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การเลือกใชปู้นซีเมนตแ์ละมาตรฐานการทดสอบ 

(Cement Selection and Testing Standards) 

บทคัดย่อ 
ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยเร่ิมผลิตใช้เองภายในประเทศเป็นคร้ังแรก ด้วยพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เพื่อให้สามารถลดการน าเขา้ปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ 

จดัสรรการใชท้รัพยากรภายในประเทศอยา่งคุม้ค่า และช่วยน าพาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต จึง

ได้มีการก่อตั้งโรงปูนแห่งแรกข้ึนในนาม บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (โรงปูนบางซ่ือ) การผลิตปูนซีเมนต์

จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในการผลิตสูง  เน่ืองจากใชเ้คร่ืองจกัรใหญ่ในการผลิตเป็นหลกั กรรมวิธีการผลิตสามารถ

จ าแนกได ้2 วธีิไดแ้ก่ กรรมวธีิการผลิตแบบเปียก และกรรมวธีิการผลิตแบบแหง้ ปูนซีเมนตท่ี์ไดจ้ะมีลกัษณะผง

ละเอียด  สามารถเกิดการก่อตวัและการแข็งตวัได้ด้วยการท าปฏิกิริยากบัน ้ าซ่ึงเรียกว่า “ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น” 

(Hydration Reaction) ท าให้มีคุณสมบติัในการรับแรงได ้ปูนซีเมนตเ์ป็นวสัดุประสานท่ีให้ก าลงัแก่คอนกรีต ท่ี

ใช้มากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดของปูนซีเมนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท

ดว้ยกนั โดยแบ่งตามลกัษณะการใชง้านท่ีมีความพิเศษเฉพาะดา้น ผูใ้ชง้านจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน

ประเภทของปูนซีเมนต ์เพื่อเลือกน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบปูนซีเมนตจ์ะมี

การตรวจสอบตั้งแต่เป็นวตัถุดิบ ไปจนถึงการตรวจสอบในรูปของผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต ์มาตรฐานการทดสอบ 

เช่น  มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย, American Society for Testing and Materials 

(ASTM) ของประเทศอเมริกา เป็นตน้ 

ค าส าคัญ : ปูนซีเมนต;์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่;  วสัดุก่อสร้าง 
Keywords : Cement; Hydration Reaction; Construction Materials 
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การเลือกใชปู้นซีเมนตแ์ละมาตรฐานการทดสอบ 

1. บทน า 

การใชปู้นซีเมนตเ์พื่อการก่อสร้างมีใหเ้ห็นโดยทัว่ไป ทั้งการสร้างบา้น อาคารตึกสูง ถนน สะพาน ฯลฯ 

ปูนซีเมนต์เป็นวสัดุประสานท่ีให้ก าลงัแก่คอนกรีตซ่ึงมีมาช้านานแล้ว ปูนซีเมนต์มีหลายประเภท ซ่ึงแต่ละ

ประเภทจะให้ลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างกนั การเลือกประเภทของปูนซีเมนตใ์ห้เหมาะสมต่อการใชง้านเป็น

ส่ิงส าคญั คุณสมบติัปูนซีเมนตจ์ะข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบท่ีเป็นวตัถุดิบและกรรมวิธีการผลิต วตัถุดิบแต่ละชนิด

จะท าปฏิกิริยากนัในขั้นตอนการเผาเพื่อให้ไดเ้ป็นปูนซีเมนต์ การปรับส่วนประกอบของวตัถุดิบจะท าให้ได้

ปูนซีเมนต์ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อการ

คาดการณ์และเป็นการควบคุมคุณภาพก่อนการใช้งานอีกทางหน่ึง และในปัจจุบนัการพฒันาน าปูนซีเมนต์ไป

ประยุกตใ์ชท้  าเป็นสีซีเมนต์ส าเร็จรูปทาผิวผนงัปูนฉาบหรืออิฐเพื่อให้สีสันท่ีสวยงาม เหมือนการทาสีทัว่ไป มี

ความคงทนสูงสามารถใชไ้ดดี้ทั้งภายในและภายนอก และมีงานวิจยัท่ีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดา้นกายภาพ

และคุณภาพเชิงกลของวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนตด์ว้ยเศษกระดาษเหลือใช ้เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต 

   

2. ประวตัิของปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) , (ปริญญา จินดาประเสริฐ , 2547) 

  ส่ิงก่อสร้างในยุคอารยะธรรมแรกๆท ามาจากดินและหิน ส่ิงก่อสร้างจากดินท าโดยการกระทุง้ดินให้
แน่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรือใช้อิฐท่ีท าจากดินท่ีผา่นการตากแห้งมาก่อนโดยใช้น ้ าโคลนเป็นวสัดุประสาน 
ซ่ึงบางคร้ังจะเพิ่มวสัดุประเภทฟางขา้ว ผสมเขา้กบัน ้ าโคลนขนัเพื่อน ามาก่อการวางเรียงหินให้ชิดกนัและเกิด
ความแข็งแรงโดยไม่ตอ้งใช้สารซีเมนต ์การใช้สารซีเมนตใ์นการก่อสร้างมีข้ึนในสมยัอารยะธรรมท่ีค่อนขา้ง
เจริญแล้ว การก่อสร้างในสมยัโบราณได้มีการน าก้อนหินขนาดใหญ่มาท าเสาและฝาผนัง โดยท าเป็นก้อน
ส่ีเหล่ียมแลว้น าเรียงซอ้นกนัเป็นอาคารท่ีมัน่คง ท าให้เกิดเป็นวสัดุเช่ือมประสาน (mortar) ในการเช่ือมประสาน
กอ้นหินใหญ่แต่ละกอ้นให้เกิดเป็นโครงสร้างท่ีถาวร ดงัเช่นในวฒันธรรมของชาวอียิปตไ์ดมี้การยึดเกาะกอ้น
หินโดยใช้มอร์ตา้ ซ่ึงท าจากยิปซัมท่ีผ่านการเผาเพื่อก่อสร้าง รวมทั้งใช้เป็นวสัดุประสานระหว่างหินในการ
สร้างปิรามิดแห่งเคออปส์ (Pyramid of Cheops) เม่ือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศกัราช ซ่ึงยงัสามารถคงอยูไ่ด้
ถึงปัจจุบนั   
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ภาพที ่1 ปิรามิดแห่งเคออปส์ (Pyramid of Cheops) เม่ือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศกัราช 

(ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Sphinx_of_Giza_and_Pyramid_of_Cheops.jpg) 
 

การใช้ปูนขาวในยุคแรกไดเ้ร่ิมในกรีก ชาวโรมนัเรียนรู้การใช้ปูนขาวจากกรีก และชาวอียิปตก็์เร่ิมใช้
ปูนขาวในสมยัเดียวกบัชาวโรมมนั การแขง็ตวัของปูนขาวเกิดจากการรวมตวักบัน ้ าและท าปฏิกิริยากบัคาร์บอน
ไดอ้อกไซดใ์นอากาศดงัสมการ 
 

CaO +  H2O          --->    Ca(OH)2 
Ca(OH)2 + CO2    --->    CaCO3 +  H2O 

 
ต่อมาไดมี้การพฒันาให้มอร์ตา้มีความแข็งแรงและสามารถทนต่อการละลายของน ้ าได ้โดยการเติมเถา้

ภูเขาไฟ (volcanic Island) ผสมกบัปูนขาวและทราย โดยเถา้ภูเขาไฟนั้นมีธาตุซิลิกาและอลูมิน่า ท่ีสามารถท า
ปฏิกิริยากบัปูนขาว ซ่ึงปฏิกิริยามีช่ือว่า “ปฏิกิริยาปอซโซลาน” (Pozzolanic reaction) หมายถึงวสัดุท่ีละเอียด
คลา้ยเถา้ภูเขาไฟเม่ือผสมกบัปูนขาวและน ้ าท าให้ไดส้ารซีเมนต ์ซ่ึงมีคุณสมบติัในการยึดประสาน ดว้ยเหตุน้ีค  า
วา่ “ปอซโซลาน” จึงใชเ้รียกต่อกนัมา 

ในปี ค.ศ. 1756 (พ.ศ. 2299) จุดเร่ิมตน้ของวิวฒันาการของปูนซีเมนต ์ชาวองักฤษช่ือนายจอห์น สมีตนั 
(John Smeaton)  คน้พบว่ามอร์ตา้ท่ีดีท่ีสุดไดม้าจากการผสมวสัดุปอซโซลานกบัปูนขาวท่ีเผาจากหินปูนท่ีมี
ส่วนประกอบของดินเหนียวผสมอยู ่ต่อมาในปี ค.ศ. 1796 (พ.ศ. 2339) นายเจมส์ ปาร์คเกอร์ (James Parker) ได้
น าหินปูนก้อนเล็กๆท่ีมีส่วนประกอบของซิลิกาและอลูมิน่าเผาท าปูนซีเมนต์ เรียกนามว่า ปูนซีเมนต์ โรมนั 
(Roman cement) ซ่ึงต่อมารู้จกักนัในช่ือของปูนซีเมนต์ธรรมชาติ (natural cement) แต่ก็หมดความนิยมไป
ภายหลงัจาก ค.ศ. 1850 (พ.ศ.2393) เม่ือปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดเ์ร่ิมเขา้มาแทนท่ี 

ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ไดพ้ฒันาขั้นในปี ค.ศ. 1813 (พ.ศ.2356) โดยนายแอล เจ ไวแคต (L. J. Viat) 
โดยการใช้หินปูนท่ีใช้ซ่อมถนนน ามาทุบให้แตกผสมร่วมกบัปูนขาวและดินเหนียว บดให้ละเอียดในน ้ าจน
กลายเป็นน ้ าโคลนขน้(Slurry) จากนั้นท าให้แห้งเป็นก้อนและน าเขา้เผาในเตา(Kiln) จนก๊าซคาร์บอนได้
ออกไซด์ระเหยออกหมดได้เป็นเม็ดปูนซีเมนต์ แล้วน าไปบดละเอียดต่อไป และเรียกว่า “ปูนซีเมนต ์           
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ปอร์ตแลนด์” ต่อมาในปี ค.ศ. 1845 (พ.ศ. 2388) นายไอแซค ชาลส์ จอห์นสัน (Isaac Charles Johnson) ได้
พฒันาตน้แบบกระบวนการผลิตปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ในปัจจุบนั โดยการใชอุ้ณหภูมิสูงในการเผาส่วนผสม
ของหินชอล์กและดินเหนียวถึงจุดท่ีเกิดปฏิกิริยา จนวสัดุท่ีเผารวมตวักันเป็นปูนเม็ด (clinker) เม่ือน าไป
บดละเอียดและไปผสมกบัน ้าจะไดว้สัดุประสานท่ีแขง็แรง 

เม่ือมีการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มากข้ึนความต้องการมาตรฐานในการก าหนดคุณภาพของ
ปูนซีเมนต์ก็มีมากข้ึน ประเทศต่างๆจึงได้ออกมาตรฐานภายใตก้ารก าหนดของรัฐบาล สมาคมวิศวกร หรือ
สมาคมผูผ้ลิตปูนซีเมนต ์ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ.2420) ประเทศเยอรมนันี มีการออกกฎระเบียบควบคุมคุณสมบติั
ของปูนซีเมนต์และคอนกรีต ประเทศองักฤษ มีการออกมาตรฐานในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ. 2447) รวมไปถึง
มาตรฐานของสมาคมทดสอบวสัดุอเมริกนั (American Society for Testing and materials, ASTM) ฉบบัแรกได้
เกิดข้ึนในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ. 2447) เช่นกนั ส าหรับในประเทศไทย ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ไดก้  าหนดใหปู้นซีเมนตท่ี์ผลิตข้ึนใชใ้นประเทศไทยตอ้งไดม้าตรฐานตาม มอก.15 ซ่ึงเร่ิมใชค้ร้ังแรกเม่ือ
ปี พ.ศ. 2514 

โดยสรุปหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่ามีการน าปูนซีเมนต์มาใช้งานตั้งแต่สมยัอียิปต์ กรีก และ
โรมนั โดยในยุคตน้จะเป็นการใช้งานเพื่อสร้างเป็นท่ีหลบภยัหรือท่ีอยู่อาศยัเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาได้คิดค้น
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ข้ึน ท่ีมีช่ือน้ีเน่ืองจากเพราะมีสีเหมือนหินบนเกาะปอร์ตแลนด์ในประเทศองักฤษ ซ่ึงช่ือ
ดงักล่าวก็ยงัคงน ามาใชเ้รียกอยูจ่นถึงปัจจุบนัและแพร่หลายไปทัว่โลก 

ส าหรับประเทศไทย ในอดีตพบว่าไทยเร่ิมผลิตปูนซีเมนตใ์ชเ้องภายในประเทศเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.
2456 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เพื่อให้สามารถผลิต
ปูนซีเมนต์ข้ึนใช้เองได้ภายในประเทศ ลดการน าเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ จดัสรรการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศอยา่งคุม้ค่า และช่วยน าพาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต  
 

 
ภาพที ่2  บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (โรงปูนบางซ่ือ) 
(ท่ีมา : http://narainbb.blogspot.com/2013/02/001.html) 
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ภาพที ่3   ร่างพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัวา่ดว้ยการตั้งบริษทัปูนซีเมนต ์ 

(ท่ีมา : http://digital.lib.kmutt.ac.th/magazine/issue5/articles/article4.html) 
 
3. สารประกอบปูนซีเมนต์และการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (พงศพ์นั วรสุนทโรสถ , 2544), (ปริญญา 

จินดาประเสริฐ , 2547) ,(วนิิต ช่อวเิชียร , 2529) , 
ปูนซีเมนต์เป็นวสัดุประสานท่ีให้ก าลงัแก่คอนกรีต ท่ีใช้กนัมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความเหมาะสมกบังานท่ีน าไปใช้ นอกจากน้ียงัมีปูนซีเมนต์อ่ืนท่ีได้
พฒันาข้ึนมาเพื่อให้เหมาะกบังานท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะดา้นความแข็งแรง ความทนทาน ความสวยงาม และ
การใช้งานเฉพาะด้าน คุณสมบติัปูนซีเมนต์จะข้ึนอยู่กับส่วนประกอบท่ีเป็นวตัถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 
สารประกอบเหล่าน้ีจะท าปฏิกิริยากนัในขั้นตอนการเผาเพื่อใหไ้ดปู้นซีเมนต ์การปรับส่วนประกอบของวตัถุดิบ
จะท าใหไ้ดปู้นซีเมนตท่ี์มีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป  

ปูนซีเมนตป์ระกอบดว้ยสารออกไซด์ของธาตุแคลเซียม ซิลิกอน อลูมิเนียม และเหล็ก สารเหล่าน้ีจะท า
ปฏิกิริยาทางเคมีและรวมตัวกันเป็นสารประกอบ ซ่ึงได้สารประกอบ 4 อย่าง คือ ไตรแคลเซียมซิลิเกต 
(tricalcium silicate) ไดแคลเซียมซิลิเกต (dicalcium silicate) ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (tricalcium aluminate)       
เตตระแคลเซียมอลูมิโนเฟอร์ไรท ์(tetracalcium alumino ferrite) ดงัตารางท่ี 1   

 
ตารางที ่1 สารประกอบของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 

ช่ือสารประกอบ ส่วนประกอบทางเคมี ช่ือยอ่ 
ไตรแคลเซียมซิลิเกต (tricalcium silicate) 3CaO.SiO2 C3S 
ไดแคลเซียมซิลิเกต (dicalcium silicate) 2CaO.SiO2 C2S 
ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (tricalcium aluminate) 3CaO.Al2O3 C3A 
เตตระแคลเซียมอลูมิโนเฟอร์ไรท ์(tetracalcium alumino ferrite) 4CaOA2O.Fe2O3 C4AF 
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ปูนซีเมนตมี์ลกัษณะผงละเอียด สามารถเกิดการก่อตวัและการแข็งตวัไดด้ว้ยการท าปฏิกิริยากบัน ้ าซ่ึง

เรียกว่า “ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่” (Hydration Reaction) ท าให้มีคุณสมบติัในการรับแรงได ้ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของ
องค์ประกอบปูนซีเมนต์สามารถเกิดได้ 2 ลกัษณะคือ การอาศยัสารละลายให้เกิดไอออนในสารละลายและ
ไอออนน้ีจะผสมกนัเกิดเป็นสารประกอบใหม่ และการเกิดปฏิกิริยาระว่างของแข็งจะเกิดข้ึนโดยตรงท่ีผิวของ
ของแขง็โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ารละลาย ปฏิกิริยาประเภทน้ีเรียกวา่ “Solid State Reaction”  

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ไดแ้ก่ 
1. อายขุองซีเมนตเ์พสต ์
2. องคป์ระกอบของซีเมนต ์ข้ึนอยูก่บัสารประกอบหลกัแต่ละสาร เช่น C3S และ C3A จะเกิดปฏิกิริยา

ไดเ้ร็วในช่วงตน้ 
3. ความละเอียดของปูนซีเมนต์ หากมีความละเอียดมากจะมีพื้นท่ีผิวสัมผสัมาก  ส่งผลให้

เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ในช่วงแรกสูง 
4. อตัราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต ์
5. อุณหภูมิสูงมีผลเร่งการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ในช่วงแรก 
6. สารผสมเพิ่มเติม เช่นสารหน่วงปฏิกิริยา (กรด) หรือสารเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชั้น (CaCl2) 

 
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของแคลเซียมซิลิเกต (C3S และ C2S) 

 
สมการ C3S 

2(3CaO.SiO2)  + 6H2O     --->    3CaO.2Sio2.3H2O + 3Ca(OH)2 
หรือ        2C3S + 6 H2O     --->    C3S2H3  +  3Ca(OH)2 
 
สมการ C2S 

2(2caO.SiO2) + 4H2O     --->    3CaO.2Sio2.3H2O +  Ca(OH)2      
หรือ        2C3S +  4H2O     --->    C3S2H3  +   Ca(OH)2 

แคลเซียมซิลิเกต จะท าปฏิกิริยากบัน ้ าท าให้เกิด แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Silicate 
Hydrate) 3CaO.2Sio2.3H2O หรือ C3S2H3  หรือ CSH ท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมประสาน และให้ความ
แข็งแรง จากปฏิกิริยาน้ีจะท าให้เกิดเจล (Gel) ซ่ึงเม่ือแข็งตวัจะมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ โครงสร้างไม่
สม ่าเสมอและมีรูพรุน องคป์ระกอบทางเคมีของ CSH จะข้ึนอยูก่บั อายุ อุณหภูมิ และอตัราส่วนน ้ าต่อ
ปูนซีเมนต ์
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ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของแคลเซียมซิลิเกต (C3A) 
 

สมการ C3A 
3CaO.Al2O3  + 6H2O     --->    3CaO. Al2O3.6H2O 

หรือ        C3A + 6H2O     --->    C3AH6 
 

ในกระบวนการบดปูนซีเมนต์จะมีการใส่ยิปซัม เพื่อหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ C3A 
ไม่ใหเ้กิดปฏิกิริยาเร็วเกินไป โดยยปิซมัจะท าปฏิกิริยากบั C3A และท าให้เกิด Ettringite โดยมีลกัษณะ
เป็นเส้นยาว เกิดข้ึนในโครงสร้าง และสามารถลดความพรุนตวัของซีเมนตเ์พสตไ์ด ้
 

3CaO.Al2O3  + CaSO4.2H2O     --->    3CaO. Al2O3.CaSO4.31H2O 
หรือ        C3A + Gypsum          --->    Ettringite 
       
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของแคลเซียมซิลิเกต (C3AF) 
 
สมการ C3AF 

  4CaO.Al2O3. Fe2O3  + CaSO4.2H2O  + Ca(OH)2   --->  3CaO(Al2O3. Fe2O3).3CaSO4 
หรือ           C3AF + Gypsum  + Ca(OH)2        --->    Sulphoaluminate และ Sulphoferrite 
 

    
 

ภาพที ่4   ภาพจ าลองผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของแคลเซียมซิลิเกต  
 (ท่ีมา : ปริญญา จินดาประเสริฐ , 2547)  
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ตารางที ่2 คุณสมบติัของสารประกอบหลกัในปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 

คุณสมบติั 
สารประกอบ 

C3S C2S C3A C4AF 
อตัราการท าปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ เร็ว (ชม.) ชา้ (วนั) ทนัทีทนัใด เร็วกวา่ (นาที) 
การพฒันาก าลงั เร็ว (วนั) ชา้ (สัปดาห์) เร็วมาก (1 วนั) เร็วมาก (1 วนั) 
ก าลงัประลยั สูง สูง ต ่า ต ่า 
ความร้อนเน่ืองจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 
(ท่ีมา : ปริญญา จินดาประเสริฐ , 2547)  

 

 
ภาพที ่5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของการพฒันาก าลงัอดัต่อเวลาการบ่ม(วนั) 

(ท่ีมา : ปริญญา จินดาประเสริฐ , 2547)  

 

 

4. การผลติปูนซีเมนต์ (บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548), (ปริญญา จินดาประเสริฐ , 2547) 

กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ จ  าแนกได ้2 วิธีไดแ้ก่ กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก และกรรมวิธีการผลิต
แบบแห้ง โดยกรรมวิธีแบบแห้งมีความทนัสมยักว่า เพราะเป็นวิธีการใช้พลงังานความร้อนต ่ากว่า จึงช่วย
ประหยดัเช้ือเพลิงในการเผา และยงัสามารถควบคุมองคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนตไ์ดง่้ายกวา่ จึงท าให้ได้
คุณภาพท่ีมีความสม ่าเสมอ  
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ภาพที ่6 ขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต ์

(ท่ีมา : ปริญญา จินดาประเสริฐ , 2547)  

 

กรรมวธีิการผลิตแบบเปียก (Wet Process) คือกรรมวธีิการผลิตปูนซีเมนตโ์ดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีความช้ืนสูง 

เช่น ดินขาวและดินเหนียว มาบดผสมกนัในสภาพท่ีเปียกและเติมน ้าเพิ่มลงไปในอตัราส่วนท่ีพอเหมาะ เพื่อช่วย

ในการบดผสม วตัถุดิบท่ีเตรียมเสร็จ จะเป็นส่วนประกอบของน ้ า 30-40 เปอร์เซ็นต ์มีลกัษณะเหลวและไหลตวั

ได ้เรียกวา่ Slurry ในสภาพท่ีมีความช้ืนสูงกวา่หมอ้เผาในกรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง เน่ืองจากตอ้งใชค้วามร้อน

ไล่ความช้ืนจาก Slurry ออกใหห้มดก่อนท่ีจะเผาต่อ เพื่อใหไ้ดปู้นเมด็ออกมา 

กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง (Dry Process) คือกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต ์โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีความช้ืน

ปกติ เช่น หินปูน (Limestone) หินดินดาน (Shale) ดินลูกรัง (Laterite) และทราย (Sand) มาบดผสมในสภาพท่ี

แห้งและในระหว่างการบดจะใช้ลมร้อนท่ีเหลือจากระบบหมอ้เผาช่วยไล่ความช้ืนออกจากวตัถุดิบ วตัถุดิบท่ี
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เตรียมเสร็จแลว้จะมีลกัษณะเป็นผงละเอียดคลา้ยแป้ง เรียกวา่ วตัถุดิบส าเร็จ (Raw Meal) หลงัจากนั้นน าไปเขา้

หมอ้เผา ในสภาพท่ีแหง้เพื่อใหไ้ดเ้มด็ปูนออกมา  

 

4.1 วตัถุดิบ (Raw Materials) (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) 

วตัถุดิบจะสามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท คือ 

1. Calcareous Materials เป็นวตัถุดิบท่ีมีองคป์ระกอบของเคมีส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต 

(Calcium Carbonate, CaCO3) ตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต ์ข้ึนไป เช่น หินปูน ดินขาว และดินสอพอง 

2. Argillaceouse materials เป็นวตัถุดิบท่ีประกอบดว้ยออกไซด์ของซิลิกา (Silicon Dioxide, Sio2) 

อลูมิน่า (Alumina, Al2O3) และเหล็ก (Iron Oxide, Fe2O3) เช่นดินดาน ดินด าหรือดินเหนียว (Clay) 

3. Corrertive Materials เป็นวตัถุดิบท่ีใช้ส าหรับเพิ่มเติมองค์ประกอบทางเคมีบางตวัซ่ึงวตัถุดิบ

หลกัมีปริมาณไม่เพียงพอ เช่น ทราย เพิ่มสัดส่วนของ Silica (Sio2)  ดินแดง เพิ่มในสัดส่วนของ 

Alumina (Al2O3) และ แร่เหล็กหรือดินลูกรัง เพิ่มในส่วนของ ธาตุเหล็ก (Fe2O3)  

4. Additive Materialsเป็นสารผสมเพิ่มท่ีใชป้รับปรุงคุณภาพของปูนซีเมนตท่ี์ส าคญั คือ การเติม

ยิปซัม เพื่อช่วยยืดระยะเวลาการแข็งตัว ปรับปรุงคุณสมบัติการหดตวั และพฒันาก าลังอัดของ

ปูนซีเมนต ์การเติมหินปูน เพื่อช่วยลดการหดตวั ซ่ึงจะช่วยชะลอการแตกร้าว และยงัมีสารผสมอ่ืนๆ

เช่น สารปอซโซลาน สารลดน ้า สารกระจายฟองอากาศ 

   

   
ภาพที ่7 วตัถุดิบ ก. ทราย ข. ดินแดง ค. แร่เหล็ก และ ง. ยปิซมั 

(ท่ีมา : http://methisaithong.com ,  http://www.noritake-scg.co.th)  

ก. ข. 

ค. ง. 



 

11 
 

4.2  การเตรียมวตัถุดิบ (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) 

การเตรียมวตัถุดิบส าหรับการผลิตปูนซีเมนตใ์นกรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง วตัถุดิบท่ีใชใ้น

การผลิตส่วนใหญ่จะใช้หินปูน หินดินดาน จากเหมืองหิน (Quarry) โดยท าการเจาะและระเบิดหิน 

จากนั้นล าเลียงหินไปยงัเคร่ืองยอ่ย (Crusher) เพื่อใหมี้ขนาดท่ีเล็กลงใกลเ้คียงกบัเพื่อให้ไดคุ้ณภาพท่ีมี

ความสม ่าเสมอ จากนั้นจะน าไปเก็บยงัท่ีจดัเก็บต่อไป (Raw Materials Storage) 

  

ภาพที ่8  เหมืองหิน (Quarry) 

(ท่ีมา : http://www.williamsstone.com)  

  
 

ภาพที ่9  ก.เคร่ืองยอ่ย (Crusher)  ข.ท่ีจดัเก็บวตัถุดิบ (Raw Materials Storage) 

(ท่ีมา : http://bg.weightlosszone.net/crusher/crusher , http://www.bedeschi.com)  

 

4.3 การบดวตัถุดิบ (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) 

การบดวตัถุดิบเร่ิมจากการล าเลียงวตัถุดิบชนิดต่างๆ เข้าถังเก็บวตัถุดิบแต่ละชนิด เพื่อ

ล าเลียงสู่ หมอ้บดวตัถุดิบ (Raw Mill) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะตอ้งควบคุมส่วนผสมของวตัถุดิบให้อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีก าหนด หมอ้บดวตัถุดิบจะท าการบดวตัถุดิบให้ละเอียด โดยระหว่างการบดจะให้ลมร้อนท่ี

เหลือจากระบบหม้อเผา ช่วยไล่ความช้ืนออกจากวตัถุดิบ ส่งผลให้วตัถุดิบท่ีผ่านการบดแล้วมี

ก. ข. 
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ความช้ืนต ่าลงมาก วตัถุดิบท่ีถูกบดละเอียดแล้ว จะถูกคดัแยกขนาดให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้มี

ลกัษณะคลา้ยแป้ง เรียกวา่ วตัถุดิบส าเร็จ (Raw Meal) จากนั้นวตัถุดิบจะถูกน าไปจดัเก็บยงัไซโล เพื่อ

รอป้อนเขา้หมอ้เผาต่อไป 

 

   
ภาพที ่10  หมอ้บดวตัถุดิบ (Raw mill) 

(ท่ีมา : http://www.zkg.de/en/index.html)  

4.4 การเผาเม็ดปูน (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) 

การเผาเมด็ปูน (Clinker Burning) มีขั้นตอนคือ น าวตัถุดิบล าเลียงเขา้สู่ระบบหมอ้เผา (Klin) 

ก่อนจะใส่วตัถุดิบหมอ้เผาตอ้งให้วตัถุดิบส าเร็จผ่าน Preheater เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความร้อน

ก่อนเขา้สู่ Burning Zone ภายในหมอ้เผา การเผาปูนเม็ดนั้นจะตอ้งควบคุมปริมาณวตัถุดิบส าเร็จท่ี

ป้อนเขา้หมอ้เผาให้เหมาะสมกบัก าลงัผลิตและการเผาเม็ดปูนจะใช้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 1,450 

องศาเซลเซียส 

วตัถุดิบส าเร็จท่ีถูกเผาจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีเกิดเป็นปูนเม็ดและถูกท าให้เย็น

ตวัอยา่งรวดเร็วท่ีบริเวณ Cooling Zone โดยการเป่าผา่นปูนเม็ดท่ีร้อนจดัเพื่อดึงความร้อนดงักล่าว

ออกไป ปูนเมด็ท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นกอ้นค่อนขา้งกลม มีสีเทาเขม้ 
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ภาพที ่11 ก. หมอ้เผา (Clinker burning) ข. ลกัษณะปูนเมด็หลงัการเผา 

 (ท่ีมา : http://cement.flsmidth.com/h/i/22697092-hot-kiln-sampler-the-fastest  

-way-to-monitor-the-pyro-process)  

 

เช้ือเพลิงท่ีใชใ้หพ้ลงังานความร้อนในการเผาปูนเมด็ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เช้ือเพลิงท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Nonrenewable Fuel) เช้ือเพลิงท่ีใชแ้ลว้หมดไป เช่น ถ่าน

หิน น ้ามนัเตา Pet Coke เป็นตน้ 

2. เช้ือเพลิงทดแทน (Secondary Fuel) เช้ือเพลิงทดแทน ช่วยลดมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม

และประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีใชแ้ลว้หมดไป สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทยอ่ยคือ เช้ือเพลิงชีวมวล 

(Biomass) และเช้ือเพลิงจากวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เช้ือเพลิงชีวมวลเป็น

วสัดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ข้ีเล่ือย เปลือกไม ้

กะลาปาล์ม เป็นตน้ ส่วนเช้ือเพลิงจากวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรม เช่น ยาง รถยนต ์ และน ้ ามนัใช้

แลว้ เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่12 เช้ือเพลิงทดแทน ก.แกลบ ข.เปลือกไม ้ค.กะลาปาลม์ และ ง.ยางรถยนต ์

(ท่ีมา : http://www.vcharkarn.com)  

ก. ข. 

ค. ง. 

ก. ข. 
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4.5 การบดปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) 

การบดปูนซีเมนต ์(Cement Grinding) โดยน าปูนเม็ดท่ีผา่นการเผาและยิปซมัล าเลียงลงไป

ยงัหมอ้บดปูนซีเมนต ์(Cement Mill) หมอ้บดปูนซีเมนตแ์บ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือห้องบดท่ี 

1 ท าหนา้ท่ีบดวตัถุดิบดว้ยการกระแทกดว้ยลูกบด (Grinding Ball) เป็นการบดแบบหยาบ ส่วนท่ี 2  

คือห้องบดท่ีท าหน้าท่ีบดละเอียดโดยใช้ลูกบดขนาดเล็กพร้อมกบัมีการฉีดน ้ าเพื่อลดอุณหภูมิด้วย 

จากนั้นปูนซีเมนตท่ี์ผ่านการบดในห้องท่ี 2 จะถูกลมดูดเขา้เคร่ืองคดัแยก ท าหน้าท่ีแยกขนาดอนุภาค

ของปูนซีเมนตใ์หไ้ดค้วามละเอียดท่ีตอ้งการ และถูกล าเลียงไปเก็บไวย้งัไซโลเก็บปูนซีเมนต ์

 

 

  
 

ภาพที ่13  ก.หมอ้บดปูน(ภายนอก) ข.หมอ้บดปูน(ภายใน)  และ ค.ลูกบด  

(ท่ีมา : http://www.inczk.com/Cement.html  , https://www.understanding-cement.com/mill.html# , 

http://www.varunaweb.com/cement-balls/grinding-ball-for-cement-mill-casting-ball-cement-balls/)  

 

4.6 การบรรจุ การขนส่ง และการจัดเก็บปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) , (ระพี

พนัธ์ุ เกษมศรี, 2513) 

การบรรจุปูนซีเมนต์สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง และปูนซีเมนต์ถุง 

ปูนซีเมนตผ์ง จะถูกล าเลียงจากไซโลไปยงัเตา้ปูนของรถปูนซีเมนตโ์ดยตรง ส่วนปูนซีเมนตถุ์งจะถูก

ล าเลียงเขา้เคร่ืองบรรจุปูนซีเมนตถุ์ง เพื่อความสะดวกต่อการจดัเก็บและขนส่ง โดยทัว่ไปปูนซีเมนต์

ถุงจะมีน ้าหนกั 50 กิโลกรัม 

ข. ค. 

ก. 
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ปูนซีเมนต์เป็นว ัสดุท่ีไวต่อความช้ืนสูง ด้วยเหตุน้ีจึงต้องมีการจัดเก็บไว้ในท่ีแห้ง            

หากปูนซีเมนต์สัมผสักับความช้ืนจะท าให้คุณสมบัติเปล่ียนไปจะมีก าลังต ่ าเม่ือน าไปใช้งาน        

โรงงานอุตสาหกรรมคอนกรีตขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น โรงงานคอนกรีตส าเร็จรูป โรงงาน

คอนกรีตผสมเสร็จจะนิยมใชปู้นผงจากไซโลปูนซีเมนต ์ส่วนร้านคา้จ าหน่าย โรงงานคอนกรีตขนาด

เล็กนิยมใช้ปูนซีเมนต์ถุงจึงจ าเป็นตอ้งมีโรงเก็บท่ีมีพื้นรองรับท่ีแข็งแรง มีไมร้องท่ีพื้นก่อนวางถุง

ปูนซีเมนต์ โรงเก็บควรมีผนงัและหลงัคามิดชิด กนัไดท้ั้งลมและน ้ า รวมไปถึงควรมีการจดัวางอยา่ง

เป็นระเบียบ ระยะเวลาในการจดัเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน หรือหากเป็นฤดูฝนท่ีมีความช้ืนสูง ควร

จดัเก็บไม่เกิน 1 เดือน ในกรณีท่ีตอ้งน าไวก้ลางแจง้ ตอ้งวางถุงปูนซีเมนตใ์ห้สูงเหนือพื้นและใชผ้า้ใบ

หรือพลาสติกคลุมใหมิ้ดชิด  

 

5. การเลอืกใช้และการประยุกต์ใช้ปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548), (พงศพ์นั วรสุนทโรสถ , 

2544) 

นอกจากคุณภาพของปูนซีเมนตท่ี์ดีและมีมาตรฐาน การเลือกประเภทปูนซีเมนต์ให้เหมาะสมต่อการใช้
งานก็ถือวา่เป็นเร่ืองส าคญั เพราะจะสามารถช่วยลดค่าใชจ่้าย ระยะเวลา รวมไปถึงเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดต้ามสภาวะการใชง้าน  

 
5.1 ปูนซีเมนต์ส าหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลติภัณฑ์คอนกรีต  

ปูนซีเมนต์ส าหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลิตภณัฑ์คอนกรีต คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย มอก. 15 เล่ม 1 ขอ้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ ไดแ้บ่งปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนดอ์อกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภทท่ี 1 :  ปูนซีเมนตท่ี์ใชท้ัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการคุณภาพพิเศษ 

ประเภทท่ี 2 :  ปูนซีเมนตท่ี์ใชเ้ม่ือตอ้งการความทนซลัเฟตปานกลางหรือเกิดความร้อนปานกลางขณะ

ท าปฏิกิริยากบัน ้า 

ประเภทท่ี 3 :  ปูนซีเมนตท่ี์ใชเ้ม่ือตอ้งการค่าความตา้นแรงอดัสูงไดเ้ร็ว 

ประเภทท่ี 4 :  ปูนซีเมนตท่ี์ใชเ้ม่ือตอ้งการความร้อนต ่าขณะท าปฏิกิริยากบัน ้า 

ประเภทท่ี 5 :  ปูนซีเมนตท่ี์ใชเ้ม่ือตอ้งการความทนซลัเฟตสูง 
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5.1.1 ประเภทที ่1 :  ปูนซีเมนต์ทีใ่ช้ทัว่ไปทีไ่ม่ต้องการคุณภาพพเิศษ 

ปูนซีเมนต์ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในประเทศไทยใช้ท าคอนกรีต ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ตอ้งการคุณภาพ

พิเศษ คอนกรีตทัว่ไป เช่น อาคาร พื้นอาคาร ถนน สะพาน ถงัเก็บน ้ า ท่อน ้ า โครงสร้างคอนกรีตท่ี

ตอ้งการความแขง็แรง เช่น สะพานขนาดใหญ่ สนามกีฬา อาคารสูง เป็นตน้ 

 
  

ภาพที ่14  ก.พื้นอาคาร ข.ท่อน ้า  

(ท่ีมา : https://www.benjachaiblock.com , http://202.129.59.73/nana/know/070157/floor/floor.htm)  

 

 
 

ภาพที ่15  ก.อาคารสูง  ข.สะพานขนาดใหญ่  

(ท่ีมา : https://www.thenational.ae/international, 

http://www.tca.or.th/tca_website/frontends/newsdetail/244 )  

 

5.1.2 ประเภทที่ 2 :  ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตปานกลางหรือเกิดความร้อนปาน

กลางขณะท าปฏิกริิยากบัน า้ 

 ปูนซีเมนต์ท่ีให้ความร้อนขณะท าปฏิกิริยากบัน ้ า จากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ปานกลาง และอตัรา

การเกิดความร้อนชา้ จึงลดโอกาสการแตกร้าวจากความร้อนไดดี้ใชก้บังานโครงสร้างท่ีมีความหนามาก 

ก. ข. 

ก. ข. 
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เช่น ตอม่อขนาดใหญ่ ฐานรากขนาดใหญ่ ก าแพงกนัดินท่ีหนามากๆ โครงสร้างคอนกรีตท่ีสัมผสัดินท่ีมี

ซลัเฟตสูงกวา่ปกติแต่ไม่ถึงระดบัรุนแรง 

 

   
 

ภาพที ่16  ก.ตอม่อขนาดใหญ่  ข.ฐานรากขนาดใหญ่ 

(ท่ีมา : http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp?redline=5303201)  

 

5.1.3 ประเภทที ่3 :  ปูนซีเมนต์ทีใ่ช้เมื่อต้องการค่าความต้านแรงอดัสูงได้เร็ว 

 ปูนซีเมนตท่ี์ใหก้ าลงัอดัสูงในระยะแรก เน่ืองจากมีความละเอียดสูงเหมาะส าหรับงานคอนกรีต

ท่ีตอ้งการใช้งานเร็ว มกัใช้หล่อผลิตภณัฑ์ เช่น แผ่นพื้นอดัแรง เสาเข็มอดัแรง เสาไฟฟ้า คาน และ

หมอนรองรถไฟ เป็นตน้ 

 

   
 

ภาพที ่17 ก.เสาไฟฟ้า ข.หมอนรองรถไฟ  

(ท่ีมา : http://portal.rotfaithai.com/index.php , http://m.matichon.co.th)  

 

ก. ข. 

ก. ข. 
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5.1.4 ประเภทที ่4 :  ปูนซีเมนต์ทีใ่ช้เมื่อต้องการความร้อนต ่าขณะท าปฏิกริิยากบัน า้ 

 ปูนซีเมนต์ท่ีให้ปริมาณและอตัราความร้อนขณะท าปฏิกิริยากบัน ้ า จากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ต ่า 

เกิดความร้อนน้อยกวา่ปูนซีเมนตป์ระเภท 2 และมีการพฒันาก าลงัอดัต่อเวลาการบ่มช้ากวา่ปูนซีเมนต์

ประเภทอ่ืนๆ หรือค่อยๆเซทตวัอยา่งชา้ๆ จึงลดโอกาสการแตกร้าวจากความร้อนและการขยายตวัไดดี้

เหมาะส าหรับการสร้างเข่ือน   

 
ภาพที ่18  เข่ือน (ภูมิพล) 

(ท่ีมา : http://www2.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106560)  

 

5.1.5 ประเภทที ่5 :  ปูนซีเมนต์ทีใ่ช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตสูง 

 ปูนซีเมนต์ท่ีช่วยป้องกันไม่ให้ซัลเฟตจากภายนอกเข้ามาท าลายเน้ือคอนกรีตไม่สามารถ

ตา้นทานต่อกรดและสารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนรุนแรงได้เหมาะส าหรับโครงสร้างท่ีต้องสัมผสักบัเกลือ   

ซลัเฟตสูง เช่น งานก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย โครงสร้างใตดิ้น และ โครงสร้างท่ีมีการสัมผสักบัน ้ าเสีย

โดยตรง เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่19  บ่อบ าบดัน ้าเสีย 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=lF_iuc-NhAQ)  
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ภาพที ่20  โครงสร้างใตดิ้น 

(ท่ีมา : https://pantip.com/topic/34722994)  

 

5.2  สีซีเมนต์ส าเร็จรูป (จระเข ้คอร์ปอเรชัน่) 

สีซีเมนตส์ าเร็จรูป เป็นนวตักรรมใหม่ในการผสานอนุภาคสีลงในเน้ือซีเมนต ์จดัเป็นการปฏิวติั

วงการสีท่ีให้การยึดเกาะลึกกบัผนงัซีเมนต์เสมือนเป็นเน้ือเดียวกนัไม่ใช่แค่เคลือบปิดผิวให้ความสวย

ทน และเป็นธรรมชาติ ไม่ตอ้งใชร้องพื้นไม่มีสารระเหยเป็นพิษ ไม่เป็นฝุ่ น สวยเป็นธรรมชาติ ซ่ึงทาง

บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เป็นผูคิ้ดคน้และพฒันานวตักรรมน้ีข้ึน จระเข ้คลัเลอร์ สตคัโค คือ

มอร์ตา้สีชนิดพิเศษให้ความคงทนสูง ทนทุกสภาวะ เหมาะส าหรับผนงัภายนอก สามารถสร้างสรรค์

ผนงัใหมี้มิติโดดเด่นไดม้ากมายตอบรับการออกแบบไดเ้ป็นอยา่งดี ให้คุณสมบติัเด่นเป็นมอร์ตา้สีชนิด

พิเศษ มีความทนทานต่อสภาพอากาศท่ีแปรปรวน สีไม่ซีดจางหรือเส่ือมสภาพเป็นฝุ่ นผง ไม่ลอกล่อน 

สามารถปกป้องโครงสร้างคอนกรีตจากการกดักร่อนของไอเค็ม และรังสี UV ท่ีรุนแรง ตามแนวชายฝ่ัง

ทะเล คงความสวยงามและยดือายุการใชง้านของอาคารมีอายุการใชง้านยาวนานกวา่ 15 ปี ชั้นสีมีความ

แกร่งทนต่อการขดัถูและเช็ดท าความสะอาดง่าย ลดภาระการดูแลรักษา เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ลกัษณะการใชง้านสีซีเมนตส์ าเร็จรูปเป็นวสัดุท่ีใชท้าผิวปูนซีเมนต์ผนงัปูนฉาบหรืออิฐเพื่อให้

สีสันท่ีสวยงามเหมือนการทาสีทัว่ไปเน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีผลิตมาจากซีเมนต์ท าให้มีความคงทนสูง

สามารถใชไ้ดดี้ทั้งภายในและภายนอกใชต้กแต่งสร้างมิติเติมจินตนาการบนผนงัให้สวยลึก มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัยิ่งข้ึนบนผิวผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีตผนังอิฐมอญ อิฐบล็อกผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนัง

ส าเร็จรูปต่างๆ ใช้ไดท้ั้งภายนอกหรือภายใน โดยเฉพาะผนงัภายนอกท่ีตอ้งการความคงทนและการ
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ปกป้องเป็นพิเศษ ใช้งานเพียงผสมน ้ าแลว้ใช้แปรงหรือลูกกล้ิงทา บนพื้นผิวท่ีตอ้งการเช่น  ผนงัปูน

ฉาบ  คอนกรีต  วสัดุจากธรรมชาติ เช่น ดิน ดินเผา  หรือวสัดุแปรรูปท่ีมี ซีเมนต์ผสม เช่น ไม้

สังเคราะห์  ไมซี้เมนตไ์ยหิน ฯลฯ (https://www.jorakay.co.th/th/product/crocodile-color-cement.html) 

 
 

ภาพที ่23  สีซีเมนตส์ าเร็จรูป 
(ท่ีมา : https://www.jorakay.co.th/th/product/crocodile-color-cement.html)  

 

5.3 วสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต์ด้วยกระดาษเหลอืใช้ (ก่อพงศ ์หงษศ์รี ขวญัใจ สมบุญ , 2559) 

คุณก่อพงศ ์หงษ์ศรี และ คุณขวญัใจ สมบุญ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษาวิจยัเร่ืองการ

ปรับปรุงคุณภาพดา้นกายภาพและคุณภาพเชิงกลของวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต์ดว้ยเศษกระดาษ

เหลือใช ้เป็นการน าเยื่อจากกระดาษประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น กระดาษพิมพเ์ขียน กระดาษหนงัสือพิมพ ์

กล่องกระดาษและเศษกระดาษรวม ซ่ึงก าหนดอตัราส่วนของเยื่อกระดาษ ผสมลงในปูนซีเมนต ์ยิปซัม 

ทราย น ้ า ในอตัรา     0.1 : 1 : 0.25 : 0.25 : 4 ตามล าดบั เพื่อหาชนิดของเยื่อจากกระดาษท่ีเหมาะสมใน

การผลิตเป็นวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนตด์ว้ยเศษกระดาษเหลือใช ้

วตัถุดิบท่ีใช้ประกอบดว้ย ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (ปูนซีเมนต์ท่ีใชท้ัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการคุณภาพ

พิเศษ), ยปิซมัส าหรับงานก่อสร้าง, ทรายแม่น ้ า ร่อนผา่นตะแกรง 2.38 มิลลิเมตร (8 Mesh), น ้ าประปา, 

เศษกระดาษประเภทต่างๆ คือ เศษกระดาษพิมพเ์ขียน เศษกระดาษหนงัสือพิมพ ์เศษกล่องกระดาษ และ

เศษกระดาษรวมซ่ึงเป็นการน าเศษกระดาษพิมพเ์ขียน เศษกระดาษหนงัสือพิมพ ์และเศษกล่องกระดาษ

มาผสมกนัในอตัราส่วน 1:1:1 น ามาผสมตามอตัราส่วน จากนั้นเทลงแบบพิมพ ์ขนาด 150 x 150 x 15 

เซนติเมตร ปาดผิวให้เรียบ แล้วทิ้งไวเ้ป็นเวลา 3 ชั่วโมง จึงถอดออกจากแบบพิมพ์ น าไปตากไวท่ี้

อุณหภูมิหอ้ง เม่ือครบ 28 วนั จึงน าไปทดสอบ  
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ภาพที ่24 ตวัอยา่งช้ินทดสอบและพื้นผวิของวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต ์

ท่ีผสมเยือ่จากเศษกล่องกระดาษ (ท่ีมา :วารสารผลงานวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ, 2559) 

 

การทดสอบประกอบด้วย การทดสอบความหนาแน่น (Density) การดูดซึมน ้ า (Water 

absorption) การพองตวัทางความหนา (Thickness swelling) สมบติัมอดูลสัการตกร้าว (Modulus of 

rupture, MOR) สมบติัมอดูลสัยืดหยุน่ (Modulus of elasticity, MOE) ทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 

5908-2003 : Particleboards และผลการทดสอบเชิงกลของวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต ์ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 3   

ตารางที ่3 แสดงสมบติัเชิงกลของวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต ์

วสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต ์
ความ

หนาแน่น 
g/cm3 

การดูดซึม
น ้ า % 

การพองตวั
ทางความ
หนาแน่น % 

มอดูรัสการ
แตกร้าว 

MPa 

มอดูรัส
ยดืหยุน่ 

MPa 

ไม่ไดผ้สมเยือ่กระดาษ 2,667 17.6 0.15 1.771 1,014 
ผสมเยือ่จากเศษกระดาษพิมพเ์ขียน 2,572 41.8 1.12 1.628 1,610 
ผสมเยือ่จากเศษกระดาษหนงัสือพิมพ ์ 2,328 42.6 1.34 1.561 1,859 
ผสมเยือ่จากเศษกล่องกระดาษ 2,215 44.1 1.56 1.384 2,424 
ผสมเยือ่จากเศษกระดาษผสม 2,443 43.5 1.35 1.474 1,709 

 

ผลจากการศึกษาวจิยัพบวา่เม่ือเติมเยื่อจากเศษกระดาษลงไปในวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต์

ท าใหว้สัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนตมี์ค่าความหนาแน่นและมอดูลสัการตกร้าวลดลง การดูดซึมน ้ า การ

พองตวัทางความหนาและมอดูลสัยืดหยุน่เพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นวา่เยื่อจากเศษกระดาษสามารถน ามาใช้

เป็นส่วนผสมในวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนตไ์ด ้สามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ ท า

ใหข้ึ้นรูปแบบไดห้ลากหลายมากข้ึน มีน ้าหนกัเบา การตดั ดดั เจาะและยดึท าไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการ

ลดตน้ทุนการผลิตเพราะมีการน าวสัดุเหลือใชม้าเป็นวตัถุดิบอีกดว้ย 
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ภาพที ่25 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากวสัดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนตท่ี์ผสมเยื่อจากเศษกล่อง

กระดาษ  (ท่ีมา :วารสารผลงานวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ, 2559) 

 

6. มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม , 2548) , (วนิิต ช่อวิเชียร , 

2529) , (พงศพ์นั วรสุนทโรสถ , 2544) , (ปริญญา จินดาประเสริฐ , 2547) 

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบปูนซีเมนต์จะมีการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการเป็นวตัถุดิบ เช่น 

การหาองคป์ระกอบทางเคมี ขนาดอนุภาคและความละเอียด ขั้นตอนการตรวจสอบสัดส่วนการผสม เช่น การ

ตรวจสอบความขน้เหลวการไหลตวั ระยะการก่อตวั การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ

ในรูปของผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ เช่นการทดสอบก าลงัอดั มาตรฐานการชักตวัอย่างปูนซีเมนต์ส าหรับการ

ทดสอบ เป็นตน้ 

 โดยตวัอยา่งมาตรฐานการทดสอบ จากมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย และ มาตรฐาน

การทดสอบของประเทศอเมริกา American Society for Testing and Materials (ASTM) ท่ีมีการน าไปใช ้แบ่ง

ออกตามประเภทการตรวจสอบคุณสมบติัของปูนซีเมนต ์มีดงัน้ี   
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6.1 มาตรฐานการหาองค์ประกอบทางเคมีในแต่ละองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ 

- มอก. 15 เล่ม 18 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 18 การวเิคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต ์        

ไฮดรอลิก 

- ASTM C114  Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement  

- ASTM C1365 Standard Test Method for Determination of the Proportion of Phases in 

Portland Cement and Portland-Cement Clinker Using X-Ray Powder Diffraction Analysis 

6.2 มาตรฐานการวดัค่าความอยู่ตัวในการทดสอบการขยายตัวโดยวธีิออโตเคลฟ 

- มอก. 15 เล่ม 11 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 11 การทดสอบหาการขยายตวัของปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด ์ดว้ยวธีิออโตเคลฟ 

- ASTM C151 Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement 

6.3 มาตรฐานการตรวจสอบระยะเวลาการก่อตัว 

- มอก. 15 เล่ม 9 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 9 การหาระยะเวลาการก่อตวัของปูนซีเมนต ์  

ไฮดรอลิกโดยใชเ้ขม็แบบไวแคต 

- มอก. 15 เล่ม 10 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 10 การหาระยะเวลาการก่อตวัของปูนซีเมนต ์  

ไฮดรอลิกโดยใชเ้ขม็กิลโมร์ 

- ASTM C191 Standard Test Methods for Time of Setting Hydraulic Cement by Vicat Needle 

- ASTM C266 Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic-Cement Paste by 

Gillmore Needles 

6.4 มาตรฐานการตรวจสอบความข้นเหลว แสดงความสามารถในการเคลือ่นที่หรือการไหลของ

ซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ตาร์ที่ผสมเสร็จใหม่ 

- มอก. 2757  เล่ม 8 มาตรฐานอุตสาหกรรม วธีิทดสอบปูนซีเมนต ์เล่ม 8  วธีิทดสอบปริมาณน ้า

ท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดค้วามขน้เหลวปกติของซีเมนตไ์ฮดรอลิกเพสต.์ 

- ASTM C187 Standard Test Method for Amount of Water Required for Normal Consistency 

of Hydraulic Cement Paste 

6.5 มาตรฐานการชักตัวอย่างปูนซีเมนต์ส าหรับการทดสอบ 

- มอก. 15 เล่ม 16 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 16 การชกัตวัอยา่งและการยอมรับปูนซีเมนต ์   

ไฮดรอลิก 
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- ASTM C183 Standard Practice for Sampling and the Amount of Testing of Hydraulic 

Cement 

6.6 มาตรฐานการตรวจสอบขนาดอนุภาคและความละเอยีดของปูนซีเมนต์ 

- มอก. 15 เล่ม 4 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 4 วธีิทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต ์       

ไฮดรอลิก โดยใชแ้ร่งขนาด 45 ไมโครเมตร 

- มอก. 15 เล่ม 5 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 5 วธีิทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต ์     

ปอร์ตแลนด์โดยใชเ้ทอร์บิดิมิเตอร์ 

- มอก. 15 เล่ม 6 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 6 วธีิทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต ์    

ปอร์ตแลนด์โดยเคร่ืองแอร์เพอร์มีอะบิลิตี 

- ASTM C430 Standard Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by the 45-μm (No. 

325) Sieve 

- ASTM C115 Standard Test Method for Fineness of Portland Cement by the Turbidimeter 

- ASTM C204 Standard Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by Air-Permeability 

Apparatus 

6.7 มาตรฐานการทดสอบค่าความร้อนจากปฏิกริิยาไฮเดรช่ัน 

- มอก. 15 เล่ม 7 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 7 การทดสอบความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา

ระหวา่งปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกกบัน ้า 

- ASTM C109 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars 

(Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens) 

6.8 มาตรฐานการทดสอบก าลงัอัด 

6.8.1 มาตรฐานการทดสอบก าลงัอัดของมอร์ตาร์ 

- มอก. 15 เล่ม 12 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์เล่มท่ี 12  วธีิทดสอบความตา้นทานแรงอดัของ    

มอร์ตาร์ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก 

- ASTM C109 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars 

(Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens) 
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6.8.2 มาตรฐานการท าตัวอย่างและการทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต ตัวอย่างคอนกรีตรูป

ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร และมาตรฐาน

การท าตัวอย่างคอนกรีตรูปคานขนาด 15x15x60 เซนติเมตร  

- ASTM C192 Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the 

Laboratory 

6.8.3 มาตรฐานการทดสอบก าลงัอัดของคอนกรีตส าหรับตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร 

- ASTM C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 
Specimens 

6.8.4 มาตรฐานการทดสอบก าลงัอัดส าหรับตัวอย่างคอนกรีตรูปคานขนาด 15x15x60 

เซนติเมตร 

- ASTM C78 Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam 
with Third-Point Loading) 
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7. บทสรุป 

ปูนซีเมนต์ท่ีเราน ามาใช้มาจากการน าวตัถุดิบท่ีเรารู้จกักนัประเภท หิน ดิน ทราย เช่น หินปูน ดินขาว 
ดินสอพอง ดินดาน ดินด า ดินแดง ทราย แร่เหล็กหรือดินลูกรัง และยิปซมั ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีไดม้าจากเหมืองแร่
ธรรมชาติ โดยทัว่ไปแลว้แหล่งวตัถุดิบในแต่ละแหล่งจะใหคุ้ณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการก่อเกิดใน
แต่ละภูมิประเทศ ดว้ยเหตุน้ีผูผ้ลิตจึงจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบวตัถุดิบขั้นตน้ เพื่อให้มีคุณภาพสม ่าเสมอก่อน
การน ามาใช ้เม่ือไดว้ตัถุดิบท่ีไดม้าตรฐานแลว้ วตัถุดิบแต่ละชนิดจะท าปฏิกิริยากนัในขั้นตอนการเผาเพื่อให้ได้
เป็นปูนซีเมนต ์และน าไปทดสอบให้ไดต้ามมาตรฐาน เพื่อการคาดการณ์และเป็นการควบคุมคุณภาพก่อนการ
ใช้งานอีกทางหน่ึง ทางกรมวิทยาศาสตร์มีบริการทดสอบ วิเคราะห์ วตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์ และรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ในหลายด้าน ซ่ึงมีบริการทดสอบด้านวสัดุก่อสร้าง ประเภทปูนซีเมนต์ผสม เช่น มาตรฐานการ
ตรวจสอบระยะเวลาการก่อตัว มาตรฐานการทดสอบก าลังอัด เป็นต้น และส าหรับผูใ้ช้งานในการเลือก
ปูนซีเมนต์ให้ถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้านก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขั้น  
เน่ืองจากปูนซีเมนตแ์ต่ละประเภทจะใหคุ้ณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ชค้วรแจง้รายละเอียดและวตัถุประสงค์การ
ใชง้านอยา่งชดัเจนแก่ผูข้าย เพื่อใหไ้ดปู้นซีเมนตท่ี์มีคุณสมบติัตรงกบัลกัษณะการใชง้านต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

เอกสารอ้างองิ 

ก่อพงศ ์หงษศ์รี, ขวญัใจ สมบุญ. (2559). การปรับปรุงคุณภาพดา้นกายภาพและเชิงกลของวสัดุตกแต่งประเภท

ปูนซีเมนตด์ว้ยเศษกระดาษเหลือใช.้ วารสารผลงานวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 5. 

บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม. (2548). ปูนซีเมนต์และการประยกุต์ใช้งาน (Cement and applications) 

(พิมพค์ร้ังท่ี 1). (690.028 ป 415 2548) 

ปริญญา จินดาประเสริฐ. (2547). ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และ คอนกรีต (Cement, Pozzolan and Concrete) 

(พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ : สมาคมคอนกรีตไทย. (691.3 ป 17 2547) 

พงศพ์นั วรสุนทโรสถ. (2544). วสัดุก่อสร้าง (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชัน่. (691 พ 132 2544)   

ระพีพนัธ์ุ เกษมศรี. (2513). ค าแนะน าในการผลิตคอนกรีตท่ีดี (พิมพค์ร้ังท่ี 1). (691.3 ร 116)  

วนิิต ช่อวเิชียร. (2529).  คอนกรีตเทคโนโลยี  (พิมพค์ร้ังท่ี 7). (691.3 ว 35 2529) 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2555). ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพ.  

มอก. 15 เล่ม 1-2555 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2519). ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของ

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 45 ไมโครเมตร. มอก. 15 เล่ม 4-2519 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2519).  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 5 วิธีทดสอบความละเอียด

ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยใช้เทอร์บิดิมิเตอร์.  มอก. 15 เล่ม 5-2519 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2521).   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 6 วิธีทดสอบหาความละเอียด

ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยเคร่ืองแอร์เพอร์มีอะบิลิตี. มอก. 15 เล่ม 6-2521 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2521).  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 7 การทดสอบความร้อนท่ี

เกิดขึน้จากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับน า้. มอก. 15 เล่ม 7-2521, 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม. (2521). มาตรฐานอุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8  วิธี

ทดสอบปริมาณน า้ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์. มอก. 2752 เล่ม 

8-2559 



 

28 
 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2518).  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 9 การหาระยะเวลาก่อตัวของ

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้เขม็แบบไวแคต. มอก. 15 เล่ม 9-2518, 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2518).  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 10 การหาระยะเวลาก่อตัวของ

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เขม็แบบกิลโมร์. มอก. 15 เล่ม 10-2518 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2521). ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 11 การทดสอบหาการขยายตัว

ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยวิธีออโตเคลฟ. มอก. 15 เล่ม 11-2521 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2532).  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านทาน

แรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก. มอก. 15 เล่ม 12-2532 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2535).  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการ

ยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก. มอก. 15 เล่ม 16-2535 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. (2519). ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 18 การวิเคราะห์ทางเคมีของ

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก. มอก. 15 เล่ม 18-2519, 

เอมมอส, ปีเตอร์ เฮช (2551). การซ่อมแซมคอนกรีตและการบ ารุงรักษา  Concrete Repair and Maintenance ปี

เตอร์ เฮช. เอมมอส (พิมพค์ร้ังท่ี 1). ผูแ้ปล, สืบศกัด์ิ พรหมบุญ, ชูเลศ จิตเจือจุน, ปรนิก จิตตอ์ารีกุล.  

กรุงเทพฯ : เอสซีจีซีเมน. (691.30288 อ 56 2551)   

ASTM International (2017), C109/C109M-16a : Standard Test Method for Compressive Strength of 
Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), Annual book of ASTM 
standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C114-15 : Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement, 
Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C115/C115M-10e1 : Standard Test Method for Fineness of Portland Cement by 
the Turbidimeter (Withdrawn 2018), Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C151/C151M-16 : Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic 
Cement, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  



 

29 
 

ASTM International (2017), C183/C183M-16 : Standard Practice for Sampling and the Amount of Testing of 
Hydraulic Cement, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C187-16 : Standard Test Method for Amount of Water Required for Normal 
Consistency of Hydraulic Cement Paste, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C191-13  : Standard Test Methods for Time of Setting Hydraulic Cement by 
Vicat Needle, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C204-16 : Standard Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by Air-
Permeability Apparatus, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C266-15 : Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic-Cement Paste 
by Gillmore Needles, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017),  C430-08(2015) : Standard Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by 
the 45-μm (No. 325) Sieve, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C1365-06(2011) : Standard Test Method for Determination of the Proportion of 
Phases in Portland Cement and Portland-Cement Clinker Using X-Ray Powder Diffraction Analysis, 
Annual book of ASTM standards Sect.4 V.1  

ASTM International (2017), C39/C39M-17a : Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical 
Concrete Specimens, Annual book of ASTM standards Sect.4 V.2  

ASTM International (2017),  C78/C78M-16 : Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using 
Simple Beam with Third-Point Loading), Annual book of ASTM standards Sect.4 V.2  

ASTM International (2017), C192/C192M-16a : Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete 
(Using Simple Beam with Third-Point Loading), Annual book of ASTM standards Sect.4 V.2 

Japanese Industrial Standards (2003). Particleboards. JIS A5908 : 2003 

บริษทั จระเข ้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั . ข้อมูลสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์. [ออนไลน์] [อา้งถึงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561] 
เขา้ถึงจาก : https://www.jorakay.co.th/th/product/crocodile-color-cement.html 

 


