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บทคัดย่อ 

บทความนีอ้ธิบายการใช้วัสดุปอซโซลานชนิดเดียวแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และการใช้ปูนซีเมนต์ผสมรวม

กับวัสดุปอซโซลานสองชนิด ผลการศึกษาพบว่าการใช้วัสดุประสานสามชนิดรวมกันให้ค่าก าลังอัดสูงและสามารถ

ต้านทานคลอไรด์ได้ดี การเพ่ิมปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานส่งผลให้คอนกรีตเพ่ิมการต้านทานการ

ซึมผ่านคลอไรด์ของคอนกรีต 
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1. บทน า 

นักวิจัยได้ศึกษาน าวัสดุปอซโซลานไปใช้เป็นวัสดุประสานแทนที่ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต วัสดุปอซโซลานใน
ประเทศไทยที่รู้จัก เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เถ้าชานอ้อย และ เถ้าปาล์มน้ ามัน วัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงสมบัติของคอนกรีต เช่น การรับก าลังอัด การต้านทานคลอไรด์ [1-6] ที่ผ่านมาการใช้วัสดุปอซโซลาน
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ดังกล่าวส่วนมากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการน าวัสดุปอซโซลานในแต่ละชนิดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้แทนที่
ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต เช่น ใช้เถ้าปาล์มน้ ามัน หรือ เถ้าแกลบ หรือ เถ้าถ่านหิน  แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน [2,4-7] 
อย่างไรก็ตาม การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดรวมกันเพ่ือแทนที่ปูนซีเมนต์ยังมีการศึกษาอยู่ไม่มาก เช่น เถ้าถ่านหิน
ผสมรวมกับเถ้าแกลบ จากนั้นน าไปแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ดังนั้น ปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์วัสดุ
ในระบบดังกล่าวนี้ [3,5,8,9] เพ่ือเป็นการพัฒนาวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป 
 

2. วิธีการในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด 
  ในงานวิจัยที่ผ่านมา ใช้เถ้าถ่านหินผสมรวมกับเถ้าปาล์มน้ ามัน กล่าวคือ ใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณร้อยละ 10 
และเถ้าปาล์มน้ ามันในปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน (รวมกันเป็นปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุ
ประสาน) และใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณร้อยละ 20 และเถ้าปาล์มน้ ามันในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
(รวมกันเป็นปริมาณร้อยละ 40 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน) แทนที่ปูนซีเมนต์ ซึ่งพบว่าให้ค่าก าลังอัดสูงและต้านทาน
คลอไรด์ได้ดี [5]  การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดผสมรวมกันกับปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตหรืออาจเรียกว่า ระบบวัสดุ
ประสานสามชนิด (Ternary Blended Cementitious System) กล่าวคือ วัสดุประสานที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีต
นั้นประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ด์และวัสดุปอซโซลานอีกสองชนิด (ตัวอย่างเช่น ปูนซีเมนต์+เถ้าถ่านหิน+เถ้าแกลบ เป็น
วัสดุประสาน) นอกนั้นจะเป็นมวลรวม น้ า และสารผสมเพิ่มอ่ืนๆ ตามล าดับ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสามารถปรับปรุงสมบัติ
ของคอนกรีตให้ดีขึ้น [3,5,8,9]  
   

  2.1 ก าลังอัดของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด 
  รูปที่ 1 แสดงก าลังอัดของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลาน ประกอบด้วย เถ้าถ่านหิน 
(FFA) และเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ (RHBA) ในปริมาณร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน ซึ่งพบว่าการใช้   
เถ้าถ่านหินและเถ้าแกลบ-เปลือกไม้แทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน มีค่าก าลังอัดสูง
กว่าคอนกรีตทึ่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ล้วน (CT) แต่เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานแต่ละชนิดในปริมาณที่มาก
ขึ้น ก าลังอัดมีค่าลดลงและอีกทั้งก าลังอัดต่ ากว่าคอนกรีตปูนซีเมนต์ล้วน [3,5,8,9] การใช้เถ้าถ่านหินผสมรวมกับ   
เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ ในปริมาณที่เท่ากัน (20TBFR, 40TBFR) พบว่า ก าลังอัดของคอนกรีตมีค่าสูงกว่าการใช้        
เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการเกื้อหนุนของวัสดุปอซโซลาน  [3,5,8,9] 
 



 

 

 
รูปที่ 1 ก าลังอัดของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด  

 

  2.2 ความทนทานของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด 
  ในรูปที่ 2 แสดงผลการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่านหิน (FFA) และ

เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ (RHBA) [8,9] การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานสามารถลดการซึมผ่านคลอไรด์ได้ 

เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาปอซโซลานในคอนกรีต [8,9] ในการพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเคมีของ

วัสดุปอซโซลานบางชนิด เช่น เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ พบว่ามีปริมาณองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็นซิลิก้า (SiO2) [6]   

ซึ่งสามารถท าปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเปลี่ยนรูปเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรท  (Calcium silicate 

hydrate, CSH) สามารถปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตและลดการซึมผ่าน  

การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดผสมรวมกันและน าไปแทนที่ปูนซีเมนต์ สามารถปรับปรุงสมบัติของ

คอนกรีตให้ดีขึ้น เช่น การใช้ เถ้าถ่านหินผสมรวมกับเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ ในปริมาณที่เท่ากันและน าไปแทนที่

ปูนซีเมนต์ ลดการซึมผ่านคลอไรด์ได้ดีเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุปอซโซลานเพียงชนิดเดียวหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  

[3,5,8,9] จึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้วัสดุประสานสามชนิดรวมกันให้ค่าก าลังอัดสูงและสามารถต้านทานคลอไรด์   

อีกท้ังการเพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานส่งผลให้คอนกรีตเพ่ิมการต้านทานการซึมผ่านคลอไรด์

ของคอนกรีตได ้ 

  



 

 

 
รูปที่ 2 การต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด  

 

3. บทสรุป 
การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดในงานคอนกรีต ให้ค่าก าลังอัดที่ดี และต้านทานคลอไรด์ได้ดี เมื่อเทียบกับการ

วัสดุปอซโซลานชนิดเดียว การใช้วัสดุปอซโซลานสามารถต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ได้ดี เนื่องจากองค์ประกอบ
ด้านเคมีหลักในการท าปฏิกิริยาปอซโซลาน  
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