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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี เ้ ป็ นการศึก ษาความแข็ ง แรงของ
คอนกรี ตบล็อกขนาด 70x190x390 มิลลิเมตร ที่มีการ
ใช้ เถ้ าปาล์มนา้ มันมาทดแทนปูนซีเมนต์ในส่วนผสม
เถ้ าปาล์ ม น า้ มั น ที่ น ามาใช้ ในการศึ ก ษามาจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อัตราส่วนผสม
ของวัสดุประสานซึ่งประกอบด้ วยปูนซีเมนต์และเถ้ า
ปาล์ ม นา้ มัน ต่ อหิ นฝุ่ นเป็ น 1:9 หินฝุ่ นที่นามาใช้ ใ น
การศึ ก ษาเป็ นหิ น ปู น จากโรงโม่ สิ น สมุ ท ร จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี สัดส่วนผสมของเถ้ าปาล์มนา้ มันเป็ นร้ อย
ละ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 ของวัสดุประสานโดย
น า้ หนั ก การทดสอบที่ ด าเนิ น การในการวิ จั ย นี ้
ประกอบด้ วยการพิจ ารณาคุณ สมบัติของเถ้ าปาล์ ม
นา้ มันและหินฝุ่ น, และการทดสอบกาลังของมอร์ ตาร์
และคอนกรีตบล็อกดังกล่าวที่ระยะบ่ม 3 วัน, 7 วัน, 14
วัน และ 28 วัน ผลของการศึก ษาพบว่ า เถ้ า ปาล์ ม
น า้ มัน มี คุณ สมบัติ ผ่ า นข้ อ ก าหนดของการเป็ นวัส ดุ
ปอซโซลานตาม ASTM C618 และค่ า ก าลัง อัด ของ
คอนกรี ตบล็ อกมี ค่าต่าลงเมื่ อปริ ม าณของเถ้ า ปาล์ม
นา้ มันมีจานวนมากขึน้ นอกจากนีย้ ังพบว่า ค่ากาลัง
อั ด ของคอนกรี ต บล็ อ กที่ มี เ ถ้ าปาล์ ม น า้ มั น แทนที่
ปูนซีเมนต์มีค่าสูงขึ ้นเมื่อระยะเวลาบ่มเพิ่มขึ ้น อย่างไร
ก็ตาม ค่ากาลัง อัดของคอนกรี ต บล็ อกที่มี เ ถ้ าปาล์ ม
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น า้ มั น มาทดแทนปู น ซี เ มนต์ ใ นวั ส ดุ ป ระสานของ
การศึกษานีก้ ็มี ค่ามากกว่าค่ากาลัง อัด ของคอนกรี ต
บล็อกแบบไม่รับนา้ หนัก ประเภท 2 ที่กาหนดไว้ ตาม
มาตรฐาน มอก. 58-2533.
Abstract
This research was to study the strength of
concrete block size 70x190x390 mm., with palm
oil ash as a substitute for portland cement in the
mixture. The palm oil ash from Prachuap Khiri
Khan Province and the dust stone from
Suphanburi Province were used in this study. The
ratio of pozzolanic material containing portland
cement and palm oil ash to dust stone was 1:9.
The mixing proportion of palm oil ash is 10, 20,
30, 40, 50, and 60 percent of pozzolanic material
by weight. The tests consisted of determining the
properties of palm oil ash and dust, and
determining the compressive strength of the
concrete blocks mentioned above at curing
period of 3, 7, 14 and 28 days. The results of the
study showed that palm oil ash meets the
requirements of the ASTM C618 to be the
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pozzolanic material and the compressive
strength of the concrete blocks is lower when the
amount of palm oil ash is increased. It was also
found that the compressive strength of concrete
blocks with palm oil ash was higher when the
curing time increased. However, the compressive
strength of the concrete blocks, using the palm oil
ash to replace cement in the mixture of
pozzolanic material, in this research was higher
than the compressive strength of non-load
concrete block type 2 specified in TIS 58-2533.
1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ มีการนาผลผลิต จาก
ต้ นปาล์มน ้ามันมาพัฒนาเป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับการเป็ น
พลังงานที่ใช้ ภายในประเทศ และมีวสั ดุที่เหลือทิง้ เป็ น
เถ้ าปาล์มที่นบั ได้ ว่าเป็ นเถ้ าชีวมวล งานวิจยั [1] พบว่า
ลักษณะของเถ้ าปาล์มน ้ามันมีน ้าหนักเบาและกระจาย
ไปในอากาศ ซึ่งจะก่อให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและมี
คุณสมบัติเป็ นวัสดุปอซโซลาน ซึ่งอาจนาไปใช้ ในการ
เป็ นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์สาหรับการทาวัสดุก่อสร้ าง
และท าให้ ต้ นทุ น ในการผลิ ต วั ส ดุ ก่ อ สร้ างต่ า ลง
นอกจากนีย้ ังพบผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้ องกับเถ้ าปาล์ม
นา้ มันหลายงาน ได้ แก่ การวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความ
ละเอี ย ดของเถ้ า ปาล์ ม น า้ มัน [2] และ [3] พบว่ า ค่ า
กาลังอัดของมอร์ ตาร์ ที่มีเถ้ าปาล์มน ้ามันที่บดละเอียด
มากเป็ นส่วนผสมในสัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 30 และที่
อายุการบ่ม 28 วันขึ ้นไปมีค่าสูงกว่ามอร์ ตาร์ มาตรฐาน
และความละเอียดของเถ้ าปาล์มนา้ มันเป็ นปั จจัยต่อ
กาลัง อัดของเพสต์ และซี เ มนต์ เ พสต์ ผ สม นั่นคือ เถ้ า
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ปาล์มนา้ มันที่มีความละเอียดสูงขึน้ ก็จะมีคุณสมบัติ
ทางปอซโซลานที่ดีขึน้ , ผลของการทดสอบที่มี การนา
เถ้ าปาล์ม นา้ มันเป็ นส่วนผสมในการทาอิฐ คอนกรี ต
เบา [4] พบว่า สัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด ระหว่ า ง
ปูนซีเมนต์ ทรายและเถ้ าปาล์มนา้ มันเป็ น 1:1:2 โดย
น ้าหนักที่ได้ ค่ากาลังรับแรงอัดประมาณ 90 กก.ต่อตร.
ซม.ที่สูง กว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมฉบับ
มอก.58-2533 และทาให้ ค่าก่อสร้ างผนังถูกกว่าการใช้
อิฐมวลเบา, ผลของการทดสอบที่มี การนาเถ้ าปาล์ม
นา้ มันแทนที่ปูนซี เมนต์ และการนากะลาปาล์ม แทน
ที่ดินลูกรังสาหรับการทาอิฐบล็อกประสาน [5] พบว่า
อัตราการดูดกลืนน ้าเพิ่มขึ ้นและกาลังรับแรงอัดของอิฐ
บล็อกประสานลดลงเมื่ อเพิ่ม ปริ ม าณของเถ้ าปาล์ม
และกะลาปาล์ม แต่ค่ากาลังรับแรงอัดก็ยังผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน 602/2547 ชนิ ด ไม่ รั บ
นา้ หนัก,การทดสอบที่มีการนาเถ้ าปาล์มนา้ มันแทนที่
ปูนซีเมนต์ในการผลิต Lightweight foamed concrete
[6] มีผลทาให้ กาลังรับแรงอัดน้ อยลงตามปริ มาณเถ้ า
ปาล์มนา้ มันที่เพิ่มขึน้ ซึ่งวัสดุที่เกิดขึน้ จากการใช้ เถ้ า
ปาล์มน ้ามันจึงเป็ นวัสดุประเภท Lightweight foamed
concrete block แบบไม่ รับนา้ หนัก , และผลของการ
ทดสอบกาลัง อัดของคอนกรี ตกาลัง สูงที่มี เถ้ าปาล์ม
น ้ามันบดละเอียด [7] พบว่า ปริ มาณเถ้ าปาล์มนา้ มัน
ทีแ่ ทนทีป่ นู ซีเมนต์ร้อยละ 70 ที่อายุ 90 วัน มีค่าสูงกว่า
คอนกรี ตควบคุม ดังนันจึ
้ งได้ มีการวิจยั เรื่ องการใช้ เถ้ า
ปาล์ ม น า้ มั น ในการท าคอนกรี ต บล็ อ กแบบไม่ รั บ
นา้ หนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความเป็ นไปได้
และสัดส่วนของเถ้ าปาล์มนา้ มันทดแทนปูนซีเมนต์ใน
ส่วนผสมของการทาคอนกรี ตบล็อกแบบไม่รับนา้ หนัก
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ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 [8] ประเภท 2 คอนกรี ต
บล็อกไม่รับน ้าหนักที่ไม่ควบคุมความชื ้น
2. ขัน้ ตอนของการวิจัย
รายละเอี ย ดข อง ขั น้ ต อ นข อง ก า ร วิ จั ย
ประกอบด้ วย
2.1 การทดสอบหาคุณ สมบัติของหินฝุ่ นซึ่ง เป็ นมวล
รวมในปฏิ ภ าคส่ ว นผสม ได้ แก่ ขนาดคละตาม
มาตรฐาน ASTM C136 และโมดูลัส ความละเอี ย ด,
และค่าความถ่วงจาเพาะตามมาตรฐาน ASTM C128
2.2 การทดสอบหาคุณสมบัติของเถ้ าปาล์มนา้ มัน ซึ่ง
มาจากโรงไฟฟ้ าชี ว มวล จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี แ ละ
น า ม า บ ด ล ะ เ อี ย ด เ ป็ น เ ว ล า 7 ชั่ ว โ ม ง ไ ด้ แ ก่
องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเถ้ า ปาล์ ม น า้ มัน และค่ า
ความถ่วงจาเพาะ
2.3 การทดสอบกาลังรับอัดของมอร์ ตาร์ ท่ีมีอตั ราส่วน
ของวัสดุประสานต่อหินฝุ่ นอยู่ที่ 1:9 และมีปริมาณของ
เถ้ าปาล์มนา้ มันแทนที่ปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็ นวัสดุประสาน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดย
น ้าหนักของวัสดุประสาน และทดสอบที่อายุการบ่ม 3,
7, 14 และ 28 วัน
2.4 การทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ตบล็อกที่มีขนาด
70x190x390 มิ ล ลิ เ มตร และมี อั ต ราส่ ว นของวั ส ดุ
ประสานต่ อ หิ น ฝุ่ นอยู่ ที่ 1:9 และมี ป ริ ม าณของเถ้ า
ปาล์มนา้ มันแทนที่ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็ นวัสดุประสานคิด
เป็ นร้ อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยน ้าหนัก
ของวัสดุประสาน และทดสอบที่อายุการบ่ม 3, 7, 14
และ 28 วัน
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2.5 จานวนตัวอย่างมอร์ ตาร์ สาหรับการทดสอบกาลัง
อัดมี 84 ตัวอย่าง และจานวนตัวอย่างคอนกรี ตบล็อก
สาหรับการทดสอบกาลังอัดมี 126 ตัวอย่าง
3. ผลการทดสอบ
การด าเนิ น การทดสอบดั ง กล่ า วข้ างต้ น
ก่อให้ เกิดผลการทดสอบแสดงคุณสมบัติของวัส ดุที่
เป็ นส่วนผสม และกาลังอัดของมอร์ ตาร์ และคอนกรี ต
บล็อก ที่นาไปสู่ผลการวิจัย ดังแสดงเป็ นรายละเอียด
ของผลการทดสอบที่สามารถสรุปเป็ นผลการวิจยั ดังนี ้
3.1 คุณสมบัติของหินฝุ่ นที่ใช้ เป็ นมวลรวมละเอียดใน
การผสม คือ
1) ขนาดคละและโมดูลัสความละเอียดของ
หินฝุ่ นที่จดั ได้ ว่ามีขนาดคละและโมดูลสั ความละเอียด
เทียบได้ กบั ทรายหยาบ โดยมีค่าโมดูลสั ความละเอียด
เท่ากับ 3.11
2) ค่ า ความถ่ ว งจ าเพาะเนื อ้ แท้ (อบแห้ ง)
เท่ากับ 2.61, ความถ่วงจาเพาะเนื ้อแท้ (อิ่มตัวผิวแห้ ง)
เท่ า กับ 2.66 และความถ่ ว งจ าเพาะปรากฏเท่ า กับ
2.74 ค่ า ความถ่ ว งจ าเพาะที่ จ ะใช้ ในการออกแบบ
ส่ว นผสมคื อ ค่ า ความถ่ ว งจ าเพาะเนื อ้ แท้ ( อิ่ ม ตัว ผิ ว
แห้ ง) เนื่องจากสภาพของมวลรวมในสภาพอิ่มตัวจะ
ไม่มีการคายน ้าหรือดูดน ้าอีกแล้ ว
3) หน่ ว ยน า้ หนัก กรณี อั ด แน่ น เท่ า กั บ 1.83
กรัมต่อลบ.ซม. และหน่วยน ้าหนักกรณีไม่อดั แน่นเท่า
กับ 1.54 กรัมต่อลบ.ซม.
3.2 คุณสมบัติของเถ้ า ปาล์ม นา้ มัน จากโรงไฟฟ้ าชี ว
มวล จังหวัดสุราษฎร์ ธานี คือ
1) องค์ ประกอบทางเคมี ในเถ้ าปาล์ม นา้ มัน
ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยปริ ม าณของสารประกอบที่
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สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของการเป็ นวัสดุปอซโซลาน
ชัน้ คุณภาพ C ตามมาตรฐาน ASTM C618-08a [9]
นั่นคือผลรวมของซิลิกอนไดออกไซด์ เฟอริ กออกไซด์
และอะลูมิเนียมออกไซด์ มากกว่าร้ อยละ 50, ปริ มาณ
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ น้อยกว่าร้ อยละ 5 และค่าสูญเสีย
นา้ หนักเนื่องจากการเผาไม้ (Loss On Iginition,LOI)
น้ อยกว่าร้ อยละ 6 ดังแสดงองค์ประกอบทางเคมีของ
แต่ละสารประกอบในตารางที่ 1 นอกจากนี ้ การที่เถ้ า
ปาล์ ม น า้ มัน มี ป ริ ม าณแคลเซี ย มออกไซด์ น้ อ ยกว่ า
ปูน ซี เ มนต์ ก็ จ ะท าให้ ส ามารถลดอุณ หภู มิ จ ากการ
เกิดปฏิกริ ิยาไฮเดรชัน่ ได้ เมื่อนาไปแทนที่ปนู ซีเมนต์
2) ความถ่ ว งจ าเพาะมี ค่ า เท่ า กั บ 2.45 ซึ่ ง
แสดงว่าเถ้ าปาล์มน ้ามันที่ใช้ ในงานวิจยั และได้ รับการ
บดละเอียดมี ความพรุ นลดลงและส่ง ผลทาให้ ความ
ต้ องการน ้าในส่วนผสมน้ อยลง
3.3 ผลการทดสอบกาลังอัดของมอร์ ตาร์ และคอนกรี ต
บล็อก
กาลังอัดของตัวอย่างมอร์ ตาร์ และคอนกรี ต
บล็อกที่มีอตั ราส่วนผสมของวัสดุประสานต่อหินฝุ่ นอยู่
ที่ 1:9 เมื่อกาหนดให้ ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1

และเถ้ าปาล์มนา้ มันเป็ นวัสดุประสาน โดยมีปริ มาณ
เถ้ าปาล์มนา้ มัน ซึ่งนามาทดแทนปูนซี เมนต์ อยู่ที่ร้อย
ละ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 ของวัส ดุป ระสาน
โดยน ้าหนัก สามารถสรุปผลการทดสอบดังนี ้
1) กาลัง อัดของตัว อย่ างมอร์ ต าร์ จ ะน้ อ ยลง
เมื่อปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามันเพิ่มขึ ้น ในขณะที่กาลังอัด
ของมอร์ ตาร์ จะเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาของการบ่มที่ 3,
7, 14, 28 วัน ดังแสดงเป็ นตารางที่ 2 และกราฟในรูป
ที่ 1 และตารางที่ 3 แสดงค่าดัชนีกาลังของวัสดุ ปอซ
โซลานที่เป็ นค่าแสดงการเปรี ย บเที ยบกาลัง อัด ของ
มอร์ ตาร์ ที่แต่ละปริ มาณของเถ้ าปาล์ม นา้ มัน คิ ดเป็ น
ร้ อยละของกาลังอัดของมอร์ ตาร์ ที่ไม่มีเถ้ าปาล์มนา้ มัน
ที่ระยะเวลาบ่ม 7 วันและ 28 วัน ซึง่ พบว่ามอร์ ตาร์ ที่มี
ปริ มาณเถ้ าปาล์มนา้ มันที่ร้อยละ 10, 20, และ 30 มี
ค่าดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลานของเถ้ าปาล์ม นา้ มัน
ที่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของความเป็ นวัสดุป อซโซ
ลานในมาตรฐาน ASTM C618 คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ
75

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีในเถ้ าปาล์มน ้ามันจากโรงไฟฟ้ าชีวมวล จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สารประกอบ
ปริมาณคิดเป็ นร้ อยละ
สารประกอบ
ปริมาณคิดเป็ นร้ อยละ
SiO2
48.56
SO3
1.21
CaO
8.12
MgO
1.19
Fe2O3
6.29
Na2O
0.14
K2O
3.56
สารประกอบอื่น ๆ
28.11
Al2O3
2.82
Loss On Ignittion (LOI) เท่ากับ 5.46
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกาลังอัดของตัวอย่างมอร์ ตาร์ ที่แต่ละปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามันและระยะเวลาบ่ม
กาลังอัดเฉลี่ย (ksc.)
เถ้ าปาล์มน ้ามัน คิดเป็ นร้ อยละของวัสดุประสานโดยน ้าหนัก
บ่ม 3 วัน บ่ม 7 วัน บ่ม 14 วัน
0
40.9
45.1
57.5
10
38.8
40.9
51.9
20
35.8
37.0
44.2
30
34.0
35.3
41.2
40
30.5
32.6
37.8
50
29.8
31.3
35.3
60
28.3
29.0
31.8

บ่ม 28 วัน
63.7
58.1
52.4
47.8
41.0
37.6
35.5

70
0%

60

10%
20%

กาลังอัด, ksc.

50

30%
40%
50%
60%

40
30

Palm Oil Ash 0%
Palm Oil Ash 10%

20

Palm Oil ash 20%
Palm Oil Ash 30%

10

Palm Oil Ash 40%
Palm Oil Ash 50%
Palm Oil Ash 60%

0
3

7

14

28 ระยะเวลาบ่ ม,วัน

รูปที่ 1 กาลังอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์ ที่แต่ละปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามันและระยะเวลาบ่ม
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ตารางที่ 3 ค่าดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลานที่แต่ละปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามันและระยะเวลาบ่ม 7 วัน และ 28 วัน ของมอร์ ตาร์
เถ้ าปาล์มน ้ามันคิดเป็ นร้ อยละของวัสดุ ดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลาน ดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลาน
ประสานโดยน ้าหนัก
บ่ม 7 วัน
บ่ม 28 วัน
0
10
90.69
91.21
20
82.04
82.26
30
78.27
75.04
40
72.28
64.36
50
69.40
59.02
60
64.30
55.73

2) กาลัง อัดของตัวอย่างคอนกรี ต บล็ อก จะ
น้ อยลงเมื่อปริ มาณเถ้ าปาล์มนา้ มัน เพิ่มขึน้ ในขณะที่
กาลังอัดของคอนกรี ตบล็อกจะเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลา
ของการบ่มที่ 3, 7, 14, 28 วัน ดังแสดงเป็ นตารางที่ 4
และกราฟในรูปที่ 2 ซึ่งแสดงค่ากาลังอัดของคอนกรี ต
บล็อกที่ไม่ต่ากว่า 25 กก.ต่อตร.ซม.ที่เป็ นข้ อกาหนด
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก.582533 และเป็ นการบ่ ง บอกว่ า คอนกรี ตบล็ อ กที่ มี
ปริ ม าณเถ้ า ปาล์ ม น า้ มัน ที่ น ามาทดแทนปูน ซี เ มนต์
ตัง้ แต่ร้อยละ 10 ถึงร้ อยละ 60 ของวัสดุประสานโดย

นา้ หนัก มีค่ากาลังอัดที่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดด้ าน
ก าลัง อัด ของคอนกรี ต บล็ อ กแบบไม่ รั บ น า้ หนั ก ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก.58-2533
และตารางที่ 5 แสดงค่าดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลาน
ที่เป็ นค่าแสดงการเปรี ยบเทียบกาลังอัดของคอนกรี ต
บล็อกที่แต่ละปริ มาณของเถ้ าปาล์มน ้ามันคิดเป็ นร้ อย
ละของกาลัง อัดของคอนกรี ตบล็อกที่ไ ม่ มี เถ้ าปาล์ ม
น า้ มั น ที่ ร ะยะเวลาบ่ ม 7 วั น และ 28 วั น ซึ่ ง พบว่ า
คอนกรีตบล็อกที่มีปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามัน

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบกาลังอัดของตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกที่แต่ละปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามันและระยะเวลาบ่ม
กาลังอัดเฉลี่ย (ksc)
เถ้ าปาล์มน ้ามันคิดเป็ นร้ อยละของวัสดุประสานโดยน ้าหนัก
บ่ม 3 วัน บ่ม 7 วัน บ่ม 14 วัน บ่ม 28 วัน
0
49.98
53.79
63.23
74.25
10
47.36
50.43
59.83
72.48
20
45.42
47.47
57.73
70.77
30
43.34
45.33
56.35
65.53
40
38.79
43.19
52.03
57.4
50
35.75
38.97
49.73
53.4
60
27.46
29.8
41.7
46.3
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80
0%
10%
20%
30%

70
60

กาลังอัด, ksc.

40%
50%

50

60%

40

Palm Oil Ash 0%
Palm Oil Ash 10%

30
20

Palm Oil Ash 20%
ค่ ามาตรฐานกาลังอัดคอนกรีตบล็อกไม่ รับนา้ หนัก มอก.58-2533 เท่ ากับ 25 ksc.

Palm Oil ash 30%
Palm Oil Ash 40%

10

Palm Oil Ash 50%
Palm Oil Ash 60%

0
3

7

14

ระยะเวลาบ่ ม, วัน
28

รูปที่ 2 กาลังอัดของตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกที่แต่ละปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามันและระยะเวลาบ่ม
ตารางที่ 5 ค่าดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลานที่แต่ละปริมาณเถ้ าปาล์มน ้ามันและระยะเวลาบ่ม 7 วัน และ 28 วัน
ของคอนกรี ตบล็อก
เถ้ าปาล์มน ้ามันคิดเป็ นร้ อยละของวัสดุ ดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลาน ดัชนีกาลังของวัสดุปอซโซลาน
ประสานโดยน ้าหนัก
บ่ม 7 วัน
บ่ม 28 วัน
0
10
93.75
97.61
20
88.25
95.31
30
84.27
87.98
40
80.29
77.30
50
72.45
71.92
60
55.40
62.35
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ที่ร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 มีค่าดัชนีกาลังของวัสดุ
ปอซโซลานของเถ้ าปาล์ ม น า้ มั น ที่ ส อดคล้ องกั บ
ข้ อกาหนดของความเป็ นวัสดุปอซโซลานในมาตรฐาน
ASTM C618 คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
3.4 ราคาต้ นทุนสาหรับการผลิตคอนกรี ต บล็อกผสม
เถ้ าปาล์มน ้ามัน
ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ย บเที ย บต้ น ทุนใน
การผลิ ต คอนกรี ต บล็ อ กที่ ไ ม่ มี เ ถ้ า ปาล์ ม น า้ มันและ
คอนกรี ตบล็อกที่มีเถ้ าปาล์มน ้ามันในแต่ละอัตราส่วน
ที่แทนที่ ปูน ซี เ มนต์ โดยแสดงในรู ป แบบของราคาที่
เปลี่ยนไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตบล็อกที่ไม่มีเถ้ า
ปาล์ ม นา้ มัน ซึ่ง พบว่า คอนกรี ตบล็ อกที่ใช้ เ ถ้ าปาล์ม
น ้ามันแทนที่ปนู ซีเมนต์ในอัตราส่วนร้ อยละ 10 มีกาลัง

อั ด สู ง ที่ สุ ด และมี ร าคาลดลงร้ อยละ 3 ในขณะที่
อัตราส่วนร้ อยละ 60 เป็ นอัตราส่วนที่ ดีที่สุดในด้ า น
ราคา เนื่องจากมีราคาลดลงมากที่สดุ คือ ลดลงร้ อยละ
18 แต่ค่ากาลัง อัดที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับคอนกรี ต
บล็อกที่ไม่มีเถ้ าปาล์มนา้ มันมีมากถึงร้ อยละ 38 แต่
ค่ากาลัง อัดก็ยัง สูง กว่ามาตรฐาน มอก. 58-2533 ที่
ก าหนดไว้ อย่ า งไรก็ ต ามราคาต้ น ทุ น ของคอนกรี ต
บล็อกที่นามาพิจารณาเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากวัสดุ
ที่ ใ ช้ และค่ า แรงในการผลิ ต คอนกรี ต บล็ อ ก โดยยัง
ไม่ได้ คานึงถึงค่าต้ นทุนอื่น ๆ เช่น ค่าแรงและเวลาที่ใช้
ในการบดอัดเถ้ าปาล์มน ้ามัน ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมสภาพ
ของเครื่องจักร ค่าขนส่ง เป็ นต้ น

ตารางที่ 6 ราคาและกาลังอัดของคอนกรี ตบล็อกที่อตั ราส่วนผสมต่าง ๆ
เถ้ าปาล์มน ้ามันคิดเป็ นร้ อยละของวัสดุ ราคา
%ที่เปลี่ยนไป
ประสานโดยน ้าหนัก
บาท/ก้ อน ของราคา
0
3.20
10
3.09
-3%
20
2.98
-7%
30
2.91
-9%
40
2.80
-13%
50
2.73
-15%
60
2.62
-18%

4. สรุปผลและวิจารณ์
ผลการทดสอบ พบว่ า เถ้ าปาล์ ม น า้ มั น มี
คุณ สมบัติที่เ ป็ นไปตามข้ อก าหนดของการเป็ นวัส ดุ
ปอซโซลาน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมี
และค่าดัชนีกาลังอัด รวมทังปริ
้ มาณเถ้ าปาล์มน ้ามันที่
ทดแทนปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนไม่เกินร้ อยละ 30 จะมี
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กาลังอัดเฉลี่ย(ksc.)
ที่อายุ 28 วัน
74.25
72.48
70.77
65.53
57.4
53.4
46.3

%ที่เปลี่ยนไป
ของกาลังอัด
-2%
-5%
-12%
-23%
-28%
-38%

ความสามารถในการทาปฏิกิริยาปอซโซลานได้ ดี นั่น
คื อ ค่ า ก าลัง อั ด ของคอนกรี ต บล็ อ กที่ ผ สมเถ้ า ปาล์ม
น ้ามันในอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าใกล้ เคียงกับคอนกรี ต
บล็อกที่ไม่มีเถ้ าปาล์มน ้ามัน และการแทนที่เถ้ าปาล์ม
น า้ มั น ในอั ต ราส่ ว นมากขึ น้ จะท าให้ มี CaO ใน
ส่วนผสมน้ อยเกินไปทาให้ การทาปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
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และปฏิ กิ ริ ย าปอซโซลานลดลง อี ก ทั ง้ ยั ง มี ค วาม
เป็ นเลิศด้ านวิศวกรรมแห่งอนาคต, กรุงเทพ, หน้ า
ต้ องการนา้ ที่เพิ่มขึน้ ทาให้ กาลังอัดในคอนกรี ต ลดลง
191-199, 2545.
มาก อย่างไรก็ตาม ทุกอัตราส่วนของเถ้ าปาล์มน ้ามันที่ [3] วีรชาติ ตัง้ จิรภัทร, จตุพล ตัง้ ปกาศิต, ศักดิ์สินธุ์
แทนที่ปนู ซีเมนต์ในการวิจยั นี ้คือร้ อยละ 10 ถึง ร้ อยละ
แววคุ้ม, และชัย จาตุรพิทักษ์ กุล. “วัสดุปอซโซ
60 มีกาลังอัดของคอนกรี ตบล็อกที่สูงกว่าข้ อกาหนด
ลานชนิดใหม่จากเถ้ าปาล์มน ้ามัน.” วารสารวิจยั
ตามมาตรฐานมอก.58-2533 สาหรับคอนกรี ตบล็อก
และพัฒนา มจธ., ปี ที่ 26, ฉบับที่ 4, หน้ า 459ไม่ รับนา้ หนัก นอกจากนี ้ ยัง พบว่าเมื่ อนาเถ้ าปาล์ม
479, 2546.
นา้ มันแทนที่ปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรี ตบล็อก จะ [4] พัชรวรรณ เก๊ อะเจริ ญ, และ เศรษฐพงษ์ เศรษฐ
ทาให้ ต้นทุนในการผลิตคอนกรี ต บล็ อกลดลง นั่นคือ
บุปผา. “การพัฒนาอิฐคอนกรี ตนา้ หนักเบาที่มี
ค่าใช้ จ่ายลดลงมากขึ ้นตามปริ มาณเถ้ าปาล์มนา้ มันที่
เถ้ าปาล์มน ้ามันเป็ นส่วนผสม.” วารสารวิชาการ
เพิ่ ม ขึ น้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ น ามาพิ จ ารณาในการวิ จั ย นี ้
และวิจยั มทร.พระนคร, ปี ที่ 1, ฉบับที่ 1, 2550.
ประกอบด้ ว ยราคาวัส ดุที่ ใ ช้ แ ละค่ า แรงในการผลิ ต [5] จรู ญ เจริ ญ เนตรกุ ล . “อิ ฐ บล็ อ กประสานที่ มี
คอนกรี ตบล็อกเท่านัน้ โดยยังไม่ได้ คานึงถึงค่าต้ นทุน
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