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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบมวลรวมของทรายและหินฝุ่น ออกแบบส่วนผสมใหม่โดยใช้
น้ําหนักของหินฝุ่นแทนทรายในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จ ในสัดส่วนของหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 0, 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 รวมทั้งหมด 11 สัดส่วน โดยมีสัดส่วนของหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 0
เป็นสัดส่วนควบคุม กําหนดค่ายุบตัวที่ 7.5 ± 2.5 เซนติเมตร และทดสอบค่ากําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จที่
ออกแบบใหม่ 3 ประเภท ดังนี้ กําลังอัดที่ 210, 240 และ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุ 7, 14, และ
28 วัน ตามลําดับ
ผลการทดสอบมวลรวมพบว่า ทรายและหินฝุ่น มีค่าโมดูลัส ค่าความละเอียด ความถ่วงจําเพาะ การ
ดูดซึม หน่วยน้ําหนัก และความชื้น ใกล้เคียงกันและอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด สามารถนําไปใช้ในการผสมคอนกรีต
ผสมเสร็จได้ ผลการทดสอบค่าการรับกําลังอัดที่เหมาะสมที่สุด มีดังนี้ (1) ค่าการรับกําลังอัดที่ 210 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ใช้สัดส่วนหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 90 (2) ค่าการรับกําลังอัดที่ 240 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ใช้สัดส่วนหินฝุ่นแทนทรายที่ร้อยละ 80 และ (3) ค่ากําลังอัดที่ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรใช้
สัดส่วนหินฝุ่นแทนทรายที่ร้อยละ 100
คําสําคัญ : หินฝุ่น ทราย มวลรวม คอนกรีตผสมเสร็จ
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The Substitution of Sand by Stonedust
in Ready Mixed Concrete∗
Ratsawat Kingkaew∗∗ Phantarida Chaijit∗∗ Veerapong Chotchuay∗∗∗
and Janya Chaihan∗∗∗∗
Abstract
This research project was aimed at examining the aggregated weights of sand and
stonedust in ready mixed concrete. The concrete mixture was redesigned in varying degrees
of stonedust concentration to substitute sand as 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100
percent, while the control value of stonedust as substitution of sand was 0 percent. The
slump value was set between 7.5 ± 2.5 centimeters. The three compressive strength values
of the newly designed ready mixed concrete of 210, 240, and 280 kilograms per square
centimeter were examined at the age of 7, 14 and 28 days, respectively.
The results showed that the aggregated weights of sand and stonedust in terms of
fineness modulus, specific gravity, absorption, unit weight of aggregate and moisture content
were about the same and at the acceptable level. Therefore, stonedust can be used to
substitute sand in preparing ready mixed concrete. With regards to compressive strength per
square centimeter, (1) it was found that there were 3 strengths of 210, 240 and 280 kilograms
be suitable for substituted stonedust instead of sand at concentration of 90, 80 and 100
percent, respectively.
Key words: Stonedust; Sand; Aggregated Weight; Ready Mixed Concrete

∗

This Research was funded from the Commission on Higher Education and Phathong 24 Company Ltd.
∗∗
Faculty Member, Southern College of Technology, Nakhon Si Thammarat Province.
∗∗∗
Assistant to the President, Walailak University, Nakhon Si Thammarat Province.
∗∗∗∗
Staff, Phathong 24 Company Ltd., Nakhon Si Thammarat Province.

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

บทนํา
ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมคอนกรี ต
ผสมเสร็จ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการ ประเภทการ
ก่อสร้าง มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการก่อสร้าง
ที่ อ ยู่ อ าศั ย โรงงานอุ ต สาหกรรม ถนน และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยการดําเนินงานทั้งหมดจะต้อง
ใช้คอนกรีตเป็นองค์ประกอบหลัก เพราะคอนกรีต
เป็ น วั ส ดุ ที่ ส ามารถออกแบบให้ รั บ น้ํ า หนั ก
สิ่ งก่ อสร้ า งให้ มี ความคงทนและมี อายุ การใช้ งาน
ยาวนานได้ตามความต้องการ คอนกรีตผสมเสร็จมี
ข้ อ ดี คื อ ช่ ว ยให้ มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ในการ
ทํ า งานและประหยั ด ต้ น ทุ น มากกว่ า การผสม
คอนกรีตด้วยแรงงานคน ตลอดจนสามารถกําหนด
ปริมาณในการใช้ปูนได้อย่างถูกต้องแน่นอน ดังนั้น
ถ้าสามารถลดต้นทุนในแต่ละกระบวนการได้ก็ถือ
ว่าการประกอบธุรกิจประสบความสําเร็จ
โครงการวิจั ย นี้ มีวั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อนํ า หิ น
ฝุ่น ที่ได้ จากกระบวนการผลิ ต หิน ในอุ ต สาหกรรม
โรงโม่หินมาใช้แทนทรายในส่วนผสมของคอนกรีต
ผสมเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หิน ทราย
น้ํ า และสารผสมเพิ่ ม (บริ ษั ท ที พี ไ อ คอนกรี ต
จํากัด, 2551) ในอุตสาหกรรมโรงโม่หิน หินฝุ่น
(Stonedust) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีการจําหน่าย
ให้ลูกค้า เพื่อนําไปใช้งานต่าง ๆ เช่น ใช้ในการถมที่
เป็นส่ วนผสมในการทํา แอสฟั ลต์ ปรับ สภาพหน้ า
ดิน และเป็นส่วนผสมของการผลิตคอนกรีตบล็อก
การนํ า หิ น ฝุ่ น มาใช้ แ ทนทรายในส่ ว นผสมของ
คอนกรี ต ผสมเสร็ จ นั้ น เป็ น การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่
อุ ต สาหกรรมโรงโม่ หิ น อี ก ทางหนึ่ ง (ทรายเป็ น
วัตถุดิบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่นับวันใกล้จะ
หมดลงทุ ก ที ) และยั ง สามารถลดต้ น ทุ น ในการ
ดําเนินงานของธุรกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
จากการสํารวจงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มี
การศึ ก ษาการนํ า หิ น ฝุ่ น ไปเป็ น ส่ ว นผสมของ
คอนกรีต ผลการศึกษาพบว่าหินฝุ่นสามารถนําไป
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เป็นส่วนผสมของคอนกรีตได้และไม่ทําให้คุณภาพ
คอนกรีตลดลง (ประชุม คําพุฒ และ สัจจะชาญ
พรัดมะลิ, 2549) แต่สมบัติของหินฝุ่นจะมีความ
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ทํ า ให้ อั ต ราส่ ว นของ
ส่ ว นผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะแตกต่ า งกั น (ธี ร ะ
เทพพรหม, 2552) ซึ่งจะส่งผลต่ อต้นทุน การผลิ ต
ด้ ว ย และที่ สํ า คั ญ คื อ ยั งไม่ มีการวิ จั ย ที่ ส ามารถ
นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองเพื่ อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของคอนกรีตผสมเสร็จขึ้น
โดยออกแบบส่วนผสมโดยน้ําหนักในการใช้หินฝุ่น
แทนการใช้ ท ราย ซึ่ ง จะทํ า ให้ ล ดต้ น ทุ น ในการ
ดําเนินการ เนื่องจากราคาหินฝุ่นจะถูกกว่าทราย
อี ก ทั้ ง แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ หิ น ฝุ่ น อยู่ ใ กล้ สามารถลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของการขนส่ ง ลงได้ คาดว่ า
ผลการวิ จั ย ที่ ได้ จ ะสามารถนํ า ไปขยายผลในเชิ ง
พาณิชย์ต่อบริษัทที่ร่วมดําเนินการได้ใน 2 ด้าน คือ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น นวั ต กรรมใหม่ และด้ า น
ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
1. ออกแบบส่ว นผสมโดยน้ํ าหนั กในการ
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นของหิ น ฝุ่ น แทนทรายในการผสม
คอนกรีตผสมเสร็จ
2. ทดสอบคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จตาม
ส่วนผสมที่ออกแบบขึ้น ที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง

วิธีการวิจัย
ออกแบบส่วนผสมโดยน้ําหนักของหินฝุ่น
แทนทรายในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จ ในสัดส่วน
ของหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 100, 90, 80, 70,
60, 50, 40, 30, 20 และ 10 รวมทั้งหมด 10
สัดส่วน โดยมีสัดส่วนของหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ
0 เป็นสัดส่วนควบคุม
(1) ใช้ Mix Design ที่ Strength 240
กก./ตร.ซม. แบบ Cube ที่อายุ 28 วัน
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ตารางที่ 1 สัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ
รายละเอียดส่วนผสม
สัดส่วนปูนซีเมนต์
สัดส่วนหิน
สัดส่วนน้าํ
สัดส่วนน้าํ ยา

สัดส่วนผสม
15.25 กิโลกรัม
63.75 กิโลกรัม
9.25 ลิตร
76.25 ซีซี

โดยสัดส่วนหิน เท่ากับ หินฝุ่นแทนทราย
ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
และ 100
ในการผส มสั ด ส่ ว นจะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถเทได้ ข อง
คอนกรีต ได้แก่ ปริมาตรน้ําในส่วนผสม สมบัติของ
หิ น -ทราย ส่ ว นผสมของคอนกรี ต ชนิ ด ของ
ปูนซี เมนต์ และสารผสมเพิ่ม (บริ ษัท ผาทอง 24
จํากัด, 2550)
มาตรฐานการออกแบบคอนกรี ต จะต้ อ ง
ออกแบบคอนกรี ตให้ มีกําลั งอั ดมากกว่ า กํ าลั งอั ด
ของงานที่กําหนดไว้ ดังสมการ fcr = fc + ks
(Concrete Technology, 2010)
(2) กําหนดค่ายุบตัว (Slump) ที่ 7.5 ±
2.5 ซม. ทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบและ
การวั ด การผสมคอนกรี ต (ขอบข่ า ยการรั บ รอง
ห้องปฏิบัติการทดสอบ, 2010)
(3) ในแต่ ล ะสั ด ส่ ว นจะทดสอบลู ก ปู น
ชนิด Cube 15x15x15 ซม. จํานวนสัดส่วนละ 30
ตัวอย่าง ที่อายุ 28 วัน
(4) นําค่าที่ได้มา Plot กราฟ เพื่อหาค่า
สัดส่วนที่เหมาะสม 3 ค่า
การทดสอบค่าการรับกําลังอัด โดยนํา
สัดส่วนที่เหมาะสม 3 ค่า มาทดสอบ
(1) กําลังอัดที่ 210 กก./ตร.ซม. ที่อายุ
7, 14 และ 28 วัน
(2) กําลังอัดที่ 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ
7, 14 และ 28 วัน
(3) กําลังอัดที่ 280 กก./ตร.ซม. ที่อายุ
7, 14 และ 28 วัน

ผลการวิจัย
จากการทดสอบค่าการรับกําลังอัดที่ 240
กก./ตร.ซม. โดยใช้สัดส่วนทั้งหมด 11 สัดส่วน เพื่อ
หาค่าสัดส่วนที่เหมาะสม 3 ค่า ผลการทดสอบค่า
การรับกําลังอัด (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่ากําลังอัดที่ 240
กก./ตร.ซม. (เพื่อหาค่าสัดส่วนที่เหมาะสม 3 ค่า)
สัด
ส่วน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สัดส่วน ผลการทดสอบค่าการรับกําลัง เปรียบ
หินฝุ่น
อัด (กก./ตร.ซม.)
เทียบ
แทน
กับ
7 วัน 14 วัน 28 วัน
ทราย
สัดส่วน
(ร้อยละ)
ควบคุม
0
281.47 296.29 333.75
0
100
284.05 309.01 332.24 -1.51
90
286.64 301.73 335.26 1.51
80
281.47 296.29 329.22 -4.53
10
281.47 290.89 325.16 -8.59
70
294.38 309.88 344.32 10.57
60
275.02 289.50 321.67 -12.08
50
275.02 306.57 321.67 -12.08
30
296.97 320.60 347.34 13.59
20
272.44 286.78 318.65 -15.10
40
302.18 329.93 353.38 19.38

จากผลการทดสอบค่ากําลังอัดเพื่อหาค่ า
สัด ส่ว นที่เ หมาะสม 3 ค่า พบว่า ค่า สัด ส่ว นที่
เหมาะสม 3 ค่า คือ สัดส่วนหินฝุ่นแทนทรายที่
ร้อยละ 100, 90 และ 80 ตามลําดับ ซึ่งพิจารณา
จากผลการทดสอบค่ากําลังอัดที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนควบคุม จากนั้นนําค่า
สัดส่วนที่เหมาะสม 3 ค่า ไปทดสอบค่ากําลังอัด
เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด ผลการทดสอบค่า
การรับกําลังอัด (ตารางที่ 3-5)

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่ากํา ลังอัดที่ 210
กก./ตร.ซม.
สัด
ส่วน
ที่
1
2
3
4

สัดส่วน
หินฝุ่น
แทน
ทราย
(ร้อยละ)
0
90
80
100

ผลการทดสอบค่าการรับ
กําลังอัด (กก./ตร.ซม.)
7 วัน 14 วัน 28 วัน

เปรียบ
เทียบกับ
สัดส่วน
ควบคุม

281.93
271.57
297.33
276.91

0
4.42
8.90
-13.31

314.65
312.30
329.27
302.39

322.17
326.59
331.07
308.86

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่ากําลังอัดที่ 240
กก./ตร.ซม.
สัด
ส่วน
ที่
1
2
3
4

สัดส่วน
หินฝุ่น
แทน
ทราย
(ร้อยละ)
0
80
90
100

ผลการทดสอบค่าการรับ
เปรียบ
กําลังอัด (กก./ตร.ซม.)
เทียบกับ
7 วัน 14 วัน 28 วัน สัดส่วน
ควบคุม
314.80
293.15
334.31
316.94

338.17
345.78
356.31
312.44

351.06
353.32
356.90
342.97

0
2.26
5.84
-8.09

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่ากํา ลังอัดที่ 280
กก./ตร.ซม.
สัด
ส่วน
ที่
1
2
3
4

สัดส่วน
หินฝุ่น
แทน
ทราย
(ร้อยละ)
0
100
90
80

ผลการทดสอบค่าการรับ
เปรียบ
กําลังอัด (กก./ตร.ซม.)
เทียบกับ
7 วัน 14 วัน 28 วัน สัดส่วน
ควบคุม
343.69
341.10
355.81
334.17

378.26
356.81
386.93
382.04

396.67
396.61
390.91
402.51

0
0.24
-5.76
5.84

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบมวลรวมของทรายและ
หิน ฝุ่ น พบว่ า มี ค่าใกล้ เ คี ย งกั น และอยู่ ในเกณฑ์ ที่
กําหนด ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหินฝุ่น สามารถ
นําไปใช้ในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จได้ และจาก
ผลการทดสอบค่าการรับกําลังอัด โดยนําสัดส่วนที่
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เหมาะสม 3 ค่า มาทดสอบค่ากําลังอัดที่ 210, 240
และ 280 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน
โดยเลือกค่ากําลังอัดที่อายุ 28 วัน เนื่องจากเป็น
เกณฑ์ ม าตรฐานของอายุ ก ารบ่ ม แท่ ง คอนกรี ต
ผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการทดสอบกําลังอัด สามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการทดสอบค่ากําลังอัดที่ 210 กก./
ตร.ซม. พบว่า ค่าการรับกําลังอัดของสัดส่วนหินฝุ่น
แทนทรายที่ร้อยละ 90 มีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วน
ควบคุมมากที่สุด สรุปได้ว่าการใช้สัดส่วนหินฝุ่น
แทนทรายที่ร้อยละ 90 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม
ที่สุด
2. ผลการทดสอบค่ากําลังอัดที่ 240 กก./
ตร.ซม. พบว่า ค่าการรับกําลังอัดของสัดส่วนหินฝุ่น
แทนทรายที่ร้อยละ 80 มีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วน
ควบคุมมากที่สุด สรุปได้ว่าการใช้สัดส่วนหินฝุ่น
แทนทรายที่ร้อยละ 80 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม
ที่สุด
3. ผลการทดสอบค่ากําลังอัดที่ 280 กก./
ตร.ซม. พบว่า ค่าการรับกําลังอัดของสัดส่วนหินฝุ่น
แทนทรายที่ร้อยละ 100 มีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วน
ควบคุมมากที่สุด สรุปได้ว่าการใช้สัดส่วนหินฝุ่น
แทนทรายที่ร้อยละ 100 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม
ที่สุด
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ประชุ ม
คําพุฒ และ สัจจะชาญ พรัดมะลิ (2549) ศึกษา
กํ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต ที่ ใ ช้ หิ น ฝุ่ น เป็ น มวลรวม
ละเอียดแทนทรายและใส่สารผสมเพิ่มประเภทลด
ปริมาณน้ําและเร่งเวลาการก่อตัว ที่ศึกษากําลังอัด
ของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดแทน
ทรายบางส่ วนและแทนที่ทั้งหมดโดยใส่ ส ารผสม
เพิ่ มประเภทลดน้ํ า และเร่ งเวลาการก่ อตั ว ใช้
อัตราส่วน ปูนซีเมนต์: มวลรวมละเอียด: หินเท่ากับ
1: 2: 4 โดยน้ําหนัก และอัตราส่วนน้ําต่อซีเมนต์
เท่ากับ 0.45 พบว่า เมื่อไม่ใส่สารผสมเพิ่มที่อายุ 7 วัน
คอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 70, 90,
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100 (ร่อนผ่านตะแกรง) และ 100 (ไม่ร่อนผ่าน
ตะแกรง) โดยน้ําหนักมีกําลังอัดเท่ากับ 275, 260,
241 และ 234 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ และเมื่อใส่
สารผสมเพิ่ม ได้ค่ากําลังอัดเท่ากับ 292, 287, 276
และ 258 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ และมีค่าการ
ยุบตัวโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.25 ซม. ซึ่งมากกว่า
คอนกรีตที่ไม่ใส่สารผสมเพิ่มอยู่ 2 ซม. และพบว่า
ที่อายุ 28 วัน คอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแทนทรายร้อย
ละ 70 มีค่ากําลังอัดสูงสุดเท่ากับ 407 กก./ตร.ซม.
ในขณะที่คอนกรีตปกติมีค่ากําลังอัดเท่ากับ 348
กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ผสมหิน
ฝุ่นแทนทรายทั้งหมด จากผลการทดสอบแสดงว่า
สามารถนําหินฝุ่นไปใช้ในงานคอนกรีตทั่วไปได้
สอดคล้ อ งกั บ ธี ร ะ เทพพรหม (2552)
ศึ ก ษากํ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต โดยใช้ หิ น ฝุ่ น เป็ น
ส่ ว นผสมแทนทรายหยาบ ใช้ หิ น ฝุ่ น โรงโม่ หิ น
นราธิวาสที่ศึกษากําลังอัดของคอนกรีต โดยใช้หิน
ฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบที่ร้อยละ 0, 40,
60, 80, 90 และ 100 ที่ค่าการออกแบบส่วนผสม
คอนกรีตกําลังอัด 250 และ 350 กก./ตร.ซม. ค่า
ยุบตัว 8-10 ซม. และหล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่าง
ขนาด 15x15x15 ซม. บ่มคอนกรีตโดยวิธีแช่น้ํา
ตลอดอายุคอนกรีตที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน
พบว่า ที่ค่าการออกแบบกําลังอัดประลัย 250 กก./
ตร.ซม. พบว่า แท่งคอนกรีต ตัวอย่ างที่ผสมหินฝุ่ น
บางส่วนและทั้งหมด มีค่ากําลังอัดประลัยเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 0.99-1.07 เท่าของกําลังอัดประลัยเฉลี่ย
จากการผสมด้วยทรายหยาบทั้งหมด และที่ค่าการ
ออกแบบกําลังอัดประลัย 350 กก./ตร.ซม. พบว่า
แท่ งคอนกรี ต ตั ว อย่ า งที่ ผ สมหิ น ฝุ่ น บางส่ ว นและ
ทั้ ง หมด มี ค่ า กํ า ลั ง อั ด ประลั ย เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง
1.00-1.06 เท่าของกําลังอัดประลัยเฉลี่ยจากการ
ผสมด้วยทรายหยาบทั้งหมด จากผลการทดสอบใน
ทั้งสองค่าการออกแบบแสดงว่า คอนกรีตที่ผสมหิน
ฝุ่น จากโรงโม่ หิ นนราธิ วาสเป็ น ส่ว นผสมประเภท
มวลรวมละเอียดแทนทรายหยาบ สามารถรับกําลัง
อัดได้ใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ผสมด้วยทรายหยาบ

จากแม่น้ํายะกังเป็นมวลรวมละเอียดทั้งหมด ดังนั้น
จึงถือได้ว่าหินฝุ่นจากโรงโม่หินนราธิวาส สามารถ
ใช้ แทนทรายหยาบในการทํ าคอนกรี ตโครงสร้ า ง
ทั่ ว ไปได้ และสอดคล้ องกั บ สาโรจน์ ดํ า รงศี ล
(2015) ศึกษาผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบผสม
เถ้ า ลอยต่ อ สมบั ติ เ ชิ ง กลของคอนกรี ต ที่ ศึ ก ษา
ผลกระทบของการใช้ เ ถ้ า แกลบผสมเถ้ า ลอยต่ อ
สมบั ติ เ ชิ ง กลของคอนกรี ต ได้ แ ก่ กํ า ลั ง อั ด และ
กํา ลังดัด ของคอนกรี ต โดยมี ตั วแปรในการศึกษา
คือ ปริมาณเถ้าแกลบผสมเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์
ร้อยละ 30 และร้ อยละ 50 โดยน้ํ าหนักของวัส ดุ
ประสาน เปรี ย บเที ย บกั บ คอนกรี ต ควบคุ ม ที่ ใ ช้
ปูนซีเมนต์ล้วน เถ้าแกลบผสมเถ้าลอย ด้วยวิธีการ
บดร่วมในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ําหนัก ผลจากการ
ทดสอบ พบว่ า ค่ า กํ า ลั ง อั ด และกํ า ลั ง ดั ด ของ
คอนกรี ตผสมเถ้ าแกลบร่ว มกั บเถ้าลอย จะลดลง
ตามปริ มาณการแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ด้ ว ยเถ้ า แกลบ
ผสมเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่า การใช้
เถ้ า แกลบผสมเถ้ า ลอยในอั ต ราส่ ว น 1:1 โดย
น้ําหนัก อาจใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในการทําคอนกรีต
ได้ถึงร้อยละ 30 โดยน้ําหนักของวัสดุประสาน โดย
ยังคงมีสมบัติเชิงกลเทียบเท่ากับคอนกรีตควบคุมที่
ทําจากปูนซีเมนต์ล้วน

สรุป
ผลการทดสอบมวลรวมพบว่ า ทรายและ
หิ น ฝุ่ น มี ค่ า โมดู ลั ส ค่ า ความละเอี ย ด ความ
ถ่วงจําเพาะ การดู ดซึม หน่ วยน้ํ าหนัก และ
ความชื้ น ใกล้ เ คี ย งกั น และอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่กํา หนด
สามารถนําไปใช้ในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จได้
ผลการทดสอบค่าการรับกําลังอัดที่เหมาะสมที่สุด
มีดังนี้ (1) ค่าการรับกํ าลังอัดที่ 210 กก./ตร.ซม.
สัดส่วนหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 90 (2) ค่าการรับ
กํ า ลั งอั ด ที่ 240 กก./ตร.ซม. สั ด ส่ ว นหิ น ฝุ่ น แทน
ทรายที่ร้อยละ 80 และ (3) ค่ากําลังอัดที่ 280
กก./ตร.ซม. สัดส่วนหินฝุ่นแทนทรายที่ร้อยละ 100
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ข้อเสนอแนะ

1. ในการทดสอบทรายและหินฝุ่น จะต้อง
มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของทรายและ
หินฝุ่นให้อยู่ในค่าที่ใกล้เคียงกัน เพราะหากไม่มีการ
ควบคุมจะมีผลต่อผลการทดสอบ
2. ขนาดและรูปร่างของลูกปูนทดสอบจะ
มีผลต่อการทดสอบค่าการรับกําลังอัด
3. ผลการวิ จั ย ทั้ ง หมดนั้ น เป็ น ผลการ
วิเ คราะห์ ข้อมู ล จากการใช้ หิ น ฝุ่ น จากแหล่ งเดี ย ว
เท่ า นั้ น ซึ่ ง หากใช้ หิ น ฝุ่ น จากแหล่ ง อื่ น ๆ ซึ่ ง มี
ลักษณะและสมบัติที่แตกต่างไป ก็จะทําให้ผลการ
ทดสอบเปลี่ ย นแปลงไปตามลั ก ษณะ ชนิ ด และ
สมบัติของหินฝุ่นแหล่งนั้น ๆ โดยจะต้องมีการศึกษา
ต่อไป
4. ถ้าได้นําผลวิจัย นี้ไปใช้จ ริง ควรมีการ
เก็บข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการนําไปใช้ และผลที่
เกิดขึ้นได้
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