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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัตทิ างกลของคอนกรีตผสมเถ้าชาน
อ้อยทีเ่ หลือใช้จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษานี้เป็ นการศึกษาสัดส่วนเถ้าชานอ้อยทีม่ ผี ล
ต่อแรงอัดในคอนกรีต โดยนาเถ้าชานอ้อยที่ผ่านการบดอัดละเอียดด้วยเครื่ อง Los Angeles Abrasion Machine
เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
นาไปแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 อัตราส่วนการผสม 1:2:4 กาลังอัดคอนกรีตที่
อายุ 28 วัน ตามมาตรฐานการออกแบบ เท่ากับ 180 กก./ซม2 จานวนชุดตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบหากาลังอัด
แบ่ งออกเป็ น 4 ชุ ด คือ แทนที่ปูน ซีเมนต์ป อร์ต แลนด์ ประเภท 1 ร้อ ยละ 0, 10, 20 และ30 โดยน้ าหนั ก ของ
ปูนซีเมนต์ ทาการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของคอนกรีตทีม่ สี ่วนผสมของเถ้าชานอ้อยที่ อายุ 1, 3, 5, 7, 14
และ 28 วัน โดยเปรียบเทียบกาลังอัดคอนกรีตทีอ่ ายุ 28 วัน ตามมาตรฐานการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่าค่า
กาลังอัดจากการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ในสัดส่วนร้อยละ 0 เท่ากับ 205 กก./ซม2 ร้อยละ 10
เท่ากับ 215 กก./ซม2 ร้อยละ 20 เท่ากับ 238 กก./ซม2 และร้อยละ 30 เท่ากับ 193 กก./ซม2 ซึง่ ค่ากาลังอัดของ
คอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 อัตราส่วนร้อยละ 20 มีค่ากาลังอัดมากกว่า
คอนกรีตมาตรฐาน และมีค่ากาลังอัดสูงสุดของการทดสอบ
คาสาคัญ: เถ้าชานอ้อย; คอนกรีต; วัสดุปอซโซลาน; กาลังอัด
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Abstract: The objective of this research is to study the mechanical properties of concrete mixed with
bagasse ash residues from industrial production processes. The process of experiment on bagasse ash
ratio effected to concrete compressive strength by the Los Angeles Abrasion Machine for 24 hours,
replaced to Portland cement type 1 at ratio 1:2:4 at curing ages 28 days, the compressive strength was
180 kg/cm2. The sample used in the compressive strength test was divided into 4 sets, which were to
replace 0, 10, 20 and 30 percent of Portland cement types by weight. The tests were determined the
effectiveness of concrete containing bagasse ash at 1, 3, 5, 7, 14 and 28 days, comparing the
compressive strength of concrete at 28 days according to test standards. The test results showed the
compressive strength from the replacement of Portland cement type 1 at 0% was 205 kg/cm², 10% was
215 kg/cm², 20% was 238 kg/cm² and 30% equals to 193 kg/cm². The compressive strength of concrete
mixed with bagasse ash replaced to Portland cement type 1 at 20% was highest compressive than the
reference standard.
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1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม มี พื ช
เศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ถั ่ว
เหลือง ยางพารา เป็ นต้น โดยเฉพาะอ้อยเป็ นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตน้ าตาลทราย อ้ อยมีการส่ งออกเป็ น
อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก [1] ปริ ม าณอ้ อ ยที่ น าส่ ง เข้ า
กระบวนการผลิตน้ าตาล 1 ตัน จะเหลือกากหรือชาน
อ้อยออกมาประมาณ 290 กิโลกรัม ในปี 2555 ไทยผลิต
อ้ อยทัง้ หมด 98.4 ล้ านตัน เมื่ อน าไปผลิต น้ าตาลจะ
เหลือเป็ นชานอ้อย 28.54 ล้านตันต่อปี และถ้าหากนา
ชานอ้อยเหล่านี้มาเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
เพื่อป้ อนให้กบั โรงงานผลิตน้ าตาลจะเหลือเถ้าชานอ้อย
ประมาณ 1 ล้านตัน มีการนาไปใช้ประโยชน์ทาปุ๋ ย และ
ส่วนใหญ่ใช้ถมทีแ่ ละกองทิง้ รกร้างอยู่ [2]
จากการศึกษาองค์ป ระกอบทางเคมีของเถ้าชาน
อ้อย พบว่ามีธาตุซิลกิ าเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
ของสารปอซโซลาน เมื่อนาไปบดละเอียดสามารถใช้
เป็ นสารปอซโซลานผลิตคอนกรีตได้ [3]
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัตทิ าง
กลของคอนกรีตโดยการนาเถ้าชานอ้อยทีเ่ หลือใช้จาก
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
และศึก ษาสัด ส่ ว นเถ้ า ชานอ้ อ ยที่มีผ ลต่ อ แรงอัด ใน
คอนกรีต โดยนาเถ้าชานอ้อยทีผ่ ่านการบดอัดละเอียด
โดยใช้ระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ประเภท 1 อัตราส่วนการผสม 1:2:4 กาลังอัด
คอนกรีตที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 180 กก./ซม2 สัดส่วน
เถ้าชานอ้อยที่ใช้แบ่งเป็ น 4 ชุด คือร้อยละ 0, 10, 20
และร้อ ยละ 30 ท าการทดสอบเพื่อ หาประสิท ธิภ าพ
ของคอนกรีตที่มสี ่วนผสมของเถ้าชานอ้อยที่อายุการ
บ่ม 1, 3, 5, 7, 14 และ 28 วัน

ประชุม ค าพุ ฒ และคณะวิจยั [4] ได้ศึกษาสมบัติ
ของมอร์ ต ามวลเบาโดยใช้ ว ัส ดุ จ ากธรรมชาติ เป็ น
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในการ
ทดลองใช้เส้นใยจากขยะเปลือกทุเรียนเป็ นวัสดุผสม
ใช้การร่อนค้างตะแกรงเบอร์ 200 เท่ากับ 1 ต่อ 2.75
โดยน้ า หนั ก ก าหนดอัต ราส่ ว นน้ า ต่ อ ปู น ซีเมนต์ใ น
สัดส่วนที่ 0.83 อัตราส่วนการใช้เส้นใยเปลือกทุเรียน
แทนที่ปูนซีเมนต์เท่ากับร้อยละ 0, 0.04, 0.06, 0.08,
0.10 และ 0.12 โดยน้ า หนั ก แล้ ว น าไปหล่ อ ก้ อ น
ตัว อย่ า งที่ จ ะใช้ท ดสอบก าลัง อัด ขนาด 5 × 5 × 5
ลู ก บาศก์ เซนติเมตร และหล่ อ ก้ อ นตัว อย่ า งที่จ ะใช้
ท ด ส อ บ ก าลั ง ดั ด ข น าด 4 × 4 × 16 ลู ก บ าศ ก์
เซนติเมตร แล้วนาก้อนตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มมาหาค่า
การดูดซึมน้ าและความหนาแน่ น ของมอร์ต าร์ท่ีอายุ
มอร์ตาร์ 7, 14 และ 28 วัน ผลการทดสอบพบว่าเมื่อ
ผสมเส้นใยเปลือกทุเรียนแทนทีป่ นู ซีเมนต์ในปริมาณที่
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้กาลังดัดและการดูดซึมน้าสูงขึน้ ส่วน
กาลังอัดและความหนาแน่ นต่ าลง สามารถนาผลการ
ทดสอบไปใช้งานจริงในเชิงปฏิบตั ไิ ด้
ในการศึกษาพฤติกรรมของซีเมนต์เพสต์ผสมวัสดุ
ปอซโซลานประยุ ก ต์ ใช้ กั บ พลัง งานไมโครเวฟที่ มี
การศึกษาพฤติกรรมของซีเมนต์เพสต์ผสมวัสดุปอซโซลานจาพวกเถ้าลอยและเถ้าแกลบในรูปแบบการทดสอบ
ด้ วยพลังงานไมโครเวฟ [5] ได้ ศึ ก ษาถึ งอุ ณ หภู มิ ท่ี
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ค่ าไดอิเล็กตริกและค่ า
ความจุความร้อนจาเพาะ โดยใช้อตั ราส่วนการแทนที่
ของเถ้ าลอยและเถ้ าแกลบในปู นซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 โดยน้ าหนักเท่ ากับร้อยละ 0, 10 และ 20
และอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุผงเท่ากับ 0.38 และ 0.45 จาก
ผลการศึกษาพบว่ าที่อ ัตราส่ วนน้ าต่ อ วัส ดุ ผ ง (W/B)
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เท่ากับ 0.38 จะมีอุณหภูมทิ เ่ี กิดจากปฏิกริ ยิ าไฮเดรชัน
สูงกว่าที่อตั ราส่วนน้ าต่อวัสดุผงเท่ากับ 0.45 ในส่วน
การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุป อซโซลานที่ม ากขึ้น
จะท าให้ อุ ณ หภู มิ ใ นการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าลดลงและ
อุณหภูมทิ เ่ี กิดจากปฏิกริ ยิ าไฮเดรชันของเถ้าลอยจะมี
ค่าสูงกว่ าของเถ้าแกลบ ในส่วนของค่าไดอิเล็กตริก
ควรเลือกค่าในช่วงระยะเวลาการก่อตัวเริม่ ต้นและเมื่อ
บ่ ม ได้ร ะยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว ควรปรับ พลัง งานให้ มีค่ า
ลดลงเพ ราะค่ า ไดอิ เ ล็ ก ต ริ ก จะลดลงตาม เวลา
ไม่ เช่น นัน้ จะท าให้ค วามชื้น ในวัสดุท ดสอบลดลงจน
แห้ง ส่งผลให้การพัฒนากาลังอัดตอนปลายลดลงได้
สาหรับค่าความจุความร้อนจาเพาะพบว่าที่อตั ราส่วน
น้ าต่อวัสดุผงใดๆ ของร้อยละการแทนทีเ่ ท่ากันทัง้ เถ้า
ลอยและเถ้าแกลบทีม่ คี วามละเอียด 4,000 ตร.ซม./ก.
จะมีค่าการคายความร้อนที่น้อยกว่าของเถ้าลอยและ
เถ้ าแกลบที่มีค วามละเอีย ด 5,000 ตร.ซม./ก. ทัง้ นี้
เนื่องจากที่ความละเอียด 5,000 ตร.ซม./ก. วัสดุจะมี
พื้ น ที่ ผิว ในการดู ด ซึ ม น้ า มากกว่ า ที่ ค วามละเอี ย ด
4,000 ตร.ซม./ก.ทาให้น้ าทีไ่ ม่ได้ใช้ในการทาปฏิกริ ยิ า
(Free Water) ลดน้ อยลง ส่ ง ผลให้ อุ ณ ห ภู มิ แ ละ
พลังงานในการคายความร้อนลดลงตามไปด้วย [5]
นอกจากนี้ ยังมีการศึก ษาโครงสร้างจุลภาคของ
ซีเมนต์ เพสต์ ผ สมเถ้ า ปาล์ ม น้ า มัน ที่เป็ น การศึก ษา
โครงสร้า งจุ ล ภาคของซี เมนต์ เพสต์ ผ สมเถ้ า ปาล์ ม
น้ามันโดยนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาบดให้ มีความละเอียด
แตกต่างด้วยกัน 2 ขนาดคือขนาดอนุ ภ าคใกล้เคีย ง
ปูนซีเมนต์และขนาดอนุ ภาคเล็กกว่าปูนซีเมนต์ โดย
ปู น ซี เมนต์ ป อร์ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 ผสมเถ้ าปาล์ ม
น้ามันในอัตราส่วนร้อยละ 0, 20 และ 40 โดยน้าหนักของ
วัสดุประสาน อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35

ทดสอบความไม่เป็ นผลึกของเถ้าปาล์มน้ ามันโดยวิธี
เรียทเวลด์ กาลังอัดของเพสต์การทดสอบเพสต์โดยใช้
เทคนิคทางความร้อนการทดสอบกระจายขนาดโพรง
ของเพสต์ผลการทดสอบพบว่าเถ้าปาล์ม น้ ามัน เป็ น
วัสดุซิลิกาที่ไม่เป็ นผลึก กาลังอัดของเพสต์ผสมด้วย
เถ้าปาล์มน้ ามันขนาดหยาบมีค่าต่ ากว่าซีเมนต์เพสต์
OPC ขณะที่ เ พสต์ ผ สมเถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น ที่ มี ค วาม
ละเอียดมีกาลังอัดสูงกว่าการแทนทีเ่ ถ้าปาล์มน้ ามันที่
มีขนาดหยาบ เพสต์ท่ผี สมเถ้าปาล์มน้ ามันที่มีความ
ละเอีย ดร้อ ยละ 20 มีป ริม าตรโพรงทัง้ หมดต่ า ที่สุ ด
ปริม าณแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ข องเพสต์ ผ สมเถ้ า
ปาล์มน้ามันลดลงด้วยการแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเถ้าปาล์ม
น้ ามั น และมี ป ริ ม าณที่ ต่ า กว่ า ซี เ มนต์ เ พสต์ OPC
นอกจากนี้ ข นาดโพรงวิก ฤตของซีเมนต์ เพสต์ผ สม
เถ้าปาล์มน้ ามันมีค่ าต่ ากว่ าซีเมนต์เพสต์ OPCเพสต์
ผสมเถ้าปาล์ม น้ ามัน ที่มีค วามละเอียดช่วยลดขนาด
โพรงวิก ฤตมากกว่ า เพสต์ ผ สมเถ้ า ปาล์ ม น้ า มัน ที่มี
ขนาดหยาบ [6]
จิร วัฒ น์ ชาลีว รรณและ วีร ะ หอสกุ ล ไท [7] ได้
ศึกษาถึงระยะเวลาก่อตัวของเพสต์และกาลังรับแรงอัด
ของมอร์ ต าร์ ผ สมเถ้ า ชานอ้ อ ย-แกลบ-ไม้ บ ด เป็ น
การศึก ษาผลกระทบของอัตราการแทนที่และความ
ละเอียดของเถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้บ ดต่อระยะเวลา
ก่อตัวของเพสต์ และกาลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ โดย
นา เถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้จากโรงไฟฟ้ าชีวมวลของ
โรงงานน้ า ตาลมาบดให้มคี วามละเอียด 3 ขนาด คือ
บดหยาบ บดปานกลาง และบดละเอียดโดยมีขนาด
อนุ ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 30, 10, และ 0
ตามลาดับ [8] แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตรา
ร้อ ยละ 0, 20, และ 40 โดยน้ าหนั ก ของสารซีเมนต์
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ผลิตมอร์ตาร์โดยควบคุมค่าการไหลแผ่รอ้ ยละ 110±5
โดยการปรับปริมาณน้ า และเติมสารลดน้ าพิเศษ ผล
การทดสอบพบว่าระยะเวลาก่อตัวต้นและก่อตัวปลาย
จะเพิ่ม ขึ้น ตามปริมาณการแทนที่และความละเอีย ด
ของเถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้บดที่เพิ่มขึ้น [9] กาลังรับ
แรงอัด จะแปรผกผัน กับ ปริม าณเถ้า ชานอ้อ ยที่ผ สม
มอร์ตาร์ผสมเถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้บดละเอียดร้อยละ
20 มีกาลังรับแรงอัดสูงทีส่ ุด โดยทีอ่ ายุ 28 และ 90 วัน
กรณี ปรับปริมาณน้ ามีกาลังรับ แรงอัดคิดเป็ น ร้อยละ
98 และ 97 ของมอร์ตาร์ควบคุม ตามลาดับ กรณีเติม
สารลดน้ าพิเศษ มอร์ต้าร์ผสมเถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้
บดละเอียดร้อยละ 20 มีกาลังรับแรงอัดสูงสุดคิดเป็ น
ร้อยละ 131 และ 126 ของมอร์ตา้ ร์ควบคุม ตามลาดับ
[10-11]

ให้เติมหินและทรายลงไปอีก แต่ถ้าค่ายุบตัวน้ อยไป
ให้ เ ติ ม น้ าและซี เ มนต์ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยยั ง คงรั ก ษ า
อัตราส่วนน้าต่อซีเมนต์ไว้คงที่ [13]
ส่ ว นผสมที่ดีท่ีสุ ด คือ ส่ ว นผสมที่ใ ช้ป ริม าณของ
ซีเมนต์เพสต์น้อยที่สุด ส่วนผสมคอนกรีตที่มซี ีเมนต์
เพสต์ และทรายไม่เพียงพอสาหรับไปอุดในระหว่าง
ช่องว่างระหว่างหินจะทางานได้ยาก และเป็ นผลให้มี
ผิวหยาบ และเป็ นรังผึง้ แต่ถา้ มีซเี มนต์เพสต์และทราย
มากเกินไป จะได้ปริมาณคอนกรีตน้ อยและคอนกรีต
มักจะพรุน ต้องพยายามใช้หินมากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ โดยมีทรายในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้ความ
ข้นเหลวตามต้องการ เมื่อได้ส่วนผสมที่ดที ่สี ุดแล้วจึง
ปรับอัตราส่วนผสมตามปริมาณความชื้นในวัสดุผสม
เพื่อนาไปใช้ในงาน

2. การออกแบบปฏิ ภาคส่วนผสมคอนกรีต

2.2 วิ ธีการคานวณหาปฏิ ภาคส่วนผสม (ACI)
การค านวณหาปฏิ ภ าคส่ ว นผสมส าหรับ งาน
คอนกรีตทัวไป
่ สามารถดาเนินการตามวิธกี ารซึง่ เสนอ
โดยสถาบันคอนกรีตของอเมริกา (ACI 211.1-70) ซึ่ง
ให้ผ ลค่ อ นข้างแน่ น อนไม่ เปลี่ย นแปลง และถู ก ต้ อ ง
ทัง้ นี้ จะต้องทราบคุณ สมบัติต่ างๆ ของวัสดุ ท่ีใช้ท า
คอนกรีต เสี ย ก่ อ นเช่ น ความถ่ ว งจ าเพาะ หน่ วย
น้ าหนัก โมดูลสั ความละเอียด และเปอร์เซ็นต์การดูด
ซึม อีก ทัง้ วัสดุ ผ สมต้อ งมีส่ว นขนาดคละอยู่ในพิกัด
กาหนดด้วย [14]

2.1 วิ ธีทดลองผสม
การหาปฏิ ภ าคส่ ว นผสม ท าได้ โดยวิ ธี ท ดลอง
ส่วนผสม (Trial Mix Method) [12] เพื่อรักษาอัตราส่วน
น้าต่อซีเมนต์ หรือให้ได้กาลังตามต้องการ ขนาดรูปร่าง
ลัก ษณะ ผิวและสัด ส่ วนขนาดคละของวัสดุ เป็ นตั ว
ประกอบสาคัญในการหาสัดส่ วนที่จะให้การท างานที่
ต้องการและค่าใช้จ่ายต่า
เริม่ จากการเลือกอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ท่ตี ้องใช้
เทปูนซีเมนต์ตามปริมาณที่ช งั ่ ไว้ลงในถาดผสมและ
เติมปริมาณน้ าที่เตรียมไว้ผสมด้วยมือ จะได้ซีเมนต์
เพสต์ซ่งึ มีอตั ราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ตามต้องการ ชังหิ
่ น
และทรายซึ่งอยู่ในสภาวะผิวแห้งและอิ่มตัว แล้วเติม
หินและทรายลงสู่ซีเมนต์เพสต์ ผสมคลุกเคล้าให้เข้า
กัน และวัดค่าการยุบตัว ถ้าค่าการยุบตัวมากเกินไป

2.3 วิ ธีการดาเนิ นงาน
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงการทดลอง เพื่อศึกษา
คุณสมบัตทิ างกลของคอนกรีต โดยทาการแทนทีเ่ ถ้า
ชานอ้อยร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้าหนักของ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
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2.4 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
รายละเอียดวิธแี ละขัน้ ตอนการดาเนินงาน ดังแสดง
ในรูปที่ 1 - 3
1. เตรีย มเถ้ า ชานอ้ อ ยจากโรงงานผลิต น้ า ตาล
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (รูปที่ 1 (a))
2. น าเถ้าชานอ้อ ยมาร่อ นผ่ านตะแกรง เบอร์ 4,
เบอร์ 10 ค้างเบอร์ 20
3. นาเถ้าชานอ้อยทีค่ า้ งบนตะแกรงเบอร์ 20 มาชัง่
น้าหนักและบันทึกค่า (รูปที่ 1 (b))
4. อบเถ้าชานอ้อยที่ค้างบนตะแกรง เบอร์ 20 เป็ น
เวลา 24 ชัวโมง
่ หลังจากนัน้ นามาบดละเอียดด้วยเครื่อง
Los Angeles Abrasion Machine ทีเ่ วลา 24 ชัวโมง
่

5. นาเถ้าชานอ้อยบดละเอียดผสมกับคอนกรีตด้วย
วิธีผสม ACI (รูปที่ 1 (c)) โดยผสมให้คอนกรีตรับแรง
กาลังอัดที่ 180 กก./ซม2 อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1:2:4
ใช้เถ้าชานอ้อยร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ าหนั ก
แทนที่ ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ ประเภทที่ 1 โดยใช้
อัตราส่วนน้ า โดยการทดสอบ Slump Test เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C143 [15] ดังรูปที่ 1 (d) และรูปที่ 2
6. แกะแบบหล่อคอนกรีตเมื่อครบ 24 ชัวโมง
่ และบ่ม
คอนกรีตเป็ นเวลา 1, 3, 5, 7, 14 และ 28 วัน [16]
7. ทดสอบก าลังอัดคอนกรีต (Cylinder) ตามอายุ
การบ่ ม ที่ 1, 3, 5, 7, 14 และ 28 วัน ตามมาตรฐาน
ASTM C 39

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 1 วิธกี ารดาเนินงาน: (a) การเตรียมเถ้าชานอ้อยจากโรงงาน (b) การชังน
่ ้าหนักเถ้าชานอ้อยบดละเอียด
(c) การผสมคอนกรีตกับเถ้าชานอ้อย และ (d) ลักษณะแท่งคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย

The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

56

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.03.002
บทความวิจัย

(a)

(c)

(b)

(d)

รูปที่ 2 ลักษณะอัตราส่วนผสมคอนกรีต 1:2:4 โดยน้าหนักแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1:
เถ้าชานอ้อยแทนทีป่ นู ซีเมนต์ (a) ร้อยละ 0 (b) ร้อยละ 10 (c) ร้อยละ 20 และ (d) ร้อยละ 30

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
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3. ผลการศึกษาและการวิ เคราะห์ผล
ผลการทดสอบกาลังอัดของคอนกรีต ผสมเถ้า
ชานอ้ อ ยบดละเอี ย ดที่ 24 ชั ว่ โมง โดยแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 0, 10,
20 และ 30 โดยน้ าหนั ก ตามตารางที่ 1 และ
แสดงผลเปรียบเทียบดังรูปที่ 4
จากผลการเปรียบเทียบกาลังอัดคอนกรีต ทัง้ 4
อั ต ราส่ ว น ผ ส ม [17] โด ย มี อ ั ต ราส่ ว น 1:2:4
ประกอบด้ว ยปู น ซีเมนต์ป อร์ต แลนด์ป ระเภทที่ 1
เถ้าชานอ้อย ทราย หิน และน้ า เพื่อลดปูนซีเมนต์
โดยนาเถ้าชานอ้อยทดแทนในอัตราส่วน 0%, 10%,

20%, 30% นัน้ [18] ปรากฏว่า แทนที่เถ้าชานอ้อย
ที่ 0% เป็ นสัดส่วนที่ไม่มกี ารแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย
เถ้าชานอ้อยค่ากาลังอัดเป็ นไปตามมาตรฐานอายุ
การทดสอบที่ 28 วัน [19] มีค่ า 205.79 กก./ซม 2
แทนที่สัด ส่ ว นของเถ้ า ชานอ้ อ ยที่ 10% อายุ ก าร
ทดสอบที่ 28 วัน มี ค่ า สู ง กว่ า มาตรฐานเท่ า กั บ
215.20 กก./ซม 2 สัด ส่วนของเถ้าชานอ้อยที่ 20%
อายุ ก ารทดสอบที่ 28 วัน มี ค่ า สู ง กว่ า มาตรฐาน
เท่ ากับ 238.03 กก./ซม 2 และสัดส่วนของเถ้าชาน
อ้อยที่ 30% อายุก ารทดสอบที่ 28 วัน มีค่าต่ ากว่า
มาตรฐานเท่ากับ 193.64 กก./ซม2

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกาลังอัดคอนกรีตแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 0, 10, 20 และ 30
โดยน้าหนัก
กาลังอัดเฉลี่ย ( กก./ซม2 )
ขนาดก้อนตัวอย่าง สัดส่วนเถ้าชานอ้อย
(ร้อยละ)
( ซม. )
1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 14 วัน 28 วัน
Ø 10 x 30 ซม.
0
134.32 166.61 168.75 193.44 202.90 205.79
Ø 10 x 30 ซม.
10
179.68 181.53 186.03 199.52 203.27 215.20
Ø 10 x 30 ซม.
20
175.78 205.22 218.16 225.47 234.39 238.03
Ø 10 x 30 ซม.
30
116.74 123.58 166.60 170.65 189.88 193.64

รูปที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบกาลังอัดของคอนกรีต
The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

58

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.03.002
บทความวิจัย

4. บทสรุป
การศึ ก ษาสัด ส่ ว นของเถ้ า ชานอ้ อ ยที่ มี ผ ลต่ อ
แรงอัดในคอนกรีต เมื่อทาการวิเคราะห์ผลการศึกษา
และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
ของตัวอย่ างทดสอบก าลังอัดคอนกรีต ทัง้ 4 อัตรา
ส่ วนผสมโดยมีอ ัต ราส่ ว น 1 : 2 : 4 ประกอบด้ว ย
ปูน ซีเมนต์ป อร์ต แลนด์ป ระเภทที่ 1 เถ้า ชานอ้อ ย
ทราย หิน และน้ า โดยการวิจยั มีจุดประสงค์เพื่อลด
ปูนซีเมนต์และนาเถ้าชานอ้อยทดแทนในอัตราส่วน
ร้อ ยละ 0, 10, 20, และร้อ ยละ30 สามารถสรุ ป ผล
การศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
จากการท ดสอบ แรงอั ด ของคอนกรี ต ใน
ส่วนผสมสัดส่วนของเถ้าชานอ้อยทีอ่ ตั ราส่วนร้อยละ
0 ผสมปูน ซีเมนต์ป อร์ต แลนด์ป ระเภทที่ 1 ทราย
หิน และน้ า ตามอัตราส่วน 1:2:4 ที่ อายุ 28 วัน มี
ค่ากาลังอัดคอนกรีตที่ 205.79 กก./ซม 2 ซึ่งเป็ นค่า
ก าลั ง อั ด ในคอนกรีต ตามมาตรฐานทั ว่ ไปก่ อ น
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนอื่นทีแ่ ทนทีป่ นู ซีเมนต์ดว้ ย
เถ้าชานอ้อยตามสัดส่วนร้อยละโดยน้าหนัก
การทดสอบก าลังอัด คอนกรีต ของสัด ส่ วนเถ้ า
ชานอ้ อ ยร้อ ยละ 10 โดยน้ า หนั ก ของปู น ซี เ มนต์
ปอร์ต แลนด์ป ระเภทที่ 1 ผสม ทราย หิน และน้ า
ตามอัตราส่วน อายุการทดสอบที่ 28 วัน จะได้ค่ า
กาลังอัดคอนกรีต 215.2 กก./ซม2 พบว่าค่ากาลังอัด
คอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อนแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ป ระเภทที่ 1 ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นกว่าสัดส่วน
การผสมเถ้าชานอ้อยทีร่ อ้ ยละ 0
การทดสอบสัดส่วนของเถ้าชานอ้อยที่รอ้ ยละ 20
โดยน้ าหนักของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ผสม ทราย หิน และน้า ตามอัตราส่วน ทีอ่ ายุ 28 วัน

มีค่ากาลังอัดในคอนกรีต 238.03 กก./ซม2 ค่ากาลัง
อัดในคอนกรีตอัตราส่วนเถ้าชานอ้อยที่ผสมแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 20 มีค่า
กาลังอัดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า
การทดสอบกาลังอัดคอนกรีต ของตัวอย่างสัดส่วน
ผสมของเถ้าชานอ้อยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ทีเ่ พิม่ ขึน้ กล่าวคือ ส่วนผสมทีร่ อ้ ยละ 30
ผสม ทราย หิน และน้ า ทีอ่ ายุการทดสอบ 28 วัน มี
ค่ากาลังอัดในคอนกรีต 193.64 กก./ซม 2 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าค่ากาลังอัดในคอนกรีตอัตราส่วนเถ้าชาน
อ้อยทีผ่ สมแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ร้อยละ 30 มีค่ากาลังอัดลดลง การนาเถ้าชานอ้อย
ไปแทนที่ปูนซีเมนต์มีผลต่อกาลังอัดของคอนกรีต
ทาให้กาลังอัดของตัวอย่างทดสอบลดลงและต้องใช้
เวลาการบ่มนานขึ้นเพื่อให้ตวั อย่างทดสอบมีกาลัง
ต้านทานแรงอัดเพิม่ ขึน้ เนื่องจากตัวอย่างทดสอบมี
ป ริ ม า ณ เถ้ า ช า น อ้ อ ย ที่ ม า ก เกิ น ไ ป ท า ให้
ความสามารถในการต้ า นทานแรงอั ด ได้ ไ ม่ ดี
รายละเอียดดังแสดงการเปรียบเทียบในรูปที่ 5
การวิจยั ครัง้ นี้จงึ เป็ นการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางทางกายภาพและทางกลของตัวอย่างทดสอบ
สามารถสรุป อัต ราส่ วนที่เหมาะสม คือ อัต ราส่ว น
ร้อยละ 10 และ 20 ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
จริงและเพการลดปริม าณปูน ซีเมนต์ให้ม ากที่สุ ด
อัต ราส่ ว นที่แ นะน าคือ 20 เปอร์เซ็น ต์ แต่ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการบ่ ม ถึ ง 28 วัน จึง จะสามารถได้
ส่วนผสมของคอนกรีตทีม่ กี าลังอัดเหมาะสมกับการ
น าไปใช้ง านโครงสร้า งในลัก ษณะของโครงสร้า ง
แบบทัวไป
่ ประเภทบ้านพักอาศัย
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รูปที่ 5 การพัฒนากาลังอัดคอนกรีตที่ 180 กก./ซม2 ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียด 24 ชัวโมง
่
โดยแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 0, 10, 20, 30
5. ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒ นากาลังอัด ของคอนกรีต ด้วยการ
ผสมสัดส่วนของเถ้าชานอ้อยแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ป ระเภท 1 ตามสัด ส่ว นที่ก าหนดด้วยระยะ
การบ่มทีน่ านขึน้ จะส่งผลต่อกาลังแรงอัดคอนกรีตที่
เพิ่ม ขึ้น สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ปู พ้ืน ที่ไ ม่ ต้ อ ง
อาศัย การรับ น้ าหนั ก ที่สูงมากได้ ซึ่งก าลังอั ดที่ได้
จากการทดลองดังกล่าวจ าเป็ นต้อ งให้ผ่ านเกณฑ์
ม าต รฐาน อุ ต สาห กรรม ม อก.409-2525 ข อง
กระทรวงอุ ต สาหกรรมโดยพิ จ ารณ าปั จจั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง คื อ การเพิ่ ม ปริ ม าณ ปู น ซี เ มนต์ ใ น
ส่วนผสม อายุการบ่ม ขนาดคละ และขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน
2. การผสมสัดส่วนของเถ้าชานอ้อยในส่วนผสม
ของคอนกรีต สามารถนามาใช้ทดแทนวัสดุผสมใน
ปูนซีเมนต์เพียงทางเลือกหนึ่งเท่านัน้ ยังคงจาเป็ นที่

จะต้ อ งมี ก ารศึก ษาต่ อ ยอดเชิ ง ลึก ต่ อ ไป เพื่ อ ให้
สามารถต่ อ ยอดในการพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ใ นเชิ ง
โครงสร้างได้อย่างมีความแม่นยาและเกิดเป็ นวัสดุ
ผสานที่มีเกณฑ์ ก าหนดคุ ณ ภาพอย่ า งเป็ นระบบ
และต่อยอดความรูใ้ นการคิดค้นวัสดุทดแทนชนิดอื่น
ๆ เพื่อพัฒนากาลังอัดให้ใช้งานได้จริง เพื่อเป็ นการ
ลดมลภาวะเรื่องของขยะเหลือใช้ทางการเกษตร
3. การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการทดสอบคุ ณสมบัติของ
คอนกรีตภายในห้องปฏิบตั กิ ารและได้ผลการทดสอบ
เทียบกับมาตรฐาน แต่ควรมีการต่อยอดประยุกต์ใช้
จริง และศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานจริง
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ทส่ี นับสนุนการดาเนินการวิจยั ให้
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ในการสนั บ สนุ นสถานที่
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดาเนินการวิจยั
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