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การศึกษากำลังอัดคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบ
กรณีศึกษา หินฝุ่นโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน
The study of “Compressive Strength of Concrete” by using silt stone
instead of sand for fine aggregate.A case study on silt stone from
Narathiwat stone mine.
ธีระ เทพพรหม ค.อ.ม. (Theera Thapprom. MTC.)1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำลังอัดของคอนกรีต โดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทน
ทรายหยาบ กรณีศึกษา หินฝุ่นโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หินโดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบที่ ร้อยละ
0, 40 , 60 , 80 , 90 และแทนทรายทั้งหมด ที่ค่าการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังอัด 250 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร และ 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าความยุบตัว 8 - 10 เซนติเมตรและหล่อแท่งคอนกรีต
ตัวอย่าง ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร บ่มคอนกรีตโดยวิธีแช่น้ำตลอดอายุคอนกรีตที่ อายุคอนกรีต 7 วัน
14 วัน และ 28 วัน ที่ค่าการออกแบบกำลังอัดประลัย 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร พบว่าแท่งคอนกรีต
ตัวอย่างที่ผสมหินฝุ่นบางส่วนและทั้งหมด มีค่ากำลังอัดประลัยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.99 ถึง 1.07 เท่า ของกำลังอัด
ประลัยเฉลี่ยจากการผสมด้วยทรายหยาบทั้งหมด และที่ค่าการออกแบบกำลังอัดประลัย 350 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร พบว่าแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่ผสมหินฝุ่นบางส่วนและทั้งหมด มีค่ากำลังอัดประลัยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
1.00 ถึง 1.06 เท่า ของกำลังอัดประลัยเฉลี่ยจากการผสมด้วยทรายหยาบทั้งหมดจากผลการทดสอบในทั้งสอง
ค่าการออกแบบแสดงว่า คอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน เป็นส่วนผสมประเภทมวลรวม
ละเอียดแทนทรายหยาบ สามารถรับกำลังอัดได้ใกล้เคียงกับคอนกรีตทีผ่ สมด้วยทรายหยาบจากแม่นำ้ ยะกังเป็น
มวลรวมละเอียดทั้งหมด ดังนั้นจึงถือได้ว่าหินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน สามารถใช้แทนทรายหยาบ
ในการทำคอนกรีตโครงสร้างทั่วไปได้
คำสำคัญ : หินฝุ่น,ทรายหยาบ,มวลรวมละเอียด, คอนกรีต,กำลังอัดประลัย
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ABSTRACT
This study was aimed to investigate the compressive strength of concrete
by replacing the fine aggregate of sand with silt stone from the Narathiwat stone mine. The
percentages of replacement were 0, 40, 60, 80 and 100. The designed concrete cube strengths
were 250 and 350 kilograms per square centimeter with the slump of 8-10 centimeters.
All samples were cured by soaking in water and were tested at the ages of 7, 14 and 28 days.
The designed ultimate compressive strength average was 250 kilograms per square centimeter.
The test results showed that the ratio of the compressive strength of concrete with silt stone
compared to that with sand was 0.99-1.07 and 1.00-106 for the designed concrete strength of
250 and 350 kilograms per square centimeter respectively. The test results imply that the silt
stone from the Narathiwat stone mine can be used as fine aggregate.
Key words: silt stone, sand, fine aggregate, concrete, ultimate compressive strength

บทนำ

ในปัจจุบันนี้งานก่อสร้างได้มีบทบาทอย่างมากในประเทศที่กำลังพัฒนา และได้มีการ
ขยายตัวอย่างกว้างขวาง การก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ถนน และสิ่งก่อสร้างอื่นนั้นสามารถ
เป็นตัวบ่งชี้ ในการพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง โครงสร้างต่างๆของอาคารนั้น จำเป็นจะต้องใช้คอนกรีตเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญทั้งสิ้นเนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่สามารถออกแบบให้รับน้ำหนักอาคารได้ตาม
ความต้องการมีความคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัย ศึกษา คิดค้น
เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่จะสามารถนำคอนกรีตมาใช้ได้สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยที่สามารถคง
คุณสมบัติในการรับกำลังในด้านต่างๆของคอนกรีตไว้ได้
วัสดุผสมคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่นั้นจะประกอบด้วยหินย่อย กรวด และ
ทรายหยาบ โดยรวมเรียกว่า วัสดุผสม (Aggregates) โดยจะต้องเป็นแร่ธาตุเฉื่อย (Inert Material) ที่ไม่ทำ
ปฏิกิริยากับซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) โดยมีหน้าที่ในการแทรกในเนื้อซีเมนต์เพสต์ ประมาณสามในสี่ส่วน
ของเนื้อคอนกรีตและจะต้องมีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ ดังนั้นวัสดุผสมจึงต้องมีส่วนทำให้ได้ราคาคอนกรีตที่
ถูกลงด้วย โดยที่คอนกรีตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการคงเดิม (วินิต ช่อวิเชียร,2544)
หินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หินนั้น เป็นวัตถุที่เกิดจากอุตสาหกรรมการโม่หิน เพื่อใช้
สำหรับงานก่อสร้างโดยทัว่ ไปแล้วหินฝุน่ ไม่ได้ถกู นำมาใช้ประโยชน์ให้คมุ้ ค่ามากนัก และผูป้ ระกอบการโรงโม่หนิ
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โดยส่วนใหญ่ คิดว่าเป็นเศษวัสดุที่หลงเหลือจากการผลิตและเป็นภาระที่จะต้องนำไปทิ้งหรือกำจัด โดยส่วนใหญ่
หิ น ฝุ ่ น จะถู ก นำไปเป็ น ส่ ว นผสมของหิ น คลุ ก สำหรั บ รองพื ้ น ทางในงานถนนลาดยางหรื อ เป็ น วั ส ดุ ผ สม
ในงานคอนกรีตบล๊อค
ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของหินฝุ่นในการนำไป
ทดแทนทรายหยาบ เป็นส่วนผสมคอนกรีต เพื่อจะได้สามารถหาคุณสมบัติเปรียบเทียบในการรับ กำลังอัดของ
คอนกรีต ซึง่ จะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของคอนกรีตลงได้ โดยจะส่งผลให้สามารถนำทรัพยากร
หินฝุ่นที่ถือเป็นวัสดุเหลือใช้มาสร้างให้เกิดคุณค่าและจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของหินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของกำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบ
เมื่อใช้หินฝุ่นในอัตราส่วนต่างๆ

วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินงานของโครงการวิจัยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทางเอกสาร
2. การสำรวจแหล่งวัสดุผสมคอนกรีต
3. การเก็บตัวอย่างวัสดุผสมคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นและหินจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน
และทรายหยาบจากบ่อทราย แม่น้ำยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส
4. การทดสอบคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมวัสดุผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ค่าส่วนขนาดคละ
ค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำ ค่าปริมาณความชื้น หน่วยน้ำหนักของมวลรวม
5. ออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตในแต่ละค่ากำลังอัดรับกำลังอัดประลัยที่ 250
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
6. หล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างตามที่ได้ออกแบบทั้งสองค่าจำนวน 108 ตัวอย่าง
7. ทดสอบความสามารถในการรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุการบ่ม 7 วัน 14 วัน
และ 28 วัน
8. สรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ตั ว อย่ า งมวลรวมที ่ ใ ช้ ใ นการทดสอบเปรี ย บเที ย บกำลั ง อั ด แท่ ง คอนกรี ต ประกอบ
ด้วยมวลรวมละเอียด ใช้ทรายหยาบจากบ่อทรายแม่น้ำยะกัง จังหวัดนราธิวาส หินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาส
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โรงโม่หิน และมวลรวม หยาบใช้หินจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หินจังหวัดนราธิวาส นำมาทดสอบหา
คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของมวลรวม แล้วนำหินฝุ่นมาเป็นส่วนผสมคอนกรีตในอัตราส่วนร้อยละ ส่วน
ผสมคอนกรีต ร้อยละ 0,40,60,80,90และแทนทรายทั้งหมดในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตรับกำลังอัดที่
250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร นำแท่งคอนกรีตไปกดที่อายุ 7 วัน
14 วัน 28 วัน จำนวนตัวอย่าง 108 ตัวอย่าง เพื่อหาค่ากำลังอัดประลัยเปรียบเทียบกับการผสมคอนกรีต
ด้วยทรายหยาบปกติ
ตารางที่ 1 จำนวนแท่งคอนกรีตตัวอย่างสำหรับค่าการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตรับกำลังอัดประลัย 250
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ 350 กิโลกรัม ต่อ ตาราง
ที่

อายุ
คอนกรีต
(วัน)

1
2
3

7
14
28

จำนวนแท่งคอนกรีตตัวอย่างในแต่ละปริมาณร้อยละหินฝุ่น
รวม หมายเหตุ
แทนทรายหยาบ
ตัวอย่าง
ทราย 40 % 60 % 80 % 90 % หินฝุ่น
ทั้งหมด
ทั้งหมด
6
6
6
6
6
6
36
6
6
6
6
6
6
36
6
6
6
6
6
6
36
รวมแท่งคอนกรีตตัวอย่างทั้งสิ้น
108

วัสดุที่ใช้ในในการทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย
1. วัสดุประสาน ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (Portland Cement Type 1)
2. วัสดุผสมมวลรวมละเอียด ประเภททรายหยาบ ที่ใช้เป็นวัสดุเปรียบเทียบ ใช้ทรายจาก
บ่อทรายแม่น้ำยะกัง จังหวัดนราธิวาส
3. วัสดุผสมมวลรวมละเอียด ประเภทหินฝุ่นที่ใช้เป็นวัสดุทดแทน ใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน
นราธิวาสโรงโม่หิน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
4. วัสดุผสมมวลรวมหยาบใช้หนิ ขนาด 1 นิ้ว ร้อยละ 20 และขนาด 3/4 นิ้ว ร้อยละ 80
จากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
5. น้ำ ใช้น้ำประปาที่ใช้ตามบ้านทั่วไป
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วิธีการทดสอบ

ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ไ ด้ ใ ช้ ว ิ ธ ี ก ารทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบวั ส ดุ ข องสมาคม
ทดสอบวัสดุอเมริกา (American Society for Testing Materials ASTM.) มาตรฐานอังกฤษ (British
Standards BS.) โดยได้กำหนดวิธีการทดสอบตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
1. การทดสอบหาค่าปริมาณความชื้นของมวลรวม (Method of Test for Total Moisture Content of Aggregate by Drying) ใช้มาตรฐาน ASTM. C 70
2. การทดสอบหาส่วนขนาดคละของมวลรวม (Method of Test for Sieve or Screen
Analysis of Fine and Coarse Aggregate) ใช้มาตรฐาน ASTM. C 136
3. การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบ (Method of Test
for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate) ใช้มาตรฐาน ASTM. C 127
4. การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด (Method of
Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate) ใช้มาตรฐาน ASTM. C 128
5. การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม (Method of Test for Unit Weight in
Aggregate) ใช้มาตรฐาน ASTM. C 29
6. การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐานอังกฤษ
(British Standard) BS. 1881: 1
7. การทดสอบค่าการยุบตัว (Standard Test Method of Slump of Portland Cement
Concrete) ใช้มาตรฐาน ASTM C 143
8. การหล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ใช้มาตรฐาน BS. 1881: 3
9. การทดสอบกำลังรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตหล่อ แท่งคอนกรีตใช้มาตรฐาน BS. 1881 : 4

ผลการวิจัย

1. ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตที่ค่าการออกแบบ กำลังอัดประลัย

250
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
จากผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตที่มีอัตราส่วนของหินฝุ่น
แทนทรายหยาบเป็นส่วนผสมคอนกรีต ร้อยละ 0 , 40 , 60 , 80 , 90 และแทนทรายทั้งหมด ได้ผลการทดสอบตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแทนทรายเป็นวัสดุมวลละเอียด
ที่ค่าการออกแบบกำลังอัดประลัย 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ที่
อายุแท่งคอนกรีต
ปริมาณหินฝุ่น
หน่วยแรงอัดเฉลี่ย ร้อยละ เปรียบเทียบ หมายเหตุ
(วัน)
(ร้อยละ)
(กก./ตร.ซม)
1
7
0
192.59
100.00
40
192.59
100.00
60
195.56
101.54
80
194.07
100.77
90
207.41
107.69
100
205.93
106.92
2
17
0
238.52
100.00
40
240.00
100.62
60
238.52
100.00
80
244.44
102.48
90
245.93
103.11
100
247.41
103.73
3
28
0
260.74
100.00
40
259.26
99.43
60
268.15
102.84
80
271.11
103.98
90
269.63
103.41
100
272.59
104.55
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ภาพที่ 1 แสดงผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีต
ที่ค่าการออกแบบกำลังประลัย 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ภาพที่ 2 กราฟเส้นแสดงผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีต
ที่ค่าการออกแบบกำลังประลัย 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
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ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีต
ที่ค่าการออกแบบกำลังประลัย 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตที่ค่าการออกแบบกำลังอัดประลัย
350 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร
จากผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีต ที่มีอัตราส่วนของหินฝุ่นแทน
ทรายหยาบเป็นส่วนผสมคอนกรีต ร้อยละ 0 , 40 , 60 , 80 , 90 และแทนทรายทั้งหมด ได้ผลการทดสอบ
ตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแทนทรายเป็นวัสดุมวลละเอียด
ที่ค่าการออกแบบ กำลังอัดประลัย 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ที่
1

อายุแท่งคอนกรีต
(วัน)
7

2

14

3

28

ปริมาณหินฝุ่น
(ร้อยละ)
0
40
60
80
90
100
0
40
60
80
90
100
0
40
60
80
90
100

หน่วยแรงอัดเฉลี่ย
(กก./ตร.ซม)
325.93
327.41
330.37
330.37
334.81
340.74
342.22
349.63
355.56
358.52
361.48
362.96
368.89
371.85
370.37
373.33
376.30
380.74

ร้อยละ เปรียบเทียบ หมายเหตุ
100.00
100.45
101.36
101.36
102.73
104.55
100.00
102.16
103.90
104.76
105.63
106.06
100.00
100.80
100.40
101.20
102.01
103.21
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ภาพที่ 4 แสดงผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีีต
ที่ค่าการออกแบบกำลังประลัย 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ภาพที่ 5 กราฟเส้นแสดงผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีต
ที่ค่าการออกแบบกำลังประลัย 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
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ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีต
ที่ค่าการออกแบบกำลังประลัย 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หินแทน
ทรายหยาบเป็นส่วนผสมคอนกรีตบางส่วนและแทนที่ทั้งหมดโดยได้ดำเนินการหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของวัสดุผสม ได้แก่ หินฝุ่น ทรายหยาบ และหิน ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบหาขนาดคละ ค่าความถ่วง
จำเพาะ ค่าการดูดซึมน้ำ ค่าปริมาณความชื้น และหน่วยน้ำหนัก เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบส่วนผสม
คอนกรีต ตามมาตรฐานอังกฤษ (British Standard) ที่ค่ากำลังอัดประลัย 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
และค่ากำลังอัดประลัย 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งจากผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้
1. จากผลการทดสอบทางด้านวิศวกรรมพืน้ ฐานของทรายหยาบและหินฝุน่ เ พือ่ เป็นวัสดุทดแทน
เปรียบเทียบ ซึ่งจากผลการทดสอบปรากฏผลดังนี้
1.1 การทดสอบหาขนาดส่วนคละ ทรายหยาบและหินฝุ่น มีค่าร้อยละผ่านตะแกรง
มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 ค่าโมดูลัสความละเอียดของหินฝุ่นทดสอบได้ 2.677 และค่าโมดูลัส
ความละเอียดของทรายหยาบทดสอบได้ 3.006 แสดงว่าหินฝุ่นมีขนาดอนุภาคโดยรวมละเอียดกว่าทรายหยาบ
1.2 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำ และค่าปริมาณความชื้น
ของหินฝุ่น ทรายหยาบ พบว่า หินฝุ่นจะมีค่าความถ่วงจำเพาะ ค่าอัตราการดูดซึมน้ำและค่าปริมาณความชื้น
ใกล้เคียงกับทรายหยาบ
1.3 การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก ของหินฝุ่น ทราย พบว่าหน่วยน้ำหนักหลวมของ
หินฝุ่นทดสอบได้ 1.1262 กรัมต่อลบ.ซม. หน่วยน้ำหนักหลวมของทรายหยาบทดสอบได้ 1.3288 กรัมต่อ
ลบ.ซม. และหน่วยน้ำหนักแน่นของหินฝุ่นทดสอบได้ 1.5780 กรัมต่อลบ.ซม. จะมีค่ามากกว่าทรายหยาบซึ่ง
ทดสอบได้ 1.4675 กรัมต่อลบ.ซม. ซึ่งมีสาเหตุมาจากขนาดอนุภาคของหินฝุ่นจะมีความละเอียดมากกว่าเมื่อทำ
ให้แน่นแล้วจะทำให้มีหน่วยน้ำหนักมากกว่าในปริมาตรที่เท่ากัน
2. จากผลการทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่ค่าออกแบบกำลังอัดประลัย 250 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ได้ค่ากำลังอัดประลัยเฉลี่ยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างจากการผสมหินฝุ่นร้อยละ 0 , 40 , 60 ,
80 , 90และแทนทรายทั้งหมด ที่อายุแท่งคอนกรีตตัวอย่าง 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน อยู่ระหว่าง 0.99 ถึง 1.07 เท่า
ของกำลังอัดประลัยจากการผสมด้วยทรายหยาบทั้งหมดและที่ค่าออกแบบกำลังอัดประลัย 350 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ได้ค่ากำลังอัดประลัยเฉลี่ยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างจากการผสมหินฝุ่น ร้อยละ 0 , 40 , 60 , 80 ,
90 และแทนทรายทั้งหมด ที่อายุแท่งคอนกรีตตัวอย่าง 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน อยู่ระหว่าง 1.00 ถึง 1.06 เท่าของ
กำลังอัดประลัยจากการผสม ด้วยทรายหยาบทั้งหมด โดยสอดคล้องกับ รายงานการวิจัยของ ประชุม คำพุฒและ
สัจจะชาญ พรัดมะลิ (2548) ได้ศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดแทนทราย และใส่
สารผสมเพิ่มประเภทลดปริมาณน้ำและเร่งเวลาการก่อตัว โดยทำการศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่น
เป็นมวลรวมละเอียด แทนทรายบางส่วนและแทนที่ทั้งหมด โดยใส่สารผสมเพิ่มประเภทลดน้ำและเร่งเวลา
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การก่อตัว ใช้ อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : มวลรวมละเอียด : หินเท่ากับ 1: 2: 4 โดยน้ำหนัก และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์
เท่ากับ0.45 จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อไม่ใส่สารผสมเพิ่มที่อายุ 7 วัน คอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นแทนทราย
ร้อยละ70 ร้อยละ 90 ร้อยละ100 (ร่อนผ่านตะแกรง) และ 100 (ไม่ร่อนผ่านตะแกรง) โดยน้ำหนักมีกำลังอัด
เท่ากับ 275, 260, 241 และ 234 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ และเมื่อใส่สารผสมเพิ่ม ได้ค่ากำลัง
อัดเท่ากับ 292, 287, 276 และ 258 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรตามลำดับ และมีค่าการยุบตัว โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 6.25 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าคอนกรีตที่ไม่ใส่สารผสมเพิ่มอยู่ 2 เซนติเมตร และพบว่าที่อายุ 28 วัน
คอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 70 มีค่ากำลังอัดสูงสุดเท่ากับ 407 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ในขณะที่
คอนกรีตปกติมีค่ากำลังอัดเท่ากั 348 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ผสมหิน
ฝุ่นแทนทรายทั้งหมด
ทั้งนี้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน จะมีคุณภาพในการเป็นส่วนผสมคอนกรีตแทน
ทรายหยาบ เหมาะสมกว่าหินฝุ่นจากโรงโม่หินศิลาเทพตะวัน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี. (2548) ได้ใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบกำลังของคอนกรีตที่ผสม
แทนทรายซึ่งนำมาผสมแทนทรายทั้งหมด และแทนทรายบางส่วนในคอนกรีตใช้อัตราส่วนผสม 1: 2 : 4 โดย
น้ำหนัก อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.45, 0.50, 0.55 ตามลำดับ พบว่าที่อายุคอนกรีต 28 วัน อัตรา
ส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.45 คอนกรีตที่ใช้หินฝุ่น แทนทราย โดยร่อนผ่านตะแกรงมีกำลังอัดเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งกำลัง
อัดของคอนกรีต มีการพัฒนาไปในลักษณะเดียวกับคอนกรีตธรรมดา และเมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของคอน
กรีตที่ผสมหินฝุ่นกับคอนกรีตปกติพบว่า ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมหินฝุ่น มีค่าน้อยกว่าค่ากำลังอัด
ของคอนกรีตปกติ ประมาณ 0.8 เท่า และหินฝุ่นจากการวิจัยของ นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ ธวัชชัย พันธุ์แสงดาว
และ สมชาย เติมศักดิ์ (2541) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียด
กับทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากัน จากผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พบว่าคอนกรีตที่ใช้ทราย
มีกำลังอัดสูงกว่าใช้หินฝุ่นประมาณ 10 - 25 %

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการทดสอบการรับกำลังอัดแล้วพบว่า คอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นจากโรงโม่หินนราธิวาส
โรงโม่หิน แทนทรายหยาบในแต่ละอัตราส่วนทั้งสองค่าการออกแบบ มีค่ากำลังอัดอยู่ระหว่าง 0.99 ถึง 1.07 เท่า
ของคอนกรีตที่ผสมด้วยทรายหยาบจากแม่น้ำยะกังเป็นมวลรวมละเอียดทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันมาก
ดังนัน้ จึงถือได้วา่ หินฝุน่ จากโรงโม่หนิ นราธิวาสโรงโม่หนิ สามารถใช้แทนทรายหยาบในการทำคอนกรีต โครงสร้าง
ทั่วไปได้
โดยผลการศึกษาทั้งหมดนั้นเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน
นราธิวาสโรงโม่หินเท่านั้น ซึ่งหากใช้วัสดุจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติของหินที่เป็นวัสดุตั้งต้นของ
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หินฝุ่นที่แตกต่างไป ก็จะทำให้ผลการทดสอบเปลี่ยนไปตามลักษณะ ชนิด และคุณสมบัติของวัสดุหินฝุ่นแหล่ง
นั้นๆ โดยจะต้องมีการทำการศึกษาวิจัยต่อไป

รายการอ้างอิง
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