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1 บทนํา 

 เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม หลายชนิดเป็นวัสดุปอซโซลานท่ีดี และสามารถพัฒนามาใช้ในงานคอนกรีตได้เป็นอย่างดี    เถ้าท่ีมี
ศักยภาพและสามารถนํามาพัฒนาเพื่อเป็นวัสดุปอซโซลานท่ีดีเพื่อใช้แทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรีตต้องมีลักษณะดังนี้คือ 1) เป็น
เถ้าท่ีมีออกไซด์ของซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซึ่งโดยท่ัวไปควรมากกว่าร้อยละ 50 ของท้ังหมด 2) มีความละเอียดสูงหรือสามารถ
ทําให้มีความละเอียดสูงได้ และ 3) คือไม่เป็นผลึกคือสามารถทําปฏิกิริยากับด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ได้  ซึ่งเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เข้าข่ายในลักษณะข้างต้นได้แก่ เถ้าจากการเผาถ่านหิน (fly ash or pulverized fuel ash) เถ้าจากการเผากากปาล์มน้ํามัน (palm oil fuel 
ash)  เถ้าจากการเผาแกลบ (rice husk ash) และเถ้าจากการเผาชานอ้อย (bagasse ash)  

ส่วนเถ้าจากการเผาขยะ เถ้าจากการเผาเศษไม้  เถ้าจากการเผาข้ีเลื่อยไม้ เถ้าจากการเผาพลาสติค เถ้าจากการเผากระดาษ เถ้า
จากการเผายางรถยนต์ เป็นต้น พบว่าเถ้าเหล่านี้มีคุณภาพตํ่าไม่ใช่วัสดุปอซโซลาน และการนําใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตมักส่งผลทางด้านลบต่อ
คุณภาพของคอนกรีต  

 

2 เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกล่าวถึงในบทความนี้เป็นเถ้าท่ีเกิดจากการเผาวัสดุเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเป็น
เชื้อเพลิงให้ความร้อน  ซึ่งพบว่ามีปริมาณสูงข้ึนอย่างมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นวัสดุปอซโซลานสําหรับใช้ในงาน
คอนกรีตได้ ซึ่งเถ้าเหล่านี้ได้แก่ เถ้าถ่านหิน เถ้าปาล์มน้ํามัน เถ้าแกลบ และเถ้าชานอ้อย พบว่ามีปริมาณท่ีเกิดข้ึนรวมกันปีละประมาณ 5.4 ล้าน
ตัน โดยเป็นเถ้าถ่านหินประมาณ 3.5 ล้านตันและเถ้าอื่นๆ อีกประมาณ 1.9 ล้านตัน  แต่มีการนําเถ้าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ประมาณ 1.8 ล้านตัน
หรือประมาณร้อยละ 33 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี และเถ้าส่วนใหญ่หรือเกือบท้ังหมดท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นเถ้าจากถ่านหินเท่านั้น ส่วน
เถ้าอื่นๆ ท่ีมีอยู่เกือบท้ังหมดรวมท้ังเถ้าถ่านหินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องนําไปท้ิงท้ังหมด  

 

 



 

3 เถ้าถ่านหิน  

เถ้าถ่านหินหรือเถ้าลอยจากถ่านหิน (fly ash or pulverized fuel ash) เป็นเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมี
การศึกษาวิจัยท้ังจากในและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก  ดังนั้นจึงเป็นเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ในปริมาณมากท่ีสุด
เม่ือเทียบกับเถ้าชนิดอื่นๆ   สําหรับประเทศไทยมีการศึกษาการใช้เถ้าถ่านหินเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา [1,2] จนถึงปี 
พ.ศ. 2540 จึงมีการใช้ประโยชน์จากเถ้าถ่านหินอย่างจริงจัง   โดยในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมามีการใช้เถ้าถ่านหินจากทุกแหล่งในประเทศไทยปี
ละกว่า 1.5-1.8 ล้านตันจากกําลังการผลิตท้ังประเทศประมาณ 3.5 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เถ้าถ่านหินท่ีมาจากโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ 3 ล้านตันต่อปี โดยใช้แทนท่ี
ปูนซีเมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรีต  โดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ  อย่างไรก็ตามเถ้าถ่านหินส่วนใหญ่คือประมาณ 1.7-2.0 ล้านตันต่อปียัง
ต้องนําไปท้ิง (ดูรูปท่ี 1)     

นอกจากนี้ได้มีการผลักดันจากภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการในประเทศไทยให้มีการจัดทําร่างมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้เถ้าถ่านหิน
ข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2540 มีข้อกําหนดท่ีเกี่ยวกับการใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสมคอนกรีตข้ึน ซึ่งจัดทําโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) [3] และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2135 เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุ
ผสมคอนกรีต [4] เพื่อเป็นหลักในการนําเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

 

 
รูปท่ี 1 บริเวณบ่อท้ิงเถ้าถ่านหินแม่เมาะ 

4 เถ้าแกลบ  

เถ้าแกลบ (rice husk ash) เป็นเถ้าท่ีชาวไทยคุ้นเคยท่ีสุดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปลูกข้าวและมีแกลบจํานวนมากทุกๆ 
ปี ประมาณว่าในแต่ละปีจะมีแกลบท่ีเหลือจากการสีข้าวสารประมาณปีละ 5 ล้านตันและหากเผาแกลบท้ังหมดจะได้เถ้าแกลบประมาณร้อยละ 20 
ของน้ําหนักแกลบหรือประมาณ 1 ล้านตันต่อปี  แกลบบางส่วนมีการนําไปใช้เป็นส่วนผสมของอิฐมอญและใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาอิฐมอญ ใช้เป็น
เชื้อเพลิงในโรงงานบางแห่งหรือนําไปใช้ในการผสมกับดินเพื่อการเกษตร  นําไปสุ่มไฟไล่ยุง หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหารตามบ้านเรือน หรือ
ท้ายสุดคือเผาท้ิง เป็นต้น  รูปท่ี 2 แสดงแกลบและเถ้าแกลบภายหลังจากการเผาแกลบ   



 

 
    รูปท่ี 2 แกลบ และเถ้าแกลบภายหลังจากการเผาแกลบ 

ปัจจุบันพบว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงมากขึ้น  โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนหรือ
ดัดแปลงลักษณะของเตาเผาท่ีใช้เชื้อเพลิงจากน้ํามันอย่างเดียว หรือจากถ่านหินอย่างเดียว ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงแบบผสมหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นท่ี
มีราคาถูกกว่า   ซึ่งแกลบถือว่าเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกท่ีได้รับความนิยมสูง ดังนั้นจึงมีการรวบรวมแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงมากข้ึน   สิ่งท่ีเป็น
ปัญหาก็คือการเผาแกลบยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะได้เถ้าแกลบมากยิ่งข้ึนเท่านั้น โดยเพิ่มเป็นสัดส่วนตรงคือ การเผาแกลบ 100 กิโลกรัมจะได้เถ้า
แกลบ 20 กิโลกรัม และเถ้าแกลบยังคงเป็นวัสดุท่ีไม่ต้องการของโรงงานซึ่งต้องกําจัดท้ิง (ดูรูปท่ี 3) 

แม้ว่างานวิจัยจํานวนมากแสดงให้เห็นว่าเถ้าแกลบเป็นวัสดุปอซโซลานท่ีดี  มี SiO2 สูงกว่าร้อยละ 90 แต่การใช้เถ้าแกลบใน
ส่วนผสมคอนกรีตไม่ได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตเนื่องจากต้องบดเถ้าแกลบให้มีความละเอียดสูงจึงจะสามารถนําไปใช้ได้   
ดังนั้นจึงเป็นข้อจํากัดท่ีสําคัญเพราะทําให้เกิดต้นทุนในการบดเถ้าแกลบข้ึน ทําให้ค่าใช้จ่ายของการผลิตคอนกรีตท่ีผสมเถ้าแกลบสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ
การใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสมคอนกรีตซึ่งทําได้ง่ายและสะดวกกว่า 

 

 
รูปท่ี 3 กองเถ้าแกลบก่อนนําไปท้ิง 

 

 



 

5 เถ้าชานอ้อย   

อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตน้ําตาลทรายท่ีคนไทยคุ้นเคย  แต่เถ้าชานอ้อย (bagasse ash หรือ sugar cane bagasse ash) 
กลับเป็นวัสดุท่ีคนไทยไม่คุ้นเคย และหากกล่าวว่าเถ้าชานอ้อยสามารถใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตด้วยแล้ว  บุคคลท่ัวไปจะยิ่งไม่คุ้นเคยเป็นอย่าง
ยิ่ง  ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกท่ีมีการปลูกอ้อยจํานวนมาก โดยอยู่ท่ีอันดับ 3 รองจากประเทศบราซิล และ อินเดีย 

ชานอ้อยเป็นวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล จากน้ันโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลจึงใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า    เชื้อเพลิงจากชานอ้อยถือว่าเป็นเชื้อเพลิงท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมน้อยเนื่องจากมีปริมาณกํามะถันตํ่าจึงไม่
ก่อให้เกิดฝนกรด  ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศไทยผลิตอ้อยท้ังหมดประมาณ 105 ล้านตัน [5] และหลังจากกระบวนการผลิตน้ําตาลมีชาน
อ้อยเหลือประมาณร้อยละ 26 ของน้ําหนักอ้อยหรือมีชานอ้อยประมาณ 27.3 ล้านตัน  ชานอ้อยบางส่วนจํานวนไม่มากนักนําไปทําเป็นพาร์ติเคิล
บอร์ดหรือกระเบื้องชานอ้อย เป็นต้น    ชานอ้อยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเหลือเป็นเถ้าชานอ้อยร้อยละ 0.62 ของ
น้ําหนักอ้อย [6] หรือประมาณ 6 แสนตันต่อปี  ซึ่งเถ้าชานอ้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องนําไปท้ิง (ดูรูปท่ี 4) และอาจมีบางส่วนท่ีเกษตรกรนําเถ้าชาน
อ้อยไปทําปุ๋ย หรือปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด 

    
รูปท่ี 4 กองเถ้าชานอ้อยก่อนเผา และบ่อท้ิงเถ้าชานอ้อย 

 

เถ้าชานอ้อยเป็นเถ้าอีกชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการนํามาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต เนื่องจากเถ้าชานอ้อยมีส่วนประกอบหลักคือ 
ซิลิกอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงและส่วนใหญ่ไม่เป็นผลึก จึงสามารถนํามาใช้เป็นวัสดุปอซโซลานได้    ปัญหาของเถ้าชานอ้อยคือเป็นวัสดุเหลือ
ท้ิงจากโรงงานผลิตน้ําตาลท่ียังไม่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และการดําเนินการเพื่อนําเถ้าชานอ้อยไปใช้ประโยชน์มิใช่เรื่อง
ง่ายนัก   ส่วนใหญ่ต้องนําไปท้ิง ก่อปัญหาอย่างมากต่อโรงงานผลิตน้ําตาลในการกําจัดเถ้าชานอ้อย ท้ังขนไปท้ิง จัดพื้นท่ีกองเถ้าหรือพื้นท่ีฝังกลบ 
นอกจากนี้เถ้าชานอ้อยยังก่อให้เกิดปัญหาสภาวะแวดล้อมกับบริเวณโดยรอบเนื่องจากเถ้าชานอ้อยมีลักษณะเป็นฝุ่นผง น้ําหนักเบา ฟุ้งกระจายได้ง่าย 

 

6 เถ้าปาลม์น้าํมนั 

เถ้าปาล์มน้ํามัน (palm oil fuel ash) ในท่ีนี้หมายถึงเถ้าท่ีได้จากการเผากากของผลปาล์มน้ํามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย และ
ทลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม (ดังแสดงในรูปท่ี 5) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อกําเนิดไอน้ําในการผลิตกระแสไฟฟ้า  มีอุณหภูมิท่ีใช้ในการเผา
ไหม้ประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส   



 เถ้าปาล์มน้ํามันเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะประเทศท่ีปลูกปาล์มน้ํามันเป็นอุตสาหกรรม เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศไทย (มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก มาเลเซียและอินโดนีเซีย)  เพราะต้นปาล์มน้ํามันเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตใน
ประเทศเหล่านี้ท่ีเป็นเขตร้อน-ชื้น ดังนั้นข้อมูลในเร่ืองการใช้เถ้าปาล์มในงานคอนกรีตจึงแทบไม่สามารถหาได้จากนักวิจัยท่ีอาศัยอยู่ในทวีปยุโรป
หรือสหรัฐอเมริกา เพราะไม่ใช่ปัญหาของประเทศเหล่านั้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเถ้าปาล์มน้ํามันจึงเป็นหน้าท่ีของประเทศท่ีผลิตน้ํามันปาล์ม
ท้ังสิ้น  

ปีพ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกปาล์มประมาณ 1.45 ล้านไร่ และมีผลผลิตเป็นอันดับ 4 ของโลกประมาณ 4.08 ล้านตันต่อปี  
ทําให้เกิดกากของผลปาล์มน้ํามันประมาณ 2.14 ล้านตันต่อปี หลังจากการเผาพบว่าเถ้าปาล์มน้ํามันท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณสูงถึง 107,000 ตันต่อปี   
ผ่านไปประมาณ 10 ปีในคือในพ.ศ. 2556-2557 พบว่าพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์มน้ํามันในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็นกว่า 4.4 ล้านไร่  มีผลผลิตเพิ่มข้ึน
ประมาณ 3 เท่าเป็น 12.37 ล้านตันต่อปี [7] และกลายเป็นผู้ผลิตใหญ่ลําดับท่ี 3 ของโลกและมีเถ้าปาล์มน้ํามันเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 300,000 
ตันต่อปี  แต่ท่ีสําคัญคือมีการนําเถ้าปาล์มน้ํามันไปใช้ประโยชน์น้อยมาก 

        
รูปท่ี 5 ก. กากปาล์มน้ํามันก่อนการเผาเพื่อเป็นเชื้อเพลิง        รูปท่ี 5 ข. เถ้าปาล์มน้ํามันหลังจากการเผา  

 

เถ้าปาล์มน้ํามันมีลักษณะเป็นผงฝุ่นน้ําหนักเบาสามารถฟุ้งกระจายได้ง่าย   เถ้าปาล์มน้ํามันท่ีเกิดข้ึนมีการนํามาใช้ประโยชน์น้อยมาก
เม่ือเทียบกับปริมาณท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี ส่วนใหญ่ต้องนําไปท้ิง ทําให้เกิดปัญหาในเร่ืองการกําจัดท้ิงตามมา เช่น ปัญหาทางด้านสภาวะแวดล้อม เป็น
ต้น นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลไทยในการนําน้ํามันปาล์มมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในรถยนต์ เช่น เป็นไบโอดีเซล ทําให้มีการขยายพื้นท่ีปลูก
ปาล์มน้ํามันเพิ่มข้ึน 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าเถ้าปาล์มน้ํามันเป็นวัสดุปอซโซลานท่ีดีอีกชนิดหนึ่งและมีศักยภาพสูงในการนําไปใช้แทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วน
ในส่วนผสมคอนกรีต 

 

7 ข้อจํากัดของการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ข้อจํากัดของการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประการ ท้ังท่ีเกี่ยวกับทางเทคนิคและไม่เกี่ยวกับทางเทคนิค แต่ท่ีสําคัญคือด้าน
ราคาและด้านคุณภาพของคอนกรีตท่ีผสมเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม หากการใช้เถ้าชนิดใดชนิดหนึ่งจากอุตสาหกรรมทําให้ราคาของคอนกรีตถูก
ลงโดยไม่ทําให้คุณภาพของคอนกรีตลดลงจะเป็นการส่งเสริมการใช้เถ้าชนิดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  แต่ถ้าหากการใช้เถ้าในส่วนผสมคอนกรีตแล้ว 



ทําให้ราคาคอนกรีตสูงข้ึนหรือตํ่าลงไม่มากเม่ือเทียบกับการไม่ใช้เถ้า โอกาสการใช้เถ้าดังกล่าวในปริมาณมากแทบเป็นไปไม่ได้ ยกเว้นว่าการใช้เถ้า
ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อคุณภาพของคอนกรีตอย่างมาก  เพื่อให้เห็นข้อจํากัดในการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีชัดเจนข้ึน จึงขอให้รายละเอียด
ในแต่ละข้อดังนี้ 

 

 7.1 คุณภาพของเถ้า : คุณภาพของเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละชนิดมักข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทางเคมี  ความไม่เป็นผลึก และ 
ความละเอียดของเถ้าชนิดนั้นๆ เถ้าท่ีเหมาะในการนํามาใช้ในส่วนผสมคอนกรีตต้องเป็นเถ้าท่ีมีออกไซด์ของซิลิกา อลูมินา และเหล็กรวมกันอย่าง
น้อยร้อยละ 50 และไม่เป็นผลึก ซึ่งเถ้าดังกล่าวสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานร่วมกับด่างท่ีมาจากปูนซีเมนต์ได้ดี และทําให้คอนกรีตท่ีผสมเถ้า
เหล่านี้ในปริมาณท่ีเหมาะสมมีคุณภาพท่ีดีกว่าคอนกรีตท่ีไม่ผสมเถ้า  นอกจากนี้เถ้าท่ีนํามาใช้งานต้องมีออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของอัล
คาไล (พวกโซเดียม โปตัสเซียม และแมกนีเซียม) ปูนขาวอิสระ และ LOI ตํ่าๆ เพราะสารเหล่านี้มักทําให้คุณภาพของคอนกรีตตํ่าลง และทําให้
ความทนทานของคอนกรีตท่ีผสมเถ้าเหล่านี้ลดลงอีกด้วย 

คุณภาพของเถ้ายังข้ึนกับความละเอียดของเถ้า หากเถ้ามีความละเอียดมากเท่าใดจะมีความสามารถในการทําปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดี
เท่านั้น เพราะเม่ือมีความละเอียดมากย่อมมีพื้นท่ีผิวในการทําปฏิกิริยามากและส่งผลให้คอนกรีตมีกําลัง และคุณภาพสูงข้ึนกว่าการใช้เถ้าท่ีมีความ
ละเอียดท่ีตํ่ากว่า  

รูปร่างของเถ้าส่งผลต่อความสามารถในการลื่นไหลและคุณภาพของคอนกรีตเช่นกัน ถ่านหินท่ีเผาแบบ pulverized combustion มัก
ให้เถ้าถ่านหินรูปร่างกลม-ตันและมีค่า LOI ตํ่าเนื่องจากเผาท่ีอุณหภูมิค่อนข้างสูงราว 1300-1400 องศาเซลเซียส  (ดูรูปท่ี 6) ขณะท่ีการเผา
ถ่านหินชนิดเดียวกันแบบ fluidized bed combustion ซึ่งเผาท่ีอุณหภูมิราว 800-900 องศาเซลเซียส ให้เถ้าถ่านหินท่ีมีรูปร่างท่ีไม่แน่นอน มีรู
พรุนสูง และบางคร้ังอาจมี LOI ท่ีสูงกว่าแบบแรกได้ การใช้เถ้าถ่านหินท่ีมีขนาดอนุภาคและปริมาณเท่ากันในส่วนผสมคอนกรีต พบว่าคอนกรีตท่ี
ใช้เถ้าถ่านหินท่ีมีรูปร่างกลม-ตัน ให้ผลท่ีดีกว่าท้ังการลื่นไหลและเทเข้าแบบท่ีง่ายกว่า ใช้น้ําในส่วนผสมคอนกรีตท่ีตํ่ากว่า และให้กําลังท่ีสูงกว่า
คอนกรีตท่ีใช้เถ้าถ่านหินท่ีมีรูปร่างไม่แน่นอนและมีรูพรุน  

   

                                 

 

 

 

           รูปท่ี  6 เถ้าถ่านหินท่ีมีรูปร่างกลม-ตัน  ช่วยให้คอนกรีตลื่นไหลดีข้ึน 

 



    7.2 ความรู้และความเข้าใจในการใช้เถ้า : แม้ว่าเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายชนิดสามารถใช้แทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนและทําให้
คุณภาพของคอนกรีตดีข้ึนกว่าคอนกรีตท่ีไม่มีส่วนผสมของเถ้า แต่คนจํานวนมากรวมถึงวิศวกรโยธาด้วย ยังไม่กล้าใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในส่วนผสมคอนกรีต เพราะไม่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เถ้าดังกล่าวอย่างดีพอ   

 ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในงานคอนกรีตจึงเป็นข้อจํากัดท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง
นอกเหนือจากด้านเทคนิค เพราะผู้ท่ีไม่รู้ ไม่เข้าใจ ย่อมไม่ยอมเสี่ยงท่ีจะใช้เถ้าในงานคอนกรีต เพราะการเลือกใช้เถ้าท่ีมีคุณภาพไม่ดี แทนท่ี
ปูนซีเมนต์ในปริมาณท่ีมากเกินไปและนําไปใช้ไม่เหมาะกับงาน จะส่งผลเสียต่อคอนกรีตมากกว่าผลดีและทําให้งานก่อสร้างเสียหายได้มาก เช่น 
เลือกเถ้าท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่แทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณมากและใช้กับงานคอนกรีตท่ีต้องการกําลังท่ีอายุต้นๆ สูง (เช่นงานคอนกรีตอัดแรง) ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานอย่างมาก เพราะคอนกรีตมีกําลังตํ่ามากท้ังท่ีอายุต้นและอายุปลาย  

 
รูปท่ี 7 การอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเถ้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน 

 เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

  

 7.3 การส่งเสริมการใช้เถ้าในงานคอนกรีต : เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่าการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมย่ิงมากเท่าใด ยิ่งมีผลดีต่อ
สภาพแวดล้อมและเป็นการประหยัดพลังงานมากเท่านั้น เพราะเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต้องนําไปกําจัดท้ิง 
การกําจัดท้ิงเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดท้ิง (รถขน ค่าน้ํามัน ค่าคนงาน ค่ากลบฝัง หรือค่าสายพานลําเลียงไปท้ิง เป็นต้น) พื้นท่ีท่ีท้ิงเถ้าย่อม
นํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ และหากพื้นท่ีท้ิงเถ้าอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนมากเกินไปอาจมีปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นท่ีเกิดจากเถ้าเหล่านี้ได้ 

 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมแทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนทําให้การใช้ปูนซีเมนต์ลดลง แต่ยังคงได้วัสดุประสานสําหรับผสมคอนกรีต
เท่าเดิม ทําให้การผลิตปูนซีเมนต์ลดลงเท่าๆ กับปริมาณของเถ้าท่ีใช้ในการแทนท่ีปูนซีเมนต์ มีการประมาณว่าต้ังแต่ปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมามีการ
ใช้เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะในการแทนท่ีปูนซีเมนต์จํานวน 1.5 ล้านตันต่อปีเพื่อทําเป็นคอนกรีต ทําให้ลดการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศลงประมาณ 
1.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าในการประหยัดพลังงานท่ีต้องใช้ถ่านหินในการเผาปูนซีเมนต์ประมาณ 160 ล้านบาท และท่ีสําคัญคือลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยสู่บรรยากาศเนื่องจากการเผาเม็ดปูนซีเมนต์ได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน เช่นกัน 



 จากเหตุผลข้างต้น ภาครัฐฯ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องควรคํานึงถึงประโยชน์ท่ีได้เป็นองค์รวมจากการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม
แทนท่ีจะพิจารณาเฉพาะความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ในกลุ่มผู้ผลิตคอนกรีตควรพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีได้ท้ังทางด้านราคาและ
สภาพแวดล้อม (รวมถึงการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) รวมกันไป แทนท่ีจะมองว่าถ้าการใช้เถ้าในส่วนผสมคอนกรีตไม่ทําให้คอนกรีตมี
ราคาตํ่าลงแล้วไม่ควรใช้เถ้าดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ซื้อคอนกรีตล้วนใช้ราคาของคอนกรีตเป็นหลักในการตัดสินใจ ซึ่งทําให้
การนําเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในงานคอนกรีตเป็นไปได้ยาก ยกเว้นเถ้าจากถ่านหินท่ีมีการใช้มากเพราะทําให้ราคาคอนกรีตลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด ขณะท่ีเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชนิดอื่น เช่น เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย หรือเถ้าปาล์มน้ํามัน ต้องมีกระบวนการบดหรือเพิ่มความ
ละเอียดให้แก่เถ้า ตลอดจนอาจต้องมีการใช้น้ํายาเคมีช่วยในการเพิ่มความสามารถในการเทมากข้ึน (เนื่องจากการบดเถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย 
และเถ้าปาล์มน้ํามัน ทําให้อนุภาคเป็นเหลี่ยมมุม และเถ้าแกลบหรือเถ้าชานอ้อยมีรูพรุนสูง) ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงข้ึนจึงดึงดูดการใช้งานน้อยลง 

 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจอยู่ในรูปของการสร้างแรงจูงใจหรือการอุดหนุนให้ผู้ผลิตและ
ผู้ใช้คอนกรีตใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนผสม  หรือใช้มาตรการในเร่ืองภาษีในการกําจัดท้ิงของเถ้าต่างๆ แล้วนําเงินภาษีดังกล่าวไป
อุดหนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนาและใช้เถ้าให้มากข้ึน จนกระท่ังไม่มีการท้ิงเถ้าอีกต่อไปหรือมีการท้ิงเถ้าเป็นจํานวนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได้ 

 

 7.4 มาตรฐานควบคุมคุณภาพของเถ้า : การกําหนดมาตรฐานของเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีเฉพาะเถ้าถ่านหินเท่านั้น 
เนื่องจากเถ้าถ่านหินเป็นปัญหาของประเทศที่พัฒนาแล้วเม่ือเกือบ 100 ปีก่อน ดังนั้นประเทศเหล่านี้จึงได้มีการลงทุนทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
เกี่ยวกับเถ้าถ่านหินเป็นจํานวนมากจนสามารถสร้างมาตรฐานข้ึนมาเพื่อกําหนดแนวทางการใช้งาน เช่น มาตรฐาน ASTM ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาตรฐาน BS ของประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น   ส่วนประเทศไทยเพิ่งมีการกําหนดเป็น มอก. 2135 เพื่อใช้ประโยชน์ของ
เถ้าจากถ่านหินเมื่อ พ.ศ. 2545 (ดูรูปท่ี 8) แต่มาตรฐานสําหรับเถ้าแกลบ เถ้าปาล์มน้ํามัน หรือเถ้าชานอ้อย ไม่พบว่ามีการกําหนดเป็นมาตรฐาน
ใน ASTM หรือ BS เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีไม่มีหรือมีน้อยมากในประเทศเหล่านี้ จึงไม่มีความจําเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อนําข้อมูลมาสร้างเป็น
มาตรฐาน ดังนั้นมาตรฐานของเถ้าแกลบ และเถ้าชานอ้อย จึงเป็นหน้าท่ีของนักวิจัยไทยหรือนักวิจัยชาวต่างประเทศท่ีประสบปัญหาของเถ้าต่างๆ 
เหล่านี้จะเป็นผู้ดําเนินการ      

 หากประเทศไทยมีมาตรฐานท่ีกําหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เชื่อว่าจะทําให้การใช้เถ้าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เพราะเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพจะได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่า
เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในงานคอนกรีต และท่ีสําคัญคือผู้ใช้สามารถใช้เถ้าดังกล่าวแทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณท่ีเหมาะสม และทําให้การใช้เถ้าจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในส่วนผสมคอนกรีตเป็นเรื่องธรรมดาท่ีไม่จําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต  

 ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีการร่างมาตรฐานเถ้าปาล์มน้ํามันใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต (PALM OIL FUEL ASH USE AS 
AN ADMIXTURE IN CONCRETE) ซึ่งอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของสํานักมาตรฐานอุตสาหกรรม  ซึ่งน่าจะเป็นมาตรฐานฉบับแรก
ของโลกท่ีกล่าวถึงการใช้เถ้าปาล์มน้ํามันเพื่อใช้ในงานคอนกรีต (ดูรูปท่ี 9) 

 



                        
รูปท่ี 8 มอก. 2135-2545 เถ้าลอยจากถ่านหิน        รูปท่ี 9 หน้าปกร่าง มอก. เถ้าปาล์มน้ํามัน 

ใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต [4]          ใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต 

 

8 การนําเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้เป็นวัสดุปอซโซลานงาน  

 เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่าสามารถพัฒนาให้เป็นวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) ที่ดีได้ โดยใช้แทนท่ี
ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อผลิตคอนกรีต โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนของคอนกรีตหรือเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีตให้ดีข้ึน 
เช่น เพิ่มความทนทานของคอนกรีตต่อสภาพการกัดกร่อน ช่วยปรับคุณสมบัติของคอนกรีตสดเพื่อให้ทํางานได้ง่ายข้ึน เป็นต้น   ประเทศไทยมี
วัสดุปอซโซลานหลายชนิด  บางชนิดมีการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมจนสามารถนํามาใช้ในงานคอนกรีต เช่น เถ้าถ่านหิน และมีเถ้าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกหลายชนิดท่ีเป็นวัสดุปอซโซลานท่ีมีศักยภาพสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีตได้ เช่น เถ้าแกลบ  เถ้าปาล์มน้ํามัน และ 
เถ้าชานอ้อย เป็นต้น      

 เหตุผลหลักท่ีควรใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรีตมากกว่าจะนําไปใช้ในงานประเภทอื่นเนื่องจาก   

 1. การใช้เถ้าเพื่อแทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรีตทําให้สามารถใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นจํานวนมาก เพราะ
ในแต่ละปีมีการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจํานวนมากคือประมาณ 30-40 ล้านตัน  ซึ่งหากใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมแทนท่ีปูนซีเมนต์เพียง
ร้อยละ 10 จะสามารถใช้เถา้ถึง 3 ล้านตันหรือร้อยละ 60 ของปริมาณท่ีผลิตได้ท้ังหมด ซึ่งเป็นปริมาณท่ีสูงและสามารถลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากเถ้าดังกล่าวออกไปได้อย่างมาก 

 2. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตคอนกรีตเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนมากและสามารถเรียนรู้ได้ง่าย โดยใช้บุคคลากรท่ีดําเนินงานในด้าน
ท่ีเกี่ยวกับคอนกรีตอยู่แล้วมาอบรมเพิ่มเติมก็สามารถเข้าใจและนําเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ได้โดยถูกต้องและเหมาะสม 



 3. ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากในการยึดวัสดุอันตรายต่างๆ ท่ีอาจมีในเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในเนื้อ
คอนกรีตและไม่แพร่กระจายหรือแพร่กระจายออกมาจากคอนกรีตได้น้อยมาก  ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงมากกว่าการปล่อยให้นําเถ้าจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไปท้ิงในพื้นท่ีเปิดโล่งหรือท้ิงโดยวิธีฝังกลบ  

 4. จากข้อมูลการศึกษาและงานวิจัยท้ังจากภายในและต่างประเทศล้วนให้ผลตรงกันว่าการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมข้างต้นท่ีมี
องค์ประกอบเคมีท่ีเหมาะสม มีการแทนท่ีปูนซีเมนต์ท่ีไม่มากจนเกินไป และเป็นเถ้าท่ีมีความละเอียดสูง พบว่าสามารถทําให้คอนกรีตมีคุณภาพและ
คุณสมบัติท่ีดีกว่าคอนกรีตท่ีไม่ผสมเถ้า ท้ังด้านกําลังและด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีการกัดกร่อนสูง  

 5. การใช้เถ้าจากอุตสาหกรรมเพื่อแทนท่ีปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต ทําให้ลดการใช้ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตลง  แต่ยังคง
ได้ปริมาณคอนกรีตเท่าเดิม    การลดปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ลงทําให้สามารถประหยัดพลังงานเพราะเผาเม็ดปูนซีเมนต์ลดลง  เมื่อเผา
ปูนซีเมนต์ลดลงจึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ  เพราะในการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน คาดว่าต้องปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูบรรยากาศประมาณ 1 ตัน เช่นกัน  

 

จากเหตุผลเบ้ืองต้นท้ัง 5 ข้อ เห็นได้ว่าการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรีตเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากเถ้าได้ดีและ
เหมาะสมท่ีสุด อย่างไรก็ตามอาจมีการใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดในงานประเภทอื่น เช่น นําไปทําปุ๋ย นําไปลดความเป็นกรดของดิน
เปรี้ยว (เถ้าส่วนใหญ่มักมีสภาพเป็นด่าง) แต่การใช้ประโยชน์ยังมีปริมาณน้อยมากเม่ือเทียบกับจํานวน 5 ล้านตันต่อปี ดังนั้นจึงขอฝากทุกๆ ท่าน
ช่วยกันพิจารณาส่งเสริมและหาลู่ทางจนสามารถนําเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในงานคอนกรีตได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม 

หมายเหตุ  บทความนี้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากบทความเรื่อง “เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม: ปัญหา ข้อจํากัด และการนําไปใช้งาน, ซึ่ง
เป็นหนึ่งในบทความจากหนังสือ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุในงานคอนกรีต, พิมพ์ครั้งท่ี 
3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, เรียบเรียงโดย ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล และ วีรชาติ  
ต้ังจิรภัทร และขอขอบคุณนักศึกษาจากห้องปฏิบัติการคอนกรีต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ท่ีกรุณา
จัดหารูปภาพเถ้าต่างๆประกอบบทความนี้  และนําเสนอในหนังสือ หนึ่งทศวรรษ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
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