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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาความสามารถในการทางานได้ของคอนกรี ตไหลอัดแน่ นด้วยตัวเองผสมเถ้าขยะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ในสภาวะคอนกรี ตสด ประกอบด้วย ความสามารถในการไหล ความต้านทานการแยกตัว
และความสามารถในการไหลผ่านสิ่ งกีดขวาง โดยชุดทดสอบ Slump flow V-Funnel และ L-Box ตามลาดับ และใน
สภาวะแข็งตัวแล้วโดยการทดสอบกาลังอัด วัสดุประสานใช้เถ้าขยะเทศบาลแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภท
ที่ 1 ในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 โดยน้ าหนักของวัสดุเชื่อมประสาน ใช้อตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุเชื่ อมประสาน
0.40 ส่ วนผสมคอนกรี ตใช้น้ ายากันซึ มและน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ เป็ นสารผสมเพิ่ม แบ่งการทดสอบออกเป็ น
2 แบบ คือ แบบผสมและไม่ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติไซเซอร์ จากผลการทดสอบพบว่ารู ปแบบความสามารถใน
การทางานได้ของคอนกรี ตสดและกาลังรับแรงอัดของทั้ง 2 แบบแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
โดยค่า Slump flow ลดลงต่ าสุ ดที่ การแทนที่ ร้อยละ 10 เมื่อมีการแทนที่เพิ่มขึ้ นคอนกรี ตสดใช้เวลาไหลผ่าน Vfunnel เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความหนืดสู งขึ้นจึงส่ งผลให้ค่าอัตราส่ วน L-Box ลดลง นอกจากนี้ พบว่า ที่อายุบ่ม 28 วัน
การแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ดว้ ยเถ้าขยะเทศบาลในส่ วนผสมของคอนกรี ตอัตราร้อยละ 15 ส่ งผลให้กาลังอัด
ของคอนกรี ตมีค่าสู งขึ้น ใกล้เคียงกับอัตราส่ วนของคอนกรี ตควบคุม
คาสาคัญ: คอนกรี ตไหลอัดแน่นด้วยตัวเอง, เถ้าขยะเทศบาลนครหาดใหญ่, คอนกรี ตสด, กาลังอัด
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ABSTRACT
The research aims to study workability of self-compacting concrete (SCC) integrating with Hat Yai
Municipal’s solid waste ash as a replacement of cement., segregate resistance and passing ability were tested by
using slump flow, V-funnel and L-box methods, respectively. The compressive strength of the hardened concrete
was presented. The municipal solid waste ash was used as a binder replacing the Portland cement type 1 at
varying weight percentages of 0%, 5%, 10% and 15%, and the binder ratio at 0.40. The waterproof and
superplasticizer were also used as concrete admixture. According to concrete admixture, two designs of
experiment were done- admixture with superplasticizer and without superplasticizer. The results show that there is
no significant difference (p>0.05) between workability patterns of the two types. The 10% replacement of cement
gives the lowest slump. The higher percentage of waste ash as a replacement increase, the flow time of V-funnel
increases. This higher viscosity, as a result, decreases the L-box ratio. Moreover, it was found that at curing age of
28 days, the replacement of cement with municipal waste ash mixed with 15 percent of concrete can result in a
higher compressive strength which is roughly the same as the control mixture.
Key words: self-compacting concrete, municipal solid waste ash, fresh concrete, compressive strength

บทนา
คอนกรี ตเป็ นวั ส ดุ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่ งเป็ นภาคส่ วนที่ มีมูลค่ าและ
อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย การลด
ปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนผสมหลักของ
คอนกรี ตถื อ เป็ นการลดต้ น ทุ น และลดปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมได้อี กทางหนึ่ ง ที่ ผ่า นมามี การนาวัส ดุ
ประเภทเถ้า จากธรรมชาติ เถ้า ลอย และเถ้า ขยะ
ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
มาแทนที่ ปู นซี เ มนต์ อย่ า งไรก็ต าม การใช้เ ถ้า จาก
แหล่งต่ า งๆ ซึ่ งมี องค์ประกอบทางเคมี และลักษณะ
อนุ ภาคแตกต่างกันส่ งผลต่ อสมบัติเชิ งกลและความ
คงทนของคอนกรี ต การน าเถ้า แกลบซึ่ ง มี ซิ ลิค อน
ไดออกไซด์ (SiO2) เป็ นองค์ประกอบหลักส่ งผลต่ อ
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ของคอนกรี ตในสภาวะสด
และทาให้เ กิ ดปฏิ กิริ ย าปอซโซลานที่ ต่ อเนื่ องอย่า ง
ช้าๆ ในระยะเวลาต่อมา และส่ งผลต่อสมบัติเชิ งกล

ของคอนกรี ตในสภาวะแข็งตัว (Sua-Iam and Makul,
2013; Sua-Iam and Makul, 2012; Zerbino et al.,
2011) การศึ กษาการใช้เถ้าลอยเป็ นวัสดุยึดประสาน
ในคอนกรี ตของ (Chindapasert et al., 2008) พบว่า
เถ้า ลอยช่ ว ยปรั บ ปรุ งให้ ส มบัติ เ ชิ ง กลและความ
ทนทานดีข้ ึน (Kroehong et al., 2016) พบว่าการใช้
เถ้าลอยแทนที่ปูนซี เมนต์ช่วยให้คอนกรี ตมีค่าการนา
ความร้อนลดลง นอกจากเถ้าจากธรรมชาติ และเถ้า
ลอยแล้ว มี ก ารนาเถ้า ขยะซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จาก
เตาเผาขยะของชุ ม ชนซึ่ งมี ป ริ มาณมากขึ้ นอย่ า ง
ต่ อ เนื่ องทุ ก ปี มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการก่ อ สร้ า ง
การศึ กษาของ (Puangmanee, 2004; Tradtarntip,
2005; Ngarmkham, 2016; Chusilp et al., 2017)
พบว่ามอร์ตา้ ร์และคอนกรี ตที่ผสมเถ้าขยะสู งกว่าร้อย
ละ 20 ทาให้กาลังอัดลดลง ในขณะที่ คอนกรี ตผสม
เถ้า ขยะในปริ มาณน้อยกว่าร้ อยละ 10 มี กาลังรั บ
แรงอัด ที่ สู ง กว่ า คอนกรี ตควบคุ ม นอกจากนี้ ยัง มี
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รายงานวิจยั ที่ นาเถ้าลอยขยะมาผสมกับซี เมนต์และ
ดิ นลูกรังเพื่ อผลิตบล็อกประสานสามารถรั บแรงอัด
ได้ตามเกณฑ์บล็อกรับน้ าหนักของ มอก. ซึ่ งพบว่า ค่า
การแพร่ ความร้ อ นมี ค่ า ต่ า ลง (Lerskittikulyotin,
2017) สอดคล้องกับการศึ กษาของ (Garcia-Lodeiro
et al., 2016) ที่พบว่าการนาเถ้าหนักจากขยะเทศบาล
มาเป็ นส่ วนผสมของปู นซี เ มนต์ไ ฮบริ ด ช่ วยให้การ
พัฒ นากาลังอัดที่ อ ายุ 28 วัน อยู่ในระดับดี (สู งกว่า
32.5 MPa)
นอกจากนี้ในการก่อสร้างยังมีขอ้ จากัดหลาย
ด้าน เช่ น กาลังแรงงานที่ หายาก ระยะเวลาในการ
ท างาน ความสามารถของแรงงานในการท างาน
คอนกรี ตผ่านโครงสร้างที่ ซบั ซ้อน และงบประมาณ
จึงได้มีการพัฒนาคอนกรี ตไหลอัดแน่นตัวเอง (SelfCompacting Concrete, SCC) ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมหนึ่ ง
ของคอนกรี ตเทคโนโลยีซ่ ึ งเริ่ มเป็ นที่นิยมและยอมรับ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Okamura et al., 1993;
Okamura and Ouchi, 2003; Maekawa and Noguchi,
2008; Attchaiyawuth et al., 2015) เพื่อมาแก้ปัญหาที่
กล่าวมาในข้างต้น คอนกรี ตไหลอัดแน่นด้วยตัวเองมี
คุณสมบติ ในการไหลแผ่เข้าแบบได้สูงกว่าคอนกรี ต
ทั่ว ไป ไม่ ต ้อ งจี้ เขย่ า และไม่ เ กิ ด การแยกตัว ของ
ส่ วนผสม สมบัติของคอนกรี ตสดจึงเป็ นเกณฑ์สาคัญ
ที่ ช้ ี วดั ความสามารถในการทางานได้ (Workability)
ของคอนกรี ตไหลอัดแน่ นด้วยตัวเอง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง
ใช้เถ้าขยะเทศบาลแทนที่ ซีเมนต์ในบางส่ วน เพื่อลด
ปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์ในส่ วนผสมของคอนกรี ต

เป็ นการนาผลพลอยได้จากการจัดการขยะที่มีเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี มาใช้ประโยชน์และลดการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตปูนซี เมนต์
โดยศึกษาอัตราส่ วนการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าขยะ
ที่ มีผลต่ อสมรรถนะความสามารถในการทางานได้
ของคอนกรี ตสดและกาลังอัดของคอนกรี ตที่ แข็งตัว
แล้ว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุที่ใช้ ในการวิจยั
วัส ดุ ที่ใ ช้ใ นงานวิ จัย นี้ ประกอบด้ว ย วัส ดุ
เชื่ อมประสาน คือ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่
1 และเถ้าขยะจากเตาเผาขยะเทศบาลนครหาดใหญ่
อ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา เมื่ อ ถ่ า ยภาพที่
กาลังขยายขนาด 8,000 เท่ า พบว่า ลักษณะสัณฐาน
ของปู นซี เ มนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 มี ลกั ษณะ
รู ปร่ างเป็ นก้อนหลายเหลี่ ยมที่ มีผิวขรุ ขระ มี ขนาด
เล็กใหญ่ปะปนกัน ส่ วนเถ้าขยะมีลกั ษณะสัณฐานเป็ น
ทรงกลม ดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลาดับ วัสดุมวลรวม
นาทรายแม่น้ ามาใช้เป็ นมวลรวมละเอียด นาหิ นมาใช้
เป็ นมวลรวมหยาบ ส่ วนน้ า ที่ ใ ช้ผ สมคอนกรี ต เป็ น
น้ าประปา และใช้สารเคมี ผสมเพิ่มในการปรั บปรุ ง
สมบัติ ข องคอนกรี ตได้แ ก่ น้ ายากัน ซึ ม และน้ า ยา
ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์
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ภาพที่ 1 ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์
กาลังขยายขนาด 8,000 เท่า
2. อัตราส่ วนผสมของคอนกรีต
การออกแบบส่ ว นผสมคอนกรี ตไหลอัด
แน่ นด้วยตัวเอง (SCC) หรื อ “คอนกรี ต SCC” จะใช้
เถ้าขยะ เป็ นส่ วนผสมแทนที่ปูนซี เมนต์ ในอัตราส่ วน
ร้ อยละ 0, 5, 10 และ 15 โดยน้ า หนักของวัสดุ เ ชื่ อม
ประสาน ใช้อ ัต ราส่ ว นน้ า ต่ อ วัส ดุ เ ชื่ อ มประสาน
(W/B) คงที่ เท่ ากับ 0.40 และใช้น้ ายากันซึ มเพื่อช่ วย
ให้มีความสามารถในการทางานและช่วยลดอัตราการ
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ภาพที่ 2 เถ้าขยะเทศบาล
กาลังขยายขนาด 8,000 เท่า
ซึ มผ่านของน้ าในปริ มาณ 1,000 ลูกบาศก์เซนติ เมตร
ต่อ ปูนซี เมนต์ 100 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
แบบที่ ผสมน้ า ยาซุ ปเปอร์ พ าสติ ไ ซเซอร์ (SP) และ
แบบที่ ไม่ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติ ไซเซอร์ (NSP)
อย่ า งละ 4 อั ต ราส่ วนผสม รวมทั้ งสิ้ น 8 อั ต รา
ส่ วนผสม ดังตารางที่ 1 แต่ ละอัตราส่ วนผสมบ่ มที่
อายุ 7, 14 และ 28 วัน ก่อนนาไปทดสอบสมบัติของ
คอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว

ตารางที่ 1 อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ต SCC ผสมเถ้าขยะเทศบาล
อัตราส่ วนผสม
วัสดุประสาน
มวลรวม
W/B น้า น้ายากัน น้ายาซุปเปอร์
ซึม
พลาสติไซ
ปูนซีเมนต์
เถ้ าขยะ ทราย หิน
เซอร์
ปอร์ ตแลนด์ เทศบาล
ประเภทที่ 1
(กก/ม3)
% (กก/ม3) (กก/ม3) (กก/ม3)
(กก/ม3) (กก/ม3)
(กก/ม3)
SCC1-W0-NSP*
660
0
0
977
561 0.40 257 6.58
0.00
SCC1-W0-SP**
660
0
0
977
561 0.40 257 6.58
0.07
SCC1-W5-NSP
627
5 22.34 977
561 0.40 257 6.58
0.00
SCC1-W5-SP
627
5 22.34 977
561 0.40 257 6.58
0.07
SCC1-W10-NSP
594
10 44.68 977
561 0.40 257 6.58
0.00
SCC1-W10-SP
594
10 44.68 977
561 0.40 257 6.58
0.07
SCC1-W15-NSP
561
15 67.02 977
561 0.40 257 6.58
0.00
SCC1-W15-SP
561
15 67.02 977
561 0.40 257 6.58
0.07
หมายเหตุ : * อัตราส่ วนควบคุมของแบบที่ผสมน้ ายาซุปเปอร์พาสติไซเซอร์ (SP)
** อัตราส่ วนควบคุมของแบบที่ไม่ผสมน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (NSP)
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3. อุปกรณ์ และวิธีทดลอง
3.1 ทดสอบสมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน
และสมบัติทางกายภาพของส่ วนผสมคอนกรี ต
3.1.1 วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี
ของส่ วนผสมคอนกรี ต โดยการวิ เ คราะห์ ห า
สารประกอบในของแข็ ง ที่ เ ป็ นผลึ ก ของวัส ดุ ด ้ว ย
เครื่ อง X-Ray Diffraction (XRD) รุ่ น Empyrean ยี่หอ้
PANalytical และวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุของ
วัสดุดว้ ยเครื่ อง X-Ray Fluorescence spectrometry
(XRF) รุ่ น Zetium ยี่หอ้ PANalytical
3.1.2 ทดสอบหาความละเอียดของวัสดุ
ประสานจากค่าพื้นที่ผิวจาเพาะ (Specific surface area)
ด้วยเครื่ องทดสอบ Blaine air permeability test ตาม
มาตรฐาน American Society for Testing Materials
(ASTM) C204 (ASTM, 2005)
3.1.3 ทดสอบการกระจายตั ว ของ
อนุ ภ าคของวัส ดุ ประสาน ด้ว ยเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์
ขนาดของอนุ ภ าคแขวนลอยโดยใช้เ ลเซอร์ (Laser
particle size analyzer, LPSA) รุ่ น ANALYSETTE
22 NanoTec ยี่หอ้ FRITSCH
3. 1. 4 ค ว า ม ถ่ ว ง จ า เ พ า ะ ข อ ง วั ส ดุ
ประสานตามมาตรฐาน ASTM C188 (ASTM,
2001c) โดยขวดมาตรฐานเลอชาเตอร์ลิเยร์
3.1.5 ขนาดคละของมวลรวม คื อ
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข นาดของอนุ ภ าคของแข็ ง หรื อ
โมดู ล ัส ความละเอี ย ด (Fineness modulus) ตาม
มาตรฐาน ASTM C33-01 (ASTM, 2001a)
3.2. ทดสอบสมบัติของคอนกรี ตสด
3.2.1 การไหลแผ่ (Slump flow) ASTM
C1611 (ASTM, 2011) ดังภาพที่ 3 (ก) วัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของคอนกรี ตหลังจากเกิ ดการเสี ยรู ปใน 2
ทิ ศ ทาง เพื่ อ หาค่ า เฉลี่ ย เกณฑ์ก ารเปรี ยบเที ย บที่
ยอมรับได้มีค่าอยูร่ ะหว่าง 480 ถึง 680 มิลลิเมตร

3.2.2 การทดสอบความต้า นทานการ
แยกตัวหรื อความหนื ดด้วยเครื่ องทดสอบรู ปตัววี (Vfunnel flow test) ตามมาตรฐาน European Federation
of National Associations Representing producers
and applicators of specialist building products for
Concrete (EFNARC) (EFNARC, 2002) ภาพที่ 3 (ข)
โดยเทคอนกรี ตลงในเครื่ องทดสอบแล้ว ปล่อยทิ้งไว้
5 นาที จากนั้นจึ งทาการเปิ ดช่ องด้านล่างเพื่ อปล่อ ย
คอนกรี ตให้ไหลออกและจับเวลาจนกว่าคอนกรี ตจะ
ไหลออกหมด วัด ระยะเวลาที่ ใ ช้ต้ ัง แต่ เ ริ่ ม ปล่ อ ย
คอนกรี ต จนกระทัง่ เห็ นแสงลอดผ่า นจุ ด ปล่ อยเมื่ อ
มองจากด้า นบนในหน่ ว ยวิ น าที โดยผลที่ ไ ด้ คื อ
ดรรชนี ช้ ี วดั ความสามารถต้านทานการแยกตัวหรื อ
ความหนื ด ซึ่ งคอนกรี ต SCC ที่มีคุณลักษณะดี จะใช้
ระยะเวลาไหลผ่าน V-funnel ประมาณ 6-12 วินาที
3.2.3 การทดสอบความสามารถในการ
ไหลผ่านสิ่ งกีดขวางในแนวดิ่งด้วยด้วยชุดทดสอบ Lbox ตามมาตรฐาน EFNARC (EFNARC, 2002)
กาหนดให้อตั ราส่ วนของระยะ H2/H1 ควรมี ค่ า อยู่
ระหว่าง 0.8 - 1.0 ดังภาพที่ 3 (ค)
3.3 ทดสอบสมบัติ เ ชิ ง กลของคอนกรี ตที่
แข็งตัวแล้ว
การทดสอบก าลั ง อั ด (Compressive
strength test) ของคอนกรี ต SCC ผสมเถ้าขยะเทศบาล
ที่อายุ 7 14 และ 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C39
(ASTM, 2001b) ทาการทดสอบแท่งคอนกรี ตขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติ เมตร สู ง 20 เซนติ เมตร
จนตัวอย่างเกิ ดการวิบตั ิ แล้วจึ งนาค่าแรงอัดประลัย
(P) หารด้ ว ยพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ของตัว อย่ า ง (A) เพื่ อ
คานวณหาค่ากาลังอัด (𝑓𝑐′ ) ตามสมการที่ 1
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H

(
(
(
(Slump flow)
ก ภาพที่ 3 การทดสอบคอนกรี
ข ตสด (ก) การทดสอบการไหลแผ่
ค

H

(ข) การทดสอบความต้านทานการแยกตัวด้วยเครื่ องมือทดสอบรู ปตัววี (V-funnel flow test)
(ค) การทดสอบความสามารถในการไหลผ่านสิ่ งกีดขวางในแนวดิ่งด้วยเครื่ องทดสอบ L-box

ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
1. สมบั ติ ท างเคมี แ ละสมบั ติ ท างกายภาพของ
ส่ วนผสมคอนกรีต SCC
ผลการทดสอบสมบัติ ท างเคมี แ ละสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุประสาน (ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภทที่ 1 และเถ้าขยะเทศบาล) ดังตารางที่ 2 และ
3 พบว่ า องค์ป ระกอบหลักทางเคมี ข องปู น ซี เ มนต์
ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 คือ แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO)
ร้อยละ 62.39 รองลงมาคือซิ ลิคอนไดออกไซด์ (SiO2)
ร้อยละ 20.95 และอะลูมิเนี ยมออกไซด์ (Al2O3) ร้อย
ละ 4.24 มี ค่ า ความถ่ ว งจ าเพาะ 3.15 ขนาดอนุ ภ าค
เฉลี่ย (d50) 18.8 ไมโครเมตร (ดูภาพที่ 4) และพื้นที่ผิว
จาเพาะ 3,681 ตารางเซนติ เมตรต่ อกรั ม ขณะที่ เถ้า
ขยะเทศบาลมี โพแทสเซี ยมออกไซด์ (K2O) ร้ อยละ
28.26 โซเดี ย มออกไซด์ (Na2 O) ร้ อ ยละ 14.69
และซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ (SO3) ร้ อยละ 13.86 เป็ น
องค์ประกอบหลัก มีค่าความถ่วงจาเพาะ 2.14 ขนาด
อนุภาคเฉลี่ย (d50) 18.9 ไมโครเมตร (ดูภาพที่ 4) และ
พื้นที่ผิวจาเพาะ 5,272 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ซึ่ งสู ง
กว่าค่าของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 แสดง
ว่าอนุภาคของเถ้าขยะเทศบาลมีความละเอียดกว่า

สาหรับมวลรวมละเอียด (ทราย) มีค่าความ
ถ่ ว งจ าเพาะ 2.67 อัต ราการดู ด ซึ ม น้ า ร้ อ ยละ 1.80
ความชื้นร้อยละ 1.02 โมดูลสั ความละเอียด 2.72 และ
ขนาดคละของอนุ ภาคอยู่ ร ะหว่ า ง 0.15 - 9.5
มิลลิเมตร (ดูภาพที่ 5) มวลรวบหยาบ (หิ น) มีค่าความ
ถ่วงจาเพาะ เท่ากับ 2.76 มีอตั ราการดูดซึ มน้ าร้อยละ
0.7 ความชื้ นร้ อยละ 1.01 และค่ า โมดู ลสั ความ
ละเอียด 7.42 มีขนาดระหว่าง 4.75 - 25.4 มิลลิเมตร
ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 5
ผลการทดสอบเพื่ อ วิ เ คราะห์ ส มบัติ เ ชิ ง
โครงสร้ างของวัสดุ ดว้ ยเครื่ อง X-Ray Diffraction
(XRD) แสดงดังภาพที่ 6 พบว่า ปู นซี เ มนต์ป อร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 มีองค์ประกอบธาตุสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (Nguyen et al., 2016) โดยมี C3S (Alite)
และ C2S (Belite) ปริ มาณสู งในช่วงมุมกวาด 32 - 35
องศา ส่ วนเถ้าขยะเทศบาลที่ใช้ในงานวิจยั ก็ให้ผลที่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Wu et al., 2012) โดย
พบว่ามีโซเดี ยมออกไซด์และโพแทสเซี ยมออกไซด์
ในปริ มาณที่ สู งในช่ ว งมุ ม กวาด 28 - 32 องศา
เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน
องค์ ประกอบทางเคมี (ร้ อยละโดยมวล)
ซิ ลิคอนไดออกไซด์ (SiO2)
อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)
เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3)
แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO)
แมกนีเซี ยมออกไซด์ (MgO)
โซเดียมออกไซด์ (Na2O)
โพแทสเซี ยมออกไซด์ (K2O)
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)

ปูนซีแมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1
20.95
4.24
2.92
62.39
2.24
0.86
4.43

เถ้ าขยะเทศบาล
0.79
0.23
0.31
3.62
0.33
14.69
28.26
13.86

ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพของส่ วนผสมคอนกรี ต
สมบัตทิ างกายภาพ
วัสดุประสาน
ปูนซีแมนต์ ปอร์ ต
เถ้ าขยะ
แลนด์ ประเภทที่ 1
เทศบาล
ความถ่วงจาเพาะ
3.15
2.14
ร้อยละการดูดซึ มน้ า (%)
ร้อยละความชื้น (%)
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย, d50 (มิลลิเมตร)
18.810-3
18.810-3
พื้นที่ผิวจาเพาะ (ตารางเซนติเมตร/กรัม)
3,681
5,272
โมดูลสั ความละเอียด
-

มวลรวม
หยาบ
(หิน)
2.76
0.7
1.01
12.7
7.42

ละเอียด
(ทราย)
2.67
1.8
1.02
0.6
2.72

100

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เถ้าขยะเทศบาล

ร้อยละที่ผา่ นตะแกรงสะสม (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.1

1

10

ขนาดอนุภาค (ไมโครเมตร)

100

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของอนุภาคของปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และเถ้าขยะเทศบาล
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100

ทราย
หิน

ร้อยละที่ผา่ นตะแกรงสะสม (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

10

100

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน (มิลลิเมตร)

ภาพที่ 5 การกระจายขนาดคละของมวลรวม

(ก) ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

(ข) เถ้าขยะเทศบาล
ภาพที่ 6 สารประกอบในของแข็งที่เป็ นผลึกของวัสดุที่ใช้ในงานวิจยั ด้วยเครื่ อง X-Ray Diffraction (XRD)
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การไหลแผ่ (มิลลิเมตร)

800

ผสมน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์
ไม่ผสมน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์

สู งสุ ด (ASTM C1611)

700
611

600

576

583

554

591

558

557

500

524

ต่าสุ ด (ASTM C1611)

400
0

5

10

15

ร้อยละการแทนที่ของเถ้าขยะเทศบาล

ภาพที่ 7 การไหลแผ่ Slump flow ของคอนกรี ตสดผสมเถ้าขยะเทศบาล
18

16.77
14.02

14.44

14.09

14.43

13.08
13.13

เวลา (วินาที)

12

15.05

สู งสุ ด (EFNARC)

ต่าสุ ด (EFNARC)

6

ผสมน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์
ไม่ผสมน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์

0
0

5

10

15

ร้อยละการแทนที่ของเถ้าขยะเทศบาล

ภาพที่ 8 ความต้านทานการแยกตัว V-funnel ของคอนกรี ตสดผสมเถ้าขยะเทศบาล
1
0.88
0.86
0.8
0.9

ต่าสุ ด (EFNARC)
0.71

H2/H1

0.7
0.6

0.65

0.5

0.66
0.58
0.61

0.56

0.4
0.3

ผสมน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์
ไม่ผสมน้ ายาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์

0.2
0.1
0
0

5

10

ร้อยละการแทนที่ของเถ้าขยะเทศบาล
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ภาพที่ 9 การไหลผ่านสิ่ งกีดขวางในแนวนอนของคอนกรี ตสดผสมเถ้าขยะเทศบาล
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2. ผลการทดสอบคอนกรี ตสด SCC ผสมเถ้ าขยะ
เทศบาล
2.1 การไหลแผ่ (Slump flow test)
จากภาพที่ 7 พบว่าคอนกรี ตสด SCC ผสม
เถ้าขยะเทศบาลแบบที่ ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติ ไซ
เซอร์ มีค่ าการไหลแผ่อยู่ในช่ วง 554-611 มิ ลลิ เมตร
และแบบไม่ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติ ไซเซอร์ มีค่า
การไหลแผ่อยู่ในช่ วง 524-591 มิ ลลิ เมตร จัดอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรั บได้ตามมาตราฐาน ASTM C1611
(ASTM, 2011) โดยการไหลแผ่นของคอนกรี ตสด
SCC ทั้ง 2 แบบ มีค่าลดลงเมื่อร้อยละการแทนที่เถ้า
ขยะเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเถ้า ขยะเทศบาลมี พ้ื น ที่ ผิ ว
จาเพาะสู งกว่าปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 จึง
ส่ งผลให้ความต้องการน้ าในส่ วนผสมเพิ่มขึ้ นและมี
ผลต่อเนื่ องให้ระยะการไหลแผ่ลดลง ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Chindaprasirt and Jaturapitakkul
(2009) โดยมี ค่า ต่ า สุ ด ที่ การแทนที่ ร้อ ยละ 10 ซึ่ งต่ า
กว่าค่าการไหลแผ่ของอัตราส่ วนควบคุม (SCC1-W0SP และ SCC1-W0-NSP) คิ ดเป็ นประมาณร้อยละ 6
และ 11 ตามลาดับ การไหลแผ่ของคอนกรี ตสด SCC
แบบผสมและไม่ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติ ไซเซอร์
และร้ อยละการแทนที่ ของเถ้าขยะเทศบาลแตกต่ า ง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
2.2 ความต้ า นทานการแยกตั ว (V-funnel
flow test)
จากภาพที่ 8 พบว่าคอนกรี ตสด SCC ผสม
เถ้าขยะเทศบาลใช้เวลาในการไหลอยู่ในช่ วง 13.0816.77 วิ น าที ซึ่ งนานกว่ า เวลาตามมาตราฐาน
EFNARC (EFNARC, 2002) เห็ นได้ชัด ว่า การใช้
อัตราส่ ว นน้ าต่ อวัสดุ ประสานที่ ต่ า (W/B = 0.40)
ส่ งผลให้คอนกรี ตสด SCC ใช้เวลาในการไหลนาน
ขึ้ น นัน่ หมายความว่ามี ความหนื ดเพิ่ มขึ้ นส่ งผลให้
คอนกรี ตสด SCC มี แนวโน้มที่ จะเกิ ด การแยกตัว
ในขณะเทเข้าแบบ นอกจากนี้การใช้อตั ราส่ วนน้ าต่อ

165

วัสดุประสานต่า ประกอบกับเถ้าขยะมีขนาดอนุภาค
ละเอี ยดกว่าปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้า
ขยะเทศบาลจึ งต้องการน้ าในการหล่อลื่นอนุ ภาคสู ง
กว่ า ปู น ซี เ มนต์ อย่ า งไรก็ ต ามความต้า นทานการ
แยกตัวของคอนกรี ตสด SCC แบบผสมและไม่ผสม
น้ า ยาซุ ป เปอร์ พ ลาสติ ไ ซเซอร์ มี ค วามแตกต่ า งกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่ร้อยละการ
แทนที่ ข องเถ้า ขยะเทศบาลส่ งผลต่ อความแตกต่ า ง
ของความต้านทานการแยกตัวอย่างมี นัย สาคัญทาง
สถิติ (p < 0.05)
2.3 การไหลผ่ านสิ่ งกีดขวางในแนวนอน (Lbox)
จากภาพที่ 9 พบว่าคอนกรี ตสด SCC แบบที่
ผสมและไม่ ผ สมน้ า ยาซุ ป เปอร์ พ ลาสติ ไ ซเซอร์ มี
ความสามารถในการไหลผ่านสิ่ งกีดขวางในแนวนอน
(H2/H1) อยู่ในช่ ว ง 0.56-0.88 ซึ่ งต่ า กว่า เกณฑ์ข อง
ENFARC (ENFARC, 2002) ยกเว้นอัตราส่ วนผสม
ควบคุม SCC1-W0-SP และ SCC1-W0-NSP และมี
แนวโน้มลดลงตามการเพิ่มขึ้นของการแทนที่เถ้าขยะ
เทศบาล การลดลงของสัดส่ วน H2/H1 แสดงว่าอัตรา
ส่ ว นผสมค่ อ นข้า งหนื ด และมี แ นวโน้ม จะไหลเข้า
แบบได้ไ ม่ดี การไหลผ่านสิ่ งกี ดขวางในแนวนอน
ของคอนกรี ตสด SCC แบบผสมและไม่ผสมน้ ายา
ซุ ปเปอร์ พาสติ ไซเซอร์ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่การแทนที่ของเถ้า
ขยะเทศบาลส่ งผลต่อความแตกต่างของการไหลผ่าน
สิ่ งกีดขวางในแนวนอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <
0.05) เช่ น เดี ย วกับ คุ ณ สมบั ติ ค วามต้ า นทานการ
แยกตัว
3. ผลการทดสอบความหนาแน่ นของคอนกรี ต SCC
ผสมเถ้ าขยะเทศบาลที่แข็งตัวแล้ ว
ความหนาแน่ นของคอนกรี ต SCC ผสมเถ้า
ขยะ แสดงดัง ภาพที่ 10 พบว่ า ความหนาแน่ น ของ
คอนกรี ต SCC มีค่าลดลงเมื่อร้อยละการแทนที่ ดว้ ย
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เถ้าขยะมีปริ มาณเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ เนื่ องจากเถ้าขยะมีค่า
ความถ่วงจาเพาะที่ นอ้ ยกว่าปู นซี เมนต์ เมื่ อนามาใช้
ทดแทนปูนซี เมนต์ในส่ วนผสมของคอนกรี ตจึงส่ งผล
ให้ค่าความหนาแน่ นของคอนกรี ต SCC ลดน้อยลง
3200
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4. ผลการทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ต SCC ผสม
เถ้ าขยะเทศบาลที่แข็งตัวแล้ ว
จากภาพที่ 11 พบว่าที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน
คอนกรี ต SCC แบบผสมและไม่ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พ
ลาสติ ไ ซเซอร์ มีก าลังอัด ลดลงตามการเพิ่ มขึ้ นของ
ร้อยละการแทนที่ของเถ้าขยะเทศบาล เมื่อพิจารณาที่
อายุการบ่ม 14 วัน คอนกรี ต SCC ทั้ง 2 แบบมีรูปแบบ
การพัฒนากาลังอัดเพิ่มขึ้นแบบแปรผันตรง กล่าวคือ
ที่ ร้ อ ยละการแทนที่ ม ากก าลั ง อัด พัฒ นาได้ ม าก
เนื่ องจากเถ้าขยะเทศบาลมี ลกั ษณะอนุ ภาคเป็ นทรง
กลมขนาดเล็กมากทาให้สามารถแทรกตามช่ องว่าง
ของมวลรวมได้ดี โดยเถ้าขยะจะทาหน้า ที่ วสั ดุ เติ ม
แทรก (Filler material) ประกอบกับหลังจากอายุการ
บ่ม 7 วัน ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้เกิดการยึดเกาะระหว่างอนุภาคของส่ วนผสม
คอนกรี ตมีความแข็งแรงมากขึ้น และส่ งผลดีต่อการ
พัฒนากาลังอัดในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว โดยอัตรา
ส่ วนผสมคอนกรี ตแบบผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติไซ
เซอร์ ที่การแทนที่ ร้อยละ 5, 10 และ 15 มีการพัฒนา
กาลังอัดเพิ่มเป็ น 26.58 เมกะปาสคาล 28.69 เมกะ
ปาสคาล 32.72 เมกะปาสคาล ตามลาดับ ส่ วนที่อายุ
การบ่ม 28 วัน การพัฒนากาลังอัดของคอนกรี ต SCC
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยอัตรา
ส่ ว นผสมที่ ก ารแทนที่ ร้ อ ยละ 15 มี ก าลัง อัด สู ง สุ ด
33.04 เมกะปาสคาล ต่ ากว่ากาลังอัดของอัต ราส่ วน
ควบคุ ม ประมาณร้ อ ยละ 4 ส าหรั บ อัต ราส่ วนผสม
แบบไม่ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติไซเซอร์ มีรูปแบบ
การพัฒ นากาลังอัด คล้า ยคลึ งกันแต่ โ ดยภาพรวมมี
กาลังอัดต่าว่าแบบผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติไซเซอร์
แตกต่างกับผลการศึกษาของ (Puangmanee, 2004) ที่
พบว่ า ก าลังอัด ของก้อ นคอนกรี ต ผสมเถ้า ขยะจาก
เตาเผาขยะมูลฝอยชุ มชนของจังหวัดภูเก็ตมีค่าลดลง
เมื่อการแทนที่เถ้าขยะสู งขึ้น (Chusilp et al., 2017) ที่
สรุ ปไว้ว่าเถ้าขยะเทศบาลเมื่อนามาแทนที่ปูนซี เมนต์
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ปอร์ ต แลนด์ป ระเภทที่ 1 สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 10 ท าให้
ก าลัง อัด ของคอนกรี ตลดลง และการค้น พบของ
(Sua-iam and Makul, 2013) ที่พบว่าคอนกรี ตชนิ ดอัด
ตัว ได้ที่ ผ สมเถ้า แกลบไม่ บ ดเมื่ อ ปริ ม าณเถ้า แกลบ
สู ง ขึ้ น (เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 20) ก าลัง อัด และหน่ ว ย
น้ าหนักมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการวิจยั
นี้ ใช้ปูนซี เมนต์ในปริ มาณสู งกว่าการศึ กษาที่ ผ่านมา
เนื่ องจากต้องการมุ่งศึ กษาความเป็ นไปได้ในการใช้
งานเป็ นคอนกรี ตไหลอัดแน่นด้วยตัวเอง

สรุป
1. ผลการวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท างเคมี แ ละสมบั ติ ท าง
กายภาพของส่ วนผสมคอนกรีต
ค่าความละเอียดของเถ้าขยะ ซึ่ งเป็ นเถ้าจาก
กระบวนการเผาขยะ มี ลกั ษณะอนุ ภ าครู ปร่ างกลม
และมีค่าความละเอียดมากกว่าปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ซึ่ งเป็ นผลดี ใ นการน ามาผสมกั บ
ปู นซี เ มนต์ เพราะเถ้า ขยะจะเข้า ไปแทนที่ ช่ อ งว่า ง
ระหว่า งอนุ ภ าคของปู นซี เ มนต์ ท าให้ค อนกรี ต ที่ มี
ส่ วนผสมปูนซี เมนต์กบั เถ้าขยะมีช่องว่างในคอนกรี ต
ลดลง ถึ งแม้ว่าเถ้าขยะเทศบาลจะมี ค่าสารประกอบ
ออกไซด์หลัก คื อ โพแทสเซี ยมออกไซด์ ซัลเฟอร์
ไตรออกไซด์ และโซเดี ยมออกไซด์ ค่อนข้างสู ง ซึ่ ง
ปริ มาณสารประกอบออกไซด์ โพแทสเซี ยมออกไซด์
และโซเดี ย มออกไซด์ (K2O+Na2O) หรื อเรี ยกว่ า
ปริ มาณอัลคาไล มีปริ มาณร้อยละรวมกันสู งเกือบร้อย
ละ 50 โดยน้ าหนัก การใช้ปูนซี เมนต์ปริ มาณสู งกว่า
560 กก/ม3 ในส่ วนผสมคอนกรี ต SCC พบว่าสารอัล
คาไลน์ดงั กล่าวในเถ้าขยะเทศบาลยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสมบัติทางกายภาพของคอนกรี ตในช่ วงอายุของ
การทดสอบแต่อย่างใด
2. ผลการวิเคราะห์ สมบัตขิ องคอนกรีตสด SCC
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บความสามารถการไหล
คอนกรี ตสด SCC ที่ ไ ม่ ผ สมเถ้า ขยะเทศบาล
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(อัต ราส่ ว นคอนกรี ต ควบคุ ม ) และ ที่ ผ สมเถ้า ขยะ
เทศบาล แบบผสมและไม่ผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลาสติ
ไซเซอร์ พบว่ า อั ต ราส่ วนคอนกรี ตควบคุ ม มี
ความสามารถในการไหลที่ดีกว่า อัตราส่ วนผสมของ
เถ้าขยะในทุ กอัต ราส่ วน และความสามารถในการ
ไหลจะลดลงตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณเถ้า ขยะ
เนื่ องจากเถ้าขยะมีค่าความละเอียดของพื้นผิวสู งกว่า
ปูนซี เมนต์ จึ งทาให้เถ้าขยะมีความต้องการดูดซึ มน้ า
สู ง และการผสมน้ า ยาซุ ป เปอร์ พ ลาสติ ไ ซเซอร์ มี
อิทธิ พลต่อความสามารถในการไหลพียงเล็กน้อย
3. ผลการวิ เ คราะห์ ก าลั ง อั ด ของคอนกรี ต SCC
ที่แข็งตัวแล้ ว
ผลกาลังอัดของอัตราส่ วนคอนกรี ตควบคุม
มี ก าลัง อัด มากกว่า อัต ราส่ ว นที่ ผ สมเถ้า ขยะในทุ ก
อัตราส่ วน และคอนกรี ตแบบผสมน้ ายาซุ ปเปอร์ พลา
สติไซเซอร์ มีผลกาลังอัดมากกว่าแบบที่ไม่ผสมน้ ายา
ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบในกรณี ที่
ผสมเถ้าขยะในแต่ ละอัตราส่ วน พบว่า ที่ ระยะเวลา
การบ่ ม ที่ 28 วัน ก าลัง อัด มี ก ารพัฒ นาขึ้ น ตามการ
เพิ่มขึ้นของเถ้าขยะเทศบาล เนื่ องจากเถ้าขยะเทศบาล
มี ข นาดอนุ ภ าคเล็ ก กว่ า ปู น ซี เมนต์ ช่ อ งว่ า งใน
คอนกรี ต SCC จึงถูกแทนที่ดว้ ยเถ้าขยะเทศบาล การ
ทาหน้าที่ เ ป็ นวัสดุ เติ มแทรกของเถ้าขยะเทศบาลจึ ง
ส่ งผลถึงการรับกาลังอัด ในคอนกรี ต SCC ที่ผสมเถ้า
ขยะในปริ ม าณร้ อยละ 15 มี ค วามหนาแน่ น ต่ า กว่ า
อัต ราส่ ว นคอนกรี ตควบคุ ม ประมาณร้ อ ยละ 25
ในขณะที่มีกาลังอัดต่ากว่าอัตราส่ วนคอนกรี ตควบคุม
เพียงเล็กน้อย (โดยเฉลี่ยร้อยละ 5)
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