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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถเทได้ สมบัติทางกล และการต้านทานสารละลายซัลเฟตของคอนกรีต
ชนิดไหลตัวไดโ้ ดยผสมวัสดุสามประสาน ปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนทีบ่ างส่วนด้วยเถ้าลอยปริมาณสูงร้อยละ 50
60 และ 70 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน ทั้งนี้ ใช้ซิลิกาฟูมแทนที่ร้อยละ 10 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน โดยใช้อัตราส่วน
น�ำ้ ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.4 และใช้สารลดน�ำ้ พิเศษทีร่ อ้ ยละ 2 โดยน�ำ้ หนักของวัสดุประสาน ท�ำการทดสอบ หน่วยน�ำ้ หนัก
การไหลแผ่และการสญ
ู เสียค่าการไหลแผ่ ความตา้ นทานการแยกตัว การก่อตัว ความพรุน การดดู ซึมน�ำ้ ก�ำลังอัด และการสญ
ู เสีย
น�้ำหนักต่อสารละลายซัลเฟต ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณเถ้าลอยในการแทนที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถเทได้ของ
คอนกรีตชนิดไหลตัวได้ คอนกรีตแทนที่เถ้าลอยร้อยละ 70 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสานพบว่า การไหลแผ่และการสูญเสีย
ค่าการไหลแผ่ และความต้านทานการแยกตัวดีที่สุด ส่วนความพรุน และการดูดซึมน�้ำ เมื่อมีการใช้เถ้าลอยแทนที่ร้อยละ 60
ผสมร่วมกับซิลิกาฟูมร้อยละ 10 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสานพบว่า มีค่ามากที่สุด ส่วนการใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์
ร้อยละ 50 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน มีการก่อตัวระยะต้นเร็วที่สุด ในขณะที่ค่าก�ำลังอัด และการสูญเสียน�้ำหนักต่อ
สารละลายซัลเฟต ที่อายุ 180 วัน ให้ค่าก�ำลังอัดสูงสุดที่ 396.21 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และอัตราการสูญเสียน�้ำหนัก
มีค่าน้อยกว่าคอนกรีตควบคุม ดังนั้นการแทนที่เถ้าลอยในปริมาณสูงในคอนกรีตถึงร้อยละ 50 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน
เป็นอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการต้านทานสารละลายซัลเฟตของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้
ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถเทได้ สมบัติทางกล การต้านทานสารละลายซัลเฟต คอนกรีตชนิดไหลตัวได้
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Abstract
This research aimed to study the workability, mechanical properties, and sulfate resistance of
self-compacting concrete (SCC) ternary blended cementitious materials. Portland cement type I was replaced
by high volume fly ash at 50%, 60%, and 70% by weight of binder. Silica fume was used to partially
replace cement at the rate of 10% by weight of binder. The water to binder ratio of 0.4 was used and
superplasticizer was used at 2% by weight of binder. The unit weight, slump flow, and slump flow loss,
segregation resistance, setting time, porosity, water absorption, compressive strength, and weight loss of
sulfate were investigated. The results showed that the replacement content of fly ash affected directly
on the workability of SCC. The concrete containing 70% of fly ash had the best flowing ability, flow loss,
and segregation resistance. The porosity and water absorption when using fly ash replacement content
of 60% with silica fume replacement content of 10% by weight of binder had the highest value.
The replacement fly ash content of 50% by weight of binder had the fastest initial setting time while
the compressive strength and weight loss in sulfate at the age of 180 days had the highest compressive
strength at 396.21 kilogram square centimeter and the ratio of weight loss was lower than for control
concrete. Therefore, with a high volume of fly ash replacement up to 50% by weight of binder was
optimum replacement content for sulfate resistance of SCC.
Keywords: Workability, Mechanical Properties, Sulfate Resistance, Self Compacting Concrete

Please cite this article as: S. Haruehansapong, A. Neramitkornburee, and W. Kroehong, “Workability, mechanical
properties and sulfate resistance of self compacting concrete with ternary blended cementitious materials,” The Journal
of KMUTNB, vol. 31, no. 4, pp. 685–699, Oct.–Dec. 2021 (in Thai).
ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ และคณะ, “ความสามารถเทได้ สมบัตทิ างกล และการต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้ผสมวัสดุสามประสาน.”

__20-0609(685-699).indd 686

2/7/2564 BE 13:53

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

1. บทน�ำ
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก นั บ เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และในงานก่อสร้างมักจะควบคู่ไปกับ
งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โดยมีการออกแบบโครงสร้าง
และรูปทรงอาคารทีต่ อ้ งการส่วนโคง้ หรือส่วนเวา้ เหลีย่ มมุม
ท�ำให้การออกแบบโครงสรา้ งตอ้ งอาศัยเหล็กเสริมเป็นตัวช่วย
ในความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยการออกแบบโครงสรา้ ง
อาจก่อใหเ้ กิดปัญหากับงานคอนกรีตได้ กล่าวคือเนือ้ คอนกรีต
อาจไม่สามารถไหลเข้าแบบตามซอกมุมหรือผ่านช่องเหล็ก
เสริมได้โดยง่าย ถึงแม้จะมีการจี้และเขย่าแล้วก็ตาม ส�ำหรับ
งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น การท�ำคอนกรีต
ให้แน่นเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้คอนกรีตมีความสามารถ
ในการรับน�ำ้ หนัก และมีความทนทาน แต่สำ� หรับงานก่อสรา้ ง
หลายประเภทการท�ำคอนกรีตให้แน่นด้วยวิธีการปกติ หรือ
ใช้คอนกรีตปกติไม่สามารถท�ำได้ เช่น งานโครงสรา้ งทีม่ เี หล็ก
เสริมซับซ้อนและหนาแน่นมากเป็นพิเศษ หรือโครงสร้าง
ทีม่ กี ารจีเ้ ขย่าท�ำได้ยากหรือท�ำไม่ได้เลย รวมทัง้ ทัง้ โครงสรา้ ง
เสาหรือก�ำแพงสูงที่ไม่สามารถเทคอนกรีตได้เพียงครั้งเดียว
ลว้ นก่อใหเ้ กิดปัญหาทีห่ นักใจแก่วศิ วกรผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา
และผู้ควบคุมงาน ว่าจะท�ำอย่างไรใหค้ อนกรีตไหลผ่านเหล็ก
เสริมที่หนาแน่นมากๆ เข้าเต็มแบบได้โดยไม่เกิดการแยกตัว
รวมทัง้ เมื่อถอดไม้แบบออกคอนกรีตมีเนื้อแน่นไม่เป็นรูโพรง
สามารถรองรับน�้ำหนักโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้ได้ หรือ
งานทีม่ วี ธิ กี ารเทคอนกรีตทีไ่ ม่สามารถท�ำดว้ ยวิธปี กติ เช่น วิธี
การเทด้วยท่อส่งคอนกรีตที่ต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติ
ไหลตัวเป็นพิเศษ หรือแม้กระทัง่ งานซ่อมโครงสร้างทีค่ อนกรีต
ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตทิ ดแทนวัสดุเก่าได้ โดยมีวธิ กี ารท�ำให้คอนกรีต
แน่นได้ง่ายที่สุด ซึ่งในปัจจุบันอาคารสูงเริ่มมีบทบาทในภาค
ธุรกิจและทีอ่ ยอู่ าศัยมากขึน้ ซึง่ มาจากปัจจัยหลักคือ ราคาทีด่ นิ
ทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจ�ำเป็น
ต้องใช้คอนกรีตก�ำลังสูงเพื่อลดขนาดขององค์อาคารลง และ
คอนกรีตตอ้ งมีความสามารถในการท�ำงานไดส้ งู และสามารถ
เทเข้าแบบได้ง่ายตามที่ได้รับออกแบบจากงานทางด้าน
สถาปัตยกรรม เพราะฉะนั้นคอนกรีตก�ำลังสูงที่ไหลเข้าแบบ
ดว้ ยตัวเองได้ (High Strength Self Compacting Concrete)
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จึงได้เป็นตัวเลือกการใช้งานในทางด้านงานสถาปัตยกรรม
ดังกล่าว กอปรกับคุณสมบัติคอนกรีตที่ดีต้องมีความทนทาน
ต่อสภาพดินฟ้าอากาศหรือสภาวะแวดล้อมตลอดอายุการ
ใชง้ านโดยยังสามารถคงรปู ร่าง คุณสมบัติ และคุณภาพในการ
ใช้งานได้ดี โครงสร้างคอนกรีตโดยทั่วไปนั้นที่ต้องสัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมที่มีสารละลายซัลเฟตจากแหล่งที่มาต่างๆ
เช่น ในดิน น�้ำใต้ดิน หรือน�้ำเสียจากบ้านเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือจากโรงงานผลิตสารเคมีบางประเภท ส่งผล
ให้คอนกรีตเกิดปัญหาการผุสึกกร่อน พองตัว และเกิดการ
แตกรา้ วอย่างรุนแรง ท�ำใหโ้ ครงสรา้ งของคอนกรีตไม่สามารถ
ใช้งานตามทีอ่ อกแบบไว้ได้ในทีส่ ดุ ดังนัน้ การเลือกใช้คอนกรีต
ที่สามารถทนทานต่อความเสียหายจากสารละลายซัลเฟต
ได้จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีจ่ ะต้องน�ำมาพิจารณา [1] จากงานวิจยั
ที่ผ่านมาพบว่า การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลาน
(Pozzolan Materials) เช่น เถา้ ลอย ซิลกิ าฟมู หรือเถา้ แกลบ
ในอัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสม สามารถทีจ่ ะตา้ นทานสารละลาย
ซัลเฟตได้เป็นอย่างดี [2] ส�ำหรับเถ้าลอยเป็นวัสดุปอซโซลาน
อีกชนิดหนึ่งที่น�ำมาเป็นส่วนผสมให้กับคอนกรีตก�ำลังสูงได้
[3] เพื่อให้ได้การไหลและการเกาะตัวกันดี ซึ่งในปัจจุบัน
เถา้ ลอยก็เป็นส่วนผสมหนึง่ ในการท�ำใหค้ อนกรีตไหลเขา้ แบบ
ด้วยตัวเองได้ง่าย ดังนั้นส�ำหรับคอนกรีตก�ำลังสูงและไหลตัว
ไดด้ อี าจตอ้ งมีการใชซ้ ลิ กิ าฟมู ผสมร่วมกับเถา้ ลอย เพือ่ ใหส้ าร
ปอซโซลานทั้งสองช่วยปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตในทั้ง
ทางด้านก�ำลัง ความคงทนต่อสารละลายซัลเฟต และความ
สามารถของคอนกรีตในการไหลเข้าแบบด้วยตัวเองได้ (Self
Compacting Concrete; SCC)
จากงานวิจัยของ Dinaker และคณะ [4] ใช้เถ้าลอย
แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในปริมาณร้อยละ 0 ถึง 85 โดย
น�ำ้ หนักวัสดุประสานพบว่า เมือ่ แทนทีป่ นู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าลอย
ในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ค่าร้อยละการซึมผ่านมากขึ้น
ตามไปด้วย และมีแนวโน้มต้านทานสารละลายกรดได้ดี
เมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยมากขึ้น
เนื่องจากการลดปริมาณของปูนซีเมนต์ ส่งผลให้ลดปริมาณ
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคอนกรีต ในการท�ำปฏิกริ ยิ ากับ
สารละลายกรดลงได้ ส�ำเริง และปริญญา [5] ได้ใช้เถ้าลอย
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หลากหลายขนาดด้วยมีการบดละเอียดทีข่ นาดแต่งต่างกันทัง้
เถ้าลอยขนาดหยาบ ขนาดละเอียดปานกลาง และเถ้าลอย
ขนาดละเอียดมาก แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 และ 40
โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน ผลการศึกษาพบว่า เถ้าลอยที่
ละเอียดมากสามารถต้านทานสารละลายคลอไรด์ได้ดีกว่า
มอร์ตาร์ที่ผสมเถา้ ลอยขนาดอืน่ ๆ เนือ่ งจากผลความละเอียด
ของเถ้าลอยที่สามารถแทรกตัวเข้าไปในโพรงของมอร์ตาร์
ท�ำให้มอร์ตาร์มีความทึบแน่น และองค์ประกอบทางเคมี
หลั ก ของเถ้ า ลอยสามารถท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ จากแคลเซี ย ม
ไฮดรอกไซด์ ท่ี เ ป็ น ผลผลิ ต ของปู น ซี เ มนต์ กล่ า วคื อ วั ส ดุ
ปอซโซลานสามารถท�ำปฏิกริ ยิ าเพิม่ เติมจากปนู ซีเมนต์กบั น�ำ้
โดยที่สารประกอบ SiO2 ที่มีอยู่ในวัสดุปอซโซลานสามารถ
ท�ำปฏิกิริยาเพิ่มเติมจากปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรีต และ
ได้ผลผลิตเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตแทรกตัวในโพรง
คอนกรีตท�ำให้คอนกรีตมีเนื้อแน่นขึ้นสามารถรับก�ำลังได้ดี
ส�ำเริง และปริญญา [6] ไดศ้ กึ ษาคุณสมบัตขิ อง SCC โดยผสม
วัสดุประสานร่วมสามชนิด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 เถ้าแกลบ และฝุ่นหินปูน พบว่า การใช้วัสดุ
ประสานร่วมกันทัง้ สามชนิดสามารถปรับปรุงสมบัตขิ อง SCC
ได้ให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ SCC ควบคุมที่ไม่ได้ใช้วัสดุ
ประสานผสมร่วมกัน และจากงานวิจยั ของ ปริญญา และส�ำเริง
[7] ได้ศึกษาการต้านทานสารละลายซัลเฟตของซีเมนต์
มอร์ตาร์โดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมวัสดุ
ปอซโซลาน เถ้าลอยและเถ้าแกลบ ในอัตราส่วนการแทนที่
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 และ 40 โดยน�้ำหนักวัสดุประสาน
จากการศึกษาพบว่า เถ้าลอยและเถ้าแกลบช่วยลดการ
ขยายตัวของซีเมนต์มอร์ตาร์ และค่า pH ของสารละลาย
นอกจากนีย้ งั พบว่า เถา้ แกลบมีประสิทธิภาพมากกว่าเถา้ ลอย
และยังพบว่า การแทนที่ด้วยวัสดุปอซโซลานทั้ง 2 ชนิด
ที่ ร ้ อ ยละ 40 ท� ำ ให้ ซี เ มนต์ ม อร์ ต าร์ มี ค วามทนทานต่ อ
สารละลายซัลเฟตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากองค์ประกอบทาง
เคมี ใ นวั ส ดุ ป อซโซลานสามารถท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าเพิ่ ม เติ ม จาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน ซึ่งขนาดอนุภาคของเถ้าลอยสามารถ
แทรกตัวเขา้ ไปในโพรงของซีเมนต์มอร์ตาร์ ผลผลิตดังกล่าวนี้
จึ ง เพิ่ ม ความทึ บ แน่ น ให ้ แ ก่ ตั ว อย่ า งซี เ มนต์ ม อร์ ต าร์ แ ละ

ลดการซึมผ่านของสารละลายซัลเฟตลงได้ ในการผลิต SCC
เนือ่ งจากตอ้ งการแกป้ ญ
ั หาการเทคอนกรีตในทีซ่ งึ่ มีขอ้ จ�ำกัด
ในการท�ำคอนกรีตให้แน่นด้วยการกระทุ้งหรือการจี้ ความ
สามารถท�ำงานได้ (Workability) ของคอนกรีตโดยทั่วไป
อาจใช้สารผสมเพิ่มหรือสารลดน�้ำพิเศษ จากงานวิจัยของ
Khatib [8] ก�ำลังอัดของคอนกรีตมีการพัฒนาเมื่อใช้สาร
ลดน�้ำพิเศษร้อยละ 0.6 ถึง 0.7 โดยน�้ำหนักวัสดุประสาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มปริมาณสารลดน�้ำพิเศษในส่วนผสม
คอนกรี ต ส่ ง ผลให ้ ค ่ า ก� ำ ลั ง อั ด ของคอนกรี ต มี ค ่ า ที่ ล ดลง
และยังพบว่า อัตราการดูดซึมน�้ำของคอนกรีตมีค่าที่น้อยลง
เมื่อมีการใช้ปริมาณสารลดน�้ำพิเศษที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการบ่ม
SCC ด้วยอุณหภูมิสูงส่งผลกระทบต่อขนาดการกระจายตัว
ของโพรงขนาดใหญ่ แต่จะไม่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาตรของ
โพรงทั้งหมดของคอนกรีต [9]
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาความสามารถ
การเทได้ของคอนกรีตไหลโดยมีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย
เถ้าลอยในปริมาณที่สูง และซิลิกาฟูม แทนที่บางส่วนของ
ปูนซีเมนต์ โดยใช้อัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุประสาน และสาร
ลดน�้ำพิเศษคงที่ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการน�ำวัสดุ
ปอซโซลานดังกล่าวมาผสมในงานคอนกรีตชนิดไหลตัวได้
โดยมุ่งประเด็นของความสามารถท�ำงานได้ การไหลแผ่
การก่อตัว ความพรุน การดูดซึมน�้ำ ก�ำลังอัด และความ
ตา้ นทานต่อสารละลายซัลเฟต ของคอนกรีตชนิดไหลตัวไดท้ ี่
ผสมเถ้าลอยในปริมาณที่สูง
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
วั ส ดุ ป ระสานที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้า
แม่เมาะมีความถ่วงจ�ำเพาะเท่ากับ 2.33 ส่วนซิลิกาฟูมที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ มีปริมาณของ SiO2 มากกว่าร้อยละ 85
และเป็นซิลิกาฟูม ประเภท Densified
สารเคมีที่ใช้ สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)
ชนิดเกรดอุตสาหกรรม ความเข้มข้น 5 โมลาร์ สารลดการ
แยกตัวคอนกรีต และสารลดน�ำ้ พิเศษท�ำมาจากสารประกอบ
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พอลิเมอร์ ชนิดลดน�ำ้ อย่างมากตามมาตรฐาน ASTM C494 [10]
สมบัติทางการภาพและทางเคมีของวัสดุประสาน ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางกายภาพ และเคมีของวัสดุ
ประสาน
Physical and
Cement
Chemical Properties Type 1
Silicon Dioxide (SiO2)
20.80
Aluminium Oxide
5.50
(Al2O3)
Iron Oxide (Fe2O3)
3.20
Calcium Oxide (CaO)
65.00
Magnesium Oxide
1.10
(MgO)
Sulfer Trioxide (SO3)
3.00
Loss On lgnition (LOI)
2.90
Specific gravity
3.03
Median particle size
15.70
(µm)

33.40
17.80

Silica
Fume
88.30
1.17

11.90
17.00
2.05

4.76
0.48
2.14

3.57
2.00
2.33
44.30

1.05
2.10
2.20
0.15

Fly Ash

2.2 อัตราส่วนผสมของคอนกรีต
น�ำเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ร้อยละ 50, 60 และ 70 โดยน�ำ้ หนักของวัสดุประสาน และมีการ

689

แทนที่ซิลิกาฟูม โดยท�ำการแทนที่ร้อยละ 10 ของตัวอย่าง
คอนกรีตผสมเถ้าลอยแทนที่ร้อยละ 50 และ 60 โดยน�้ำหนัก
ของวัสดุประสานตามล�ำดับ โดยใช้อัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุยึด
ประสานคงที่เท่ากับ 0.4 และใช้สารลดน�้ำพิเศษร้อยละ 2
โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน ซึ่งอัตราส่วนผสมคอนกรีตที่
ไหลเข้าแบบด้วยตัวเองดังแสดงในตารางที่ 2
2.3 วิธีการทดสอบ
2.3.1 การทดสอบหน่วยน�้ำหนักของคอนกรีต
การทดสอบหน่ ว ยน�้ ำ หนั ก ของคอนกรี ต สด (Unit
Weight) ทดสอบตามมาตรฐาน ACTM C138 [11]
2.3.2 การทดสอบค่าการไหลแผ่ และการสูญเสียค่า
การไหลแผ่
ท�ำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1611 [12]
โดยวั ด ค่ า การไหลแผ่ และเวลาการไหลแผ่ โ ดยมี ข นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ในขณะการกรอกคอนกรีต
ต้องไม่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระทุ้งใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อ
เต็มแล้วให้ยกกรวยขึ้นในแนวดิ่ง ปล่อยให้คอนกรีตไหลแผ่
อย่างอิสระด้วยน�้ำหนักตัวเอง เริ่มจับเวลาตั้งแต่ยกกรวยขึ้น
จนคอนกรีตไหลแผ่มขี นาดเสน้ ผ่านศนู ย์กลาง 50 เซนติเมตร
เมื่อคอนกรีตหยุดไหลวัดขนาดของการไหลแผ่ท้ัง 2 ด้าน
และน�ำมาเฉลี่ยหาค่าการไหลแผ่ ส่วนในการทดสอบการ

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมตัวอย่างคอนกรีตที่ไหลเข้าแบบด้วยตัวเอง (SCC)
Sample

Cement (g)
500
250
200
150
200
150

Sand (g)
950
950
950
950
950
950

Stone (g)
800
800
800
800
800
800

Fly Ash (g) Silica Fume (g) Water (ml)
200
250
200
300
200
350
200
250
50
200
300
50
200

CT
FA50
FA60
FA70
FA50SF10
FA60SF10
หมายเหตุ :
CT หมายถึง คอนกรีตควบคุม
FA {50, 60, 70} หมายถึง คอนกรีตผสมเถ้าลอยร้อยละ 50, 60 และ 70 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน
FA50SF10 หมายถึง คอนกรีตผสมเถ้าลอยร้อยละ 50 และซิลิกาฟูมร้อยละ 10 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน
FA60SF10 หมายถึง คอนกรีตผสมเถ้าลอยร้อยละ 60 และซิลิกาฟูมร้อยละ 10 โดยน�้ำหนักของวัสดุประสาน

SP (ml)
10
10
10
10
10
10
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สู ญ เสี ย ค่ า ไหลแผ่ หลั ง จากคอนกรี ต ไหลแผ่ อ ย่ า งอิ ส ระ
ด้วยน�้ำหนักตัวเองแล้ว ให้ท�ำการวัดค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไหลแผ่ ใ นแกนแนวนอนและแนวตั้ ง น�ำ ค่ า ที่ วั ด ได ้ ม าหา
ค่าเฉลี่ย ท�ำการทดสอบทุกๆ ช่วงเวลา 60 นาที จนเวลาครบ
4 ชั่วโมง
2.3.3 การทดสอบความสามารถในการไหลผ่าน
ทดสอบการไหลผ่านสิ่งกีดขวาง ที่ประกอบขึ้นเป็นรูป
วงแหวน (J-Ring) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
และซี่ของเหล็กกีดขวางการไหลสูง 10 เซนติเมตร ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM C1621 [13] โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่
ยกกรวยขึน้ จนถึงคอนกรีตหยุดไหล วัดขนาดของการไหลแผ่
2 ด้าน เพื่อหาค่าเฉลี่ยในการไหลแผ่สูงสุดของคอนกรีต
2.3.4 การทดสอบความต้านทานการแยกตัว
ทดสอบการไหลในแนวดิ่ ง ด ้ ว ยกล่ อ งแบนรู ป ทรงวี
(V-Funel) ตามมาตรฐาน EFNARC [14] โดยท�ำการปิดช่อง
ดา้ นล่างจากนัน้ เติมคอนกรีตจนเต็มโดยไม่ตอ้ งท�ำการอัดแน่น
จากนั้นจึงท�ำการเปิดช่องด้านล่างเพื่อปล่อยคอนกรีตให้
ไหลออกอย่างอิสระด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกพร้อมกับการ
จับเวลาการไหลตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น จนคอนกรีตไหลออกจาก
กล่องรูปทรงวีจนหมดโดยให้อยู่ในช่วงระยะเวลา 6 ถึง 24
วินาที
2.3.5 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C403 [15] เทคอนกรีต
ลงในแบบหล่อขนาด 150x150x150 มิลลิเมตร ใช้ค้อนยาง
เคาะดา้ นขา้ งเพือ่ ไล่ฟองอากาศออกจากส่วนผสม ปาดผิวหน้า
ให้เรียบโดยให้ผิวของคอนกรีตให้ต�่ำกว่าขอบบนของแบบ
หล่อ 1 เซนติเมตร โดยในการทดสอบครัง้ แรกเมือ่ เวลาผ่านไป
2 ชัว่ โมง ท�ำการทดสอบการจมของหัวกดทุกๆ 1 ชัว่ โมง จนให้
ไดค้ า่ การก่อตัวตอนปลายทีม่ ากกว่า 4000 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้
โดยใช้หวั กดจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก และในการกดตอ้ งใหจ้ ดุ
ที่ท�ำการทดสอบห่างจากจุดเดิมและห่างจากขอบแบบหล่อ
ไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
2.3.6 การทดสอบความพรุนและการดูดซึมน�้ำของ
คอนกรีต
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C642 [16] เมื่อท�ำการ
แช่ก้อนตัวอย่างคอนกรีตขนาด 100 มิลลิเมตร บ่มในน�้ำ

จนครบอายุท่ี 28 วัน แล้วน�ำก้อนตัวอย่างขึ้นมาซับด้วย
ผ้าแห้งมาเช็ดตัวอย่างให้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งแล้วน�ำมา
ชั่งน�้ำหนักแล้วบันทึกค่า น�ำก้อนตัวอย่างไปต้มที่น�้ำเดือด
เป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วปิดไฟตั้งทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง
จนตัวอย่างเย็นลงมีอณ
ุ หภูมเิ ท่ากับอุณหภูมหิ อ้ ง หลังจากนัน้
น�ำก้อนตัวอย่างมาซับด้วยผ้าแห้งชั่งน�้ำหนักและบันทึกค่า
จากนั้นน�ำก้อนตัวอย่างไปชั่งน�้ำหนักในน�้ำ บันทึกค่า และน�ำ
ก้อนตัวอย่างไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 110±10 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นน�ำก้อนตัวอย่างออกจาก
ตู้อบมาชั่งน�้ำหนักแล้วบันทึกค่า
2.3.7 การทดสอบก� ำ ลั ง อั ด ของคอนกรี ต ต่ อ การ
ต้านทานสารละลายซัลเฟต
การทดสอบก� ำ ลั ง อั ด ของคอนกรี ต ตามมาตรฐาน
ASTM C109 [17] โดยหล่อตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ขนาด
100 × 100 × 100 มิลลิเมตร หลังจากบ่มตัวอย่างที่ 28 วัน
ในน�ำ้ ประปาจากนัน้ น�ำตัวอย่างไปแช่ในสารละลายแมกนีเซียม
ซัลเฟต โดยแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 กลุม่ คือ แช่ในน�ำ้ ประปา
และสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต ท�ำการทดสอบเปรียบเทียบ
ก�ำลังอัดทีอ่ ายุ 60, 90 และ 180 วัน แต่ละกลุม่ อายุการทดสอบ
ได้จากค่าเฉลี่ยของการทดสอบจ�ำนวน 3 ตัวอย่าง
2.3.8 การทดสอบการสูญเสียน�้ำหนักของคอนกรีต
เนื่องจากสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต
การทดสอบการสูญเสียน�้ำหนักของตัวอย่างคอนกรีต
ลูกบาศก์ ขนาด 100 × 100 × 100 มิลลิเมตร หลังจากบ่ม
ตัวอย่างที่ 28 วัน ในน�้ำประปาจากนั้นน�ำตัวอย่างไปแช่ใน
สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต แล้วหาค่าการสูญเสียน�้ำหนัก
ของตัวอย่างคอนกรีตโดยท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักหาค่าการสูญเสีย
น�้ำหนักที่สูญเสียไปหลังจากการแช่สารละลายแมกนีเซียม
ซัลเฟต ที่ตัวอย่างทดสอบมีอายุครบ 60, 90 และ 180 วัน
ก่อนชัง่ น�ำ้ หนักท�ำการขัดก้อนตัวอย่างด้วยแปรงขนอ่อนก่อน
จึงน�ำขึ้นผึ่งในอากาศนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำมาชั่งหาค่า
การสู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ แล้ ว บั น ทึ ก ค่ า การ
สญ
ู เสียน�ำ้ หนักเปรียบเทียบกับค่าน�ำ้ หนักก่อนแช่สารละลาย
แมกนีเซียมซัลเฟตหลังจากบ่มตัวอย่างที่ 28 วัน ในน�ำ้ ประปา
และค�ำนวณหาร้อยละของการสูญเสียน�้ำหนัก โดยทดสอบ
การสูญเสียน�้ำหนักตามมาตรฐาน ASTM C694 [18]
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รูปที่ 1 หน่วยน�้ำหนักของคอนกรีต

รูปที่ 2 ระยะการไหลแผ่อสิ ระ กับการไหลแผ่ผา่ นสิง่ กีดขวาง
ของ SCC

3. ผลการทดลอง
3.1 หน่วยน�้ำหนักของคอนกรีต
การทดสอบหาหน่วยน�้ำหนัก (Unit Weight) ของ
คอนกรีตชนิดไหลตัวไดโ้ ดยการแทนทีป่ นู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าลอย
ในปริมาณสูง ดังแสดงรูปที่ 1 พบว่า หน่วยน�้ำหนักคอนกรีต
ควบคุม และคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยและซิลิกาฟูม
จะมีหน่วยน�้ำหนักอยู่ในช่วง 2,315 ถึง 2,378 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เนือ่ งจากการแทนทีด่ ว้ ยเถา้ ลอยและซิลกิ าฟูม
ท�ำให้คอนกรีตมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าคอนกรีตควบคุม
ทั้งนี้ เนื่องจากเถ้าลอยและซิลิกาฟูมมีความถ่วงจ�ำเพาะที่
ต�่ำกว่าปูนซีเมนต์ คือ 2.33, 2.20 และ 3.03 ตามล�ำดับ [3]
เมื่อมีการแทนที่ด้วยวัสดุประสานในปริมาณสูงขึ้นจึงท�ำให้
หน่วยน�้ำหนักของคอนกรีตลดลงตามปริมาณการแทนที่ของ
วัสดุประสาน

จากรูปที่ 2 พบว่า ตัวอย่างคอนกรีตชนิดไหลตัวได้ทุก
อัตราส่วนผสม มีผลต่างของการไหลทั้งสองอยู่ในช่วง 20 ถึง
25 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดถือว่า
คอนกรีตไม่มีการกีดขวางจากการไหล หรืออีกนัยหนึ่งคือ
สามารถไหลผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีโดยไม่เกิดการติดขัด โดย
ตั ว อย่ า งคอนกรี ต มี ร ะยะการไหลแผ่ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง 650 ถึ ง
750 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของ
EFNARC [14] ที่มีค่าอยู่ในช่วง 650 ถึง 800 มิลลิเมตร
แสดงถึงคอนกรีตมีความสามารถในการท�ำงานได้อยูใ่ นระดับ
ที่ดี โดยคอนกรีตชนิดไหลตัวได้ที่ผสมเถ้าลอยแทนที่ร้อยละ
70 ของปูนซีเมนต์ (FA70) พบว่า มีการไหลแผ่ทด่ี ที ส่ี ดุ เนือ่ งจาก
คุ ณ สมบั ติ ข องเถ ้ า ลอยที่ ท� ำ การผสมแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ใ น
ปริ ม าณที่ สู ง จึ ง ท� ำ ให ้ ค วามสามารถในการไหลแผ่ ดี ก ว่ า
คอนกรีตควบคุมที่ไม่มีการแทนที่โดยเถ้าลอย เนื่องจาก
คุณสมบัติปูนซีเมนต์มีความหนืดกว่าเถ้าลอยและคุณสมบัติ
ของเถ้าลอยมีลักษณะทางกายภาพที่กลมตัน และดูดซึมน�้ำ
น้อยกว่าปูนซีเมนต์ [3] จึงท�ำให้ความสามารถในการไหลแผ่
ดีกว่าตัวอย่างที่มีส่วนผสมที่มีซิลิกาฟูมและคอนกรีตควบคุม
เมือ่ มีการแทนทีเ่ ถ้าลอยทีม่ ากขึน้ ส่งผลให้คอนกรีตมีการไหล
แผ่ที่มากขึ้น [7]
รูปที่ 3 แสดงเวลาในการไหลแผ่ถงึ ระยะ 50 เซนติเมตร
พบว่า คอนกรีตชนิดไหลตัวได้ใช้ระยะเวลาในการไหลแผ่ถึง
ระยะ 50 เซนติเมตร อยูใ่ นช่วงเวลา 2.94 ถึง 4.65 วินาที เมือ่

3.2 ระยะการไหลแผ่ของคอนกรีต
การทดสอบระยะการไหลแผ่ เนือ่ งจากผลต่างของระยะ
การไหลแผ่อิสระ (Free Flow) กับการไหลผ่านสิ่งกีดขวาง
(Flow with Obstacle) ถูกน�ำมาค�ำนวณเพื่อประเมินความ
สามารถในการไหลผ่านสิ่งกีดขวาง ตามมาตรฐาน ASTM
C1621 [13] โดยจะก�ำหนดผลต่างของการไหลแผ่ทงั้ 2 แบบ
อยู่ในช่วง 0 ถึง 25 มิลลิเมตร ถือได้ว่าไม่เกิดกีดขวางของ
การไหล แสดงดังในรูปที่ 2
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รูปที่ 3 เวลาในการไหลแผ่จนถึงระยะ 50 เซนติเมตร SCC

รูปที่ 4 การสูญเสียค่าการไหลแผ่ SCC ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ของ EFNARE [14] ก�ำหนด
อยู่ในช่วง 3 ถึง 7 วินาที แสดงถึงคอนกรีตมีความสามารถ
ในการเทได้อยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ จากผลการทดสอบพบว่า
ตัวอย่างคอนกรีตที่มีเถ้าลอยแทนที่ มีความสามารถไหลแผ่
ถึงระยะ 50 เซนติเมตร ได้เร็วกว่าคอนกรีตควบคุมทีม่ เี ฉพาะ
ปูนซีเมนต์ และปูนซีเมนต์ท่ีมีซิลิกาฟูมผสมเถ้าลอยอยู่ด้วย
เนื่องจากอนุภาคของเถ้าลอยมีลักษณะทางกายภาพที่ดีคือ
กลมตัน ส่วนปูนซีเมนต์จะมีคณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพทีค่ อ่ นขา้ ง
ขรุขระเป็นเหลีย่ ม ส่วนซิลกิ าฟมู นัน้ มีขนาดอนุภาคทีเ่ ล็กกว่า
เถ้าลอย [3] ท�ำให้มคี ณ
ุ สมบัตกิ ารดดู ซึมน�ำ้ ทีม่ ากกว่าเถา้ ลอย
ส่งผลให้คอนกรีตมีความหนืดท�ำให้ไหลแผ่ได้ช้ากว่าเถ้าลอย

เถ้าลอยผสมเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถไหลแผ่ได้เกินกว่า
50 เซนติเมตร ซึ่งการสูญเสียค่าการไหลแผ่ของคอนกรีต
สืบเนือ่ งมาจากการสญู เสียน�ำ้ อิสระทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าไฮเดรชัน
ของการดูดซึมน�้ำของมวลรวม และจากการระเหยของน�้ำ
หลังจากท�ำปฏิกิริยา โดยซิลิกาฟูมสามารถที่จะช่วยลดการ
ดูดซึมและการระเหยของน�ำ้ ได้ [19] ส่งผลให้ตวั อย่างคอนกรีต
ที่มีส่วนผสมซิลิกาฟูมร่วมด้วยจึงมีการสูญเสียค่าการไหลแผ่
ที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย
เพียงอย่างเดียว

3.3 การสูญเสียค่าการไหลแผ่ของคอนกรีต
จากการทดสอบการสูญเสียค่าการไหลแผ่ (Slump
Flow Loss) ของคอนกรีตชนิดไหลเขา้ แบบดว้ ยตัวเอง โดยท�ำ
การทดสอบการสูญเสียค่าไหลแผ่เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง
ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า คอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสมของ
เถ้าลอยและซิลิกาฟูมผสมอยู่ สามารถไหลแผ่ได้เกินกว่า 50
เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ EFNARE [14]
ซึ่งก�ำหนดให้คอนกรีตชนิดไหลตัวได้ต้องมีความสามารถใน
การไหลแผ่เกินกว่า 50 เซนติเมตร จากผลการทดสอบเห็นไดว้ า่
การสูญเสียค่าการไหลแผ่ของคอนกรีตเมื่อเวลาผ่านไป 4
ชั่วโมง ตัวอย่างคอนกรีตควบคุมกับตัวอย่างคอนกรีตที่มี

3.4 การต้านทานความแยกตัว
การทดสอบความสามารถในการต้านทานการแยกตัว
(Segregation Resistance) ด้วยกล่องแบนรูปทรงวี พบว่า
คอนกรีตชนิดไหลตัวได้ เมือ่ มีการแทนทีป่ นู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าลอย
ในปริมาณสูงทุกอัตราส่วนผสมมีระยะเวลาในการไหลผ่าน
กล่องรูปทรงวีอยู่ในช่วง 11.58 ถึง 14.40 วินาที ยกเว้น
คอนกรีตควบคุมทีเ่ กินกว่าเกณฑ์กำ� หนดเมือ่ เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ทีย่ อมใหข้ อง EFNARE [14] ซึง่ ก�ำหนดอยใู่ นช่วงระยะ
เวลา 6 ถึง 15 วินาที ดังแสดงในรปู ที่ 5 พบว่า ระยะเวลาการ
ไหลผ่านกล่องแบนรูปทรงวีที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับความหนืด
ที่เพิ่มมากขึ้น และแสดงถึงความเครียดภายในที่สูงขึ้น [8]
โดยตัวอย่างคอนกรีตควบคุมที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีสาเหตุมาจาก
ปูนซีเมนต์ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเถ้าลอย และซิลิกาฟูม รวมทั้ง
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รูปที่ 5 การต้านทานการแยกตัว ของ SCC โดยกล่องแบน

รูปที่ 6 การก่อตัวระยะต้น และการก่อตัวระยะปลายของ
คอนกรีต

ปริมาณปูนที่มากส่งผลให้ความต้องการน�้ำในส่วนผสมที่
มากขึ้น ในขณะที่การออกแบบส่วนผสมก�ำหนดปริมาณน�้ำ
และสารลดน�ำ้ คงที่ ท�ำให้คอนกรีตมีความหนืดมาก โดยตัวอย่าง
คอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่สูง ซึ่ง
คุณลักษณะอนุภาคเถ้าลอยมีความกลมตันและขนาดอนุภาค
ที่เล็กกว่าปูนซีเมนต์ จึงส่งผลให้ไม่ดูดซึมน�้ำมากจึงท�ำให้
คอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยมีความหนืดน้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับคอนกรีตทีม่ สี ว่ นผสมของปูนซีเมนต์มากกว่า

ระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีตซึ่งท�ำให้คอนกรีตเกิดระยะ
การก่อตัวที่ช้าขึ้น [3] ตัวอย่าง FA50SF10 และ FA60SF10
มีระยะเวลาการก่อตัวระยะปลายทีใ่ กลเ้ คียงกัน เนือ่ งมาจาก
การใส่วัสดุซิลิกาฟูมเพิ่มเข้าไป ซึ่งซิลิกาฟูมนั้นมีอนุภาคที่
เล็กกว่าเถ้าลอย มีปริมาณพื้นที่ผิวสูงท�ำให้ตัวอย่างคอนกรีต
มีความข้นหนืดส่งผลให้เกิดการก่อตัวที่ช้ากว่าวัสดุเถ้าลอย
เมือ่ มีการใช้อตั ราส่วนน�ำ้ ต่อวัสดุประสาน และสารลดน�ำ้ พิเศษ
คงที่ ซึ่งผลที่ได้มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Lateef
และคณะ [20] พบว่าเมื่อมีการใช้ซิลิกาฟูมผสมร่วมส่งผลให้
ตัวอย่างมีการก่อตัวระยะปลายที่ใกล้เคียงกัน

3.5 ระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีต
จากการทดสอบระยะเวลาก่อตัว (Setting Time) ของ
คอนกรีตชนิดไหลตัวได้โดยมีการแทนทีป่ นู ซีเมนต์ดว้ ยเถา้ ลอย
ในปริมาณสูง ดังแสดงในรูปที่ 6 พบว่า อัตราส่วนผสมของ
คอนกรีตที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยและซิลิกาฟูม
จะมีการก่อตัวทัง้ ระยะตน้ (Initial Setting Time) และระยะปลาย
(Final Setting Time) ทีช่ า้ กว่าอัตราส่วนผสมทีไ่ ม่มซี ลิ กิ าฟมู
ส่วนตัวอย่างคอนกรีตทีม่ เี ถ้าลอยแทนทีป่ นู ซีเมนต์รอ้ ยละ 50
(FA50) จะมีการก่อตัวระยะตน้ ทีเ่ ร็วทีส่ ดุ แต่คอนกรีตควบคุม
จะมีการก่อตัวระยะปลายทีเ่ ร็วกว่าตัวอย่างทัง้ หมด เนือ่ งจาก
การแทนทีว่ สั ดุปอซโซลานเพิม่ ขึน้ ท�ำให้มปี ริมาณปูนซีเมนต์ต่ำ�
ส่งผลใหร้ ะยะเวลาการก่อตัวเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จากผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า คุณสมบัติของเถ้าลอย และซิลิกาฟูมมีผลต่อ

3.6 ความพรุนของคอนกรีต
	ผลการทดสอบหาร้อยละความพรุน (Porosity) ของ
คอนกรีตชนิดไหลตัวได้โดยแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย
ในปริมาณสูงที่คอนกรีตที่อายุ 28 วัน ดังแสดงรูปที่ 7 พบว่า
ร้อยละความพรุนของตัวอย่างคอนกรีตทัง้ หมดอยูใ่ นช่วง 4.80
ถึง 11.06 เมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย
จึ ง ท� ำ ให้ ร ้ อ ยละความพรุ น เพิ่มขึ้ น ตามไปด้ ว ย เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติของเถ้าลอยมีความเป็นรูพรุนสูง และมีขนาดที่
ใหญ่กว่าปูนซีเมนต์ ส่งผลให้ตัวอย่างเกิดความพรุนตาม
ปริมาณการแทนที่ของเถ้าลอย [21] จากการทดสอบวัสดุ
ปนู ซีเมนต์ เถา้ ลอย และซิลกิ าฟมู ในงานวิจยั ของ Chi และคณะ
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รูปที่ 7 ร้อยละความพรุนของคอนกรีต

รูปที่ 8 ร้อยละการดูดซึมน�้ำของคอนกรีต

[22] พบว่า วัสดุเถ้าลอยมีความพรุนมากกว่าปูนซีเมนต์
และซิลิกาฟูม โดยคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยร้อยละ 50 (FA50)
มีความพรุนนอ้ ยกว่าตัวอย่างคอนกรีตทีแ่ ทนด้วนวัสดุประสาน
ทั้งหมดรองลงมาจากคอนกรีตควบคุม เนื่องจากการแทนที่
ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยท�ำให้ปริมาณของปูนซีเมนต์ลดลง
ส่งผลกระทบต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรีตจึง
ท�ำให้เกิดรูพรุนและช่องว่างในคอนกรีตมากขึน้ คลา้ ยคลึงกับ
งานวิจัยของ ส�ำเริง และปริญญา [6] ซึ่งพบว่า การเพิ่มค่า
ร้อยละของความพรุนเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณของวัสดุ
ปอซโซลาน (เถ้าลอย และเถ้าแกลบ) จึงต้องลดปริมาณ
ปูนซีเมนต์ลง ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันลด
น้อยลง เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันเป็นปฏิกิริยาระหว่าง
ปูนซีเมนต์กบั น�ำ้ เมือ่ ปริมาณปนู ซีเมนต์นอ้ ยลงก็สง่ ผลใหก้ าร
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าไฮเดรชั น จากเม็ ด ปู น ซี เ มนต์ เ กิ ด ขึ้ น น้ อ ยลง
ตามไปด้วย ด้วยเหตุนแี้ ม้วา่ ความพรุนเพิม่ ขึน้ แต่มผี ลทางทีด่ ี
ในการจัดเรียงตัวและปรับปรุงขนาดของโพรงของคอนกรีต
เมือ่ ใช้วสั ดุปอซโซลาน เนือ่ งจากการเพิม่ ของปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน
ด้วยวัสดุประสาน การเพิม่ อายุการบ่มส่งผลใหค้ วามพรุนของ
คอนกรีตลดลง ซึง่ จากงานวิจยั ของ Silva และคณะ [23] พบว่า
SCC ทีใ่ ช้เถ้าลอยแทนทีท่ อ่ี ายุ 28, 91 และ 182 วัน โพรงของ
คาปิลลารี่ใน SCC ที่อายุ 182 วัน ปริมาตรและขนาดโพรง
คาปิลลารีเ่ ล็กลง ความพรุนของ SCC ลดลงเมือ่ เทียบกับอายุ
28 และ 91 วัน ของ SCC

3.7 การดูดซึมน�้ำของคอนกรีต
	ผลการทดสอบร้ อ ยละการดู ด ซึ ม น�้ ำ ของคอนกรี ต
(Water Absorption) ชนิดไหลตัวได้ที่อายุ 28 วัน ดังแสดง
รูปที่ 8 พบว่า การดูดซึมน�้ำของคอนกรีตควบคุมมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 1.99 ขณะที่การดูดซึมน�้ำของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
FA50, FA60, FA70, FA50SF10 และ FA60SF10 มีคา่ เท่ากับ
3.43, 4.37, 4.49, 4.83 และ 5.02 ตามล�ำดับ การดูดซึมน�้ำ
ของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นตามการแทนที่เพิ่มขึ้นของปริมาณ
เถ้าลอย เนื่องจากการแทนที่ด้วยเถ้าลอยในปริมาณเพิ่มขึ้น
ท�ำให้ปริมาณความพรุนมีค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับส่วนของ
ผลการทดลองหาร้อยละความพรุนของคอนกรีต เมือ่ มีการใช้
วัสดุประสานในการแทนที่ปูนซีเมนต์มากขึ้น ส่งผลต่อการ
ดูดซึมน�ำ้ มีคา่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปด้วย เพราะเถ้าลอยเข้าไปแทนที่
ปูนซีเมนต์ท�ำให้ปูนซีเมนต์มีปริมาณลดลงส่งผลกระทบต่อ
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลงในคอนกรีตจึงเป็นผลท�ำให้
เกิดช่องว่าง และรพู รุน ท�ำใหค้ อนกรีตมีคา่ รอ้ ยละการดดู ซึมน�ำ้
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ สอดคลอ้ งกับงานวิจยั ของ ปริญญา และส�ำเริง
[7] พบว่า เมื่อใช้เถ้าลอยและเถ้าแกลบ แทนที่ปูนซีเมนต์ใน
ปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้ความพรุนมีค่าสูงขึ้น ทั้งนี้ อันเนื่อง
มาจากความเป็นรูพรุนในตัวของเถ้าลอยและเถ้าแกลบ
3.8 ก�ำลังอัดของคอนกรีต
ตารางที่ 3 แสดงก�ำลังอัดของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้
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ตารางที่ 3 ก�ำลังอัดของคอนกรีต
Sample
CT
FA50
FA60
FA70
FA50SF10
FA60SF10

Compressive Strength at Water (ksc)
60 days
90 days
180 days
353.11
389.00
419.27
230.34
350.00
440.23
198.52
309.00
354.00
186.83
236.14
324.76
235.82
324.32
355.00
187.77
281.74
310.00

ที่แช่ในน�้ำประปาและแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต
ที่อายุการบ่ม 60, 90 และ 180 วัน จากผลการทดสอบ ทั้งที่
แช่ในน�ำ้ ประปาและแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่า
ค่าก�ำลังอัดที่ 60 วัน มีคา่ ก�ำลังอัดคอนกรีตอยูท่ ี่ 186 ถึง 353
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ 177 ถึง 344 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ค่าก�ำลังอัดที่ 90 วัน มีคา่ ก�ำลังอัดคอนกรีต
อยู่ที่ 236 ถึง 389 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ 216
ถึง 368 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนค่าก�ำลังอัดที่อายุ
180 วัน มีค่าก�ำลังอัดคอนกรีตอยู่ที่ 310 ถึง 419 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร และ 274 ถึง 396 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าตัวอย่างคอนกรีตที่แช่ใน
น�ำ้ ประปาและสารละลายซัลเฟตมีการพัฒนาก�ำลังอัดเพิม่ ขึน้
ตามอายุการบ่มที่มากขึ้น ในช่วงอายุ 60 วัน ค่าก�ำลังอัด
คอนกรีตควบคุมทีแ่ ช่ในน�ำ้ ประปาและสารละลายแมกนีเซียม
ซัลเฟต มีกำ� ลังอัดทีม่ ากทีส่ ดุ ที่ 353.11 และ 344.31 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ผสม
เถา้ ลอยในปริมาณสงู พบว่า คอนกรีตทีม่ สี ว่ นผสมของเถ้าลอย
ในปริมาณสูงค่าก�ำลังอัดในช่วงเวลาที่ 60 วัน ค่อนข้างต�่ำกว่า
ก�ำลังอัดที่ 90 วัน อยมู่ ากทัง้ ทีแ่ ช่ในน�ำ้ ประปา และแมกนีเซียม
ซัลเฟต เพราะว่าเกิดปฏิกิริยาของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท�ำ
ปฏิกริ ยิ าร่วมกับซิลกิ อนไดออกไซด์และอะลูมนิ าไตรออกไซด์
ซึ่งอยู่ในเถ้าลอยท�ำให้ได้แคลเซียมซิลิเกรตไฮเดรตจึงท�ำให้
ก�ำลังอัดในระยะยาวเพิม่ มากขึน้ และมีความคงทนเพิม่ มากขึน้
ด้วยเช่นกัน [2] เมื่ออายุการบ่มเป็น 180 วัน ทั้งที่แช่ใน

Compressive Strength at Sulfate (ksc)
60 days
90 days
180 days
344.31
368.38
371.05
223.2
328.65
396.21
190.18
285.83
309.75
177.11
216.78
277.35
230.63
308.75
318.79
182.51
264.27
274.43

น�้ำประปาและแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต ก�ำลังอัด
ของคอนกรีตที่มีการแทนที่ของเถ้าลอยร้อยละ 50 (FA50)
ให้ค่าก�ำลังอัดที่สูงสุดเมื่อเทียบกับตัวอย่างส่วนผสมอื่นๆ ซึ่ง
มีคา่ อยู่ที่ 440.23 และ 396.21 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ตามล�ำดับ จึงสรุปได้ว่าตัวอย่าง FA50 เป็นอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสมต่อการต้านทานสารละลายซัลเฟต เนื่องจากเมื่อมี
การแทนที่ปริมาณปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยมากขึ้น ปริมาณ
ปูนซีเมนต์ทท่ี ำ� ปฏิกริ ยิ านัน้ ก็จะเกิดขึน้ ได้นอ้ ยลงตามปริมาณ
ปูนซีเมนต์ เพราะก�ำลังอัดที่ได้จากปฏิกิริยาปอซโซลาน
ไม่สามารถชดเชยก�ำลังอัดทีล่ ดลงเนือ่ งจากการลดปูนซีเมนต์
[4] และนอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อก�ำลังอัดคอนกรีต คือ
ค่าความพรุนของคอนกรีต พบว่า คอนกรีตทีม่ คี า่ ความพรุนน้อย
จะส่ ง ผลท� ำ ให้ ก� ำ ลั ง คอนกรี ต สู ง ขึ้ น กว่ า คอนกรี ต ที่ มี ค ่ า
ความพรุนที่มาก [8] โดยจะสอดคล้องกับผลการทดสอบ
ร้อยละความพรุนของคอนกรีต
ร้อยละการสูญเสียก�ำลังอัดของ SCC ระหว่างแช่ใน
น�ำ้ ประปากับแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตทีอ่ ายุ 60, 90
และ 180 วัน ดังแสดงรปู ที่ 9 พบว่า รอ้ ยละการสญ
ู เสียก�ำลังอัด
ของตัวอย่างคอนกรีต CT FA50, FA60, FA70, FA50SF10 และ
FA60SF10 ที่อายุ 60 วัน มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.5, 2.2, 4.2,
5.2, 3.1 และ 2.8 ตามล�ำดับ ทีอ่ ายุ 90 วัน มีคา่ เท่ากับร้อยละ
5.3, 4.8, 7.5, 8.2, 6.1 และ 6.2 ตามล�ำดับ ส่วนทีอ่ ายุ 180 วัน
มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5, 9.9, 12.5, 14.6, 11.2 และ 14.7
ตามล�ำดับ จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อตัวอย่างคอนกรีต
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กล่าวไว้ว่า C-S-H ที่เกิดจากปฏิกริ ยิ าปอซโซลานมีโครงสร้าง
แข็ ง แรงน ้ อ ยกว่ า และมี ค วามไวในการท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
แมกนี เ ซี ย มซั ล เฟตมากกว่ า C-S-H ที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย า
ไฮเดรชัน ดังนั้นจึงเกิดการกัดกร่อนมากตาม จึงสรุปได้ว่าค่า
ผลต่างก�ำลังอัดและร้อยละการสูญเสียก�ำลังอัดมีค่าแปรผัน
ตรงกับอัตราการแทนที่ในปูนซีเมนต์
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รูปที่ 9 การสูญเสียก�ำลังอัดของคอนกรีตระหว่างการแช่ใน
น�้ำประปา และแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต
ที่อายุ 60, 90 และ 180 วัน
มีอายุการบ่มเพิม่ มากขึน้ ผลของรอ้ ยละก�ำลังอัดของคอนกรีต
มี ค ่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ ก ารบ่ ม ทั้ ง ที่ แ ช่ ใ นน�้ ำ ประปา และ
แมกนีเซียมซัลเฟต ตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 60 วัน เห็นได้ว่า
ก�ำลังอัดที่ลดลงนี้ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนไม่สามารถบอกได้ว่า
เกิดเนื่องจากแมกนีเซียมซัลเฟต ซึ่งมีร้อยละการสูญเสีย
ก�ำลังอัดที่น้อยมากอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึง 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 90 และ 180 จะเห็นผลที่ชัดเจนกว่า
และเมื่ อ พิ จ ารณาร ้ อ ยละก� ำ ลั ง อั ด ที่ล ดลงพบว่ า เถ ้ า ลอย
การแทนที่ร้อยละ 50 (FA50) ที่ทุกช่วงอายุการทดสอบ
มี ค ่ า ร้ อ ยละการสู ญ เสี ย ก� ำ ลั ง อั ด ที่ น ้ อ ยกว่ า ตั ว อย่ า ง
CT FA60, FA70, FA50SF10 และ FA60SF10 แสดงใหเ้ ห็นว่า
การใช้วัสดุประสานเป็นส่วนผสมในคอนกรีตในคอนกรีต
ในอัตราที่สูง (ร้อยละ 60 และ 70) อาจไม่ช่วยให้ความ
สามารถในการต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟตดีขึ้น
ได ้ ที่ อ ายุ 180 วั น แม้ ว ่ า สามารถลดปริ ม าณ Ca(OH) 2
ได้มากกว่าการแทนที่ต�่ำกว่าก็ตาม ทั้งนี้เพราะว่าการแทนที่
ในปริ ม าณที่ สู ง แม้ ว ่ า ปริ ม าณ Ca(OH) 2 มี ค ่ า ลดลงมาก
และเกิด C-S-H จากปฏิกิริยาปอซโซลานเพิ่มขึ้น แต่ C-S-H
ที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าไฮเดรชั น ก็ ล ดลงมากตามการแทนที่
ที่สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจากงานวิจัยของ Wee และคณะ [24]

3.9 การสู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก เนื่ อ งจากแช่ ใ นสารละลาย
แมกนีเซียมซัลเฟต
	ผลการทดสอบการสูญเสียน�ำ้ หนัก (Weight Loss) ของ
คอนกรีตที่แช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตที่อายุ 60, 90
และ 180 วัน ดังแสดงรูปที่ 10 พบว่า การสูญเสียน�ำ้ หนักของ
ตัวอย่างคอนกรีต CT FA50, FA60, FA70, FA50SF10 และ
FA60SF10 ที่อายุ 60 วัน มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.2, 2.2, 2.6,
3.3 3 และ 2.1 ตามล�ำดับ ทีอ่ ายุ 90 วัน มีคา่ เท่ากับรอ้ ยละ 2.1,
3.2, 3.4, 4.3, 3.8 และ 3.2 ตามล�ำดับ ส่วนทีอ่ ายุ 180 วัน มีคา่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4, 4.9, 6.3, 7.6, 5.3 และ 6.6 ตามล�ำดับ
สังเกตว่าทีช่ ว่ งอายุ 60 และ 90 วัน รอ้ ยละการสญ
ู เสียน�ำ้ หนัก
ของคอนกรี ต ที่ แ ช่ ใ นสารละลายแมกนี เ ซี ย มซั ล เฟตมี ค ่ า
ร้อยละที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องมาจากการแทรกซึม
ของสารละลายซัลเฟตแทรกซึมเขา้ ไปในตัวอย่างคอนกรีตได้
ทัง้ หมดนัน้ ตอ้ งใชร้ ะยะเวลาทีน่ านในการทีส่ ารละลายซัลเฟต
จะแทรกซึมเข้าไปในก้อนตัวอย่างได้ทั้งหมด [24] ท�ำให้ผลที่
อายุ 60 และ 90 วัน มีแนวโน้มที่ต่างจากผลที่อายุ 180 วัน
ซึ่งเมื่อมาดูผลของตัวอย่างที่อายุ 180 วัน จะเห็นผลได้
ชั ด เจนกว่ า กล่ า วคื อ การใช ้ วั ส ดุ ป ระสานในการแทนที่
ปูนซีเมนต์รอ้ ยละ 60 และ 70 จะมีรอ้ ยละการสูญเสียน�ำ้ หนัก
มากกว่าคอนกรีตควบคุม ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะผลจาก
ปฏิกิริยาปอซโซลาน (เถ้าลอย และซิลิกาฟูม) ท�ำให้ความ
เป็นด่างในคอนกรีตน้อยลงซึ่งลดปริมาณ Ca(OH)2 ส่งผลให้
C-S-H แปรเปลี่ยนเป็น M-S-H ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการยึด
ประสานโดยเฉพาะเมือ่ แทนทีว่ สั ดุประสานทีส่ งู ขึน้ [1] รวมทัง้
เถ้าลอยมีสภาพเป็นรูพรุนส่งผลให้สารละลายแมกนีเซียม
ซัลเฟตเข้าไปท�ำลายได้ง่ายขึ้น จึงส่งผลให้ค่าการสูญเสีย
น�ำ้ หนักมากขึน้ ซึง่ เมือ่ มีการใชเ้ ถา้ ลอยแทนทีร่ อ้ ยละ 50 มีคา่
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รูปที่ 10 ร้อยละการสูญเสียน�้ำหนักของ SCC แช่ในสาร
แมกนีเซียมซัลเฟตที่อายุ 60, 90 และ 180 วัน
ร้อยละการสูญเสียน�้ำหนักที่น้อยกว่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนผสม
ที่เหมาะสมต่อการต้านทานสารละลายซัลเฟตโดยผลที่ได้
มีความสอดคลอ้ งในเรือ่ งรอ้ ยละความพรุน กล่าวคือ เมือ่ เพิม่
ปริ ม าณการแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ด ้ ว ยวั ส ดุ ป ระสานส่ ง ผลให ้
ร้อยละความพรุนเพิม่ ขึน้ ตามไปดว้ ย เนือ่ งจากการลดปริมาณ
ปูนซีเมนต์ลงส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรีต
[25] และทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพรุนในตัวของเถ้าลอย
เมื่อมีการใช้เถ้าลอยแทนที่ร้อยละ 50 มีร้อยละความพรุน
น้อยกว่าการใช้เถ้าลอยแทนที่ร้อยละ 60 และ 70 ส่งผลให้
ร้อยละการสูญเสียน�้ำหนักแปรผันตรงกับร้อยละความพรุน
4. สรุป
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
1. คอนกรีตชนิดไหลตัวได้โดยแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย
เถ้าลอยในปริมาณสูง ปริมาณเถ้าลอยในการแทนที่ส่งผล
โดยตรงต่อความสามารถเทได้ของคอนกรีต โดยเมื่อมีการ
แทนทีป่ นู ซีเมนต์ดว้ ยเถา้ ลอยปริมาณสงู ถึงรอ้ ยละ 70 มีระยะ
และเวลาการไหลแผ่ดที ส่ี ดุ ส่วนการสญ
ู เสียค่าการไหลแผ่นนั้
เมื่อมีการใช้ซิลิกาฟูมผสมร่วมกับเถ้าลอยแทนที่บางส่วน
ปูนซีเมนต์ ความสามารถการสูญเสียค่าการไหลแผ่สามารถ
ไหลแผ่ไดเ้ กินกว่า 50 เซนติเมตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
EFNARE
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2. การก่อตัวของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้โดยแทนที่
ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าลอยในปริมาณสูงนัน้ คอนกรีต FA50 มีการ
ก่อตัวระยะต้นที่เร็วสุด ส่วนการก่อตัวระยะปลายที่เร็วสุด
คือ คอนกรีตควบคุม
3. การดู ด ซึ ม น�้ ำ และความพรุ น ของคอนกรี ต ชนิ ด
ไหลตัวได้โดยแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยในปริมาณสูง
จะมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้วัสดุปอซโซลาน
ในการแทนที่ปูนซีเมนต์ โดยคอนกรีต FA60SF10 มีค่าการ
ดูดซึมน�้ำที่มากที่สุดซึ่งมีความสอดคล้องกับผลของปริมาณ
รูพรุนในคอนกรีตที่เกิดขึ้น
4. คอนกรี ต ชนิ ด ไหลตั ว ได ้ เ มื่ อ ใช ้ เ ถ ้ า ลอยแทนที่
ปนู ซีเมนต์รอ้ ยละ 50 (FA50) ใหค้ า่ ก�ำลังอัดทีส่ งู สุดเมือ่ เทียบ
กับตัวอย่างส่วนผสมอื่นๆ ทั้งที่แช่ในน�้ำประปา และแช่ใน
สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต โดยก�ำลังอัดที่ได้จะมีความ
สอดคลอ้ งกับรอ้ ยละความพรุนคอนกรีต เมือ่ คอนกรีตมีความ
พรุนปริมาณมากส่งผลให้ค่าก�ำลังอัดของคอนกรีตลดลง
5. คอนกรีตเมื่อใช้เถ้าลอยแทนที่ร้อยละ 50 (FA50)
ที่ทุกช่วงอายุการทดสอบมีค่าร้อยละการสูญเสียก�ำลังอัด
ที่น้อยกว่าตัวอย่างการแทนที่เถ้าลอยที่ร้อยละ 60 และ 70
นั่นคือการใช้วัสดุประสานเป็นส่วนผสมในคอนกรีตในอัตรา
ที่สูงนั้นไม่ช่วยให้ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน
เนื่องจากซัลเฟตดีขึ้น
6. การสู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก ของคอนกรี ต จากการแช่
แมกนีเซียมซัลเฟตที่อายุ 180 วัน คอนกรีต FA60 และ
FA70 อัตราการสญ
ู เสียน�ำ้ หนักมากกว่าคอนกรีตควบคุม และ
คอนกรีต FA50 ซึง่ การใช้เถ้าลอยแทนทีป่ นู ซีเมนต์รอ้ ยละ 50
พบว่า อัตราการสูญเสียน�้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตควบคุม
5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้้�วิิจััยขอขอบคุุณสำำ�นัักงานคณะกรรมการอุุดมศึึกษา
(สกอ.) เลขที่่�สัญ
ั ญารัับทุุน น013/2562 โดยได้้นำำ�งบประมาณ
ส่่วนหนึ่่�งจากโครงการมาใช้้ในส่่วนดำำ�เนิินงานวิิจััยด้้านงาน
ทดสอบ และขอบคุุณ นายพััฒธนพงษ์์ บััวใหญ่่ นายภููมิิทรััพย์์
ถิ่่� น รัั ต น์์ และนางสาวธมลวรรณ คงวุุ ฒิิ ที่่� มีี ส่ ่ ว นในการ
ดำำ�เนิินงานวิิจััยครั้้�งนี้้�จนสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ดีี
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