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คอนกรีตท่ีไม่ใช้ปูนซีเมนต์เปน็ส่วนผสม 
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หน้า 2                                                                                     สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) 

วิศวกรทั �วไปที�อ่านหัวขอ้ของบทความนี� อาจจะประหลาดใจว่าเป็นไปไดห้รือที�คอนกรีตจะไม่มี

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมแต่จากผลงานวิจยัที�ผ่านมาทั�งในและต่างประเทศเป็นเครื�องพิสูจน์ไดดี้ว่า ใน

ปัจจุบนันักวิจยัดา้นคอนกรีตและวสัดุไดม้ีการคิดคน้หาวสัดุประสานชนิดอื�นมาใชท้ดแทนปูนซีเมนต์ได้

แล้ว  เช่น วัส ดุจี โอโพลิเมอร์ [1,2] และรวมถึงหัวข้อของบทความนี� คื อ คอนกรีตที� ใช ้กาก

แคลเซียมคารไ์บด์ผสมวสัดุปอซโซลาน [3,4] มาใชเ้ป็นวสัดุประสานเพื�อเชื�อมประสานกบัมวลรวมโดย

ไม่ใชปู้นซีเมนต์ บทความนี� จึงเป็นประโยชน์ต่อวิศวกรหรือผูใ้ชค้อนกรีตทั �วไปที�จะไดท้ําความรูจ้ักกับ

คอนกรีตที�ไม่ใชปู้นซีเมนต์เป็นส่วนผสม โดยใชส้่วนผสมระหว่างกากแคลเซียมคารไ์บด์และวสัดุปอซโซ

ลานที�มีอยู่ในประเทศไทยเป็นวสัดุในการเชื�อมประสาน นอกจากนี� ในบทความยงัแสดงผลการทดสอบ

กาํลงัอดัของคอนกรีตดังกล่าว เพื�อที�วิศวกรหรือผูใ้ชค้อนกรีตอาจจะหยิบยืมส่วนผสมคอนกรีตดังกล่าว

นําไปใชใ้นการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจริงๆ กระผมก็มีความยินดีครบั 

 

เป็นที�รูก้ันดีว่าในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ส่งผลใหเ้กิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) ในปริมาณที�สูงถึงประมาณ 0.9 ตัน ต่อการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ในขณะที�โลกของเราตอ้งการ

ใชปู้นซีเมนตใ์นแต่ละปีในปริมาณที�สูงถึงประมาณ 2.8 พนัลา้นตนั เพื�อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมการ

ก่อสรา้งจึงอยากใหท้่านผูอ้่านไดล้องพิจารณาดูว่าเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์นั�นไดม้ีการ

ปล่อยกา๊ซ CO2 เฉลี�ยในปริมาณที�สูงถึง 2.5 พนัลา้นตนัต่อปีซึ�งสอดคลอ้งกบัปัญหาภาวะโลกรอ้นที�ส่งผล

โดยตรงต่อการใชช้ีวิตของมนุษยใ์นทุกวนันี�  ทําใหใ้นบางประเทศรวมถึงบางภาคธุรกิจไดม้ีการกําหนด

แผนนโยบายการจดัการเพื�อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่ชั�นบรรยากาศดงันั�นคอนกรีตที�ใชก้าก

แคลเซียมคารไ์บด์ผสมวสัดุปอซโซลานเป็นวสัดุประสาน สามารถจดัใหเ้ป็นคอนกรีตที�ช่วยลดการปล่อย

กา๊ซ CO2 ไดเ้ป็นอยา่งดีเนื�องจากการไม่ใชปู้นซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตนั�นเอง 

 

กากแคลเซียมคารไ์บด์เป็นส่วนที�เหลือทิ� งจากการทาํปฏิกิริยาเคมีระหวา่งแคลเซียมคารไ์บด์กบันํ�า

ในกระบวนการผลิตก๊าซอะเซทิลีน ซึ�งเป็นก๊าซที�ใชก้ันมากในอุตสาหกรรมการเชื�อมและการตัดโลหะ   

โดยปกติกากแคลเซียมคารไ์บด์อยู่ในรูปของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)�) ซึ�งแสดงในสมการที� � 

เป็นโคลนเหลวสีเทาอมขาว มีสภาพความเป็นด่างสูง เมื�อปล่อยใหต้กตะกอนและแหง้ตามธรรมชาติจะ

จบัตวัเป็นกอ้นและมีสีขาวเพิ�มขึ� นเมื�อความชื� นมีปริมาณลดลง แต่ละเดือนมีกากแคลเซียมคารไ์บด์ที�ตอ้ง

ทิ� งจากโรงงานแห่งหนึ�งมากถึง 1,000 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 12,000 ตันต่อปี ซึ�งทางโรงงานไม่

สามารถนํากากแคลเซียมคารไ์บดไ์ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดน้อกจากนําไปทิ� ง (ดรููปที� 1) 

 

( )
22222 OHCa+HC→OH2+CaC  (1) 
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รูปที� 1 กากแคลเซียมคารไ์บดที์� นาํมาทิ�ง 

 

ในประเทศไทยพบวสัดุปอซโซลานไดห้ลายชนิดเช่น เถา้ถ่านหิน เถา้แกลบ-เปลือกไม ้และเถา้

ปาล์มนํ�ามัน ซึ�งเป็นเถา้ที�ไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมที�ใชว้ัตถุดิบตามภูมิภาคต่างๆ ไปเผาเพื�อผลิต

พลังงานไฟฟ้า เป็นตน้ สําหรับวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) ตามคําจํากัดความของมาตรฐาน ASTM 

C618 [5] หมายถึง วัสดุที�ประกอบด้วยออกไซด์ของซิลิกา (Siliceous) หรือ ซิลิกาและอลูมินา 

(Siliceous and Aluminous) เป็นองค์ประกอบหลัก วัสดุปอซโซลานโดยทั �วไปมีคุณสมบัติของวัสดุ

ประสานน้อยมากหรือไม่มีเลย แต่เมื�อวัสดุปอซโซลานมีความละเอียดสูงและมีความชื� นที�เพียงพอ

สามารถทําปฏิกิริยากบัด่างหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)�) ทําใหไ้ดส้ารประกอบที�มีคุณสมบัติ

ในการยึดประสานได้ดีคล้ายกับปูนซีเมนต์ หรือเรียกปฏิกิริยาที�เกิดขึ� นนี� ว่าปฏิกิริยาปอซโซลาน 

(Pozzolanic reaction)    

 



 

 

หน้า 4                                                                                     สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) 

บทความนี� จึงนํากากแคลเซียมคารไ์บด ์(CR) และวสัดุปอซโซลาน เช่น เถา้ถ่านหิน (FM และ FN) 

เถา้แกลบ-เปลือกไม ้(RA) และเถา้ปาลม์นํ�ามนั (PA) ที�ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพดว้ยการบดใหข้นาด

อนุภาคมีความละเอียด มาผสมกนัในอตัราส่วนที�เหมาะสม เพื�อใชแ้ทนปูนซีเมนต์เป็นวสัดุประสานใน

การหล่อคอนกรีต โดยอาศยัการทําปฏิกิริยาปอซโซลานระหว่างกากแคลเซียมคารไ์บด์และวสัดุปอซโซ

ลานจากเถา้โรงงานอุตสาหกรรม เพื�อสรา้งกาํลงัอดัใหแ้ก่คอนกรีต อตัราส่วนผสมของคอนกรีต ไดแ้สดง

ในตารางที� 1 ทาํการทดสอบกาํลงัอดัของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. สูง 

20 ซม. ที�อายุ 7, 28, 60, 90 และ 180 วนั ซึ�งไดแ้สดงผลการทดสอบไวใ้นตารางที� 2 ดว้ยเช่นกนั 

 

สญัลกัษณที์�ใชใ้นการทดสอบ 

Concrete symbol {CR-FM, CR-FN, CR-PA, CR-RA} (0.45) 

       โดย: CR-FM คือ รอ้ยละ 30 โดยนํ�าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับรอ้ยละ 70

โดยนํ�าหนักของเถา้ถ่านหินภาคเหนือบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

CR-FN คือ รอ้ยละ 30 โดยนํ�าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับรอ้ยละ 70

โดยนํ�าหนักของเถา้ถ่านหินภาคกลางบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

 CR-PA คือ รอ้ยละ 40 โดยนํ�าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับรอ้ยละ60

โดยนํ�าหนักของเถา้ปาลม์นํ�ามนัภาคใตบ้ด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

CR-RA คือ รอ้ยละ 50 โดยนํ�าหนักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับรอ้ยละ50

โดยนํ�าหนักของเถา้แกลบ-เปลือกไมภ้าคกลางบด ใชเ้ป็นวสัดุประสาน 

(0.45) คือ ค่าอตัราส่วนระหวา่งนํ�าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.45  

 

ตารางที� 1  อัตราส่วนผสมของคอนกรีต 

Concretes 

Mixture Proportions (kg/m3) W/B Slump 

CR FM FN PA RA Sand C-Agg. Water 
Super 

P. 
 (mm) 

CR-

FM(0.45) 
135 315 - - - 735 940 203 - 0.45 100 

CR-FN(0.45) 135 - 315 - - 705 905 198 9.0 0.45 65 

CR-PA(0.45) 180 - - 270 - 710 910 201 2.9 0.45 80 

CR-RA(0.45) 225 - - - 225 700 895 197 10.1 0.45 75 
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ตารางที� 2  ผลการทดสอบกาํลงัอัดของคอนกรีต 

Concretes 
Compressive Strength (ksc) 

7 days 28 days 60 days 90 days 180 days 

CR-FM(0.45) 73 125 164 199 225 

CR-FN(0.45) 110 290 323 343 350 

CR-PA(0.45) 68 125 149 161 189 

CR-RA(0.45) 48 115 116 125 141 

 

ผลการทดสอบพบว่าวสัดุประสานที�ทําจากส่วนผสมระหว่างกากแคลเซียมคารไ์บด์กบัวสัดุปอซโซ

ลาน ชนิดต่างๆ เช่น เถา้ถ่านหินทางภาคเหนือ เถา้ถ่านหินภาคกลาง เถา้ปาลม์นํ�ามนัภาคใต ้และเถา้

แกลบ-เปลือกไมใ้นภาคกลางของประเทศไทย มีคุณสมบัติในการยึดประสานและสามารถใชแ้ทน

ปูนซีเมนต์ในการผสมคอนกรีตได้ ค่ากําลังอัดของคอนกรีตมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 115 ถึง 290  

กก./ซม.2 ที�อายุ 28 วนั และกาํลงัอดัของคอนกรีตมีการพฒันาเพิ�มสูงขึ� นเมื�อมีอายุในการบ่มเพิ�มขึ� น ซึ�ง

คลา้ยกบัคอนกรีตธรรมดาทั �วไปแมว้า่คอนกรีตดงักล่าวไม่ใชปู้นซีเมนต ์โดยที�อายุ 90 วนั คอนกรีตมีค่า

กําลังอัดอยู่ในช่วงระหว่าง 125 ถึง 343 กก./ซม.2 ทั�งนี� ค่ากําลังอัดที�ไดข้ึ� นอยู่กบัชนิดของวสัดุปอซโซ

ลานและอตัราส่วนผสมที�ใช ้โดยคอนกรีตที�ใชว้สัดุประสานจากส่วนผสมของกากแคลเซียมคารไ์บด์และ

เถา้ถ่านหินในภาคกลางใหก้ําลังอัดสูงที�สุดในทุกอายุการทดสอบ โดยใหค้่ากําลังอัดเท่ากับ 290  

กก./ซม.2 ที�อายุ 28 วนั และเพิ�มขึ� นเป็น 350 กก./ซม.2 ที�อายุ 180 วนั แมว้่าคอนกรีตดังกล่าวไม่มี

ปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสม 

 

จากผลการทดสอบกําลังอัดที�ไดแ้สดงไวใ้นตารางที� 2 ชี� ใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่าคอนกรีตที�ทําจาก

ส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์และวัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานใหค้่ากําลังอัดอยู่ในช่วงที�

น่าสนใจและสามารถนํามาใชใ้นการก่อสรา้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได ้โดยเฉพาะอาคารสูง อาคาร

ขนาดใหญ่ หรืออาคารโรงงาน ที�ระบุค่ากําลังอัดประลัยของคอนกรีตทรงกระบอกไว ้เท่ากับ 280 ถึง 

320 กก./ซม.2 ที�อายุ 28 และ 90 วนั ตามลาํดับ และยงัส่งผลใหอ้าคารที�ใชค้อนกรีตที�ไม่มีปูนซีเมนต์

เป็นส่วนผสมนี�  มีความเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มเนื�องจากวสัดุประสานชนิดใหม่นี� ลดการปล่อยก๊าซ CO2 

ออกสู่ชั�นบรรยากาศไดด้ว้ย 
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หากวิศวกรหรือผูใ้ชค้อนกรีตท่านใดสนใจหรืออยากแลกเปลี�ยนประสบการณ์เกี�ยวกับหัวขอ้ใน

บทความนี� กระผมก็มีความยินดีครบั 
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