
 

 

 
 

 
 

ผลงานวิจัยเถ�าลอย กฟผ. พบว�าเถ�าลอยท่ีมีค�า Free lime สูงกว�าร�อยละ 3 
สามารถนําไปใช�ได�ในงานคอนกรีต 

 

คุณสมบัติเถ�าลอยท่ีเป/นวัสดุพลอยได�
จากการเผาถ�านหินท่ีโรงไฟฟ2าแม�เมาะ กฟผ. พบว�ามี
แคลเซียมออกไซด5อิสระ (Free lime หรือ Free CaO) 
มากกว�าร�อยละ 3 ซ่ึงแต�เดิม กฟผ. จะขายเถ�าลอยท่ีมีค�า 
Free Lime ไม�เกินร�อยละ 3 และ ซัลเฟอร5ไดออกไซด5 
(SO3) ไม�เกินร�อยละ 5 ซ่ึงการใช�เถ�าลอยท่ีมีคุณสมบัติ
เปล่ียนไป อาจส�งผลต�อคุณสมบัติด�านต�างๆ ของ
คอนกรีตได� โดยเฉพาะอย�างย่ิงในเรื่องความคงทนท่ี
เ ก่ียวกับการขยายตัว เช�น การขยายตัวเนื่องจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรช่ันของ Free Lime ปฏิกิริยาระหว�างด�างกับมวลรวม และการต�านทานซัลเฟต เป/นต�น อีกท้ังการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณ Free Lime และ SO3 ในเถ�าลอยนี้ย�อมส�งผลให�ผู�ใช�เถ�าลอยไม�ม่ันใจในการนําเถ�าลอย
ดังกล�าวไปใช�ได�  

ดั งนั้ น  กฟผ .จึ ง ให� ทุนสนับสนุนวิ จั ยแก�  สถา บัน เทคโนโล ยีนานาชาติ สิ ริ นธร  (SIIT) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ซ่ึงเป�นสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญด�านการนําเถ�าลอยไปใช�ในงานคอนกรีต มาดําเนิน

โครงการวิจัย ภายใต�ชื่อ โครงการ “การศึกษาคุณสมบัติของมอร5ต�าท่ีใช�เถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free lime และ SO3 
สูง และการหาความสัมพันธ5ระหว�างคุณสมบัติของถ�านหินและเถ�าลอย” โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของมอร/ต�าท่ีผสมเถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free lime และ SO3 สูง กับคุณสมบัติของมอร/ต�ามาตรฐาน ท้ังนี้

โครงการดังกล�าว ใช�เวลาดําเนินการ 2 ปA 6 เดือน ต้ังแต�วันท่ี 1 กุมภาพันธ/ พ.ศ. 2556 และแล�วเสร็จเม่ือวันท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2558 ใช�งบประมาณท้ังส้ิน 1,763,000 บาท ซ่ึงผลการวิจัยสรุปว�าเถ�าลอยท่ีมีค�า Free lime สูง
กว�าร�อยละ 3 ยังคงสามารถนําไปใช�ได�ในงานคอนกรีต  

ปHจจุบัน ฝSายจัดการธุรกิจ (อกธ.) กฟผ. เป�นผู�นําผลงานวิจัยนี้ไปใช�ประโยชน/ โดย คุณยุพา   
เศรษฐชัยมงคล หัวหน�ากองการขายและบริหารสัญญาวัตถุพลอยได� ฝSายจัดการธุรกิจ (กขบพ-ธ. อกธ.) ในฐานะ

ผู�ใช�ประโยชน/จากโครงการวิจัยนี้ ได�กล�าวถึงการนํางานวิจัยไปขยายผลว�า  

ปWที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๓                วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 



“หลังจากผลงานวิจัยแล�วเสร็จ เม่ือป� 
2558 ทาง อกธ. ได�จัดงานสัมมนาเพ่ือชี้แจงและถ&ายทอด
ความรู�ให�แก&ลูกค�า ในด�านการปรับปรุงเกณฑ.มาตรฐานของ
ปริมาณ Free Lime และ SO3 ในเถ�าลอย โดยปริมาณท่ี
สูงข้ึน ไม&ส&งกระทบผลต&อการใช�ในงานคอนกรีต อีกท้ังยัง
สามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางประการให�ดียิ่งข้ึน หาก
ควบคุมให�อยู&ในเกณฑ.ท่ีกําหนด ทําให� กฟผ. สามารถนําเถ�า
ลอยท่ีมีปริมาณ Free Lime และ SO3 สูง กลับมาขายได� 
โดยโครงการวิจัยของต&างประเทศยังไม&มีการค�นคว�าวิจัยใน
ลักษณะนี้ เนื่องจากไม&พบปBญหาเถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free 
Lime และ SO3 สูง ดังนั้น โครงงานวิจัยนี้จึงเปDนประโยชน.
อย&างยิ่งต&อ กฟผ. เนื่องจากช&วยสนับสนุนความน&าเชื่อถือให�แก&ลูกค�า กฟผ. ได�จากการใช�เถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free 
Lime และ SO3 สูง ในงานคอนกรีต ซ่ึงในปBจจุบัน ลูกค�าท่ีใช�เถ�าลอยดังกล&าว ยังไม&พบปBญหาหรืออุปสรรคใดๆ จาก
การใช�งาน” 

“สําหรับในป� 2559 อกธ. ได�จัดงานสัมมนาเก่ียวกับคุณสมบัติของเถ�าลอยข้ึนอีกครั้ง ในวันพุธท่ี      
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายใต�ชื่องาน “2 Decades of Coal Ash Application: สองทศวรรษแห"งการ
ประยุกต)ใช,เถ,าถ"านหิน” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เทอ คองคอร.ด เพ่ือเผยแพร&งานวิจัยให�ลูกค�าท่ีมาจากกลุ&มบริษัท
ปูนซีเมนต.รายเล็กและรายใหญ&ของประเทศ ได�รับทราบถึงการนําเถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free Lime และ SO3 สูง ไปใช�
งานได�อย&างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย.จากมหาวิทยาลัยท่ีได�ดําเนินงานวิจัยเก่ียวกับการประยุกต.ใช�เถ�าลอยในด�าน
ต&างๆ จํานวน 6 ท&าน และผู�ใช�งานเถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free Lime และ SO3 สูงมาผสมในปูนซีเมนต. จากบริษัท      
ช.การช&าง จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 ท&าน มาเปDนวิทยากรนําเสนองานวิจัย และแนวทางการพัฒนาวัตถุพลอยได� 
พร�อมท้ังเปPดโอกาสรับฟBงข�อคิดเห็นจากลูกค�าและผู�เก่ียวข�องในวงการอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก&อสร�าง” 

คุณยุพา กล�าวต�อว�า “ปBจจุบัน กขบพ-ธ. อกธ. ได�นําผลการวิจัยไปใช�ในการกําหนด Specification 
ของเถ�าลอย สําหรับการขายให�กับลูกค�า ประจําป� 2559-2561 ซ่ึงแต&เดิมเคยกําหนดไว�ว&าจะขายเถ�าลอยท่ีมีปริมาณ 
Free Lime ไม&เกิน 3% และได�เปลี่ยนเปDนการขายเถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free Lime ไม&เกิน 4% โดยป� 2559 ได�ขาย
เถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free Lime ไม&เกิน 4% ให�กับลูกค�าเถ�าลอยของ กฟผ. จํานวนท้ังหมด 27 ราย ซ่ึงสามารถสร�าง
รายได�ให�แก& กฟผ. โดยผลตอบแทน คือ สามารถเพ่ิมรายได�จากการขายเถ�าลอยป�ละไม&น�อยกว&า 54 ล�านบาท และลด
ค&าใช�จ&ายในการฝBงกลบ ป�ละไม&น�อยกว&า 30 ล�านบาท” 

สําหรับการต�อยอดโครงการวิจัยนี้ คุณยุพา กล�าวว�า “ทาง อกธ. ได�ต&อยอดเปDนโครงการวิจัยเรื่อง 
โรงผสมเถ,าลอยต,นแบบ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติเถ,าลอยถ"านหินลิกไนต) เพ่ือใช,เป@นส"วนผสมของคอนกรีต: 
กรณีศึกษาโรงไฟฟDาถ"านหินแม"เมาะ ปBจจุบันมีความคืบหน�าโครงการประมาณร�อยละ 80 และได�มีการขออนุมัติ    
คบวน.กฟผ. เพ่ือขยายเวลาโครงการวิจัยไปแล�ว เนื่องด�วยปBญหาด�านระบบไฟฟ̀าท่ีใช�ในโรงผสมเถ�าลอยไม&เสถียร ทํา
ให�โครงการนี้มีกําหนดการแล�วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ป� 2560 โดยโรงผสมเถ�าลอยต�นแบบนี้ สามารถนําเถ�าลอยท่ีมี

๒ 



ปริมาณ Free Lime สูง และเถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free Lime ต่ํา มาผสมกันให�อยู&ในช&วงท่ีเหมาะสมกับการใช�ในงาน
คอนกรีตได� เนื่องจากในอนาคต Free Lime มีแนวโน�มจะสูงข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงในป�หน�าคาดว&าจะมีเถ�าลอยท่ีมี Free Lime 
สูงกว&า 4% และมีเถ�าลอยท่ีมี Free Lime ต่ํากว&า 3 % ด�วย ดังนั้น เราจึงต�องนําเถ�าลอยท่ีมี Free Lime สูงมาผสม
กับเถ�าลอยท่ีมี Free Lime ต่ํา เพ่ือจะให�ได�เถ�าลอยท่ีมี Free Lime ไม&เกิน 4%”  

ดร. จิราพร ศิริคํา ผู�อํานวยการฝSายบริหารงานวิจัย
และพัฒนา ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม กฟผ. (คบวน.กฟผ.) ได�ให� มุมมองเ ก่ียวกับ

โครงการวิจัยนี้ว�า  
“โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ&งหมายเพ่ือหาปริมาณ Free 

Lime และ SO3  สูงสุดในเถ�าลอยท่ีไม&ก&อให�เกิดปBญหาของคอนกรีตท่ีใช�
เถ�าลอยดังกล&าวและหาวิธีใช�เถ�าลอยท่ีมีปริมาณ Free Lime และ SO3  
สูง โดยศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของมอร.ต�าท่ีผสมเถ�าลอยท่ีมี
ปริมาณ Free Lime และ SO3 ปกติ ในด�านคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางด�านความคงทน” 

“นอกจากนี้ ยังพบว&า เม่ือนําเถ�าลอยแม&เมาะท่ีมี Free Lime และ SO3  สูงผสมกับเถ�าลอยแม&เมาะ
ท่ีมี Free Lime และ SO3 ต่ํา แทนท่ีบางส&วนของปูนซีเมนต.ปริมาณ 40 % จะทําให�การขยายตัวต่ํากว&าส&วนผสมท่ีมี
เถ�าลอยแม&เมาะท่ีมี Free Lime และ SO3 สูง”  

ดร.จิราพร กล�าวต�อว�า “จากผลงานวิจัย สรุปว&าเถ�าลอยท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม&ส&งผลกระทบต&องาน
คอนกรีต สามารถนําไปใช�งานได�ตามปกติ ในอนาคตหากมีการส&งเสริมให�มีการใช�เถ�าลอยได�มากข้ึน จะช&วยเพ่ิมรายได�
ให� กฟผ. ได�มากข้ึน เนื่องจากก&อนหน�าท่ีมีงานวิจัยนี้ กฟผ. สามารถขายเถ�าลอยได�ประมาณ 1.2 ถึง 1.6 ล�านตันต&อป� 
แต&ในป� 2559 มีการคาดคะเนว&า กฟผ. จะสามารถขายเถ�าลอยได�ถึง 1.9 ล�านตันต&อป� ถ�า กฟผ. ใช�การกําหนดสเปค
การขายเถ�าลอยแบบเดิมท่ีไม&เกิน 3 % ยอดขายเถ�าลอย กฟผ. จะไม&ได�เพ่ิมมากเท&านี้ ดังนั้น โครงการวิจัยนี้ทําให� 
กฟผ. มีรายได�เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังช&วยให� กฟผ. ลดค&าใช�จ&ายในการนําเถ�าลอยส&วนนี้ไปกลบฝBง ถือเปDนการลด
ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมอีกทางหนึ่งด�วย อีกส&วนหนึ่งยังช&วยทําให�ราคาต�นทุนในการผลิตคอนกรีตต่ําลงจากการ
ประหยัดปูนซีเมนต.ไปได�บางส&วน ดังนั้นการนําเถ�าลอยไปใช�ประโยชน. จึงเปDนทางเลือกหนึ่งท่ีน&าสนใจ”∆ 

 

 

 จัดทําโดย   ฝSายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท5 ๐๒๔๓๖๔๙๔๐  โทรสาร  ๐๒๔๓๖๔๙๙๐ http://research.egat.co.th/ 
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