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การทาํวิจยัน้ีเพื่อศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพของเถา้ลอยจากถ่านหินของโรงไฟฟ้า ก 

เทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเถา้ลอยจากถ่านหินใชใ้นวสัดุคอนกรีต มอก.2135-2545 

โดยการทดสอบความละเอียด ดัชนีกําลัง ปริมาณนํ้ าท่ีต้องการ และการคงตัว วิธีการศึกษา 

แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ศึกษาความละเอียดของเถา้ลอยจากถ่านหิน ศึกษาดชันีกาํลงัท่ีอาย ุ7 วนั และ 

28 วนั และปริมาณนํ้ าท่ีต้องการของเถ้าลอยจากถ่านหินเม่ือเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ประเภท 1 โดยใช้สัดส่วนเถ้าลอยจากถ่านหินแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1  

ร้อยละ 20, 30 และ 50 ศึกษาการคงตวัของเถา้ลอยจากถ่านหิน โดยใชส้ัดส่วนเถา้ลอยจากถ่านหิน

แทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ร้อยละ 20, 30 และ 50 วิเคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบ

โดยใชส้ถิติ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ความละเอียด (ปริมาณท่ีค้างบนแร่ง 45 ไมโครเมตร โดยร่อน 

แบบเปียก) ของเถา้ลอยจากถ่านหินของโรงไฟฟ้า ก เป็นไปตามเกณฑท่ี์มอก. 2135-2545 กาํหนด 

ดัชนีกําลังท่ีอายุ 7 วนั และ 28 วนั เม่ือเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ท่ีสัดส่วน 

ร้อยละ 20 และร้อยละ 30 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี มอก. 2135-2545 กาํหนด แต่ท่ีสัดส่วนร้อยละ 50  

ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี  ม อ ก .  2135-2545 กํา ห น ด  ป ริ ม า ณ นํ้ า ท่ี ต้อ ง ก า ร เ ม่ื อ เ ที ย บ กับ 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และการคงตัวท่ีสัดส่วนร้อยละ 20, 30 และ 50 เป็นไปตาม 

เกณฑท่ี์มอก. 2135-2545 กาํหนด 

 



ABSTRACT 

Title of Independent Study The physical characteristics of coal fly ash of the power plants 

compared with the Thai Industrial Standards 

Author Miss Phatcharaphorn Singhabut 

Degree Master of Science (Environmental management) 

Year 2019 

 

 

This study is aimed to study the physical characteristics of coal fly ash from the power plants 

compared with the Thai Industrial Standards of coal fly ash used in concrete materials   

(TIS. 2135-2545) by testing the fineness, strength activity index with Portland cement, water requirement 

and soundness. Method of the study is divided into three parts i.e. 1) Study the fineness of coal fly ash,  

2) The strength activity index with Portland cement type 1 at 7 days and 28 days, 3) The water requirement 

with Portland cement by using the proportion of coal fly ash instead of Portland cement type 1 at 20, 30 and 

50 percent and 4) The Soundness was studied the proportion of coal fly ash instead of Portland cement type 

1 at the proportion of 20, 30 and 50 percent. The data was analyzed and compared by using F-test statistic 

at the significance level of 0.05. 

The results of the study found that the Fineness by the 45 micrometers by wet sieve of  

coal  fly ash of the power plant is in accordance with the acceptance criteria of TIS. 2135-2545.  

The Strength activity index compared with Portland cement Type I at 7 days and 28 days at  

the proportion of 20 and 30 percent are in accordance with the acceptance criteria of TIS. 2135-2545 but at 

the proportion of 50 percent does not meet the acceptance criteria of TIS. 2135-2545. The Water requirement 

compared with Portland cement Type I and the Soundness at the proportion of 20, 30 and 50 percent are in 

accordance with the acceptance criteria of TIS. 2135-2545. 
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