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บทคดัย่อ 

บทความนี้เสนอผลของระยะเวลาในการบ่มเปียกต่อความลกึของคารบ์อเนชัน่ของ คอนกรตีมวลเบา

แบบเซลลลู่า ในการศกึษานี้ใชค้อนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าสาํหรบัโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซึง่

มคีวามหนาแน่นแบบเปียกเท่ากบั1,600 กก./ม3 อตัราส่วนน้ําต่อซเีมนต์เท่ากบั 0.45, 0.50 และ0.55 

และอตัราส่วนทรายต่อซเีมนต์เท่ากบั 1:1 และ 2:1 แบ่งตวัอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ทาํการบ่มตวัอย่าง

คอนกรตีแต่ละกลุ่มโดยการบ่มแหง้ 56 วนั และบ่มเปียกทีร่ะยะเวลา 7, 14 และ 28 วนั จากนัน้นํา

ตวัอยา่งไปเกบ็ไวภ้ายนอกหอ้งปฏบิตักิาร ทาํการทดสอบหาความลกึคารบ์อเนชัน่ของคอนกรตีเมื่อถงึ

กาํหนดเวลาทดสอบ โดยกาํหนดระยะเวลาทดสอบคารบ์อเนชัน่ของคอนกรตีสงูสุดอยูท่ี ่5 เดอืน จาก

ผลทดสอบพบว่าคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าทีผ่่านการบ่มโดยการบ่มแหง้มคีวามลกึคาร์บอเนชัน่

สงูสุด และการบ่มเปียกทาํใหค้่าความลกึคารบ์อเนชัน่ของคอนกรตีลดลงอย่างเหน็ได้ชดั โดยทีเ่มื่อ

ระยะเวลาในการบ่มเปียกนานขึน้ จะทาํใหค้ารบ์อเนชัน่ของคอนกรตีลดลง แต่อยา่งไรกต็าม พบว่า

ระยะเวลาทีบ่่มเปียกแทบจะไมม่ผีลต่อความลกึคารบ์อเนชัน่ทีเ่กดิขึน้ในคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่า

เมื่อบ่มอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 14 วัน และยังพบอีกว่าการเพิ่มอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ของ

คอนกรตีหรอืเพิม่อตัราส่วนน้ําต่อซเีมนต์ในส่วนผสมจะทาํใหค้่าความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ใน

คอนกรตีจะมคีา่สงูขึน้ทกุสตูรและทกุวธิแีละอายขุองการบ่ม 

ABSTRACT  

This paper presents the effect of the curing method, curing duration and the mixed design on 

carbonation depth of structural cellular lightweight concrete in the environment. In this study, 

the designed wet density of cellular lightweight concrete was 1,600 kg/m3. The concrete 
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specimens were mixed in six different mixed designs by using three different water to cement 

ratios of 0.45, 0.50 and 0.55, and two different sand to cement ratios of 1:1 and 2:1. The 

specimens were divided into 4 groups. The first group was cured using air-dry curing method, 

while the other three groups were wet cured in the water for 7, 14 and 28 days, respectively. 

Then let the specimens exposed to the environment outside the building until the carbonation 

depth testing time. The total testing period was 5 months. The results showed that the cellular 

lightweight concrete using air dry curing method had the greatest the carbonation depth since 

the wet curing method largely reduced the carbonation depth in the cellular lightweight 

concrete. However, when the duration of the wet cure is greater than 14 days, there was no 

effect on the reduction of the carbonation depth in the concrete. Finally, it also showed that 

either higher sand to cement ratio or water to cement ratio used in the mixed design of the 

concrete caused the greater carbonation depth in the cellular lightweight concrete. 

คาํสาํคญั:  Cellular Lightweight Concrete; Carbonation; Curing Method; Mixed Design.  

1. ท่ีมาและความสาํคญั 

4คอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่า 4(Cellular Lightweight Concrete หรอื CLC) เป็นคอนกรตี
พรนุ(Aerated Concrete) ประเภทหนึ่งซึง่ใชโ้ฟมเหลวเป็นตวัสรา้งฟองอากาศและสว่นผสมพืน้ฐานซึง่
ประกอบไปดว้ย ปนูซเีมนต ์ ทราย น้ํา ในการผลติ เมือ่ปฏกิริยิาไฮเดรชัน่ของคอนกรตีสิน้สดุ
ลงโฟมเหลวกจ็ะสลายตวัไปเหลอืเพยีงโพรงอากาศภายในเนื้อของคอนกรตี โดยฟองอากาศทีเ่กดิขึน้
จากการเตมิสารนี้จะมคีวามเสถยีรสงูและการกระจายตวัไดด้จีงึทาํใหค้อนกรตีทีไ่ดม้น้ํีาหนกัเบา  

4คอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่านี้ไดร้บัการพฒันาขึน้ครัง้แรกทีส่ตอรค์โฮม ประเทศสวเีดน โดย
เริม่แรกใชเ้ป็นวสัดุฉนวนกนัความรอ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 คอนกรตีมวลเบาถกูนํามาใชใ้นประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยมกีารนําไปประยกุตใ์ชท้าํหลงัคา พืน้ และกาํแพง เนื่องจากคอนกรตีมวลเบาใน
ชว่งแรกน้ํายงัมกีาํลงัรบัแรงอดัทีต่ํ่าอยู ่ จงึมกัใชใ้นการถมทีแ่ละเป็นฉนวนกนัความรอ้น ปจัจุบนั ใน
ต่างประเทศไดม้กีารพฒันาคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเพือ่ใหม้กีาํลงัรบัแรงอดัทีส่งูขึน้สามารถ
นําไปใชใ้นงานผนงัโครงสรา้งรบัน้ําหนกัสาํเรจ็รปูดว้ยคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเสรมิเหลก็ 4ซึง่ใน
การใชค้อนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าในการกอ่สรา้งผนงั4โครงสรา้งคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเสรมิ
เหลก็4รบัน้ําหนกันัน้ นอกจากตอ้งศกึษาเรือ่งกาํลงัรบัแรงอดัของคอนกรตี แลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งมี
การศกึษาเรือ่งความคงทนของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลูา่  ทัง้นี้เนื่องจาก คอนกรตีมวลเบาจะทาํ
หน้าทีไ่มเ่พยีงแต่รบัน้ําหนกับรรทกุทีก่ระทาํต่อโครงสรา้งเท่านัน้ แต่ยงัทาํหน้าทีส่าํคญัอกีอยา่งหนึ่ง 
คอื ทาํหน้าทีป้่องกนัการเกดิการกดักรอ่นทีเ่กดิขึน้กบัเหลก็เสรมิคอนกรตี เพือ่ใหโ้ครงสรา้งคอนกรตี
เสรมิเหลก็มคีวามคงทนตลอดอายกุารใชง้าน โดยสาเหตุหนึ่งทีท่าํใหเ้กดิการกดักรอ่นของเหลก็เสรมิ
ในคอนกรตีคอื คารบ์อเนชัน่ (Carbonation) โดยในปจัจบุนัการศกึษาการเกดิคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตี
มวลเบาแบบเซลลลูา่ยงัอยูใ่นวงจาํกดัเมือ่เทยีบกบัคอนกรตีทัว่ไป ซึง่ปญัหาการเกดิคารบ์อเนชัน่ใน
คอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลูา่มคีวามซบัซอ้นมากขึน้เนื่องจากคอนกรตีดงักล่าวมคีวามพรนุสงู ซึง่
ความพรนุของคอนกรตีมวลเบาเป็นผลมาจากการเตมิฟองอากาศเขา้ไปในสว่นผสมของคอนกรตีมผีล
โดยตรงต่อความหนาแน่นของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลูา่ โดยความหนาแน่นของคอนกรตีมวลเบา
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จะขึน้อยูก่บัอตัราสว่นของน้ําต่อปรมิาณซเีมนต ์ อตัราสว่นของทรายต่อปรมิาณซเีมนต ์ และปรมิาณ
ของโฟมเหลวทีเ่ตมิลงไป จากผลการศกึษาของคาํผลและคณะ (2553) พบว่าความลกึของการเกดิคาร์
บอเนชัน่ของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าไมข่ึน้อยูก่บัคา่ความหนาแน่นของคอนกรตีโดยตรง แต่จะ
ขึน้อยูก่บัสดัสว่นผสมทีใ่ชใ้นแต่ละสตูร และทีค่วามหนาแน่นคอนกรตีทีเ่ทา่กนั เมือ่เพิม่อตัราสว่นทราย
ต่อซเีมนตใ์นสว่นผสม คา่ความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตีจะมคีา่สงูขึน้  แต่อยา่งไรกต็าม
ผลการศกึษาดงักล่าวไดนํ้าเสนอผลการทดสอบความลกึคารบ์อเนชัน่ทีเ่กดิขึน้ในภายในระยะเวลา 1 
เดอืนและทดสอบอยูภ่ายในหอ้งทีม่กีารควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธต์ลอดการทดสอบ ซึง่
ใหผ้ลของคา่ความลกึคารบ์อเนชัน่คอ่นขา้งสงู  ดงันัน้บทความนี้มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะนําเสนอผลของการ
เกดิคารบ์อเนชัน่ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มจรงิเป็นระยะเวลา 5 เดอืน รวมถงึนําเสนอผลของระยะเวลาใน
การบ่มเปียกโดยการแชน้ํ่าต่อการเกดิคารบ์อเนชัน่ของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าอกีดว้ย 

2. ทฤษฏีพื้นฐาน 

 คารบ์อเนชัน่ (Carbonation) เกดิจากการทีก๊่าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศซึง่มคีวาม

เขม้ขน้ประมาณรอ้ยละ   0.03-0.1 โดยปรมิาตร Neville et al (1987) (จะมคีวามเขม้ขน้สงูกว่านี้หาก

อยูใ่นบรเิวณของแหล่งชมุชน หรอืโรงงานอตุสาหกรรม) แพรก่ระจายเขา้สูเ่นื้อของคอนกรตี จากนัน้

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะทาํปฏกิริยิาเคมกีบัผลผลติของปฏกิริยิาไฮเดรชัน่ของคอนกรตี ซึง่สว่นใหญ่

จะเป็นแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์และ C-S-H (calcium silicate hydrate) ทาํใหเ้กดิแคลเซยีมคารบ์อเนต 

แคลเซยีมคารบ์อเนตนี้เองจะทาํใหค้า่ pH ของคอนกรตีลดลงจาก 13.5 ไปเป็น 9 ซึง่เป็นสภาวะ

เหมาะสมต่อการเกดิการกดักรอ่นขึน้ทีเ่หลก็เสรมิคอนกรตี  การเกดิคารบ์อเนชัน่สามารถวดัไดจ้ากคา่ 

pH ทีเ่ปลีย่นไปของคอนกรตี  ซึง่คา่ทีว่ดัไดเ้รยีกว่า ความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ (carbonation 

depth) การเกดิคารบ์อเนชัน่ขึน้อยู่กบัอตัราการแพร่ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เขา้สู่เนื้อคอนกรตี 

ซึ่งอตัราการแพร่จะขึน้อยู่กบัความพรุนของคอนกรตี (porosity) ปรมิาณแคลเซยีมไฮดรอกไซด์ 

ความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ อุณหภูม ิ และปรมิาณความชืน้สมัพทัธภ์ายในชอ่งว่าง

ภายในคอนกรตีความชืน้ทีม่อียู่ในโพรงอากาศของคอนกรตี (Saetta et al, 1993) โดยอตัราการเกดิ

คารบ์อเนชัน่จะเกดิขึน้สงูมากเมือ่ความชืน้สมัพทัธภ์ายในคอนกรตีทีร่อ้ยละ 50 ถงึ 70 และ

กระบวนการคารบ์อเนชัน่จะไมเ่กดิทีค่วามชืน้สมัพทัธภ์ายในคอนกรตีทีต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 25 และที ่ 100 

โดยทีค่วามชืน้สมัพทัธภ์ายในคอนกรตีรอ้ยละ 100 นัน้ ชอ่งว่างอากาศในคอนกรตีจะเตม็ไปดว้ยน้ําทาํ

ใหก้ารแพรข่องคารบ์อนไดออกไซดเ์กดิขึน้ไดช้า้กว่าในกรณีทีช่อ่งว่างอากาศในคอนกรตีมน้ํีาไมเ่ตม็

ชอ่งว่าง โดยการแพรข่องคารบ์อนไดออกไซดใ์นกรณีทีช่อ่งว่างอากาศในคอนกรตีมน้ํีาไมเ่ตม็ชอ่งว่าง

จะเป็นการแพรใ่นรปูของก๊าซ (Verbeck, 1958) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบของ Gonen et al, 

2007 ทีพ่บว่า ทีค่วามชืน้สมัพทัธข์องอากาศ(RH) รอ้ยละ 55 ทาํใหต้วัอยา่งคอนกรตีมคี่าความลกึของ 

คารบ์อเนชัน่สงูสดุ และอตัราการเกดิคารบ์อเนชัน่จะเกดิสงูขึน้ตามอณุหภมูใินสิง่แวดลอ้มทีส่งูขึน้

ในชว่ง 20-30 องศาเซลเซยีส( Soroka, 1993 และ Papadakis, 2000) แต่มผีลต่อการเกดิคารบ์อเนชัน่

น้อยมากในชว่งอณุหภมู ิ 5-20  องศาเซลเซยีส (Wierig, 1994) และจากผลการศกึษาของ 

Parrott,1987 และ Chi et al, 2002 พบว่าปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้

ในอากาศจะมผีลต่ออตัราการเกดิคารบ์อเนชัน่เพิม่ขึน้ดว้ย Houst et al, 2002 พบว่า อตัราการเกดิ
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คารบ์อเนชัน่ในคอนกรตีทีว่างอยูภ่ายนอกอาคารทีอ่าจสมัผสัฝนไดม้คีา่ตํ่ากว่าคอนกรตีทีม่สีดัสว่นผส

เดยีวกนัแต่เกบ็ไวใ้นตวัอาคารทดสอบทัง้นี้เนื่องจากทีว่่าคอนกรตีภายนอกอาคารจะสมัผสักบัน้ําฝน

โดยตรงทาํใหค้อนกรตีอยูใ่นสภาวะชืน้ การแพรก่ระจายของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในโพรงทีอ่ยู่

ในสภาวะอิม่ตวัอนัเนื่องจากปรมิาณน้ําฝนภายในโพรงเกดิขึน้ไดช้า้ลงสง่ผลใหค้ารบ์อเนชัน่ลดลง  และ

ยงัพบอกีว่าคอนกรตีทีใ่ชอ้ตัราสว่นน้ําต่อซเีมนตส์งูจะมปีรมิาณความลกึคารบ์อเนชัน่สงูตามไปดว้ย  

เนื่องจากอตัราสว่นน้ําต่อซเีมนตท์ีต่ํ่าสง่ผลใหค้วามพรนุของคอนกรตีเพิม่ขึน้ Ho et al, 1987 พบวา่ 

อตัราการเกดิคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตีจะลดลงเมือ่มกีารเพิม่ระยะเวลาในการบ่มคอนกรตีจาก 1 วนัไป

เป็น 7 วนั และหากมกีารบม่คอนกรตีเป็นเวลา 7 วนัขึน้ไปจะไมม่ผีลใดๆต่อการลดลงของอตัราการ

เกดิคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตี 

3. วิธีการวิจยั   

3.1 การเตรยีมตวัอยา่ง 

 วสัดุทีใ่ชผ้สมคอนกรตีไดแ้ก ่ปนูซเีมนตป์อรแ์ลนต ์ประเภทที ่1 ทรายสะอาด  น้ําสะอาด และ

สารเพิม่ฟองอากาศ (form agent) นําวสัดุดงักล่าวมาผสมคอนกรตีโดยกาํหนดใหม้คีวามหนาแน่นของ

คอนกรตีสดอยูท่ี ่ 1,600 กก./ ม.3 ซึง่เป็นช่วงความหนาแน่นสาํหรบังานโครงสรา้ง (www. bcrc-pal.org) 

และเพื่อศกึษาถงึผลของปจัจยัของส่วนผสมคอนกรตีทีม่ต่ีอการเกดิคาร์บอเนชัน่ในคอนกรตีมวลเบา

แบบเซลลูล่าทีใ่ชส้ําหรบังานโครงสรา้งคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าเสรมิเหล็ก เช่น อตัราส่วนผสม

ระหว่างน้ําต่อซเีมนต์(W/C) และอตัราส่วนทรายต่อซเีมนต์ (S:C)   ในงานวจิยันี้ใชส้่วนผสมคอนกรตี

ทัง้หมดรวม 12 สตูร โดยในแต่ละสตูรความหนาแน่นของคอนกรตีสด ใชอ้ตัราส่วนผสมระหว่างน้ําต่อ

ซเีมนต(์W/C) เทา่กบั 0.45, 0.50 และ0.55 ใชอ้ตัราสว่นทรายต่อซเีมนต ์(S:C)เทา่กบั 1:1 และ 2:1  

 ผสมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าตามสูตรที่กําหนดแล้วทําการเก็บตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดสอบหาความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่ซึง่มขีนาด 15x15x50 cm จํานวน 8 ตวัอย่างในแต่ละสตูร

ผสม ภายหลงัทีห่ล่อตวัอยา่งคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าเสรจ็แลว้ 24 ชัว่โมง  ทาํการถอดแบบแลว้ 

แยกตวัอย่างคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าออกเป็น 4 ชุด นําชุดที่ 1 ไปไว้นอกหอ้งปฏิบตัิการ

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราธานี ซึง่เป็นการบ่มแหง้และอยู่ใน

สภาวะแวดลอ้มของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์ามธรรมชาต ินําตวัอย่างคอนกรตีชุดที ่2-4 ไปบ่มเปียก

โดยการแช่น้ําเป็นระยะเวลา 7, 14 และ 28 วนัตามลําดบั สาํหรบัตวัอย่างชุดที ่2-4 เมื่อครบอายุการ

บ่มแล้วให้นําออกไปไว้นอกห้องปฏิบัติการภาควิชาฯ โดยตัง้ตัวอย่างในแนวดิ่งเพื่อให้ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดแ์พรเ่ขา้ตวัอยา่งไดท้ัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นบนและดา้นขา้ง(ทีย่าวดา้นละ 15 ซม.)อกีสี่

ดา้น ทาํการทดสอบหาความลกึคารบ์อเนชัน่ของตวัอยา่งแต่ละชดุเมือ่ตวัอยา่งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่ ี

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์ามธรรมชาตทิีร่ะยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 เดอืน แลว้บนัทกึผลการทดสอบ 

3.2 การทดสอบความลกึคารบ์อเนชัน่ 

 เมือ่ตวัอยา่งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่ก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซด์ตามธรรมชาตทิีร่ะยะเวลาทีก่าํหนด 

ใหท้ําการทดสอบการเกดิคารบ์อเนชัน่โดยใชว้ธิวีดัระดบัความลกึคารบ์อเนชัน่ทีแ่พร่ซมึเขา้ไปสู่เนื้อ

คอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าโดยการพ่นดว้ยสารละลายฟีนอล์ฟทาลนีสู่ผวิหน้าคอนกรตีทีต่อ้งการ
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ทดสอบ  โดยเริม่จากการตดัตวัอยา่งคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าจากปลายดา้นบนขนาดประมาณ 5 

ซม. ดงัแสดงในภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 การตดัคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเพือ่ทดสอบวดัคา่ความลกึคารบ์อเนชัน่ 

นําตวัอย่างทีท่ําการหกัแล้วมาปดัเศษฝุ่นผงออกแล้วฉีดสารละลายสารฟีนอล์ฟทาลนีทีค่วาม

เขม้ขน้รอ้ยละ 1 โดยน้ําหนกัในเอทธานอล ลงบนผวิหน้าของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าใหท้ัว่  ทิง้

ไว้ 24 ชัว่โมงเพื่อให้สงัเกตเห็นความลึกของคาร์บอเนชัน่ได้ชดัเจน บริเวณส่วนของหน้าตัดที่

สารละลายไมเ่ปลีย่นส ีคอื สว่นทีค่อนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเกดิคารบ์อเนชัน่ คอืส่วนทีม่คี่า pH ตํ่า

กว่า 9 แลว้ ส่วนบรเิวณทีส่ารละลายเปลีย่นสเีป็นสมี่วงเป็นส่วนทีม่อรต์า้รท์ีย่งัมคี่า pH สงูกว่า 9 (คอื

ส่วนที่ยงัไม่เกิดคาร์บอเนชัน่) ทําการวัดค่าจากผวิของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าที่จุดมุมของ

ตวัอยา่งคอนกรตี ดงัภาพที ่2  

 
ภาพท่ี 2 การวดัคา่ความลกึคารบ์อเนชัน่บนหน้าตดัของคอนกรตี(CLC) 

 จากภาพที ่2 คาํนวณความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ (D) ในคอนกรตีคาํนวณไดจ้ากสมการ 

                                                      
8

8

1
∑
== i

id
D                                                       

(1) 

4. ผลการทดสอบและการวิเคราะหผ์ล 

ผลทดสอบความลกึของการเกดิปฏกิริยิาคาร์บอเนชัน่ในคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าทีผ่่าน

การบ่มแห้งในอากาศและบ่มเปียกโดยการแช่น้ําที ่7, 14 และ 28 วนั แล้วนําตวัอย่างไปไว้ใน

สภาพแวดลอ้มทีม่ก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซด์ตามธรรมชาตเิป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 เดอืน

สามารถสรปุไดด้งัตารางที ่1  

 จากตารางที ่1 นําผลการทดสอบทีไ่ดจ้ากตารางมาวเิคราะหถ์งึปจัจยัของวธิกีารบ่มแหง้และผล

ของระยะเวลาการบ่มเปียกโดยการแชน้ํ่า อตัราสว่นทรายต่อซเีมนต์และอตัราส่วนน้ําต่อซเีมนต์ทีม่ผีล

ต่อความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่า โดยสามารถแบ่งพจิารณาในแต่

ละปจัจยัไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 1 ความลกึคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าในสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

    ระยะเวลาใน

อากา(เดอืน) 
ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่ (mm) 

S:C W/C บ่มแหง้ในอากาศ บ่มเปียก 7 วนั บ่มเปียก 14 วนั บ่มเปียก 28 วนั 

    1 3.5 1.5 1 0.5 

    2 4.5 3.5 1.5 1.5 

  0.45 3 5 4.5 3 2 

    4 7 6 3.5 3.5 

    5 8.5 7.5 4 4 

    1 2 2 1.5 1 

    2 4.5 2.5 2 2.5 

1:1 0.5 3 7 4.5 3.5 4 

    4 11.5 6.5 4 5.5 

    5 12 7 5 5.5 

    1 3.5 2.5 2 1.5 

    2 6.5 4.5 4.5 3.5 

  0.55 3 9 5.5 6.5 6 

    4 11.5 6.5 7.5 7.5 

    5 13 7 9 8 

    1 4.5 3.5 3 3.5 

    2 7.5 5 4.5 5 

  0.45 3 10 7.5 6 7.5 

    4 12.5 8.5 8 9 

    5 14.5 10 11 10.5 

    1 5.5 5.5 5 4.5 

    2 9.5 8 7.5 6.5 

2:1 0.5 3 13 10 8 7.5 

    4 15.5 12 10.5 10.5 

    5 17.5 14.5 11.5 11 

  

  1 6.5 5.5 5 5.5 

  2 10 9 6.5 7 

0.55 3 14.5 12 9.5 9.5 

  4 16.5 14.5 12.5 13 

  5 18 16 13.5 14 
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4.1 ปจัจยัของวธิกีารบ่มแหง้และผลของระยะเวลาการบ่มเปียกโดยการแช่น้ําต่อความลกึของคาร์

บอเนชัน่ 

 เมื่อนําเอาค่าความลกึการเกดิคาร์บอเนชัน่ของแต่ละสตูรผสมจากตารางที ่1 มาศกึษาถงึผล

ของวธิกีารบ่มแหง้และผลของระยะเวลาการบ่มเปียกโดยการแช่น้ําต่อความลกึของคารบ์อเนชัน่ จะได้

ดงัภาพที ่3 

    
ก)W/C= 0.45 , S:C = 1:1             ข)W/C= 0.50 , S:C = 1:1            ค)W/C= 0.55 , S:C = 1:1 

      
จ)W/C= 0.45 , S:C = 2:1             ฉ)W/C= 0.5 0, S:C = 2:1           ช)W/C= 0.55 , S:C = 2:1 

 

ภาพท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่กบัระยะเวลาใน

อากาศของตวัอยา่งทีอ่ยูน่อกหอ้งปฎบิตักิาร หมายเหตุ 

 

จากภาพที ่3 พบว่าทุกอตัราส่วนผสม คอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าทีบ่่มแหง้ในอากาศจะมี

คา่ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่สงูสดุ และเมือ่นําคอนกรตีไปบ่มเปียกคา่ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่

จะลดลงเมือ่ระยะเวลาการบ่มเพิม่ขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากการบ่มเปียกโดยการนําตวัอย่างคอนกรตีไปแช่น้ํา

จะทาํใหค้อนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเกดิปฏกิริยิาไฮเดรชัน่ไดส้มบูรณ์ ทาํใหค้วามพรุนของคอนกรตี

ลดลง สง่ผลใหค้วามสามารถในการตา้นทานการซมึผ่านก๊าซของคอนกรตีสงูขึน้ และเพื่อศกึษาถงึผล

ของปจัจยัของวิธีการบ่มแห้งและผลของระยะเวลาการบ่มเปียกโดยการแช่น้ําต่อความลึกของคาร์

บอเนชัน่ ไดนํ้าคา่ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่ของตวัอยา่งคอนกรตีทกุอตัราส่วนผสมเมื่อตวัอย่างอยู่

ในสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตไิด ้5 เดอืน พรอ้มทัง้คาํนวณหารอ้ยละของความลกึคารบ์อเนชัน่ของ

ตวัอย่างคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าทีผ่่านการบ่มโดยการแช่น้ําเทยีบกบัค่าความลกึคาร์บอเนชัน่

ของตวัอยา่งคอนกรตีทีผ่า่นการบ่มแหง้ ซึง่ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่และรอ้ยละทีเ่ปลีย่นไปเมือ่เทยีบกบัการบ่มแหง้ 

  ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่ (mm) และรอ้ยละทีเ่ปลีย่นไปเมือ่เทยีบกบัการบ่มแหง้ 

S:C W/C บ่มแหง้ใน

อากาศ 

บ่มเปียก 7 วนั บ่มเปียก 14 วนั บ่มเปียก 28 วนั 

  ความลกึ

(mm) 

ความลกึ

(mm) 

รอ้ยละ ความลกึ 

(mm) 

รอ้ยละ ความลกึ

(mm) 

รอ้ยละ 

 0.45 8.5 7.5 -11.8 4 -52.9 4 -52.9 

1:1 0.5 12 7 -41.7 5 -58.3 5.5 -54.2 

 0.55 13 7 -46.2 9 -30.8 8 -38.5 

 0.45 14.5 10 -31.0 11 -24.1 10.5 -27.6 

2:1 0.5 17.5 14.5 -17.1 11.5 -34.3 11 -37.1 

 0.55 18 16 -11.1 13.5 -25.0 14 -22.2 

 

จากตารางที ่2 พบว่า การบ่มคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าโดยการแชน้ํ่า จะช่วยลดความลกึ

คารบ์อเนชัน่ทีเ่กดิขึน้ในคอนกรตีทีบ่่มแหง้มากกว่ารอ้ยละ 10 เมื่อบ่มเปียกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 

วนั และมากกว่าร้อยละ 24 เมื่อบ่มคอนกรตีโดยการแช่น้ํา 14 วนั แต่หลงัจากนัน้ระยะเวลาบ่ม

คอนกรตีทีเ่พิม่ขึน้ไมส่ง่ผลต่อความความลกึคารบ์อเนชัน่ทีล่ดลง โดยสตูรผสมทีท่าํใหเ้กดิคารบ์อเนชัน่

ในคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าตํ่าสุดคอืสูตรที่ใช้อตัราส่วนทรายต่อซีเมนต์และอตัราส่วนน้ําต่อ

ซเีมนตต์ํ่าทีส่ดุ คอื อตัราสว่นทรายต่อซเีมนต ์เทา่กบั 1:1 และอตัราสว่นน้ําต่อซเีมนต ์เทา่กบั 0.45 

4.2 ปจัจยัของอตัราสว่นน้ําต่อซเีมนตต่์อความลกึของคารบ์อเนชัน่ 

 เมื่อนําเอาค่าความลกึการเกดิคาร์บอเนชัน่ของแต่ละสูตรผสมจากตารางที ่1 มาศกึษาถงึผล

ของอตัราสว่นน้ําต่อซเีมนตต่์อความลกึของคารบ์อเนชัน่โดยพจิารณาทีอ่ตัราส่วนทรายต่อซเีมนต์คงที ่

โดยใช้ค่าความลึกการเกดิคาร์บอเนชัน่ของตวัอย่างคอนกรตีทุกอตัราส่วนผสมเมื่อตวัอย่างอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตไิด ้5 เดอืน ไดผ้ลแสดงดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่เมือ่ใชอ้ตัราสว่นทรายต่อซเีมนตข์องคอนกรตีคงที ่

    ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่ (mm)  

S:C W/C บ่มแหง้ในอากาศ บ่มเปียก 7 วนั บ่มเปียก 14 

วนั 

บ่มเปียก 28 

วนั 

  0.45 8.5 7.5 4 4 

1:1 0.5 12 7 5 5.5 

  0.55 13 7 9 8 

  0.45 14.5 10 11 10.5 

2:1 0.5 17.5 14.5 11.5 11 

  0.55 18 16 13.5 14 

 จากตารางที ่3 พบว่าทีอ่ตัราส่วนทรายต่อซเีมนต์ของคอนกรตีทีเ่ท่ากนั เมื่อเพิม่อตัราส่วนน้ํา

ต่อซเีมนต์ในส่วนผสมจะทําใหค้่าความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตีจะมคี่าสูงขึน้ทุกสูตร

และทุกวิธแีละอายุของการบ่ม ทัง้นี้การเพิม่ปรมิาณน้ําในส่วนผสมจะทําใหค้วามพรุนของคอนกรตี

เพิม่ขึน้ 

 

4.3 ปจัจยัของอตัราสว่นทรายต่อซเีมนตต่์อความลกึของคารบ์อเนชัน่ 

 เมื่อนําเอาค่าความลกึการเกดิคาร์บอเนชัน่ของแต่ละสูตรผสมจากตารางที ่1 มาศกึษาถงึผล

ของอตัราสว่นทรายต่อซเีมนตต่์อความลกึของคารบ์อเนชัน่โดยพจิารณาทีอ่ตัราส่วนน้ําต่อซเีมนต์คงที ่

โดยใช้ค่าความลึกการเกดิคาร์บอเนชัน่ของตวัอย่างคอนกรตีทุกอตัราส่วนผสมเมื่อตวัอย่างอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตไิด ้5 เดอืน ไดผ้ลแสดงดงัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่เมือ่ใชอ้ตัราสว่นน้ําต่อซเีมนตข์องคอนกรตีคงที ่

    ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่ (mm)  

W/C S:C บ่มแหง้ในอากาศ บ่มเปียก 7 วนั บ่มเปียก 14 วนั บ่มเปียก 28 วนั 

0.45 1:1 8.5 7.5 4 4 

2:1 14.5 10 11 10.5 

0.5 1:1 12 7 5 5.5 

2:1 17.5 14.5 11.5 11 

0.55 1:1 13 7 9 8 

2:1 18 16 13.5 14 

 จากตารางที ่4 พบว่าทีอ่ตัราส่วนน้ําต่อซเีมนต์ของคอนกรตีทีเ่ท่ากนั เมื่อเพิม่อตัราส่วนทราย

ต่อซเีมนต์ในส่วนผสมจะทําใหค้่าความลกึของการเกดิคาร์บอเนชัน่ในคอนกรตีจะมคี่าสงูขึน้มากทุก

สตูรและทกุวธิกีารบ่ม  
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5. สรปุผล 

จากผลการศกึษาเพือ่หาความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่า

ทีอ่ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์ามธรรมชาตเิป็นระยะเวลา 5 เดอืน พบว่า 

1) การบ่มคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าโดยการแช่น้ําทาํใหค้วามลกึคารบ์อเนชัน่ลดลงมากเมื่อ

เทยีบกบัการบ่มแหง้ในอากาศ และพบว่าระยะเวลาทีบ่่มเปียกแทบจะไม่มผีลต่อความลกึคารบ์อเนชัน่

ทีเ่กดิขึน้ในคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเมือ่บ่มอยา่งน้อยเป็นระยะเวลา 14 วนั 

2) จากคา่ความลกึการเกดิคารบ์อเนชัน่ของตวัอยา่งคอนกรตีทกุอตัราสว่นผสมเมือ่ตวัอยา่งอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตไิด ้5 เดอืน พบว่า การเพิม่อตัราส่วนทรายต่อซเีมนต์ของคอนกรตีหรอื

เพิม่อตัราสว่นน้ําต่อซเีมนตใ์นสว่นผสมจะทาํใหค้า่ความลกึของการเกดิคารบ์อเนชัน่ในคอนกรตีจะมคี่า

สูงขึน้ทุกสูตรและทุกวธิแีละอายุของการบ่ม ทัง้นี้เนื่องจากปรมิาณทรายหรอืปรมิาณน้ําทีเ่พิม่ขึน้ใน

ส่วนผสมจะส่งผลโดยตรงต่อความพรุนและความทบึน้ําของคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่า อย่างไรก็

ตามควรทําการศึกษาเรื่องของความพรุน จํานวน ขนาดและการกระจายของโพรงอากาศภายใน

คอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลู่าเพือ่ใชป้ระกอบผลการศกึษาเรือ่งปจัจยัของสว่นผสมดว้ย 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอบพระคุณบรษิทั LCM ประเทศไทยจํากดัทีส่นับสนุนเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชผ้สมคอนกรตี

มวลเบาแบบเซลลูล่า  และบทความนี้ไดร้บัการสนับสนุนดา้นเครื่องมอื สถานทีท่ดสอบจากภาควชิา
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