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บทคัดย่อ 
 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทยที่ผ่านมาในปี 2016 พบว่าในกระบวนการ
ผลิตและการจัดส่งมีปริมาณกากคอนกรีตเกิดขึ้นประมาณ 240,000 ลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดเฉลี่ยประมาณปีละ 19,920,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่คุ้มค่า  จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่ควรหาแนวทางในการน ากากคอนกรีตที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จ กลับมาใช้ประโยชน์แทนที่น าออกไปฝังกลบ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดกากคอนกรีตมาจากการล้างโม่หลังจากกลับการจัดส่งคอนกรีต  
จึงต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดท าระบบการจัดการกากคอนกรีต โดยการน ากาก
คอนกรีตที่ได้จากการล้างโม่มาผ่านเครื่องแยกกากคอนกรีต เพื่อน าหินและทรายกลับมาใช้
ประโยชน์โดยน ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตอีกครั้ง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสัดส่วนที่ เหมาะสมในการน าหินและทรายที่ ได้จากกระบวนการคัดแยกกลับมา
หมุนเวียนใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยวิธีการทดสอบคุณสมบัติของหินและทราย 
ด้านขนาดคละ และปริมาณฝุ่น ผลจากการทดสอบ พบว่าคุณสมบัติต่างๆ มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตได้  และด าเนินการ
ออกแบบการทดลองเพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้หินและทรายที่ได้จากคอนกรีต
ผสมเสร็จที่ไม่ใช้แล้ว แทนการใช้หิน และทรายใหม่ ในส่วนผสมคอนกรีตที่ก าลังอัด240 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (strange 240 ksc.) โดยทดลองในสัดส่วนร้อยละ 20  40 และ
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60 ตามล าดับ จากผลทดสอบด้านคอนกรีตสดและคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ผลการทดลองได้ค่า
สัดส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้ร้อยละ 20-40 
ค าส าคัญ : คอนกรีตผสมเสร็จ, กากคอนกรีตสด, เครื่องแยกกากคอนกรีตสด, ค่าการสูญเสีย
การยุบตัว, ค่าก าลังอัดของคอนกรีต 

 
ABSTRACT 

 In the past year 2016, the ready mixed concrete manufacturing, and delivery 

have produced concrete waste about 240,000cu.m.  That cost average per year 

about 19,920 baht; this is a waste of resources. It is necessary to find a way to reuse 

the concrete waste instead of landfill for sustainable development. Major concrete 

waste came from cleaning Mixing drum after back from concrete delivery.  We 

should fine proper method for the concrete waste management, by reused sand and 

rock in ready mixed concrete again from recycling concrete machine. The purpose 

of this study is to find the optimum proportion of recycled rock and sand in ready 

mixed concrete manufacturing by testing on attribute of gradation and dust volume 

of rock and sand derived from concrete waste. We will design of experiment to find 

optimum proportion of recycle rock and sand instead of new ones in ready mixed 

concrete at strange 240 ksc. The proportion of percentage of 20, 40 and 100 has 

been varied. As the result of this experiment, the optimum percentage of recycled 

rock and sand should 20-40 percent. 
 
Keywords: ready mixed concrete, concrete waste, recycling concrete machine, 

Slump Loss, Compressive Strength 

 

บทนํา 
 ปัจจุบันการก าจัดกากอุตสาหกรรมที่นิยมใช้ในการบ าบัดและก าจัดโดยหลักมีหลายวิธี
ได้แก่ วิธีการฝังกลบ  วิธีการเผาในเตาปูนซี เมนต์ และ วิธีการสนับสนุนให้ใช้วิธี 3 R 
R1.Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นให้น้อยลง ลดการก่อให้เกิด
ของเสีย R2. Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ า และ 
R3. Recycle คือ การน าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้ไปจัดการด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ แล้วแปรรูปเป็นสิ่งใหม่ เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป [10] 
 ในปัจจุบันธุรกิจประเภทหนึ่งที่ท าให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จซึ่งมีการขยายตัวมากขึ้นตามสภาวะการณ์ของการก่อสร้างภายในประเทศท่ี
มีการขยายตัว การใช้คอนกรีตผสมเสร็จเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพดี  จึงส่งผล
ให้ความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ปัญหาที่ตามมาคือ ปริมาณกาก
คอนกรีตในโรงงานมีปริมาณมากข้ึน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การล้างโม่หลังจากเสร็จงาน
ในแต่ละวันเพื่อป้องกันคอนกรีตสดค้างอยู่ในโม่, การล้างท าความสะอาดโรงงาน และคอนกรีต
สดที่เหลือจากหน้างานกลับสู่โรงงาน และเมื่อเกิดขึ้นจนถึงปริมาณที่ก าหนดโรงงานจะต้อง
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ด าเนินการก าจัด วิธีก าจัดที่นิยมใช้คือวิธีการฝังกลบ (Landfill) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการก าจัดกากคอนกรีตของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา 

ป ี
ปริมาณการ
ผลิตคอนกรีต 

 (ลบ.ม.) 

ปริมาณกาก
คอนกรีต  
(ลบ.ม.) 

ปริมาณกากคอนกรีต
เทียบกับปริมาณผลิต  

(kg./ลบ.ม.) 

ค่าใช่จ่าย 
ในการก าจัด  

(บาท) 

ค่าใช้จ่าย    
ในการก าจัด  
(บาท/ลบ.ม.) 

2014 41,931 610 25 48,250 79 
2015 32,656 694 36 52,400 76 
2016 34,084 305 15 27,563 90 
2017 20,424 475 39 45,375 96 
เฉลี่ย 32,274 521 29 43,397 85 

 จากตารางที ่1 ข้อมูลการก าจัดกากคอนกรีตของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา
พบว่าปริมาณกากคอนกรีตที่เกิดขึ้นในปี 2014-2017 (ม.ค.-ส.ค.2017)      มีปริมาณเฉลี่ยปี
ละ 521 ลูกบาศก์เมตร (0.016 ลูกบาศก์เมตร/ลูกบาศก์เมตรคอนกรีต) หรือคิดเป็นค่าใช้จ่าย
ในการก าจัดเฉลี่ยปีละ 43,397 บาท (83 บาท/ลูกบาศก์เมตรคอนกรีต) 

 รูปที่ 1 ในปี 2016 ปริมาณการขายคอนกรีตผสมเสร็จ 15,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
คาดว่าจะเกิดคอนกรีตประมาณ 240,000 ลูกบาศก์เมตร    (15,000,000 x 0.016) ค่าใช้จ่าย
ในการก าจัดประมาณ 19,920,000 บาท (240,000 x 83) 

  
รูปที่ 1 ปริมาณการขายคอนกรีตผสมเสร็จ 

 
ดังนั้นการหาแนวทางในการน ากากคอนกรีตที่เกิดขึ้นในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จที่

ดีกว่าการฝังกลบ คือวิธีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์และน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญและมีการปรับตัวมากขึ้นเพื่อให้เข้าสู่
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ทิศทางของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน มีการรณรงค์ทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น การให้ความรู้ ถึงผลกระทบและผลเสียของการละเลยต่อสภาวะโลกร้อน การลดการใช้
ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็น ดังนั้นแนวทางในการน ากากคอนกรีตที่เกิดขึ้นในธุรกิจคอนกรีต
ผสมเสร็จกลับมาใช้ประโยชน์ แทนท่ีน าออกไปฝังกลบ เน้นการใช้หลักการ 3 R เป็นแนวทางที่
สนับสนุนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยและเป็นการพัฒนากระบวนการก าจัด
การคอนกรีตให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมต่อไป 
 องค์ประกอบของคอนกรีตผสมเสร็จประกอบด้วยส่วนผสมจาก วัตถุดิบที่ส าคัญ คือ 
(1) วัสดุประสาน (Cementitious materials) ได้แก่ ปูนซิเมนต์ (Portland cement) และ 
เถ้าลอย (Fly ash) (2) มวลรวม (Aggregate) ได้แก่ หิน (Rock) ทราย (Sand) น้ า (Water) 
และ (3) สารเคมีผสมเพิ่ม(Admixture) ซึ่งกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจะเริ่มจากการ
น าวัตถุดิบทั้งหมดผ่านกระบวนการช่ังตวงตามสัดส่วนที่ ได้ออกแบบไว้ (Mixed design) 
จากนั้นจะผ่านกระบวนการล าเลียงวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่เครื่องผสมคอนกรีต (Mixer) คอนกรีตที่
ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกล าเลียงลงสู่รถขนส่ง  (Truck mixer) เพื่อน าไปตรวจสอบ
คุณภาพ และ จัดส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่อไป โดยในคอนกรีตจ านวน 1 ลกูบาศก์เมตร จะ
ประกอบด้วยมวลรวม (Aggregate) ของหินและทรายที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของ
ปริมาตรคอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุที่คงตัวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านกระบวนการแยกคอนกรีตสด 
ดังนั้นหากสามารถน าคอนกรีตสดมาผ่านกระบวนการคัดแยก  แล้วน าหินและทรายที่ได้
กลับมาหมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่ คาดว่าจะส่งผลให้สามารถลดปริมาณกากคอนกรีตที่ต้อง
ก าจัด และค่าใช้จ่ายในการก าจัดกากคอนกรีตลงได้ ซึ่งหินและทรายเป็นวัตถุดิบที่ได้มากจาก
ธรรมชาติ จึงถือเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพ [9] 
 จากการศึกษาโดยเข้าไปส ารวจปริมาณของกากคอนกรีตของโรงงานคอนกรีต
ผสมเสร็จ พบสาเหตุที่ท าให้เกิดกากคอนกรีต ประกอบด้วย 3 สาเหตุดังนี ้

 
รูปที่ 2  สาเหตุที่ท าให้เกดิกากคอนกรีต 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

5 

 1. ปริมาณกากคอนกรีตที่เกิดจากการสั่งซื้อของลูกค้า (Ordering) เกินจ านวนที่ใช้ สาเหตุ
นี้มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 55 ของปริมาณกากคอนกรีตทั้งหมด จากปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้น
โรงงานผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากลูกค้า ดังนั้น
แนวทางที่จะลดปริมาณกากคอนกรีตที่เกิดขึ้นนั้นจึงต้องหาวิธีการที่จะแยกคอนกรีตสด   
(Fresh concrete) ที่เหลือกลับมาจากหน่วยงานของลูกค้า  
 2. ปริมาณกากคอนกรีตที่เกิดจากกระบวนการผลิต   (Production) สาเหตุนี้ท าให้เกิด
กากคอนกรีตร้อยละ 35 ของปริมาณกากคอนกรีตทั้งหมด เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงาน
ที่ผลิตแล้วไม่ผ่านมาตรฐาน จากการล้างท าความสะอาดโม่ของรถขนส่ง และจากการล้างท า
ความสะอาดเครื่องผสมคอนกรีต (Mixer) 
 3. ปริมาณกากคอนกรีตที่เกิดจากการทดสอบคุณภาพ (Quality Control) มีสัดส่วนร้อย
ละ 10 ของปริมาณกากคอนกรีตทั้งหมด กระบวนการทดสอบคุณภาพคอนกรีตสดโดยวิธีชัก 
Slump เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจในคุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จ ก่อนส่งให้ลูกค้า ตามรูปที่ 2 
 จากสาเหตุหลัก 3 ประการที่ท าให้เกิดกากคอนกรีต แนวทางการจัดการกากคอนกรีตที่
โรงงานอุตสาหกรรมใช้ มีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
 1. การฝังกลบ (Landfill)  
 การฝังกลบเป็นวิธีการหลักในการก าจัดขยะเกือบทุกชนิด บางแห่งเป็นการฝังอย่างถาวร 
เช่นของเสียจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ แต่บางแห่งใช้ฝังเพื่อเป็นที่เก็บรักษาช่ัวคราวหรือเพื่อท า
การรวบรวมก่อนส่งไปเข้ากระบวนการอื่น หรือเพื่อการน ากลับมาใช้อีก บ่อฝังกลบต้องอยู่ใน
พื้นที่หน่วยงานรับผิดชอบอนุญาต ต้องถูกออกแบบ ปฏิบัติงานและควบคุมสอดส่องจาก
เจ้าหน้าท่ีตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน บ่อฝังกลบขยะแข็งต้องระวังเรื่องสารปนเปื้อนที่อาจ
ออกมาจากไอน้ า ต้องมีการตรวจวัดการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินและการรั่วไหลจากแก๊สในบ่อ
หมัก และมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดปัญหา 

 
รูปที่ 3 บ่อคายกากคอนกรีต  
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 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการน ากากคอนกรีตจากบ่อคายกากคอนกรีต ตามรูปที่ 3 ไปยัง
สถานที่    ฝังกลบ ระยะทางอยู่ระหว่าง 1 - 50 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 20,000 
บาท ต่อ 1 เที่ยว (น้ าหนักของ   กากคอนกรีตประมาณ 15 ตัน/เที่ยว กรณีใช้รถบรรทุก 10 
ล้อในการขนย้าย) 
 2. หลักการ 3Rs : Reduce / Reuse / Recycle  
        R1.Reduce การลดปริมาณการเกิดกากคอนกรีต ได้แก่ การรณรงค์ขอความร่วมมือ
ลูกคา้ในการสั่งคอนกรีตเที่ยวสุดท้ายให้พอดีกับแบบท่ีลูกค้าก าหนดไว้ การปรับปรุงเครื่องจักร 
ให้สามารถผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้ในปริมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ใกล้เคียงกับปริมาณ
คอนกรีตที่ลูกค้าจะสั่งให้มากที่สุด ซึ่งปกติปริมาณการสั่งซื้อเที่ยวสุดท้ายของลูกค้ามากกว่า 
50% จะใช้คอนกรีตไม่ถึง 1 ลูกบาศก์เมตร เป็นการปลูกฝังให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อน (Global Warming) ที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน  
    R2.Reuse การน ากากคอนกรีตที่เหลือจากการทดสอบคุณภาพคอนกรีต โดยวิธีชัก 
Slump กลับมาใช้ใหม่ โดย ท าเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น แผ่นพื้น กระถางปลูกต้นไม้ โต๊ะ เก้าอี้ 
ซึ่งจะมีการแบ่งตามอายุของคอนกรีตที่เหลือมาและจัดสรรว่าจะน าไปท าผลิตภัณฑ์ใดจึงมี
ความเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการน าของที่จะเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังสามารถน าไปช่วยเหลือ หรือมอบให้แก่ชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อ
พัฒนาพื้นที่รอบๆ ให้มีความน่าอยู่มากข้ึน ตามรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 

 
รูปที่ 5 แผ่นพื้นจากการน าคอนกรีตที่เหลือไปใช้ วัดใหม่ศรีสมบรูณ ์จังหวัดสุโขทัย               

และ ในบริเวณโรงเรียน [7] 
 
   R3.Recycle การน ากากคอนกรตีมาเข้ากระบวน การแยกหิน ทราย น้ า และ น า
กลับมาหมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่ เพื่อลดปริมาณกากคอนกรตีที่ตอ้งก าจัด ในกรณีนี้ต้องท า
การทดสอบมวลรวม ได้แก่ หิน และ ทรายทีไ่ด้จากการกระบวนการคัดแยกเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม ่
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รูปที่ 6 กากคอนกรีตมาเข้ากระบวนการแยกหิน ทราย น้ า [7] 
 
 ซึ่งในงานวิจัยนีน้ าหลักการ R3.Recycle  มาทดลองใช้ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของหินและ
ทรายที่ใช้แล้วในการน ามากลับมาใช้ใหม่ และ ศึกษาความเป็นไปไดข้องการแทนที่มวลรวม
จากคอนกรีตสดในการผลติคอนกรีตผสมเสร็จ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการน าหินและทรายที่ใช้แล้ว  เพื่อน ากลับมา

หมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่  
2. ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ผลิตจากหินและทรายที่น ากลับมาหมุนเวียนใช้ใน

การผลิตใหม่ 
 
 

วิธกีารวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการท าการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการแทนที่มวลรวมจาก
คอนกรีตสดในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสัดส่วนที่เหมาะสมในการน าหินและทรายที่ใช้แล้ว 
(Recycle) เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทีก่ าลังอัด 240 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร (Strength 240 ksc.) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
ขั้นตอนท่ี 1  การทดสอบคุณสมบตัิหิน และ ทราย 

1. ทดสอบคุณสมบัติหินปกติ  2 ตัวอย่าง  หิน Recycle 2 ตัวอย่าง โดยทดสอบขนาดคละ 
(Gradation),  ฝุ่น น้ าหนัก 5 กิโลกรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง รวม 4 ตัวอย่าง  

 2.   ทดสอบคุณสมบัติทรายปกติ  2 ตัวอย่าง, ทราย Recycle 2 ตัวอย่าง โดยทดสอบ
ขนาดคละ (Gradation),  ฝุ่น น้ าหนัก 300 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง รวม 4 ตัวอย่าง 
ขั้นตอนท่ี 2  การทดสอบคุณสมบัติคอนกรีต 
 1.  ทดสอบส่วนผสมทีก่ าลังอัด 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีอัตราส่วนการแทนท่ีร้อย
ละ 20, 40, 60 ของปริมาณหินและทรายที่ผลิต  



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

8 

2.  ทดสอบ Slump Concrete ส่วนผสมละ 1ตัวอย่างรวม 8 ตัวอย่าง 
 3.  ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เก็บตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ส่วนผสมละ 9 
ตัวอย่าง เพื่อทดสอบค่าก าลังอัดที่อายุ 3 วัน 3 ตัวอย่าง, 7 วัน 3 ตัวอย่าง, 28 วัน 3 ตัวอย่าง 
รวม 72 ตัวอย่าง   
ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองคอนกรีตสด, คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เทียบ
กับมาตรฐาน ASTM และก าหนดสัดส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมในการใช้งาน  
 

ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบคณุสมบัติของหิน และ ทราย  ที่ใช้แล้วเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
 การทดสอบครั้งนี้ เป็นการทดสอบคุณสมบัติของหินและทราย เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถน าหินและทรายนั้นไปใช้ในการผลิตได้ จึงต้องท าการทดสอบ
คุณสมบัติ ซึ่งได้แก่ การทดสอบขนาดคละของมวลรวม (Gradation) และหาปริมาณฝุ่นในมวลรวม 
และคุณสมบัติของคอนกรีต โดยในการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบจะท าการสุ่มเก็บตัวอย่างของ หิน
และทรายที่ได้จากกระบวนการคัดแยกเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling) โดยท าการทดสอบหา
ขนาดคละหินและทรายมาตรฐาน ที่ใช้ ASTM C 136 : Method for sieve analysis of find and 
coarse aggregate [3] โดยมีเกณฑ์การยอมรับตามตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ซึ่งพิจารณาจากค่า
เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงแต่ละขนาด ต้องมีค่าไม่เกินที่ก าหนด (American Society for Testing 
and Materials [ASTM], 2003) [1] 
ตารางที่ 2  เกณฑ์การยอมรับของขนาดคละหิน (Standard Test Method for Sieve Analysis of 
Aggregates) 

Sieve No.(mm) Percent Finer or Passing 
1" (25 mm) 100 

3/4" (19 mm) 90-100 
1/2" (12.5 mm) - 
3/8" (9.5 mm)  20-55 

เบอร์ 4 (4.75 mm) 0-10 
เบอร์ 8 (2.36 mm) 0-5 

ที่มา: American society for testing and materials (2003) 
ตารางที่ 3  เกณฑ์การยอมรับของขนาดคละทราย (Standard Test Method for Sieve Analysis 
of Sand 

Sieve No.(mm/um) Percent Finer or Passing 
3/8" (9.5 mm) 100 

เบอร์ 4 (4.75 mm) 95-100 
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เบอร์ 8 (2.36 mm) 80-100 
เบอร์ 16 (1.18 mm) 50-85 
เบอร์ 30 (600 um) 25-60 
เบอร์ 50 (300 um) 10-30 

ที่มา: American Society for Testing and Materials (2003) 
 การทดสอบหาปรมิาณฝุ่นในมวลรวม มีมาตรฐานที่ใช้คือ ASTM C 117 : Test method for 
materials finer than 75 um (No.200) Sieve in mineral aggregate by washing [2] โดยเกณฑ์
การยอมรับของปริมาณฝุน่ในมวลรวม กรณีส่วนละเอียดที่เป็นฝุน่หิน ยอมให้มีปริมาณไม่เกินร้อยละ 
1.5 และกรณีส่วนละเอียดที่เป็นฝุ่นทราย ยอมให้มีปริมาณไม่เกินร้อยละ 3 เกณฑ์การยอมรับของ
ขนาดคละทราย 
ผลทดสอบของหินและทราย ที่ได้แสดงผลในตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5  
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวม (Gradation) และหาปริมาณฝุ่นในมวลรวม ของ
หินทีไ่ด้จากกระบวนการคัดแยก 

รายการทดสอบ มาตรฐาน ผลการทดสอบ 
1. ขนาดคละ (Sieve Analysis) ขนาดคละดี 

(ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด) 

ขนาดคละละเอียดเล็กน้อย 

2. ฝุ่นหิน (Percent Finer Than #200 Sieve%) Max 3.0 0.40 (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 
 จากตารางที่ 4 การทดสอบหาขนาดคละและปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (ฝุ่น
หินทีไ่ด้จากกระบวนการคัดแยก)  พบว่าผลทดสอบขนาดคละเอียดเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
ตารางที่  5  ผลการทดสอบหาขนาดคละ (Gradation) และ ปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75 
ไมโครเมตร (ฝุ่นทราย ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก) (Materials Finer Than 75µm in Aggregate 
by Washing) 

รายการทดสอบ มาตรฐาน ผลการทดสอบ 
1. ขนาดคละ (Sieve Analysis) FM. 

2.15 - 3.38 
3.17 (ขนาดคละดี) 

2. ฝุ่นทราย (Percent Finer Than #200 
Sieve %) 

Max 3.0 1.32 (อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน) 

 จากตารางที่ 5  ผลการทดสอบหาขนาดคละ (Gradation) และ ปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75 
ไมโครเมตร (ฝุ่นทรายที่ได้จากกระบวนการคัดแยก) พบว่าขนาดคละดีและปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ผลการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีต              
  ในการทดลองใช้สัดส่วนร้อยละ 0  20  40 และ 60  ตามล าดับ โดยพิจารณาจากผลทดสอบ
ด้านคอนกรีตสด และคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จากผลการทดลองได้ค่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้อยู่ที่
ไม่เกินร้อยละ 20  เป็นการทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีตเมื่อมีการน ามวลรวม หรือหิน และ
ทรายที่ใช้ผลิตคอนกรีตไปแล้วและน ากลับมาผ่านกระบวนการคัดแยกคอนกรีตสดที่ไม่ใช้งานแล้ว 
เพื่อน าหิน และทรายจากคอนกรีตสดนั้นกลับมาหมุนเวียนใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ในการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จทั้งนี้เพื่อที่จะลดปริมาณกากคอนกรีตที่ต้องก าจัดของโรงงาน  
 ในการทดสอบคอนกรีตนั้นจะพิจารณาจากคุณสมบัติของคอนกรีตสด และคุณสมบัติของ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ดังนี ้ 
 (1) คุณสมบัติของคอนกรีตสด จะพิจารณาจากค่ายุบตัวเริ่มต้นของคอนกรีต (Initial slump) 
โดยทดสอบตามมาตรฐาน  ASTM C 143 Standard test method for slump of hydraulic 
cement concrete [4] โดยค่ายุบตัวเริ่มต้นหลังผสมเสร็จ (ที่เวลา 0 นาที) ของคอนกรีตต้องมีค่า
ระหว่าง 10 cm ถึง 12.5 cm ตามข้อก าหนดของโรงงานผู้ผลิต ซึ่งหากค่ายุบตัวมีค่าน้อยกว่า 10 
cm [8] จะต้องมีการเติมน้ าเพิ่มเพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามที่ก าหนด ซึ่งการเติมน้ าเพิ่ม จะส่งผลให้ก าลัง
อัดของคอนกรีตลดลง [8]  
 (2) คุณสมบัติของคอนกรตีที่แข็งตัวแล้ว จะพิจารณาจาก ค่าก าลังอัด (Compressive strength) 
ของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน โดยเก็บก้อนตัวอย่างที่ใช้ทดสอบรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) เพื่อน าไป
ทดสอบหาค่าก าลงัอัด เพื่อดูแนวโน้มของคา่ก าลังอัด โดยน าค่าก าลงัอัดที่ไดม้าหาค่า เฉลี่ยของก าลงั
อัดในแต่ละส่วนผสม เปรียบเทียบผลกับค่าก าลังอัดมาตรฐานที่ใช้ทดสอบและค่าก าลังอัดเฉลี่ยต้อง
ผลิต (Target mean strength) [8] ข้อจ ากัดของการน ากากคอนกรีตมาใช้ใหม่  
ผลการทดสอบคอนกรีตที่ได้ แสดงดังตารางที่ 6 และ 7  
 
ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบคอนกรีตจากการทดลองใช้หินที่ได้จากกระบวนการคัดแยกทดแทน 
ร้อยละ 0 (Mix1 Control) 20  40  และ 60 ตามล าดับ ในส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จที่รับรองก าลัง
อัด 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

 Slump (นาที) Setting Time (ชม.) Compressive Strength (วัน) 
Initial 15 30 Stiffening Initial Final 3 7 28 

 MIX1.Replace 
Rock 0% (Control) 

12.0 7.5 6.5 6.00 07.10 08.25 232 277 333 

 MIX2.Replace 
Rock 20% 

11.5 7.0 6.0 05.25 06.15 07.10 218 273 318 

 MIX3.Replace 
Rock 40% 

11.0 6.5 5.0 05.05 06.00 07.00 220 282 336 

 MIX4.Replace 
Rock 60% 

10.5 6.0 4.0 04.35 05.35 06.40 223 286 353 
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 จากตารางที ่6 สรุปผลการสอบคอนกรีต จากการทดลองใช้หินที่ไดจ้ากกระบวนการ
คัดแยก  ทดแทน ร้อยละ 0 (Mix1 Control)  20  40  และ 60 ตามล าดับ ในส่วนผสม
คอนกรีตผสมเสรจ็ที่รับรองก าลังอัด 240 กิโลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร ดังนี ้
 (1)  Mix 2 หินที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทนร้อยละ 20 ผลการทดสอบ Slump 
Loss ใช้เวลาเร็วกว่า Mix 1 เลก็น้อย, ผลทดสอบ Setting Time ใช้เวลาเร็วกว่า Mix1 
เล็กน้อย, ผลทดสอบ Compressive Strength ก าลังอัด ใกล้เคยีงกับ Mix 1 
 (2)  Mix 3 หินที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน ร้อยละ 40 และ Mix 4 หิน 
Recycle ทดแทน ร้อยละ 60 ผลทดสอบ Slump Loss ใช้เวลาเร็วกว่า Mix 1, Setting 
Time คอนกรีต ใช้เวลาเร็วกว่า Mix 1 มาก, Compressive Strength ก าลังอัดใกล้เคียงกับ 
Mix 1  
 (3)  การน าไปใช้ผลิตคอนกรีต Mix 2 หินทีไ่ด้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน ร้อยละ20 
มีความเหมาะสมตามคณุสมบัติ Slump Loss, Setting Time, Compressive Strength 
กรณีที่ต้องการใช้หิน ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก จ านวนมากในการผลิตคอนกรตีสามารถใช้ 
Recycle ทดแทนได ้ร้อยละ 20-40  
 
 
ตารางที่ 7 สรุปผลการทดสอบคอนกรีตจากการทดลองใช้ทรายที่ไดจ้ากกระบวนการคัดแยก 
ทดแทน ร้อยละ 0 (Mix1 Control) 20 40 และ 60 ตามล าดับ ในส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่รับรองก าลังอัด 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

 Slump (นาที) Setting Time (ชม.) Compressive Strength 
(วัน) 

Initial 15 30 Stiffening Initial Final 3 7 28 
MIX5.Replace 
Sand 0% 
(Control) 

11.5 8.0 4.0 5.50 6.50 8.05 224 270 314 

MIX6.Replace 
Sand 20% 

11.0 6.5 3.0 4.20 5.25 6.30 228 277 328 

MIX7.Replace 
Sand 40% 

10.0 4.5 - 3.25 4.50 6.20 231 295 336 

MIX8.Replace 
Sand 60% 

9.0 4.0 - 3.20 4.25 5.35 250 295 358 

 จากตารางที ่ 7 สรุปผลการสอบคอนกรีตจากการทดลองใช้ทรายที่ได้จากกระบวนการ
คัดแยก  ทดแทน ร้อยละ 0 (Mix1 Control) 20  40 และ 60 ตามล าดับ ในส่วนผสม
คอนกรีตผสมเสรจ็ที่รับรองก าลังอัด 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังนี ้ 
 (1)  Mix 6 ทรายที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทนร้อยละ 20 ผลการทดสอบ Slump 
Loss ใช้เวลาเร็วกว่า Mix 5 (Mix Control) เล็กน้อย, ผลทดสอบ Setting Time ใช้เวลาเร็ว
กว่า Mix 5 เล็กน้อย, ผลทดสอบ Compressive Strength ก าลังอัด ใกล้เคียงกับ Mix 5 
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 (2)  Mix 7 ทรายที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทนร้อยละ 40% และ Mix 8 ทราย 
Recycle ทดแทนร้อยละ 60 ผลทดสอบ Slump Loss ใช้เวลาเร็วกว่า Mix 5 (Mix Control) 
มาก, Setting Time คอนกรีต ใช้เวลาเร็วกว่า Mix 5 มาก, Compressive Strength ก าลัง
อัดใกล้เคียงกับ Mix 5  
 (3)  การน าไปใช้ผลติคอนกรีต Mix  6 ทราย Recycle ทดแทนร้อยละ 20 มีความ
เหมาะสมตามคณุสมบัติ Slump Loss, Setting Time, Compressive Strength กรณีที่
ต้องการใช้ทราย ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก จ านวนมากในการผลิตคอนกรตีสามารถใช้
ทราย ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทนได้ร้อยละ 20-40 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 แนวทางในการน ากากคอนกรีตมาใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการ 3 R’s โดยเฉพาะใน
ส่วนของกระบวนการ R3. Recycle โดยจัดท าเครื่องแยกกากคอนกรีต เพื่อแยกเป็น หิน 
ทราย น้ า จากคอนกรีตสดที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จใหม่  ซึ่งในการ
น าหิน ทราย กลับมาใช้จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของหิน  ทรายหลังจากที่ ได้จาก
กระบวนการในการแยกกากคอนกรีตสด  โดยใช้เครื่องแยกกากคอนกรีต  (Concrete 
recycling plant) โดยจะต้องควบคุมคุณภาพของหิน และทรายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยการทดสอบขนาดคละ (Sieve analysis) และทดสอบหาปริมาณ
ฝุ่นของหิน และทราย โดยจะต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีก าหนด จึงจะสามารถน าไปใช้ในการ
ผลิตได้ และมีการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตเพือ่ให้มั่นใจในคุณภาพของคอนกรีต  
 แนวโน้มต่อไปในอนาคต หากต้องการน าหินและทรายที่ได้จากกระบวนการในการ
แยกกากคอนกรีตสด กลับมาใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จใหม่เป็นส่วนผสมในการผลิต
คอนกรีตพร้อมกันที่สัดส่วนร้อยละ 40 จะต้องควบคุมคุณภาพของหิน และทรายให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยการทดสอบขนาดคละ (Sieve analysis) และ
ทดสอบหาปริมาณฝุ่นของหิน และทราย โดยจะต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด จึงจะ
สามารถน าไปใช้ในการผลิตได้ และควรมีการใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ มาช่วยในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนของแต่ละโรงงาน เช่น จุดคุ้มทุน (Breakeven 
analysis) เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อไป 
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