
 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฏีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
ในงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาบัวสําเร็จรูปสําหรับประดับอาคารดวยซีเมนตมอนตาผสมเถาแกลบ 

นี้ตองอาศัยการศึกษาทฤษฎีรวมถึงเอกสารผลงานวิจัยท่ีไดมีผูเคยศึกษาในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกัน 
และเพื่อใหงานวิจัยนี้ดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิผล ผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษา
ทฤษฎีและผลงานวิจัยตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 เถาแกลบและคุณสมบัติของเถาแกลบ 
2.2 ปูนซีเมนต 
2.3 การนําเถาแกลบมาใชทดแทนปูนซีเมนต 

 ซ่ึงการศึกษาเร่ืองตาง ๆ ขางตน จะชวยใหมีความเขาใจถึงรายละเอียดและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบท่ีจะนํามาใชประกอบกันเพื่อผลิตเปนสวนประกอบทางสถาปตยกรรมหรือบัวสําเร็จรูปสําหรับ
ประดับอาคารได รวมท้ังชวยเปนแนวทางในการสรางกระบวนการวิจัยในบทตอไป 
 
2.1 เถาแกลบและคุณสมบัติของเถาแกลบ 

เถาแกลบเปนผลผลิตท่ีไดจากการเผาแกลบสด (เปลือกขาวท่ีเหลือจากการสีขาว) สําหรับการ
เผาแกลบจะมีอยู 3 แบบ คือ 1) การเผาระบบเปดโดยกองแกลบเปนรูปกรวยแลวเผา 2) การเผาภายในเตา 
3) การเผาในกรวยท่ีฉาบดวยโคลน (ณัฐกานตและดวงพร, 2544) ลักษณะทางกายภาพของเถาแกลบเปน
เหล่ียมคลายปูนซีเมนต มีความหนาแนนเทากับ 96-160 กก./ลบ.ม. มีขนาดความยาว 2.5-5.0 มม. ความ
แข็งเทากับ 5.5-6.5 Mohs Scale พื้นผิวจําเพาะของเทากับ 9,700 ตร.ซม./ก. และความถวงจําเพาะเทากับ 
2.2  องคประกอบหลักทางเคมีของเถาแกลบพบวามีซิลิกอนไดออกไซด (SiO2)  สูงถึงรอยละ 89.9 ซ่ึงมี
คุณสมบัติเปนสารปอซโซลาน (วัสดุประสาน) ได มีสารประกอบแคลเซียมออกไซดรอยละ 0.5 มี
น้ําหนักสูญเสียเนื่องจากการเผา (LOI) ท่ีอุณหภูมิ 900-1000 องศาเซลเซียสรอยละ 4.7 และความเปนดาง
ของเถาแกลบมีคาเทากับ 8.84 (บุญมาก รุงเรือง, 2541) 

เนื่องจากเถาแกลบมีคุณสมบัติเปนวัสดุประสานไดเชนเดียวกับปูนซีเมนต ดังนั้นในปจจุบันจึง
มีการนําเถาแกลบมาประยุกตใชรวมกับปูนซีเมนตเพื่อผลิตเปนคอนกรีตซ่ึงสามารถนํามาใชในวงการ
กอสรางได จึงมีงานวิจัยหลายช้ินท่ีศึกษาถึงคุณสมบัติของเถาแกลบเพื่อใชเปนวัสดุประสาน ซ่ึงไดแสดง
ไวในหัวขอ 2.3  
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ภาพ 2.1 เถาแกลบท่ีไดจากการเผา (บุญมาก รุงเรือง, 2541) 
 

ปฏิกิริยาปอซโซลาน            
 ในงานวิจัยของ บุญมาก รุงเรือง (2544) ไดอธิบายถึงปฏิกิริยาปอซโซลานวา ขณะท่ีปูนซีเมนต
รวมตัวกับน้ําทําใหเกิดปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน ผลท่ีไดนั้นจะเกิดเปนซีเมนตเจล (Cement Gel) ซ่ึงประกอบ
เปนแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate) หรือเรียกส้ัน ๆ วา CSH หรือ Free Limes และ 
Calcium Hydroxide [Ca(OH)2]  ซ่ึงในการกอตัวและแข็งตัวของมอนตาหรือคอนกรีตจะข้ึนอยูกับ CSH 
ดังสมการ (2.1) และ (2.2) 
 2(3CaO.SiO2) + 6H2O       3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2   .........(2.1) 
 2(2CaO.SiO2) + 4H2O       3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2     .........(2.2) 
 CSH ทําหนาท่ีเปนวัสดุประสานใหสวนผสมของมอนตาหรือคอนกรีตรวมตัวกัน สวน 
Ca(OH)2 จะทําปฏิกิริยากับ SiO2  ในเถาแกลบ เกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ดังสมการ 2.3 
 Ca(OH)2  +  SiO2  +  H2O       eCaO.fSiO2.gH2O    .........(2.3) 
 ทําให CSH มีมากข้ึนจึงชวยเพ่ิมคุณสมบัติของคอนกรีตใหดีข้ึน คือ มีความทนทานตอกรดมี
การซึมผานของน้ํานอยลง และทําใหกําลังอัดสูงข้ึน สําหรับคา e, f, g ในสมการ 1.3 เปนตัวแปรท่ีข้ึนอยู
กับชนิดของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต  ซ่ึงสารประกอบชนิดนี้มีคุณสมบัติในการยึดประสาน (สารปอซ
โซลาน) โดยปฏิกิริยาปอซโซลานจะเกิดข้ึนอยางชา ๆ  และจะเกิดไปเร่ือย ๆ เปนเวลานานตราบเทาท่ียัง
มีความช้ืนใหทําปฏิกิริยา  
 ในงานวิจัยของณัฐกานต ตฤตียรัตน และดวงพร ธาตรี (2544) ไดใหความหมายของสารปอซ
โซลาน คือ สารประกอบซิลิกาหรืออะลูมินา ที่มีคุณสมบัติซีเมนตนอยหรือไมมี แตเม่ือทําปฏิกิริยากับ
แคลเซียมไฮดรอกไซดท่ีอุณหภูมิปกติและจะเกิดสารประกอบท่ีมีคุณสมบัติซีเมนต  โดยเถาแกลบ
จัดเปนสารปอซโซลาน CLASS N คือ วัตถุดิบ หรือเถาของสารปอซโซลานธรรมชาติ ท่ีมีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด ตามตารางท่ี 2.1 และ 2.2 
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ตาราง 2.1 ขอกําหนดทางเคมีของสารปอซโซลาน CLASS N  ตามมาตรฐาน ASTM 618–97a 
ขอกําหนดทางเคมี สารปอซโซลาน CLASS N   

ผลรวมของปริมาณซิลิกาออกไซด อลูมินาออกไซด และเหล็ก 
ออกไซด (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) นอยท่ีสุด(%) 

70 

ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) มากท่ีสุด(%) 4 
ปริมาณความช้ืนมากท่ีสุด(%) 3 
น้ําหนักท่ีสูญหายเนื่องจากการเผา (LOI) มากท่ีสุด(%) 10 
อัลคาไลนในรูปของโซเดียมไดออกไซด (Na2O) มากท่ีสุด(%) 1.5 
 
ตาราง 2.2 ขอกําหนดทางกายภาพของสารปอซโซลาน CLASS N  ตามมาตรฐาน ASTM 618–97a 

ขอกําหนดทางกายภาพ สารปอซโซลาน CLASS N   
ความละเอียด: สวนท่ีคางบนตะแกรงเบอร 325 หลังการรอนเปยก
มากท่ีสุด (%) 

34 

หาดัชนีกําลัง: โดยผสมกับปอรตแลนดซีเมนต 
28 วัน เม่ือเทียบกับตัวควบคุมนอยท่ีสุด(%) 

 
75 

ความตองการน้ํา: เม่ือเทียบกับตัวควบคุมมากท่ีสุดรอยละ 115 
ความอยูตัว: การขยายตัวหรือหดตัวโดยวิธี Autoclave มากท่ีสุด(%) 0.8 
การกําหนดความสม่ําเสมอ (Uniformity requirement) 
     -  ความหนาแนนจากคาเฉล่ียมากท่ีสุด(%) 
     -  สวนท่ีคางบนตะแกรงเบอร 325 จากคาเฉล่ียมากท่ีสุด(%) 

 
5 
5 

Multiple Factor (ผลคูณระหวาง%LOI กับ % ของปริมาณท่ีคาง
ตะแกรงเบอร 325 

- 

Drying Shrinkage ของแทงมอนตาท่ี 28 วัน ท่ีแตกตางจากตัว
ควบคุมมากท่ีสุด(%) 

0.03 
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2.2 ปูนซีเมนต     
 สําหรับปูนซีเมนตนั้น เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสวนใหญจะกลาวถึงคุณสมบัติของ
ปูนซีเมนต การแบงประเภทปูนซีเมนตและการนําไปใชในงานกอสรางแบบตาง ๆ และปูนซีเมนตท่ีใช
กันอยูท่ัวไปก็คือปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ีหนึ่ง การนําไปใชงานก็ตองนําไปผสมกับวัสดุคละ
และนํ้าเปนหลัก โดยวัสดุคละหมายถึง ปูนขาว ทราย หินปูน หินดินดาน น้ํายาหรือสารเคมี เปนตน 
ประสิทธิภาพความแข็งแรงและความสามารถในการไหลข้ึนอยูกับสัดสวนกันผสมกันระหวาง
ปูนซีเมนต+วัสดุคละ+น้ํา เปนสําคัญ ในงานเขียนของ ดําเนิน คงพลับพลา (2548) ระบุวาปูนซีเมนต
ไลมมอนตา (Cement Lime Mortar) มีอัตราสวนปูนซีเมนต : ปูนขาวอ่ิมตัว : ทรายละเอียด = 1 : 1 : 3  
ซ่ึงปูนซีเมนตหนึ่งสวนจะใชทรายเพียงสามสวน เม่ือความเขมขนของเนื้อปูนมากข้ึนก็จะชวยใหปูนยึด
เกาะกันดีข้ึน แตกตางจาก พิภพ  สุนทรสมัย (2544) และพงศพัน วรสุนทรโรสถ (2546) ระบุวา
อัตราสวนของปูนซีเมนต : ปูนขาวอ่ิมตัว : ทรายละเอียด = 1 : 2 : 5 เปนท่ีนิยมใชมากกวา   

สําหรับงานบัวปูนปนหรืองานตกแตงตาง ๆ นั้น นิยมใชปูนซีเมนตซิลิกา (Silica Cement) หรือ
ปูนซีเมนตผสม (Mixed Cement) และปูนซีเมนตสําเร็จรูป (Ready-Mixed Cement) ซ่ึงหมายถึงปูน
ปอรตแลนดประเภทท่ีหนึ่ง แตบดผสมยิปซ่ัมอีกประมาณ 4% และเพิ่มวัสดุเฉ่ือย เชน หินปูน ทราย หรือ
ดินดานอีกประมาณ 25-30% เพื่อใหปูนแข็งตัวชาลง ยืดและหดตัวนอยลง ลดการแตกราว ปูนซีเมนต
สําเร็จรูป (Ready-Mixed Cement) มีขอดีกวาคือ เปนปูนซีเมนตท่ีผสมวัสดุคละเรียบรอยแลว ท้ังนี้เพื่อ
ตอบสนองความรวดเร็วในการใชงาน ชวยลดพื้นท่ีสําหรับการกองเก็บวัสดุ และลดปญหาการส้ินเปลือง 
(กวี หวังนิเวศนกุล, 2547) 

มีเอกสารท่ีกลาวถึง “สารลดนํ้าพิเศษ” (ปริญญา จินดาประเสริฐ, 2547) ท่ีถูกนํามาใชในงาน
คอนกรีตเพื่อประโยชน คือ 1) เพิ่มความสามารถในการเทและทําคอนกรีตไหล 2) ทําคอนกรีตกําลังสูง 
3) ทําคอนกรีตผสมเถาลอยปริมาณสูง หลักการสําคัญของสารลดน้ําพิเศษ คือ ชวยใหคอนกรีตตองการ
น้ํานอยลงชวยใหการไหลเทดีข้ึน แตยังคงสภาพกําลังอัดท่ีสูงไวได ตามมาตรฐาน ASTM C494 แบง
สารลดนํ้าพิเศษเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภท F สารลดน้ําพิเศษ (water reducing, high range 
admixture) และประเภท G สารลดน้ําพิเศษและการหนวงตัว (water reducing, high range admixture 
and retarding admixture) ส่ิงท่ีนาสนใจคือสารลดน้ําพิเศษนี้อาจจะชวยใหมอนตาท่ีผสมกับเถาแกลบมี
การไหลเทท่ีดีข้ึนโดยไมจําเปนตองเพิ่มปริมาณนํ้าซ่ึงจะชวยใหมอนตามีกําลังอัดสูงข้ึน ซ่ึงนาจะ
นําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาข้ันพัฒนาตอไปได 
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2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนําเถาแกลบมาใชทดแทนปูนซีเมนต  
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนําเถาแกลบมาใชทดแทนปูนซีเมนตนั้น มีสวน

ชวยสนับสนุนความเปนไปไดท่ีจะนําสวนผสมของเถาแกลบกับมอนตาไปผลิตเปนบัวสําเร็จรูปสําหรับ
ประดับอาคาร  ซ่ึงเปนสาระสําคัญของงานวิจัยนี้ 

ในงานวิจัยของณัฐกานต ตฤตียรัตน และดวงพร ธาตรี (2544) ระบุวา เถาแกลบมีคุณสมบัติทาง
กายภาพ คือ มีอนุภาคท่ีเปนเหล่ียมคมมากกวาปูนซีเมนตดังนั้นการไหลตัวของมอนตาท่ีผสมเถาแกลบ
จึงมีประสิทธิภาพต่ํากวาการไหลตัวของมอนตาธรรมดา  และพบวาปูนซีเมนตท่ีถูกแทนท่ีดวยเถาแกลบ
ในปริมาณตาง ๆ กันจะตองเพ่ิมปริมาณนํ้ามากข้ึนเพื่อใหการไหลตัวของมอนตาดีข้ึน และเมื่อนําลูกปูน
มอนตาไปทดสอบกําลังอัดพบวาเม่ือเปอรเซ็นตการแทนท่ีดวยเถาแกลบเทากับ 20% มอนตาจะมีกําลัง
อัดสูงสุด เชนเดียวกับงานวิจัยของ บุญมาก รุงเรือง (2541) ท่ีมีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
เถาแกลบซ่ึงพบวามีอนุภาคที่เปนเหล่ียมคมมากกวาปูนซีเมนตเชนเดียวกัน การนําไปผสมกับปูนซีเมนต
จําเปนตองเพิ่มปริมาณน้ํามากกวาปกติเพื่อใหการไหลตัวดีข้ึน นอกจากนั้นยังพบวาเถาแกลบมี
คุณสมบัติท่ีเปนวัสดุประสานหรือสารปอซโซลานได ซ่ึงสามารถนํามาผสมทําคอนกรีตได แตใชได
เฉพาะงานคอนกรีตท่ีไมไดรับน้ําหนักมาก เชน งานคอนกรีตหยาบ งานทําทอระบายน้ํา เปนตน 
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาการใชเถาแกลบผสมกับสารท่ีไมใชสารปอซโซลานเพื่อผลิตเปนคอนกรีตอีก
ดวย เชนงานวิจัยของชัย จาตุรพิทักษกุล (2550) ซ่ึงไดทําการศึกษาคุณสมบัติของเถาแกลบ-เปลือกไม
บดละเอียดสําหรับนํามาใชแทนท่ีปูนซีเมนตบางสวน มีการทดลองโดยนําเถาแกลบ-เปลือกไมท่ีไดจาก
การเผามาบดละเอียดจนคางบนตะแกรงเบอร 325 รอยละ 3.24, 8.08 และ 23.76 จากนั้นนําไปใชแทนท่ี
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1 ท่ีรอยละ 20 โดยน้ําหนักวัสดุประสานเพ่ือหลอมอนตารสําหรับ
ทดสอบกําลังอัดท่ีอายุ 7, 28 และ 60 วัน ผลการศึกษาพบวาดัชนีกําลังของมอนตารท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต
ปอรตแลนดประเภทท่ี 1 ดวยเถาแกลบ-เปลือกไมบดละเอียดมีคามากกวารอยละ 75 ของมอนตาร
มาตรฐานท่ีอายุ 7 วัน หรือ 28 วัน จากผลการทดสอบจึงแสดงใหเห็นวาการพัฒนาเถาแกลบ-เปลือกไม
โดยการนํามาบดละเอียดทําใหมีคุณสมบัติเปนวัสดุปอซโซลานไดดีและสามารถนําไปใชในงาน
คอนกรีตได มีเอกสารท่ีอางถึงการเปรียบเทียบความสามารถในการตานทานแรงอัด (Compressive 
Strength) ของคอนกรีตธรรมดา (OPC) กับคอนกรีตท่ีมีสวนผสมของเถาแกลบ (RHA) รอยละ 35 โดย
ปริมาตร แสดงเปนกราฟแทงเปรียบเทียบไดดังนี้ 
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ภาพ 2.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติการตานทานแรงอัดของ OPC กับ RHA Cement (Bronzeoak Ltd, 2003) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากกราฟแทงขางตนจะสังเกตไดวาคอนกรีตท่ีมีสวนผสมของเถาแกลบ (RHA) รอยละ 35 โดย

ปริมาตรนั้นมีคุณสมบัติในการตานทานแรงอัด (Compressive Strength) ไดดีกวาคอนกรีตธรรมดาท่ี
ไมไดมีสวนผสมของเถาแกลบ และยังมีแนวโนมของผลตางการตานทานแรงอัดเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ี
คอนกรีตมีอายุมากข้ึนอีกดวย (Bronzeoak Ltd, 2003) แตประเด็นสําคัญของงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาบัว
สําเร็จรูปสําหรับประดับอาคารดวยซีเมนตมอนตาผสมเถาแกลบ นั้นไมไดมุงหวังใหบัวซีเมนตมอนตา
ผสมเถาแกลบมีกําลังอัดสูงแตอยางใด เนื่องจากบัวสําเร็จรูปประดับอาคารนั้นไมไดมีสวนในการรับ
น้ําหนักโครงสรางใด ๆ ท้ังส้ิน เพียงแตรับน้ําหนักตัวเองเทานั้น แตกราฟแทงขางตนมีสวนชวย
สนับสนุนใหไดทราบวาการทดแทนปูนซีเมนตดวยเถาแกลบนั้นสามารถทําได และหากผสมกันใน
สัดสวนท่ีเหมาะสมแลวจะมีสวนชวยเสริมประสิทธิภาพของคอนกรีตใหดียิ่งข้ึน สามารถนําไปผลิตเปน
สวนประกอบทางสถาปตยกรรมได 

จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนยังพบวาเถาแกลบมีคุณสมบัติเปนดางมีความสามารถในการ
ตานทานกรดได โดยปลันธนา แพงสกุล และเอนก จันทาเทพ (2546) ไดทําการทดสอบโดยใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1 เถาแกลบใชเถาแกลบจาก จ.ลพบุรี โดยจะทําการทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพ คุณสมบัติดานกําลังรับแรงอัด และกําลังรับแรงดึงในอัตราสวนผสม ปูนซีเมนต : เถาแกลบ 
คิดเปนรอยละเม่ือเทียบกับน้ําหนักปูนซีเมนต คือ 100:0, 95:5, 90:10, 85:15 และ 80:20 และบมในน้ําท่ี
ผสมดวยกรดซัลฟูริกเขมขนในอัตราสวนรอยละ 0, 2.5, 5 และ 7.5 เม่ือเทียบกับน้ําหนักน้ํา โดยทําการ
ทดสอบอัตราสวนละ 3 ตัวอยาง ท่ีอายุการทดสอบ 7, 14, 28 และ 60 วัน ตามลําดับ รวมท้ังส้ิน 960 
ตัวอยาง ในการทดสอบกําลังรับแรงอัดตามมาตรฐาน ASTMC 39 พบวา ปูนซีเมนตปอรตแลนดผสม
เถาแกลบสามารถทนทานตอการกัดกรอนของกรดซัลฟูริกไดดีกวาใชปูนซีเมนตปอรตแลนดลวน โดย 
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เม่ือบมในน้ําท่ีผสมกรดซัลฟูริกเขมขนท่ีอัตราสวน 7.5% ท่ีอายุการทดสอบท่ี 28 วันนั้น มอนตาท่ีใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดลวนไมสามารถท่ีจะนํามาทดสอบได แตมอนตาท่ีใชปูนซีเมนตปอรตแลนดผสม
เถาแกลบบด ในอัตราสวนรอยละ 20 ยังมีกําลังรับแรงอัดสูงสุดถึง 271 กก./ตร.ซม.  มอนตาท่ีใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดผสมเถาแกลบแบบไมบดจะสามารถทนทานตอกรดซัลฟูริกไดดีกวาเถาแกลบบด
แตความสามารถในการรับแรงอัดจะตํ่ากวา โดยมีคากําลังรับแรงอัดมากท่ีสุดคือ 132 กก./ตร.ซม. เม่ือ
บมในน้ําท่ีผสมกรดซัลฟูริกเขมขนท่ีอัตราสวน 7.5% ท่ีอายุการทดสอบท่ี 60 วัน ขณะท่ีเถาแกลบบดไม
สามารถทดสอบได นอกจากนั้นผลการทดสอบกําลังรับแรงดึงก็มีผลสอดคลองกับการทดสอบกําลังรับ
แรงอัด    
          บุรฉัตร ฉัตรวีระ และณรงคศักดิ์  มากุล ไดทําการการศึกษาเร่ืองของผลกระทบของเถาแกลบ
ขาวบดละเอียดมากท่ีมีตอคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต พบวาเม่ือมีการแทนท่ีปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทท่ี 1 ดวยเถาแกลบขาวบดละเอียดในสัดสวนรอยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนัก อัตราสวนน้ํา
ตอวัสดุประสาน (w/c) เทากับ 0.6 และอัตราสวนโดยปริมาตรเพสตตอปริมาตรชองวางตํ่าสุดของมวล
รวมท่ีสภาวะอัดแนนเทากับ 1.2, 1.4 และ 1.6 ตามลําดับ จากการทดสอบพบวาหนวยน้ําหนักในสภาพ
สดและคาการยุบตัวเร่ิมตนของคอนกรีตผสมเถาแกลบขาวบดละเอียดมากมีคาตํ่ากวาคอนกรีตปกติ 
ในขณะท่ีโมดูลัสยืดหยุนท่ี 28 วัน และกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตซ่ึงทําการแทนท่ีปูนซีเมนตปอรต
แลนดดวยเถาแกลบขาวบดละเอียดมากเทากับรอยละ 20 และ 30 ท่ีอายุ 28 และ 60 วัน มีคาสูงกวา
คอนกรีตปกติ นอกจากน้ันอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดของคอนกรีตผสมเถาแกลบมีคาตํ่ากวาคอนกรีตปกติและ
มีแนวโนมลดลง เม่ืออัตราสวนการแทนท่ีของเถาแกลบขาวบดละเอียดในปูนซีเมนตปอรตแลนด
เพิ่มข้ึน ซ่ึงโดยภาพรวมแลวการแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาแกลบขาวบดละเอียดนั้นสงผลใหคอนกรีตมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน แตในงานวิจัยของ Bronzeoak Ltd. (2003) พบวาเถาแกลบขาวบดละเอียดนั้นไม
นิยมนํามาใชงานจริงเนื่องจากอนุภาคที่เล็กมากสามารถเขาสูรางกายไดดวยการสูดดมซ่ึงจะสงผลเสียตอ
สุขภาพและสามารถนําไปสูการเปนโรคหลาย ๆ ชนิดได 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดเอานําเถาแกลบมาผลิตเปนคอนกรีตบล็อกจากเถาแกลบ โดยเปน 
วัสดุกอสรางท่ีทําจากเถาแกลบผสมกับปูนซีเมนตปอรตแลนด โดยเถาแกลบท่ีใชเปนวัสดุเหลือท้ิง
หลังจากการใชแกลบเปนเช้ือเพลิง คอนกรีตบล็อกจากเถาแกลบท่ีผลิตไดมีน้ําหนักเบากวาวัสดุกอสราง
ท่ีทําจากทราย หิน และปูนซีเมนตปอรตแลนด นอกจากนี้ยังมีคาตานแรงอัดเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก (มอก.58 – 2533) คือไมนอยกวา 2.0 เมกกะพาส
คัล คอนกรีตบล็อกน้ําหนักเบาที่ทําจากเถาแกลบสามารถใชเปนวัสดุกอสรางแทนคอนกรีตบล็อกใน
ทองตลาดได 
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มีการผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเถาแกลบไมบดทนกรด มีลักษณะเปนคอนกรีตบล็อกท่ีใชในการ
กอสราง ซ่ึงใชเถาแกลบเปนวัสดุผสมแทนท่ีมวลรวม (หินฝุน) ทําใหคอนกรีตบล็อกท่ีประดิษฐไดมี
น้ําหนักเบาและมีความคงทนตอการกัดกรอนของกรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดอะซิติก และ
กรดซัลฟุริก เพื่อนํามา ทดแทนอิฐท่ีใชในการกอสราง เชน อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา เพื่อลดตนทุนในการ
กอสราง ท้ังคาวัสดุท่ีใชในการกอสรางและคาแรงงาน โดยยังคงใหความแข็งคงทนแกโครงสรางท่ี
กอสราง และมีน้ําหนักเบาซ่ึงเปนผลงานของ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสิทธิบัตรเลขท่ี 104360 และจดเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2548 โดยมี
สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูดําเนินการจดทะเบียนและปรึกษางานดาน
ทรัพยสินทางปญญา 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเบ้ืองตน ทําใหทราบวาเถาแกลบเปนวัสดุที่มีความนาสนใจ
สําหรับงานวิจัยนี้ และนาจะมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะนํามาใชทดแทนปูนซีเมนตเพื่อนําไปผลิตเปนบัว
ประดับอาคารสําเร็จรูปได โดยจะตองมีการออกแบบกระบวนการวิจัย รวมถึงการทําทดลองเพ่ือหา
สวนผสมท่ีเหมาะสม โดยสามารถนําสวนผสมน้ันมาขึ้นรูปเปนช้ินงานได และมีความแข็งแรงเพียงพอ
ตอการนําไปใชงานจริง ซ่ึงจะไดกลาวในบทตอ ๆ ไป 


