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กําลังอัดประลัยของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดํา
The Ultimate Compression Strength of Cement Mortar Mixed with the Physic Nut Ashes
เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์1
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถากากเมล็ดสบูดําและการหาคากําลังอัดประลัย
ของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดํา โดยใชเถากากเมล็ดสบูดํามาเปนสารผสมเพิ่มแทนที่ปริมาณปูนซีเมนตของปูน
กอที่ผสมเถากากเมล็ดสบูดําตามอัตราสวนตางๆ ที่กําหนดให วิธีการทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของเถากาก
เมล็ดสบูดํา โดยใชเครื่องมือ X-ray fluorescence spectrometer, Phillips PW-2404 และใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ
Semi-quantitative x-ray fluorescence spectrometer analysis จากการทดสอบพบวา “เถากากเมล็ดสบูดํามี
องคประกอบหลักทางเคมีคือ สารประกอบแคลเซียมออกไซด (CaO) ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) ได
โปตัสเซียมออกไซด (K2O) ปริมาณรอยละ 26.65, 23.85 และ 20.59 ตามลําดับและมีองคประกอบทางเคมีรองคือ
แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) คลอรีน (Cl) ไดโซเดียมออกไซด
(Na2O) ไดอลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3) ไดเฟอรริกไตรออกไซด (Fe2O3) โบรมีน (Br) เปนตน เถากากเมล็ดสบูดํา
ไมจัดเปนวัสดุปอซโซลานเนื่องจากมีองคประกอบหลักทางเคมี (SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 = 5.38 %) ไมเขาเกณฑตาม
มาตรฐาน ASTM C618” สําหรับวิธีการทดสอบหาคากําลังอัดประลัยของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดําตาม
มาตรฐาน ASTM C109 โดยการหลอปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดําตามอัตราสวนรอยละ 0, 10, 15, 20, 25, และ
30 ตามลําดับโดยน้ําหนักของปูนซีเมนต ลงไปในแบบลูกบาศกขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร จํานวน 252 กอนและ
ทําการบมตัวอยางในน้ําที่อายุ 3, 7, 14, 21, 28, 56, และ 90 วันตามลําดับ จากการทดสอบพบวา “ปูนกอผสมเถา
กากเมล็ ด สบู ดํ า จะมี ค า กํ า ลั ง อั ด ประลั ย เฉลี่ ย ลดลงทุ ก อายุ ข องการบ ม และทุ ก อั ต ราส ว นที่ ทํ า การทดสอบ”
โดยเฉพาะเมื่อนําเถากากเมล็ดสบูดํามาเปนสารผสมเพิ่มในปูนกออัตราสวนรอยละ 10, 15, 20, 25 และ 30
ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับปูนกอมาตรฐาน โดยจะได “คากําลังอัดประลัยที่อายุการบม 28 วัน มีคาลดลงรอย
ละ 9.95, 15.03, 18.65, 30.53 และ 37.27 ตามลําดับ”
คําสําคัญ : PNAs เถากากเมล็ดสบูดํา ปูนกอ ปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดํา กําลังอัดประลัย.

ABSTRACT
This research is to determine the chemical compositions and the ultimate compression strength
of cement mortar mixed with Physic Nut Ashes (PNAs) as an admixture for cement content by varying
the content ratios of PNAs to cement. The chemical analysis was determined using the X-ray
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fluorescence spectrometer, Philips PW-2404 and Semi-quantitative x-ray fluorescence spectrometer analysis.
The results of the experiment calcium oxide (CaO), diphosphorus pentaoxide (P2O5) and dipotassium
oxide (K2O) were found as the major analysis that had the content of 26.65, 23.85 and 20.59%
respectively and the minor analysis for examples magnesium oxide (MgO), silicon dioxide (SiO2), sulfur
trioxide (SO3), chlorine (Cl), disodium oxide (Na2O), dialuminium trioxide (Al2O3), diferric trioxide (Fe2O3)
and bromine (Br) ect. However, PNAs could not be classified as a pozzolanic materials because of the
major chemical analysis (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 = 5.38 %) was not according to ASTM C618 standard.
The percentage ratios of PNAs to the weight of cement were set to 0, 10, 15, 20, 25 and 30 respectively.
The experiment was conducted using 252 samples of cube 5 x 5 x 5 centimeters. The measurement of
ultimate compressive strength was followed the ASTM C109 standard. The ultimate compressive
strengths of cement mortar mixed with PNAs was decreased every ratios. The samples were cured
under water for 3, 7, 14, 21, 28, 56 and 90 days. The results of the experiment were compared to the
standard cement mortars, revealed that cement mortar mixed with PNAs with curing period of 28 days
at percentage ratios of 10, 15, 20, 25 and 30 % respectively; the ultimate compressive strengths were
decreased by .95, 15.03, 18.65, 30.53 and 37.27 %
Keywords : PNAs, Physic Nut Ashes, Mortar, Cement Mortar Mixed with the Physic Nut Ashes, Ultimate Compression Strength.
E-mail : Terdsaka@hotmail.com, Terdsaka@gmail.com

คํานํา
สบูดํา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Jatropha Curcas Linn. จัดอยูในตระกูล Euphorbiaceae เชนเดียวกับ
ยางพารา ละหุงและมันสําปะหลัง สบูดําเปนพืชพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซลและเปนไมพุมขนาดกลางมีความสูง
ประมาณ 2 – 7 เมตร มีอายุไมนอยกวา 20 ป มียางสีขาวไหลลื่นเปนฟอง มีคุณสมบัติคลายกับสบูอยูในสวนของลํา
ตนและใบ ในภาษาอังกฤษสบูดําถูกเรียกวา Physic nut หรือ Purging nut (Jatropha spp.) จากการรายงานของ
แอรรี โชว (Airy Show, 1978) พบวาทั่วโลกมีสบูดํามากถึง 175 ชนิด แตในประเทศไทยคนพบเพียง 5 ชนิดคือ สบู
ดํา (J. Curcas) สบูแดง (J. Gossypifolia) ปตตาเวีย (J. Integgerima) มะละกอฝรั่งหรือฝนตน (J. Multifida) และ
หนุมานนั่งแทน (J. Podagrica) ในตางประเทศสบูดํามีชื่อเรียกแตกตางกันไป วิรันธร (2530) ไดกลาววา ใน
ประเทศพมาเรียกตนสบูดําวา ตนแจกซู ประเทศเขมรเรียกวา ตนทะวอง และประเทศญี่ปุน เรียกวา ตนอาบูราคีรี
เปนตน สบูดําในประเทศไทยก็มีชื่อเรียกหลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียกวา ตนมะหุงฮั้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรียกวา ตนมะเยาหรือตนสีหลอด ภาคใตเรียกวา ตนหงสเทศและภาคกลางเรียกวา ตนสบูดํา ระพีพันธุและคณะ
(2525) กลาววา ตนสบูดําเปนพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกากลาง ชาวโปรตุเกสเปนผูที่นําเขามาในประเทศสยาม
นานกวา 200 ป โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไดมีการรับซื้อเมล็ดสบูดําไปอัดบีบเอาน้ํามันมาทําสบูเพื่อใช
ชําระลางรางกาย ซักลางเสื้อผาและของใชตางๆ เปนตน
สบูดํา มีผลเปนชอพวงและรูปรางคลายกับรูปหกเหลี่ยม ขนาดของผลโตเกือบเทาลูกปงปองผิวเกลี้ยงเกลา
ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองสดและผลแหงมีสีน้ําตาลดํา (ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2) ในหนึ่งผลมีสามพู
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แตละพูจะมีเมล็ดสีดํากลมรีขนาดความยาว 17-19 มิลลิเมตร ความหนา 8-9 มิลลิเมตร มีน้ําหนักประมาณ 69.8
กรัมตอ 100 เมล็ด เมื่อแกะเปลือกสีดําชั้นนอกออกจะพบเนื้อในสีขาว ซึ่งประกอบดวยธาตุตางๆ ประกอบดวยธาตุ
ตา งๆ เชน ไนโตรเจนรอ ยละ 4.44 ฟอสฟอรั สร อ ยละ 2.09 โปรแตสเซี่ ย มร อ ยละ 1.68 แคลเซี ย มร อ ยละ 0.72
แมกนีเซียมรอยละ 1.13 เหล็กรอยละ 0.0176 แมงกานีส รอยละ 0.0064 ทองแดงรอยละ 0.0023 กํามะถันรอยละ
0.02 และอินทรีวัตถุรอยละ 80 นอกจากนี้เนื้อในสีขาวยังมีสารพิษตางๆ เชน เคอรซีน (Curcin) หรือจาโทรฟน
(Jatrophin) ซึ่งเปนโปรตีนพิษชนิดหนึ่งหากบริโภคเขาไปแลวมีผลทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียนและทองเสียได
นพนันท (2548) สารพิษกลุม phorbol esters มีพิษรุนแรงสามารถทําใหเม็ดเลือดแดงแตกออกงายและทําใหเกิด
ทองเสียอยางรุนแรง สารพิษนี้มีความเปนพิษโดยตรงตอกระเพาะอาหาร ลําไส ตับและไต จุฑารัตนและคณะ
(2549) นอกจากนี้ยังมีกรดไซยาไนตซึ่งมีความเปนพิษสูง แตเมื่อถูกความรอนกรดนี้จะสลายตัวไป ไพจิตรและคณะ
(2525) กลาววา เมื่อนําเมล็ดสบูดํามาบีบอัดและสกัดออกมาจะไดน้ํามันสบูดําที่มีคุณสมบัติเปนของเหลวโดยมี
องคประกอบทางเคมีใกลเคียงกับน้ํามันมะพราว เชน มีความถวงจําเพาะเทากับ 0.91 มีคากรดไขมันอิสระเทากับ
4.80 เปนตน กากเมล็ดสบูดํามีธาตุหลักคือ N, P, K และมีธาตุรองคือ Fe, Ca, Mg, Mn, Cu, S โดยทั่วไปเกษตรกร
นิยมนํามาทําเปนปุยหมัก สวนนักชีววิทยาจะนําไปสกัดเอาสารพิษออกดวยจุลินทรียสายพันธตางๆ เชน Rhizopus
oryzae, Aspergillus oryzae หมักที่อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 14 วัน ซึ่งสามารถลดปริมาณสารพิษ phorbol
esters ไดปริมาณรอยละ 61 เทากัน เพื่อใชทําอาหารสัตว (ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 5) เนื่องจากยังไมเคยมีผู
ศึกษาเรื่องนี้มากอนและพบวามีปริมาณมากขึ้นทุกๆ ป นอกจากทําปุยและเปนสวนผสมของอาหารสัตวแลวยังทํา
อะไรไดอีก จึงทําใหเกิดแนวคิดในการหาคากําลังอัดประลัยของปูนกอ (cement mortar) ที่ผสมดวยเถากากเมล็ด
สบูดําตามอัตราสวนตางๆ เชน รอยละ 0, 10, 15, 20, 25, และ 30 ของน้ําหนักเถากากเมล็ดสบูดําตอน้ําหนัก
ซีเมนตตามลําดับ ที่อายุการบมในน้ํา 3, 7, 14, 21, 28, 56, และ 90 วันตามลําดับ โดยมีขอบเขตของการวิจัย
กลาวคือ การหาคากําลังอัดประลัยของปูนกอใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM C109 และการหาปริมาณน้ํา ใชการ
ทดสอบการไหลแผตาม ASTM C124 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยก็คือ ทําใหทราบคากําลังอัดประลัยของปูน
กอที่ผสมดวยเถากากเมล็ดสบูดําโดยเปรียบเทียบกับปูนกอมาตรฐาน นอกจากนี้ยังไดกราฟความสัมพันธระหวาง
กําลังอัดประลัยของปูนกอกับระยะเวลาหรืออายุของการบมในอัตราสวนผสมตางๆ ดวย

ภาพที่ 1 ลักษณะของตนสบูดําเปนพุม ดอกสีเหลืองออนและผลดิบสีเขียว
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ภาพที่ 2 ผลสุก ผลแหงและเมล็ด

ภาพที่ 3 ผลแหงของสบูดํา เครื่องรอนเมล็ดสบูดํา เมล็ดสบูดําและเครื่องหีบหรือบีบอัดเมล็ดสบูดํา

ภาพที่ 4 น้ํามันสบูดํา กากเมล็ดสบูดําและเตาเผากากเมล็ดสบูดํา

ภาพที่ 5 เถากากเมล็ดสบูดํา เครื่องรอนและขนาดอนุภาคเถากากเมล็ดสบูดํา

อุปกรณและวิธีการ
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ ไดแก (1) ชุดทดสอบหาความถวงจําเพาะของซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่หนึ่ง (2) เตาเผากากเมล็ดสบูดําที่ทําขึ้นเอง เพื่อตองการเถากากเมล็ดสบูดําโดยรอนผานตะแกรงเบอร
200 (3) เตาอบ (4) ชุดทดสอบการวิเคราะหขนาดมวลรวมละเอียดดวยตะแกรงเบอรตางๆ เชน 16, 30, 50,100
และ 200 เพื่อวิเคราะหขนาดของเม็ดทราย (5) เครื่องชั่งน้ําหนัก (6) ถุงมือ (7) นาฬิกาจับเวลา (8) เครื่องผสมปูนกอ
หมอผสม (Mixing Bowl) (9) กระบอกตวงน้ํา (10) ชุดทดสอบการไหลแผ (11) แบบหลอมาตรฐานแบบลูกบาศก
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ของปูนกอขนาด 5x5x5 เซนติเมตรตามมาตรฐาน ASTM C109 (12) อางน้ําสําหรับบมปูนกอ (13) เครื่องทดสอบ
universal testing machine (14) เครื่องมือวัดขนาดละเอียด เชน เวอรเนียร เปนตน
วิธีการเผากากเมล็ดสบูดํา โดยใชเตาเผาที่ทําขึ้นเอง จากการเผากากเมล็ดสบูดําพบวา เถากากเมล็ดสบูดํา
มีคาการสูญเสียน้ําหนักเนื่องจากการเผาไหม (loss on ignition; LOI) รอยละ 5.60 การเผาไหมบางสวนมีความ
เปนไปไดวาไมสมบูรณทั้งหมด เนื่องจากใชวิธีการเผาแบบธรรมดา อุณหภูมิและสภาพแวดลอมขณะทําการเผา
หลายๆ ครั้งอาจจะไมคงที่เหมือนกับการเผาเชิงอุตสาหกรรมของถานหินลิกไนตหรือกะลาปาลมน้ํามัน เปนตน (ใน
ที่นี้ตองการใหไดเถากากเมล็ดสบูดํา ที่เปนผงละเอียดและเหลือจากการเผาไหม โดยมีลักษณะเปนสีขาวหรือสีเทา
ขาว ซึ่งเปนวัสดุพลอยไดจากการนําเอากากเมล็ดสบูดําที่ผานการหีบแลวมาเผาเปนเชื้อเพลิง)
วิธีการทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของเถากากเมล็ดสบูดํา โดยใชเครื่องมือ X-ray fluorescence
spectrometer, Phillips PW-2404 ในการวิเคราะหและใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ Semi-quantitative x-ray
fluorescence spectrometer analysis ที่สภาวะอุณหภูมิ 25±5°C และคาความชื้นสัมพัทธ 60±10 % R.H. การ
เตรี ย มตั ว อย า งในการวิ เ คราะห โ ดยการบดและอั ด เถ า ตั ว อย า งให เ ป น เม็ ด กลมขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 3.2
เซนติเมตรแลวจึงนําไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการเอกซเรยดิฟแฟรกชั่นและเอกซเรยฟลูออเรสเซนส (หองปฏิบัติการ
เครื่องมือทดสอบทั่วไป) ของศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) โดยมีผลการทดสอบดังจะกลาวตอไป
วิธีการทดสอบวิเคราะหขนาดมวลรวมละเอียด (sieve analysis) ซึ่งจะไดการกระจายขนาดของเถากาก
เมล็ดสบูดําโดยการผานตะแกรงเบอร 100 รอยละ 99 ผานตะแกรงเบอร 200 รอยละ 95 แตไมไดผานตะแกรงเบอร
325 ตามมาตรฐาน ASTM C618 สวนวิธีการผสมปูนกอนั้นมีสวนประกอบดังตอไปนี้คือ (1) ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่หนึ่ง โดยหาคาความถวงจําเพาะได 3.15 (2) ทรายแมน้ํา ที่นํามาจากจังหวัดราชบุรีโดยการรอนผาน
ตะแกรงเบอร 30 และคางบนตะแกรงเบอร 100 ซึ่งจะตองนํามาหาคุณสมบัติกอนทําการทดสอบ เชน คาโมดูลัส
ความละเอียดทราย 3.23 เปนตน (3) น้ําประปา และ (4) วัสดุผสมเพิ่มเปนเถากากเมล็ดสบูดําที่เตรียมไว จากนั้นจึง
นําไปผสมกับปูนซีเมนตตามอัตราสวน 0, 10, 15, 20, 25 และ 30 ของน้ําหนักปูนซีเมนตและทําการบมปูนกอผสม
เถากากเมล็ดสบูดําในน้ําที่อายุ 3, 7, 14, 21, 28, 56 และ 90 วันตามลําดับ

ภาพที่ 6 เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine กับตัวอยางขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตรกอนและหลังทดสอบ
วิธีการหาปริมาณน้ําที่เหมาะสม โดยใชการทดสอบการไหลแผ (flow table test) ตามมาตรฐาน ASTM
C124 ซึ่งมีวิธีการพอสังเขปคือ ใสปูนกอลงในแบบหลอรูปกรวยตัดวางคว่ําลงขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน
ดานบน 171 มม. ดานลาง 254 มม. และความสูง 127 มม. แบบหลอนี้จะวางอยูตรงกลางแทนทดสอบการไหลแผ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 762 มม. จากนั้นยกแบบหลอขึ้นและปลอยใหแทนตกกระทบจากระยะความสูง 12.7 มม.
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จํานวน 15 ครั้งภายในเวลา 15 วินาที คาการไหลแผจะคิดเปนรอยละของการกระจายตัวของคอนกรีตที่แทนทดสอบ
การไหลแผ เพื่อใชเปนตัวกําหนดความขนเหลวของปูนกอ เนื่องจากเถากากเมล็ดสบูดํามีความตองการปริมาณน้ํา
มากในตอนเริ่มแรกซึ่ง W/B มีอัตราสวนคอนขางสูง เชน 0.65 เปนตน เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังอัดประลัยของปูนกอ
มาตรฐาน (อัตราสวน 0 %) ในที่นี้ใชอัตราสวนผสมซีเมนตตอทราย 1 : 2.75 ปริมาณซีเมนต 200 กรัม ปริมาณ
ทราย 550 กรัมและปริมาณน้ํา 125 กรัมจะใช W/C = 0.625
วิธีการทดสอบกําลังอัดประลัยของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดํา โดยใชกอนตัวอยางลูกบาศกขนาด 5 x 5
x 5 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C109 จํานวนตัวอยางละ 6 กอนตอหนึ่งอายุของการบม 3, 7, 14, 21, 28, 56
และ 90 วัน ตามอัตราสวนน้ําหนักเถากากเมล็ดสบูดําตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 0, 10, 15, 20, 25, และ 30
ตามลําดับ จํานวนทั้งหมด 252 กอน ซึ่งไดผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1

ผลการทดสอบและวิจารณ
ผลการวิเคราะหอ งคประกอบทางเคมีของเถากากเมล็ดสบูดํา มีดังตอไปนี้คือ สารประกอบแคลเซียม
ออกไซด (CaO) รอยละ 26.65 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) รอยละ 23.85 ไดโปตัสเซียมออกไซด (K2O)
รอยละ 20.59 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 15.26 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 3.60 ซัลเฟอรไตร
ออกไซด (SO3) รอยละ 3.41 คลอรีน (Cl) รอยละ 2.03 ไดโซเดียมออกไซด (Na2O) รอยละ 1.77 ไดอลูมิเนียมไตร
ออกไซด (Al2O3) รอยละ 1.20 ไดเฟอรริกไตรออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.58 โบรมีน (Br) รอยละ 0.55 แมงกานีส
ออกไซด (MnO) รอยละ 0.32 สตรอนเซียมออกไซด (SrO) รอยละ 0.09 แบเรียมออกไซด (BaO) รอยละ 0.09
ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) รอยละ <0.01 นิกเกิลออกไซด (NiO) รอยละ <0.01 คอปเปอรออกไซด (CuO) รอย
ละ <0.01 สังกะสีออกไซด (ZnO) รอยละ <0.01 รวมปริมาณออกไซดทั้งหมดรอยละ 100.00
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเถากากเมล็ดสบูดําพันธุ Jatropha Curcas L. ซึ่งมีความ
ถวงจําเพาะ 2.35 กลาวคือ กอนทําการบดเถากากเมล็ดสบูดําพบวา มีขนาดคอนขางใหญไมสม่ําเสมอ ผิวขรุขระ มี
ความพรุนสูง รูปรางเปนกอนคลายกับเถากะลาปาลมน้ํามัน เมื่อทําการบดแลวพบวา ลักษณะอนุภาคเปนกอนแบน
เหลี่ยม มีรูปรางหลวมๆ มีความพรุนลดลง (ดังแสดงในภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 9) ซึ่งแสดงภาพถายขยายแบบ SEM โดย
มีกําลังขยายที่ 1,000 5,000 และ 10,000 เทาตามลําดับ

ภาพที่ 7 ภาพถายกําลังขยายแบบ SEM ขนาด 1,000 เทาของเถากากเมล็ดสบูดํา (หลังการบด)
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ภาพที่ 8 ภาพถายกําลังขยายแบบ SEM ขนาด 5,000 เทาของเถากากเมล็ดสบูดํา (หลังการบด)

ภาพที่ 9 ภาพถายกําลังขยายแบบ SEM ขนาด 10,000 เทาของเถากากเมล็ดสบูดํา (หลังการบด)
ผลการทดสอบกําลังอัดประลัยของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดํา ตามอัตราสวนโดยน้ําหนักเถากากเมล็ด
สบูดําตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 10, 15, 20, 25, และ 30 ตามลําดับ เมื่อการบมมีอายุ 3 วัน มีคากําลังรับแรงอัด
ประลัยลดลงรอยละ 9, 16, 27, 45 และ 53 ตามลําดับ การบมมีอายุ 7 วัน มีคากําลังรับแรงอัดประลัยลดลงรอยละ
19, 29, 33, 41 และ 53 ตามลําดับ การบมมีอายุ 14 วัน มีคากําลังรับแรงอัดประลัยลดลงรอยละ 20, 27, 33, 39
และ 48 ตามลําดับ การบมมีอายุ 21 วัน มีคากําลังรับแรงอัดประลัยลดลงรอยละ 16, 22, 28, 35 และ 42
ตามลําดับ การบมมีอายุ 28 วัน มีคากําลังรับแรงอัดประลัยลดลงรอยละ 10, 15, 19, 31 และ 37 ตามลําดับ การ
บมมีอายุ 56 วัน มีคากําลังรับแรงอัดประลัยลดลงรอยละ 18, 20, 23, 28 และ 40 ตามลําดับ และการบมมีอายุ 90
วัน มีคากําลังรับแรงอัดประลัยลดลงรอยละ 19, 22, 23, 29 และ 39 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คากําลังอัดประลัยเฉลี่ยของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดํา (ตารางซายมือ) คารอยละกําลังอัดประลัย
เฉลี่ยของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดําเทียบกับปูนกอมาตรฐาน (ตารางขวามือ)

* คือ อัตราสวนของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดําตอปูนซีเมนต โดยน้ําหนัก ปูนกอมาตรฐานหรือปูนกอธรรมดา A/C = 0 % หมายถึง ปูนกอที่
ไมมีเถากากเมล็ดสบูดําและถา A/C = 10 % หมายถึง อัตราสวนของปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดํารอยละ 10 ของน้ําหนักปูนซีเมนต
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ภาพที่ 10 ภาพซายมือความสัมพันธระหวางกําลังอัดประลัยเฉลี่ยกับอายุการบมของปูนกอผสมเถากากเมล็ด
สบูดํา สวนภาพขวามือเปนความสัมพันธระหวางรอยละกําลังอัดประลัยเฉลี่ยกับอายุการบมของปูน
กอผสมเถากากเมล็ดสบูดําเทียบกับปูนกอมาตรฐาน

สรุปผลและเสนอแนะ
สรุปผล จากการวิจัยพบวา (1) องคประกอบหลักของเถากากเมล็ดสบูดําคือ CaO, P2O5 และ K2O มีคา
ปริมาณรอยละ 26.65, 23.85 และ 20.59 ตามลําดับ (2) เถากากเมล็ดสบูดําไมจัดเปนวัสดุปอซโซลานเนื่องจากมี
องคประกอบหลักทางเคมีไมเขาเกณฑตามมาตรฐาน ASTM C618 กลาวคือ สารประกอบ SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
รวมกันแลวมีคาเพียงรอยละ 5.38 เทานั้น (ไมถึงเกณฑรอยละ 50 ตาม ASTM C618) ถึงแมวาคา SO3 จะมี
ปริมาณรอยละ 3.41 ซึ่งไมเกินรอยละ 5 และ LOI มีคารอยละ 5.60 ซึ่งไมเกินรอยละ 6 ตามมาตรฐาน ASTM C618
ก็ตาม (3) สําหรับปูนกอผสมเถากากเมล็ดสบูดําตามอัตราสวนรอยละ 10, 15, 20, 25 และ 30 ตามลําดับ เมื่อการ
บมอายุ 28 วันจะมีคากําลังอัดประลัยลดลงรอยละ 10, 15, 19, 31 และ 37 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปูนกอ
มาตรฐาน จึงไมเหมาะสมที่จะนํามาผสมกับปูนกอเพื่อใหรับน้ําหนักมากขึ้น
ขอเสนอแนะ ถาหากมีการศึกษาตอไปในอนาคตอาจจะทําการทดสอบกําลังดัดประลัยตามมาตรฐาน
ASTM C348 ซึ่งใชแทงทดสอบคานที่ทําจากปูนกอขนาด 40x40x160 มม. โดยมีแรงกระทําเปนจุด ณ จุดกึ่งกลาง
ของคาน สําหรับวิธีการเผากากเมล็ดสบูดําที่อุณหภูมิสูงกวาปกติเชนเดียวกับการเผาถานหินลิกไนตหรือกะลา
ปาลมน้ํามัน จะตองคํานึงถึงมาตรฐาน ASTM C618 ดวย นอกจากนี้อัตราสวนของน้ําตอวัสดุประสาน (W/B) ก็มี
ความสําคัญเชนกัน เพราะอาจจะสงผลโดยตรงตอกําลังอัดและความคงทนของปูนกอดวย
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