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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีคอนกรีตซีแพค คร้ังที่ 3 “ซีแพค เทคโนโลยกีาวไกล โดยคนไทย เพื่อคนไทย”  
โครงการฝกอบรมคอนกรีตเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (C-Conc) 

บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด, 20 - 21 กรกฎาคม 2548 
 
การศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไย 

 

วิชทู   สรเพชญพิสัย 
ผูจัดการสงเสริมคุณภาพ CPAC กรุงเทพ 4 
กิจการ CPAC  กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ: การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตสําหรับอุตสาหกรรมโรงอบลําไยเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน โดยคอนกรีตจะตองมีคุณสมบัติทางกายภาพที่สนับสนุนการทํางานของลูกคา และสรางความคุมคา
ใหกับผูประกอบการโรงอบลําไย ทั้งนี้เปนการสนับสนุนนโยบายของบริษัท ในการสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดใหกับพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับผลผลิตลําไย  โดยในพื้นที่  จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดลําพูน  มีพ้ืนที่การปลูกลําไยมากกวาพืชประเภทอืน่ โดย
ผลผลิตลําไยแตละป สวนใหญจะนําเขากระบวนการอบแหง เพ่ือสงขายไปยังประเทศจีน ซึ่งอุตสาหกรรมโรงอบลําไย  จึง
เปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีการใชงานคอนกรีตในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 

จากการศึกษากระบวนการทํางานในโรงงานอบลําไย พบวาผูประกอบการจะใหความสําคัญในการควบคุม
คุณภาพของลําไยอบแหงเปนอยางมาก โดยกระบวนการที่จะอบลําไยจะนําไอความรอนจากหมอทําความรอนสงผาน
มาที่หองอบลําไย ซึ่งอุณหภูมิภายในหองอบจะมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และจะควบคุมอุณหภูมิใหมีความคงที่
ตลอดระยะเวลา 3 วันเพ่ือใหลําไยอบแหงมีคุณภาพที่สม่ําเสมอ ซึ่งผูประกอบการโรงอบลําไยจะเลือกใชวัสดุที่มีสภาพ
นําความรอนต่ําหรือมีความเปนฉนวนสูงมาทําการกอสรางหองอบลําไยผนังหองอบ เพ่ือปองกันการสูญเสียความรอน
ภายในหองอบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอก แตในสวนพ้ืนหองอบยังคงใชคอนกรีตธรรมดาในการ
กอสรางอยูดังนั้นคอนกรีตโรงอบลําไยจึงตองพัฒนาใหมีสภาพที่เปนฉนวนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือการควบคุมอุณหภูมิภายใน
หองอบที่ดีขึ้นสงผลใหลําไยอบแหงมีคุณภาพที่ดีขึ้น  

แนวทางการพัฒนาคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไย จะตองทําการลดสภาพการนําความรอนภายในตัวคอนกรีตโดย
การเพิ่มปริมาณเฟสชองวาง (Pore Phase) ใหมากขึ้น และทําการกระจายฟองอากาศใหทั่ว เพ่ือสรางความไมตอเนื่องใน
เนื้อมอรตา สงผลใหสภาพนําความรอนของคอนกรีตลดลง โดยจะใชสารผสมเพิ่มประเภทสารกักกระจายฟองอากาศ (Air 
Entrain Agent) มาเปนตัวเพ่ิมปริมาณฟองอากาศ และกระจายฟองใหทั่วคอนกรีต จากผลการทดสอบภายหลังการใชสาร
กักกระจายฟองอากาศมาปรับปรุงคอนกรีต พบวาคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไยจะมีปริมาณฟองอากาศ ประมาณ 5 % ที่
คอนกรีตสดอายุ 30 นาที และมีสภาพการนําความรอนลดลงถึง 18 - 19 % จากคอนกรีตปกติ  

 
1. เขาใจในนโยบายของผูบริหาร 

 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรม
หลักที่สรางรายไดใหกับพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับผลผลิตลําไย โดยในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน มีพ้ืนที่การปลูก

 
ลําไยมากกวาพืชประเภทอื่น โดยผลผลิตลําไยแตละป 
สวนใหญจะนําเขากระบวนการอบแหง เพ่ือสงขายไป
ยังประเทศจีน  ซึ่งอุตสาหกรรมโรงอบลําไยจึงเปน
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

การขยายตัวดังกลาวสงผลใหมีการใชงาน
คอนกรีตในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น แตเนื่องจากความเคยชิน
ในการใชคอนกรีตผสมมือ หรือคอนกรีตผสมเสร็จ 
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ทองถ่ินเนื่องจากราคาถูก ประกอบกับเจาของไมมี
ความเขาใจวา คอนกรีตผสมเสร็จสามารถปรับปรุง
คุณสมบัติใหเหมาะสมกับโรงอบลําไยได ทําใหเจาของ
โรงงานจึงใชปจจัยทางดานราคามาพิจารณา ในการ
เลือกใชคอนกรีตในการกอสรางโรงอบลําไย 

ดังนั้น  จากทางนโยบายของผูบริหารที่
ตองการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชคอนกรีต
ผสมมือ หรือคอนกรีตผสมเสร็จทองถ่ินใหหันมาใช
คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค และตองการสรางความ
แตกตางในตัวผลิตภัณฑ  เพ่ือใหแตกตางจากคูแขงใน
ดานคุณภาพและดานความเปนผู เชี่ยวชาญทาง
คอนกรีตในจิตใจของผูบริโภค จึงมีความจําเปนยิ่งที่
จะตองมีการศึกษาและปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตที่จะ
ใชในงานอุตสาหกรรมโรงอบลําไยใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจโรงอบลําไยยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค 
 
2.1 เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชงานคอนกรีตใน
อุตสาหกรรมโรงอบลําไย 
 

2.2 เพ่ือปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไย
ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงานคอนกรีตใน
อุตสาหกรรมโรงอบลําไย 

 
3. กําหนดงานที่จะทํา 
 
3.1 ทําการศึกษาพฤติกรรมการใชงานคอนกรีตใน
อุตสาหกรรมโรงอบลําไยในพื้นที่ จ.เชียงใหม และ  
จ.ลําพูน 
 

3.2 ปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตที่ใชในอุตสาหกรรมโรง
อบลําไยใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงานของ
ลูกคา 

 
4. พัฒนาวิธีการเพื่อปฏิบัติงาน 

 
โครงงานนี้จะเริ่มทําการศึกษาแบงเปน 2 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกจะทําการศึกษาครอบคลุมการทํางาน 

การกอสรางหองอบลําไย ตลอดจนการใชคอนกรีตใน
การก อสร า ง โ ร งอบ ลํ า ไย  ในขั้ นตอนที่ ส อ งจะ
ทําการศึกษาแนวทางพัฒนาคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไย 

จากการศึกษาอุตสาหกรรมโรงอบลําไย 
พบวา ผูประกอบการโรงอบลําไยจะรับซื้อลําไยสดจาก
เกษตรกรมาเขามาสูกระบวนการอบ  โดยนําลําไยสด
มาคัดแยกแลวนําไปใสตะแกรงเพื่อขนสงเขาหองอบ
ลําไย การอบลําไยแหงจะใชเวลาทั้งหมด  3  วัน โดย
ใชความรอนจากลมรอนที่สงมาจาก หมอทําไอรอน
ขนาดใหญ  ซึ่งขบวนการควบคุมคุณภาพของลําไย
อบแหงนั้น จะตองควบคุมอุณหภูมิภายในหองใหมี
คาประมาณ 80 องศาเซลเซียส และตองควบคุมให
อุณหภูมิคงที่ที่ สุด  เ พ่ือคุณภาพของลําไยแหงที่
สม่ําเสมอ ดังนั้น ผูประกอบการจะทําการกอสราง
หองอบลําไยใหมีความเปนฉนวนมากที่สุดเพ่ือควบคุม
การสูญเสียความรอนใหกับการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิจากภายนอกและการรักษาอุณหภูมิภายใน
หองอบใหคงที่ที่สุด   

ปจจุบันหองอบลําไยจะใชวัสดุที่มีความเปน
ฉนวนสูงหรือมีสภาพการนําความรอนต่ํามาเปน
สวนประกอบในการกอสรางผนังและหลังคาหองอบ
ลําไย  ซึ่งจะเห็นไดวาผูประกอบการไดใหความสําคัญ
ในหองอบลําไยวาตองควบคุมอุณหภูมิไดเปนอยางดี  
โดยใชวัสดุที่เปนฉนวนมาทําเปนสวนประกอบในหอง  
ยกเวน  พ้ืนที่ยังคงใชคอนกรีตอยู ดังนั้น การที่จะ
พัฒนาคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไยควรจะตองปรับปรุง
สภาพการนําความรอนของคอนกรีตใหลดลง หรือ
คอนกรีตจะมีความเปนฉนวนดี ย่ิ งขึ้ น   เ พ่ือ ให
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการในการ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตลําไยอบแหง 

การศึกษาผลกระทบตอกําลังอัดคอนกรีตใน
สภาวะอุณหภูมิไมเกิน 100 องศาเซลเซียสโดยการ
ทดสอบหากําลังอัดของคอนกรีตปกติและคอนกรีตผสม 
PFA  หลักการเผาไหมในอุณหภูมิตางกับ ของทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา กําลังอัดของคอนกรีต
ผสม PFA  25 เปอรเซ็นต หลังการเผาไหมที่อุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส  จะมีกําลังอัดเพ่ิมขึ้น 1.13 เทา 
ของกําลังอัดกอนการเผาไหม และมีคากําลังอัด
คอนกรีตที่ สูงกวาคอนกรีตที่ ไมผสม  PFA ดังนั้น 
คอนกรีตที่อยูในสภาวะอุณหภูมิ  80  องศาเซลเซียส 
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ภายในหองอบลําไยจึงไมมีผลกระทบตอกําลังอัด
คอนกรีตและจากผลการศึกษาพบวาการเลือกใช
คอนกรีตที่ผสม PFA จะมีผลดีตอกําลังอัดคอนกรีตอีก
ทางหนึ่ง 

การศึกษาแนวทางการทําใหคอนกรีตเปน
ฉนวน เ พิ ่มขึ ้นหร ือม ีสภาพนํ าความร อนลดลง  
พฤติกรรมการนําความรอนเปนการถายเทความรอน
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ผานตัวกลางไปยังบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวาโดยตัวกลางจะไมมีการเคลื่อนที่  
โดยจะมีการวัดสภาพนําความรอน ในรูป K หนวย 
(W / m ๐C ) จากสมการ Q =  K(dt/dx)  โดย  Q  
เปนความหนาแนนกระแสพลังงาน และ dt/dx  เปน
อัตราปริมาณความรอนตอหนวยพ้ืนที่การไหล 

สภาพการนําความรอนของคอนกรีตจะตอง
ขึ้นอยูกับการจัดเรียงตัวของเฟสตาง ๆ ไดแก  เฟส
ของแข็ง (Solid Phase) กับเฟสชองวาง (Pore Phase) 
นอกจากนี้ยังขึ้นกับสภาพความนําความรอนของแตละ
วัสดุที่ประกอบขึ้นเปนเฟสตาง ๆ ดวย โดยสภาพการ
นําความรอนในวัสดุที่นํามาผสมคอนกรีตที่ประกอบเปน
เฟสตาง ๆ มีคาแตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 1  

 
วัสดุ สภาพนําความรอน 

  K (W/m ๐C) 
หินออน 
หินทราย 
ขี้เล่ือย 
น้ํา 

อากาศ 
ปูนซีเมนต 
มอรตา 

2.1 – 2.94 
1.85 
0.06 
0.6 

0.0026 
0.29 
1.16 

 
ตารางที่ 1 สภาพนําความรอนของวัสดุบางชนิด
ตระการ กาวกสิกรรม, คูมือฉนวนความรอน (กรุงเทพ : 
นําอักษร,2537) 

 

เมื่อพิจารณาจากสภาพนําความรอนของวัสดุ 
พบวา อากาศมีสภาพนําความรอนต่ําที่สุด 

แนวทางการลดสภาพนําความรอนของ
คอนกรีต  จะตองมีการปรับปรุงสวนผสมโดย เพ่ิมวัสดุ
ที่มีสภาพนําความรอนต่ํา ในเฟสของแข็ง หรือเพ่ิมเฟส
ชองวาง (Pore Phase) ใหมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มเฟส

ชองวาง จะตองทําการกระจายฟองอากาศใหทั่ว เพ่ือ
สรางความไมตอเนื่องในแลททิส (Lattice) ของเนื้อมอร
ตาสงผลใหสภาพนําความรอนของคอนกรีตลดลง 
แนวทางในการเพิ่มเฟสชองวาง จากการเพิ่มปริมาณ
ฟองอากาศในคอนกรีต โดยฟองอากาศที่ เ พ่ิมขึ้น
จะตองกระจายอยูทั่วคอนกรีต เพ่ือลดสภาพการนํา
ความรอนนั้น แนวทางดังกลาวสามารถทําไดโดยการ
ใชสารผสมเพิ่มประเภท สารกักกระจายฟองอากาศ 
(Air Entrain Agent)  

สารกักกระจายฟองอากาศ (Air Entrain Agent) 
เ ป นสา รอิ นทรี ย ที่ ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าบนผิ ว  (Organic 
Surfactants) ประกอบดวย ตัวเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
บนผิวของอนุภาค ซึ่งมักรวมตัวอยู ระหวางผิวน้ําและ
อากาศ  ทํา ใหแรงตึ งผิ วของน้ํ าลดลงกอให เกิด
ฟองอากาศในปริมาณที่สามารถควบคุมไดในเนื้อ
คอนกรีต ฟองอากาศขนาดเล็กจะกระจายตัวอยู
สม่ําเสมอ และจะคงตัว โดยทั่วไปจะมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.25 – 1.00 มิลิเมตร  

 

 

 
  
รูปที่ 1  กลไกการทํางานของน้ํายากักกระจาย     
ฟองอากาศ  
 

การเพิ่มปริมาณอากาศ 5% สามารถทําใหลด
ปริมาณน้ําลงได 20-30 ลิตร/ลูกบาศกเมตร สงผลให
กําลังอัดสูงขึ้น และเปนสวนหนึ่งที่ทดแทนกําลังอัดของ
คอนกรีตที่ลดลงจากการเพิ่มปริมาณฟองอากาศ
ภายในคอนกรีต ตามปกติคอนกรีตที่มีฟองอากาศ
กําลังอัดจะลดลง 5% จากการเพิ่มฟองอากาศ 1% 
และจะ มีค าดั ชนี ความคงทนสู ง สุ ดที่ มี ป ริ ม าณ
ฟองอากาศที่ ประมาณ 5 %โดยประมาณ แสดงผลดัง
รูปที่ 2 
 

น้ํายากักกระจาย 
ฟองอากาศ 
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รูปที่ 2 ผลของการกักกระจายฟองอากาศตอกําลังและ
ความคงทน  
 

จากการศึกษาในขางตน   แนวทางการ
ปรับปรุงคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไยใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใชงานของลูกคา จะตองปรับปรุง
คอนกรีตใหมีสภาพนําความรอนลดลง (หรือมีความ
เปนฉนวนเพ่ิมมากขึ้น) โดยการเพิ่มปริมาณ เฟส
ชองวางในคอนกรีต และกระจายฟองอากาศใหอยู
สม่ํ า เ สมอทั่ วคอนกรี ต  โดยใช ส ารกักกระจาย
ฟองอากาศมาชวยปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีต  

 
4. วิธีการเพือ่ใหงานสําเร็จ 
 
การดําเนินการปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตสําหรับโรง
อบลําไย  มีแนวทางปรับปรุงสวนผสมดังนี้   
 

4.1 ทําการออกแบบและทําการทดลองสวนผสม
คอนกรีตผสม PFA 30%  รับรองกําลังอัด 210 กก.
ตอตร.ซม. โดยใชน้ํายากักกระจายฟองอากาศ (AEA) 
ผสมในสัดสวนตาง ๆ เพ่ือทดสอบหาปริมาณฟองอากาศ
ในคอนกรีตสด ที่อายุ 30 นาที และทดสอบกําลังอัดของ
คอนกรีต (Compressive Strength) รูปทรงลูกบาศกที่ 7 
และ 28 วัน 
 

4.2 นํ า ผ ล ก า รทดส อบที่ ไ ด ม า ส ร า ง ก ร าฟห า
ความสัมพันธ ระหว างปริมาณน้ํ ายากักกระจาย
ฟองอากาศ (AEA) ตอเปอรเซ็นตฟองอากาศในคอนกรีต
สดที่อายุ 30 นาที สําหรับคอนกรีตที่ผสม PFA  30%  
 

4.3ทําการออกแบบและทําการทดลองสวนผสมคอนกรีต
คอนกรีตโรงอบลําไยที่มีสวนผสม PFA 30% ผสมน้ํายา

กักกระจายฟองอากาศ (AEA) โดยควบคุมใหมีปริมาณ
ฟองอากาศ 5 % ที่ อายุคอนกรีตสด 30 นาที และ
ทดสอบกําลังอัดคอนกรีตรูปทรงลูกบาศกที่ 7 และ 28 
วัน 
 

4.4 นํากอนตัวอยางคอนกรีตไปทําการทดสอบคุณสมบัติ
สภาพนําความรอนของคอนกรีต และเปรียบเทียบ
ผลทดสอบระหวางคอนกรีตปกติกับคอนกรีตที่มีปริมาณ
ฟองอากาศ 5 % 
 

4.5 สรุปสวนผสมคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไย 
 

4.6 นําคอนกรีตโรงอบลําไยสงสูตลาดอุตสาหกรรมโรง
อบลําไย 

 
5. การปฏิบัตติามแผนงาน 
 
5.1 ทําการออกแบบสวนผสมคอนกรีต ผสม PFA  ใน
อัตราสวน 30 % โดยมีคาสวนเพ่ือใหเพียงพอตอการ
รับรองกําลังอัด 210 กก.ตอ ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก) 
ซึ่งจะตองชดเชยกําลังอัดที่จะสูญเสียจากการเพิ่ม
ปริมาณฟองอากาศดวย สําหรับการออกแบบปริมาณ
ฟองอากาศ  จะใชกราฟ  ความสัมพันธ ระหวาง  
ปริมาณ AEA กับเปอรเซ็นตของอากาศในคอนกรีต
ปูนซีเมนตลวนมาเปนตนแบบ (ตามรูปที่ 3) ซึ่งจะ
พิจารณาใหคอนกรีตมีฟองอากาศที่ 5 เปอรเซ็นต และ 
8 เปอรเซ็นต 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวาง ปริมาณ  AEA  กับ
เปอรเซ็นตฟองอากาศในคอนกรีตปูนซีเมนตลวน 
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มีการออกแบบสวนผสม ในครั้งที่ 1 ออกเปน           
3 สวนผสม คือ 

 

5.1.1 คอนกรีตปกติ (Normal concrete)  
         : ผสม PFA  30% ,ไมผสม AEA 
5.1.2 คอนกรีตปกติ + AEA 34 ซีซี 
         : ผสม PFA  30%, ผสม AEA  34 ซีซี 
5.1.3 คอนกรีตปกติ + AEA 56 ซีซี  

   : ผสม PFA 30 %, ผสม AEA  56 ซีซี 

 

ตารางที่ 1 ตารางสวนผสมคอนกรีตที่ทําการทดสอบ
ครั้งที่ 1 
 
5.2 จากการทํา ทดสอบสวนผสม ในครั้งที่ 1 พบวา 
คอนกรีตในแตละตัวอยาง มี เปอร เซนตปริมาณ
ฟองอากาศดังตารางที่ 2 และทําการหาความสัมพันธ
ระหวางปริมาณสารกักกระจายฟองอากาศ AEA (ซีซี 
ตอ 100 กก.ซีเมนต) ตอ ปริมาณฟองอากาศ (%) ใน
คอนกรีตสดที่อายุ 30 นาที สําหรับคอนกรีตผสม PFA 
30 % ดังกราฟที่ 1 
 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงเปอรเซ็นตปริมาณฟองอากาศ
ในการทดสอบครั้งที่ 1 
 
 
 
 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

ปริมาณฟองอากาศ  (%)

ปริมาณนํ้ายา AEA (ซีซี / 100 กก.ซีเมนต)
 

 
กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณสารกัก
กระจายฟองอากาศ AEA (ซีซี ตอ 100 กก.ซีเมนต) ตอ 
ปริมาณฟองอากาศ (%) ในคอนกรีตสดที่อายุ 30 นาที 
สําหรับคอนกรีตผสม  PFA  30 % 

 
5.3 ทําการปรับปรุงสวนผสมคอนกรีตโรงอบลําไย 
รับรองกําลังอัด  210  กก.ตอ ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก)  
โดยใชสวนผสม PFA 30% สําหรับการออกแบบ
ปริมาณน้ํายา AEA ในสวนผสมจะพิจารณาจากกราฟ
ที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณสารกัก
กระจายฟองอากาศ AEA (ซีซี ตอ 100 กก.ซีเมนต)  
ตอ ปริมาณฟองอากาศ (%) ในคอนกรีต ที่อายุ 30 
นาที สําหรับคอนกรีตผสม PFA  30 % ซึ่งจากกราฟ
จะตองใชปริมาณน้ํายา AEA ในปริมาณ 22 ซีซี ตอ 
100 กก. ซีเมนต เพ่ือใหได ปริมาณฟองอากาศอยาง
นอย 5 เปอรเซนต ที่อายุคอนกรีตสด 30 นาที และ
ออกแบบคาสวนเผื่อใหมีคา 70 กก.ตอตร.ซม. ซึ่ง
พิจารณาจากผลทดสอบกําลังอัดคอนกรีตจากการ
ทดลองครั้งที่ 1  

โดยทําการทดสอบสวนผสมในการทดลอง
ครั้งที่ 2 ออกเปน 2 สวนผสม คือ 

5.3.1 คอนกรีตปกติ (Normal Concrete)  
      : ผสม PFA 30% ,ไมผสม AEA 
5.3.2 คอนกรีตสําหรับโรงอบลําไย 
      : ผสม PFA 30%, ผสม AEA 42 ซีซี 

สวนผสม 
สวนผสม 

No. ซีเมนต 
(Kg) 

PFA 
(Kg) 

  น้ํา 
(Lit) 

ทราย 
(Kg) 

หิน 
(Kg) 

Type D 
(CC) 

AEA 
(CC) 

NC  
AEA 34 
AEA 56 

200 
200 
200 

86 
86 
86 

158 
158 
158 

820 
820 
820 

1160 
1160 
1160 

600 
600 
600 

0 
34 
56 

สวนผสม Slump 
(cm) 

ปริมาณฟองอากาศ 
(%) 

NC 
AEA 34 
AEA 56 

12.0 
12.0 
11.0 

1.80 
3.50 
6.20 
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ตารางที่ 3  ตารางสวนผสมคอนกรีตที่ทําการทดสอบ
ครั้งที่ 2 
 

  

 

  
 
รูปที่ 4: รูปแสดงการทดสอบสวนผสมคอนกรีต พรอม
ทําการทดสอบหาปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตสดที่
อายุ 30 นาที 
 

จากผลการทดลองสวนผสมในครั้งที่ 2 พบวา
คอนกรีตมีปริมาณฟองอากาศดังแสดงใน ตารางที่ 4 
และมีผลกําลังอัดกอนตัวอยางคอนกรีตที่อายุ 7 วัน 
และท่ี 28 วัน ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

 
ตารางที่ 4  แสดงเปอรเซ็นตปริมาณฟองอากาศในการ
ทดสอบครั้งที่ 2 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลกําลังอัดกอนตัวอยางคอนกรีตที่อายุ 
7 วัน และที่ 28 วันในการทดสอบครั้งที่ 2 

 
จากการพิจารณาเปอรเซ็นตฟองอากาศที่ได

ประมาณ 5.40 % และผลกําลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน มี
คาเฉล่ีย 284  กก.ตอ ตร.ซม. มีคาสวนเผื่อกําลังอัด  
74 กก. ตอ ตร.ซม. สําหรับการรับรองกําลังอัด 210 กก. 
ตอ ตร.ซม.ที่ 28 วัน จึงสรุปไดวาคอนกรีตสําหรับโรงอบ
ลําไย ควรมีสวนผสมตามสวนผสมคอนกรีตโรงอบลําไย 
AEA 42 และจะมีคุณสมบัติสภาพการนําความรอนที่
ลดลงกวาคอนกรีตปกติ เพราะมีปริมาณฟองอากาศที่
เพ่ิมขึ้นตามหลักการดังที่กลาวมา 

 
6. การตรวจสอบผล 
 
จากการปรับปรุงสวนผสมในครั้งที่ 2 โดยการควบคุม
ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตใหมีคาอยูประมาณ 5 % 
ที่อายุคอนกรีตสดท่ี 30 นาที เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติสภาพ
การนําความรอนที่ลดลงกวาคอนกรีตปกติ และเพ่ือเปน
การยืนยันสภาพการนําความรอนของคอนกรีตที่ลดลง 
จึงทําการทดสอบสภาพการนําความรอนของคอนกรีต
เพ่ือเปรียบเทียบกับคอนกรีตปกติ โดยนําเอากอน
ตัวอยางไปทําการทดสอบ สภาพการนําความรอน ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ   
 

 

สวนผสม 
สวนผสม 

No. ซีเมนต 
(Kg) 

PFA 
(Kg) 

  น้ํา 
(Lit) 

ทราย 
(Kg) 

หิน 
(Kg) 

Type D 
(CC) 

AEA 
(CC) 

NC  
AEA 42 

194 
194 

84 
84 

158 
158 

830 
830 

1160 
1160 

585 
585 

0 
42 

สวนผสม Slump 
(cm) 

ปริมาณฟองอากาศ 
(%) 

NC 
AEA 42 

13.0 
13.0 

1.90 
5.40 

สวนผสม ผลกําลังอัดที่ 7 วัน 
(กก. ตอ ตร.ซม.) 

ผลกําลังอัดที่ 28 วัน 
   (กก. ตอ ตร.ซม.) 

คอนกรีตสําหรับ 
โรงอบลําไย 
(AEA 42) 

192 
203 
196 

292 
279 
282 

 197 284 
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รูปที่ 5 การทดสอบสภาพการนําความความรอนของ
คอนกรีต ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  

 

 ผลการทดสอบพบวา  คอนกรีตปกติมีสภาพ
การนําความรอน K เทากับ 2.043 W/m-k แตคอนกรีต
สําหรับโรงอบลําไย (AEA 42) ที่มีปริมาณฟองอากาศ 
5 % มีสภาพการนําความรอนเฉล่ีย 1.640 W/ m-k  
ซึ่งแสดงวา คอนกรีตที่มีปริมาณฟองอากาศ 5 % จะมี
สภาพการนําความรอนลดลง 18.6 % ดังตารางที่ 6 

 

 
ตารางที่ 6 แสดงผลสภาพนําความรอน ของคอนกรีตที่
มี เปอรเซ็นตปริมาณฟองอากาศ 5 % สําหรับคอนกรตี
โรงอบลําไย 
 

จากผลการทดสอบสภาพนําความรอนของ
คอนกรีตโรงอบลําไย พบวาคุณสมบัติของคอนกรีตที่
ทําการปรับปรุงสําหรับอุตสาหกรรมโรงอบลําไยจะมี
คุณสมบัติที่ดีขึ้นกวาคอนกรีตปกติ โดยมีสภาพการนํา
ความรอนลดลงถึง 18.6 % หรือมีความเปนฉนวนเพ่ิม
มากขึ้น โดยกําลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน ยังอยูในเกณฑ
มาตรฐาน จึงทําไดมั่นใจไดวาคอนกรีตสําหรับโรงอบ
ลําไยที่ปรับปรุงใหมจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
อุตสาหกรรมโรงอบลําไยอยางแทจริง 

 
7.  การจัดสูการทํางานปกติ 
 
7.1 จัดทําสวนผสมคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไย 
จากผลการทดสอบ สามารถปรับปรุงสวนผสมคอนกรีต
สําหรับโรงอบลําไย โดยคอนกรีตที่มีสภาพการนํา
ความรอนลดลง 18 - 19 % โดยประมาณ หรือ มีความ
เปนฉนวนเพ่ิมมากขึ้น และมีคากําลังอัดคอนกรีต 
(Compressive Strength) ที่รับรอง 210, 240 กก.ตอ 
ตร.ซม.ที่ 28 วัน ดังนี้ 
 

ZBDM00510A คอนกรีตสําหรับงานโรงอบลําไย 
รับรองกําลังอัด 210 กก./ ตร.ซม. ( SL 5-10 ซม.) 

 

สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. 
ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน D1 (ซีซี) AEA2 (ซซีี)
194 84 156 830 1,160 585 42 

 

1 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D P48R 
2 น้ํายากักกระจายฟองอากาศ ไดแก  AEA 303®  

 
ZBDM00511A คอนกรีตสําหรับงานโรงอบลําไย 
รับรองกําลังอัด 240 กก./ ตร.ซม. ( SL 5-10 ซม.) 

 

สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. 
ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน D1 (ซีซี) AEA2 (ซีซี)
204 88 158 810 1,160 615 45 

 

1 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D P48R 
2 น้ํายากักกระจายฟองอากาศ ไดแก  AEA 303®  

สวนผสม No. สภาพนาํความ
รอน 

W/m-k 

เปอรเซนตสภาพ
นําความรอน 
ที่เปลี่ยนแปลง 

คอนกรีตปกต ิ 1 2.013 - 
คอนกรีตสําหรับ 
โรงอบลําไย(AEA42) 

1 
2 

1.616 
1.664 

- 
- 

 เฉลี่ย 1.640 ลดลง  18.6 % 



  - 216 -

ZBDM00514A คอนกรีตสําหรับงานโรงอบลําไย 
รับรองกําลังอัด 210 กก./ ตร.ซม. (SL 7.5-12.5ซม.) 

 

สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. 
ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน D1(ซีซี) AEA2 (ซซีี) 
202 88 166 810 1,150 610 44 

 

1 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D P48R 
2 น้ํายากักกระจายฟองอากาศ ไดแก  AEA 303®  

 
ZBDM00515A คอนกรีตสําหรับงานโรงอบลําไย 

รับรองกําลังอัด 240 กก./ ตร.ซม. (SL 7.5-12.5ซม.) 
 

สวนผสมคอนกรีต, กก./ลบ.ม. 
ซีเมนต PFA น้ํา ทราย หิน D1 (ซีซี) AEA2 (ซซีี) 
214 92 166 790 1,140 645 47 

 

1 น้ํายาผสมคอนกรีตประเภท D P48R 
2 น้ํายากักกระจายฟองอากาศ ไดแก  AEA 303® 

 
7.2  นําผลการทดสอบไปนําเสนอขอมูลกับทางลูกคา
เพื่อผลักดัน คอนกรีตโรงอบลําไยเขาสูตลาดการ
กอสรางโรงอบลําไย 
จากการนําเสนอขอมูลกับทางลูกคาเ พ่ือผลักดัน 
คอนกรีตโรงอบลําไยเขาสูตลาดการกอสรางโรงอบ
ลําไย โดยการสําเสนอตอเจาของโรงงาน พบวา
เจาของโรงงานไดมีความเชื่อมั่นการเลือกใชคอนกรีต
โรงอบลําไยในการกอสรางโรงงานอบลําไย เชน โรงอบ
ลําไย คุณ อโนทัย ,โรงอบลําไยบริษัท อาร เค ฟูดส                
ดังตัวอยางภาพประกอบ 
        

 
 
รูปที่ 6 แสดงการใชงานคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไยที่
หนวยงานโรงอบลําไยบริษัท อาร เค ฟูดส                 

 

 
 

 
 
รูปที่ 7 แสดงการใชงานคอนกรีตสําหรับโรงอบลําไยที่
หนวยงานโรงอบลําไย คุณ อโนทัย 

 
8.  แผนงานในอนาคต 
 
สวนผสมคอนกรีตสําหรับงานพื้นโรงสีสามารถนําไป
ประยุกตใชกับงานเทพื้นคอนกรีตทั่วไปและงานพื้น
ถนนที่ตองการปรับสวนผสมใหตรงกับพฤติกรรมการ
ทํางานของลูกคา สภาพภูมิอากาศของแตละพ้ืนที่
รวมทั้งฤดูกาลที่เปล่ียนไปอันสงผลตอการกอตัวของ
คอนกรีตซึ่งจําเปนตองทําการทดลองสวนผสมเปน
กรณีไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
โครงงานนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงคดวย
ความชวยเหลือจากกลุมบุคคลดังนี้ คือ 

• คุณ รัชตชยุตม เกษมชัยศิริ หนวยงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ ที่เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา
การดําเนินการโครงงานนี้ 

• พนักงานในหนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ ใน
การใหความชวยเหลือในดานขอมูลทาง
เทคนิคและการทดลองสวนผสม 

• คุณ  ชู โชค  ศิ ว ะคุณากร  ผู จั ดการภาค
ภาคเหนือ 1 ที่ไดใหคําแนะนําและผลักดัน
โครงงานนี้ รวมทั้งพนักงานในพื้นที่ที่ไดมี
ส วนร วมอย า งมากในการนํ าส วนผสม
คอนกรีตที่ไดรับการปรับปรุงไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง  

• เจาของหนวยงานโรงอบลําไยที่อยูในจ.ลําพูน 
และจ.เชียงใหม ซึ่งไมสามารถเอยนามได
ทั้งหมดที่ ใหคําแนะนําและเชื่อมั่นในการ
ทํางานของทีมงานจนไดนําคอนกรีตโรงอบ
ลําไยไปใชงานจริง 
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ความรอนในวัสดุกอสรางผนัง 
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โซนิค และการทดสอบกําลังอัดแบบกด 
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