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บทนํา 

ปัจจุบันได้มีการนําเถ้าถ่านหินหรือเถ้าลอยมาใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ การปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดีข้ึนทั้งในด้านกําลังอัดความคงทน และความสามารถเทได้ของคอนกรีต 
นอกจากนี้การใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสมของคอนกรีตยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีตลงได้ อย่างไรก็ตามการนําเถ้า
ถ่านหินมาใช้ในงานคอนกรีต ยังมีข้อด้อยอยู่เช่นกัน ซ่ึงหากผู้ที่นําเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
คุณสมบัติของเถ้าถ่านหินอย่างดีแล้วจะสามารถนําเถ้าถ่านหินไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและได้คุณภาพดีตามที่ต้องการ  
ในทางตรงกันข้ามหากผู้ใช้เถ้าถ่านหินมีความรู้ไม่เพียงพอ การใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสมคอนกรีตอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของ
คอนกรีตได้เช่นเดียวกัน   สําหรับบทความนี้เป็นการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการนําเถ้าถ่านหินไปใช้ในงาน
คอนกรีต รวมถึงวิธีการแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการนําเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต ซ่ึงเป็นตอนที่ 2  ต่อจากตอนแรกที่นํา
ลงใน วารสารคอนกรีต ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) เมื่อ ธันวาคม 2014  

เนื้อหาของบทความนี้ได้รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงมาจากบทความในหนังสือเร่ือง การใช้วัสดุปอซโซลานในงาน
คอนกรีต [1] 
 
ปัญหา  คอนกรีตที่เทด้วยการสูบส่ง (Pump) สามารถใช้เถ้าถ่านหินได้หรือไม่ 
ตอบ  ได้ และดีกว่าคอนกรีตที่ไม่ใช้เถ้าถ่านหิน โดยเฉพาะการใช้เถ้าถ่านหินที่มีลักษณะกลมตันช่วยให้คอนกรีตล่ืนไหลได้ดี 

นอกจากนี้คอนกรีตสูบส่งยังต้องการวัสดุประสานในปริมาณที่มากกว่าปกติ ดังนั้นการใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์
โดยน้ําหนักที่เท่ากันเป็นการเพ่ิมวัสดุประสานให้มากข้ึน ทําให้การสูบส่งทําได้ดีข้ึน 

  
 การใช้เถ้าถ่านหินในการสูบส่งคอนกรีตทําให้ประหยัดการใช้ปูนซีเมนต์ได้ อย่างไรก็ตามหากใช้เถ้าถ่านหินที่มีรูพรุนสูง

และรูปร่างไม่แน่นอนควรทําการทดสอบการสูบส่งคอนกรีตดูก่อนนําใช้ในงานจริง 
 
ปัญหา คอนกรีตที่ต้องการกําลังอัดระยะต้นรวดเร็วจะใช้เถ้าถ่านหินได้หรือไม่ 
ตอบ กรณีที่ต้องการกําลังอัดระยะต้นสูง ควรทําการลองผสม (Trial Mix) หรืออาจใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณที่ตํ่า เช่น 

ประมาณร้อยละ 10 หรือ 20 โดยน้ํ าหนักของวัสดุประสาน เพราะการใช้ 



เถ้าถ่านหินปริมาณมากจะทําให้การก่อตัวช้า (หน่วงการก่อตัว) ทําให้คอนกรีตรับกําลังได้ช้าในช่วงอายุต้น ต้องใช้
สารลดน้ํามากข้ึน เพ่ือลดอัตราส่วนน้ําต่อวัสดุประสานให้ตํ่าลง ซ่ึงจะช่วยทําให้คอนกรีตรับกําลังอัดระยะต้นสูงเร็วข้ึน 

 
ปัญหา เวลาการก่อตัวระยะต้น (Initial Setting Time) ของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินเปลี่ยนไปอย่างไร และจริงหรือไม่ที่

สามารถให้รถส่งคอนกรีตผสมเสร็จจอดรอได้นานมากขึ้นกว่าคอนกรีตปกติ 
ตอบ โดยทั่วไปคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินจะมีเวลาการก่อตัวระยะต้นที่นานกว่าคอนกรีตปกติ เนื่องจากขนาดอนุภาคของ

เถ้าถ่านหินโดยทั่วไป เช่น เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะ มีขนาดใหญ่กว่าปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ถึง 2 เท่า ทําให้พ้ืนที่ผิวใน
การทําปฏิกิริยาโดยรวมลดลง และใช้ปฏิกิริยาปอซโวลานซ่ึงช้ากว่าปฏิกิริยาไฮเดรชัน  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
ระยะเวลาการก่อตัวนานข้ึน อีกทั้งการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่านหินยังเป็นการลดปริมาณปูนซีเมนต์ลง เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เวลาการก่อตัวระยะต้นช้ากว่าคอนกรีตปกติ  

  
 หากเถ้าถ่านหินที่ใช้มีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ อาจจะทําให้การก่อตัวเร็วข้ึนได้ในบางกรณี (ข้ึนกับความ

ละเอียดและความพรุนของอนุภาคเถ้าถ่านหินที่ใช้เพราะถ้าพรุนจะมีการดูดน้ํา) เนื่องจากพ้ืนที่ผิวในการทําปฏิกิริยา
มากข้ึน แต่จะไม่แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไปมากนัก อย่างไรก็ตาม ผลของระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตในรถ
ผสมเสร็จจะข้ึนอยู่กับการใช้น้ํายาหน่วงการก่อตัวเป็นหลัก 

 
ปัญหา จะเก็บรักษาเถ้าถ่านหินในสภาพอย่างไรจึงจะคงคุณภาพและสมบัติได้นาน 
ตอบ เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหินมีส่วนประกอบของแคลเซียมออกไซด์ (CaO) อยู่ ซ่ึง CaO สามารถ

ทําปฏิกิริยากับน้ําหรือความชื้นแล้วทําให้เถ้าถ่านหินแข็งตัวได้เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ แต่ความแข็งแรงไม่สูงนัก ดังนั้น
การเก็บรักษาเถ้าถ่านหินจึงควรได้รับความเอาใจใส่เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ คือต้องมีการป้องกันความชื้น ยกพ้ืนให้สูง
พ้นจากน้ําท่วมถึง เป็นต้น 

 
ปัญหา สามารถนําเถ้าถ่านหินไปใช้ผสมปูนก่อ-ปูนฉาบได้หรือไม่  
ตอบ สามารถใช้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม  ในงานปูนฉาบที่ใช้เถ้าถ่านหินเป็นส่วนผสม มีผลต่อระยะเวลาการก่อตัวนานข้ึน 

ลดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว ทํางานได้ง่ายข้ึน แต่การอุ้มน้ํา (Water Retention) ลดลงเล็กน้อย ในงานปูน
ก่อที่มีเถ้าถ่านหินเป็นส่วนผสม มีผลเหมือนกับปูนฉาบ แต่ค่าการรับแรงอัดลดลง และค่าแรงยึดเหนี่ยวมีค่าลดลงจาก
ปูนก่อทั่วไป ซ่ึงเป็นงานวิจัยของ ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ [2] 

 
ปัญหา จะพิจารณาเลือกเถ้าถ่านหินที่มี SO3 หรือค่า LOI อย่างไร 
ตอบ ควรเลือกเถ้าถ่านหินที่มีปริมาณ SO3 และ LOI ไม่สูงกว่าค่าตามที่ระบุไว้ใน ASTM C 618 [5] คือค่า SO3 ต้อง

ไม่เกินร้อยละ 5 ขององค์ประกอบเคมีทั้งหมด เนื่องจากหากมี SO3 มากเกินไปอาจทําให้คอนกรีตมีความต้านทาน
สารละลายซัลเฟตลดลง  

 
 ส่วนค่า LOI ซ่ึงเป็นค่าที่บอกน้ําหนักที่หายไปเนื่องจากการเผา ที่อุณหภูมิ 750±50°C ใน 

เถ้าถ่านหินที่มีปริมาณ LOI สูงมีผลทําให้ปริมาณฟองอากาศของคอนกรีตลดลง ซ่ึงจะมีผลต่อคอนกรีตที่ใช้ในสภาพ
แข็งตัวและละลายของน้ําสลับกัน (Freezing and Thawing Condition) เช่น คอนกรีตสําหรับห้องเย็น โดย 
ASTM 618 ระบุไว้ว่าต้องมี LOI ไม่เกินร้อยละ 6 แต่อาจยอมให้ได้ถึงร้อยละ 12 หากมีผลการทดสอบอื่นเป็นที่
ยอมรับได้ เช่น ดัชนีกําลัง (Strength Activity Index) เกินร้อยละ 75 ที่อายุ 7 หรือ 28 วัน เป็นต้น 

 



ปัญหา จะสามารถนําเถ้าถ่านหินไปใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ได้มากที่สุดขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง และต้องพิจารณาอะไรบ้าง 
ตอบ ข้ึนอยู่กับคุณภาพของเถ้าถ่านหิน ในบางกรณีอาจใช้ได้มากถึงร้อยละ 40 ถึง 50 ของน้ําหนักวัสดุประสาน ซ่ึงจาก

การศึกษาของ Sirivivatnanon และคณะ [3] พบว่าการใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณร้อย
ละ 40 และ 50 โดยน้ําหนักวัสดุประสานมีกําลังอัดที่อายุ 28 วัน ใกล้เคียงกับกําลังอัดของคอนกรีตปกติ 
(ประมาณร้อยละ 90 ของคอนกรีตปกติ) แต่ต้องทําการทดสอบคุณสมบัติของเถ้าถ่านหินก่อนที่จะนําไปใช้ เพ่ือให้
สามารถแทนที่ได้มากที่สุดและยังมีคุณสมบัติที่ต้องการครบถ้วน โดยทั่วไปไม่ควรเกินร้อยละ 30 โดยน้ําหนักวัสดุ
ประสาน   ในกรณีที่ต้องการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่านหินในปริมาณมากๆ ซ่ึงจะทําให้กําลังอัดของคอนกรีตตํ่าลง
กว่าคอนกรีตปกติมาก ต้องใช้สารลดน้ําช่วยเพ่ือลดอัตราส่วนน้ําต่อวัสดุประสานให้ตํ่าลง เพ่ือเพ่ิมกําลังอัดให้กับ
คอนกรีต  และส่ิงที่ดีที่สุดคือ ควรทดลองผสม (Trial Mix) และทดสอบดูก่อนว่าส่วนผสมดังกล่าวมีสมบัติของ
คอนกรีตเป็นไปตามที่ต้องการ 

 
ปัญหา การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหินแตกต่างกับการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตปกติอย่างไร 
ตอบ การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินก็ทําได้เช่นเดียวกับคอนกรีตปกติ แต่เนื่องจากคอนกรีตที่มีเถ้าถ่าน

หินเป็นส่วนผสมจะมีการพัฒนากําลังอย่างต่อเนื่องนานกว่าของคอนกรีตปกติ ดงดังนั้นจึงต้องบ่มคอนกรีตให้นานกว่า
ปกติ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมกําลังอัดของคอนกรีตที่มีเถ้าถ่านหินเป็นส่วนผสมในระยะยาวด้วย 

 
ปัญหา ในงานคอนกรีตห้องเย็นใช้เถ้าถ่านหินผสมได้หรือไม่ 
ตอบ ปัญหาของคอนกรีตห้องเย็นอยู่ที่การแข็งตัวและละลายของน้ําสลับกัน (Freezing and Thawing Condition) ซ่ึง

แก้ไขได้โดยการเพ่ิมฟองอากาศให้แก่คอนกรีต เช่น การใช้น้ํายากักกระจายฟองอากาศ และเพ่ิมรอยต่อให้คอนกรีต
สามารถหดตัวและขยายตัวได้อย่างอิสระ 
 
ก า ร ใ ช้ เ ถ้ า ถ่ า น หิ น จ ะ ล ด ป ริ ม าณฟ อ ง อ า ก า ศ ข อ ง ค อ น ก รี ต ที่ ใ ช้ น้ํ า ย า กั ก ก ร ะ จ า ย ฟ อ ง อ า ก า ศ  
ซ่ึงข้ึนอยู่กับค่า LOI ของเถ้าถ่านหิน จึงจําเป็นต้องเพ่ิมปริมาณของน้ํายากักกระจายฟองอากาศให้มากข้ึน ซ่ึงเป็น
จุดอ่อนข้อหนึ่งของการใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีต แต่อย่างไรก็ตามใน ACI 232 [4] ได้ระบุว่าหากเถ้าถ่านหินที่
ใช้มีค่า LOI น้อยกว่าร้อยละ 3 สามารถนําไปใช้ในคอนกรีตได้โดยไม่ต้องเพ่ิมน้ํายากักกระจายฟองอากาศ แต่ใน
กรณีที่เถ้าถ่านหินมีค่า LOI สูงกว่าที่กําหนด ต้องทําการลองผสม (Trial Mix) เพ่ือหาส่วนผสมที่เหมาะสมและ
ทดสอบก่อนการใช้งานจริง 

 
ปัญหา ความสม่ําเสมอของเถ้าถ่านหิน เช่นองค์ประกอบทางเคมี หรือทางกายภาพ จะดูได้อย่างไร จะสามารถควบคุม

คุณภาพของเถ้าถ่านหินได้อย่างไร และหากมีความไม่สม่าํเสมอของเถา้ถา่นหนิจะตอ้งทาํอยา่งไรเพือ่ใหส้ามารถนาํเถา้
ถ่านหินไปใช้ได้ 

ตอบ วิธีที่สะดวกที่สุดคือการขอผลทดสอบจากผู้จําหน่ายเถ้าถ่านหินที่มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือควบคุมคุณภาพ และทําการ
ทดสอบอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเถ้าถ่านหินสังเกตด้วยตาเปล่าได้ยาก หาก
ต้องการความมั่นใจควรส่งตัวอย่างเถ้าถ่านหินนั้นไปทดสอบตามสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือทําการทดสอบด้วยตนเอง  

 
 ส่วนในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพของเถ้าถ่านหินนั้นเป็นปัญหาของผู้จําหน่ายเถ้าถ่านหินที่จะต้องดําเนินการ 

เนื่องจากความสม่ําเสมอของคุณภาพเถ้าถ่านหินข้ึนกับหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ชนิดของถ่านหินที่ใช้ อุณหภูมิและ
ความดันที่ใช้ในการเผา ระยะเวลาในการเผา เทคโนโลยีของเตาเผา และช่วงการเปิด-ปิดเตา เป็นต้น ซ่ึงหาก
ต้องการควบคุมคุณภาพของเถ้าถ่านหินให้คงที่ก็จําเป็นต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้คงที่ด้วยเช่นเดียวกัน 



  
ปัญหา ในการซื้อเถ้าถ่านหินต้องพิจารณาอะไร และต้องทดสอบอะไรบ้าง เพื่อแสดงว่าเถ้าถ่านหินนั้นดีหรือไม่ และมีความ

เหมาะสมที่จะนําไปใช้งาน 
ตอบ มาตรฐานสําหรับเถ้าถ่านหินมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรฐาน แต่ที่นิยมและแพร่หลายในประเทศไทย คือ ASTM C 

618 [5] และ มอก. 2135 [8] ที่กําหนดเกณฑ์สมบัติพ้ืนฐานของเถ้าถ่านหินที่สามารถนํามาใช้ได้ในงานคอนกรีต 
ซ่ึงมีการวิเคราะห์และพิจารณาในส่วนของสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ความละเอียด สมบัติทางเคมี และสมบัติของ
ดัชนีกําลัง (Strength Activity Index) ซ่ึงสามารถหาอ่านได้ในหนังสือ “การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ [6] ซ่ึงรวบรวมข้อมูลในการใช้เถ้าลอยสําหรับคอนกรีตใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้จําหน่ายควรบริการผลการทดสอบเถ้าถ่านหินที่จําหน่ายอยู่ 

 
ปัญหา เถ้าถ่านหินที่มีคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดสามารถนํามาใช้ในงานคอนกรีตได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ควรนําไปใช้ใน

งานประเภทไหน หรือจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ใช้เถ้าถ่านหินนั้นได้ 
ตอบ โดยปกติแล้ว เถ้าถ่านหินที่จะนํามาใช้ในงานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยควรมีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C 

618 [5] หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เช่น ของ ว.ส.ท. [7] หรือ มอก. 2135 [8] 
 
 หากเถ้าถ่านหินที่ต้องการนํามาใช้มีสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐาน ต้องพิจารณาก่อนว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อใด 

หากขนาดอนุภาคใหญ่เกินไปก็สามารถปรับปรุงได้โดยการบด หรือคัดแยกขนาดด้วยแรงลมให้มีขนาดอนุภาคที่เล็กลง
ก็สามารถแก้ไปปัญหาได้ หรือถ้าองค์ประกอบทางเคมีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น LOI ก็อาจทดลองผสม (Trail 
Mix) เพ่ือตรวจสอบว่าค่าดัชนีกําลังอัดเกินร้อยละ 75 ของคอนกรีตปกติหรือไม่ หากผลการทดสอบยังอยู่ใน
ข้อกําหนดก็สามารถนําไปใช้ได้ หากสมบัติการพัฒนากําลังไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็อาจใช้น้ํายาผสมเพ่ิมช่วยในการ
พัฒนากําลังได้หรือใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์น้อยลง เป็นต้น เพ่ือให้ได้คอนกรีตที่มีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทางเคมีบางชนิด เช่น SO3 หรือ Na2O เทียบเท่า หากมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนด

ก็ไม่ควรใช้เถ้าถ่านหินนั้น เพราะการทดสอบมักใช้เวลานานและไม่คุ้มค่า 
 
ปัญหา กําลังอัดในช่วงอายุต้นของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินต่ําสามารถแก้ไขได้อย่างไร และช่วยแนะนําส่วนผสมสําหรับ

คอนกรีตอัดแรงหรือคอนกรีตสําเร็จรูปว่าต้องมีปริมาณการแทนที่เท่าไร ใช้น้ํายาเคมีอะไรบ้าง 
ตอบ ในความเป็นจริงการใช้ เถ้ าถ่านหินแทนที่ ปูนซี เมนต์ไม่ เ กิน ร้อยละ 20 โดยน้ํ าหนักของ 

วัสดุประสาน มีกําลังอัดที่อายุ 3 วันตํ่ากว่ากับคอนกรีตปกติไม่มากนัก คือ มีค่าประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของ
คอนกรีตปกติ แต่หากต้องการเพ่ิมกําลังอัดในช่วงต้นข้ึนอีกก็สามารถทําได้โดยการบดเถ้าถ่านหินให้มีขนาดเล็กลง 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การทําปฏิกิริยาปอซโซลานให้มากข้ึน และอนุภาคที่เล็กของเถ้าถ่านหินทําให้สามารถเข้าไปแทรกระหว่าง
ช่องว่างในเนื้อคอนกรีตทําให้คอนกรีตมีความแน่นข้ึน รวมถึงส่งผลให้คอนกรีตทําปฏิกิริยาได้เร็วข้ึน หรืออาจใช้
สารเคมีผสมเพ่ิมเพ่ือลดปริมาณน้ํา ทําให้คอนกรีตมีกําลังช่วงต้นเพ่ิมข้ึนได้ แต่ต้องมีการทดสอบเนื่องจากน้ํายาบาง
ชนิดเมื่อทําปฏิกิริยากับเถ้าถ่านหินแล้วให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร หรือใช้เถ้าถ่านหินร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 
3 ช่วยให้ก่อตัวและแข็งตัวที่อายุต้นเร็วข้ึนได้ 

 
 

สําหรับข้อแนะนํานี้ใช้เช่นเดียวกันกับคอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตสําเร็จรูป 
 



 
ปัญหา เถ้าถ่านหินแต่ละแหล่งสามารถนํามาใช้งานได้เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง 
ตอบ เถ้าถ่านหินแต่ละแหล่ง มีคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกัน 

แต่ส่งผลให้คอนกรีตมีสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น เถ้าถ่านหินที่มีอนุภาคกลมตันช่วยเพ่ิมความสามารถในการเทให้ดีข้ึน 
ในขณะที่เถ้าถ่านหินที่มีลักษณะเป็นเหล่ียมมุมหรือมีรูพรุน ทําให้ความสามารถในการเทลดลง ทําให้ค่ายุบตัว 
(Slump) แตกต่างกัน เป็นต้น   ดังนั้นก่อนการนําไปใช้ควรมีผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ก่อน ซ่ึงส่ิงที่สําคัญต่อการ
พิจารณาการนําเถ้าถ่านหินไปใช้ได้แก่ ความสามารถในการเทได้ กําลังรับแรงอัด และความคงทนของคอนกรีต 

 
บทสรุป 

เถ้าถ่านหินไม่ใช่ปูนซีเมนต์ แต่เป็นวัสดุปอซโซลานที่ต้องอาศัยปูนซีเมนต์เป็นส่ือหรือตัวร่วมในการทําปฏิกิริยา  ดังนั้น
การใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณมากย่อมทําให้กําลังรับแรงอัดในช่วงอายุต้นๆ ตํ่าลงมาก และบางกรณีอาจตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เถ้าถ่านหินในการ
แทนที่ปูนซีเมนต์มากจนเกินไป 

 
 เนื่องจากเถ้าถ่านหินราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ การใช้แทนที่ ปูนซีเมนต์ย่ิงมากย่ิงทําให้คอนกรีตมีราคาถูกลง   
นอกจากนี้เถ้าถ่านหินยังมีสีที่ใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ด้วย จึงทําให้ผู้ใช้งานไม่รู้ว่าคอนกรีตสดมีการใช้เถ้าถ่านหินมาก-น้อย
เพียงใด  ดังนั้นผู้ผลิตคอนกรีตจึงควรพิจารณาการใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือให้ได้คอนกรีตที่มี
คุณภาพดี เพราะการใช้เถ้าถ่านหินที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านกําลังอัดที่อายุต้นๆ  ย่ิง
คอนกรีตอัดแรงหรือคอนกรีตสําเร็จรูปที่มีการตัดลวดอัดแรงในช่วงอายุต้นๆ (ก่อน 3 วัน) อาจเกิดความเสียหายได้ง่ายเพราะ
คอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินมีกําลังอัดตํ่าในช่วงที่ตัดลวดอัดแรง 
  

การใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณที่เหมาะสมมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ช่วยให้คอนกรีตสดมีความสามารถในการเทดีข้ึน ลด
การแยกตัว ลดปัญหาการกัดกร่อนจากสารเคมีทั้งซัลเฟตและคลอไรด์ ลดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และเพ่ิมกําลังอัด
ประลัยให้กับคอนกรีต  เม่ือคอนกรีตมีอายุมากข้ึน (มากกว่า 28 วันข้ึนไป)   
  

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจซ่ึงยังไม่เคยใช้เถ้าถ่านหินได้ลองพิจารณาที่จะนําเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต  
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