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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติคอนกรี ตที่ผลิตจากหินฝุ่นหินปูนและหินฝุ่นบะซอลต์ ที่ผสม
และไม่ผสมเถ้ าชีวมวล โดยคอนกรี ตตัวอย่างแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ผลิตจากหินฝุ่น A หรื อหินฝุ่นหินปูน
และกลุ่มที่ผลิตจากหินฝุ่น B หรื อหินฝุ่นบะซอลต์ แต่ละกลุ่มหลักจะแบ่งเป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มย่อยไม่ผสมเถ้ า
ชีวมวล กลุ่มย่อยผสมเถ้ าชีวมวล X หรื อเถ้ าชีวมวลไม้ ยูคาลิปตัส และกลุ่มย่อยผสมเถ้ าชีวมวล Y หรื อเถ้ าชีวมวล
ชานอ้ อย ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างที่ใช้ อัตราส่วนผสม 1:8 มีความหนาแน่นมากกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 เฉลี่ย
ร้ อยละ 5.68 มีการดูดกลืนน ้าน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 56.05 มีความพรุนน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 29.53 และมีกาลังอัด
มากกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 96.45 ส่วนตัวอย่างที่ผลิตจากหินฝุ่น B มีความหนาแน่นมากกว่าที่ผลิตจากหินฝุ่น A เฉลี่ย
ร้ อยละ 7.01 มีการดูดกลืนน ้าน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 17.72 มีความพรุนน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 17.87 และมีกาลังอัด
มากกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 7.99 สาหรับตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล X มีความหนาแน่นมากกว่าตัวอย่างไม่ผสมเถ้ าชีวมวล
เฉลี่ยร้ อยละ 2.24 มีการดูดกลืนน ้าน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 21.83 มีความพรุนน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 7.88 และมีกาลัง
อัดมากกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 17.49 ตลอดจนตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล Y มีความหนาแน่นมากกว่าตัวอย่างไม่ผสมเถ้ า
ชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ 1.64 มีการดูดกลืนน ้าน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 22.72 มีความพรุนน้ อยกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 6.22 และ
มีกาลังอัด มากกว่าเฉลี่ยร้ อยละ 22.22 การวิจัยนีย้ ังพบอีกว่า หินฝุ่น B สามารถใช้ ผลิตคอนกรี ตทรงทึบตันได้ ดี
เช่นเดียวกับหินฝุ่น A และคอนกรี ตที่ผสมเถ้ าชีวมวล X หรื อ Y จะช่วยให้ คณ
ุ สมบัติทางกลดีขึ ้น
คาสาคัญ : คอนกรี ตผลิตจากหินฝุ่น, เถ้ าชีวมวล, หินฝุ่นหินปูน, หินฝุ่นบะซอลต์
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Abstract
The objective of this research was to study of properties of concrete produced from lime dust
and basalt dust mixed with biomass ash and without biomass ash. The concrete samples divided into 2
main groups: the group of concrete from dust A or lime dust concrete and the group of concrete from
dust B or basalt dust concrete. Each main group divided into 3 subgroups: the group of non-biomass
ash concrete, the group of concrete from biomass ash X or eucalyptus biomass ash concrete and the
group of concrete from biomass ash Y or bagasse biomass ash concrete. The research results found
that samples of the 1:8 ratio had more average density (5.68%), less average water absorption
(56.05%), less average porosity (29.53%) and more average compressive strength (96.45%) when
compared to that of the 1:24 ratio. The samples from dust B had more average density (7.01%), less
average water absorption (17.72%), less average porosity (17.87%) and more average compressive
strength (7.99%) when compared to that of the dust A samples. The samples from biomass ash X had
more average density (2.24%), less average water absorption (21.83%), less average porosity (7.88%)
and more compressive strength (17.49%) when compared to that of the non-biomass ash. Moreover,
samples from biomass ash Y had more average density (1.64%), less average water absorption
(22.72%), less average porosity (6.22%) and more average compressive strength (22.22%) when
compared to that of the non-biomass ash. This research also found that dust B produced solid shape of
concrete as well as dust A, and concrete with biomass ash X or Y increased the mechanical properties.
Keywords: Concrete produced from dust stone, Biomass ash, Lime dust, Basalt dust

บทนา
คอนกรี ตที่ ใช้ หิ นฝุ่นเป็ น มวลรวมแทนหิ น ย่อ ย
และทรายนิ ย มใช้ ในการผลิ ต คอนกรี ต บล็ อ กสาหรั บ
ก่อผนังหรื อคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืน้ อนึ่งคอนกรี ต
ที่ ผ ลิ ต จากหิ น ฝุ่ นมี จุ ด เด่ น หลายด้ าน เช่ น ต้ นทุ น
การผลิ ต ต่ า ทนสภาพแวดล้ อ มได้ ดี ระบายน า้ ได้ ดี
และเป็ นฉนวนกันความร้ อนได้ ดี เป็ นต้ น ในพื ้นที่จงั หวัด
บุ รี รั ม ย์ นิ ย มผลิ ต คอนกรี ต บล็ อ กก่ อ ผนั ง จากหิ น ฝุ่ น

หินปูนซึ่งขนส่งมาจากจังหวัดสระบุรี ในขณะที่จังหวัด
บุรีรัมย์เป็ นแหล่งผลิตหินเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
ที่ ส าคั ญ แหล่ ง หนึ่ ง ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่างและมีอุตสาหกรรมเหมืองหิน ในพืน้ ที่จานวน
มาก [1,2] กรมทรั พ ยากรธรณี [3] ได้ รายงานการ
จาแนกเขตเพื่อการจัดการด้ านธรณีวทิ ยาและทรัพยากร
ธรณีของจังหวัดบุรีรัมย์ว่า พื ้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์มีหินอัคนี
ประเภทหิน บะซอลต์จานวนมากอยู่บริเวณอาเภอเฉลิม
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พระเกียรติและพื ้นที่ทางใต้ ของอาเภอเมืองบุรีรัมย์ ถ้ ามี
การนาหินฝุ่นบะซอลต์ซึ่งมีมากในพืน้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์
มาพัฒ นาเป็ น คอนกรี ต บล็อ กย่อ มส่งผลดีต่ อท้ องถิ่ น
อย่างไรก็ตามการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรี ตที่ผลิต
จากหินฝุ่น บะซอลต์ในพื ้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ยงั มีอยู่อย่าง
จากัด ทัง้ นี ้ สัจจะชาญ พรัด มะลิ และประชุม คาพุฒ
[4] ได้ ศกึ ษาคุณสมบัติคอนกรี ตที่ผลิตจากหินฝุ่นหินปูน
ผสมหินฝุ่นบะซอลต์โพรงข่ายของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้
ผลิตเป็ นคอนกรี ตบล็อกพบว่า คอนกรี ตบล็อกที่ใช้ หิน
ฝุ่นหินปูนผสมหินฝุ่นบะซอลต์ ปริ มาณมากมีผลทาให้
ความหนาแน่น กาลังอัดและการนาความร้ อนลดลงเมื่อ
เที ย บกั บ คอนกรี ต บล็ อ กที่ ผ ลิ ต จากหิ น ฝุ่ นหิ น ปู น
ถึงแม้ ว่าการใช้ หินฝุ่นบะซอลต์ทาให้ คุณสมบัติทางกล
ลดลงแต่หากถูกแก้ ไขด้ วยการนาสารผสมเพิ่มมาใช้ ร่วม
ด้ ว ยย่ อ มเป็ น ทางเลื อ กที่ น่ า สนใจ ทัง้ นี ม้ ี ง านวิ จัย ได้
นาเสนอการใช้ สารผสมเพิ่มชนิดเถ้ าชีวมวล (Biomass
Ash) ในการพัฒนาคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตอย่าง
ต่อเนื่อง [5-11] งานวิจยั ส่วนใหญ่พบว่า คอนกรี ตผสม
เถ้ าชีวมวลร้ อยละ 10-20 โดยนา้ หนักซีเมนต์ช่วยเพิ่ม
คุ ณ สมบั ติ ท างกลให้ ดี ขึ น้ เมื่ อ เที ย บกั บ ที่ ไม่ ผ สมเถ้ า
ชี ว มวล จากข้ อ มูล ข้ า งต้ น งานวิ จัย นี จ้ ึ ง สนใจศึ ก ษา
คุณสมบัติของคอนกรี ตที่ผลิตจากหินฝุ่นหินปูนและหิน
ฝุ่นบะซอลต์ทงผสมและไม่
ั้
ผสมเถ้ าชีวมวลเพื่อนาผลมา
ประยุกต์ใช้ กับคอนกรี ตบล็อกสาหรับ ก่อผนั งในพื น้ ที่
จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณสมบัติคอนกรี ตที่ผลิตจากหินฝุ่น
หิ น ปูน และหิ น ฝุ่ นบะซอลต์ ทัง้ ที่ ผ สมและไม่ ผสมเถ้ า
ชีวมวล

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ย นี ศ้ ึ ก ษาเชิ ง ทดลอง (Experimental
study) คุณสมบัติคอนกรี ตที่ผลิตจากหินฝุ่นหินปูนและ
หินฝุ่นบะซอลต์ ทัง้ ที่ผสมและไม่ ผสมเถ้ าชีวมวล ซึ่งมี
ขัน้ ตอนการวิ จัย เริ่ ม จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล งานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ อง จัดหาวัสดุและทดสอบคุณสมบัติวสั ดุ ที่ใช้ ใน
การผลิตก้ อนคอนกรี ตตัวอย่าง จากนัน้ จึงเลือกอัตรา
ส่วนผสมโดยอ้ างอิงจากอัตราส่วนผสมสาหรับการผลิต
คอนกรี ต บล็ อ กในพื น้ ที่ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และอั ต รา
ส่ ว นผสมจากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อง ด าเนิ น การผลิ ต
คอนกรี ตตัวอย่างในห้ องปฏิบตั ิการ ทดสอบคุณสมบัติที่
อายุ 28 วัน สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
วัสดุท่ใี ช้ ผลิตคอนกรีตตัวอย่ าง
รายละเอียดวัสดุผลิตคอนกรี ตตัวอย่างมีดงั นี ้
1. ปูนซีเมนต์ : ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่
1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.15 เล่ม 1
2. หิ น ฝุ่ น : งานวิ จั ย นี เ้ ลื อ กใช้ หิ น ฝุ่ นจ านวน
2 ชนิด คือ หินฝุ่น A เป็ นหินฝุ่นหินปูน (Lime Dust) มีสี
เทาคล้ ายซีเมนต์และมีสารอินทรี ย์ปนเล็กน้ อย [12,13]
หินฝุ่น A มาจากโรงโม่หินอาเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุ รี และหิ น ฝุ่ น B เป็ นหิ น ฝุ่ นบะซอลต์ (Basalt
Dust) มีสีเทาปนเหลืองมาจากโรงโม่หินซึง่ ตั ้งอยู่ทางทิศ
เหนือของทางหลวงหมายเลข 226 ในตาบลสวายจี ก
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หินฝุ่น B มีเปลือกดินและ
ฝุ่นหินขนาดเล็กปะปนมาด้ วย อนึ่งคุณสมบัติหินฝุ่นทัง้
2 ชนิดแสดงใน Table 1 และการกระจายขนาดอนุภาค
หินฝุ่นทัง้ 2 ชนิดแสดงใน Figure 1
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Figure 1. Dust stone particle size distribution
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14.15 อนึ่ง CaO หรื อปูนขาว (Lime) เมื่อทาปฏิกิริยา
กับน ้าจะช่วยการเชื่อมประสานมวลรวมได้ ดี ในขณะที่
Figure 1 แสดงให้ เห็นการกระจายตัวของอนุภาคหินฝุ่น
B ซึ่งมีการคละขนาดกันดีกว่าหินฝุ่น A ส่งผลให้ ความ
ถ่วงจาเพาะรวม (Bulk specific gravity) ของหินฝุ่น B
มีค่ามากกว่าหินฝุ่น A และยังทาให้ หินฝุ่น B มีช่องว่าง
ระหว่างอนุภาคน้ อยกว่าหินฝุ่น A อีกด้ วย
3. เถ้ าชีวมวล : เถ้ าชี วมวลที่ใช้ ในงานวิจัยได้
จากอุ ต สาหกรรมผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ชี ว มวลในพื น้ ที่
จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเลือกใช้ 2 ชนิด คือ ชนิด X เป็ นเถ้ าชีว
มวลไม้ ยูคาลิปตัสจากอาเภอสตึกและชนิด Y เป็ นเถ้ า
ชีว มวลชานอ้ อ ยจากอาเภอคูเมื อ ง คุณ สมบัติ เถ้ า ชี ว
มวลที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย ทั ง้ 2 ชนิ ด แสดงใน Table 2,
Figure 2, และ Figure 3

Table 1. Dust stone properties
Detail
Dust A Dust B
Chemical properties (%)
Silicon dioxide (SiO2)
0.11
39.36
Aluminum oxide (Al2O3)
11.47
Iron oxide (Fe2O3)
0.04
25.88
Calcium oxide (CaO)
51.70
14.15
Potassium oxide (K2O)
0.005
2.86
Magnesium oxide (MgO)
0.36
Table 2. Biomass ash properties
Manganese oxide (MnO)
0.39
Detail
Ash X
Titanium dioxide (TiO2)
5.47
Chemical properties (%)
Physical properties
Silicon dioxide (SiO2)
3.33
Water content (%)
0.37-1.85 1.33-2.94
Aluminum oxide (Al2O3)
Bulk Specific gravity
2.72
2.92
Iron oxide (Fe2O3)
1.63
Fineness modulus
3.53
3.49
Calcium oxide (CaO)
62.81
Potassium oxide (K2O)
17.25
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบเคมี ห ลัก ของวัส ดุ
Sulfur trioxide (SO3)
4.39
เชื่ อ มประสานในงานคอนกรี ต [14] คื อ CaO SiO2
Manganese oxide (MnO)
2.45
Al2O3 และ Fe2O3 จาก Table 1 พบว่ า หิ น ฝุ่ น A มี
Scronium oxide (SrO)
0.20
ปริ ม าณองค์ ป ระกอบเคมี ห ลัก รวมกั น ร้ อยละ 51.85
Phosphorous acid (P2O5)
2.17
ส่วนหินฝุ่น B มีปริ มาณองค์ประกอบเคมีหลักรวมกัน
Chlorine (Cl)
5.76
ร้ อยละ 90.86 ถึงแม้ ว่าหินฝุ่น A จะมีองค์ประกอบเคมี
Zinc oxide (ZnO)
หลักรวมกัน น้ อยกว่าหิ นฝุ่น B แต่หิ นฝุ่น A มีป ริ ม าณ
Zirconium dioxide (ZrO2)
CaO ร้ อยละ 51.70 ซึ่ ง มากกว่ า หิ น ฝุ่ น B ที่ มี ร้อยละ
Titanium dioxide (TiO2)
-

Ash Y
60.75
3.46
9.63
13.70
5.88
1.57
0.84
0.08
2.61
0.11
0.18
1.20
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Intensity (a.u.)

Table 2. Biomass ash properties (cont.)
Detail
Ash X
Ash Y
Physical properties
Loss on Ignition (LOI)
4.9
13.4
Water content (%)
3.18
4.59
Retained on sieve #325 (%)
66.3
81.5
Passing sieve #200 (%)
91.7
49.0
Bulk Specific gravity
2.194
2.124

Theta

Intensity (a.u.)

Figure 2. Chemical properties of biomass ash X

Theta

Figure 3. Chemical properties of biomass ash Y
พิจารณาองค์ป ระกอบเคมีหลักของวัสดุเชื่อม
ประสานจาก Table 2 พบว่า เถ้ าชีวมวล X มีปริ มาณ
CaO ร้ อยละ 62.81 ซึ่งมากกว่าเถ้ าชีวมวล Y ที่มีเพียง
ร้ อยละ 13.70 โดย CaO ในเถ้ าชีวมวลเมื่อทาปฏิกิริยา
กับนา้ จะช่วยเชื่อมประสานมวลรวมได้ เช่นเดียวกับที่มี
ในหินฝุ่น นอกจากนันเถ้
้ าชีวมวล X ยังมีปริมาณค้ างบน

ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ร้ อยละ 66.3 ซึ่งน้ อยกว่า
เถ้ าชีวมวล Y ที่ร้อยละ 81.5 แสดงว่าขนาดอนุภาคเถ้ า
ชีวมวล X เล็กกว่าเถ้ าชีวมวล Y ส่งผลให้ การแทรกตัว
เข้ าไปภายในช่ อ งว่ า งระหว่ า งอนุ ภ าคมวลรวมได้ ดี
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลรวมของ SiO2 Al2O3 และ
Fe2O3 ในเถ้ าชีวมวล Y ซึ่งมีปริ มาณร้ อยละ 73.84 จัด
อยู่ในกลุ่ม แร่ ผสมเพิ่ ม ชนิ ด เถ้ าลอยประเภทที่ 1 ตาม
ข้ อ ก าหนดวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ว.ส.ท.
1014-40 [14] ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ คุ ณ สมบั ติ ท างกลของ
คอนกรี ตเพิ่มขึ ้นในระยะยาว
อัตราส่ วนผสม
อัตราส่วนผสมที่เลือกใช้ ผลิตคอนกรี ตตัวอย่าง
อ้ างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและอัตราส่วนผสมที่ใช้
จริ งในอุต สาหกรรมผลิ ต คอนกรี ต บล็ อ กของจังหวัด
บุรีรัมย์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาคอนกรี ตบล็อก
มักใช้ อัต ราส่วนผสมซีเมนต์ต่อหินฝุ่นระหว่าง 1:4 ถึง
1:12 [15,16] ในขณะที่โรงงานผลิตคอนกรี ตบล็ อกใน
จั ง หวั ด บุ ร รั ม ย์ ใ ช้ อั ต ราส่ ว นผสมซี เ มนต์ ต่ อ หิ น ฝุ่ น
ระหว่าง 1:15 ถึง 1:25 สาหรับงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับ
การศึกษาคอนกรี ต ผสมเถ้ าชี วมวลมักใช้ เถ้ าชี วมวล
ชนิดต่าง ๆ ระหว่างร้ อยละ 10-30 โดยนา้ หนักซีเมนต์
[6-9] ตลอดจนมีข้อเสนอแนะให้ คอนกรี ตที่ใช้ อตั ราส่วน
ซีเมนต์ ต่ อ หิ น ฝุ่นหิ น ปูน 1:4.3 ถึ ง 1:5 ควรใช้ ป ริ ม าณ
เถ้ าชีวมวลที่เหมาะสมประมาณร้ อยละ 20 โดยน ้าหนัก
ซีเมนต์ [15] อนึ่งงานวิจยั นี ้เลือกใช้ ปริ มาณเถ้ าชีวมวล
ร้ อยละ 15 เนื่องจากมีบางอัตราส่วนผสมใช้ ปริมาณหิน
ฝุ่นมากกว่างานวิจัยก่อนหน้ า สาหรับ อัตราส่วนผสม
ทังหมดที
้
่ใช้ ในงานวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่
1 คอนกรี ตผลิตจากหินฝุ่น A และกลุ่มที่ 2 ผลิตจากหิน
ฝุ่น B โดยกลุ่มหลักแบ่งเป็ น 3 กลุ่มย่อยซึ่งแต่ละกลุ่ม
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ย่ อ ยมี จ านวน 5 อั ต ราส่ ว นผสม คื อ กลุ่ ม ย่ อ ยที่ 1
เป็ นคอนกรี ตไม่ผสมเถ้ าชีวมวล ได้ แก่ A1 ถึง A5 และ
B1 ถึง B5 กลุ่มย่อยที่ 2 เป็ นคอนกรี ตที่ผสมเถ้ าชีวมวล
X ได้ แก่ AX1 ถึง AX5 และ BX1 ถึง BX5 และกลุ่มย่อย
ที่ 3 เป็ น คอนกรี ต ที่ ผสมเถ้ า ชี วมวล Y ได้ แก่ AY1 ถึ ง
AY5 และ BY1 ถึ ง BY5 ส าหรั บ รายละเอี ย ดอั ต รา
ส่วนผสมทัง้ 2 กลุ่มหลัก แสดงใน Table 3 ทัง้ นีข้ ้ อมูล
ปริ ม าณหิ น ฝุ่ นและเถ้ าชี ว มวลที่ ใ ช้ เป็ นสั ด ส่ ว นโดย
นา้ หนัก ซีเมนต์ และอัต ราส่วนนา้ ต่ อซีเมนต์ (w/c) ใช้
ระหว่าง 0.55-0.65
Table 3. Concrete mix ratios
Symbol
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
AX1
AX2
AX3
AX4
AX5
BX1
BX2
BX3
BX4

Cement:Dust stone:Biomass ash
Dust stone without biomass ash
1:8:0
1:12:0
1:16:0
1:20:0
1:24:0
1:8:0
1:12:0
1:16:0
1:20:0
1:24:0
Dust stone with biomass ash X
1:8:0.15
1:12:0.15
1:16:0.15
1:20:0.15
1:24:0.15
1:8:0.15
1:12:0.15
1:16:0.15
1:20:0.15

w/c
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

Symbol
BX5
AY1
AY2
AY3
AY4
AY5
BY1
BY2
BY3
BY4
BY5

Cement:Dust stone:Biomass ash

w/c

1:24:0.15
Dust stone with biomass ash Y
1:8:0.15
1:12:0.15
1:16:0.15
1:20:0.15
1:24:0.15
1:8:0.15
1:12:0.15
1:16:0.15
1:20:0.15
1:24:0.15

0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

ขนาดตัวอย่ างและมาตรฐานการทดสอบ
ขนาดก้ อ นคอนกรี ต ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ เป็ น รู ป ทรง
ลูกบาศก์ขนาด 5 ซม. ซึง่ ตัวอย่างทดสอบแต่ละกรณีใช้
จานวน 5 ก้ อน [17-19] วิธีการหาความหนาแน่น การ
ดูด กลื น น า้ ความพรุ น และก าลังอัด คอนกรี ต อ้ างอิ ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.58-2530; มอก.
566 มอก.109-2517; มาตรฐาน ASTM C20 และ
ASTM C140 ตามลาดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี
ใช้ เทคนิ ค การเรื อ งรั ง สี เอกซ์ (X-Ray Fluorescence :
XRF) และเทคนิค การวิเคราะห์ การเลีย้ วเบนรังสีเอ็กซ์
(X-Ray Diffractometer : XRD) สาหรับค่าสถิ ติที่ใช้ ใน
งานวิจัยประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ดังสมการต่อไปนี ้
n

x = ( x i ) /n

(1)

i =1

n

SD = ( (x i − x)) / n

(2)

i =1
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดสอบคุณสมบัติก้อนตัวอย่างแสดงใน
Table 4 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ความหนาแน่ น
เมื่อพิจารณาผลทดสอบความหนาแน่นที่แสดง
ใน Table 4 และ Figure 4 กรณี เปรี ย บเที ย บความ
หนาแน่นระหว่างคอนกรี ตตัวอย่างกลุ่มที่ใช้ หินฝุ่นชนิด

เดียวกันพบว่า คอนกรี ตไม่ผสมเถ้ าชีวมวล A1 มีความ
หนาแน่นมากกว่า A5 เฉลี่ยร้ อยละ 5.37 และคอนกรี ต
B1 มี ค วามหนาแน่ น มากกว่ า B5 เฉลี่ ย ร้ อยละ 4.34
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ผสมเถ้ าชีวมวล X พบว่า คอนกรี ต
AX1 มีความหนาแน่นมากกว่า AX5 เฉลี่ยร้ อยละ 6.67
และคอนกรี ต BX1 มี ค วามหนาแน่ น มากกว่ า BX5
เฉลี่ยร้ อยละ 5.48

Table 4. Density, water absorption, porosity and compressive strength of concrete samples
Symbol

Density
(kg/m3)

SD

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5

2,039
2,028
1,983
1,973
1,935
2,186
2,176
2,142
2,116
2,095

11.2
10.4
10.1
12.7
11.6
8.4
13.6
11.7
13.9
10.4

AX1
AX2
AX3
AX4
AX5
BX1
BX2
BX3
BX4
BX5

2,111
2,089
2,030
1,999
1,979
2,253
2,205
2,185
2,149
2,136

8.4
13.6
11.7
13.9
10.4
12.8
6.8
10.5
11.8
14.3

Water absorption
Porosity
SD
(%)
(%)
Dust stone without biomass ash
4.85
0.16
13.69
5.56
0.14
14.54
6.15
0.15
15.83
6.48
0.12
16.42
6.69
0.16
17.07
3.91
0.09
11.70
4.56
0.15
12.64
4.96
0.08
13.54
5.38
0.12
14.52
5.64
0.14
15.11
Dust stone with biomass ash X
3.61
0.15
12.58
4.03
0.19
13.88
4.61
0.17
14.83
5.24
0.12
15.38
6.13
0.16
16.28
3.24
0.13
10.58
3.75
0.09
11.44
4.19
0.21
12.36
4.69
0.06
13.16
4.98
0.16
13.97
Dust stone with biomass ash Y

SD

Compressive strength
(kg/cm2)

SD

0.09
0.08
0.05
0.05
0.06
0.09
0.07
0.05
0.07
0.07

178.5
165.7
143.0
115.2
89.1
200.0
185.4
149.3
131.9
108.2

2.79
2.52
2.99
1.55
1.07
3.26
1.47
1.60
1.99
1.47

0.01
0.05
0.07
0.04
0.06
0.05
0.05
0.01
0.03
0.04

242.1
207.1
162.7
122.2
111.3
245.7
211.3
170.0
133.9
116.5

1.29
3.69
2.21
1.98
1.35
2.77
2.71
2.28
1.81
0.89
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Table 4. Density, water absorption, porosity and compressive strength of concrete samples (cont.)
Symbol
AY1
AY2
AY3
AY4
AY5
BY1
BY2
BY3
BY4
BY5

Density
(kg/m3)
2,113
2,074
2,038
1,995
1,961
2,211
2,189
2,167
2,148
2,116

SD
15.5
18.2
21.5
11.9
10.7
22.9
22.3
8.8
19.7
15.9

Water absorption
(%)
3.56
4.35
4.50
5.51
5.94
3.12
3.50
3.97
4.59
5.11

SD
0.16
0.15
0.21
0.34
0.27
0.12
0.03
0.27
0.23
0.06

สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ผสมเถ้ าชีวมวล Y พบว่า
คอนกรี ต AY1 มี ค วามหนาแน่ น มากกว่า AY5 เฉลี่ ย
ร้ อยละ 7.75 และคอนกรี ต BY1 มี ค วามหนาแน่ น
มากกว่า BY5 เฉลี่ยร้ อยละ 4.49 ทัง้ นีก้ ลุ่มตัวอย่างไม่
ผสมเถ้ าชีวมวลทังกลุ
้ ่ม A และกลุ่ม B มีความหนาแน่น
เฉลี่ยที่ใช้ อัตราส่วนผสม 1:8 มากกว่าอัตราส่วนผสม
1:24 ร้ อยละ 4.86 กลุ่มตัวอย่างที่ผสมเถ้ าชีวมวล X ทัง้
กลุ่ม AX และกลุ่ม BX มีความหนาแน่นเฉลี่ยที่ใช้ อตั รา
ส่ ว นผสม 1:8 มากกว่ า อัต ราส่ ว นผสม 1:24 ร้ อยละ
6.08 กลุ่มตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล Y ทัง้ กลุ่ม AY และ
กลุ่ม BY มีความหนาแน่นเฉลี่ยที่ใช้ อัตราส่วนผสม 1:8
มากกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 ร้ อยละ 6.12 พิจารณาทุก
กลุ่มพบว่า ความหนาแน่นคอนกรี ตตัวอย่างที่ใช้ อัตรา
ส่วนผสม 1:8 มีค่ามากกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 เฉลี่ย
ร้ อยละ 5.68 ทังนี
้ ก้ ลุ่มตัวอย่างที่ใช้ อตั ราส่วนผสมซึ่งมี
ปริมาณหินฝุ่นมากมีผลทาให้ ความหนาแน่นลดลง
กรณี เปรี ย บเที ย บความหนาแน่ น ระหว่ า ง
คอนกรี ต ตัว อย่ า งกลุ่ม ที่ ใช้ หิ น ฝุ่ นต่ า งชนิ ด กั น พบว่ า

Porosity
(%)
12.90
14.07
15.14
15.74
16.75
10.65
11.51
12.43
13.31
14.06

SD
0.08
0.06
0.04
0.06
0.05
0.08
0.05
0.05
0.06
0.07

Compressive strength
(kg/cm2)
227.7
207.9
165.1
134.7
122.6
237.7
223.5
193.6
146.8
132.5

SD
2.69
2.38
2.61
1.87
2.02
1.88
2.85
3.46
2.07
2.08

ความหนาแน่น คอนกรี ต ไม่ ผสมเถ้ าชีว มวลกลุ่ม B มี
ความหนาแน่นมากกว่า คอนกรี ตกลุ่ม A เฉลี่ยร้ อยละ
7.6 สอดคล้ องกับผลการทดสอบกลุ่มที่ผสมเถ้ าชีวมวล
X และ Y ซึ่งพบว่า คอนกรี ตกลุ่ม BX มีความหนาแน่น
มากกว่ า คอนกรี ต กลุ่ ม AX เฉลี่ ย ร้ อยละ 7.1 และ
คอนกรี ต กลุ่ม BY มีความหนาแน่นมากกว่า คอนกรี ต
กลุ่ม AY เฉลี่ยร้ อยละ 6.4 เมื่อพิจารณาทุกกลุ่มพบว่า
ความหนาแน่นคอนกรี ตตัวอย่างที่ผลิตจากหินฝุ่น B มี
ค่ า มากกว่ า ที่ ผ ลิ ต จากหิ น ฝุ่ น A เฉลี่ ย ร้ อยละ 7.01
คอนกรี ตตัวอย่างที่ผลิตจากหินฝุ่น B มีความหนาแน่น
มากกว่าที่ ผลิ ต จากหิ น ฝุ่น A เนื่ องจากหิ น ฝุ่น B มี ค่ า
ความถ่ ว งจ าเพาะรวมมากกว่ าหิ น ฝุ่น A ดังแสดงใน
Table 1 อีกทังหิ
้ นฝุ่น B มีขนาดอนุภาคคละกันดีจึงทา
ให้ ก้อนตัวอย่างมีความหนาแน่นมากกว่าหรื อมีความ
พรุนน้ อยกว่าดังแสดงใน Figure 5
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กรณี เปรี ย บเที ย บความหนาแน่ น ระหว่ า ง
คอนกรี ตตัวอย่างกลุ่มที่ไม่ผสมเถ้ าชีวมวลและกลุ่มที่
ผสมเถ้ าชีวมวลพบว่า กลุ่มที่ผสมเถ้ าชีวมวล X หรื อเถ้ า
ชีวมวล Y มีความหนาแน่นเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คอนกรี ตไม่ผสมเถ้ าชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ 2.24 และ 1.64
ตามลาดับ อนึ่งกลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล X มีความหนาแน่น
มากกว่ากลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล Y เนื่องจากเถ้ าชีวมวล X
มีความถ่วงจาเพาะรวมมากกว่าเถ้ าชีวมวล Y อีกทังเถ้
้ า
ชีวมวล X มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า เถ้ าชีวมวล Y ซึ่งเห็น
ได้ จากปริ มาณที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 ดังแสดงใน
Table 2 ทาให้ อนุภาคเถ้ าชีวมวลขนาดเล็กแทรกเข้ าไป
ภายในช่องว่างระหว่างอนุภาคหินฝุ่นได้ ดีและส่งผลให้
มีความหนาแน่นมากกว่าหรื อมีการดูดกลืนน ้าน้ อยกว่า
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Figure 5. Concrete samples
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Figure 4. Density of concrete samples

ตัวอย่างการทานายความหนาแน่นเมื่อปริ มาณ
หินฝุ่นเปลี่ยนไป เช่น คอนกรี ตกลุ่ม A ใช้ อตั ราส่วนผสม
หิน ฝุ่น 15 โดยนา้ หนักซี เมนต์ห รื อ x = 15 จะมี ความ
หนาแน่ น 2,096.7-(6.5835x15) = 1,998 กก./ลบ.ม.
เป็ นต้ น
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ส่วนผสม 1:8 มีการดูดกลืนนา้ และความพรุนน้ อยกว่า
อัต ราส่ ว นผสม 1:24 เฉลี่ ย ร้ อยละ 56.05 และ 29.53
ตามลาดับ ทังนี
้ ้กลุ่มที่ใช้ อตั ราส่วนผสมซึง่ มีปริ มาณหิน
ฝุ่นมากมีผลทาให้ การดูดกลืนน ้าและความพรุนมากขึ ้น
สอดคล้ องกับความหนาแน่นที่ลดลง
กรณีเปรี ยบเทียบการดูดกลืนน ้าและความพรุน
ระหว่างคอนกรี ตตัวอย่างกลุ่มที่ใช้ หินฝุ่นต่างชนิดกัน
พบว่ า คอนกรี ต กลุ่ ม B มี ก ารดู ด กลื น น า้ น้ อยกว่ า
คอนกรี ตกลุ่ม A เฉลี่ยร้ อยละ 17.8 และคอนกรี ตกลุ่ม B
มีความพรุนน้ อยกว่าคอนกรี ตกลุ่ม A เฉลี่ยร้ อยละ 12.9
สอดคล้ องกับ ผลการทดสอบกลุ่มที่ผสมเถ้ าชีวมวล X
และ Y ซึ่ง พบว่ า คอนกรี ต กลุ่ม BX มี ก ารดูด กลื น น า้
น้ อยกว่ า คอนกรี ต กลุ่ ม AX เฉลี่ ย ร้ อยละ 11.7 และ
คอนกรี ต กลุ่ม BY มีก ารดูดกลืน นา้ น้ อยกว่า คอนกรี ต
กลุ่ม AY เฉลี่ยร้ อยละ 14.9 ขณะที่ความพรุนคอนกรี ต
กลุ่ม BX มีค่าน้ อยกว่าคอนกรี ตกลุ่ม AX เฉลี่ยร้ อยละ
15.7 และคอนกรี ต กลุ่ ม BY มี ค วามพรุ น น้ อยกว่ า
คอนกรี ตกลุ่ม AY เฉลี่ยร้ อยละ 16.9 เมื่อพิจารณาทุก
กลุ่มพบว่า คอนกรี ตตัวอย่างที่ผลิตจากหินฝุ่น B มีการ
ดูดกลืนนา้ และความพรุ นน้ อยกว่าที่ผลิตจากหินฝุ่น A
เฉลี่ยร้ อยละ 17.72 และ 17.87 ตามลาดับ
7.0

Water absorption (%)

2. การดูดกลืนนา้ และความพรุ น
จากผลการทดสอบการดูด กลื น น า้ และความ
พรุนที่แสดงใน Table 4, Figure 6, และ Figure 7 กรณี
เปรี ย บเที ย บการดู ด กลื น น า้ และความพรุ น ระหว่ า ง
คอนกรี ต ตัวอย่ างกลุ่มที่ ใช้ หิ นฝุ่นชนิ ดเดี ยวกัน พบว่ า
คอนกรี ตไม่ผสมเถ้ าชีวมวล A1 มีการดูดกลืนนา้ น้ อย
กว่า A5 เฉลี่ ย ร้ อยละ 37.9 และคอนกรี ต A1 มี ค วาม
พรุนน้ อยกว่า A5 เฉลี่ยร้ อยละ 24.7 คอนกรี ต B1 มีการ
ดูดกลืนน ้าน้ อยกว่า B5 เฉลี่ยร้ อยละ 44.2 และมีความ
พรุนน้ อยกว่า B5 เฉลี่ยร้ อยละ 29.1 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่
ผสมเถ้ าชีวมวล X พบว่า คอนกรี ต AX1 มีการดูดกลืน
นา้ น้ อยกว่า AX5 เฉลี่ย ร้ อยละ 69.8 และมี ความพรุ น
น้ อยกว่า AX5 เฉลี่ยร้ อยละ 29.4 คอนกรี ต BX1 มีการ
ดู ด กลื น น า้ น้ อยกว่ า BX5 เฉลี่ ย ร้ อยละ 53.7 และมี
ความพรุ น น้ อยกว่ า BX5 เฉลี่ ย ร้ อยละ 32.0 ส าหรั บ
กลุ่มตัวอย่างที่ผสมเถ้ าชีวมวล Y พบว่า คอนกรี ต AY1
มีการดูดกลืนนา้ น้ อยกว่า AY5 เฉลี่ยร้ อยละ 66.9 และ
ความพรุ นน้ อยกว่า AY5 เฉลี่ย ร้ อยละ 29.8 คอนกรี ต
BY1 มีการดูดกลืนน ้าน้ อยกว่า BY5 เฉลี่ยร้ อยละ 63.8
และมีความพรุนน้ อยกว่า BX5 เฉลี่ยร้ อยละ 32.0 กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ผสมเถ้ าชีวมวลทังกลุ
้ ่ม A และกลุ่ม B มีการ
ดูดกลืนนา้ และความพรุนเฉลี่ยที่ใช้ อตั ราส่วนผสม 1:8
น้ อยกว่าอัตราส่ วนผสม 1:24 ร้ อยละ 41.1 และ 26.9
ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล X ทังกลุ
้ ่ม
AX และกลุ่ม BX มีการดูดกลืนน ้าและความพรุนเฉลี่ยที่
ใช้ อัต ราส่ ว นผสม 1:8 น้ อ ยกว่ า อัต ราส่ ว นผสม 1:24
ร้ อยละ 61.8 และ 30.7 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างที่ผสม
เถ้ าชีวมวล Y ทัง้ กลุ่ม AY และกลุ่ม BY มีการดูดกลืน
น ้าและความพรุนเฉลี่ยที่ใช้ อตั ราส่วนผสม 1:8 น้ อยกว่า
อัตราส่วนผสม 1:24 ร้ อยละ 65.4 และ 30.9 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาทุกกลุ่มพบว่า คอนกรี ตตัวอย่างที่ใช้ อตั รา
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Figure 6. Water absorption of concrete samples
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Figure 7. Porosity of concrete samples
กรณีเปรี ยบเทียบการดูดกลืนน ้าและความพรุน
ระหว่างคอนกรี ตตัวอย่างกลุ่มที่ไม่ผสมเถ้ าชีวมวลและ
กลุ่มที่ผสมเถ้ าชีวมวลพบว่า กลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล X มี
การดูดกลืนน ้าลดลงเมื่อเทียบกับคอนกรี ตกลุ่มไม่ผสม
เถ้ าชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ 17.6 และกลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล
Y มีการดูดกลืนนา้ ลดลงเมื่อเทียบกับคอนกรี ต กลุ่มไม่
ผสมเถ้ าชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ 18.4 ขณะที่กลุ่มผสมเถ้ า
ชีวมวล X มีความพรุนลดลงเมื่อเทียบกับคอนกรี ตกลุ่ม
ไม่ผสมเถ้ าชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ 7.4 และกลุ่มที่ผสมเถ้ า
ชีวมวล Y มีความพรุนลดลงเมื่อเทียบกับคอนกรี ตกลุ่ม
ไม่ ผสมเถ้ าชี วมวลเฉลี่ย ร้ อยละ 6.0 เมื่ อ พิ จ ารณาทุก
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3. กาลังอัด
ผลการทดสอบกาลังอัดแสดงใน Table 4 และ
Figure 8 กรณี เปรี ย บเทียบระหว่างคอนกรี ตตัวอย่าง
กลุ่มที่ใช้ หินฝุ่นชนิดเดียวกันพบว่า คอนกรี ตไม่ผสมเถ้ า
ชีวมวล A1 มีกาลังอัดมากกว่า A5 เฉลี่ยร้ อยละ 100.3
และคอนกรี ต B1 มีกาลังอัดมากกว่า B5 เฉลี่ยร้ อยละ
84.8 ส่วนกลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล X พบว่า คอนกรี ต AX1
มี ก าลั ง อั ด มากกว่ า AX5 เฉลี่ ย ร้ อยละ 117.5 และ
คอนกรี ต BX1 มี ก าลังอัดมากกว่ า BX5 เฉลี่ ยร้ อยละ
110.9 สาหรับกลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล Y พบว่า คอนกรี ต
AY1 มีกาลังอัดมากกว่า AY5 เฉลี่ยร้ อยละ 85.7 และ
คอนกรี ต BY1 มี ก าลังอัดมากกว่ า BY5 เฉลี่ ยร้ อยละ
79.4 ทัง้ นี ก้ ลุ่ม ตัว อย่ า งไม่ ผ สมเถ้ า ชี ว มวลทัง้ กลุ่ม A
และกลุ่ม B มี ก าลัง อัด เฉลี่ ย ที่ ใช้ อัต ราส่ ว นผสม 1:8
มากกว่า อัต ราส่ วนผสม 1:24 ร้ อยละ 92.6 กลุ่ม ผสม
เถ้ าชีวมวล X ทังกลุ
้ ่ม AX และกลุ่ม BX มีกาลังอัดเฉลี่ย
ที่ใช้ อัตราส่วนผสม 1:8 มากกว่าอัตราส่วนผสม 1:24
ร้ อยละ 114.2 สาหรับกลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล Y ทัง้ กลุ่ม
AY และกลุ่ม BY มีกาลังอัดเฉลี่ยที่อัตราส่วนผสม 1:8

มากกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 ร้ อยละ 82.6 พิจารณาทุก
กลุ่ ม พบว่ า ก าลั ง อั ด คอนกรี ต ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ อั ต รา
ส่วนผสม 1:8 มีค่ามากกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 เฉลี่ย
ร้ อยละ 96.45 ทังนี
้ ้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ อตั ราส่วนผสมซึง่ มี
ปริมาณหินฝุ่นมากมีผลทาให้ กาลังอัดลดลง
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กลุ่มพบว่า คอนกรี ตตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล X และเถ้ า
ชีวมวล Y มีการดูดกลืนนา้ น้ อยกว่าไม่ผสมเถ้ าชีวมวล
เฉลี่ย ร้ อยละ 21.83 และ 22.72 และมี ความพรุ น น้ อ ย
กว่ า ไม่ ผ สมเถ้ า ชี ว มวลเฉลี่ ย ร้ อยละ 7.88 และ 6.22
ตามลาดับ
ตัวอย่างการท านายการดูด กลืน นา้ และความ
พรุนเมื่อปริมาณหินฝุ่นเปลี่ยนไป เช่น คอนกรี ตกลุ่ม AX
ใช้ อตั ราส่วนผสมหินฝุ่น 15 โดยน ้าหนักซีเมนต์หรื อ x =
15 จะมีการดูดกลืนนา้ ร้ อยละ (0.1561x15)+2.228 =
4.57 และมี ค วามพรุ น ร้ อยละ (0.2226x15)+11.03 =
14.37 เป็ นต้ น
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Figure 8. Compressive strength of samples
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กรณี เปรี ย บเที ย บก าลัง อัด ระหว่ า งคอนกรี ต
ตัว อย่ า งกลุ่ม ที่ ใช้ หิ น ฝุ่นต่ า งชนิ ด กัน พบว่า คอนกรี ต
กลุ่ม B มี กาลังอัด มากกว่ากลุ่ม A เฉลี่ยร้ อยละ 12.1
สอดคล้ องกับกาลังอัด กลุ่มผสมเถ้ าชีวมวล X และเถ้ า
ชี ว มวล Y ซึ่ ง พบว่ า คอนกรี ต กลุ่ ม BX มี ก าลั ง อั ด
มากกว่ า คอนกรี ต กลุ่ ม AX เฉลี่ ย ร้ อยละ 3.8 และ
คอนกรี ตกลุ่ม BY มีกาลังอัดมากกว่าคอนกรี ตกลุ่ม AY
เฉลี่ยร้ อยละ 8.9 เมื่อพิจารณาทุกกลุ่มพบว่า กาลังอัด
คอนกรี ต ตัวอย่างที่ ผลิตจากหิ นฝุ่น B มี ค่ามากกว่าที่
ผลิ ต จากหิ น ฝุ่ น A เฉลี่ ย ร้ อยละ 7.99 การที่ ค อนกรี ต
ผลิตจากหินฝุ่น B มีกาลังอัดมากกว่าที่ผลิตจากหินฝุ่น
A เนื่องจากก้ อนตัวอย่างที่ผลิตเป็ นรูปทรงลูกบาศก์ทึบ
ตันจึงทาให้ ชิ ้นงานที่ผลิตจากหินฝุ่น B มีความหนาแน่น
มากกว่าที่ผลิตจากหินฝุ่น A หรื อมีความพรุนน้ อยกว่าที่
ผลิตจากหินฝุ่น A กรณีนี ้ถึงแม้ ว่าหินฝุ่น A จะมีปริมาณ
องค์ ป ระกอบเคมี CaO ซึ่ง ช่ ว ยในการเชื่ อ มประสาน
มวลรวมได้ ดีกว่าหินฝุ่น B แต่ก้อนตัวอย่างทึบตันทาให้
ความหนาแน่นและความพรุนชิ ้นงานมีอิทธิผลต่อกาลัง
อัดมากกว่าองค์ประกอบเคมีในหินฝุ่น อย่างไรก็ตามผล
การทดสอบกาลังอัดอาจต่างออกไปหากก้ อนตัวอย่างมี
โพรงอยู่ภายในและมีผนังกั ้นโพรงบาง
กรณี เปรี ย บเที ย บก าลัง อัด ระหว่ า งคอนกรี ต
ตัวอย่างกลุ่ม ที่ไม่ ผสมเถ้ าชีวมวลและกลุ่ม ที่ผสมเถ้ า
ชีวมวลพบว่า กลุ่มที่ผสมเถ้ าชีวมวล X หรื อเถ้ าชีวมวล
Y มีกาลังอัดเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับคอนกรี ตที่ไม่ผสมเถ้ า
ชีวมวลเฉลี่ย ร้ อยละ 17.49 และ 22.22 อนึ่ง กลุ่ม ผสม
เถ้ าชีวมวล X มีกาลังอัดมากกว่ากลุ่มที่ผสมเถ้ าชีวมวล
Y สอดคล้ องกับความหนาแน่นและความพรุ นดังที่ได้
กล่าวมาข้ างต้ น อีกทังเถ้
้ าชีวมวล X มีองค์ประกอบเคมี
ของ CaO มากกว่าเถ้ าชีวมวล Y ซึ่ง CaO สามารถช่วย

ซีเมนต์ ในการเชื่ อมประสานมวลรวมได้ อย่ างเด่ น ชัด
ในช่วง 28 วัน
ตัวอย่างการทานายกาลังอัดเมื่อปริ มาณหินฝุ่น
เปลี่ยนไป เช่น คอนกรี ตกลุ่ม BY ที่ใช้ อตั ราส่วนผสมหิน
ฝุ่น 15 โดยน า้ หนัก ซี เมนต์ ห รื อ x = 15 จะมี ก าลัง อัด
301.7-(7.1979x15) = 193.7 กก./ตร.ซม. เป็ นต้ น

สรุปผลการวิจัย
1. ความหนาแน่ นคอนกรี ตตัวอย่ างที่ใช้ อัตรา
ส่วนผสม 1:8 มีค่ามากกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 เฉลี่ย
ร้ อ ยละ 5.68 ความหนาแน่ น คอนกรี ต ตัว อย่ างที่ผลิ ต
จากหินฝุ่น B มีค่ ามากกว่าที่ผลิ ตจากหิ นฝุ่น A เฉลี่ ย
ร้ อยละ 7.01 และคอนกรี ตตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล X
และเถ้ าชีวมวล Y มี ความหนาแน่น มากกว่าที่ ไม่ผสม
เถ้ าชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ 2.24 และ 1.64 ตามลาดับ
2. การดูด กลื น น า้ คอนกรี ตตัวอย่ างที่ใช้ อัต รา
ส่วนผสม 1:8 มีค่าน้ อยกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 เฉลี่ย
ร้ อยละ 56.05 การดูดกลืนนา้ คอนกรี ต ตัวอย่างที่ผลิต
จากหิน ฝุ่น B มีค่าน้ อยกว่าที่ผลิตจากหิน ฝุ่น A เฉลี่ ย
ร้ อยละ 17.72 และคอนกรี ตตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล X
และเถ้ าชีวมวล Y มีการดูด กลืนนา้ น้ อยกว่าที่ไม่ผสม
เถ้ าชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ 21.83 และ 22.72 ตามลาดับ
3. ความพรุ น ของคอนกรี ต ตัวอย่ า งที่ ใช้ อัต รา
ส่วนผสม 1:8 มีค่าน้ อยกว่าอัตราส่วนผสม 1:24 เฉลี่ย
ร้ อยละ 29.53 ความพรุนคอนกรี ตตัวอย่างผลิตจากหิน
ฝุ่น B มี ค่ าน้ อยกว่าที่ ผลิ ต จากหิ น ฝุ่น A เฉลี่ย ร้ อยละ
17.87 และคอนกรี ตตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล X และเถ้ า
ชี ว มวล Y มี ค วามพรุ น น้ อ ยกว่ า ที่ ไม่ ผสมเถ้ า ชี ว มวล
เฉลี่ยร้ อยละ 7.88 และ 6.22 ตามลาดับ
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4. กาลังอัดคอนกรี ตตัวอย่างที่ใช้ อตั ราส่วนผสม
1:8 มี ค่ า มากกว่ า อั ต ราส่ ว นผสม 1:24 เฉลี่ ย ร้ อยละ
96.45 กาลังอัดของคอนกรี ตตัวอย่างผลิตจากหินฝุ่น B
มี ค่ า มากกว่ า ที่ ผลิ ต จากหิ น ฝุ่ น A เฉลี่ ย ร้ อยละ 7.99
และคอนกรี ตตัวอย่างผสมเถ้ าชีวมวล X และเถ้ าชีวมวล
Y มีกาลังอัดมากกว่าที่ไม่ผสมเถ้ าชีวมวลเฉลี่ยร้ อยละ
17.49 และ 22.22 ตามลาดับ
5. คุณ สมบัติทางกลของคอนกรี ตตัวอย่างเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
คอนกรี ตบล็อกชนิดไม่รับน ้าหนัก มอก. 58-2530 พบว่า
ทุกอัตราส่วนผสมมีกาลังอัดเฉลี่ย 5 ก้ อนไม่ น้อยกว่า
2.5 เมกะปาสคาล หรื อ 25.49 กก./ตร.ซม. ซึง่ ผ่านตาม
ข้ อกาหนด อย่างไรก็ตามผลการทดสอบดั งกล่าวเป็ น
ของก้ อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ซึ่งอาจให้ ผลต่างจาก
ก้ อนตัวอย่างมีโพรงอยู่ภายในและมีผนังกั ้นโพรงบาง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีส้ าเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดีโดยได้ รับ ความ
อนุเคราะห์วดั สุผสมจากกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต
บล็อก กลุ่มอุตสาหกรรมโม่หินและกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตกระแสไฟฟ้ า ชีวมวลในจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจน
ได้ รับ ความอนุเคราะห์ ท ดสอบคุณ สมบัติ วัสดุที่ ใช้ ใน
งานวิจัยจากศูนย์ บริ การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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