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โครงการฝกอบรมคอนกรีตเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (C-Conc) 

บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด, 20 - 21 กรกฎาคม 2548 
 
การศึกษาสมรรถนะคอนกรีตพืน้ที่ชายฝงอันดามัน เพื่อใชสงเสริมการขาย 

 

ชัยวัฒน  เทพจันทร 
ผูจัดการสงเสริมคุณภาพ CPAC ภาคเหนือ 1 
กิจการ CPAC ภาคเหนือ 
 
บทคัดยอ: จากนโยบายของผูบริหารในการผลักดันสินคาพิเศษเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขง โดยมียุทธศาสตร
สินคาคอนกรีตสําหรับชายฝงทะเล ( Marine Concrete) ไปที่พ้ืนที่ภาคใต จึงเกิดการพัฒนาสวนผสมสินคาในกลุมนี้
อยางตอเนื่องซึ่งในโครงการที่ผานมาการพัฒนาสินคาในกลุมนี้มุงไปเพ่ือรองรับกับงานใหมีความหลากหลาย 
(Application-Based Design) เชน Fast Setting Marine Concrete, Pre-Cast Marine Concrete, Pavement Marine 
Concrete, Bore Pile Marine Concrete, Marine สวนขยายระยะทางตั้งแต 4-15 กม.  ซึ่งการพัฒนาเกิดรวมกันหลาย
หนวยงานในบริษัทฯ  ทําใหเกิดขยายฐานสินคาใหหลากหลายขึ้น จนเกิดกลุมสินคา “Marine Concrete Series”  
สําหรับโครงงานนี้เปนการดําเนินงานตอเนื่องเพ่ือเปนเครื่องมือในการขาย CPAC Marine Concrete ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความเขาใจคอนกรีตที่เหมาะสมสําหรับงานชายฝงทะเลแกผูเกี่ยวของในวงการกอสรางพ้ืนที่ ภูเก็ต,พังงา
,กระบ่ี โดยการใชขอมูลที่เปนสาธารณะที่ไดมาจากหนวยงานราชการ ในแงการวิจัยและการทดสอบเชิงประสิทธิผลให
เหมาะสมสําหรับการใชงาน (Performance Base )  
           โครงงานนี้จะสรางความเชื่อมั่นในตัวสินคา ผานการวิจัยโครงการรวมกับสถาบันศึกษาในทองถ่ินไดแก 
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกระบี่    ทั้งนี้เพ่ือใหขอมูลที่ได
เปนขอมูลสาธารณะนาเชื่อถือที่จะนําไปอางอิงสําหรับ ผูรับเหมากอสราง, เจาของโครงการ, หนวยงานราชการทองถ่ิน, 
ประชาชนทั่วไป และยังจะสามารถปลูกฝงแนวความคิดดาน Performance Base ใหกับอาจารยและนักศึกษาที่รวม
โครงการครั้งนี้ดวย  ซึ่งจะมีหัวขอที่ศึกษาคือ 
1. ศึกษาประสิทธิภาพดานการตานทานการซึมผานของคลอไรด ของคอนกรีตโครงสรางจริงในพ้ืนที่จังหวัดเปาหมาย  
2. ศึกษาคุณภาพคอนกรีตผสมมือหนวยงานจริง ในแงของประสิทธิภาพการซึมผานคลอไรด 
3. ศึกษาในหองทดลองเพื่อหาสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับคอนกรีตที่ใชงานชายฝงทะเล 

 
1. เขาใจในนโยบายของผูบริหาร 
 
จากนโยบายในการเพิ่มยอดขายและ การสรางความ
แตกตางดานภาพลักษณของบริษัทที่แสดงความเปน
ผูนําทางดานคอนกรีตเทคโนโลยี  โดยการใชสินคา
พิเศษเปนตัวนํา ซึ่งผลที่จะตามมาคือ 

ก) เพ่ือสรางความเปนผูนําทางดานคอนกรีต
เทคโนโลยี เหนือคูแขงทําใหลูกคาเกิดความภาคภูมิใจ
ในการใชคอนกรีตจากซีแพค 

ข) การใชสินคาพิเศษเปนตัวนําในการขาย จะ
สรางความเชื่อมั่นใหเจาของโครงการ และ การขาย
สินคาพิเศษตองมีการรับสงขอมูลระหวางกันอยาง
ใกลชิด ทําใหเกิดความสัมพันธกับลูกคาอยางลึกซึ้ง 
และ สามารถ Log in การใชงานของลูกคาไดในระยะ
ยาว  
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การพัฒนาสินคา CPAC Marine Concrete 
(Observation) : 
 

 

รูปที่ 1 แสดงความเสียหายของคอนกรีตชายฝงทะเล 
 

ปฏิกิริยาที่ทําลายคอนกรีตในทะเลคือ  
1. คลอไรดจะทําปฏิกิริยาทําใหเหล็กเสริมเปน

สนิมซึ่งเปนการลดพื้นที่หนาตัดรับแรงของเหล็กลง 
2. ซัลเฟตทําปฏิกิริยาทําใหคอนกรีตเกิดการ

ขยายตัว และลดสมรรถนะการรับแรงอัดของคอนกรีต 
 

 
 
 

 
 
รูปที่ 2 แสดงแบบจําลองของความเสียหายของ
โครงสรางคอนกรีตจาก คลอไรดและซัลเฟต 
 

โดยทั่วไปผูอยูในวงการกอสรางมักมีความ
เขาใจวาซัลเฟต คือสาเหตุหลักของการเสียหาย
โครงสรางคอนกรีตที่อยูใกลชายฝงทะเล แตการวิจัย
พบวาคลอไรดเปนเกลือที่อยูในน้ําทะเลมากที่สุดถึง 
90% และทําลายเหล็กเสริม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญการ
ลดลงของประสิทธิภาพโครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก  

 
การปองกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเน่ืองจาก
คลอไรด แบงออกไดเปน 2 แนวทางคือ 

1. โดยการปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีต และ   
เหล็กเสริม 

2. โดยอาศัยขบวนการทางไฟฟา 
1. การปองกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยการ

ปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตและเหล็กเสริมอาจ
กระทําไดดังตอไปนี้  

1) ออกแบบและใชคอนกรีตที่มีความซึมน้ําต่ํา
มาก ๆ คอนกรีตที่มีความซึมน้ําต่ําจะทําให
คลอไรดแพรเขาไปในคอนกรีตไดยาก การ
ใชสารประเภท Filler ซิลิกาฟูม ซึ่งการใช
วัสดุ Pozzolan ในปริมาณเหมาะสม 
นอกจากจะชวยใหคอนกรีตทึบน้ํามากขึ้น
แลว ยังชวยจับยึดคลอไรดไดมากกวา
คอนกรีตที่ใชปูนซีเมนตอยางเดียวดวย 

2) ใชสารเคลือบผิวคอนกรีต เชน Epoxy เปนตน 
3) ใชสารผสมคอนกรีตบางชนิด เชน Calcium 

หรือ Sodium Nitrite ที่สามารถชวยทําให
ปฏิกิริยาอะโนดิค (Anodic) นั้นเกิดยากขึ้น 

4) ใชเหล็กเสริมที่ไมเปนสนิม หรือเคลือบผิว
เหล็กเสริม แตจะเปนวิธีที่แพงมาก ตอง
ออกแบบคอนกรีตไมใหเกดิการแตกราว 

2. การปองกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริม โดยอาศัย
ขบวนการทางไฟฟา มี 3 วิธี ไดแก 

1) Cathodic Protection คือ ขบวนการลดอัตรา
การเกิดสนิม โดยเปล่ียนแปลงศักยไฟฟา
ของข้ัวลบใหเทากับศักยไฟฟาของขั้วบวก
ติดโลหะซึ่งสามารถเกิดสนิมไดงายกวา
เหล็ก (เสียอิเล็กตรอนไดงายกวา) ไวกับ
เหล็กเสริม เรียกโลหะชนิดนี้วา “Sacrificial 
Anode” 
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2) Electrodeposition การปองกันการเกิดสนิม
ดวยวิธี Electrodeposition สามารถกระทํา
ไดโดยผานไฟฟากระแสตรงระหวาง เหล็ก
เสริม (ขั้วลบ) ในคอนกรีต กับขั้วไฟฟา 
(ขั้วบวก) ที่ติดตั้งอยูอีกบริเวณหนึ่งในทะเล
วิธีการนี้เหมาะสําหรับโครงสรางที่อยูใต
ทะเล 

3) Desalination and Realkalizationวิธีการ
ปองกันการเกิดสนิมดวยวิธี Desalination 
and Realkalization เปนขบวนการที่ไม
ซับซอน โดยมีหลักการคือเมื่อแทงคอนกรีต
ที่มีอิออนของคลอไรด (Cl-) ถูกวางอยู
ระหวางขั้วไฟฟา 2 ขั้ว อิออนของคลอไรด
ซึ่งมีประจุลบจะเคลื่อนที่ไปสูขั้วบวก และถา
แรงดันไฟฟาสูงพอ อิออนของคลอไรด จะ
เคล่ือนที่ออกจากคอนกรีต ไปสะสมใน
ขั้วบวก ในขณะเดียวกันที่บริเวณเหล็ก
เสริมที่เปนขั้วลบ อิเล็กตรอนก็จะรวมตัวกับ
น้ํา ทําใหเกิดเปนกาซไฮโดรเจนดังสมการ    

          2H2O +2e-        H2 +2(OH)-    
 

จากขอมูลขางตนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ทํางานใกลชายฝงทะเลจะเนนการปองกันการเปนสนิม
ของเหล็กเสริมจากคลอไรด  สําหรับมาตรฐานการ
ทดสอบการตานคาซึมผานของคลอไรดที่ ไดการ
ยอมรับในระดับสากล คือ ASTM C-1202 : Rapid 
Chloride Penetration ซึ่งใชเวลาในการทดสอบ 6 
ชั่วโมง บจก .สยามวิจัย รับบริการทดสอบ Rapid 
Chloride Penetration เปนแหงแรกของประเทศไทย 
และการทดสอบดังกลาวเริ่มเปนที่ยอมรับในหนวยงาน
ราชการโดยเฉพาะ ถูกเลือกเพ่ือควบคุมคุณภาพ
คอนกรีตโครงการการกอสราง “สะพานติณสูลานนท” 
ของกรมทางหลวง  
 

 

 
 
รูปที่ 3 แสดงวิธีการทดสอบRapid Chloride Penetration 
และ ชุดอุปกรณ 
 

 
ตารางที่ 1 ชั้นมาตรฐานของคุณภาพคอนกรีตในการ
ตานทานการซึมผานคลอไรด 
 

การพัฒนาสินคา CPAC Marine Concrete จะ
ออกแบบโดยมาตรฐานการตานการซึมผานของคลอไรด 
(ตารางที่ 1) ที่ Chloride Passed 100-1,000 coulombs 
ในป 2547 (Very Good) ที่ผานมาไดพัฒนาสินคาใน
กลุมหลายตัวในชุด Marine Concrete Series ไดแก 
Fast Setting Marine Concrete, Pre-Cast Marine 
Concrete, Pavement Marine Concrete, Bore Pile 
Marine Concrete และ Marine Concrete ในสวนขยาย
ระยะทางจากเดิมที่ไมเกิน 3 กม. ไปจนเปนระยะทาง 15 
กม. ทําใหสินคาในกลุมนี้ครอบคลุมการใชงานคอนกรีต
ในเกือบทุกการใชงาน (Application-Based-Design)  
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ในป 2548 ไดออกกลุมสินคา Marine Concrete อีกชั้น
คุณภาพเพื่อรองรับงานในกลุมงานทั่วไปที่ไมใชงาน
โครงการโดยใชชื่อสินคาคือ  CPAC Marine Concrete 
Series-414 จะใชมาตรฐานการตานการซึมผานของ
คลอไรดอยูที่ Chloride Passed 1,000-2,000 
coulombs  อยูในชั้นคุณภาพคอนกรีตระดับดี Good  
ซึ่งคุณสมบัติการตานทานคลอไรดเปรียบเทียบกับ
สวนผสมอื่น ๆ แสดงในกราฟที่ 1  
 

  

กราฟที่ 1 แสดงชั้นคุณภาพคอนกรีตในการตานทาน
การซึมผานคลอไรด 
 

 การดําเนินงานที่ผานมามุงในการพัฒนา
สินคาแตยังไมนําเสนอความรูดานสมรรถนะคอนกรีต
ดานการตานทานการซึมผานของคลอไรดใหกับ
ผูเกี่ยวของในพ้ืนที่  การเปลี่ยนทัศนะคติแลพฤติกรรม
การใชคอนกรีต ที่จะเปนรากฐานของการใชงานอยาง
ย่ังยืนในอนาคต 
 
2.  กําหนดงานที่จะทํา 
 

 

กราฟที่ 2 แสดงสัดสวนการใชคอนกรีตชายฝงทะเลใน
พ้ืนที่ภาคใต 2 เทียบกับยอดทั้งภาคใต 

ในพ้ืนที่ภาคใต 2 (ภูเก็ต,พังงา,กระบ่ี) ยอดการ
ใชคอนกรีตงานชายฝงทะเลยังไมสูงมาก (กราฟที่ 2) 
และ ยอดการใชงานไมคงที่ขึ้นอยูกับโครงการที่เขามา 
โดยโครงการขนาดใหญที่เลือกใชสวนใหญเปนงาน
เอกชนที่ออกแบบจากตางประเทศ      

ปญหาของการนําเสนอสินคาคือ ลูกคาไมได
เห็นจากสภาพงานหรือหนวยงานจริงจึงยังไมเกิดความ
เชื่อมั่นในสินคา กิจกรรมสงเสริมการขายที่ประสบ
ความสําเร็จ เชน นําเจาหนาที่จากองคการบริหารสวน
ราชการจังหวัดกระบี่ ทัศนะศึกษาการกอสรางโครงการ
สะพานติณสูลานนท ดําเนินงานโดยกรมทางหลวง 
ในชวงปลายป 2547 (รูปที่ 4) ซึ่งสามารถเปลี่ยน
ทัศนคติและความเขาใจในเรื่องการซึมผานของคลอ
ไรด และสรางยอดขาย “Marine Concrete” ในการ
กอสรางภายใตการดูแลของจังหวัดกระบี่ได 
 

 

รูปที่ 4 คณะ อบจ.จังหวัดกระบี่เย่ียมชมการกอสราง
สะพานติณสูลานนท  
 

การบรรยายจากหนวยงานราชการซึ่งเปนผูใช
คอนกรีตจะสรางความเชื่อถือ  จึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาขอมูลดานการตานทานการซึมผานของคลอไรด
รวมกับหนวยราชการเพื่อนําไปใชเปนขอมูลสาธารณะ
และเปนเครื่องมือในการเสนอสินคาตอไป 
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 ดังนั้นการพัฒนาแนวทางการใหความรูและความเขาใจผูที่สามารถชี้นําการเลือกใช และสรางแนวคิดดาน 
Performance Base โดยแบงออกเปนกลุมเปาหมาย (Target Group) คือ 

1. กลุม ผรม.ที่รับงานในพื้นที่ 
2. กลุมสวนราชการทองถ่ิน (อบจ,อบต)  
3. กลุมสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน (วิทยาลัยเทคนิค,สถาบันราชภัฏ) 
4. กลุมบริษัทฯออกแบบและใหคําปรกึษาในพื้นที่ 
5. ประชาชนผูอาศยัในพ้ืนที่ชายฝงทะเล 

 
การตั้งเปาหมาย  
เปาหมายโครงการ :  

1. สรางความเชื่อมั่นในสินคา Marine Concrete โดยใชขอมูลที่ศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 
2. เพ่ิมปริมาณการขายจากการขยายกลุมใชงานที่เขาใจสมรรถนะคอนกรีตที่เหมาะสมสําหรับงานชายฝงทะเล 

  
3.  พัฒนาวิธีการเพื่อปฏิบตัิงาน 
 
กําหนดงานที่จะทํา  
1. สรางความมั่นใจใหลูกคาเมื่อใชสินคา CPAC Marine Concrete 

1.1 ต้ังศูนยทดสอบสมรรถนะคอนกรีตดานการตานการการซึมผานของคลอไรดในพ้ืนที่ 
1.2 บริการทดสอบใหลูกคาที่ใช CPAC Marine Concrete และ ลูกคาที่ตองการเปรียบเทียบคุณภาพ

กอนตัดสินใจใชงานจริง 
2. ผลวิจัยดานสมรรถนะการตานทานการซึมผานของคลอไรดที่นาเชื่อถือ ซึ่งดําเนินงานรวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อ
ใชสงเสริมการขาย 

2.1 ทดสอบสมรรถนะคอนกรีตของส่ิงกอสราง ในพ้ืนที่เปาหมาย 
2.2 ทดสอบสมรรถนะคอนกรีตผสมมือจากหนวยงานจริงในพ้ืนที่ 
2.3 การ Trial Mixed รวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ Marine Concrete กับคอนกรีตทั่วไป 

3.* ผลักดันยอดขายสินคา CPAC Marine Concrete 
3.1 จัดสัมมนาลูกคาใน จ.ภูเก็ต,จ.กระบ่ี เพ่ือสรางความเขาใจในสินคา 
3.2 ประชาสัมพันธผลวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา (หนังสือพิมพทองถ่ิน, แผนพับ,วิทยุ) เพ่ือสงเสริม 

การขาย 
4.* วิเคราะหเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 

4.1 ความรูในสินคาของกลุมเปาหมาย และความพึงพอใจในการใชงาน 
4.2 ปริมาณยอดขายที่ไดเพ่ิมจากลูกคารายใหมในแตละกลุมเปาหมาย 

 
* อยูในชวงดําเนินงาน 
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4.  วางแผนการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนินงาน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. จัดเตรียมหองทดสอบการตานทานซึมผานของคลอไรด P         
 A         
2. ประสานงานสถาบันการศึกษาเพื่อรวมมือศึกษา P         
    สมรรถนะคอนกรีตที่เหมาะสําหรับชายฝงทะเล A         
3.  สัมมนาความรูดานคอนกรีตชายฝงทะเลและการทด P         
    สอบคุณสมบัติที่เหมาะสม A         
4.  ติดตอหนวยงานเพื่อขอเขาไปเก็บตัวอยาง  P         
     Coring, เก็บกอนตัวอยาง A         
5. ดําเนินการวิจัย (Coring หนวยงาน, Trial Mixed, P         
   เก็บตัวอยาง Concrete Hand-mixed  ในพ้ืนที่) A         
6. สรุปเปนมาตรฐานและผลการวิจัยรวมที่เปนขอมูล P         
   เชิงสาธารณะ A         

 
 
5.  การปฏิบตัิตามแผนงาน 

ขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ต้ังศูนยทดสอบคลอไรดในพ้ืนที่ภาคใต  

• จัดหาเครื่องทดสอบคลอไรดและหองทดสอบ
ที่ไดมาตรฐาน (รูปที่ 5) 

• อบรมพนักงานใหมีความรูดานคุณสมบัติ
คอนกรีตและการใชเครื่องมือ (รูปที่ 6) 

• จัดทําใบออกผลทดสอบที่ไดมาตรฐาน 
• สอบเทียบเครื่องมือและวิธีการจากสถาบันที่

ไดรับความเชื่อถือ 
• เขียนมาตรฐานการทดสอบการตานทานของ

คลอไรด (ตามเอกสารแนบ 1) 
 

  
 

 
 
รูปที่ 5 ศูนยทดสอบสมรรถนะคอนกรีตสําหรับงาน
ชายฝงทะเล ณ โรงงานซีแพคภูเก็ต 
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รูปที 6 แสดงวิธีการทดสอบ Rapid Chloride Penetration 
 
2. ผลวิจัยที่รวมศึกษากับสถาบันการศึกษาทองถ่ิน 

2.1เก็บตัวอยางชิ้นสวนคอนกรีตโดยวิธี Coring 
ขนาดกอนตัวอยางเสนผาศูนยกลาง 10 ซม.จาก
หนวยงานจริงในพ้ืนที่ โดยมีจํานวนหนวยงาน
ทั้งหมด 18 หนวยงาน (รูปที่ 7) 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงตําแหนงหนวยงานที่ Coring เพื่อหา
สมรรถนะคอนกรีต 
 

 
 
 

รูปที่ 8 แสดงการดําเนินการเก็บตัวอยาง ณ โครงสราง
จริงของหนวยงานเปาหมาย 

จากนั้นนํากอนตัวอยางเพื่อมาทดสอบการ
ตานทานคลอไรด และกําลังอัดคอนกรีตซึ่งสวนใหญ
เปนคอนกรีตรับรองกําลังอัด 240 ksc.  (กราฟที่ 3) ซึ่ง
แสดงหนวยงานไตรศาลา ที่ใช Marine Concrete เปน
หนวยงานเดียวที่มีคาการซึมผานต่ํากวา 1,000 (Very 
Good) และโครงการที่เหลือจะคาการซึมผานคลอไรด
สูงกวา 4,000 (Poor) ทั้งหมด ระหวางการเก็บกอน
ตัวอยางที่หนวยงาน ผูควบคุมงานจะไดทราบวิธีการ
ทดสอบ คุณสมบัติที่เหมาะสมของคอนกรีตชายฝง
ทะเล และจะรับผลทดสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะเปนการ
เรียนรูจากสิ่งที่ไดสัมผัสจริง 
 

 

กราฟที่ 3 ผลทดสอบการตานทานการซึมผานของคลอ
ไรดในพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต,กระบ่ี 
 

2.2 ผลวิจัยคุณภาพคอนกรีตผสมมือ (Hand Mixed)
ข อ ง ห น ว ย ง า น จ ริ ง ใ น พ้ื น ที่ ส ถ า บั น
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตดําเนินการการเก็บกอน
ตัวอยางจาก หนวยงานจริงที่ใชโมมือโดยใช
แบบทรงกระบอกเสนผาศูนยกลาง 10 ซม.  
(รูปที่-9) นักศึกษาในโครงการ จะถูกอบรม
ทักษะ การทดสอบ Slump และ การเก็บกอน
ตัวอยาง รวมทั้งสังเกตการณการทดสอบกําลัง
อัด และ Rapid Chloride Penetration ผลสรุป
คอนกรีตโมมือ (Hand-Mixed) ในโครงการที่
เข าไปเก็บตัวอยางพบว า  คุณสมบั ติการ
ตานทานคลอไรดทุกหนวยงานเกินกวา 4,000 
อยูในชั้นมาตรฐาน “Poor” 
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ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการสรางการเรียนรูใน
กลุม ผรม.ขนาดเล็ก เจาของโครงการ และ นักศึกษาที่
รวมโครงการ  

 

 
 
รูปที่ 9 แสดงการดําเนินการเก็บตัวอยางคอนกรีต 
Hand-Mixed  
 

 

กราฟที่ 4 ผลทดสอบการตานทานการซึมผานของคลอ
ไรดหนวยงานที่ใชคอนกรีตผสมมือ ในพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต 
 

2.3 ผลสรุปคุณภาพคอนกรีต CPAC Marine 
Concrete Series รวมกับสถาบันการศึกษา 

• อบรมนักศึกษาที่เขารวมโครงการเรื่องการ
ทดสอบสวนผสม และการออกแบบเบื้องตน 

• ทดลองสวนผสมคอนกรีตทั่วไป และสวน
CPAC Marine Concrete (รูปที่ 10) 

• ประเมินคุณสมบั ติดานตางๆ  ระหวาง
คอนกรีตปกติกับ Marine Concrete (กราฟ
ที่ 5-7) 

 

 
รูปที่ 10 แสดงการทดลองสวนผสมคอนกรีตในหองทดลอง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต ภาควิชา
เทคโนโลยีการกอสราง 

 
กราฟที่ 5 ผลเปรียบเทียบการทดสอบ Rapid Chloride 
Penetration อายุ 28 วัน ระหวางคอนกรีตปกติและ 
Marine Concrete  

 

กราฟที่ 6 แสดงผลเปรียบเทียบการพัฒนาตานทาน
การซึมผานของคลอไรดที่อายุตาง ๆ กัน ระหวาง
คอนกรีตปกติและ Marine Concrete  

กราฟที่ 7 แสดงผลเปรียบเทียบคุณสมบัติ การซึมผาน
คลอไรด ของคอนกรีตที่รับรองกําลังอัดตาง ๆกัน   
ระหวางคอนกรีตปกติและ Marine Concrete  
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การศึกษาดังกลาวทําทั้งในพ้ืนที่ จ.กระบ่ี และ
ภูเก็ต เพ่ือจะสรางขอมูลสาธารณะที่สามารถเผยแพร
ในทองถ่ินซึ่งเกิดจากการวิจัยรวมกันระหวาง CPAC 
และ สถาบันการศึกษาทองถ่ิน  รวมทั้งอาจารยและ
นักศึกษา (Influencer) สามารถแนะนําการใช และการ
ทดสอบใหกับ ผรม.ในทองถ่ิน 
 
3. ผลักดันยอดขายสินคา CPAC Marine Concrete 

3.1 จัดสัมมนาลูกคาใน จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ เพ่ือสราง
ความเขาใจในสินคา 

 
 
รูปที่ 11 แสดงการจัดสัมมนาเพื่อใหความรูดานการ
ทดสอบการตานทานของคลอไรด 
 

การจัดสัมมนาเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ 
ศูนยทดสอบคลอไรด ผรม.ในทองถ่ิน สวนราชการ ซึ่ง
จะสรางความเชื่อมั่นในสินคาซึ่งสามารถทดสอบ
คุณภาพไดจริง  และมีผลการทดสอบแนบพรอมกับ
ผลทดสอบกําลังอัดทุกครั้ ง สวนราชการทองถ่ิน
สามารถตั้งงบประมาณซื้อคอนกรีตในราคาที่สูงกวา
คอนกรีตปกติ จากผลทดสอบ Rapid Chloride 
Penetration และไดเริ่มมีผลในโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดกระบี่  

 
6. การดําเนินงานข้ันตอไป 
 
6 . 1 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ผลก า ร วิ จั ย ที่ ทํ า ร ว ม กั บ 
สถาบันการศึกษา (หนังสือพิมพทองถ่ิน, แผนพับ
,วิทยุ) เพ่ือสงเสริมการขาย 
 

6.2 การนําขอมูลที่ไดเพ่ือเปนขอมูลสงเสริมการขาย
คอนกรีตชายฝงทะเล และสรางความเขาใจและทัศนะ
คติผูที่เกี่ยวของในวงการกอสรางเรื่องการทดสอบ
สมรรถนะดานการตานทานการซึมผานคลอไรด 

 
7. แผนงานในอนาคต 
 
สงเสริมการใชสินคา Marine Concrete ในพ้ืนที่ชายฝง
ทะเลอันดามัน เพ่ือใหมียอดสัดสวนมากกวา 30% จาก
ยอดขายคอนกรีตทั้งหมด เนื่องจากเปนสวนผสม
เหมาะสมสําหรับงานโครงสรางในพื้นที่ ที่สามารถยืด
อายุโครงสรางสิ่งกอสรางในทองถ่ิน  และยังเปนการ
ตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ ในการเปนผูนําการ
ยกระดับมาตรฐานการกอสรางในแตละทองถ่ิน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 
โครงงานนี้สามารถสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวย
ความชวยเหลือจากกลุมบุคคลดังนี้ คือ 
• คุณ เชิดพงศ วงศพิเชษฐ ผูจัดการ CPAC ภาคใต 

2 ที่ใหคําแนะนําและแนวคิดในการดําเนินการ
โครงงานนี้ 

• อาจา รย ภ าควิ ช า เทค โน โลยี ก า รก อส ร า ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต ,  อาจารย
ภาควิชาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดภูเก็ต
และกระบี่ และ นักศึกษาที่รวมโครงการทุกทาน 

• คุณ บุญรอด  คุปติทัฬหิ และ คุณรัชตชยุตม  
เกษมชัย ศิริ  สวนคอนกรีต เทคโนโลยี  ที่ ให
คําแนะนําในการดําเนินโครงงาน 

• ทีมงานบริการเทคนิคที่ใหความชวยเหลือการ 
Coring Test  

• ทีมงานสงเสริมคุณภาพ ภาคใต 2 ประสานงาน
และดําเนินการในทุกขั้นตอน 
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เอกสารอางอิง 
 

-  เอกสารประกอบหลักสูตรการฝกอบรมคอนกรีต
เทคโนโลยีแบบบูรณาการ สําหรับวิศวกร 

-  American Concrete Institute,ACI COMMITTEE  
  201, Guide for durable concrete ,  ACI  
 201.2R-92, 1992 

 
เบื้องหลงัการดําเนินงาน 
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เอกสารแนบ 1 
 
Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s  Ability to Resist 
Chloride Ion Penetration 

 
วิธีการเตรียมกอนตัวอยางและลําดับการทดสอบ 

 
1. การเก็บกอนตัวอยางคอนกรีตเพื่อทดสอบ 

 

การหลอกอนตัวอยางคอนกรีตใหเปนไปตามมาตรฐานโดยใชแบบหลอ Cylinder ขนาด 10 x 20 cm. ทําการทดสอบที่ 
อายุ  กอนตัวอยางครบ 28 วัน หากเปนกอนตัวอยางคอนกรีตที่ไดจากการ Coring ที่โครงสรางเพื่อทดสอบกําลังอัด ก็
ควรมีอายุ 28 วันเชนกัน 
 

1.1  การเตรียมกอนตัวอยาง เริ่มที่อายุ 27 วัน   ดังนี้ 
-  ตัดกอนตัวอยาง ใหมีขนาดความหนา 2 นิ้ว โดยทําการตัดที่ผิวบนและผิวลางออก 1 นิ้ว (เนื่องจากที่ผิว
บนของกอนตัวอยางจะมี คา w/b ที่สูงกวาจุดอื่น  เปนผลใหกําลังอัดและคาความทึบน้ําต่ํา) ทําการตัด
กอนคอนกรีตสวนถัดลงมา มีขนาดความหนา 2 นิ้ว จะไดทั้งหมด 2 กอน / ตัวอยางขนาด 10x20 ซม.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- เช็ดหรือผึ่งใหแหง ทาดวย Silicon รอบๆ กอนตัวอยาง โดยไมตองทาที่ดานบนและดานลาง ตอง
ตรวจดูใหมีความหนาพอประมาณเพื่อไมใหสารละลายซึมผานได ในทางกลับกันหากทาหนาจนเกินไป
จะทําใหกอนตัวอยางสวมเขาชอง Cell ไมได 

- นํากอนตัวอยางลงหมอ Desiccator เพ่ือไลฟองอากาศ โดยทําการเปด Vacuum Saturation 
Apparatus เปนเวลา 3 ชั่วโมง (ขั้นตอนนี้ไมตองเติมน้ํากล่ัน) 

- หลังจาก 3 ชั่วโมง ใหเติมน้ํากล่ันลงใน Beaker จนทวมกอนตัวอยาง เปดเครื่องตออีก 1 ชั่วโมง 
- หลังจาก 1 ชั่วโมง นํากอนตัวอยางออก แชลงในน้ํากลั่น ตออีก 18 ชั่วโมง รอจนครบอายุที่ 28 วันจึง
นําทดสอบ 

1.2  การประกอบกอนตัวอยางเขา  Cell  
- ตรวจสอบ Cell ใหอยูในสภาพที่ใชงานได โดยเช็คที่คั่วเสียบทองแดงกับแผนทองเหลืองกั้นกอน
ตัวอยางตอง เชื่อมติดกัน  (หากชํารุดตองซอมดวยลวดเชื่อมบัดกรี) , จากจุดปล๊ักไปยังแผนทองแดง
จะมีรูลอดมาจาก Cell หากรั่ว ตองซีลดวย Silicon 

- นํากอนตัวอยางขึ้นจากน้ํากลั่น  เช็ดดวยผาใหแหง  

1” 

2” 

2” 

1” 

เลือก 2 นิ้ว ที่กลางกอนเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ 
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- วาง Cell หงายดานชองสวมขึ้น นํากอนตัวอยางวางลงที่ชองสวม กดใหแนนแลวอัด ดวย Silicon 
รอบๆกอน กดดวยนิ้วให Silicon อัดแนนบริเวณรอบกอน 

- หงาย Cell ที่เหลือ และนํา Cell ที่อัดดวยกอนตัวอยางที่ผานมา สวมลงไปที่ชองสวม อัดดวย Silicon  
เหมือนเดิมอีกรอบ ในระหวาง ประกอบ Cell จัดรูเติมสารใหอยูในดานเดียวกันเสมอ รอจน Silicon 
แหงทั้งสองดาน 

 
2.   การเตรียมสารและการผสมสาร 
 

2.1 การเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด 3.0 % (Na cl 3.0 %) ชั่งน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 970 กรัม ใสภาชนะที่ สามารถ
ปดฝาเขยาได และชั่งสารละลายโซเดียมคลอไรด 30 กรัม นําสารเทผสมลงในน้ํากลั่น เขยาจน สารละลายเขากัน 

2.2 การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอคไซด 0.3 N (0.3 N Na OH) เตรีรยมนํ้ากลั่น 1000 กรัม * 
สารละลายโซเดียมไฮดรอคไซด 12 กรัม จากการคํานวณ จะไดสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด เทากับ 0.3 N เขยาให 
เขากัน 

 * เครื่องชั่งมีคาความละเอียดที่ 0.1 กรัม 
 
3. การทดสอบโดยเคร่ืองทดสอบความตานทานคลอไรด 
     

 3.1  เมื่อกอนตัวอยางที่ทําการ Seal  เขากับ Cell แหงแลว ใหวาง Cell ดานที่มีรูเติมสารขึ้น เติมสารละลาย
โซเดียมคลอไรด ลง Cell จนเต็ม และเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอคไซด ลงในดานที่เหลือจนเต็มเชนกัน 

3.2  เสียบสายจากตัวเครื่องตอมายัง Cell โดยสาย สีดํา คือ ขั้ว บวก ใหเสียบที่ชอง สารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด , สีขาว สีแดง คือ ขั้วลบ ใหเสียบที่ชอง สารละลายโซเดียมคลอไรด  ตรวจดูที่ Cell ไมใหมีสารรั่วออกมา (หาก
รั่ว ตอง Seal ดวย Silicon รอจนแหงจึงเปดเครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             รูป แสดงการตอสายเขา Cell และเติมสารตามขั้วบวก ขั้วลบ 
 

 3.3 ทําการเปดเครื่องโดยใชไฟฟา 220 V ผาน เครื่องแปลงและตั้งใหกระแสไฟฟาออก 60 + 0.1 V จัด 
Chanal ที่ ทดสอบตามจํานวน Cellที่ทดสอบ 

3.4 เปดเครื่องทดสอบที่ ปุม Power และกด On ,Stop ,Reset พรอมกัน  ต้ังเวลาที่ ทดสอบ 6 ชั่วโมง 
3.5 กด Start เครื่องจะทําการอานคา ที่กระแสไฟผานของแตละ Cell โดยจะทําการบันทึกทุกๆ 30 นาที 
3.6 ใหทดสอบจนครบ ที่ 6 ช่ัวโมง เมื่อครบเครื่องจะตัด ใหจดคา Coulombs ที่ผาน นําคาไปอานเปรียบเทียบกับ

มาตรฐาน ASTM C1202  ใน Table 1. Chloride Ion Penetrability Based on Charge Passed   

0.3 N Na OH  

เติม 0.3 N Na OH  ที่ขั้ว + 
เติม Na cl 3.0 %  ที่ขั่ว  - 

+ - 

Na cl 3.0 % 

กอนตัวอยาง 
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