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บทคัดย่ อ

1. คานา

การพัฒนาปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าชานอ้อย
เพื่อเป็ นมอร์ ตาร์ ประเภทก่ อ คื อ การนาวัสดุ ที่เ หลื อใช้จากการเกษตร
ได้แก่ เถ้าชานอ้อย มาเป็ นวัสดุทดแทนปูนเม็ดเพื่อผลิ ตเป็ นปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในเถ้าชานอ้อยมีซิลิกาเป็ นองค์ประกอบหลัก จึง
นามาใช้ใ นการพัฒนาทางด้านสมบัติเ ชิ งกล และโดยศึ ก ษาสมบัติทาง
กายภาพปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยศึกษาปริ มาณเถ้าชานอ้อยที่เหมาะสม
เพื่อทดแทนปูนเม็ด เพื่อนามาทดสอบค่าความละเอี ยดของอนุ ภาคของ
ปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้ (ที่>2800 ตร.ซม./กรัม) และ การทดสอบการไหลแผ่
ของมอร์ ตาร์ ตลอดจนการวิเ คราะห์ โครงสร้ างทางจุล ภาคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบส่ องกราด (SEM) และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ (XRD)

เนื่ องด้วยประเทศไทยเป็ นประเทศแห่ งเกษตรกรรม คนไทย
ส่ วนใหญ่ของประเทศจึ งประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลักจึงทาให้มี
ผลผลิ ตทางการเกษตรเป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ น ข้าว ข้าวโพด อ้อย
และอื่นๆ อีกมากมาย เหตุเกิดจากการที่เมื่อเกษตรกรมีผลผลิ ตที่มากมาย
ส่ งผลให้ มี ข องเหลื อทิ้ งทางการเกษตรเป็ นจานวนมากท าให้ ส่ งผลต่อ
มลภาวะด้านสิ่ งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมไปถึ งทั้งในด้านอุตสาหกรรม
มี ก ารพัฒ นาและเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลให้ ก ารพัฒ นาด้า น
อุตสาหกรรมซี เมนต์ตอ้ งมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
ด้วยเหตุจากการที่มีของเหลื อทิ้งทางการเกษตร ได้แก่เถ้าชาน
อ้อยเป็ นจานวนมากซึ่ งในอดี ตไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์อะไรได้ จึง
ได้คิ ดค้นนาเถ้าชานอ้อยมาแทนที่ใ นปูนเม็ด (Clinker) เพื่อผลิ ตเป็ น
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Type I Portland Cement)โดยทราบ
สมบัติเบื้องต้นของเถ้าชานอ้อยว่าเมื่อมีขนาดอนุภาคที่เล็กมากจะมีสมบัติ
เป็ นวัสดุ ประสานที่ดีจึงได้สนใจนาเถ้าชานอ้อยมาใช้การทดลองครั้ งนี้
โดยน ามาศึ ก ษาสมบัติ ก ารแทนที่ ด้วยอัต ราส่ ว นต่ า งๆ เพื่ อ หวัง ว่ า ใน
อนาคตจะได้นาเถ้าชานอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

คาสาคัญ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1, ปูนเม็ด , มอร์ ตาร์ ประเภท
ก่อ, เถ้าชานอ้อย, แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต

Abstract
Development of type I Portland cement by bagasse ash as
mortar for mounting was to use waste from agriculture, such as, bagasse
ash, to replace the clinker in order to produce type I Portland cement.
Because bagasse ash has silica as the main component, therefore, it is
used to develop the mechanical and physical properties of cement in
actual applications. The appropriate replacement of clinker with bagasse
ash. This research reported the values of specific surface area of
resultant cement (at >2800 cm2/g) and flow table testing of mortar,
including the microstructural analysis by Scanning Electron Microscope
(SEM) and chemical analysis by X-Ray Diffraction (XRD)
Keywords: type I Portland cement, clinker, mortar for mounting,
bagasse ash, calcium silicate hydrate

2. วิธีการทดลอง
การเตรียมวัตถุดบิ
2.1. การเตรียมปูนซีเมนต์
นาปูนเม็ดมาชัง่ น้ าหนัก 20 กิ โลกรัม นาเข้าเครื่ องบด ซึ่ งลู ก
บดทาด้วยเหล็ก กล้าคาร์ บอน บดเป็ นเวลา 30 ชั่วโมง น ามาร่ อนผ่าน
ตะแกรงมาตรฐาน 325 Mesh
2.2. การเตรียมเถ้ าชานอ้ อย
น าเถ้ า ชานอ้ อ ยมาล้า งด้ ว ยน้ าประปา อบไล่ ค วามชื้ นใช้
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง แล้วบดด้วยเครื่ อง High
Speed Ball Mill นามาร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน 523 Mesh

2.3. การเตรียมยิปซัม
อบไล่ ค วามชื้ น ใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 24
ชั่วโมง ชั่งยิปซัมน้ าหนัก 2 กิ โลกรั ม ใส่ ใ นเครื่ องบดชนิ ดพอร์ ซเลน
(Porcelain) ลูกบดทาด้วยพอร์ ซเลน บดเป็ นเวลา 30 ชัว่ โมง
2.4. การเตรียมทราย
ตากทรายให้แห้ง แล้วร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน 30 Mesh
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการคานวณ
Clinker : Bagasses ash
(96.5wt%)
Gypsum
อัตราส่ วน

Clinker

Bagasses ash

(wt%)

C100B0

100

0

3.5

C80B20

80

20

3.5

C60B40

60

40

3.5

หมายเหตุ : C คือ เม็ดปูน (Clinker)
B คือ เถ้าชานอ้อย (Bagasses ash)

3. การทดสอบสมบัติ
3.1. การทดสอบความต้ านทานแรงอัด (Compressive strength)
นาชิ้ น งานรู ปทรงลู ก บาศก์ 5x5x5 cm3 ที่ ไ ด้บ่ ม ได้ต าม
ระยะเวลา 3 7 14 และ 28 วัน มาทาการวัดขนาดของชิ้นงานเพื่อใช้ในการ
คานวณพื้นที่ ห น้าตัด จากนั้นนาชิ้ นงานไปทดสอบโดยเครื่ องทดสอบ
กาลังอัด โดยวางชิ้ น งานตัวอย่างให้อยู่ศู นย์ก ลางของหัวกดจากนั้น ให้
น้ าหนักกระทากับชิ้ นงานต่อเนื่ องจนกระทัง่ ชิ้ นงานเสี ยหาย โดยทาการ
ทดสอบแต่ละสู ตรตามช่วงเวลาการบ่ม 3 7 14 และ 28 วัน บันทึกค่าจาก
เครื่ องเพื่อนามาวิเคราะห์ และนามาเปรี ยบเทียบกาลังอัดในแต่ละช่วงวัน
3.2. การหาความละเอียดของอนุภาคโดยเครื่องแอร์ เพอร์ มีอะบิลติ ี
แบบเบลน (Blaine Air Permeability Apparatus)
นาอนุภาคผงของส่ วนผสมทั้งสามสู ตรจากการเตรี ยมวัตถุมา
ทาการเตรี ยมทาการวัดค่าความละเอี ยดของอนุ ภาคโดยใช้เครื่ องแอร์
เพอร์มีอะบีลิตีแบบเบลน โดยวัดค่าของพื้นผิวจาเพาะ (Specific Surface)
ซึ่ งหมายถึ งพื้นที่ผิวภายนอกทั้งหมดต่อหน่ วยน้ าหนักของผงส่ วนผสม
คิดเป็ นตารางเซนติเมตรต่อผงส่ วนผสม 1 กรัม
3.3. การทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ ตาร์ (Flow Table)
การทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ ตาร์ โดยใช้ Flow table ใน
การทดสอบการไหลเพื่อหาปริ มาณน้ าที่พอเหมาะในการใช้ผสม ทาโดย
นามอร์ตาร์ที่เตรี ยมแล้วมาใส่ลงในกรวยครึ่ งกรวยซึ่ งวางบนแผ่นกระจก
กระทุง้ ให้ทวั่ กรวย 25 ครั้ง หลังจากนั้นเติมมอร์ ตาร์ ให้เต็ม และกระทุง้
ให้ทวั่ กรวยอี ก 25 ครั้ง จากนั้นยกกรวยขึ้ นตรงๆ แล้วทิ้งไว้ 15 นาที
จากนั้นวัดระยะในการไหลแล้วนามาคานวณหาค่า เปอร์ เซ็นต์การไหล
อยูร่ ะหว่าง 110±5 (ASTM C 143)

3.4. การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางจุลภาคด้ วยเครื่อง Scanning Electron
Microscrope (SEM)
การเตรี ยมชิ้ นงานเข้าเครื่ อง SEM ทาโดยการหักชิ้ นงานเป็ น
แผ่นบางให้มีขนาดกว้าง 2 มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร นาไปติดบนที่วาง
ชิ้นงาน (Stub) ของเครื่ อง SEM ด้วยเทปกาวคาร์บอน (Carbon Tape) โดย
ให้ส่วนที่มีรอยแตกหักหันขึ้ นทางด้านบน แล้วนาเข้าเครื่ องเคลื อบด้วย
ทอง (Gold Sputtering Machine) โดยเคลือบเป็ นเวลา 150 วินาที เพื่อให้
ชิ้ นงานมีสภาพการนาไฟฟ้ าและไม่ให้เกิ ดการสะสมของอิเล็กตรอนบน
ผิ ว ของชิ้ น งาน ซึ่ ง ท าให้ ภ าพที่ ไ ด้ออกมามี ค วามสว่า งมากกว่ า ที่ ค วร
หลังจากนั้นนาชิ้นงานใส่ เครื่ อง SEM ตั้งค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ถ่ายภาพ
3.5. การวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง X-Ray Diffraction
(XRD)
นาชิ้นงานไปบดให้ละเอียดในโกร่ ง (Agate motar) และนาผง
ของชิ้ นงานที่บดได้มาอัดลงใน Sub ให้แน่ น และปาดผิวหน้าด้านบนให้
เสมอกัน จากนั้นนาเข้าเครื่ อง XRD และตั้งค่าพารามิเตอร์ ต่างๆของเครื่ อง
และทาการวิเคราะห์

4. สรุปและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
4.1. การทดสอบความต้ านทานแรงอัด (Compressive Strength)
นาชิ้ นงานมอร์ ตาร์ ตามสู ตร C100B0/C80B20/C60B40 ตาม
ช่ วงเวลาการบ่ม 3 7 14 และ 28 วันการบ่ม ที่ข้ ึ นรู ปเป็ นลักษณะทรง
ลูกบาศก์ มาทาการทดสอบหาความต้านทานแรงอัด โดยเปรี ยบเทียบค่า
กาลังอัดกันในแต่ละช่วงอายุการบ่มและอัตราส่ วนของการแทนที่ดว้ ยเถ้า
ชานอ้อยในอัตราส่ วนร้อยละ 0 20 40 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก ได้ผลดังรู ป
ที่ 1
จากรู ปที่ 1 แสดงค่ากาลังอัดข้างต้นแสดงค่ากาลังอัดในแต่ละ
สู ตรและช่วงเวลาการบ่ม จะสามารถสรุ ปได้ว่า เมื่อแทนที่ส่วนผสมด้วย
เถ้าชานอ้อยแล้ว พบว่าค่าที่อตั ราส่ วนร้ อยละ 20 เปอร์ เซ็นโดยน้ าหนัก มี
แนวโน้ ม ค่ า ก าลั ง อัด ที่ สู ง ขึ้ นกว่ า ไม่ มี ก ารแทนที่ ด้ ว ยเถ้ า ชานอ้ อ ย

รู ปที่ 1 ค่ากาลังอัดของชิ้นงานในทุกอายุการบ่ม

พิจารณาจากกราฟเปรี ยบเทียบแต่ละช่ วงอายุการบ่ม พบว่า
ชิ้นงานที่มีค่าต้านทานแรงอัดสู งที่สุด คื อ ชิ้ นงานสู ตร C80B20 ที่อายุ
การบ่ม 28 วัน ส่ วนชิ้ นงานที่ มี ค่าความต้านทานแรงอัดต่ าที่ สุ ด คื อ
ชิ้นงานสูตร C60B40 ที่อายุการบ่ม 3 วัน
เมื่อพิจารณาในแต่ละช่ วงอายุการบ่มพบว่า ที่ อายุการบ่ม 3
และ 7 วันชิ้นงานสู ตร C100B0 มีค่ากาลังอัดที่สูงที่สุด และ C60B40 มี
ค่ากาลังอัดต่าที่สุด
พิจารณาที่ อายุการบ่ม 14 และ 28 วัน พบว่าชิ้ นงานสู ตร
C80B20 มีค่ากาลังอัดที่สูงที่สุด และ C60B40 มีค่ากาลังอัดที่ต่าที่สุด
จากการพิจารณาทั้งหมดพบว่าเมื่อเราแทนที่ดว้ ยเถ้าชานอ้อย
ที่ เ พิ่ม ขึ้ น ความแข็ ง แรงยิ่งลดต่ าลง ในการแทนที่ น้ ันจึ งควรค านึ ง ถึ ง
ปริ มาณของเถ้าชานอ้อยที่แทนลงไปและได้ขอ้ สรุ ปของการแทนที่ดว้ ย
เถ้า ชานอ้อ ย คื อ ปริ ม าณเถ้า ชานอ้อ ยที่ เ หมาะสมในการแทนที่ คื อ ที่
ปริ มาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก จึงทาให้ค่ากาลังอัดที่สูงขึ้น
4.2. การหาความละเอียดของอนุภาคโดยเครื่องแอร์ เพอร์ มีอะบิลติ ี
แบบเบลน (Blaine Air Permeability Apparatus)
จากการเตรี ยมชั่งส่ วนผสมตามอัตราส่ วนเพื่อนามาทดสอบ
หาความละเอี ยดของอนุ ภาคด้วยเครื่ องแอร์ เ พอร์ มีอะปิ ลิ ตีแ บบเบลน
สามารถอ่านค่าได้ดงั ตารางที่ 9 โดยในการบอกความละเอียดของอนุภาค
นั้น เราจะนิ ยมบอกเป็ นค่าเป็ นพื้นที่ผิวจาเพาะ ซึ่ งทาให้สามารถได้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับลักษณะของเม็ดวัสดุ
ตารางที่ 2 อัตราส่วนสาหรับวัดค่าความละเอียด
Clinker 3.046 g.
Ratios

C:B (96.5%=3.046g.)
Clinker (g.)

Bagasse (g.)

C100B0

3.046

0

C80B20

2.4368

0.6092

C60B40

1.8276

1.2184

ไหลแผ่เพื่อทดสอบหาปริ มาณความต้องการน้ า โดยเปอร์เซ็นต์การไหล
แผ่ที่ยอมรับได้ คือ 110 ±5 จากมาตรฐาน ASTM C 109 โดยเปรี ยบเทียบ
กันในแต่ละสู ตรโดยอัตราส่ วนน้ าที่ใช้ในการทดสอบการไหลแผ่ของ
มอร์ตาร์แสดงจากตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนน้ าที่ใช้ในการทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ ตาร์
FORMULAR อัตราส่ วนน้ าที่
ปริ มาณน้ าที่ใช้
ใช้
(มล)
C100B0
0.635
317.5
C80B20

0.735

367.5

C60B40

0.785

392.5

หมายเหตุ: จากอัตราส่ วนน้ าตามมาตรฐานที่ 0.485 ซึ่ ง ในการผสมมอร์
ตาร์ จะไม่สามารถไหลแผ่ได้ เราจึ งทาการทดลองจนได้ค่ าอัตราส่ วนที่
พอเหมาะแสดงดังตารางที่ 3โดยปริ มาณน้ าหาได้จากการนาอัตราส่ วน
ของน้ าที่ใช้ คูณด้วยอัตราส่วนส่วนผสม 500 กรัม จะได้ปริ มาณน้ าที่ใช้
จากการทดลองการไหล่แผล่ของมอร์ ตาร์ เพื่อหาปริ มาณน้ าที่
ต้อ งการ พบว่ า เปอร์ เ ซ็ น การไหลแผ่ ข องมอร์ ตาร์ ข องสู ต ร C100B0
C80B20 และ C60B40 มีค่าเปอร์ เซ็นต์การไหลแผ่เฉลี่ ยเป็ น 113.25 115
และ 112.25 ซึ่ งเห็ น ได้ว่า เปอร์ เซ็ น ต์การไหลแผ่ของมอร์ ตาร์ ตกอยู่
ในช่วง 110 ±5 ซึ่งเป็ นค่าที่ยอมรับได้
4.4. การวิเคราะห์ โครงสร้ างจุลภาค (Microstructrue)

Gypsum
(3.5%=0.11g.)

0.11

0.33
7.3104
1.8276
ในการทดลองเราเตรี ยมอัต ราส่ ว นในการวัด หาค่ า ความ
ละเอี ยดโดยมี อตั ราส่ วนดังตารางแสดงอัตราส่ วนส าหรั บวัดค่ าความ
ละเอียด โดยทาการทดลองซ้ า 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางวัดค่าความละเอียด
ดังนี้ สู ตร C100B0 C80B20 และ C60B40 วัดค่าพื้นที่ผิวจาเพาะ ได้
2375.70 2878.92 และ 2979.82 ตารางเซนติเมตร/กรัม ตามลาดับ พบว่า
เมื่อแทนที่เถ้าชานอ้อยเพิ่มขึ้นค่าความละเอียดยิง่ เพิ่มขึ้นตามลาดับ
จากมาตรฐาน ASTM C150 ยอมรับที่ >2800 ตารางเซนติเมตร/กรัม
4.3. การวัดการไหลแผ่ของมอร์ ตาร์ (Flow table)
จากการนาชิ้นงานมอร์ ตาร์ที่แทนที่ดว้ ยเถ้าชานอ้อยใน
อัตราส่ วนร้อยละ 0 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก มาทดสอบการ

รู ปที่ 2 ภาพ SEM ของ
[a] สู ตร C100B0 [b] สู ตร C80B20
และ [c] สู ตร C60B40
ในอายุการบ่ม 3 วัน

Total

รู ปที่ 3 ภาพ SEM ของ
[a] สู ตร C100B0 [b] สู ตร C80B20
และ [c] สู ตร C60B40
ในอายุการบ่ม 28 วัน

พิจารณารู ปที่ 2 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่อายุการบ่ม 3
วัน พบว่าโครงสร้ างที่เห็ นยังพบรู พรุ นเป็ นจานวนมากซึ่ งสอดคล้องกับ
ค่ากาลังอัดที่ยงั ต่าอยู่
พิจารณารู ปที่ 3 โครงสร้างทางจุลภาคชิ้นงานที่อายุการบ่ม 28
วันพบว่าโครงสร้ างที่ เห็ นเกิ ดการเรี ยงตัวกันอย่างหนาแน่ นมาก รู พรุ น
กระจายตัวอยูน่ อ้ ยมากในโครงสร้าง ซึ่ งสอดคล้องกับค่ากาลังอัดที่สูง
4.5. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี (Chemical compositions)
สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเครื่ อง XRD ได้
ทาการวิเคราะห์ชิ้นงานสู ตร C100B0 C80B20 และ C60B40 ที่ทาการขึ้น
รู ปชิ้น
งานเป็ นลักษณะซีเมนต์เพสต์ แล้วนาไปบดเป็ นผง และนาไปทดสอบหา
องค์ประกอบทางเคมี ตามช่วงอายุการบ่ม 3 7 14 และ 28 วัน จากการ
พิจารณาชิ้ นงานในทุก สู ตร โดยพิจารณาองค์ประกอบหลัก คื อ Quartz
(SiO2) Calcium hydroxide (Ca(OH)2 : C-H) Calcium silicate hydrate
(1.5CaO n SiO2 nxH2O : C-S-H) และ Ettringite (Ca6Al2
(SO4)3(OH)12 n 26 H2O) โดยเราพบองค์ประกอบต่างๆ ในทุกช่วงอายุการ
บ่มโดยแสดงดังนี้

ในช่วงเวลา 28 วันจะพบโครงสร้างของ C-H น้อยลง แต่จะพบโครงสร้ าง
ของ C-S-H เพิ่มขึ้ นซึ่ งเป็ นโครงสร้ างที่เกิ ดจากปฏิ กิริยาปอซโซลานิ ก
ส่งผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงสูงซึ่งสอดคล้องกับค่ากาลังอัดที่สูงขึ้น
4.6. ทดลองนามาก่อ

รู ปที่ 6 ภาพการก่อ ของ [a] สู ตร C100B0
[b] สู ตร C80B20 และ [c] สู ตร C60B40
ในอายุ 7 วัน

ได้นาทุกสู ตรมาทดลองทาการก่อ โดยทาการเก็บผล 1 วัน 3
วัน และ 7 วัน แล้วสังเกตผลด้วยตาเปล่า และทดลองออกแรงผลัก พบว่า
กาแพงที่ทาการทดลองก่อนั้นสามารถคงรู ปอยูไ่ ด้ โดยไม่เกิดการพังทลาย
ลงมา

5. สรุปผลการทดลอง

รู ปที่ 4 ภาพ XRD ของชิ้นงานที่มีอายุการบ่ม 3 วัน

รู ปที่ 5 ภาพ XRD ของชิ้นงานที่มีอายุการบ่ม 28 วัน
หมายเหตุ :

คือ
คือ
คือ
คือ

Quartz
Calcium hydroxide
Calcium silicate hydrate
Ettringite

จะเห็นได้วา่ ในช่วงเวลา 3 วัน จะพบโครงสร้างของ C-H สู ง ซึ่ ง
เกิ ด จากปฏิ กิ ริย าไฮเดรชัน ซึ่ งจะให้ ค วามแข็ ง แรงในระยะแรก และ

จากการศึกษาเรื่ องการพัฒนาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ด้วยเถ้าชานอ้อยเพื่อเป็ นมอร์ตาร์ ประเภทก่อ สามารถสรุ ปผลการทดลอง
ได้ดงั นี้
5.1. เมื่อแทนที่ปูนเม็ดด้วยเถ้าชานอ้อยทาให้ค่ากาลังอัดเพิ่มขึ้นตามอายุ
ในการบ่มที่นานขึ้น
5.2. ในการแทนที่ปูนเม็ดด้วยเถ้าชานอ้อยพบว่า การแทนที่ ร้อยละ 20
เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนักเป็ นอัตราส่ วนที่ดีที่สุด
5.3. ในการแทนที่ปูนเม็ดด้วยเถ้าชานอ้อยหากแทนที่ในปริ มาณที่มาก
เกินไป เช่น สู ตร C60B40 มีการแทนที่ปูนเม็ดของเถ้าชานอ้อยร้อยละ 40
เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก พบว่า ค่ากาลังอัดที่ต่าสุ ดในอายุการบ่ม 28 วัน
5.4. สามารถน าสู ต ร C80B20 ไปใช้ ส าหรั บ งานก่ อ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยไม่เกิดการแตกร้าว
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