44

การศึกษากำาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทนทราย
กรณีศึกษา หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัทโรงโม่ไทยจำากัด
The Investigation of Compressive Strength of Concrete in Case Study
using Granite Dust from Thai Crushing Plant as Replacement for Sand
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ M.Sc. (Surachai Komenthammasopon M.Sc.)1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทนทราย
กรณีศึกษาหินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัทโรงโม่ไทยจำากัด โดยใช้หินฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทน
ทรายที่อัตราส่วนร้อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 (แทนทรายทั้งหมด) โดยน้ำาหนัก การผสมคอนกรีตใช้
อัตราส่วน 1:2:4 (ปูนซีเมนต์:ทราย:หิน) โดยน้ำาหนัก ที่อัตราส่วนน้ำาต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.55 หินฝุ่นแกรนิต
มีค่าความถ่วงจำาเพาะ 2.62 ร้อยละของการดูดซึม 0.4 ทรายที่นำามาผสมมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ASTM
C33 ค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump test) เฉลี่ย 8.8 ซ.ม. แท่งตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบการรับ
กำาลังอัด เป็นแท่งคอนกรีตทรงกระบอกตามมาตรฐาน ASTM C192 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซ.ม. สูง 30 ซ.ม.
บ่มคอนกรีตโดยใช้วิธีแช่น้ำาตลอดอายุคอนกรีต ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน ทั้งนี้ปรากฏว่าการรับ
กำาลังอัดของคอนกรีต เมื่ออายุการบ่ม 28 วัน ของแต่ละอัตราส่วนผสมที่ใช้ฝุ่นแกรนิตแทนทราย มีค่าแตกต่าง
กันอยู่ในช่วง 249 - 267 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (หรือเฉลี่ย 258 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ผสมเฉพาะทรายเท่านั้น (ไม่มีหินฝุ่นแกรนิตผสม) ในอัตราส่วน 1:2:4 ซึ่งให้ค่ากำาลัง
อัด 275 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จะเห็นว่ามีค่าใกล้เคียงกัน (ค่ากำาลังอัดต่างกันประมาณ 6.2%) นอกจาก
นี้ค่าความแปรปรวนของค่ากำาลังอัดในแต่ละอัตราส่วนผสมมีค่าค่อนข้างต่ำา (ประมาณ 3.5%) ดังนั้นจึงแสดง
ให้เห็นว่าคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแกรนิตแทนทรายบางส่วนนั้นสามารถนำาไปใช้งานในงานโครงสร้างบางประเภทได้
เช่น งานโครงสร้างประเภท A (งานโครงสร้างและผิวถนน) ตามที่กำาหนดใน ASTM C150 ที่ระบุค่ากำาลังอัด
ประลัยไว้ไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุการบ่ม 28 วัน
คำาสำาคัญ : หินฝุ่นแกรนิต ทราย คอนกรีต กำาลังอัดประลัย
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Abstract
The objective of this research is to investigate the compressive strength of the concrete that has granite dust as sand replacement mixture and the granite dust which is
brought from the quarry of Thai Crushing Plant company (TCP) as a case study. The granite
dust replaces some quantity of sand in the concrete mixture, ranging from the ratio of 20, 40,
60, 80 and 100 percentage (only granite dust) by weight. The proportion of cement, sand and
rock aggregate is 1:2:4 by weight and the water-cement ratio is 0.55. The granite dust has the
specific gravity at 2.6 and the absorption at 0.4; its grain size distribution is in compliance
with is ASTM C33. The average value from the slump test is 8.8 centimeters. The concrete
specimen is cylindrical shape with 15 centimeters in diameter and 30 centimeters in height,
complied with ASTM C192. The time duration for water curing are 7, 14, 21 and 28 days. The
testing results of this research project have shown that the compressive strength at 28-day
curing for different proportional replacement ranges from 249 to 267 kilograms per square
centimeter (ksc.) and providing the average value of 258 ksc. The concrete that has only sand
in its normal mixture has the compressive strength at 275 ksc. Therefore, the normal mixing
concrete and the concrete with different portion of granite dust are replaced by sand in their
mixture that has slightly different value of compressive strength (about 6.2%). In addition, the
variance of the compressive strength of the concrete with different amount of replacement is
narrow (about 3.5%). Therefore the concrete mixed with some granite dust to replace some
portion of sand and indicate its application that use in practice for some types of structural
work eg. The structural works type A (structural work and road surface) as stated in ASTM
C150 which specifies the lowest limit for the ultimate compressive strength of concrete to be
210 ksc. (or 3000 psi)
Keywords : Granite dust, Sand, Concrete, Ultimate compressive strength
บทนำา

งานทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นงานที่มีบทบาทมากในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่กำาลังพัฒนา เช่น การสร้างเขื่อน สะพาน ถนน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
งานโยธาเหล่านี้จะมีการขยายตัวอย่างมากและต่อเนื่องสำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนา โครงสร้างต่างๆ ใน
งานก่อสร้างเหล่านี้จำาเป็นจะต้องใช้คอนกรีตเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญเนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่สามารถ
ออกแบบให้รับน้ำาหนักอาคารได้ตามความต้องการการมีความคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานยาวนาน
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นอกจากนี้ยังมีการวิจัย ศึกษา คิดค้นเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่จะสามารถนำาคอนกรีตมาใช้ได้สะดวก
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยที่สามารถคงคุณสมบัติในการรับกำาลังในด้านต่างๆของคอนกรีตไว้ได้
วัสดุผสมคอนกรีตทีใ่ ช้ในงานก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่นน้ั จะประกอบด้วยหินก่อสร้างหรือกรวด และทราย
โดยรวมเรียกว่าวัสดุผสม (Aggregates) โดยจะต้องเป็นแร่ธาตุเฉื่อย (Inert Material) ที่ไม่ทำาปฏิกิริยา
กับซีเมนต์เพสต์ (Cement paste) โดยมีหน้าที่ในการแทรกในเนื้อซีเมนต์เพสต์ประมาณสามในสี่ส่วนของ
เนื้อคอนกรีตและจะต้องมีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ดังนั้นวัสดุผสมจึงต้องมีส่วนที่ทำาให้ราคาคอนกรีตถูกลงด้วย
โดยที่คอนกรีตจะต้องมีคุณสมบัติที่เราต้องการคงเดิม (วินิต ช่อวิเชียร, 2544)
หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัท โรงโม่ไทย จำากัด เป็นหินก่อสร้างชนิดหนึ่งที่เป็นผลผลิตจาก
การโม่หินแกรนิตในโรงโม่ โดยหินแกรนิตที่โม่นั้นเป็นหินที่ขนส่งมาจากหน้างานการทำาเหมืองหินแกรนิต โดย
ปกติ ผลผลิตที่ได้จากโรงโม่หินก่อสร้าง จะประกอบไปด้วย หินก่อสร้างชนิดต่างๆ ได้แก่ หิน 1 นิ้ว หิน 3/4 นิ้ว
หินเกล็ด (หรือหิน 3/8 นิ้ว) และ หินฝุ่น (หรือ หิน 3/16 นิ้ว) อย่างไรก็ตาม หินฝุ่นมักจะเป็นผลผลิตของโรง
โม่ที่มียอดจำาหน่ายน้อย (ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะเป็นวัสดุผสมในอิฐบล๊อก) หลายครั้งเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ ใน
การหาพื้นที่เก็บกอง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ดั้งนั้น ผู้ประกอบการในหลายพื้นที่จึงถือว่า หินฝุ่น เป็น
วัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีประโยชน์
ทัง้ นีจ้ ากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ ในการนำาหิน
ฝุ่นแกรนิตไปใช้เป็นส่วนผสมแทนทรายในส่วนผสมของคอนกรีต การศึกษาวิจยั นีจ้ ะนำาหินฝุน่ แกรนิตมาใช้เป็น
ส่วนผสมแทนทรายทีอ่ ตั ราส่วนต่างๆ กัน จากนัน้ จึงศึกษาความสามารถในการรับกำาลังอัดของคอนกรีตทีแ่ ต่ละ
อัตราส่วนผสม ความมุง่ หวังของประโยชน์หลักทีจ่ ะได้รบั จากการศึกษาวิจยั นีอ้ าจจะแบ่งได้เป็น 4 ประการ ได้แก่
การลดต้นทุนการผลิตในโรงโม่หนิ ก่อสร้าง การลดต้นทุนการผลิตคอนกรีต การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
การใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า และการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการขุดทรายจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านวิศวกรรมของหินฝุน่ แกรนิตจากโรงโม่หนิ แกรนิตของบริษทั โรงโม่ไทย
จำากัด
2. เพื่อศึกษากำาลังอัดของคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทนทรายเมื่อใช้หินฝุ่นใน
อัตราส่วนต่างๆ
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาคอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นแกรนิตแทนทรายที่อัตราส่วนผสมต่างๆ
กันไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างทางโยธาบางประเภท
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วิธีดำาเนินการวิจัย
วิธีการดำาเนินงานของโครงการวิจัยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทางเอกสาร
2. การสำารวจแหล่งวัสดุผสมคอนกรีต
3. การเก็บตัวอย่างวัสดุผสมคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัท โรงโม่ไทย จำากัด
ที่ ตำาบลคลองกิ่ว อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
4. การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผสมคอนกรีต ประกอบด้วย สัดส่วนของมวลคละ
ค่าความถ่วงจำาเพาะ การดูดซึมน้ำา ค่าปริมาณความชื้น หน่วยน้ำาหนักของมวลรวม
5. ผสมคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นแกรนิตแทนทรายในอัตราส่วนร้อยละ 40 60 80 และ 100 (แทนทราย
ทั้งหมด) โดยน้ำาหนัก การผสมคอนกรีตใช้อัตราส่วน 1:2:4 (ปูนซีเมนต์ : ทราย : หินก่อสร้าง) และใช้อัตราส่วน
น้ำาต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.55
6. หล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอก ตามมาตรฐาน ASTM C192 เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซ.ม.
สูง 30 ซ.ม. จำานวน 120 ตัวอย่าง
7. ทดสอบความสามารถในการรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน
8. สรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
แท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกตามมาตรฐาน ASTM C192 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม.
สูง 30 ซม. จะมีส่วนผสมประกอบด้วย มวลรวมละเอียดที่เป็นทราย และ หินฝุ่นคอนกรีต จากโรงโม่ของบริษัท
โรงโม่ไทย จำากัด จังหวัดชลบุรี มวลรวมหยาบที่เป็นหินปูน ขนาด 3/4 นิ้ว จากโรงโม่ในเขต จังหวัดสระบุรี นำา
วัสดุมวลรวมเหล่านี้มาทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม จากนั้นผสมแท่งคอนกรีตตัวอย่าง โดยใช้หิน
ฝุ่นแกรนิตแทนทรายที่อัตราส่วนร้อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 (แทนทรายทั้งหมด ) โดยน้ำาหนัก แท่ง
ตัวอย่างคอนกรีตแต่ละอัตราส่วนผสมนี้จะถูกนำาไปทดสอบหาความสามารถในการรับคำาลังอัด หลังจากอายุ
การบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน จะใช้แท่งตัวอย่างจำานวน 5 แท่ง สำาหรับแต่ละอัตราส่วนผสม และอายุการบ่ม
ทั้งนี้จำานวนแท่งตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีจำานวนทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 รายละเอียดจำานวนแท่งคอนกรีตตัวอย่างทีผ่ สมหินฝุน่ แกรนิตทีอ่ ตั ราส่วนต่างๆ และทีแ่ ต่ละอายุการบ่ม
ที่

อายุคอนกรีต
(วัน)

1
2
3
4

7
14
21
28

จำานวนแท่งคอนกรีตตัวอย่างในแต่ละปริมาณร้อยละหินฝุ่นแทนทราย
ทราย
หินฝุ่น
20%
40%
60%
80%
ทั้งหมด
ทั้งหมด
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
รวมแท่งคอนกรีตตัวอย่างทั้งหมด

รวม
ตัวอย่าง
30
30
30
30
120

วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
วัสดุที่ใช้ทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย
1. วัสดุประสาน ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (Portland Cement Type 1)
2. วัสดุผสมมวลรวมละเอียด ประเภททราย ใช้ทรายที่มีสัดส่วนมวลคละ ตามมาตรฐาน ASTM C33
3. วัสดุผสมมวลรวมละเอียดประเภทหินฝุ่นแกรนิตที่ใช้เป็นวัสดุทดแทนทราย เป็นหินฝุ่นจากโรงโม่
หินของบริษัทโรงโม่ไทยจำากัด ที่ ตำาบลคลองกิ่ว อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
4. วัสดุผสมมวลรวมหยาบใช้หินขนาด 3/4 นิ้ว ที่มีสัดส่วนมวลคละเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM
C136 จากโรงโม่หิน ในเขตจังหวัด สระบุรี
5. น้ำา ใช้น้ำาประปาที่ใช้ตามบ้านทั่วไป
วิธีการทดสอบ
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการทดสอบวัสดุตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุประเทศสหรัฐอเมริกา
(American Society for Testing Material ASTM) โดยได้กำาหนดวิธีการทดสอบตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
1. การทดสอบหาค่าปริมาณความชื้นของมวลรวม (Test for Total Moisture Content of Aggregate by Drying) ใช้มาตรฐาน ASTM C70
2. การทดสอบหาส่วนขนาดคละของมวลรวม (Test for Sieve or Screen Analysis of Fine and
Coarse Aggregate) ใช้มาตรฐาน ASTM C136-95a
3. การทดสอบหาความถ่วงจำาเพาะและการดูดซึมน้ำาของมวลรวมหยาบ (Test for Specific Gravity
and Absorption of Coarse Aggregate) ใช้มาตรฐาน ASTM C127-88
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4. การทดสอบหาความถ่วงจำาเพาะและการดูดซึมน้ำาของมวลรวมละเอียด (Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate) ใช้มาตรฐาน ASTM C128-93
5. การทดสอบหาหน่วยน้ำาหนักของมวลรวม (Test for Unit Weight in Aggregate) ใช้มาตรฐาน
ASTM C29 / 29M-91a
6. การทดสอบค่าการยุบตัว (Test for Slump of Portland Cement Concrete) ใช้มาตรฐาน
ASTM C143-90a
7. การหล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอก (Standard Practice for Making Concrete
Test Specimens in the Laboratory) ใช้มาตรฐาน ASTM C192
8. การทดสอบกำาลังรับแรงอัดของแท่งคอนกรีต (Test for Compressive Strength of Concrete)
ใช้มาตรฐาน ASTM C39-94
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความสามารถในการรับกำาลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่แต่ละอัตราส่วนผสมการ
ใช้หินฝุ่นแกรนิตแทนทราย และที่แต่ละอายุการบ่ม แสดงไว้ในตารางที่ 2 ทั้งนี้ ได้แสดงผลการทดสอบในเชิง
เปรียบเทียบไว้ด้วย ตามที่แสดงไว้ในกราฟรูปที่ 1
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกำาลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแกรนิตแทนทรายที่อัตราส่วนต่างๆ
อายุการบ่มแท่งคอนกรีต
(วัน)

ปริมาณการแทนที่ทราย
ด้วยหินฝุ่น (ร้อยละ)

หน่วยแรงอัดเฉลี่ย(กก./
ตร.ซม)

ร้อยละเปรียบเทียบ

7

0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100

233
187
183
216
146
187
252
220
199
220
178
224

100.00
80.26
78.54
92.70
62.66
80.26
100.00
87.30
78.97
87.30
70.63
88.89

14
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการทดสอบกำาลังอัดประลัยเฉลีย่ ของคอนกรีตทีใ่ ช้หนิ ฝุน่ แกรนิตแทนทรายทีอ่ ตั ราส่วนต่างๆ
อายุการบ่มแท่งคอนกรีต
(วัน)

ปริมาณการแทนที่ทราย
ด้วยหินฝุ่น (ร้อยละ)

หน่วยแรงอัดเฉลี่ย(กก./
ตร.ซม)

ร้อยละเปรียบเทียบ

21

0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100

267
236
249
237
192
240
275
266
267
249
252
261

100.00
88.39
93.26
88.76
71.91
89.89
100.00
96.73
97.09
90.54
91.64
96.00

28

รูปที่ 1 แสดงการรับกำาลังอัดของคอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นแกรนิตแทนทราย
ที่อัตราส่วนต่างๆ ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน
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โครงงานวิจัยเพื่อทดสอบกำาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัทโรงโม่ไทย
จำากัด นำามาผสมแทนทรายในส่วนผสมของคอนกรีต โดยผสมบางส่วนและแทนที่ทั้งหมดนั้น ในเบื้องต้นนั้น
ได้ดำาเนินการทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุที่ใช้ผสม คือ หินฝุ่นแกรนิต ทราย หินก่อสร้างชนิด
หินปูนที่ใช้เป็นมวลรวมหยาบ เป็นการทดสอบหาขนาดคละ ค่าความถ่วงจำาเพาะ ค่าการดูดซึมน้ำา ค่าปริมาณ
ความชื้นและหน่วยน้ำาหนัก เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกา
(ACI) (CACI 211.1-74) ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้
1. ผลการทดสอบทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานของทรายและหินฝุ่นแกรนิตที่ใช้เป็นวัสดุทดแทนทรายให้
ผลการทดสอบดังนี้
1.1 การทดสอบหาส่วนขนาดคละของทราย และหินฝุน่ แกรนิต โดยหาค่าร้อยละผ่านตะแกรง
มาตรฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C33 ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ (รูปที2่ ) โดยค่าโมดูลสั ความ
ละเอียดของหินฝุน่ แกรนิตทดสอบได้ 2.95 และ ค่าโมดูลสั ความละเอียดของทรายทดสอบได้ 2.36 แสดงว่าทรายมี
อนุภาคโดยรวมทีล่ ะเอียดกว่าหินฝุน่ แกรนิต
1.2 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำาเพาะ การดูดซึมน้ำา ค่าปริมาณความชื้นของหินฝุ่นแกรนิต
และทราย พบว่า หินฝุ่นแกรนิต มีค่าความถ่วงจำาเพาะ ค่าอัตราการดูดซึมน้ำา และ ค่าปริมาณความชื้นใกล้เคียง
กับทราย
2. จากผลการวิจัยทดสอบ พบว่า หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หิน ของบริษัท โรงโม่ไทย จำากัด มีความ
เหมาะสมที่จะนำามาใช้แทนทราย ในส่วนผสมของกอนกรีตได้ กล่าวคือ คอนกรีตที่ใช้ส่วนผสม 1:2:4
(ปูนซีเมนต์:ทราย:หิน) โดยน้ำาหนักที่อัตราส่วนน้ำาต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.55 การรับกำาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้
หินฝุ่นแกรนิตแทนทรายที่แต่ละอัตราส่วน (20%, 40%, 60%, 80% และ 100%) เมื่ออายุการบ่ม 28 วันจะอยู่
ในช่วง 249-267 ก.ก./ตร.ซม. (266, 267, 249, 252 และ 261 กก./ตร.ซม. ตามลำาดับ) หรือมีค่าเฉลี่ยของกำาลัง
อัดอยู่ที่ 258 ก.ก./ตร.ซม. (ค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย ประมาณ 3.86%) ในขณะที่คอนกรีตซึ่งผสมเฉพาะทราย
ตามปกติในโครงการวิจัยนี้สามารถรับกำาลังอัดได้ 275 กก./ตร.ซม. ซึ่งนับว่ามีค่าใกล้เคียงกัน (ต่างกันประมาณ
6.2%)
นอกจากนี้ตามมาตรฐาน ASTM C150 ได้กำาหนดค่ากำาลังอัดประลัยต่ำาสุดของคอนกรีตที่จะใช้
สำาหรับโครงสร้างประเภท A (งานโครงสร้าง และ ผิวถนน) ทื่ 210 ก.ก./ตร.ซม. ทื่อายุการบ่ม 28 วัน ต่ำากว่าค่า
กำาลังอัดเฉลี่ย 258 กก./ตร.ซม. ประมาณ 23 %
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยทดสอบ โดยใช้หินฝุ่นชนิดหินปูนจากโรงโม่หิน ศิลา
เทพตะวัน ตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งศึกษาโดย เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
(2548) พบว่า การรับกำาลังอัดของคอนกรีตมีค่าต่ำากว่า เมื่อใช้หินฝุ่นแกรนิต กล่าวคือ ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้
อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยน้ำาหนัก อัตราส่วนน้ำาต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.45, 0.50 และ 0.55 พบว่าคอนกรีตที่อายุ
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การบ่ม 28 วันอัตราส่วนน้ำาต่อซีเมนต์ 0.45 โดยใช้หินฝุ่นชนิดหินปูนแทนทรายโดยร่อนผ่านตะแกรง จะมีค่า
กำาลังอัดเฉลี่ยสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบค่ากำาลังอัดของคอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นชนิดหินปูนกับคอนกรีตปกติ พบ
ว่า ค่ากำาลังอัดของคอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นชนิดหินปูนมีค่าน้อยกว่าค่ากำาลังอัดของคอนกรีตปกติประมาณ 20%
นอกจากนี้การใช้หินฝุ่นชนิดหินปูนแทนทรายจากการวิจัยของ นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ ธวัชชัย พันธุ์แสงดาว
และสมชาย เติมศักดิ์ (2541) ได้ศึกษาเปรียบเทียบกำาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นชนิดหินปูนเป็นมวล
รวมละเอียดกับทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากัน จากผลการทดสอบกำาลังอัดของคอนกรีต พบว่า
คอนกรีตที่ใช้ทรายมีค่ากำาลังอัดสูงกว่าที่ใช้หินฝุ่นชนิดหินปูนประมาณ 10 - 25% ซึ่งผลการวิจัยทดสอบของ
เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี (2548) และนิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ ธวัชชัย พันธุ์แสงดาว และ สมชาย เติมศักดิ์
(2541) มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน
อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำาหินฝุ่นชนิดหินแกรนิตกับการนำาหินฝุ่นชนิดหินปูนมาใช้เป็นส่วน
ผสมแทนทรายในการผสมคอนกรีตนัน้ พบว่า การใช้หนิ ฝุน่ ชนิดหินแกรนิตเป็นส่วนผสมจะให้คา่ กำาลังอัดของ
คอนกรีตทีส่ งู กว่า นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกำาลังอัดของคอนกรีตทีผสมทรายตามปกติกับคอนกรีตที่ใช้หิน
ฝุ่นแกรนิตแทนทรายบางส่วนหรือทั้งหมดจะพบว่า ค่ากำาลังอัดของคอนกรีตมีค่าใกล้เคียงกัน (ต่างกันประมาณ
5.8% ตามผลการวิจัยทดสอบในโครงการนี้) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์ประกอบของหินฝุ่นแกรนิตมีความใกล้
เคียงกับทรายในธรรมชาติ เช่น ในกรณีของหินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่ของบริษัทโรงโม่ไทยจำากัด เมื่อนำาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและฟิสิกส์ โดยกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
(เกรียงไกร ชาติบุตร เสกสรร ชายเพ็ชร อโนทัย พรเจริญ และโอภาส ปานแก้ว, 2553) พบว่ามีแร่ควอทซ์ (SiO2)
เป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 72.5% ในขณะที่ทรายในธรรมชาติมีแร่ควอทซ์ประมาณร้อยละ 90% นอกจาก
นี้ หากพิจารณาในเชิงวิชาธรณีวิศวกรรม (Engineering geology) อาจกล่าวได้ว่าทรายที่นำามาใช้ในการผสม
คอนกรีตเป็นวัสดุที่เกิดจากการกัดกร่อนผุพัง (Weathering process) ของหินในธรรมชาติเป็นขบวนการทาง
ธรณีวิทยา แต่หินฝุ่นแกรนิตเป็นทรายที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ จากความต้องการหินก่อสร้างชนิดหิน
แกรนิตจาก โรงโม่หิน

รูปที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนมวลคละระหว่างหินฝุ่นแกรนิต และทราย
รวมถึงการแสดงลักษณะที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C33 ของวัสดุผสมทั้งสอง
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สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการทดสอบความสามารถในการรับกำาลังอัดของคอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่ ของ
บริษัท โรงโม่ไทย จำากัด ปรากฏว่าแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่ผสมหินฝุ่นแกรนิตแทนทรายที่อัตราส่วนต่างๆ นั้น
หลังจากที่บ่มน้ำาเป็นเวลา 28 วัน สามารถรับกำาลังอัดได้ในช่วง 249-267 ก.ก./ตร.ซม. หรือ มีค่าเฉลี่ยของกำาลัง
อัดอยู่ที่ 258 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ผสมเฉพาะทรายตามปกติ (ไม่มี
หินฝุ่นแกรนิตผสม) ในอัตราส่วน 1:2:4 ซึ่งให้ค่ากำาลังอัด 275 ก.ก./ตร.ซม. จะเห็นว่ามีค่าใกล้เคียงกัน (ค่า
กำาลังอัดต่างกันประมาณ 6.2%) นอกจากนี้ค่าความแปรปรวนของค่ากำาลังอัดในแต่ละอัตราส่วนผสมมีค่าค่อน
ข้างต่ำา (ประมาณ 3.5%) ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแกรนิตแทนทรายบางส่วนนั้นสามารถ
นำาไปใช้งานในงานโครงสร้างบางประเภทได้ เช่น งานโครงสร้างประเภท A (งานโครงสร้างและผิวถนน) ตามที่
กำาหนดใน ASTM C150 ที่ระบุค่ากำาลังอัดไว้ไม่น้อยกว่า 210 ก.ก./ตร.ซม. ทื่อายุการบ่ม 28 วัน
อนึ่ง โครงการศึกษาวิจัยนี้ ใช้หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่ของบริษัท โรงโม่ไทย จำากัด ในเขตจังหวัดชลบุรี
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