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1. บทนํา 
 เถาถานหินหรือเถาลอยมีการนําไปใชในการกอสรางคอนกรีตอยางแพรหลายและมากข้ึนอยาง
รวดเร็วภายในชวง 8 ปท่ีผานมา  แมวาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดออกหนังสือ
เร่ือง การใชเถาลอยในงานคอนกรีต [1] แตหนังสือดังกลาวจะเนนการใหความรูเบื้องตนของการใชเถาถานหิน
เปนหลัก  ไมไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะเจาะจง 

 ปญหาของการใชเถาถานหินในงานคอนกรีตท่ีพบบอยมักเกิดข้ึนซํ้าๆกัน  ซ่ึงปญหาเหลานั้นใน
หลายๆคร้ังสามารถปองกันหรือแกไขไดโดยงาย  หากผูใชงานเขาใจเร่ืองของเถาถานหินดีพอ  แตปญหาบาง
ประการก็ไมสามารถแกไขไดแตสามารถหลีกเล่ียงปญหาได   ดังนั้นการทําความเขาใจกับปญหาตางๆที่จะ
เกิดข้ึนจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีจะนําเถาถานหินไปใชในงานคอนกรีต  เพราะชวยใหหลีกเล่ียงปญหา
และทําใหไดคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีคุณภาพดีตามท่ีตองการ 
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2. ปญหาท่ีพบบอยของการใชเถาถานหินในงานคอนกรีต 
ปญหา  จะรูไดอยางไรวาเถาถานหินท่ีจะนําไปใชงานเปนวัสดุปอซโซลานท่ีดี 
คําตอบ ขอมูลท่ีใชประกอบเพ่ือตัดสินใจวาจะใชเถาถานหินจากแหลงใดๆก็คือ คุณสมบัติทางเคมี และ
ทางดานกายภาพ ซ่ึง ASTM C 618 [2] ไดแนะนําเอาไวดังนี้   

 คุณสมบัติทางดานเคมีไดแกปริมาณของ SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3, Loss On Ignition (LOI), Na2O, 
K2O เปนตน        อยางไรก็ตาม  ASTM C 618 [2] ไมไดแนะนําใหหาปริมาณของ CaO วาควรมีเทาใดจึงจะ
เหมาะสมหรือเพียงพอ   เพียงแตบอกวาถา CaO สูง (มักเกินรอยละ 10) มีแนวโนมวาเถาถานหินดังกลาวจะเปน 
Class C  และถา CaO ตํ่ากวารอยละ 10 มักพบวาเถาถานหินดังกลาวเปน Class F   หากเถาถานหินมีปริมาณ 
CaO สูงเม่ือทําปฏิกิริยากับน้ําจะชวยในการยึดประสานไดบางคลายกับปูนซีเมนต   แตการมี CaO สูงมากๆ
มักจะไมคอยดีเพราะอาจมีปญหาดานการขยายตัวเนื่องจากปูนขาวอิสระได    แมวาจะแบงเถาถานหินออกเปน 
2 ประเภท  แตเถาถานหินท้ัง Class F และ Class C มีการนํามาใชในงานคอนกรีตอยางแพรหลายท้ังคู  และ
ไมไดบอกวาเถาถานหิน Class F หรือ Class C ดีกวากัน 

 SiO2, Fe2O3, และ Al2O3 ชวยในการทําปฏิกิริยาปอซโซลานซ่ึงตองมีไมนอยกวารอยละ 50       เถา
ถานหินท่ีมี SO3 มากเกินกวารอยละ 5 อาจทําใหคอนกรีตมีการขยายตัวสูงและเกิดการกัดกรอนเนื่องจาก
สารละลายซัลเฟตไดงาย     LOI ท่ีสูงมักทําใหคอนกรีตตองการสารกักกระจายฟองอากาศเพ่ิมข้ึนเพื่อทําให
คอนกรีตมีฟองอากาศตามท่ีตองการ (สารกักกระจายฟองอากาศใชสําหรับคอนกรีตท่ีอยูในสภาพอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด  หรือมีอุณหภมิูตํ่ากวา 0 องศาเซลเซยส) นอกจากนี้ LOI. ยังทําใหคอนกรีตมีกําลังตํ่าลง      ดังนั้น 
ASTM C 618 [2] จึงกําหนดไววาไมควรมีเกินกวารอยละ 6   ขณะท่ี Na2O และ K2O เปนดางท่ีอาจทําปฏิกิริยา
กับหินหรือทรายบางชนิดและกอใหเกดิปญหาการขยายตัวของคอนกรีตไดงายถามีปริมาณสูงเกินไป    ดังนั้น
จึงกําหนดใหมีไมเกินรอยละ 1.5 เทียบเทาของ Na2O  แตขอกําหนดของ Na2O จะใชก็ตอเม่ือคาดวาคอนกรีตจะ
เกิดปญหาของการขยายตัวเนือ่งจากปฏิกิริยาระหวางดาง (Na2O และ K2O) กับมวลรวมบางชนิด    

 คุณสมบัติทางกายภาพท่ีสําคัญของเถาถานหินคือ ความละเอียด  รูปราง และการไมเปนผลึก 
 เถาถานหินท่ีมีความละเอียดมากสามารถทําปฏิกิริยาไดเร็ว  และใหกําลังแกคอนกรีตสูงเนื่องจากทํา

ปฏิกิริยาไดอยางสมบูรณ  ขณะท่ีเถาถานหินท่ีมีขนาดใหญจะไมสามารถทําปฏิกิริยาไดหมดท้ังอนุภาค   จาก
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบวาเถาถานหินท่ีมีความละเอียดสูงมากๆ (อนุภาคผานตะแกรงมาตรฐาน 325 ท้ังหมด) 
สามารถนํามาใชแทนซิลิกาฟูมในการทําคอนกรีตกําลังสูงไดอยางดี 
 เถาถานหินท่ีมีรูปรางกลม ตัน  ยอมทําใหคอนกรีตล่ืนไหลไดดีข้ึนและใชน้ําในสวนผสมคอนกรีต
ลดลงเปนผลใหคอนกรีตมีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานตํ่าลง  และสงผลใหกําลังของคอนกรีตสูงข้ึน   ในทาง
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ตรงกันขาม  เถาถานหินท่ีมีรูปรางไมแนนอน และ กลวง  ยอมมีการดูดน้ําเขาสูอนุภาคและตองการน้ําใน
สวนผสมมากข้ึน    
 เถาถานหินท่ีดีตองไมเปนผลึกหรือมีผลึกอยูนอย ดังนั้นจึงสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานกับดาง
แคลเซียมไฮดรอกไซดไดอยางดี  เนื่องจากการทดสอบความเปนผลึกของเถาถานหินขณะนี้ทําไดยากและใช
เวลานาน  วิธีท่ีงายในขณะน้ีคือการนําเถาถานหินท่ีตองการทดสอบไปแทนท่ีปูนซีเมนตรอยละ 20    จากนั้น
ผสมกับทรายโดยมีสัดสวน  วัสดุประสาน (ปูนซีเมนตบวกเถาถานหิน)ตอทรายเทากับ 1:2.75 โดยนํ้าหนัก หลอ
เปนมอรตารขนาด 5x5x5 ซม3  โดยใชน้ําในสวนผสมซ่ึงทําใหมอรตารมีคาการไหลแผเทากับ 105-115  
ทดสอบกําลังอัดมอรตารท่ีอายุ 7 และ 28 วัน    เถาถานหินท่ีดีจะมีกําลังอัดของมอรตารท่ีผสมเถาถานหินท่ีสูง
กวารอยละ 75 เม่ือเทียบกับมอรตารมาตรฐานซ่ึงใชปูนซีเมนตปอรตแลนดเปนวัสดุประสานเพียงอยางเดียว  
รายละเอียดการทดสอบสามารถหาดูเพิ่มเติมไดจาก ASTM C 618 [2] 
 อยางไรก็ตามขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอเสนอแนะท่ัวไปซ่ึงใชไดดีกับเถาถานหินสวนใหญ แตอาจ
มีเถาถานหินจากบางแหลงท่ีมีลักษณะแตกตางออกไป   และยังใหคุณภาพของคอนกรีตท่ีดีได    ในกรณี
ดังกลาวผูใชงานควรทดสอบเถาถานหินดวยการหลอคอนกรีตโดยตรง 
 
ปญหา  การใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตทําใหเกิดการเยิ้มน้ํามากขึ้นกวาคอนกรีตท่ัวไป   และทํา 
                 ใหคอนกรีตมีคุณภาพต่ําลง 
คําตอบ การเยิ้มน้ําท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตท่ีผสมหรือไมผสมเถาถานหินเปนเร่ืองปกติท่ีเกิดท่ัวไปของคอนกรีต
และถือวาการเย้ิมน้ําเปนการแยกตัวชนิดหนึ่งของคอนกรีต  โดยท่ัวไปพบวาการใชเถาถานหินในงานคอนกรีต
จะลดการเยิ้มน้ําในคอนกรีตมากกวาเพิ่มการเยิ้มน้ํา [3] เพราะเถาถานหินมีขนาดอนุภาคท่ีเล็กกวาปูนซีเมนต
และการใชเถาถานหินในคอนกรีตสามารถลดปริมาณน้ําในสวนผสมไดทําใหใชน้ํานอยลง  จึงลดการเยิ้มน้ํา
ของคอนกรีต 
 อยางไรก็ตาม พบวาการใชเถาถานหินในปริมาณท่ีคอนขางสูง  ทําใหเกิดการเยิ้มน้ํามากข้ึน  เพราะ
เถาถานหินมีความกลม ตัน และมีผิวเรียบกวาเม็ดปูนซีเมนต   ดังนั้นเม่ือใชในปริมาณท่ีสูงๆ  จึงเกิดการเยิ้มน้ํา
มากข้ึน      
 การแกไขปญหาน้ีคืออยาใชเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตท่ีมากเกินไป และเม่ือเทคอนกรีตเสร็จ
เรียบรอยแลว  ควรปลอยใหคอนกรีตเกิดการเยิ้มน้ําข้ึน     จากนั้นเม่ือการเยิ้มน้ําเร่ิมลดลงหรือหยุดจึงทําการตบ
แตงผิวหนาคอนกรีตใหแนนข้ึน ซ่ึงวิธีนี้สามารถใชในการแกปญหาการเยิ้มน้ําของคอนกรีตไดอยูแลวตามปกติ 
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ปญหา  การใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตทําใหผิวหนาคอนกรีตมีความแขง็แรงนอยลง  ดังนั้นจึงเกิดการสึก
กรอนเนื่องจากการขัดสีไดงาย  

คําตอบ   ความตานทานการขัดสีของคอนกรีต (ท้ังท่ีผสมและไมผสมเถาถานหิน) ข้ึนอยูกับกําลังอัดของ
คอนกรีต และคุณภาพของมวลรวม (ทรายและหิน) ท่ีใชในการผสมคอนกรีตเปนหลัก   งานวิจัยจาก
ตางประเทศ [3] พบวา คอนกรีตท่ีมีกําลังอัดเทากัน  มีการตกแตงผิวหนาคอนกรีตท่ีเหมาะสม  และบมอยาง
เต็มท่ี  พบวาคอนกรีตท่ีผสมและไมผสมเถาถานหินมีความตานทานการสึกกรอนท่ีเทากัน  
 การที่คอนกรีตผสมเถาถานหินแลวมีการสึกกรอนสูงกวาคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน  แสดงวา
ผิวหนาของคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีกําลังอัดท่ีตํ่ากวาผิวหนาคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน   นอกจากนี้การ
เกิดการเยิ้มน้ําในคอนกรีตซ่ึงมักเกิดท่ีผิวหนาคอนกรีตจะทําใหบริเวณผิวหนาของคอนกรีตมีอัตราสวนน้ําตอ
วัสดุประสาน (W/B) สูงข้ึน  สงผลใหคอนกรีตตรงผิวหนามีกําลังอัดท่ีตํ่าลง  จึงเกิดการสึกกรอนไดงายข้ึน   จึง
ควรตกแตงผิวหนาคอนกรีตท่ีเกิดการเยิ้มน้ําใหแนน เพื่อลดอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน ตรงบริเวณผิวหนา
คอนกรีตใหตํ่าลง 
 
ปญหา   เกิดการหลุดรอน หรือ ผิวหนาเปนผง ของงานถนนท่ีใชคอนกรีตผสมเถาถานหิน 
คําตอบ  กรณีดังกลาวมักเกิดข้ึนเนื่องจากผิวหนาของคอนกรีตไมแข็งแรงพอ ซ่ึงเปนผลจากการเยิ้มน้ําของ
คอนกรีต ทําใหผิวหนาคอนกรีตมีปริมาณน้ําตอวัสดุประสานท่ีสูงมาก กําลังของคอนกรีตจึงตํ่ากวาท่ีกําหนด 
อีกสาเหตุเกิดจากกําลังของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินยังไมสูงเพียงพอตอการใชงานในขณะน้ัน  เนื่องจากอายุ
คอนกรีตยังนอยและพัฒนากําลังไมเต็มท่ี    การแกไขควรทําดังนี้คือ หลังจากเทคอนกรีตไปแลว ในชวงท่ีกําลัง
จะแข็งตัวใหทําการตกแตงผิวหนาเพื่อเอาน้ําท่ีผิวออก จะทําใหผิวหนาคอนกรีตมีความแข็งแรงข้ึน และตองทํา
การบมใหพอเพียงตามอายุท่ีตองการใชงาน อีกท้ังตองออกแบบกําลังอัดใหเหมาะสมกับอายุท่ีจะเปดการใชงาน
ดวย 
 
ปญหา   เกิดการแตกราว หรือ การไมแข็งตัวของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหิน 
คําตอบ เถาถานหินมีวัสดุอื่นปนมาเนื่องมาจากการขนสง ทําใหคุณภาพของคอนกรีตไมไดตามมาตรฐาน
หรือไมสามารถใชงานได  การแกไข รถขนสงจะตองทําความสะอาดไมใหมีวัสดุอ่ืนตกคาง กอนนํามาขนเถา
ถานหิน   นอกจากนี้การใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตในปริมาณท่ีสูงๆอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
คอนกรีตไมแข็งตัว เชนมีการใชเถาถานหินจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและมาเติมท่ีหนางานกอนเทอีกคร้ัง 
ทําใหปริมาณเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตสูงมากจนเกิดปญหาขางตน 
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ในกรณีท่ีคอนกรีตไมแข็งตัว อาจเกิดจากการใชจากแหลงท่ีเถาถานหินมียิปซัมท่ีเกิดจากกระบวนการ
เผาปูนขาวเพื่อกําจัดกาซซัลเฟอรปนอยูดวย  

คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีระยะเวลาการกอตัวท่ีนานกวาคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน   ดังนั้น
คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินจึงตองรอเวลาใหนานข้ึนกวาปกติกอนท่ีจะทําการตกแตงผิวหนาคอนกรีต   การ
ตกแตงผิวหนาคอนกรีตท่ีเร็วเกินไปทําใหผิวหนาคอนกรีตปดทางเดินของน้ําท่ีจะเยิ้มข้ึนสูผิวหนาคอนกรีต   ทํา
ใหผิวหนาสวนบนมีน้ํามากและทําใหผิวหนาคอนกรีตออนแอ   นอกจากนี้ระยะเวลาการกอตัวท่ีนานข้ึนมี
แนวโนมเพิ่มการแตกราวเนื่องจากการหดตัวพลาสติค (Plastic Shrinkage) ไดงายข้ึน  หรือมีการระเหยของน้ํา
ออกจากผิวหนาคอนกรีตมากเกินไปก็ทําใหเกิดรอยแตกราวท่ีผิวหนาคอนกรีตไดงายข้ึนเชนกัน [3]    

การแตกราวของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินเปนสวนผสมอาจเกิดข้ึนได  หากแหลงท่ีมาของเถาถานหิน
ดังกลาวมีการนําวัสดุอ่ืนๆท่ีเปนของเสีย (Waste) ไปเผารวมเปนเช้ือเพลิงกับถานหิน  ซ่ึงอาจทําใหคอนกรีตท่ีใช
เถาถานหินจากแหลงดังกลาวเกิดการบวมและแตกราว  เนื่องจากมีองคประกอบทางเคมีท่ีเปล่ียนไปจากเดิม  

เพื่อปองกันปญหาการแตกราวหรือการไมแข็งตัวของคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินในสวนผสม     จึงตอง
ทดสอบเถาถานหินกอนนําไปใชงานวามีสมบัติเปนไปตามมาตรฐานท่ีเช่ือถือได และ/หรือใชเถาถานหินจาก
แหลงท่ีเช่ือถือได 
 
ปญหา  คอนกรีตผสมเถาถานหินเกิดการสูญเสียคาการยุบตัวอยางรวดเร็วกวาคอนกรีตธรรมดา  
คําตอบ   โดยท่ัวไปแลว  คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมักมีคาการสูญเสียคายุบตัวท่ีนอยกวาคอนกรีตธรรมดา 
แตถาคอนกรีตผสมเถาถานหินเกิดการสูญเสียคาการยุบตัวเร็วกวาคอนกรีตธรรมดามักเกิดข้ึนเนื่องจากเถาถาน
หินท่ีนํามาใชมีความพรุนสูงจึงดูดน้ําเขาไปในอนุภาคทําใหน้ําในสวนผสมหายไปและเกิดการสูญเสียคายุบตัว
เร็วข้ึนกวาคอนกรีตปกติ 

 การสูญเสียคายุบตัวอยางรวดเร็วสงผลใหการทํางานคอนกรีตยากข้ึน   หากการใชเถาถานหินในบาง
แหลงท่ีเกิดปญหานี้   ตองควบคุมคุณภาพของคอนกรีตใหดี จะชวยลดปญหาลงได หรือจําเปนตองลดปริมาณ
การใชเถาถานหินลง หรือเพิ่มปริมาณเพสตในคอนกรีต   นอกจากนี้หากท่ีหนางาน ไดจัดเตรียมสารลดนํ้าพิเศษ 
หรือซูเปอรพลาสติไซเซอร (Type G) ไวสําหรับเติมเพื่อเพิ่มคาการยุบตัวของคอนกรีตจะทําใหการทํางานเพ่ือ
แกปญหานี้งายข้ึน 
 
ปญหา  การใชเถาถานหินในงานคอนกรีตทําใหการรับแรงกระแทกของคอนกรีตลดลงอยางมาก  จริงหรือไม?  
คําตอบ การรับแรงกระแทกของคอนกรีตท้ังท่ีผสมหรือไมผสมเถาถานหินข้ึนอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ คือ 
กําลังอัดของมอรตารท่ียึดหินของคอนกรีตนั้น  และคุณภาพของหินท่ีผสมคอนกรีต  มอรตารและหินท่ี
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แข็งแกรงจะทําใหคอนกรีตรับแรงกระเเทกไดสูง    ดังนั้นการใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตจึงข้ึนอยูกับวา
คอนกรีตท่ีพิจารณามีกําลังอัดประลัยท่ีสูงหรือตํ่า เปนสําคัญ   (ถาหากใชหินท่ีมีความแข็งแรงเทากัน)   หากมี
กําลังอัดประลัยสูงกวายอมรับแรงกระเเทกไดสูงกวาคอนกรีตท่ัวไปซ่ึงไมใสเถาถานหิน 
 
ปญหา   เนื่องจากกําลังอัดท่ีอายุตน (ไมเกิน 7 วัน) ของคอนกรตีผสมเถาถานหินมีคาต่าํกวาคอนกรีตท่ีไมผสม

เถาถานหิน จะมีวิธีแกไขอยางไร 
คําตอบ หากตองการเรงกําลังอัดท่ีอายุตน เชน ท่ีอายุ 3 หรือ 7 วัน ของคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินใหเร็วข้ึน
สามารถทําไดโดยใชสารเคมีเรงการแข็งตัวของคอนกรีต  หรือใชสารลดปริมาณนํ้าซ่ึงจะทําใหอัตราสวนน้ําตอ
วัสดุประสานของคอนกรีตตํ่าลงเปนผลใหกําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาถานหินสูงข้ึน 
 งานวิจัยบางช้ิน เสนอวาใหใชซิลิกาฟูมรวมกับเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตท่ีมีเถาถานหินเพื่อ
ชวยเรงการแข็งตัวของคอนกรีตในชวงอายุตน  นอกจากนี้คอนกรีตดังกลาวยังมีกําลังท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง
ในชวงอายุท่ี 56 หรือ 91 วัน   สําหรับงานวิจัยท่ีหองปฏิบัติการคอนกรีตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี พบวาการเรงกําลังของคอนกรีตท่ีอายุตนหากไมใชสารเคมีผสมเพิ่มสามารถทําไดโดยใชเถาถานหิน
ท่ีมีความละเอียดสูงข้ึน (ซ่ึงอาจไดจากการบดหรือแยกขนาดใหละเอียดข้ึน)  สามารถเรงกําลังอัดของคอนกรีตท่ี
อายุตน (ราว 7 หรือ 14 วัน) จนมีกําลังอัดเทากับหรือสูงกวาคอนกรีตท่ีไมใชเถาถานหิน (การแทนท่ีไมเกินรอย
ละ 35 ของนํ้าหนักวัสดุประสาน)   อยางไรก็ตาม   หากใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตในอัตราท่ีสูงมากกวา
รอยละ 35 หรือ 50 พบวากําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุตนตํ่ามากและการใชสารเคมีผสมเพิ่มหรือใชเถาถานหินท่ี
มีความละเอียดสูง ก็อาจไมเพียงพอท่ีจะทําใหกําลังอัดของคอนกรีตดังกลาวสูงเทียบเทากับคอนกรีตท่ีไมผสม
เถาถานหิน 
 
ปญหา คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินไมสามารถตัดลวดสําหรับทําคอนกรีตอัดแรงไดตามเวลาท่ีกําหนดดังเชน

คอนกรีตท่ัวไป  เพราะเหล็กเกิดการรูดไดงายกวา  แสดงวาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเหล็กและคอนกรีต
ผสมเถาถานหินมีคาต่ํากวาคอนกรีตท่ัวไปมาก 

คําตอบ   แรงยึดเหน่ียวระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริมข้ึนอยูกับ กําลังของคอนกรีต, พื้นท่ีผิวสัมผัสระหวาง
เหล็กกับคอนกรีต,  ตําแหนงของเหล็ก (รับแรงดึงหรือแรงอัด),  และความหนาแนนของคอนกรีต เปนตน 
 เมื่อกําหนดสวนผสมตางๆท่ีเหมือนกัน  คอนกรีตท่ีใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตบางสวน จะมี
กําลังอัดท่ีตํ่ากวาคอนกรีตไมผสมเถาถานหินเม่ืออายุไมเกิน 28 วัน (ยกเวนวามีการปรับปรุงคุณภาพของเถาถาน
หิน หรือใชสารลดน้ําหรือสารผสมเพ่ิมเขาชวย)   แตเนื่องจากการตัดลวดเหล็กแรงดึงสูงมักกระทําท่ีอายุ
คอนกรีตตนๆ เชนท่ีอายุ 1 ถึง 3 วัน ซ่ึงข้ึนอยูกับกําลังของคอนกรีต    ดังนั้นหากตัดหรือดึงลวดตามวิธีท่ีปฏิบัติ
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สําหรับคอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหินก็จะพบวาแรงยึดเหี่ยวระหวางเหล็กเสริมกับคอนกรีตลดลง   ดังนั้นจึง
ควรปลอยเวลาท่ีจะตัดลวดของคอนกรีตผสมเถาถานหินใหนานกวาปกติ  (ซ่ึงอาจไมใชวิธีท่ีดีในงานคอนกรีต
อัดแรง) 
 งานวิจัยจากตางประเทศใหความเห็นวาคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีแรงยึดเหน่ียวท่ีไมแตกตางจาก
คอนกรีตท่ีไมผสมเถาถานหิน  ถาหากคอนกรีตท้ังคูมีกําลังอัดเทาๆกัน 
 
ปญหา   การใชเถาถานหินในคอนกรตีทําใหคาโมดลัูสยืดหยุนของคอนกรีตเปล่ียนแปลงไป  ทําใหการ

ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยท่ัวไปอาจใชไมได 
คําตอบ   งานวิจัยของ Lane และ Best [4] พบวาคอนกรีตท่ีใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตบางสวน  มีคา
โมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีตตํ่ากวาคอนกรีตท่ัวไปเล็กนอยท่ีอายุตน (กอน 28 วัน) และสูงกวาคอนกรีตท่ัวไป
เล็กนอยท่ีอายุมากข้ึน   ดังนั้นการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชหลักการท่ีใชสําหรับคอนกรีตท่ัวไป
สามารถดําเนินการไดโดยไมมีปญหาอะไร   และส่ิงท่ีควรเขาใจอีกประการหนึ่งของเร่ืองนี้ก็คือ  คาโมดูลัส
ยืดหยุนของคอนกรีตท่ีผสมหรือไมผสมเถาถานหินจะข้ึนอยูกับกําลังอัดของคอนกรีตเปนหลัก  คือคาโมดูลัส
ยืดหยุนของคอนกรีตสูงข้ึนตามกําลังอัดท่ีมากข้ึน     นอกจากนี้ผลกระทบของเถาถานหินตอคาโมดูลัสของ
คอนกรีตมีคานอยกวาผลกระทบเนื่องจากการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาถานหิน   เพราะการแทนท่ีปูนซีเมนต
ดวยเถาถานหินจะสงผลกระทบตอกําลังของคอนกรีตอยางมาก  
 
ปญหา   จากท่ีไดรับฟงมาพบวาเถาถานหินเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี  สามารถชวยใหคอนกรีตมีคุณสมบัติท่ีดี

หลายประการ  แสดงวายิ่งใสเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตมากๆยิ่งทําใหคอนกรีตผสมเถาถานหินมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ใชหรือไม 

คําตอบ   ถาใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตมากเกินไปจะสงผลเสียตอคอนกรีตมากกวาผลดี   เหตุผลคือเถา
ถานหินไมใชปูนซีเมนต   หากนําเถาถานหินผสมกับน้ําแลวท้ิงไว 1 หรือ 2 คืน จะพบวาเถาถานหินเกือบไม
แข็งตัว  หรือมีการแข็งตัวนอยมาก (ในกรณีท่ีเถาถานหินมี CaO สูง) ขณะท่ีเอาปูนซีเมนตผสมกับน้ํา พบวามี
การแข็งตัวภายใน 24 ช่ัวโมง 
 เนื่องจากเถาถานหินเปนวัสดุปอซโซลาน จึงตองอาศัยดางแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีมาจากปูนซีเมนต
เพื่อทําปฏิกิริยาเคมีกับสวนประกอบอ่ืนๆท่ีมีอยูในเถาถานหินและสรางวัสดุประสานข้ึนมาใหม   ซ่ึงวัสดุ
ประสานท่ีสรางข้ึนมาเม่ือมีจํานวนและอายุมากขึ้นจึงมีความแข็งแรงสูงข้ึน  และสงผลใหคอนกรีตมีความ
แข็งแรงข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงหากใชเถาถานหินในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถใหกําลังสูงกวาคอนกรีตท่ีไมผสมเถา
ถานหิน 
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 ในทางตรงกันขาม  หากใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตมากเกินไป ดางแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีได
จากปฏิกิริยาของปูนซีเมนตไมเพียงพอท่ีจะใหสวนประกอบในเถาถานหินไดทําปฏิกิริยาอยางเพียงพอ  จึงทํา
ใหเหลือเถาถานหินท่ียังไมทําปฏิกิริยา  และสงผลใหคอนกรีตมีกําลังอัดท่ีตํ่าลง   ดังนั้นการใชเถาถานหินจึง
ตองใชในปริมาณท่ีเหมาะสม  ซ่ึงยังข้ึนอยูกับชนิดและความละเอียดของปูนซีเมนต  ชนิดและความละเอียดของ
เถาถานหิน  เปนตน    
 การลองผสมคอนกรีตท่ีมีเถาถานหินในสวนผสมเพื่อทดสอบดูกําลังอัดของคอนกรีตท่ีจะใชงานเปน
ส่ิงท่ีสําคัญ  และควรทําอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีท่ีไมมีขอมูลของเถาถานหินจากแหลงท่ีตองการใชงาน 
 
ปญหา   การกอตัวท่ีชาลงของคอนกรีตผสมเถาถานหินสงผลอยางไรบางตองานคอนกรีต 
คําตอบ การใชเถาถานหินแทนท่ีปูนซีเมนตจะทําใหระยะเวลาการกอตัวของเพสตหรือคอนกรีตยืดออกไป  
เนื่องจากเถาถานหินจะหนวงการทําปฏิกิริยาของ C3S ในปูนซีเมนต  นอกจากนี้สวนผสมคอนกรีตดังกลาวยังมี
ปูนซีเมนต (หรือ C3S) ท่ีนอยลงดวย  จึงทําใหระยะเวลาการกอตัวนานข้ึน 
 อยางไรก็ตาม  ระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีตยังข้ึนกับอุณหภูมิของคอนกรีตและสภาพแวดลอม, 
ชนิดของปูนซีเมนต, ชนิดของเถาถานหิน, ความละเอียดของเถาถานหิน, ปริมาณการแทนท่ี, ปริมาณนํ้าใน
เพสต, การใชน้ํายาเคมีในคอนกรีต, องคประกอบทางเคมีของเถาถานหิน ฯลฯ   หากระยะเวลาการกอตัวใน
คอนกรีต เปนเร่ืองสําคัญ  ควรทําการทดสอบกอนนําไปใชงานจริง   ส่ิงท่ีตองระวังเพิ่มเติมเนื่องจากระยะเวลา
การกอตัวของคอนกรีตยืดออกไปเนื่องจากการใชเถาถานหินก็คือ ถาความสามารถในการเทของคอนกรีตท่ี
ผสมเถาถานหินเพิ่มข้ึน  มีคาความสูญเสียการยุบตัวนอยลง และคอนกรีตมีระยะเวลาการกอตัวท่ีนานข้ึน  จะทํา
ใหแรงดันภายในแบบหลอคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินมีคาสูงข้ึน  ดังนั้นแบบหลอคอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินจึง
ตองมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึนดวย 
 
ปญหา  เถาถานหินแตละแหลงหรือในบางชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยางมีสีไมเหมือนกัน ทําใหคอนกรีตท่ีใชเถาถาน

หินเปนสวนผสมมีสีของเน้ือคอนกรีตไมเหมือนกัน  จะมีผลตอความแข็งแรงของคอนกรีตมาก
เพียงใด 

คําตอบ   ปญหาน้ีเปนท่ีเนื้อของเถาถานหินเอง   เถาถานหินมีสีแตกตางกันตามถานหินท่ีนํามาเผา, อุณหภูมิ
ของการเผา, องคประกอบทางเคมีของเถาถานหินเพราะสารประกอบบางอยางใหสีท่ีแตกตางกัน เปนตน   การ
จะแกสีของเถาถานหินใหเปล่ียนไปตามท่ีตองการอาจเปนเร่ืองท่ีไมคุมคาใชจาย   ดังนั้นจึงเห็นวาใหหลีกเล่ียง
การนําเถาถานหินท่ีมีปญหาไปใชในท่ีซ่ึงอาจมีปญหาดานสีผิวของคอนกรีต 
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 สีของเถาถานหินยอมสงผลตอสีของคอนกรีต  โดยเฉพาะในกรณีท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตมาก  และสงผล
ตอความสวยงามทางดานสถาปตยกรรมและความรูสึกของบุคคล แตสีของคอนกรีตท่ีเปล่ียนไปมีผลตอ
คุณสมบัติของคอนกรีตคอนขางนอย 

 การลดปริมาณการใชเถาถานหินท่ีมีสีท่ีแตกตางกันเพื่อใหสีของเถาถานหินมีผลตอสีของคอนกรีต
นอยลง หรือ ผสมกับเถาถานหินท่ีมีสีแตกตางจากเดิมกับเถาถานหินของเดิมหรือเถาถานหินท่ีมีสีใกลเคียง
ของเดิมเพื่อลดผลกระทบของสีท่ีเปล่ียนไปก็เปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถทําได  แตทําใหกระบวนการผสมคอนกรีต
ยากลําบากข้ึน 

 
ปญหา   การใชเถาถานหินกอใหเกิดคราบสีดําเปนร้ิวๆ บนผิวหนาคอนกรีตทําใหแลดูหนาเกลียด 
คําตอบ  การท่ีเถาถานหินมีปริมาณถานท่ีเผาไหมไมสมบูรณอยูมาก จึงทําใหเม่ือนําไปผสมในคอนกรีตเกิด
เปนคราบสีดําเปนร้ิวๆทําใหไมสวยงาม   ปญหาน้ีจะเกิดไดงายข้ึนในกรณีท่ีผสมคอนกรีตท่ีคอนขางเหลว  
เพราะถานท่ีเผาไหมไมหมดหรือเถาถานหินกลวง (Cenospheres) ซ่ึงมีน้ําหนักเบากวาสามารถลอยข้ึนมาบน
ผิวหนาคอนกรีตทําใหผิวหนาคอนกรีตแลดูไมสวยงาม 
 นอกจากนี้ในการจุดเตาเพื่อเผาถานหินในการผลิตกระแสไฟฟาตองใชน้ํามัน   คราบดังกลาวอาจเปน
คราบน้ํามันกไ็ด  ดังนั้น การแกไขจึงตองแกไขท่ีข้ันตอนการเผาถานหินใหสมบูรณ  และไมเกบ็เถาถานหิน
ภายหลังจากการเร่ิมเผาเตาใหมๆมาใชงาน 
ปญหา คอนกรีตผสมเถาถานหินจําเปนตองบมเชนเดียวกับคอนกรีตท่ัวไปหรือไม 
คําตอบ  คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินตองการบมเชนเดียวกับคอนกรีตท่ัวไป และอาจตองบมนานกวาคอนกรีต
ท่ีไมผสมเถาถานหินดวย  เพราะคอนกรีตผสมเถาถานหินตองมีความช้ืนจึงจะสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลาน  
ซ่ึงปฏิกิริยาปอซโซลานเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนหลังจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของปูนซีเมนต   ดังนั้นการบม
คอนกรีตท่ีผสมเถาถานหินจงึเปนเร่ืองจําเปนเชนเดยีวกบัคอนกรีตท่ัวไป 
 
ปญหา   หากจะประมาณคากําลังดึงของคอนกรีตผสมเถาถานหินควรใชประมาณเทาไหร 
คําตอบ งานวิจัยพบวากําลังดึงของคอนกรีตผสมเถาถานหินสามารถใชวิธีการประเมินแบบเดียวกับคอนกรีต
ปกติท่ัวไป  คือ กําลังดึงมีคาประมาณรอยละ 10-15 ของกําลังอัด   ในคอนกรีตกําลังสูงท่ีผสมเถาถานหินพบวา
ท่ีอายุกอน 28 วันกําลังดึงของคอนกรีตมีคาสูงกวารอยละ 10 ไมมากนัก  และคอยๆลดลงตามอายุจนมี
คาประมาณรอยละ 10 ของกําลังอัด  ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับคอนกรีตกําลังสูงท่ีไมมีสวนผสมของเถาถานหิน 
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ปญหา   หากสนใจจะนําเถาถานหินไปใชในโรงงานคอนกรีตท่ีดูแลอยู  ควรเร่ิมตนอยางไรดี 
คําตอบ   แนะนําวาควรอานเอกสารตามที่ใหไวในเอกสารอางอิงดานลางเพิ่มเติม   สําหรับการทําสวนผสม
คอนกรีต (Mix Design) แนะนําใหใชสวนผสมคอนกรีตท่ีใชอยูประจํามาลองผสมเพื่อทดสอบกําลังอัดวาได
ตามท่ีตองการหรือไม  เชน ใชเถาถานหินในการแทนท่ีปูนซีเมนตรอยละ 10 ไปจน ถึง 40   เพื่อดูวากําลังอัด
ของคอนกรีตเปลี่ยนไปอยางไร  โดยท่ียังคงรักษาคาการยุบตัว (Slump) เทาเดิม  ซ่ึงอาจสามารถลดปริมาณนํ้า
ในสวนผสมลงไดในกรณีท่ีใชเถาถานหินท่ีมีอนุภาคกลม-ตัน   แตถาสวนผสมคอนกรีตตองการน้ําในสวนผสม
เพิ่มข้ึน แสดงวาเถาถานหินดังกลาวมีรูพรุนหรือมีขนาดใหญ 
 ภายหลังการทดสอบกําลังอัด   ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนท่ีสําคัญเพื่อใชปรับสวนผสมของ
คอนกรีตใหไดกําลังอัดตามท่ีตองการ    นอกจากน้ีการใชสารลดปริมาณนํ้า  หรือใชสารลดน้ําพิ เศษ 
(Superplasticizer) สามารถชวยเร่ืองกําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาถานหินไดดี  
 
ปญหา   สามารถใชสารเคมีหนวงการกอตัว  หรือสารเคมีเรงการกอตัว หรือซูเปอรพลาสติคไซเซอรรวมกับ

เถาถานหินไดหรือไม 
คําตอบ   โดยท่ัวไปใชได  แตกอนท่ีจะใชขอแนะนําวาควรลองผสมและทดสอบดูในหองปฏิบัติการกอน  
เพราะนํ้ายาหนวงการกอตัว, น้ํายาเรงการกอตัว, ซูเปอรพลาสติไซเซอร และน้ํายาผสมคอนกรีตอ่ืนๆ  มี
องคประกอบทางเคมีท่ีตางกัน  ในบางคร้ังการเปล่ียนชนิดของปูนซีเมนต (เชน ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท
ท่ี 1 เปนประเภทที่ 3 หรือประเภทท่ี 5) อาจสงผลตอคอนกรีตท่ีแตกตางกันไดอยางมาก  ดังนั้นการทดลองผสม
ดูกอนจึงเปนวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด 
 

3. บทสรุป 
 ปญหาและวิธีการแกไขท่ีแนะนําไวขางตนมักใชไดดีกับเถาถานหินโดยท่ัวไป  แตหากเปนเถาถาน

หินท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ  วิธีการแกปญหาท่ีแนะนําอาจใชไมไดผล   ดังนั้นจึงขอใหผูอานและผูใชเถาถานหินได
พิจารณาขอแนะนําดังกลาวประกอบกับขอมูลหรือผลการทดสอบท่ีมีอยู  และไมไดหมายความวาเม่ือเกิดปญหา
ดังกลาวข้ึนจะสามารถใชวิธีการที่เสนอแนะแกปญหาไดทุกกรณีไป 
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