกลอ้ง SEM ท่ีกาํลงัขยาย 10,000 เท่า ของซีเมนตม์อร์ตา้ร์

ผสมนาโนซิลิกา ท่ีอาย ุ7 วนั แทนท่ีซีเมนตด์ว้ยนาโนซิลิการ้อยละ ท่ีมี W/B 0.65 และ 0.85 ตามลาํดบั จะ

เห็นไดว้่า ปริมาณนํ้ าต่อวสัดุประสาน ( W/B) มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน และ

โครงสร้างจุลภาค  จากรูปท่ี 8 ซ่ึงใชอ้ตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานท่ี 0.85 จะเห็นไดว้่าโครงสร้างจุลภาคของ

ซีเมนตม์อร์ตา้ร์จะไม่แน่นเต็มท่ี มีความสมํ่าเสมอและเป็นเน้ือเดียวกนันอ้ย  และพบว่ามีช่องว่าง ของโพรง  

เกิดข้ึน จากนํ้ าท่ีเหลือจากการ ทาํปฏิกิริยาไฮเดรชนัของปูนซีเมนต์ ชดัเจน อนุภาคมีรูปร่างเป็นเหล่ียมไม่

แน่นอน (Irregular Shape)  เม่ือเปรียบกบัรูปท่ี  7 ซ่ึงเป็นซีเมนต์มอร์ตา้ร์ท่ีใช้  W/B เท่ากบั 0.65   พบว่า

โครงสร้างจุลภาคของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ท่ีได ้มีความเป็นเน้ือเดียวกนั มีความแน่นเต็มท่ี และแทบไม่มีช่องว่าง

ท่ีเกิดจากนํ้ าปรากฏใหเ้ห็น ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณนํ้ าท่ีใชใ้นการทาํปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ นั้นพอเหมาะต่อความ

ตอ้งการนํ้ าของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกา และสามารถเขา้ไปเติมเต็มในช่องว่างได้ดี เน้ือของมอร์ตา้ร์

และเพสตมี์ความแน่นมากกว่าและถ่ายแรงจะทาํไดดี้กว่าสอดคลอ้งกบัค่ากาํลงัอดัท่ีมากข้ึน 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
รูปที่ 7 ภาพขยายของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกาแทนท่ี ร้อยละ 9 ท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.65 

 

 
รูปที่ 8 ภาพขยายของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกาแทนท่ี ร้อยละ 9 ท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.85 

 

 

จากรูปท่ี 9 เป็นรูปถ่ายขยายของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ควบคุม ท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.65 อาย ุ7 

วนั ท่ีกาํลงัขยาย 10,000 เท่า จะเห็นไดว้่า เอททิงไกต ์จะเกิดเป็นลกัษณะร่างแหเช่ือมกนัเป็นเครือข่าย และ

ในเวลาเดียวกนัก็จะเกิดผลึกคริสตลัแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) โดยคริสตลั Ca(OH)2  มีขนาดใหญ่ซ่ึง 



 
 

 
 

 

 

จะแพร่กระจายแทรกอยูร่อบ ๆ ของซีเมนตเ์พสต ์จากรูปท่ี 10 เป็น รูปถ่ายขยายของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนา

โนซิลิกาแทนท่ีร้อยละ 3 ท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.65 จะเห็นไดว้่าจะเกิดสารประกอบแคลเซียมซิลิ

เกตไฮเดรต (C-S-H)  และเอททิงไกตเ์ป็นจาํนวนมาก แต่ผลึกคริสตลั Ca(OH)2 มีขนาดท่ีเลก็ลงเม่ือเทียบกบั

ซีเมนตม์อร์ตา้ร์ทัว่ไป แต่ก็ยงัส่งผลมอร์ตา้ร์เกิดช่องว่างท่ีมากข้ึน ซ่ึงการแทนท่ีร้อยละ 3 มีปริมาณ SiO2 นอ้ย

แต่มี Ca(OH)2 มาก การเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานนอ้ย ช่องว่างเกิดข้ึนเยอะขาดการเติมเต็ม เม่ือเปรียบเทียบ

กบัรูปท่ี 7 ใชซี้เมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกาท่ีแทนท่ีร้อยละ 9   

การศึกษาพบว่าเม่ือมีการใชน้าโนซิลิกาท่ีมากข้ึนก็จะส่งผลใหเ้กิด ปฎิกิริยาปอซโซลานไดม้ากข้ึน 

จึงทาํใหซี้เมนตเ์พสตมี์ความหนาแน่นมากข้ึนและเป็นเน้ือเดียวกนัมากข้ึน และจะเกิดสารประกอบแคลเซียม

ซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) มากกว่าแทนท่ีร้อยละ 3 ซ่ึงสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H)  เป็นสาร

ท่ีใหก้าํลงักบัคอนกรีต ซ่ึงการแทนท่ีร้อยละ 9 มีปริมาณ SiO2 มากแต่มี Ca(OH)2 นอ้ยกว่า การเกิดปฏิกิริยา

ปอซโซลานมากกว่าไม่มาก ช่องว่างมีการเติมเต็มการอดัแน่นของอนุภาคไดดี้กว่า ทาํใหก้าํลงัสุดทา้ยดีกว่า 

จะเห็นไดว้่าปริมาณนาโนซิลิกาไม่เพียงพอท่ีจะไปทาํปฏิกิริยาทาํใหเ้น้ือมอร์ตา้ร์ไม่ค่อยมีความเป็นเน้ือ

เดียวกนั ยงัเกิดช่องว่างของเน้ือมอร์ตา้ร์อยูเ่ม่ือมาเปรียบเทียบกบัการใชน้าโนซิลิกาแทนท่ีร้อยละ 9 รูปท่ี 7 

นาโนซิลิกามีการอดัแน่นของอนุภาคดีกว่าทาํใหมี้ความเป็นเน้ือเดียวกนัมากข้ึน ส่งผลใหค่้ากาํลงัอดัมีค่าสูง

กว่าการแทนท่ีร้อยละ 3 

 

 
รูปที่ 9 ภาพขยายของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ควบคุม ท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.65 

 



 
 

 
 

 

 

 
รูปที่ 10 ภาพขยายของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ผสมนาโนซิลิกาแทนท่ี ร้อยละ 3 ท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.65 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

1. ปริมาณ W/B มีอิทธิพลโดย ต่อการพฒันา กาํลงัอดั ของซีเมนตม์อร์ตา้ร์ ซ่ึงถา้ใชป้ริมาณนํ้ ามาก

เกินไปค่ากาํลงัอดัจะลดลง นํ้ าท่ีเกินความจาํเป็นต่อการทาํปฏิกิริยาจะเป็นตวักลางในการนาํสารอนัตรายเขา้

มาทาํอนัตรายต่อมอร์ตา้ร์ และและเกิดโพรงใน ซีเมนต์มอร์ตา้ร์ทาํใหข้องเหลวหรือก๊าซ เขา้ทาํปฏิกิริยากบั

สารประกอบในซีเมนตม์อร์ตา้ร์ได ้

2. การใชน้าโนซิลิกาในการแทนท่ีซีเมนตใ์นสดัส่วนท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 9 การพฒันากาํลงัอดัจะแปร

ตามปริมาณการแทนท่ี  ท่ีอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน  0.65 0.75 และ 0.85  ท่ีอาย ุ7 วนั จะมีค่ากาํลงัอดัท่ี

มากกว่ามอร์ตา้ร์ควบคุมถึง 1.74 2.12 และ 2.54 เท่า การท่ีกาํลงัอดัลดลงเม่ือแทนท่ีในปริมาณท่ีสูงข้ึน  

เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณการแทนท่ีส่งผลใหป้ริมาณซีเมนตจ์ะลดลง  รวมถึงปฏิกิริยาโฮเดรชัน่และทาํให้

ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซคล์ดลงดว้ย ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อปฏิกิริยาปอซโซลาน 

3. ปริมาณนํ้ าต่อวสัดุประสาน ไม่มีอิทธิพลกบั ปริมาณการแทนท่ีของนาโนซิลิกา  เม่ือมีการใช้

อตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสาน 0.65 0.75 และ 0.85 ค่ากาํลงัอดัท่ีสูงสุดจะอยูท่ี่ปริมาณการแทนท่ีร้อยละ 9  ใน

ทุกอตัราส่วนนํ้ า 
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