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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้ศึกษาสมบัติเบื้องต้น สมบัติทางกล และความคงทนของคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราและผง
หินปูนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC) สมบัตเิ บื้องต้นที่ทาการศึกษาประกอบด้วยความข้นเหลวปกติ
และระยะการก่อตัวของเพสต์ สมบัติทางกล ได้แก่ กาลังรับแรงอัด ค่าการยุบตัว และความพรุนของคอนกรีต และ
สมบั ติ ด้ า นความคงทน ได้ แ ก่ การเกิ ด คาร์ บ อเนชัน ของคอนกรีต โดยท าการแทนที่ น้ า ยางพาราใน OPC
ร้อ ยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยน้ าหนั ก ตามล าดับ และท าการแทนที่ ผ งหิ น ปู น ใน OPC ร้อยละ 5, 10 และ 15
โดยน้ าหนัก ตามลาดับ อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน 0.55 ผลการศึกษา พบว่า ความข้นเหลวปกติของเพสต์ผสมน้ า
ยางพาราและผงหินปูนมีค่ามากกว่าของ OPC ล้วน ส่วนระยะการก่อตัวของเพสต์ผสมน้ ายางพารามีค่ามากกว่าของ
OPC ล้วน ในขณะของเพสต์ผสมผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของเพสต์ OPC ล้วน ค่าการยุบตัวของ
คอนกรีตผสมน้ ายางพาราและผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าของ OPC ล้วน นอกจากนี้พบว่า การแทนที่น้ ายางพาราและ
ผงหินปูนในปริมาณทีเ่ หมาะสม ทาให้สมบัตทิ างกล รวมถึงสมบัตดิ า้ นความคงทนดีขน้ึ
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Abstract: This research aims to study the basic properties, mechanical properties and durability of
concrete with partial replacement of cement by rubber latex and limestone powder in ordinary Portland
cement (OPC). The investigation included basic properties were normal consistency and setting time of
paste. The mechanical properties studied were compressive strength, slump and porosity of concrete
and the durability property tested was carbonation of concrete. Concrete with the replacements of rubber
latex in OPC by weight was 0.5, 1 and 1.5%, and replacements of limestone powder in OPC by weight
were 5, 10 and 15%. The water to binder ratio was 0.55. The results showed that the water requirement
of paste with rubber latex and limestone powder was higher than that of OPC paste. Additionally, the
setting time of paste with rubber latex was higher than that of OPC paste, while paste with limestone
powder was lesser when compared to that of OPC paste. The slump of concrete with rubber latex and
limestone powder was lesser than that of OPC concrete. Moreover, it was found that a partial
replacement of cement with an optimum content of rubber latex and limestone powder makes
mechanical properties including better durability properties.
Keywords: Basic properties; Mechanical properties; Carbonation depth; Rubber latex; limestone powder
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1. บทนา
ในปั จจุ บ ันการก่ อสร้างถือเป็ นสิ่งที่สาคัญ ต่ อการ
พั ฒ นาโครงสร้ า งทางด้ า นสั ง คมของประเทศ และ
เทคโนโลยีเริม่ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานก่อสร้าง
มากยิง่ ขึน้ จึงเกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบ
โจทย์และตรงตามความต้องการในการใช้งานของวัสดุ
ก่อสร้างให้เกิดความแข็งแรง และทนทาน เพื่อรองรับ
การใช้งานโครงสร้างต่ าง ๆ ในอนาคต โดยโครงสร้าง
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคอนกรีต การพัฒนาคุณภาพ
ของคอนกรีตจึงเป็ นสิ่งสาคัญหลักที่ทางผู้พ ัฒนาและ
ผูใ้ ช้งานต่างให้ความสาคัญมากขึน้ ในปั จจุบนั โครงสร้าง
คอนกรีตที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั มีหลายรูปแบบ เช่น อาคาร
บ้านเรือน อาคารสาธารณะ ถนน เป็ นต้น สิ่งที่จาเป็ น
คือ หลักการออกแบบให้โครงสร้างสามารถรับน้ าหนัก
ตามที่ออกแบบตลอดอายุการใช้งาน โดยปราศจากการ
ซ่อมแซมในระดับที่เกินกว่าการคาดหมายเอาไว้ โดย
ปกติอายุการใช้งานที่ต้องการของโครงสร้างแต่ละชนิด
ไม่ เท่ ากัน โดยขึ้น อยู่ กับ ลัก ษณะของโครงสร้าง เช่ น
ขนาด สถานที่ ท่ี โ ครงสร้ า งนั ้ น อยู่ และราคาของ
โครงสร้างนัน้ ๆ เป็ นต้น โดยทัวไปจะนิ
่
ยมออกแบบโดย
ใช้ ค่ า ก าลั ง อั ด ของคอนกรี ต และค่ า การยุ บ ตั ว ของ
คอนกรีต แต่ถ้านาคอนกรีตไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่
แตกต่างกันอายุของโครงสร้างจะไม่เท่ากัน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งในสภาวะแวดล้ อ มที่ รุ น แรง คอนกรีต จะมี
คุณสมบัตทิ างกลโดยเฉพาะคุณสมบัตกิ ารรับแรงต่ าลง
ไปตามกาลเวลา เนื่ องจากถู กกระท าจากปั จจัยหลาย
อย่างในสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางกายภาพ และทางเคมี เช่น
การเสื่อมสภาพของคอนกรีตจากคาร์บอเนชัน การกัด
กร่ อ นโดยกรด การกั ด กร่ อ นโดยซั ล เฟต และการ
เสื่อมสภาพจากคลอไรด์ เป็ นต้น

โครงสร้ า งคอนกรี ต ที่ เสื่ อมสภ าพ เนื่ องจาก
คาร์บอเนชัน ส่ วนใหญ่ เป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กที่อยู่ในเขตที่มีการจราจรหนาแน่ น เพราะสัมผัส
กั บ ก๊ าซ ค าร์ บ อน ได ออก ไซ ด์ ใน ป ริ ม าณ ที่ สู ง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดงั กล่าวจะเข้าไปทาปฏิกิรยิ า
กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในซีเมนต์เพสต์ ท าให้เกิด
แคลเซียมคาร์บอเนต ดังสมการที่ 1 ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
เรียกว่าปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน ซึ่งท าให้ความเป็ นด่าง
ของคอนกรีตลดลงและส่งผลให้เหล็กเสริมเกิดสนิม [1]
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Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(1)

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมทีม่ กี ารส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรเป็ นจานวนมาก ซึ่งหนึ่ งในนั น้
คืออุตสาหกรรมส่งออกยางพารา โดยประเทศไทยในปี
2563 มี ผ ลผลิ ต น้ ายางพาราส่ ง ออกต่ างประเทศ
ประมาณ 4.24 ล้ า นตั น ต่ อ ปี [2] ในอดี ต ผลผลิ ต น้ า
ยางพาราที่ส่ งออกมีราคาค่ อนข้างสู ง แต่ ในปั จจุ บ ัน
อุ ตสาห กรรม ด้ านยางพ าราเกิ ดภ าวะผั น ผ วน
มีผลกระทบต่อการส่งออก รวมถึงยางพารามีราคาตกต่า
เนื่องจากหลายประเทศมีการเพาะปลูก และแปรรูปน้ า
ยางพาราที่ใช้ในอุตสาหกรรมเอง จึงส่ งผลกระทบต่ อ
ราคาน้ ายางพาราในประเทศในปั จจุบ ันเป็ นอย่างมาก
จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วเมื่ อ ปี พ .ศ. 2563 ราคา
ยางพาราตกต่า ทาให้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนมี
รายได้ ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ การด ารงชี พ [3] รัฐบาลได้ มี
นโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบ
ปั ญหาราคายางตกต่า โดยได้กาหนดแนวทางช่วยเหลือ
เกษตรกรหลายประการ และหนึ่งแนวทางสาคัญในการ
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวสวนยาง คื อ โครงการใช้
ยางพาราในภาครัฐ เพื่อยกระดับ ราคายางพาราและ
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เป็ นแนวทางในการนายางพารามาเป็ นส่วนผสมสาหรับ
การก่ อสร้างถนน หรือใช้ในงานบู รณะก่ อสร้างชัน้ พื้น
ทางหรือผิวทางจราจร ปั จจุ บ ัน วงการวิศวกรรมโยธา
พยายามที่ จะพั ฒ นาคุ ณ สมบัติ ข องวัสดุ ท่ี ใช้ ในการ
ก่อสร้างให้มีความสะดวกต่ อการใช้งาน แข็งแรง เบา
เป็ นมิต รต่ อสิ่งแวดล้ อ ม และสามารถรองรับ ต่ อ การ
เสื่อมสภาพได้เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่ าง ๆ กัน
โดยวัส ดุ ด้ า นคอนกรีต ถื อ ว่ าเป็ นวัส ดุ ห ลัก ของการ
ก่อสร้างและมีการใช้แพร่หลายในวงการวิศวกรรมโยธา
มีการพัฒนาด้านส่วนผสมตลอดจนแนวคิดการออกแบบ
เพื่ อ ให้ ค อนกรี ต มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเทได้
มีก าลังตามที่ ตั ง้ ไว้ รวมถึ งมี ค วามทนทาน เป็ นต้ น
แต่ อย่างไรแล้ว ศาสตร์ทางด้านวัสดุทดแทนคอนกรีต
ยังมีการศึกษาวิจยั อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนา
วัส ดุ ท ดแทนคอนกรีต โดยวัส ดุ บ างชนิ ด มี จุ ด เด่ น
จุดด้อยต่างกัน จากผลการวิจยั ที่ผ่านมา มีการพัฒนา
สูตรมอร์ตาร์ผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้เป็ นตัวเชื่อม
ประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ าชลประทาน ผลการวิจยั
แสดงให้เห็นว่ าการใช้น้ ายางพาราผสมคอนกรีตหรือ
มอร์ตาร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะทาให้มกี ารป้ องกัน
การรั ่วซึมของน้ าได้ดี [4] หรือการนาวัสดุเหลือทิ้ง เช่น
ผงหิ น ปู น ซึ่ ง จัด เป็ นวัสดุ ผ สมเพิ่ ม ในปู น ซี เมนต์ ท่ี
สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกลและความคงทนของ
วัสดุเชื่อมประสานในระยะยาวได้เช่นกัน [5]
จากทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ ทางผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงการ
พัฒนาวัสดุน้ ายางพารา ซึ่งเป็ นวัสดุทม่ี รี าคาตกต่าให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงผงหินปูนซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิ้งให้
เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยนามาประยุกต์ผสมผสานกับ
วั ส ดุ ค อนกรี ต และพั ฒ นาคอนกรี ต ที มี ส่ ว นผสม
ของน้ ายางพารา อัน ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ วงการ

วิศวกรรมโยธา เริม่ ตัง้ แต่สมบัติพ้นื ฐาน สมบัติทางกล
รวม ถึ งป้ องกั น การเสื่ อม สภ าพ เนื่ องจาก การ
คาร์ บ อเนชัน เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลที่ อาจเป็ นทางเลือกใหม่
ส าหรับ วงการก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า
ยางพาราทีเ่ กิดปั ญหาวิกฤติขน้ึ ในปั จจุบนั
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2. ระเบียบวิ ธีการศึกษา
2.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา
วัส ดุ ป ระสานที่ ใช้ ได้ แ ก่ ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 น้ ายางพาราและผงหิ น ปู น (ขนาดความ
ละเอียดอนุ ภาคเฉลี่ย 2 ไมโครเมตร) เป็ นวัสดุประสานใช้
แทนทีบ่ างส่วนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 โดย
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมี ความถ่วงจาเพาะ
ความละเอียดโดยวิธีเบลนของปู นซีเมนต์ ป อร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมี ความละเอียดโดย
วิธเี บลน และความถ่วงจาเพาะของวัสดุประสานทีใ่ ช้
Chemical
Composition (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
LOI
Free lime
Blaine Air
Permeability (cm2/g)
Specific Gravity (unit)

128

Cement
19.50
4.97
3.78
65.38
1.08
2.16
0.22
0.47
2.27
1.00

Limestone
Powder
0.45
0.05
0.03
55.20
0.34
<0.01
<0.01
0.01
43.12
-

3,250

5,210

3.12

2.69
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รูปที่ 1 แสดงภาพถ่ายขยายกาลังสูง (3,500 เท่า) ของ
อนุ ภาคปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีลกั ษณะเป็ น
เหลี่ยม ผิวค่อนข้างขรุขระไม่เรียบ และมีอนุ ภาคหลายๆ
ขนาดปนกันอยู่ ในขณะที่ผงหินปูนมีลกั ษณะของอนุ ภาค
เป็ นเหลี่ยม ผิวขรุขระไม่เรียบโดยมีลกั ษณะคล้ายกับกรณี

ของปูนซีเมนต์แต่มขี นาดของอนุ ภาคทีเ่ ล็กกว่า ตารางที่ 2
สมบัตพิ น้ื ฐานของน้ ายางพาราข้นธรรมชาติ 60% DRC มี
ปริมาณของแข็งในน้ ายางพาราร้อยละ 61 ความเข้มข้น
หรือปริมาณเนื้อยางแห้งร้อยละ 60 และความถ่วงจาเพาะ
0.94 เป็ นต้น

(a)
(b)
รูปที่ 1 ภาพถ่ายกาลังขยายสูง (3,500 เท่า) ของอนุภาค (a) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ (b) ผงหินปูน
ตารางที่ 2 ข้อมูลจาเพาะของน้ายางพาราข้นธรรมชาติ 60% DRC
Parameters
Total Solids Content (TSC)
Dry Rubber Content (DRC)

Unit
% by Mass
% by Mass

Specifications
61 (min)
60 (min)

Testing Results
61.58
60.06

pH Value at 26.6 oC
KOH No.
Alkalinity (as ammonia on total weight)
*Non Rubber Content (NRC)
*Alkalinity
(as ammonia on water phase)
*Volatile Fatty Acid Number
(VFA No.)
*Mechanical Stability Time (MST)
at 55% TSC
*Specific Gravity at 25 oC (SG)

% by Mass
% by Mass
% by Mass
% by Mass

11 (max)
0.7 (max)
0.65 - 0.75
1.7 (max)
-

10.49
0.65
0.7
1.53
1.81

-

0.05

0.0257

sec.

650 (min)

920

-

0.94 (min)

0.9448

ppm

40 (max)

30.25

*Magnesium Content (Mg)
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ISO 124:2014
W-CBI-QCU-04
Based on ISO 126:2005
ISO 976:2013
ISO 127:2012
ISO 125:2011
W-CBI-QCU-20
W-CBI-QCU-07
W-CBI-QCU-06 Based on
ISO 506:1992
ISO 35:2004
W-CBI-QCU-48 Based on
ISO 705:1994
W-CBI-QCU-46 Based on
ISO 11852:2011
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2.2 สมบัติด้านซีเมนต์ของวัสดุประสาน
ส าหรั บ สมบั ติ ด้ า นซี เ มนต์ ข องวั ส ดุ ป ระสาน
ประกอบด้วยความข้นเหลวปกติและระยะการก่อตัวของ
เพสต์ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 187 [6] และ
ASTM C 191 [7] ตามลาดับ การทดสอบหาค่ าความ
พรุน ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 642 [8] และค่ า
การยุบตัวและกาลังอัดประลัยของคอนกรีต ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C 143 [9] และ BS 1881-116 [10]
ตามล าดับ ในส่ ว นก าลังอัด ประลัย ของคอนกรีต ใช้
ตั ว อ ย่ า ง ข น า ด 100 x 100 x 100 ม ม . จ า น ว น
3 ตัวอย่างต่อหนึ่งสัดส่วนผสม หลังจากถอดแบบ 1 วัน
ทาการบ่มน้าจนถึงเวลาทาการทดสอบทีอ่ ายุ 28 วัน

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถูกปล่อยออกมาในปริมาณ
40,000 ppm และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ท่รี ้อยละ 50
ถึ ง 55 โดยระยะเวลาที่ ตั ว อย่ างเผ ชิ ญ กั บ ก๊ าซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ 28 และ 56 วัน เมื่อ ครบอายุ ท่ี
กาหนด นาไปทดสอบหาความลึกการเกิดคาร์บอเนชัน
มีข นั ้ ตอนการทดสอบ โดยผ่ าตัวอย่ างออกเป็ น 2 ซีก
โดยใช้เครื่องทดสอบกาลังอัดของคอนกรีต จากนัน้ ฉีด
สารละลายฟี นอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) ทีต่ วั อย่าง
ซึง่ จะปรากฏเป็ นสีม่วงในกรณีทไ่ี ม่เกิดคาร์บอเนชัน แต่
ในส่วนทีเ่ กิดคาร์บอเนชันตัวอย่างจะไม่มสี ี ใช้เวอร์เนียร์
วัดค่ าความลึกบริเวณที่ไม่ เกิ ดสีม่ วง (บริเวณที่ เกิ ด
คาร์บอเนชัน) ของคอนกรีตแต่ละซีกดังแสดงในรูปที่ 2
และนามาหาค่าเฉลีย่ ความลึกคาร์บอเนชัน

2.3 การเกิ ดคาร์บอเนชันของคอนกรีต
การศึกษาการเกิ ดคาร์บ อเนชัน ได้ห ล่ อคอนกรีต
ตั ว อย่ า งขนาด 100 x 100 x 100 มม. ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C 856 [11] ตัวอย่างคอนกรีตหลังจาก
หล่อลงแบบตัวอย่าง ทาการบ่ ม ตัว อย่ า งคอนกรีต ใน
แบบ โดยถอดแบบที่ อ ายุ 1 วัน แล้ ว น าตั วอย่ างไป
บ่ ม น้ าเป็ นเวลา 28 วัน หลังจากบ่ มครบระยะเวลาที่
ก าหนด น าตั ว อย่ างดังกล่ า วไปอบในตู้ เร่ งการเกิ ด
คาร์ บ อเนชัน ซึ่ งมี อุ ณ หภู มิ 30 5 oC โดยควบคุ ม

2.4 สัดส่วนผสมของเพสต์และคอนกรีตที่ใช้
ปริม าณของวัส ดุ ป ระสาน ที่ใ ช้ ในการหาความ
ต้ อ งการน้ า และระยะการก่ อ ตัว ของเพสต์ แสดงดัง
ตารางที่ 3 ส่ ว นตารางที่ 4 แสดงสัด ส่ ว นผสมของ
คอนกรีตที่ใช้ในการหาค่าการยุบตัว กาลังอัดประลัย
และความลึกคาร์บอเนชัน โดยคอนกรีตใช้อตั ราส่วน
น้ าต่ อ วัสดุ ป ระสาน (w/b) เท่ ากับ 0.55 โดยน้ า หนั ก
ตลอดการศึกษา

รูปที่ 2 การวัดความลึกคาร์บอเนชันของตัวอย่างคอนกรีต
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ตารางที่ 3 สัดส่วนผสม.(โดยน้าหนัก:กรัม).ของเพสต์ผสมยางพาราและผงหินปูนทีใ่ ช้ในการศึกษาปริมาณน้า
ทีเ่ หมาะสม.และการก่อตัว
ส่วนผสม
PC
PC-0.5LT
PC-1LT
PC-1.5LT
PC-5LP
PC-10LP
PC-15LP
PC-5LP-0.5LT
PC-5LP-1LT
PC-5LP-1.5LT
PC-10LP-0.5LT
PC-10LP-1LT
PC-10LP-1.5LT
PC-15LP-0.5LT
PC-15LP-1LT
PC-15LP-1.5LT

ปริมาณของวัสดุประสาน (กรัม)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ผงหิ นปูน
น้ายางพารา
ประเภทที่ 1
100
99.5
0.5
99
1
98.5
1.5
95
5
90
10
85
15
94.5
5
0.5
94
5
1
93.5
5
1.5
98.5
10
0.5
89
10
1
88.5
10
1.5
84.5
15
0.5
84
15
1
83.5
15
1.5

หมายเหตุ: PC หมายถึง เพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน, PC-0.5LT หมายถึง เพสต์ผสมน้ ายางพาราร้อยละ 0.5
และ PC-5LP-0.5LT หมายถึง เพสต์ผสมผงหินปูนร้อยละ 5 ร่วมกับน้ายางพารา ร้อยละ 0.5

ตารางที่ 4 ส่วนผสมของคอนกรีตทีใ่ ช้ในการหาค่าการยุบตัว กาลังอัดประลัย และความลึกคาร์บอเนชัน
ส่วนผสมของคอนกรีต (กิ โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
เนื้ อ ทราย
หิ น
น้า น้า+น้า
ที่ สัดส่วนผสม ปูนซีเมนต์ ผงหิ นปูน น้า
ประเภทที่ 1
ยางพารา ยางพารา (SSD) (SSD)
จาก
(น้า+เนื้ อ)
ยางพารา
1
C
435.00
845
1230 235 235.00
2
C-0.5LT
432.83
2.17
1.30
845
1230 235 235.87
3
C-1LT
430.65
4.35
2.61
845
1230 235 236.74
4
C-1.5LT
428.48
6.52
3.91
845
1230 235 237.61
5
C-5LP
413.25
21.75
845
1230 235 235.00
หมายเหตุ: C หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และ C-0.5LT หมายถึง คอนกรีตผสมน้ายางพาราร้อยละ 0.5
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ตารางที่ 4 ต่อ
ที่

สัดส่วนผสม

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C-10LP
C-15LP
C-5LP-0.5LT
C-5LP-1LT
C-5LP-1.5LT
C-10LP-0.5LT
C-10LP-1LT
C-10LP-1.5LT
C-15LP-0.5LT
C-15LP-1LT
C-15LP-1.5LT

ส่วนผสมของคอนกรีต (กิ โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ปูนซีเมนต์ ผงหิ นปูน น้า
เนื้ อ ทราย
หิ น
ประเภทที่ 1
ยางพารา ยางพารา (SSD) (SSD)
(น้า+เนื้ อ)
391.50
43.50
845
1230
369.75
65.25
845
1230
411.08
21.75
2.17
1.30
845
1230
408.90
21.75
4.35
2.61
845
1230
406.73
21.75
6.52
3.91
845
1230
389.33
43.50
2.17
1.30
845
1230
387.15
43.50
4.35
2.61
845
1230
384.98
43.50
6.52
3.91
845
1230
367.58
65.25
2.17
1.30
845
1230
365.40
65.25
4.35
2.61
845
1230
363.23
65.25
6.52
3.91
845
1230

น้า
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235

น้า+น้า
จาก
ยางพารา
235.00
235.00
235.87
236.74
237.61
235.87
236.74
237.61
235.87
236.74
237.61

หมายเหตุ: C หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และ C-0.5LT หมายถึง คอนกรีตผสมน้ายางพาราร้อยละ 0.5

3. ผลการทดสอบและวิ เคราะห์
3.1 ความต้องการน้าของเพสต์
ผลการศึก ษาความต้ อ งการน้ า ที่ค วามข้น เหลว
ปกติของเพสต์ แสดงดังรูปที่ 3 พบว่า ความต้องการ
น้ าของเพสต์ผสมน้ ายางพารา (ทัง้ ร้อยละ 0.5, 1 และ
1.5) มี ค่ า มากกว่ า กว่ า ของเพสต์ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ทัง้ นี้เนื่องจากน้ ายางพารามี
ลักษณะข้น อยู่ในรูปของสารแขวนลอย ทาให้เนื้อยาง
มีการดูดซึมน้าในการทาปฏิกริ ยิ า โดยอนุภาคของโพลิ
เมอร์จะแขวนลอยอยู่ในน้ ายางเหลว จากนัน้ จะก่อตัว
เป็ นฟิ ล์มทีเ่ กิดจากอนุ ภาคของโพลิเมอร์มารวมตัวกัน
ปฏิ กิ ริย าของส่ ว นผสมเป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน จึ ง ท าให้
ซีเมนต์เพสต์ต้องการน้ าเพิม่ เพื่อที่จะรักษาความข้น
เหลวปกติให้คงทีแ่ ละสามารถทางานได้ สอดคล้องกับ

งานวิ จ ัย ของ Y.Ohama และ P. Plangoen [12,13]
ส่ว นความต้ อ งการน้ า ที่เหมาะสมของเพสต์ ผ สมผง
หินปูน (ทัง้ ร้อยละ 5, 10 และ 15) มีค่ามากกว่าของ
เพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วนเช่นกัน
[14] ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผงหินปูน มีขนาดอนุ ภาคที่
ละเอี ย ด กว่ ารว ม ทั ง้ ว สั ด ุด งั ก ล่า ว ม คี ่า ค ว า ม
ถ่ว งจ าเพาะน้อ ยกว่า ของปูน ซีเ มนต์ป อร์ต แลนด์
ประเภทที ่ 1 ซึ่ง แทนที ่โ ดยน้ า หนัก ท าให้ม คี วาม
ต้องการน้าเพิม่ ขึ้น สาหรับน้ายางพารานัน้ มีลกั ษณะ
ข้น อนุ ภ าคเป็ น โพลิเ มอร์ อาจมีค วามต้อ งการน้ า
เพิม่ ขึ้น เช่น กัน ในขณะที่ก ารผสมด้ว ยน้ ายางพารา
ร่วมกับผงหินปูน มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับการผสม
ด้ว ยน้ า ยางพาราหรือ ผงหิน ปูน เพีย งชนิด เดีย ว
เหตุผลดังที่กล่าวแล้ว
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รูปที่ 3 ความต้องการน้าของเพสต์
3.2 ระยะการก่อตัวของเพสต์
ผลการศึกษาระยะการก่อตัวของเพสต์ แสดงดังรูปที่ 4
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้ ว น ระยะการก่ อ ตั ว ของเพสต์ ผ สมน้ า
ยางพาราจะช้ากว่า โดยอ้างอิงกับเส้นประสีแดงในรูปที่ 5
เปรียบเทียบกับของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 ล้วน ทัง้ นี้ เนื่องจากการผสมด้วยน้ ายางพารา ทาให้
ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง อีกทัง้ น้ายางพาราทีใ่ ช้ผสมอยู่ใน
รู ป ของสารแขวนลอย โดยอนุ ภาคของโพลิ เมอร์ จ ะ
แขวนลอยอยู่ในน้ ายางเหลว ซึ่งการท าปฏิกิริยาเกิดช้า
ส่วนระยะการก่อตัวของเพสต์ผสมผงหินปูน กลับพบว่า
เร็วกว่าของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
[14] ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะอนุ ภาคของผงหินปูนที่ค่อนข้าง
ละเอี ย ด สามารถเข้ า ไปแทรกระหว่ า งอนุ ภาคของ
ปูนซีเมนต์ ทาให้อนุ ภาคปูนซีเมนต์สมั ผัสกับน้ าได้มาก
The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 2.

ขึน้ ส่งผลให้ปฏิกริ ยิ าไฮเดรชันเกิ
่ ดมากขึน้ ส่วนเพสต์ผสม
น้ ายางพาราร่วมกับผงหินปูนมีแนวโน้ มที่สอดคล้องกับ
การผสมด้วยน้ ายางพาราและผงหินปูนเพียงอย่างเดียว
เหตุผลดังทีก่ ล่าวแล้ว
3.3 ค่าการยุบตัวของคอนกรีต
ผลการศึกษาค่าการยุบตัวของคอนกรีต แสดงดังรูปที่ 5
พบว่ า เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสม
น้ ายางพารามี ค่ าน้ อยกว่ า โดยเฉพาะเมื่อ แทนที่ ใน
ปริมาณทีม่ าก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับเส้นประสีแดง
ในรูปที่อ้างอิงกับของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน ทัง้ นี้เนื่องจากน้ ายางพาราในปริมาณ
มากเข้าจับตัวกับปูนซีเมนต์และทาปฏิกิรยิ ากับน้ าจน
เกิดเป็ นก้อนในลักษณะคอนกรีตที่แห้ง ส่ งผลให้มีค่ า
การยุ บตัวน้ อยลง ซึ่งผลการทดสอบเป็ นไปในทิศทาง
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เดียวกัน กับ ผลงานวิจ ัยในอดีตของ J. Wongpa และ
คณะ [15] ส่วนค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมผงหินปูน
มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ของคอนกรีต ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 ล้ ว นเช่ น กั น โดยเฉพาะเมื่ อ แทนที่ ใน
ปริม าณที่ ม าก ทั ง้ นี้ เพราะผงหิ น ปู น ต่ า งก็ มี ข นาด
อนุ ภ าคที่ ล ะเอี ย ดกว่ า ของปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์

ประเภทที่ 1 รวมทัง้ ความถ่วงจาเพาะทีน่ ้อยกว่า ซึง่ เป็ น
การแทนที่โดยน้ าหนัก ส่วนค่าการยุบตัวของคอนกรีต
ผสมน้ ายางพาราร่วมกับผงหินปูน ให้ค่ามี แนวโน้ มที่
สอดคล้องกับการผสมด้วยน้ ายางพาราหรือผงหินปูน
เพียงอย่างเดียว เหตุผลดังทีก่ ล่าวมาแล้ว

รูปที่ 4 ระยะการก่อตัวของเพสต์
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รูปที่ 5 ค่าการยุบตัวของคอนกรีต
3.4 ความพรุนของคอนกรีต
รู ป ที่ 6 แสดงค่ าร้อ ยละความพรุ น ของคอนกรีต
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ล้วน คอนกรีตที่
ผสมผงหินปู น และคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพารา โดย
ตัวอย่างคอนกรีตบ่มน้าทีอ่ ายุ 28 และ 56 วัน พบว่า ค่า
ความพรุนของคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราร้อยละ 0.5
และ 1 มีค่าความพรุนน้อยกว่าของคอนกรีตปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ น้ า
ยางพาราเกิดปฏิกิรยิ าก่อตัวเป็ นฟิ ล์มทีเ่ กิดจากอนุ ภาค
ของโพลิเมอร์มารวมตัวกัน เสมือนรวมตัวกันเป็ นเนื้ อ
เดี ย วกั บ คอนกรี ต ท าให้ ค อนกรี ต มี รู พ รุ น น้ อ ยลง
ในขณะที่มีคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราร้อยละ 1.5 ค่ า
ความพรุนมากกว่าของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน ทัง้ นี้เนื่องจาก ปริมาณน้ายางพาราใน
ปริม าณค่ อ นข้ า งมากเข้ า แทนที่ ปู น ซี เมนต์ ท าให้

ป ริ ม าณ ปู น ซี เม น ต์ ใน ส่ ว น ผ ส ม ลด ล ง ท าให้
เกิดปฏิกิรยิ าไฮเดรชันไม่เต็มที่ จึงทาให้คอนกรีตเกิด
ช่องว่างเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อความพรุนของเนื้อคอนกรีตให้
มากขึน้ เช่นกัน สาหรับความพรุนของคอนกรีตทีผ่ สมผง
หินปูนมีค่ าความพรุนใกล้เคียงหรือมากกว่ าเล็กน้ อย
เมื่อเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่
1 ล้ วน [16] ทั ง้ นี้ เนื่ องจากอนุ ภ าคที่ ละเอี ย ดรวมถึ ง
ปริม าณผงหิ น ปู น ที่ ไม่ ม าก เข้ าไปเติ ม เติ ม ช่ อ งว่ าง
ตลอดจนท าปฏิกิริยาไฮเดรชัน จึงท าให้คอนกรีตเกิด
ช่องว่างไม่มากนัก นอกจากนี้ยงั พบว่าระยะเวลาการบ่ม
ของคอนกรีตที่มากขึน้ จะทาให้ความพรุนของคอนกรีต
ลดน้ อ ยลง เพราะระยะเวลาการบ่ ม คอนกรีต ท าให้
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันที
่ ่สมบู รณ์ มากขึ้นเป็ นผลท าให้
คอนกรีตมีความทึบน้ ามากขึ้น ช่องว่างและความพรุน
ลดลงตามลาดับ
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รูปที่ 6 ความพรุนของคอนกรีตทีอ่ ายุบ่มน้า 28 และ 56 วัน
3.5 กาลังอัดประลัยของคอนกรีต
รู ป ที่ 7 แสดงค่ าก าลั ง อั ด ประลั ย ของคอนกรี ต
อัตราส่ วนน้ าต่ อวัสดุ ประสานเท่ ากับ 0.55 โดยตัวอย่ าง
คอนกรีตมีอายุ 14 และ 28 วัน พบว่ า เมื่อเปรียบเทียบ
ก าลังอั ด ประลัย ของคอนกรีต ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน กับคอนกรีตผสมน้ ายางพาราร้อยละ 0.5
และ 1 โดยคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราร้อยละ 0.5 และ 1
จะมีค่ามากกว่า ทัง้ นี้เนื่องจากการผสมด้วยน้ ายางพาราใน
ปริมาณร้อยละ 0.5 และ 1 น้ ายางพาราเกิดปฏิกิรยิ าก่อตัว
เป็ นฟิ ล์ มที่ เกิ ดจากอนุ ภาคของโพลิเมอร์ มารวมตัวกัน
เกิดปฏิกิรยิ ารวมตัวกันเป็ นเนื้อเดียวกับคอนกรีต เสมือน
เป็ นวัสดุ ประสาน มวลรวมกับคอนกรีตเข้าด้วยกัน ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของJ. Wongpa และ P. Shaji
[13,15] แต่ในทางกลับกัน เมื่อคอนกรีตใส่น้ ายางพาราใน
ปริมาณเพิ่มขึ้น คือ ร้อยละ 1.5 พบว่า มีกาลังอัดประลัย
The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 2.

น้อยกว่าของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ล้วน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะคอนกรีตมีปริมาณน้ ายางพาราใน
ปริมาณที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้น้ ายางพาราและวัสดุผสม
คอนกรีตรวมตัวกันได้ไม่ ดี มีรูโพรงช่ องว่ าง มี ความไม่
สม่ าเสมอของเนื้ อคอนกรีต จึงส่ งผลต่ อกระทบต่ อความ
พรุนของคอนกรีต ทาให้กาลังอัดลดน้ อยลง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ J. Wongpa และ P. Shaji [13,15] สาหรับ
คอนกรีตผสมผงหินปูน พบว่ากาลังอัดมีค่าใกล้เคียงและมี
แนวโน้มมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน อาจเป็ นเพราะ ผงหินปูนมี
อนุ ภาคที่ค่อนข้างละเอียด จึงเป็ นการช่วยในการเติมเต็ม
ในช่องว่างของเพสต์ ส่งผลให้กาลังใกล้เคียงหรือต่ าลงไม่
มากนั ก ส่ วนการผสมกรณี 3 วัสดุ ป ระสาน ก็ ให้ ผลใน
แนวโน้ ม ที่ สอดคล้ องกับ การผสมด้ วย 2 วัสดุ ป ระสาน
เหตุผลดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
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รูปที่ 7 กาลังอัดของคอนกรีตบ่มน้าทีอ่ ายุ 14 และ 28 วัน
สาหรับ งานวิจ ัย ครัง้ นี้ จะใช้ม าตรฐานการควบคุ ม
ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่จะนาผล
การทดลองไปใช้ในการพัฒ นางานด้านการทางต่อ ไป
โดยก าลังอัด ประลัย ของคอนกรีต ที่อ ายุ 28 วัน มีก าร
พัฒนากาลังอัดสูงกว่า 14 วัน และมีค่ากาลังอัดไม่น้อย
กว่ า 325 กก./ตร.ซม. ซึ่ ง ค่ า มาตรฐานก าลัง อัด ของ
คอนกรี ต ดั ง กล่ า วเป็ นค่ า มาตรฐานงานผิ ว จราจร
คอนกรีตทีก่ รมทางหลวงชนบททีใ่ ช้ในการออกแบบ [18]
ซึ่งคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราร้อยละ 1 มีค่ ากาลังอัด
สูงสุดอยู่ท่ี 458 กก./ตร.ซม.
3.6 ความลึกคาร์บอเนชันของคอนกรีต
รูปที่ 8 แสดงความลึกคาร์บอเนชัน ของคอนกรีต ที่
ระยะเวลาเผชิญ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28 วัน และ
56 วัน โดยตัวอย่างคอนกรีตบ่มน้ า 28 วัน ก่อนเผชิญ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่า ความลึกคาร์บอเนชัน
ของคอนกรีตที่ผสมด้วยน้ ายางพาราร้อยละ 0.5 และ 1
(ทัง้ ระยะเวลาเผชิญ ก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ 28 วัน
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และ 56 วัน) มีแนวโน้มไม่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับ
ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากการผสมด้วยน้ายางพาราในปริมาณร้อยละ 0.5
และ 1 น้ ายางพาราเกิดปฏิกิรยิ าก่อตัวเป็ น ฟิ ล์ม ที่เกิด
จากอนุ ภ าคของโพลิเมอร์ม ารวมตัวกัน เกิด ปฏิกิริย า
รวมตัว กัน เป็ น เนื้ อ เดีย วกับ คอนกรีต เสมือนเป็ น วัสดุ
ประสานมวลรวมกับคอนกรีตเข้าด้วยกัน ลักษณะเป็ น
เนื้ อ เดี ย ว กั บ ค อ น ก รี ต ท า ใ ห้ ค อ น ก รี ต ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปได้ยากขึน้ แต่ในทางกลับกัน
คอนกรีต ที่ ผ สมน้ า ยางพาราร้อ ยละ 1.5 มี ค วามลึ ก
ค าร์ บ อเน ชั น ม าก กว่ า ข องค อน ก รี ต ปู น ซี เ ม น ต์
ปอร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 ล้ ว น ทั ง้ นี้ อ าจเป็ นเพราะ
คอนกรีตมีปริมาณน้ายางพาราในปริมาณทีค่ ่อนข้างมาก
เป็ นการลดปริม าณปู น ซี เมนต์ ล งมาก ท าให้ ป ริม าณ
แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ลดลง จึง ท าให้
ความลึก คาร์บ อเนชัน มากขึ้น ส่ วนคอนกรีต ที่ผ สมผง
หิน ปู น ความลึก คาร์บ อเนชัน ไม่ แ ตกต่ า งกัน มากหรือ
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สูง กว่า ไม่ม ากเมื่อ เทีย บกับ ของคอนกรีต ปูน ซีเ มนต์
ปอร์ต แลนด์ป ระเภทที ่ 1 ล้ว น ทัง้ นี ้อ าจเป็ น เพราะ
อนุ ภ าคของผงหิน ปูน ที่เล็ก เข้า ไปอุด โพรงช่องว่า งใน
เพสต์ทาให้คอนกรีตแน่ น ขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เข้าไปได้ยากขึ้น จึงทาให้ความลึกคาร์บอเนชันน้อยลง
สาหรับ กรณีข องคอนกรีตที่ผสมน้ า ยางพาราร่วมด้ว ย
ผงหิน ปูน การเกิด คาร์บ อเนชัน มีท ศิ ทางเดีย วกัน กับ
การผสมด้วยน้ายางพาราและ/หรือผสมผงหินปูนเพียง
อย่า งเดีย ว ด้ว ยเหตุผ ลและสมบัต ิข องวัส ดุที ่ก ล่า ว
มาแล้ว อย่า งไรก็ต ามจากอายุข องและระยะการเกิด
คาร์บ อเนชัน ตัว อย่า งคอนกรีต สามารถค านวณค่า
ส มั ป ระ ส ทิ ธิ ์ค า ร์บ อ เน ช นั ได ้จ า ก ส ม ก า รที ่ (2)
[19, 20]

รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกคาร์
บอเนชันและอายุ (วัน1/2) ของคอนกรีต เมื่อเผชิญก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ี 28 และ 56 วัน และสามารถหา
ค่า สัม ประสิท ธิค์ าร์บ อเนชัน (k) แสดงดังตารางที่ 5
โดยการศึก ษาครัง้ นี้ ส ามารถสรุ ป เปรีย บเที ย บผล
การศึก ษาสมบัติ พ้ื น ฐานและการเกิด คาร์บ อเนชัน
ระหว่างของเพสต์/คอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ป ระเภทที่ 1 ด้ ว ยวัส ดุ ป ระสานต่ า งชนิ ด กั น
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 น้ ายางพาราและ
ผงหิน ปูน ) กับ ของเพสต์ /คอนกรีต ปู น ซีเมนต์ป อร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ดังตารางที่ 6

𝑑 = 𝑘 √𝑡

(2)

โดยที่ 𝑑 คือ ค่าความลึกการเกิดคาร์บอเนชัน (มม.) 𝑡 คือ เวลาอายุของคอนกรีต (วัน) และ 𝑘 คือ ค่าสัมประสิทธิคาร์
์ บอเนชัน (มม./ วัน1/2 )

รูปที่ 8 ความลึกคาร์บอเนชันของคอนกรีตทีเ่ ผชิญ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28 และ 56 วัน

รูปที่.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกคาร์บอเนชัน
และอายุ (วัน1/2) ของคอนกรีต
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ตารางที่ 5 สัมประสิทธิคาร์
์ บอเนชัน (k) ของคอนกรีต (คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และ
คอนกรีตกรณีวสั ดุประสาน 2 ชนิด)
สัดส่วนผสม
ค่าสัมประสิ ทธิ์ คาร์บอเนชัน, k (มม./วัน1/2)
C
C-0.5LT
C-1LT
C-1.5LT
C-5LP
C-10LP
C-15LP

0.72
0.71
0.69
0.90
0.65
0.76
0.84

ตารางที่ 6 สรุปเปรียบเทียบสมบัตพิ ้นื ฐานและความลึกคาร์บอเนชันระหว่างของเพสต์ /คอนกรีตผสมน้ ายางพารา
และผงหินปูน กับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
รายการ
ความต้องการน้าของเพสต์
ระยะการก่อตัวของเพสต์
ค่าการยุบตัวของคอนกรีต
ค่าความพรุนของคอนกรีต
กาลังอัดประลัยของคอนกรีต
ความลึกคาร์บอเนชันของ
คอนกรีต

กรณี ใช้ 2 วัสดุประสาน

กรณี ใช้ 3 วัสดุประสาน

LT

LP

LT+LP

มากกว่า
ช้ากว่า
น้อยกว่า
น้อยกว่า
(ยกเว้นแทนทีร่ อ้ ยละ 1.5)
มากกว่า
(ยกเว้นแทนทีร่ อ้ ยละ 1.5)
แนวโน้มไม่แตกต่าง
(ยกเว้นแทนทีร่ อ้ ยละ 1.5)

มากกว่า
เร็วกว่า
น้อยกว่า
แนวโน้มไม่
แตกต่าง
แนวโน้มไม่
แตกต่าง
แนวโน้มไม่
แตกต่าง

มากกว่า
ช้ากว่า
น้อยกว่า
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มากกว่า
น้อยกว่า
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4. บทสรุป
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. ความต้องการน้ าของเพสต์ผสมน้ายางพารามีค่า
มากกว่าของปูนซีเมนต์ป อร์ตแลนด์ป ระเภทที่ 1 ล้วน
ในขณะของเพสต์ผงหินปูนมีค่ามากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
2. ระยะการก่อตัวของเพสต์ผสมน้ ายางพารา มีค่า
มากกว่าของปูน ซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
ในขณะของเพสต์ ผ สมผงหิ น ปู น มี ค่ า น้ อ ยกว่ า เมื่ อ
เปรีย บเที ย บกั บ ของเพสต์ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน
3. ค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราและ
ผงหิ น ปู น มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ของปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน
4. ค่าความพรุนของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราร้อย
ละ 0.5 และ 1 มีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้ ว น ยกเว้น คอนกรีต ผสมน้ า ยางพารา
ร้อ ยละ 1.5 ค่ า มากกว่ า ของปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภท ที่ 1 ล้วน ส่วนความพรุนของคอนกรีตผสมผง
หิน ปู น มีค่ า ใกล้ เคีย งกับ ของปู น ซีเมนต์ ป อร์ต แลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน
5. กาลังอัด ประลัย ของคอนกรีต ผสมน้ ายางพารา
ร้อยละ 0.5 และ 1 มีค่ ามากกว่าของปูน ซีเมนต์ป อร์ต
แลนด์ ป ระเภทที่ 1 ล้ ว น ยกเว้ น คอนกรี ต ผสมน้ า
ยางพาราร้อยละ 1.5 ค่าน้ อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ป ระเภทที่ 1 ล้ ว น ส่ ว นก าลัง อั ด ประลัย ของ
คอนกรีตผสมผงหินปูน มีค่าใกล้เคียงกับของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
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6. ความลึ ก คาร์ บ อเนชั น ของคอนกรี ต ผสมน้ า
ยางพาราร้ อ ยละ 0.5 และ 1 มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ของ
ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 ล้ ว น ยกเว้ น
คอนกรีตผสมน้ ายางพาราร้อยละ 1.5 ค่ามากกว่าของ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะความ
ลึ ก คาร์ บ อเนชั น ของคอนกรี ต ผสมผงหิ น ปู น มี ค่ า
ใกล้เคียงหรือสูงกว่าไม่มากเมื่อเทียบกับของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
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