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การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดผสมเถ้าปาล์มน้ำามันจากแหล่งนิคมบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
A Study of the Properties of Fresh Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash
from Nikhom Bacho in Narathiwat Province
ปกป้อง รัตนชู วศ.ม. (Pokpong Rattanachu, M.Eng.)1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันจากนิคมบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนเท่ากับ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน และควบคุม
อัตราส่วนน้ำาต่อวัสดุประสานของคอนกรีตให้มีค่าเท่ากับ 0.62 ทำาการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสด ซึ่งได้แก่ ค่าการยุบตัว
การเยิ้มน้ำา และระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ผลการทดสอบพบว่า การใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนส่งผล
ให้คอนกรีตมีการค่าการยุบตัวลดลง มีการเยิ้มน้ำาสูงขึ้น และมีระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตจะนานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
คอนกรีตควบคุม
คำาสำาคัญ : คอนกรีตสด เถ้าปาล์มน้ำามัน ค่าการยุบตัว การเยิ้มน้ำา ระยะเวลาการก่อตัว

Abstract
This research studied the properties of fresh concrete containing palm oil fuel ash (POFA) conducting from Nikhom Bacho, Bacho district in Narathiwat province. The POFA was used to partially replace Portland cement type I at the rates of 0, 10, 20 and 30 by weight of binder and water to binder ratio
was 062 for mixing the concrete. The properties of fresh concrete such as slump, bleeding, and setting
time were investigated. The results showed that the of POFA to partially replace cement in the concrete
resulted in decreasing in slump, increasing in bleeding, and a period of setting time of the concrete was
longer when compared with those of the control concrete.
Keywords : Fresh Concrete, Palm Oil Fuel Ash, Slump, Bleeding, Setting Time
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บทนำา

ในปัจจุบันได้มีการศึกษาเพื่อนำาวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีต ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนในการผลิตและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ในการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ตลอดจนการขนส่งปูนซีเมนต์ไปยังผู้จัดจำาหน่าย
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 973-980 กิโลกรัม ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 909 กิโลกรัม เกิดจาก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อให้ได้ปูนเม็ด แสดงให้เห็นว่าการเผาวัตถุดิบเพื่อผลิตปูนซีเมนต์เป็นกระบวนการที่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสูบ่ รรยากาศมากทีส่ ดุ (พงษ์วภิ า หล่อสมบูรณ์ อธิวตั ร จิรจริยาเวช วัชรพงษ์ ศิลาเลิศรักษา และวุฒพิ งษ์
ปรีดาภัทรพงษ์, 2548)
เถ้าปาล์มน้ำามันเป็นวัสดุผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำามันปาล์ม จังหวัดนราธิวาสมี
เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำามันจำานวน 4,124 ราย มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำามันจำานวน 43,842 ไร่ โรงงานสกัดน้ำามันปาล์ม
ในพื้นที่นิคมบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สามารถสกัดผลปาล์มดิบได้ประมาณวันละ 350 ตัน (สมพิศ สุวรรณ, 2555) กากผล
ปาล์มน้ำามันซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำามันปาล์มยังสามารถนำามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้
ภายในโรงงานได้ หลังจากการเผากากผลปาล์มน้ำามันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะได้ขี้เถ้าปาล์มน้ำามัน หรือเถ้าปาล์มน้ำามัน ซึ่งเถ้า
ปาล์มน้าำ มันมีคณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นวัสดุปอซโซลาน และสามารถนำามาใช้ในงานคอนกรีตได้ (วีรชาติ ตัง้ จิรภัทร จตุพล ตัง้ ปกาศิต
ศักดิ์สินธุ์ แววคุ้ม และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2546)
ปริมาณเถ้าปาล์มน้าำ มันเพิม่ ขึน้ ทุกวัน แต่มกี ารนำาไปใช้ประโยชน์นอ้ ยกว่าทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้ตอ้ งการพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ
หากเราสามารถนำาวัสดุดังกล่าวมาใช้เป็นวัสดุแทนที่ปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตได้ โดยยังสามารถคงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาการจัดหาพื้นที่ในการนำาเถ้าปาล์มน้ำามันไปทิ้ง อีกทั้งช่วยลดค่าขนส่งไปยังสถานที่จัดทิ้งลงได้ ดังนัน้
จึงมีแนวคิดทีจ่ ะศึกษาคุณสมบัตขิ องคอนกรีตสดทีใ่ ช้เถ้าปาล์มน้าำ มันแทนทีป่ นู ซีเมนต์บางส่วน ซึง่ จะเป็นการนำาวัสดุผลพลอยได้
อย่างเถ้าปาล์มน้ำามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้อีก
ด้วย (ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล, 2551) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้เถ้าปาล์มน้ำามันในงานด้านคอนกรีต
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่าการยุบตัว การเยิ้มน้ำา และระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตสดที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์
บางส่วนในส่วนผสม
2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องคอนกรีตสดทีใ่ ช้เถ้าปาล์มน้าำ มันแทนทีป่ นู ซีเมนต์บางส่วนกับคอนกรีตควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้นำาเถ้าปาล์มน้ำามันจากโรงงานปาล์มน้ำามันนิคมบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มาทำาการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี จากนั้นนำาเถ้าปาล์มน้ำามันมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อย
ละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน ในส่วนผสมของคอนกรีต ทำาการศึกษาและทดสอบการหาค่าคุณสมบัติของ
คอนกรีตสด ซึ่งได้แก่ ค่าการยุบตัว การเยิ้มน้ำา ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีต และ
นำาผลการทดสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับของคอนกรีตควบคุม
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การเตรียมวัสดุและการทดสอบ
1. วัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ประกอบด้วย
1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
1.2 หินปูนย่อยโดยมีขนาดโตสุดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
1.3 ทรายแม่น้ำาร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
1.4 เถ้าปาล์มน้ำามัน จากแหล่งนิคมบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำามาใช้โดยไม่มีการปรับปรุง
คุณภาพ ซึ่งลักษณะทางกายภาพแสดงดังภาพที่ 1 เถ้าปาล์มน้ำามันมีค่าความถ่วงจำาเพาะเท่ากับ 2.16 ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1
ส่วนองค์ประกอบทางเคมีแสดงดังตารางที่ 2 ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของอนุภาคเถ้าปาล์มน้ำามัน (แสดงดังภาพที่ 2) มี
ลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม ผิวขรุขระ ความพรุนสูง และมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (แสดงดัง
ภาพที่ 3) เมื่อพิจารณาที่กำาลังขยายเท่ากัน
1.5 น้ำาประปา

ภาพที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และเถ้าปาล์มน้ำามัน จากแหล่งนิคมบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 2 รูปร่างอนุภาคของปาล์มน้ำามันจากนิคมบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 3 รูปร่างอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1

ตารางที่ 1 ความถ่วงจำาเพาะของวัสดุประสาน
วัสดุ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
เถ้าปาล์มน้ำามัน

ความถ่วงจำาเพาะ
3.15
2.16
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ำามัน จากนิคมบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
Chemical Composition (%)
Silicon Dioxide (SiO2)
Aluminum Oxide (Al2O3)
Ferric Oxide (Fe2O3)
Sulfur Trioxide (SO3)
Other
Loss On Ignition (LOI)

เถ้าปาล์มน้ำามัน
63.57
1.63
3.83
4.64
26.33
1.00

2. การเตรียมตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ
ทำาการผสมคอนกรีตโดยใช้ส่วนผสมดังตารางที่ 3 จากนั้นทำาการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสด ซึ่งได้แก่
ทดสอบหาค่าการยุบตัวตามมาตรฐาน ASTM C143-00 (2001) ทดสอบหาค่าการเยิ้มน้ำาตามมาตรฐาน ASTM C232
(2009) และทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C403/
C403M–99 (2001)
ตารางที่ 3 ส่วนผสมคอนกรีตในปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร
อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์
ด้วยเถ้าปาล์มน้ำามัน
ตัวอย่างคอนกรีตควบคุม
0%
10 %
20 %
30 %

ปูน
(กก.)

เถ้าปาล์มน้ำามัน
(กก.)

หิน
(กก.)

ทราย
(กก.)

อัตราส่วนน้ำาต่อ
วัสดุประสาน

290
261
232
203

29
58
87

1,270
1,270
1,270
1,270

630
630
630
630

0.62
0.62
0.62
0.62

ผลการทดสอบและอภิปรายผล
1. ผลการทดสอบการเยิ้มน้ำาของคอนกรีต
ผลการทดสอบค่าการเยิ้มน้ำาของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ
30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน แสดงดังตารางที่ 4 และความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการเยิ้มน้ำาและร้อยละการแทนที่เถ้าปาล์ม
น้ำามันแสดงดังภาพที่ 4
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ตารางที่ 4 ปริมาณการเยิ้มน้ำาของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในแต่ละอัตราส่วนผสม
ปริมาณเถ้าปาล์มน้ำามัน
(ร้อยละ)
0

10

20

30

เวลา
(นาที)
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30

การเยิ้มน้ำา
(ร้อยละ)
15.94
18.90
19.28
24.26
26.16
26.70
22.98
28.46
30.47
26.73
28.79
31.85

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการเยิ้มน้ำาและร้อยละการแทนที่เถ้าปาล์มน้ำามัน
ผลการทดสอบพบว่า ค่าการเยิม้ น้าำ ของคอนกรีตทีใ่ ช้เถ้าปาล์มน้าำ มันแทนทีป่ นู ซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 0 (คอนกรีต
ควบคุม) มีค่าการเยิ้มน้ำาเท่ากับร้อยละ 15.94 , 18.90, 19.28 เมื่อเวลาผ่านไป 10, 20 และ 30 นาที ตามลำาดับ การใช้เถ้า
ปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน ในส่วนผสมคอนกรีต พบว่าคอนกรีตมีการเยิ้มน้ำาร้อยละ
24.26, 26.16, 26.70 เมื่อเวลาผ่านไป 10, 20 และ 30 นาที ตามลำาดับ เมื่อร้อยละแทนที่ของเถ้าปาล์มน้ำามันเพิ่มเป็นร้อยละ 20
โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน คอนกรีตมีค่าการเยิ้มน้ำาเท่ากับร้อยละ 22.98, 28.46, 30.47 เมื่อเวลาผ่านไป 10, 20 และ 30 นาที
ตามลำาดับ สำาหรับการใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราร้อยละ 30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน พบว่าค่าการเยิ้มน้ำามีค่า
เท่ากับร้อยละ 26.73, 28.79, 31.85 เมื่อเวลาผ่านไป 10, 20 และ 30 นาที ตามลำาดับ
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จากผลการทดสอบ เห็นได้ว่าการใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้คอนกรีตมีการ
เยิ้มน้ำามากขึ้น และการเยิ้มน้ำาจะเกิดมากขึ้นตามระยะเวลาที่นานขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอนุภาคที่มีขนาดใหญ่และพรุน
ของเถ้าปาล์มน้ำามัน มีการดูดซึมน้ำาจากการผสมคอนกรีตเข้าสู่อนุภาคในขณะทำาการผสมคอนกรีต หลังจากที่เทคอนกรีตเข้า
แบบหล่อและปล่อยทิ้งไว้สักครู่ น้ำาที่อยู่ในอนุภาคของเถ้าปาล์มน้ำามันที่ไม่มีผลต่อการทำาปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเยิ้มขึ้นมาที่ผิว
ของคอนกรีตสด
2. ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต
ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันเป็นส่วนผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ
0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน แสดงไว้ดังตารางที่ 5 และความสัมพันธ์ระหว่างค่าการยุบตัวและร้อยละการแทนที่
ของเถ้าปาล์มน้ำามัน แสดงดังภาพที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันเป็นส่วนผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ในแต่ละอัตราส่วนผสม
ปริมาณเถ้าปาล์มน้ำามัน (ร้อยละ)
0
10
20
30

ค่ายุบตัว (มิลลิเมตร)
72
65
61
56

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการยุบตัวและร้อยละการแทนที่ของเถ้าปาล์มน้ำามัน
ผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดย
น้ำาหนักวัสดุประสาน มีค่าการยุบตัวเท่ากับ 72, 65, 61 และ 56 มิลลิเมตร ตามลำาดับ เห็นได้ว่าค่าการยุบตัวเริ่มต้นของ
คอนกรีตมีค่าลดลง เมื่อการใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัย
จาตุรพิทักษ์กุล และวีรชาติ ตั้งจิรภัทร (2556) ที่กล่าวว่าคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำามันที่ได้จากโรงงานโดยตรงมีความต้องการ
น้ำาสูง การใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนน้ำาต่อวัสดุประสานของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้น
เพื่อที่จะได้ค่าการยุบตัวที่ใกล้เคียงกัน การลดลงของค่าการยุบตัวของคอนกรีตสดในงานวิจัยนี้ เนื่องจากอนุภาคของเถ้าปาล์ม
น้ำามันมีรูโพรง เถ้าปาล์มน้ำามันจึงดูดซับน้ำาที่ใช้ในการผสมเอาไว้บางส่วน ทำาให้ปริมาณน้ำาในส่วนผสมของคอนกรีตลดลง ส่งผล
ให้ความสามารถในการทำางานได้ของคอนกรีตซึ่งวัดจากค่าการยุบตัวของคอนกรีตนั้นมีค่าลดลงนั่นเอง
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3. ผลการทดสอบค่าระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
ผลการทดสอบค่าระยะเวลาตัวเริ่มต้นและระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำ ามันเป็นส่วน
ผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน แสดงไว้ดังตารางที่ 6 และความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและร้อยละการแทนที่ของเถ้าปาล์มน้ำามันแสดงดังภาพที่ 6
ผลการทดสอบ พบว่า ค่าระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันเป็นส่วนผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ใน
อัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 มีระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นเท่ากับ 194, 225, 262 และ 433 นาที ตามลำาดับ และมีระยะ
เวลาการก่อตัวสุดท้ายเท่ากับ 268, 345, 390 และ 578 นาที ตามลำาดับ
ตารางที่ 6 ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในแต่ละอัตราส่วนผสม
ปริมาณเถ้าปาล์มน้ำามัน
(ร้อยละ)
0
10
20
30

ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น
(นาที)
195
225
262
433

ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย
(นาที)
286
345
390
578

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวกับร้อยละการแทนที่เถ้าปาล์มน้ำามัน
เห็นได้ว่าการใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ ส่งผลให้ค่าระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตนานขึ้น และนานมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่ของเถ้าปาล์มน้ำามันในส่วนผสมคอนกรีต โดยที่ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นของคอนกรีตที่ใช้
เถ้าปาล์มแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน มีระยะเวลานานกว่าคอนกรีตควบคุม
เท่ากับ 30, 67 และ 238 นาที ตามลำาดับ และระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายนานกว่าคอนกรีตควบคุมเท่ากับ 59, 104 และ 292
นาที ตามลำาดับ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรสิทธิ์ แซ่ติ้ง (2547) กล่าวไว้ว่า การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าปาล์ม
น้ำามันทำาให้เวลาก่อตัวทั้งระยะเริ่มต้นและระยะสุดท้ายของคอนกรีตนานขึ้น และนานมากยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการแทนที่สูงขึ้น
ทั้งนี้มีผลเนื่องมาจากการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าปาล์มในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำาให้ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมลดลง ส่งผล
ให้ปริมาณไตรแคลเซียมซิลิเกต (C3S) ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำาให้คอนกรีตเกิดการแข็งตัวในช่วงอายุต้นลดลงเช่นเดียวกัน จึง
ทำาให้ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตนานขึ้นด้วย
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สรุป

จากผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสดที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันจากแหล่งนิคมบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส แทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำาหนักวัสดุประสาน ในส่วนผสมของคอนกรีต สามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. การใช้เถ้าปาล์มน้าำ มันจากนิคมบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แทนทีป่ นู ซีเมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรีต
ส่งผลให้คา่ การยุบตัวของคอนกรีตลดลง และจะลดลงตามปริมาณการแทนทีข่ องเถ้าปาล์มน้าำ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนผสมของคอนกรีต
2. คอนกรีตทีใ่ ช้เถ้าปาล์มน้าำ มันแทนทีป่ นู ซีเมนต์บางส่วนมีการเยิม้ น้าำ สูงกว่าคอนกรีตควบคุม เมือ่ ใช้เถ้าปาล์มแทนที่
ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณการเยิ้มน้ำาของคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
3. ระยะเวลาการก่อตัวเริม่ ต้นและระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีตทีใ่ ช้เถ้าปาล์มน้าำ มันแทนทีป่ นู ซีเมนต์บางส่วน
จะนานกว่าคอนกรีตควบคุม โดยระยะเวลาการก่อตัวจะนานขึ้นเมื่อมีการใช้เถ้าปาล์มน้ำามันแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของ
คอนกรีตในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะคุณสมบัติของคอนกรีตสดที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำามันจากนิคมบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส เป็นส่วนผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดังนั้นจึงควรทำาการศึกษาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้วเพิ่มเติม เช่น กำาลังอัด ความทนทาน เป็นต้น
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