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บทคัดย่อ

fibers had maximum value of 45.90 ksc after 28 days. Scanning
Electron Microscope (SEM) investigation of the microstructure of
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติ เชิงกล และโครงสร้างจุลภาคของ
recycled aggregate concrete revealed that concrete containing
คอนกรี ต มวลรวมรี ไ ซเคิ ล โดยใช้ น าโนซิ ลิ ก าร่ ว มกั บ แร่ ใ ยธรรมชาติ
natural fibers is less homogenous. When a gap appears, which
ใยป่านศรนารายณ์และใยปาล์มน้้ามัน ทดแทนมวลรวมละเอียด หินรีไซเคิล
corresponds to the compressive test results.
ทดแทนมวลรวมตามธรรมชาติ และใช้นาโนซิลิกาในการแทนที่ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ก้าหนดอัตราส่วนของน้้าต่อวัสดุประสาน เท่ากับ Keywords: Recycled Concrete Aggregate (RCA), Nano silica,
0.60 โดยน้้าหนัก จากผลการทดสอบก้าลังอัดและก้าลังรับแรงดัด ที่ อายุ 7 Natural fibers
วัน และ 28 วัน พบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของนาโนซิลิกาและมวลรวมตาม
ธรรมชาติมีค่าก้าลังรับแรงอัดสูงสุด เท่ากับ 201.80 ksc ที่อายุ 7 วัน และ
308.25 ksc ที่อายุ 28 วัน ส้าหรับค่าก้าลังรับแรงดัดพบว่าคอนกรีตที่มี
ส่วนผสมของมวลรวมรีไซเคิลและใยปาล์มน้้ามันมีค่าสูงสุด เท่ากับ 45.90
ksc ส่วนผลของโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของ
แร่ใยธรรมชาติจะไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันและมีช่องว่างเกิดขึ้น สอดคล้องกับ
ผลก้าลังอัด
ค้าส้าคัญ: คอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล, นาโนซิลิกา, แร่ใยธรรมชาติ

Abstract
This research focuses on mechanical properties
development and microstructure of Recycled Concrete
Aggregate (RCA) using nano silica and natural fibers. Sisal fibers
and palm oil fibers used to replace fine aggregate; Recycled
Concrete Aggregate used to replace Natural Concrete Aggregate
(NCA) and nano silica used to replace Portland cement type 1
(OPC). The water to binder (W/B) ratios was 0.60 by weight. The
concrete containing nano silica and Natural aggregate had the
highest compressive strength of 201.80 ksc at 7 days and 308.25
ksc at 28 days, according to the compressive strength and
flexural strength tests at 7 days and 28 days. The flexural
strength of concrete containing recycled aggregate and palm oil

1. บทนา
คอนกรีตเป็นวัสดุผสมที่ป ระกอบด้ว ย ปูนซีเมนต์ มวลรวมละเอี ย ด
มวลรวมหยาบ และน้้า ซึ่งนิยมน้ามาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน
เขื่อน สะพาน และโครงสร้างพื้นฐาน แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นหลังการก่อสร้าง
หรือการรื้อถอนหากสิ่งก่อสร้างเกิดการช้ารุด และหมดอายุการใช้งาน คื อ
เกิดเศษคอนกรีตเหลือ ทิ้งจ้านวนมาก และถูกน้าไปก้าจัดโดยการฝังกลบ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง [1-2] จึงมี
ความพยายามในการหาวิธลี ดปริมาณของเศษคอนกรีตเหลือทิ้งโดยการผลิต
เป็ น มวลรวมชนิด ใหม่ ที่ เรี ย กว่ า มวลรวมคอนกรี ต รี ไ ซเคิ ล (Recycled
Concrete Aggregate) ซึ่งเกิดจากการน้าเศษคอนกรีตเหลือทิ้งจากการ
ก่อสร้าง การรื้อถอนหรือ การท้าลายสิ่งปลูกสร้าง และชิ้นส่วนคอนกรีตที่
ไม่ได้คุณภาพมาท้าการย่อยและบดอัด เพื่อน้ามาเป็นมวลรวมในส่วนผสม
ของคอนกรีตส้าหรับใช้ทดแทนคอนกรีตจากมวลรวมธรรมชาติ (Natural
Concrete Aggregate) [3] อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามวลรวม
คอนกรีตรีไซเคิลจากเศษคอนกรีต มีคุณภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่ต่้ากว่า
มวลรวมคอนกรีตธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่น การดูดซึมน้้า การ
ซึมของน้้าผ่านคอนกรีต โมดูลัสความยืดหยุ่น ก้าลังดึง ก้าลังอัดและก้าลัง
รับแรงดัด เป็นต้น [1,3,4]
การพัฒนาคุณสมบั ติ เชิงกลของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลให้มีก้า ลัง
สูงขึ้นจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถน้า มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลมาใช้ทดแทน
มวลรวมคอนกรีตธรรมชาติ ซึ่งวิธีการที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ การน้าวัสดุที่
ได้จากการสังเคราะห์หรือจากธรรมชาติ เช่น วัสดุนาโนและเส้นใยธรรมชาติ
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มาผสมร่ ว มกั บ คอนกรี ต เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น คอนกรี ต ก้ า ลั ง สู ง ขึ้ น
Haruehansapong และคณะ [5] ศึ ก ษาผลของก้ า ลัง อั ดและโครงสร้า ง
จุลภาคของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมนาโนซิลิกาพบว่าการใช้นาโนซิลิกาขนาด
อนุภาค 7 12 และ 40 นาโนเมตรแทนที่ปูนซีเมนต์ ที่อายุ 28 วัน ให้ก้าลัง
อัดสูงกว่าซีเมนต์มอร์ต้าร์ควบคุม 1.11 1.21 และ 1.69 เท่า และยังพบว่า
โครงสร้า งจุ ลภาคของซี เมนต์ มอร์ต้า ร์ที่ใช้นาโนซิลิก าขนาดอนุภ าค 40
นาโนเมตร มีความแน่นและเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด นอกจากนี้เส้นใย
ธรรมชาติที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใยป่านศรนารายณ์และเส้น
ใยปาล์มน้้า มัน ยังเป็ นอี ก วัสดุห นึ่งที่มีการน้า มาใช้ เพื่อ พัฒนาคุณสมบั ติ
เชิงกลของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีคุณสมบัติ
ท้าให้เกิดแรงยึดเหนี่ยว (Bonding) และแรงเสียดทาน (Friction) ที่เพิ่มขึ้น
อีกทั้งปริมาณและความยาวของเส้นใยยัง เป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การรับก้าลังอัดและก้าลังดัด [6-8] Santhi และคณะ [9] ศึกษาก้าลังอัด
แกนเดียวของดินที่ผสมเส้นใยป่านศรนารายณ์ พบว่าก้าลังรับแรงอัดแกน
เดียวมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณและความยาวของเส้นใย Pipathattakul และ
คณะ [10] ศึกษาการดัดแปลงพื้นผิวที่มีต่อความต้านแรงดึงของเส้นใยป่าน
ศรนารายณ์เดี่ยว พบว่าเส้นใยที่ผ่านการดัดแปลงพื้นผิวมีค่าความต้านแรง
ดึงและร้อยละของการยืดตัวสูงขึ้นแต่เมื่อระยะเวลาในการดัดแปลงเพิ่มขึ้น
ความต้านแรงดึงจะมีค่าลดลง Buathong และคณะ [11] ศึกษาคุณสมบัติ
ทางกลของทรายซีเมนต์เสริมเส้นใยปาล์มน้้ามันโดยท้าการทดสอบก้าลังอัด
แกนเดีย วและก้า ลังดัด พบว่า การเพิ่มเส้นใยช่ว ยเปลี่ย นพฤติก รรมการ
เปราะของทรายซีเมนต์ให้เป็ นความเหนีย วและช่วยลดการสูญเสียก้า ลัง
โดยก้า ลังอั ดแกนเดีย วของทรายซีเมนต์ ที่ เสริมเส้นใยปาล์มน้้า มัน มีก าร
เพิ่มขึ้นในช่วงแรกและจะมีการลดลงและก้าลังดัดมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
งานวิจัยครั้งนี้จึงมีแนวคิดที่จะใช้นาโนซิลิกา ใยป่านศรนารายณ์ และ
เส้นใยปาล์มน้้ามัน มาพัฒนาก้าลังของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล โดยเน้นไป
ที่การศึกษาผลของคุณสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบก้าลังดัดและก้าลังอัด
และโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) เพื่อให้เข้าใจในพฤติกรรมเชิงลึก
ของคอนกรี ต ที่ ผ สมนาโนซิ ลิ ก าและเส้ น ใยธรรมชาติ ม ากขึ้ น เพื่ อ น้ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมต่อไปในอนาคต

2. วัสดุและวิธีการทดสอบ
2.1 วัสดุ สัดส่วนผสม และการเตรียมตัวอย่างทดสอบ
2.1.1 วัสดุ
วัสดุที่ใช้ในการท้าวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย ปู นซีเมนต์ป อร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 (OPC) ทรายมาตรฐานที่ผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 30 และ
ค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 100 นาโนซิลิกา (Nano-SiO2) มีขนาดอนุภาค
12 นาโนเมตร ซึ่งมีส่วนผสมของ SiO2 ร้อยละ 99.8 ใยป่านศรนารายณ์
(Sisal Fiber) ความยาว 20 มม. ผ่า นกรรมวิธี 5% ของ NaOH
(ความเข้มข้น 0.1) เป็นเวลา 20 นาทีแล้วท้าให้แห้ง หลังจากนั้นล้างด้วย
กรดอะซิติก 1% เพื่อขจัด NaOH. ส่วนเกินออกไป และเส้นใยปาล์มน้้ามัน
(Oil Palm Fiber) ที่ผ่านการล้างด้วยน้้าสะอาดแล้วน้ามาตากแดดและอบที่
อุณหภูมิ 50±5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนแห้ง สนิทและน้ามา
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ร่อ นผ่า นตะแกรงขนาด 1 นิ้ว โดยค้า งตะแกรงเบอร์ 4 มวลรวมตาม
ธรรมชาติ (NA) ได้รับการคัดเกรด จากหินผสมคอนกรีต ขนาด 3/4" และ
มวลรวมรีไซเคิล (RA) ได้มาจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ขนาด 1-1/2" โดยก้าหนดให้มีค่าการสึกหรอไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก
ตารางที่ 1 สมบัติจ้าเพาะของมวลรวม
Property

Sand

NA

RA

Fineness Modulus

3.15

7.84

8.34

Specific Gravity (SSD)

2.64

2.71

1.85

Water Absorption (%)

0.91

0.80

5.70

Unit Weight (kg./m3.)

1,763.04

1,501.41

1,443.84

Void Content (%)

33.72

44.95

25.97

Abrasion Loss (%)

-

26.54

40.23

รูปที่ 1 ขนาดคละของมวลรวม

2.1.2 สัดส่วนผสม
การศึก ษานี้ใช้สัดส่ว นผสมทั้งหมด 14 ตัว อย่า ง โดยระบุ ห มายเลข
ส่วนผสมเป็นชุดตัวเลขสี่ชุด ซึ่งชุดตัวเลขล้าดับที่ 1 แสดงถึงอัตราส่วนการ
แทนที่ของ RA หมายถึง มวลรวมรีไซเคิล ชุดตัวเลขล้าดับที่ 2 แสดงถึง
OPF หมายถึง เส้นใยปาล์มน้้า มัน ชุดตัว เลขล้า ดับ ที่ 3 แสดงถึง SF
หมายถึง ใยป่านศรนารายณ์ และชุดตัวเลขล้าดับที่ 4 ชุดตัวเลขแสดงถึง
NS หมายถึ ง นาโนซิลิกา ตัว อย่า งเช่นหมายเลข R100-3-3-3 ระบุ ว่า
อัตราส่วนทดแทน RA เท่ากับ 100% ปริมาณ OPF เท่ากับ 3 กก./ลบ.ม.
ปริมาณ SF เท่ากับ 3 กก./ลบ.ม. และปริมาณ NS เท่ากับ 3% ในสัดส่วน
ผสม โดยการออกแบบส่วนผสมก้าหนดอัตราส่วนของน้้าต่อวัสดุประสาน
เท่ากับ 0.60 โดยน้้าหนัก และการค้านวณค่าใช้จ่ายในการผสมคอนกรีต
ควบคุม กับคอนกรีตผสมมวลรวมรีไซเคิลในแต่ละส่วนผสมที่เติมนาโนซิลิ
กาและแร่ใยธรรมชาติ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สัดส่วนส่วนผสมของคอนกรีต
ส่วนผสม
R0-0-0-0
R100-0-0-0
R0-3-0-0
R100-3-0-0
R0-0-3-0
R100-0-3-0
R0-0-0-3
R100-0-0-3
R0-3-0-3
R100-3-0-3
R0-0-3-3
R100-0-3-3
R0-3-3-3
R100-3-3-3

W
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

2.2 วิธีการทดสอบ
2.2.1 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล
-3
สัดส่วนผสม (kg.m )
Price/
2.2.1.1 การทดสอบกาลังอัด
3
OPC S
NA
RA OPF SF NS mท้าการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 10x10x10
350 730 1100 0
0
0 0 1937
ซม.ทีม่ ีส่วนผสมทั้งหมด 14 ตัวอย่าง โดยใช้อัตราส่วนน้้าต่อซีเมนต์เท่ากับ
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2.2.1.2 การทดสอบกาลังดัด
ท้าการทดสอบก้าลังรับแรงดัดของคอนกรีต รูปคานแท่งปริซึม ขนาด
15×15×50 ซม. จ้ านวน 14 ตัว อย่า ง ที่อายุคอนกรีต 28 วัน ทดสอบ
ก้าลังรับแรงดัดภายใต้มาตรฐาน ASTM C 78
2.2.2 การศึกษาโครงสร้างจุลภาค
2.2.2.1 การศึ ก ษาโครงสร้ า งของผลึ ก โดยใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

เพื่อศึกษาพื้นผิวของตัวอย่าง โดยการศึกษาโครงสร้างของผลึก โดยการ
ตัดชิ้นส่วนที่สนใจตามขนาดของฐานวาง (Stub) แล้วน้าชิ้นตัวอย่างไปวาง
ติดบนฐานวาง แล้ว น้า ไปฉาบผิว ด้วยทองหรือ โลหะผสมระหว่า งทองกับ
พลาเดียมด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการฉาบผิว เรียกว่า Sputter Coater เมื่อ
2.1.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
ชิ้นส่วนตัวอย่างคอนกรีตที่ท้าการฉาบผิวด้วยทองแล้ว ให้น้าตัวอย่างน้ามาใส่
น้าวัสดุมวลรวมตามธรรมชาติ หรือ วัสดุมวลรวมรีไซเคิล ใส่ลงในน้้า ในเครื่องทดสอบ SEM และถ่ายภาพขยายในต้าแหน่งที่ต้องการจะศึกษาใน
ครึ่งหนึ่งแล้วผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 2 นาที ในอัตราการผสมปกติ หลังจาก แต่ละกรณีที่จะศึกษา โดยท้าการทดสอบเมื่อตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 28 วัน
นั้นเติมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 หรืออนุภาคนาโนซิลิกา ลงในน้้า
2.2.2.2 การศึกษาการจัดเรียงตัวของโมเลกุลด้วยเครื่องวิเคราะห์การ
ส่วนที่เหลือและกวนอย่างรวดเร็วเป็นเวลา 2 นาที และผสมลงในส่วนผสม
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffractometer, XRD)
ข้างต้น และกวนด้วยอัตราปกติเป็ นเวลา 2 นาที ขั้นตอนต่อไปน้าเส้นใย
เพื่ อ ศึ ก ษาการตกผลึ ก ของคอนกรี ต จากการวั ด การแพร่ ก ระจาย
ปาล์มน้้ามัน หรือ ใยป่านศรนารายณ์ ผสมลงในปูนซีเมนต์และผสมด้วย
รังสีเอกซ์ (XRD) ยิงกระทบกับตัวอย่างโดยให้ปริมาณรังสีสะท้อนกลับ โดย
อัตราปกติเป็นเวลา 2 นาที ใส่ส่วนผสมทรายละเอียดลงในส่วนผสมแห้งเส้น
ส่วนผสมแต่ละชนิดจะมีมุมสะท้อนในมุมและทิศทางที่แตกต่างกันในแต่ละ
ใยปาล์มน้้ามัน หรือ ใยป่านศรนารายณ์ แล้วคนให้เข้ากันตามปกติเป็นเวลา
กรณีที่จะศึกษา โดยใช้ D8000 ด้วยรังสี CuKα (k = 1.54056 Aº) ที่สร้างที่
2 นาที ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในกรณีที่ต้องใช้สารลดน้้าให้ผสมไปพร้อม
40 mA และ 40 kV. การรวบรวมข้อมูลด้าเนินการในช่วง 2θ พิสัย 5º กั บ น้้ า โดยคอนกรี ต จะต้ อ งควบคุ ม ค่ า ยุ บ ตั ว ของคอนกรี ต ที่ เ หมาะสม
70º โดยใช้เวลาขั้นตอนละ 0.1 วินาที โดยท้าการทดสอบเมื่อตัวอย่าง
10 เซนติเมตร ± 2.5 หลังจากนั้นเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ
คอนกรีตมีอายุ 28 วัน
คอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 10x10x10 ซม. และคานแท่งปริซึม
2.2.2.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้าหนัก ด้วยเครื่อ งเทอร์โ ม
ขนาด 15×15×50 ซม. หลังจากนั้น ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกถอดออกหลังจาก
กราวิเมตริก (Thermo Gravimetric, TG)
การหล่อ 24 ชั่วโมงจากนั้นแช่ในถังน้้ามาตรฐาน ก่อนการทดสอบตัวอย่าง
จะถูกน้าออกจากถังน้้าและวางไว้ในที่ร่ม เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกล
เพื่ อ ศึ ก ษาน้้ า หนั ก ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะช่ ว งอุ ณ หภู มิ โดยการน้ า
คอนกรีตมวลรวม ส่วนการศึกษาโครงสร้างจุลภาคคอนกรีตมวลรวม นั้น จะ ตัวอย่างที่ได้รับความร้อนจากอุณหภูมิห้องถึง 1,000 ºC ที่อัตราความร้อน
เก็บชิ้นตัวอย่างหลังจากการทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกลแล้วเสร็จโดยการตัด 10 ºC ต่อนาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน ใช้ในการค้านวณการสูญเสีย
ชิ้ น ส่ ว นที่ ส นใจมาท้ า การวิ เ คราะห์ โ ดยแบ่ ง เป็ น วิ ธี ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ น้้าหนักระหว่างการให้ความร้อนและเพื่อประมาณส่วนผสมของ Ca(OH)2
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ต่อมาวิธีการจัดเรียงตัวของคอนกรีตจาก ซึ่งค้านวณจากการลดน้้าหนักระหว่าง 450 ถึง 580 °C โดยท้าการทดสอบ
การวั ดการแพร่ก ระจายรั งสี เอกซ์ (XRD) ใช้ ก ารวิเ คราะห์ โ ดย X-ray เมื่อตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 28 วัน
diffractrometer และวิธีการวิเคราะห์เชิงความร้อนเทอร์โมกราวิเมตริก
(TG) วิธีละจ้านวน 14 ตัวอย่าง
หมายเหตุ: W = น้้า
OPC = ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
S = ทราย
NA = มวลรวมธรรมชาติ
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3. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล
3.1 ผลทดสอบคุณสมบัติเชิงกลคอนกรีตมวลรวม
ตารางที่ 3 ค่าก้าลังอัดและค่าก้าลังรับแรงดัดของคอนกรีตมวลรวม
Symbol

W/B

Compressive
Strength (ksc)

Flexural Strength
(ksc)

7 (วัน)

28 (วัน)

28 (วัน)

R0-0-0-0

0.6

164.77

271.50

40.90

R100-0-0-0

0.6

123.31

226.70

40.40

R0-3-0-0

0.6

106.81

204.41

42.40

R0-0-3-0

0.6

110.56

207.49

39.10

R100-3-0-0

0.6

164.79

239.15

45.90

R100-0-3-0

0.6

120.12

203.54

36.40

R0-0-0-3

0.6

201.80

308.25

33.50

R100-0-0-3

0.6

120.21

225.50

33.40

R0-3-0-3

0.6

91.10

171.85

28.60

R0-0-3-3

0.6

116.53

213.14

31.40

R100-3-0-3

0.6

90.93

194.63

31.40

R100-0-3-3

0.6

126.65

219.18

29.60

R0-3-3-3

0.6

71.82

107.25

20.30

R100-3-3-3

0.6

109.96

206.33

24.50

รูปที่ 2 เปรียบเทียบค่าก้าลังอัดของคอนกรีตมวลรวมที่อายุ 7 วัน

ตารางที่ 3 และรูปที่ 3 แสดงค่าก้าลังอัดของคอนกรีตมวลรวมที่ อายุ
28 วัน จากผลการทดสอบ พบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสม ของนาโนซิลิกาและ
มวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-3) มีค่ า ก้า ลัง รับ แรงอั ดสูงสุด เท่า กั บ
308.25 ksc มีค่ามากกว่าคอนกรีตควบคุม 1.14 เท่า ซึ่งผลทดสอบที่ได้มี
ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ค่ า ก้ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต มวลรวมที่ อ ายุ 7 วั น
เนื่องจากนาโนซิลิกามีอนุภาคที่เล็กมากและเล็กกว่าส่วนผสมอื่นๆ อีกทั้ง
นาโนซิ ลิ ก ายั ง มี อ งค์ ป ระกอบของ SiO2 ในปริ ม าณสู ง ท้ า ให้ ส ามารถ
สอดแทรกเข้าไปในช่องว่างของคอนกรีตได้ดีท้าให้คอนกรีตมีความหนาแน่น
และมีก้าลังยึดเหนี่ยวที่มากขึ้น [5] และค่าก้าลังอัดของคอนกรีตจะลดลง
เมื่อมีส่วนผสมของเส้นใยปาล์มน้้า มันเป็นส่วนประกอบหลัก (R0-3-0-3)
และ (R0-3-3-3) มีค่าก้าลังรับแรงอัดสูงสุด เท่ากับ 171.85 ksc และ
107.25 ksc ซึ่งมีค่าน้อยกว่าคอนกรีตควบคุม 0.63 และ 0.40 เท่า
ตามล้าดับ ซึ่งผลการทดสอบมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
Abreu และคณะ [12] และ คณุตม์ และคณะ [13]

3.1.1 ค่ากาลังอัดของคอนกรีตมวลรวม
ตารางที่ 3 และรูปที่ 2 แสดงค่าก้าลังอัดของคอนกรีตมวลรวมที่อายุ
7 วัน จากผลการทดสอบ พบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของนาโนซิลิกาและ
มวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-3) มี ค่า ก้ า ลั ง รั บ แรงอั ด สู งสุ ด เท่ า กั บ
201.80 ksc มีค่ามากกว่าคอนกรีตควบคุมที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 และมวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-0) 1.22 เท่า
เนื่องจากนาโนซิลิกามีอนุภาคที่เล็กมากและเล็กกว่าส่วนผสมอื่นๆ อีกทั้ง
นาโนซิ ลิ ก ายั ง มี อ งค์ ป ระกอบของ SiO2 ในปริ ม าณสู ง ท้ า ให้ ส ามารถ
สอดแทรกเข้าไปในช่องว่างของคอนกรีตได้ดีท้าให้คอนกรีตมีความหนาแน่น
และมีก้าลังยึดเหนี่ยวที่มากขึ้น [5] และค่าก้าลังอัดของคอนกรีตจะลดลง
เมื่อมี ส่วนผสมของเส้นใยปาล์มน้้ามัน เป็ นส่ว นประกอบหลัก (R0-3-0-3)
และ (R0-3-3-3) มีค่าก้าลังรับแรงอัดสูงสุด เท่ากับ 91.10 ksc และ 71.82
ksc ซึ่งมีค่าน้อยกว่าคอนกรีตควบคุม 0.55 และ 0.44 เท่า ตามล้าดับ
ซึ่ง ของผลการทดสอบมี แ นวโน้ ม ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กั บ งานวิ จั ย ของ
Abreu และคณะ [12] และ คณุตม์ [13]

รูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าก้าลังอัดของคอนกรีตมวลรวมที่อายุ 28 วัน

3.1.2 ค่ากาลังรับแรงดัดของคอนกรีตมวลรวม
ตารางที่ 3 และรูปที่ 4 แสดงค่าก้าลังรับแรงดัดของคอนกรีตมวลรวมที่
อายุ 28 วัน จากผลการทดสอบ พบว่าคอนกรีตที่มีส่ว นผสมของเส้นใย
ปาล์ม น้้า มัน (R100-3-0-0) และ (R0-3-0-0) มีค่ า ก้า ลั งรับ แรงอั ด สูงสุ ด
เท่ากับ 45.90 ksc และ 42.40 ksc มีค่ามากกว่าคอนกรีตควบคุม 1.12
และ 1.04 เท่า ตามล้าดับ เนื่องจากเส้นใยปาล์มน้้า มันเป็นเส้นใยที่มี
ความเหนียว ความทนทาน มีคุณสมบัติท้าให้เกิดแรงยึดเหนี่ยว (Bonding)
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และแรงเสียดทาน (Friction) ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณและความยาวของ
เส้นใยยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเพิ่มก้าลังรับแรงดัด [6-8] โดย
ค่าก้าลังดัดของคอนกรีตจะลดลงเมื่อมีส่วนผสมของเส้นใยป่านศรนารายณ์
เป็นส่วนประกอบหลัก (R100-3-3-3) และ (R0-3-3-3) มีค่าก้าลังรับแรงดัด
สูงสุด เท่ากับ 24.50 ksc และ 20.30 ksc ซึง่ มีค่าน้อยกว่าคอนกรีตควบคุม
0.60 และ 0.50 เท่า ตามล้าดับ

รูปที่ 6 ภาพขยายคอนกรีตที่มีส่วนผสม ของนาโนซิลกิ าและมวลรวมตาม
ธรรมชาติ (R0-0-0-3)

รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่าก้าลังรับแรงดัดของคอนกรีตมวลรวมที่อายุ 28 วัน

3.2 ผลการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตมวลรวม
3.2.1 การศึกษาโครงสร้างของผลึกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)
รูปที่ 5 รูปภาพขยายคอนกรีตควบคุมที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 และมวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-0) ที่มีโครงสร้าง
จุลภาคของคอนกรีตเต็มพื้นที่ แต่ไม่มีความสม่้าเสมอ มีช่องว่างเกิดขึ้น เมื่อ
เทียบกับรูปที่ 6 ซึ่งเป็นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของนาโนซิลิกาและมวลรวม
ตามธรรมชาติ (R0-0-0-3) นั้น มีโ ครงสร้า งจุ ลภาคของคอนกรีต เป็นชิ้น
เดี ย วกั น เนื่ อ งจากมี ก ารแทนที่ ด้ ว ยนาโนซิ ลิ ก า เป็ น ผลของปฏิ กิ ริ ย า
ไฮเดรชั่น ส่งผลให้ มีค่าก้าลังอัดของคอนกรีตที่สูงกว่า ส่วนรูปที่ 7 พบว่า
คอนกรี ตที่ มี ส่ ว นผสมของแร่ ใ ยธรรมชาติ โ ครงสร้ า งจุ ลภาคไม่เ ป็ น เนื้ อ
เดียวกันและมีช่องว่างเกิดขึ้นมาก เป็นโพรงขนาดใหญ่ ซึ่งปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 และนาโนซิลิกาไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปได้ จึ งท้าให้
ไม่มีการยึดเกาะตัวกัน สอดคล้องกับผลค่าก้าลังอัดของคอนกรีตที่รับก้าลัง
ได้น้อย

รูปที่ 7 ภาพขยายคอนกรีตที่มีส่วนผสมของนาโนซิลกิ า แร่ใยธรรมชาติและมวล
รวมรีไซเคิล (R100-3-3-3)

3.2.2 การศึกษาการจัดเรียงตัวของโมเลกุลด้วยเครื่องวิเคราะห์การ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffractometer, XRD)
จากการศึกษาการจัดเรียงตัวของโมเลกุล ของคอนกรีตจากการวัดการ
แพร่ก ระจายรังสีเอกซ์ (XRD) ตามรูปที่ 8 ถึง รูปที่ 10 ความเข้ มของ
ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) รูปที่ 8 เป็นคอนกรีตควบคุมจะ
เห็ นได้ว่า ความเข้ มเชิงปริมาณของแคลเซีย มไฮดรอกไซด์ (Ca(OH2)) มี
ปริมาณเท่ากับ 13,000 และจะมีความเข้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีส่วนผสมของนาโนซิ
ลิก าเป็ นส่ ว นประกอบเท่ า กั บ 26,000 แต่เ มื่ อ มี ส่ ว นผสมของเส้น ใย
ธรรมชาติป ริ มาณของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ (Ca(OH2)) จะลดลงอยู่ ที่
4,500 ถึง 7,500 เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุเฉื่อยที่ไม่ส่งผลต่อ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในปูนซีเมนต์ส่งผลให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH2)) มี
ปริมาณที่ลดน้อยลง และมีค่าที่แตกต่างกันไปแต่ยังอยู่ในช่วง 2θ พิสัย 26º
และ 29º ตามล้าดับ [14]

รูปที่ 5 ภาพขยายคอนกรีตควบคุมที่มีสว่ นผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 และมวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-0)
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580 °C และส่ว นที่ 3 เป็ น การเปลี่ย นถ่ า ยจากแคลเซีย มคาร์บ อเนต
(CaCO3) ที่อุณหภูมิ 580 ถึง 1,000 °C และจากรูป ที่ 12 สังเกตเห็ นว่า
จุดสูงสุดของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) จะมีค่าต่้าลงมา เป็นเพราะ
ปฏิกิริยาปอซโซลานของซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ (Ca(OH)2) ของคอนกรีตมวลรวมที่มีส่วนผสมของปู นซีเมนต์ป อร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 และมวลรวมตามธรรมชาติลดลง เพราะมีการแทนที่
ด้ ว ยส่ ว นผสมนาโนซิ ลิ ก า ท้ า ให้ มี ค่ า ก้ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kroehong และคณะ [15] และ Chaipanich
และคณะ [16]
รูปที่ 8 ภาพสารประกอบของคอนกรีตควบคุมที่มีสว่ นผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 และมวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-0)

รูปที่ 11 ร้อยละการสูญเสียน้้าหนักของคอนกรีตควบคุมที่มีส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และมวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-0)
รูปที่ 9 ภาพสารประกอบของคอนกรีตควบคุมที่มีสว่ นผสมของนาโนซิลิกา
และมวลรวมรีไซเคิล (R100-0-0-3)

รูปที่ 12 ร้อยละการสูญเสียน้้าหนักของคอนกรีตทีม่ ีส่วนผสมของนาโนซิลกิ าและ
มวลรวมตามธรรมชาติ (R0-0-0-3)
รูปที่ 10 ภาพสารประกอบของคอนกรีตที่มสี ่วนผสมของนาโนซิลิกา แร่ใย
ธรรมชาติและมวลรวมรีไซเคิล (R100-3-3-3)

3.2.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักด้วยเครื่องเทอร์
โมกราวิเมตริก (Thermo Gravimetric, TG)
จากการศึกษาน้้าหนักที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิ ตามรูปที่
11 ถึ ง รู ป ที่ 13 สรุ ป ได้ ว่ า น้้ า หนั ก ที่ เปลี่ ย นแปลงแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น
ด้ว ยกันดังนี้ ส่ว นที่ 1 เป็ นการเปลี่ย นถ่ ายจากแคลเซีย มซิลิเกตไฮเดรต
(C-S-H), แคลเซีย มอลูมิ เนียมซิลิเกตไฮเดรต (C2ASH8) และแคลเซีย ม
อลูมิเนตไฮเดรต (C4AH13) ที่อุณหภูมิ 105 ถึง 450 °C ส่วนที่ 2 เป็นการ
เปลี่ ย นถ่ า ยจากแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ที่ อุ ณ หภู มิ 450 ถึ ง

รูปที่ 13 ร้อยละการสูญเสียน้้าหนักของคอนกรีตทีม่ ีส่วนผสมของนาโนซิลกิ า แร่ใย
ธรรมชาติและมวลรวมรีไซเคิล (R100-3-3-3)

STR46-6

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย

4. สรุปผลการทดลอง

The 27th National Convention on Civil Engineering
August 24-26, 2022, Chiang Rai, THAILAND

[6] Somna, R., Jaturapitakkul, C., and Made, A.M. (2012). Effect
of ground fly ash and ground bagasse ash on the
4.1 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของนาโนซิลิ
durability of recycled aggregate concrete. Cement and
กา ที่ทดแทนคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
Concrete Composite, 34, pp.848 -854.
มี ค่ า ก้ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต ที่ สู ง กว่ า มี ส าเหตุ ม าจากการที่ ผ ลการ
[7] Tiwari, S. K., and Ghiya, A. (2013). Behavior of randomly
เกิ ด ปฏิ กิ ริย าปอซโซลานที่ เ กิ ดขึ้ น ได้ เ ร็ว ที่ สุ ด แต่ใ นส่ ว นของต้ น ทุ น นั้ น
oriented fiber reinforced fly ash. Electronic Journal of
ส่ว นผสมของนาโนซิลิก า จะมีค่า ต้นทุนที่สูงกว่า ปู นซีเมนต์ป อร์ตแลนด์
Geotechnical Engineering, 18, pp.3107- 3128.
ประเภทที่ 1 นอกจากนี้พบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของแร่ใยธรรมชาติ
[8] Abdi, M. R., and Mirzaeifar, H. (2016). Effects of Discrete
(ใยป่านศรนารายณ์และใยปาล์มน้้ามัน) ที่ทดแทนมวลรวมละเอียด มีค่า
Short Polypropylene Fibers on Behavior of Artificially
ก้าลังอัดของคอนกรีตน้อยกว่าคอนกรีตควบคุมที่มีส่วนผสมของมวลรวม
Cemented Kaolinite. International Journal of Civil
ตามธรรมชาติเป็นหลัก
Engineering, 14, pp.253-262.
4.2 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตมวลรวม พบว่าคอนกรีต
[9] Santhi, K. K., and Sayida, M. K. (2009). Behaviour of Black
ที่มีส่วนผสมของแร่ใยธรรมชาติ ซึ่งมีโครงสร้างจุลภาคไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
Cotton Soil Reinforced with Sisal fibre. 10th National
และมีช่องว่างเกิดขึ้นมาก เป็นโพรงขนาดใหญ่ ส่งผลต่อ ค่าก้าลังอัดของ
Conference on Technological Trends (NCTT09),
คอนกรีตที่รับก้าลังได้น้อย ส่วนการศึกษาการจัดเรียงตัวของโมเลกุล ของ
Trivandrum, Kerala, India, 6-7 November 2009, pp.88-93.
คอนกรีตจากการวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ (XRD) นั้น สามารถยืนยัน
[10] Pipathattakul, M,. Surin, P,. and Wongon, J. (2015). The
ผลความเข้มของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH2)) ได้
Influence of Surface Modification on Tensile Strength of
Single Sisal Fibre. Thai Industrial Engineering Network, 3,
กิตติกรรมประกาศ
pp.29-36.
ผู้วิจัย ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
[11] Buathong, P., Youwai, S., and Dachrueang, C. (2020).
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก
Compressive and Flexural Strength of Cement-treated
วิ ท ยาเขตอุ เ ทนถวาย และส้ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
Sand Reinforced with Palm Fiber. Technical Education
นครศรีธรรมราช ที่สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัย
Journal KMUTNB, 11, pp.78-90.
เอกสารอ้างอิง
[12] Abreu, V,. Evangelista, L,. and Brito, d.J. (2018). The effect
of multi-recycling on the mechanical performance of
[1] Srichan, T., Chatveera, B., and Tangtermsirikul, S. (2011). A
coarse recycled aggregates concrete. Construction and
Study on Curing Sensitivity of Concrete with Different
Building Materials, 188, pp.480-489.
Cement Types and Mineral Admixtures. KMUTT Research
[13] คณุตม์ สมบูรณ์ปัญญา, ภูษิต บุญยฤทธิ์, วงศกร สิมมา, และ ชิษณุ
and Development Journal, 34, pp.383-394.
พงศ์ สุ ธั ม มะ (2563). การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต โดยใช้
[2] Kwan- Wai, H., Ramli, M., and Kam – Jhun, K. (2012).
คอนกรีตมวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้้า. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
Influence of the amount of recycled coarse aggregate in
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, ชลบุร,ี 15-17 กรกฎาคม 2563, หน้า 1-10.
concrete design and durability properties. Construction
[14] Domrongsil, S. (2018). The Investigation of Pozzolanic
and Building Materials, 26, pp.565-573.
Reaction of Rice Husk Ash Blended with fly Ash by
[3] Kou, S.C., Poon, C.S., and Wan, H.W. (2012). Properties of
Accelerated Curing. RMUTP Research Journal, 12, pp.41concrete prepared with low grade recycled aggregates.
52.
Construction and Building Materials, 36, pp.881-889.
[15] Kroehong, W,. Poolsong, A. (2017). Mechanical Properties,
[4] Waijarean, N., and Asavapisit, S. (2019). Synthesis of
Microstructure, Thermal Conductivity and Drying Shrinkage
Geopolymer From Water Treatment Residue and Palm Oil
of Cellular Lightweight Concrete Containing Bagasse Ash.
Fuel Ash. Journal of industrial technology, 15, pp.70-86.
Journal of Industrial Technology, 13, pp.22-38.
[5] Haruehansapong, S., Pulngern, T., and Chucheepsakul, S.
[16] Chaipanich, A,. and Nochaiya, T. (2010). Thermal analysis
(2011). Compressive Strength and Microstructure of
and microstructure of Portland cement-fly ash-silica fume
Cement Mortar with Nano-SiO2. Construction and Building
pastes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99,
Materials, 50, pp.471 -477.
pp. 487-493.

STR46-7

