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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั กากของเสี ยอุตสาหกรรม มีปริ มาณมากขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิ จ ผลที่ ตามมาคือปั ญหา
สภาวะแวดล้อม เนื่ องจากกากอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อการ
เกิดสภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญ ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของ
โลก เป็ นประเด็นปั ญหาสาคัญที่ ทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจและเร่ งหาแนวทางแก้ไขในระยะยาว การกาจัดกาก
อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ในการบาบัดและกาจัดโดยหลัก คือ วิธีการฝังกลบ ซึ่ งวิธีน้ ี มีค่าใช้จ่ายสู งและไม่ก่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ซึ่ งกากคอนกรี ตเป็ นของเสี ยอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ งที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมธุรกิจผลิต
คอนกรี ตผสมเสร็ จซึ่ งมีการขยายตัวมากขึ้นตามภาวะการณ์ก่อสร้างที่ เพิ่มขึ้นภายในประเทศ ดังนั้นกระบวนจัดการ
กากคอนกรี ตจึ งมีความจาเป็ นที่ ควรเลือกใช้กระบวนการที่ สามารถนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ได้มากที่สุด วิธีการที่
สนับสนุนให้ใช้ในการกาจัดกากคอนกรี ตคือ วิธี 3 R ได้แก่ R1.Reduce คือ การลดการใช้ การบริ โภค ทรัพยากรที่ไม่
จาเป็ นให้น้อยลง ลดการก่อให้เกิดของเสี ย R2. Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าที่ สุด โดยการนาสิ่ งของเครื่ องใช้
มาใช้ซ้ า และ R3. Recycle คือ การนาสิ่ งของที่ ใช้ประโยชน์ในรู ปแบบเดิ มไม่ได้ไปจัดการด้วยกระบวนการต่าง ๆ
แล้วแปรรู ปเป็ นสิ่ งใหม่ เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่ งจากการทดสอบคุณสมบัติของหิ น และทรายที่ได้จาก
คอนกรี ตผสมเสร็ จที่ไม่ใช้แล้ว โดยทดสอบคุณสมบัติดา้ นขนาดคละ และปริ มาณฝุ่ น ผลทดสอบที่ได้มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด สามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรี ตได้ และจากการออกแบบการทดลองเพื่อหา
สัดส่ วนที่เหมาะสมในการใช้หิน และทรายที่ได้จากคอนกรี ตผสมเสร็ จที่ไม่ใช้แล้ว แทนการใช้หิน และทรายใหม่
ในส่ วนผสมคอนกรี ต โดยทดลองในสัดส่ วนร้อยละ 0 20 40 และ 60 ซึ่ งพิจารณาจากผลทดสอบด้านคอนกรี ตสด
และคอนกรี ตแข็งตัวแล้ว จากผลการทดลองได้ค่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้ร้อยละ 20-40%
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How to Make Use of Concrete Waste
Monrudee Topisit* and Salinee Acharry

Abstract
Today, the increase of waste from industry is related to economic growth, which is causing “global
warming”. Therefore, reducing waste from industry could result in the reduction of global warming. To manage
waste treatments, landfill is one of the most popular methods, despite high costs and the usage of resources are not
efficient. Concrete waste is another type of waste in industry; the consumption of ready mixed concrete industry has
also risen due to an increase in domestic construction. This is why different methods of waste treatment should have
good management with usage of resources to reach maximum efficiency. The most recommendable method is 3R;
R1.Reduce, is to reduce consuming of unnecessary resources, R2. Reuse, is to efficiently use resources and
R3.Recycle, is to convert waste into reusable material. According to the quality testing on attribute of gradation and
dust volume of stone and sand derived from unused ready mixed concrete, the test result met the standard range and
suitable for using as material for concrete production. The design of experimental was conducted to find the
optimum proportion of new stone, sand and recycled material. The proportion of percentage of 0, 20, 40 and 100
has been varied. As the result of this experiment, the optimum percentage of recycled stone and sand should 20-40
percent.

Keywords : Ready mixed concrete, Concrete waste, Concrete recycling machine, Slump loss, Compressive strength
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จึ ง ส่ ง ผลให้ ค วามต้อ งการใช้ ค อนกรี ตผสมเสร็ จ มี
แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ปั ญ หาที่ ต ามมาคื อ ปริ ม าณกาก
คอนกรี ตในโรงงานมีปริ มาณมากขึ้น โดยสาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจาก การล้างโม่หลังจากเสร็ จงานในแต่ละวัน
เพื่อป้ องกันคอนกรี ตสดค้างอยู่ในโม่ การล้างทาความ
สะอาดโรงงาน และคอนกรี ตสดที่ เหลือจากหน้างาน
กลับสู่ โรงงาน และเมื่อเกิ ดขึ้นจนถึงปริ มาณที่ กาหนด
โรงงานจะต้องดาเนิ นการกาจัด ซึ่ งกากคอนกรี ตนั้นถือ
เป็ นกากของเสี ยจากอุตสาหกรรม ดังนั้นก่อนจะทาการ
ขนย้า ยจะต้อ งมี ก ารขออนุ ญ าตกับ ทางกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อนจึ งจะสามารถดาเนิ นการขนย้ายออก
นอกบริ เวณโรงงานได้ ในปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายในการกาจัด
กากคอนกรี ตโดยวิธีฝังกลบ (Landfill) มี ค่าใช้จ่ายสู ง
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งถือว่าเป็ นการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่คุม้ ค่า

1. บทนา
ปั จจุบนั การกาจัดกากอุตสาหกรรมที่นิยมใช้ในการ
บาบัดและกาจัดโดยหลักมีหลายวิธีได้แก่ วิธีการฝังกลบ
วิธีการเผาในเตาปูนซีเมนต์ และ วิธีการสนับสนุนให้ใช้
วิธี 3 R R1.Reduce คือ การลดการใช้ การบริ โภค
ทรัพยากรที่ ไม่จาเป็ นให้น้อยลง ลดการก่อให้เกิ ดของ
เสี ย R2. Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าที่สุด โดยการ
นาสิ่ งของเครื่ องใช้มาใช้ซ้ า และ R3. Recycle คือ การ
นาสิ่ งของที่ใช้ประโยชน์ในรู ปแบบเดิมไม่ได้ไปจัดการ
ด้วยกระบวนการต่ าง ๆ แล้ว แปรรู ปเป็ นสิ่ งใหม่ เพื่ อ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป [8]
ในปั จจุ บันธุ รกิ จประเภทหนึ่ งที่ ทาให้เกิ ดกากของ
เสี ยอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จซึ่ ง
มี การขยายตั ว มากขึ้ นตามภาวะ การณ์ ก่ อสร้ าง
ภายในประเทศที่ มี ก ารขยายตั ว การใช้ ค อนกรี ต
ผสมเสร็ จเป็ นวิธีการที่ สะดวกรวดเร็ วและมีคุณภาพดี

ตารางที่ 1 ข้อมูลการกาจัดกากคอนกรี ตของโรงงานคอนกรี ตผสมเสร็ จกรณี ศึกษา
Year
2014
2015
2016
2017

Amount of Concrete
Produced (cu.m.)

Amount of Waste
Concrete (cu.m.)

41,931
32,656
34,084
20,424
32,274

610
694
305
475
521

Amount of Waste
Concrete/Amount of
Concrete Produced
(kg./ cu.m)
25
36
15
39
29

จากตารางที่ 1 ข้อมูลการกาจัดกากคอนกรี ตของ
โรงงานคอนกรี ตผสมเสร็ จกรณี ศึกษาพบว่าปริ มาณกาก
คอนกรี ตที่ เกิ ด ขึ้ นในปี 2014-2017 (ม.ค.-ส.ค.2017)

Expense of
Disposals
(Baht)

Expense of
Disposals
(Baht/cu.m.)

48,250
52,400
27,563
45,375
43,397

79
76
90
96
83

มีปริ มาณเฉลี่ยปี ละ 521 ลูกบาศก์เมตร (0.016 ลูกบาศก์เมตร/ลูกบาศก์เมตรคอนกรี ต) หรื อคิดเป็ นค่าใช้จ่ายใน
90

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2 May – August 2018

การกาจัดเฉลี่ยปี ละ 43,397 บาท (83 บาท/ลูกบาศก์เมตรคอนกรี ต)
รู ป ที่ 1 ในปี 2016 ปริ มาณการขายคอนกรี ต
ผสมเสร็ จ 15,000,000 ลู ก บาศก์ เ มตร คาดว่า จะเกิ ด
คอนกรี ตประมาณ 240,000
ลู ก บาศก์ เ มตร
(15,000,000 x 0.016) ค่าใช้จ่ายในการกาจัดประมาณ
19,920,000 บาท (240,000 x 83)

ที่สนับสนุนการลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในประเทศ
ไทยและเป็ นการพัฒนากระบวนการกาจัดการคอนกรี ต
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ มี ความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ใ น
อุตสาหกรรมต่อไป

2. องค์ ประกอบของคอนกรีตผสมเสร็จ
องค์ประกอบของคอนกรี ตผสมเสร็ จ ประกอบด้วย
ส่ ว นผสมจาก วัต ถุ ดิ บ ที่ สาคัญ คื อ (1) วัสดุ ป ระสาน
(Cementitious materials) ได้แก่ ปูนซิ เมนต์ (Portland
cement) และ เถ้าลอย (Fly ash) (2) มวลรวม
(Aggregate) ได้แก่ หิ น (Stone) ทราย (Sand) น้ า
(Water) และ (3) สารเคมีผสมเพิ่ม(Admixture) ซึ่ ง
กระบวนการผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จจะเริ่ มจากการนา
วัตถุดิบทั้งหมดผ่านกระบวนการชัง่ ตวงตามสัดส่ วนที่
ได้อ อกแบบไว้ (Mixed design) จากนั้น จะผ่า น
กระบวนการล าเลี ย งวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ เข้า สู่ เ ครื่ องผสม
คอนกรี ต (Mixer) คอนกรี ตที่ผสมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะ
ถูกลาเลี ยงลงสู่ รถขนส่ ง (Truck mixer) เพื่อนาไป
ตรวจสอบคุณภาพ และ จัดส่ งไปยังหน่วยงานก่อสร้าง
ต่อไป โดยในคอนกรี ตจานวน 1 ลูกบาศก์เมตร จะ
ประกอบด้วยมวลรวม (Aggregate) ของหิ นและทรายที่
มีสดั ส่ วนประมาณร้อยละ 80 ของปริ มาตรคอนกรี ต ซึ่ ง
เป็ นวัสดุ ที่คงตัวไม่เปลี่ ยนแปลงเมื่ อผ่านกระบวนการ
แยกคอนกรี ตสด ดังนั้นหากสามารถนาคอนกรี ตสดมา
ผ่านกระบวนการคัดแยก แล้วน าหิ น และทรายที่ ไ ด้
กลับมาหมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่ คาดว่าจะส่ งผลให้
สามารถลดปริ ม าณกากคอนกรี ต ที่ ต ้อ งก าจัด และ
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากคอนกรี ต ลงได้ ซึ่ งหิ นและ
ทรายเป็ นวัตถุดิบที่ได้มากจากธรรมชาติจึงถือเป็ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประสิ ทธิภาพ [7]

Ready-mixed Concrete-Production and Domestic Sales
Million
Production
% Year over Year
cubic
Domestic sales
meters
% Growth (Production & domestic sales
sales)

Source : OIE

รู ปที่ 1 ปริ มาณการขายคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ดัง นั้ นการหาแนวทางในการน ากากคอนกรี ตที่
เกิดขึ้นในธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ โดยวิธีนากลับมาใช้
ประโยชน์ แทนที่ นาออกไปกาจัดโดยวิธี การฝั ง กลบ
(Landfill) จะส่ งผลให้เกิ ดประโยชน์และนาไปสู่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปั จจุ บนั ประเทศไทยให้ความสาคัญ
และมี การปรั บตัว มากขึ้ นเพื่อ ให้เข้าสู่ ทิศ ทางของการ
ผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน มีการรณรงค์ทวั่ ไปใน
รู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การให้ความรู ้ ถึงผลกระทบ
และผลเสี ยของการละเลยต่อสภาวะโลกร้อน การลดการ
ใช้ทรัพยากรที่เกินความจาเป็ น
ดังนั้นแนวทางในการนากากคอนกรี ตที่ เกิ ดขึ้นใน
ธุ รกิ จคอนกรี ตผสมเสร็ จ กลับมาใช้ประโยชน์ แทนที่
นาออกไปฝังกลบ เน้นการใช้หลักการ 3 R เป็ นแนวทาง
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กากคอนกรี ต ที่ เกิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่จ ะถู ก น าไปถมที่
ส่ วนหิ น ทราย จากกากคอนกรี ตที่ผ่านกระบวนการนา
กลับมาใช้ใหม่ มีปริ มาณไม่เกินร้อยละ 25 ที่นามาใช้ใน
การผลิตคอนกรี ต ผูผ้ ลิตแต่ละรายประสบความสาเร็ จ
ในการลดปริ มาณกากคอนกรี ต โดยนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ และเทคนิคในการจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั
ธุรกิจของตนเองมากที่สุด [9]

3.2 ปริ ม าณกากคอนกรี ต ที่ เ กิ ดจากกระบวนการผลิ ต
(Production) สาเหตุน้ ี ทาให้เกิดกากคอนกรี ตร้อยละ 35
ของปริ มาณกากคอนกรี ตทั้งหมด เกิ ดจากกระบวนการ
ผลิตในโรงงานที่ผลิตแล้วไม่ผ่านมาตรฐาน จากการล้าง
ทาความสะอาดโม่ของรถขนส่ ง และจากการล้างทา
ความสะอาดเครื่ องผสมคอนกรี ต (Mixer)
3.3 ปริ มาณกากคอนกรี ตที่ เกิ ดจากการทดสอบคุณภาพ
(Quality Control) มีสัดส่ วนร้อยละ 10 ของปริ มาณกาก
คอนกรี ตทั้งหมด กระบวนการทดสอบคุณภาพคอนกรี ต
สดโดยวิธีชกั Slump เพื่อตรวจสอบให้มนั่ ใจในคุณภาพ
ของคอนกรี ตผสมเสร็ จ ก่อนส่งให้ลูกค้า ตามรู ปที่ 2

3. แหล่งทีม่ าของกากคอนกรีต
จากการศึ ก ษาโดยเข้า ไปส ารวจปริ ม าณของกาก
คอนกรี ตของโรงงานคอนกรี ตผสมเสร็ จ พบสาเหตุที่ทา
ให้เกิดกากคอนกรี ต ประกอบด้วย 3 สาเหตุดงั นี้

4. แนวทางการลดปริมาณกากคอนกรีต

Source of Concrete Waste

จากสาเหตุหลัก 3 ประการที่ทาให้เกิดกากคอนกรี ต
แนวทางการจัดการกากคอนกรี ตที่โรงงานอุตสาหกรรม
ใช้ มีวธิ ีการต่างๆ ดังนี้

Dispatching
System

โรงงาน
คอนกรีตผสมเสร็จ
Concrete Waste

รถโม่

4.1 การฝังกลบ (Landfill)
การฝังกลบเป็ นวิธีการหลักในการกาจัดขยะเกือบทุก
ชนิ ด บางแห่ งเป็ นการฝั ง อย่า งถาวร เช่ น ของเสี ย จาก
ปฏิกิริยานิ วเคลียร์ แต่บางแห่ งใช้ฝังเพื่อเป็ นที่เก็บรักษา
ชั่ ว คราวหรื อเพื่ อ ท าการรวบรวมก่ อ นส่ งไปเข้ า
กระบวนการอื่ น หรื อเพื่อ การนากลับ มาใช้อี ก บ่ อ ฝั ง
กลบต้องอยูใ่ นพื้นที่ หน่วยงานรับผิดชอบอนุญาต ต้อง
ถู ก ออกแบบ ปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม สอดส่ อ งจาก
เจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน บ่อฝังกลบขยะ
แข็งต้องระวังเรื่ องสารปนเปื้ อนที่อาจออกมาจากไอน้ า
ต้องมี การตรวจวัดการปนเปื้ อนของน้ าใต้ดินและการ
รั่วไหลจากแก๊สในบ่อหมัก และมีมาตรการรองรับเมื่อ
เกิดปั ญหา

รถโม่

1. Ordering
55%
2. Production
35%
3. Quality Control 10%

รู ปที่ 2 สาเหตุที่ทาให้เกิดกากคอนกรี ต [10]
3.1 ปริ มาณกากคอนกรี ตที่ เกิ ดจากการสั่งซื้ อของลูกค้า
(Ordering) เกินจานวนที่ใช้ สาเหตุน้ ี มีสัดส่ วนมากที่สุด
ถึงร้อยละ 55 ของปริ มาณกากคอนกรี ตทั้งหมด จาก
ปั จจัยที่ เกิ ดขึ้นนั้นโรงงานผูผ้ ลิตไม่สามารถควบคุมได้
เนื่ องจากเป็ นปั จจัยภายนอกที่ เกิดขึ้นจากลูกค้า ดังนั้น
แนวทางที่จะลดปริ มาณกากคอนกรี ตที่เกิดขึ้นนั้นจึงต้อง
หาวิธีการที่จะแยกคอนกรี ตสด (Fresh concrete) ที่เหลือ
กลับมาจากหน่วยงานของลูกค้า
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4.2 หลักการ 3Rs : Reduce / Reuse / Recycle
4.2.1 R1.Reduce การลดปริ มาณการเกิดกากคอนกรี ต
ได้แ ก่ การรณรงค์ ข อความร่ ว มมื อ ลู ก ค้า ในการสั่ ง
คอนกรี ตเที่ยวสุ ดท้ายให้พอดีกบั แบบที่ลูกค้ากาหนดไว้
การปรั บ ปรุ ง เครื่ องจัก ร ให้ ส ามารถผลิ ต คอนกรี ต
ผสมเสร็ จ ได้ใ นปริ ม าณ 0.5 ลู ก บาศก์เ มตร เพื่ อ ให้
ใกล้เคียงกับปริ มาณคอนกรี ตที่ลูกค้าจะสั่งให้มากที่ สุด
ซึ่งปกติปริ มาณการสัง่ ซื้อเที่ยวสุดท้ายของลูกค้ามากกว่า
50% จะใช้คอนกรี ต ไม่ถึง 1 ลูกบาศก์เมตร เป็ นการ
ปลูกฝั งให้ลูกค้าทราบเกี่ ยวกับ ภาวะโลกร้ อน (Global
Warming) ที่เป็ นปั ญหาใหญ่ในปั จจุบนั
4.2.2 R2.Reuse การนากากคอนกรี ตที่ เหลือจากการ
ทดสอบคุณภาพคอนกรี ต โดยวิธีชกั Slump กลับมาใช้
ใหม่ โดย ทาเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น แผ่นพื้น กระถาง
ปลู ก ต้น ไม้ โต๊ ะ เก้า อี้ ซึ่ งจะมี ก ารแบ่ ง ตามอายุ ข อง
คอนกรี ตที่เหลือมาและจัดสรรว่าจะนาไปทาผลิตภัณฑ์
ใดจึ งมี ความเหมาะสม ซึ่ งนอกจากจะได้ประโยชน์ใน
เรื่ องของการนาของที่ จะเสี ยกลับมาใช้ประโยชน์ และ
สร้ า งมูล ค่ า เพิ่ม แล้ว ยัง สามารถนาไปช่ ว ยเหลื อ หรื อ
มอบให้แก่ ชุมชน วัด โรงเรี ยน เพื่อพัฒนาพื้นที่ รอบๆ
ให้มีความน่าอยูม่ ากขึ้น ตามรู ปที่ 5 และ รู ปที่ 6

รู ปที่ 3 บ่อคายกากคอนกรี ต

บ่อคายกากคอนกรี ต
บ่อพักน้ า

รู ปที่ 4 บ่อพักน้ าและบ่อคายกากคอนกรี ต
ปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายในการนากากคอนกรี ตจากบ่อคาย
กากคอนกรี ต ตามรู ปที่ 3 และ รู ปที่ 4 ไปยังสถานที่
ฝังกลบ ระยะทางอยูร่ ะหว่าง 1 - 50 กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย
อยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท ต่อ 1 เที่ ยว (น้ าหนักของ
กากคอนกรี ตประมาณ 15 ตัน/เที่ยว กรณี ใช้รถบรรทุก
10 ล้อในการขนย้าย)

รู ป ที่ 5 แผ่ น พื้ น จากการน าคอนกรี ตที่ เ หลื อ ไปใช้
วัดใหม่ศรี สมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย [10]
93

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2 May – August 2018

ตัวอย่างเพื่อทดสอบจะทาการสุ่ มเก็บตัวอย่างของ หิ น
และทรายที่ได้จากกระบวนการคัดแยกเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ (Recycling) โดยทาการทดสอบหาขนาดคละหิ น
และทรายมาตรฐาน ที่ใช้ ASTM C 136 : Method for
sieve analysis of find and coarse aggregate [3] โดยมี
เกณฑ์การยอมรับตามตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ซึ่ ง
พิจารณาจากค่า เปอร์ เ ซ็ นต์ที่ผ่านตะแกรงแต่ ละขนาด
ต้องมีค่าไม่เกินที่กาหนด (American Society for Testing
and Materials [ASTM], 2003) [1]

รู ป ที่ 6 แผ่น พื้ น จากการน าคอนกรี ต ที่ เ หลื อ ไปใช้ใ น
บริ เวณโรงเรี ยน [10]

ตารางที่ 2 เกณฑ์การยอมรั บ ของขนาดคละหิ น
(Standard Test Method for Sieve Analysis of
Aggregates)

4.2.3 R3.Recycle การนากากคอนกรี ต มาเข้า กระบวน
การแยกหิ น ทราย น้ า และ นากลับมาหมุนเวียนใช้ใน
การผลิตใหม่ เพื่อลดปริ มาณกากคอนกรี ตที่ ตอ้ งกาจัด
ในกรณี น้ ี ตอ้ งทาการทดสอบมวลรวม ได้แก่ หิ น และ
ทรายที่ได้จากการกระบวนการคัดแยกเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่

Sieve No.(mm)
1" (25 mm)
3/4" (19 mm)
1/2" (12.5 mm)
3/8" (9.5 mm)
เบอร์ 4 (4.75 mm)
เบอร์ 8 (2.36 mm)

Percent Finer or Passing
100
90-100
20-55
0-10
0-5

ที่มา: American society for testing and materials (2003)

ตารางที่ 3 เกณฑ์การยอมรั บ ของขนาดคละทราย
(Standard Test Method for Sieve Analysis of Sand
Sieve No.(mm/um)
3/8" (9.5 mm)
เบอร์ 4 (4.75 mm)
เบอร์ 8 (2.36 mm)
เบอร์ 16 (1.18 mm)
เบอร์ 30 (600 um)
เบอร์ 50 (300 um)

รู ปที่ 7 กากคอนกรี ตมาเข้ากระบวนการแยกหิ น ทราย
น้ า [10]
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี คุ ณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และสามารถนาหิ นและทรายนั้นไปใช้ในการผลิตได้ จึง
ต้องทาการทดสอบคุณสมบัติ ซึ่ งได้แก่ การทดสอบ
ขนาดคละของมวลรวม (Gradation) และหาปริ มาณฝุ่ น
ในมวลรวม และคุณสมบัติของคอนกรี ต โดยในการเก็บ

Percent Finer or Passing
100
95-100
80-100
50-85
25-60
10-30

ที่มา: American Society for Testing and Materials (2003)
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การทดสอบหาปริ มาณฝุ่ นในมวลรวม มีมาตรฐานที่
ใช้คือ ASTM C 117 : Test method for materials finer
than 75 um (No.200) Sieve in mineral aggregate by
washing [2] โดยเกณฑ์การยอมรับของปริ มาณฝุ่ นใน
มวลรวม กรณี ส่วนละเอี ยดที่ เป็ นฝุ่ นหิ น ยอมให้มี
ปริ มาณไม่เกินร้อยละ 1.5 และกรณี ส่วนละเอียดที่เป็ น
ฝุ่ นทราย ยอมให้มีปริ มาณไม่เกิ นร้อยละ 3 เกณฑ์การ
ยอมรับของขนาดคละทราย
การหาสัดส่ วนที่เหมาะสมในการนาหิ นและทรายที่
ได้จากกระบวนการคัดแยกเพื่อนากลับมาใช้ใหม่เป็ น
ส่ วนผสมคอนกรี ต ใช้หิน และทรายที่ได้จากคอนกรี ต
ผสมเสร็ จที่ไม่ใช้แล้ว แทนการใช้หิน และทรายใหม่ ใน
ส่ วนผสมคอนกรี ต โดยทดลองในสัดส่ วนร้อยละ 0 20
40 และ 60 ซึ่ งพิจารณาจากผลทดสอบด้านคอนกรี ตสด
และคอนกรี ต แข็ง ตัวแล้ว จากผลการทดลองได้ค่ า
สัดส่ วนที่ เหมาะสมในการใช้อยูท่ ี่ไม่เกินร้อยละ 20-40
โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ข องคอนกรี ต สด และ
คุณสมบัติของคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว เป็ นการทดสอบ
หาคุณสมบัติของคอนกรี ตเมื่อมีการนามวลรวม หรื อหิ น
และทรายที่ใช้ผลิตคอนกรี ตไปแล้วและนากลับมาผ่าน
กระบวนการคัดแยกคอนกรี ตสดที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อนา
หิ น และทรายจากคอนกรี ตสดนั้นกลับมาหมุนเวียนใช้
เป็ นวัต ถุ ดิ บ ใหม่ ใ นการผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ ทั้ง นี้
เพื่อที่จะลดปริ มาณกากคอนกรี ตที่ตอ้ งกาจัดของโรงงาน
การทดสอบคอนกรี ต ในการทดสอบคอนกรี ตนั้นจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติของคอนกรี ตสด และคุณสมบัติ
ของคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว ดังนี้

(1) คุณสมบัติของคอนกรี ตสด จะพิจารณาจาก ค่ายุบตัว
เริ่ มต้นของคอนกรี ต (Initial slump) โดยทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C 143 Standard test method for
slump of hydraulic cement concrete [4] โดยค่ายุบตัว
เริ่ มต้นหลังผสมเสร็ จ (ที่เวลา 0 นาที) ของคอนกรี ตต้อง
มีค่าระหว่าง 10 cm ถึง 12.5 cm ตามข้อกาหนดของ
โรงงานผูผ้ ลิต ซึ่ งหากค่ายุบตัวมีค่าน้อยกว่า 10 cm [5]
จะต้องมีการเติมน้ าเพิ่มเพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามที่กาหนด
ซึ่ งการเติ มน้ าเพิ่ม จะส่ งผลให้กาลังอัดของคอนกรี ต
ลดลง [5]
(2) คุณสมบัติของคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว จะพิจารณาจาก
ค่ากาลังอัด (Compressive strength) ของคอนกรี ต ที่อายุ
28 วัน โดยเก็ บ ก้อ นตัว อย่า งที่ ใ ช้ท ดสอบรู ป ทรง
ลูกบาศก์ (Cube) เพื่อนาไปทดสอบหาค่ากาลังอัด เพื่อดู
แนวโน้มของค่ากาลังอัด โดยนาค่ากาลังอัดที่ได้มาหาค่า
เฉลี่ยของกาลังอัดในแต่ละส่ วนผสม เปรี ยบเทียบผลกับ
ค่ากาลังอัดมาตรฐานที่ ใช้ทดสอบและค่ากาลังอัดเฉลี่ย
ต้องผลิต (Target mean strength) [5] ข้อจากัดของการ
นากากคอนกรี ตมาใช้ใหม่ ต้องใช้เงิ นลงทุนเพิ่มเพื่อใช้
ในการดาเนิ นการของโครงการ ซึ่ งในการลงทุนจะต้อง
ใช้หลักการการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมในการลงทุน และมีระยะเวลาการคืนทุน
ที่เหมาะสม และ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบหิ นทราย
ในการผลิตคอนกรี ต ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพ
ต่างๆจะมีความยุง่ ยากมากขึ้น เนื่ องจากสัดส่ วนในการ
ใช้หิ น ทรายที่ น ากลับ มาใช้ใ หม่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของ
คอนกรี ตจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวม (Gradation) และหาปริ มาณฝุ่ นในมวลรวม ของหิ นที่ ได้จาก
กระบวนการคัดแยก
Test Items
1. Gradation (Sieve Analysis)
2. Materials (Stone) Finer Than 75 µm
(Percent Finer Than #200 Sieve%)

Standard
ขนาดคละดี (ตามเกณฑ์ที่กาหนด)
Max 3.0

จากตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบหาขนาดคละและ
ปริ มาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (ฝุ่ นหิ นที่ได้

Test Result
ขนาดคละละเอียดเล็กน้อย
0.40 (อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน)

จากกระบวนการคัดแยก) ผลทดสอบขนาดคละเอี ย ด
เล็กน้อย ปริ มาณฝุ่ นอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบหาขนาดคละ (Gradation) และ ปริ มาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (ฝุ่ นทราย
ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก) (Materials Finer Than 75µm in Aggregate by Washing)
Test Items
1. Gradation (Sieve Analysis)

Standard
FM.2.15 - 3.38

Test Result
3.17 (ขนาดคละดี)

2. Materials (Sand) Finer Than 75 µm
(Percent Finer Than #200 Sieve %)

Max 3.0

1.32 (อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน)

จากตารางที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบหาขนาดคละ
(Gradation)
และ ปริ มาณวั ส ดุ ข นาดเล็ ก กว่ า

75 ไมโครเมตร (ฝุ่ นทรายที่ได้จากกระบวนการคัดแยก)
ขนาดคละดี และปริ มาณฝุ่ นอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 6 สรุ ปผลการทดสอบคอนกรี ตจากการทดลองใช้หินที่ ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน 0% (Mix1
Control) 20 40 และ 60% ในส่วนผสมคอนกรี ตผสมเสร็ จที่รับรองกาลังอัด 240 กก./ตร.ซม.

MIX1. Replace Sand 0% ,Stone 0%

Initial
12.0

15
7.5

30
6.5

Stiffening
6.00

Initial
07.10

Final
08.25

Compressive Strength
(Days)
3
7
28
232
277
333

(Control)
MIX2.Replace Stone 20%
MIX3.Replace Stone 40%
MIX4.Replace Stone 60%

11.5
11.0
10.5

7.0
6.5
6.0

6.0
5.0
4.0

05.25
05.05
04.35

06.15
06.00
05.35

07.10
07.00
06.40

218
220
223

Slump (Minutes)

Setting Time (Hours)
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(2) Mix 3 หิ น ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน
40% และ Mix 4 หิ น Recycle ทดแทน 60% ผลทดสอบ
Slump Loss ใช้เวลาเร็ วกว่า Mix 1 Setting Time
คอนกรี ต ใช้เวลาเร็ วกว่า Mix 1 มาก Compressive
Strength กาลังอัดใกล้เคียงกับ Mix 1
(3) การนาไปใช้ผลิ ตคอนกรี ต Mix 2 หิ น ที่ ได้จาก
กระบวนการคัดแยก ทดแทน 20% มีความเหมาะสมตาม
คุณสมบัติ Slump Loss, Setting Time, Compressive
Strength กรณี ที่ตอ้ งการใช้หิน ที่ได้จากกระบวนการคัด
แยก จ านวนมากในการผลิ ต คอนกรี ต สามารถใช้
Recycle ทดแทนได้ 20-40%

จากตารางที่ 6 สรุ ปผลการสอบคอนกรี ต จากการ
ทดลองใช้ หิ นที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน 0%
(Mix1 Control) 20 40 และ 60% ในส่ วนผสมคอนกรี ต
ผสมเสร็ จที่รับรองกาลังอัด 240 กก./ตร.ซม ดังนี้
(1) Mix 2 หิ น ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน
20% ผลการทดสอบ Slump Loss ใช้เวลาเร็ วกว่า Mix 1
เล็กน้อย ผลทดสอบ Setting Time ใช้เวลาเร็ วกว่า Mix1
เล็กน้อย ผลทดสอบ Compressive Strength กาลังอัด
ใกล้เคียงกับ Mix 1

ตารางที่ 7 สรุ ปผลการทดสอบคอนกรี ตจากการทดลองใช้ทรายที่ ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน 0% (Mix1
Control) 20 40 และ 60% ในส่วนผสมคอนกรี ตผสมเสร็ จที่รับรองกาลังอัด 240 กก./ตร.ซม.
Slump (Minutes)

Initial
MIX1. Replace Sand 0% ,Stone 0% 12.0
(Control)
MIX6.Replace Sand 20%
11.0
MIX7.Replace Sand 40%
10.0
MIX8.Replace Sand 60%
9.0

Setting Time (Hours)

15
7.5

30
6.5

6.5
4.5
4.0

3.0
-

Stiffening Initial
6.00
07.10
4.20
3.25
3.20

จากตารางที่ 7 สรุ ปผลการสอบคอนกรี ต จากการ
ทดลองใช้ ทรายที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน
0% (Mix Control) 20 40 และ 60% ในส่ วนผสม
คอนกรี ตผสมเสร็ จที่ รับรองกาลังอัด 240 กก./ตร.ซม
ดังนี้
(1) Mix 6 ทราย ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน
20% ผลการทดสอบ Slump Loss ใช้เวลาเร็ วกว่า Mix 1
(Mix Control) เล็กน้อย ผลทดสอบ Setting Time ใช้
เวลาเร็ วกว่า Mix 1 เล็กน้อย ผลทดสอบ Compressive
Strength กาลังอัด ใกล้เคียงกับ Mix 1

5.25
4.50
4.25

Compressive Strength (Days)

Final
08.25

3
232

7
277

28
333

6.30
6.20
5.35

228
231
250

277
295
295

328
336
358

(2) Mix 7 ทราย ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ทดแทน
40% และ Mix 8 ทราย Recycle ทดแทน 60%
ผลทดสอบ Slump Loss ใช้เวลาเร็ วกว่า Mix 1 (Mix
Control) มาก Setting Time คอนกรี ต ใช้เวลาเร็ วกว่า
Mix 1 มาก Compressive Strength กาลังอัดใกล้เคียงกับ
Mix 1
(3) การนาไปใช้ผลิตคอนกรี ต Mix 6 ทราย Recycle
ทดแทน 20% มี ความเหมาะสมตามคุณสมบัติ Slump
Loss, Setting Time, Compressive Strength กรณี ที่
ต้องการใช้ทราย ที่ ได้จากกระบวนการคัดแยก จานวน
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มากในการผลิ ต คอนกรี ต สามารถใช้ท ราย ที่ ไ ด้จ าก
กระบวนการคัดแยก ทดแทนได้ 20-40%

เป็ นไปได้ ข องการลงทุ น ของแต่ ล ะโรงงาน เช่ น
จุดคุม้ ทุน (Breakeven analysis) เพื่อให้การดาเนิ นการ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดีต่อไป

5. ข้ อดีของการใช้ หลักการ 3 Rs
7. เอกสารอ้างอิง

5.1 ลดปริ ม าณกากคอนกรี ตที่ ต ้อ งก าจัด และยื ด
ระยะเวลาในการดาเนินการกาจัดกากคอนกรี ตลงได้
5.2 ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากคอนกรี ต โดยสามารถ
นาหิ น และทรายที่ ผ่านการคัดแยก แล้วนากลับมา
หมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่อีกครั้ง
5.3 ลดต้นทุนวัตถุดิบ จากการนาหิ นทรายจากคอนกรี ต
สดที่ไม่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
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6. สรุ ปผล
แนวทางในการนากากคอนกรี ตมาใช้ประโยชน์ โดย
ใช้หลักการ 3 R’s โดยเฉพาะในส่ วนของกระบวนการ
R3.Recycle โดยจัด ท าเครื่ อ งแยกกากกคอนกรี ต เพื่ อ
แยกเป็ น หิ น ทราย น้ า จากคอนกรี ต สดที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว
กลับมาใช้ในการผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จใหม่ ซึ่ งในการ
นาหิ น ทราย กลับมาใช้จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
หิ น ทรายหลังจากที่ได้จากกระบวนการในการแยกกาก
คอนกรี ตสด โดยใช้เครื่ องแยกกากคอนกรี ต (Concrete
recycling plant) โดยจะต้องควบคุมคุณภาพของหิ น และ
ทรายให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดอย่างสม่ าเสมอ
โดยการทดสอบขนาดคละ (Sieve analysis) และ
ทดสอบหาปริ มาณฝุ่ นของหิ น และทราย โดยจะต้องมี
ค่าไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด จึงจะสามารถนาไปใช้ใน
การผลิตได้ และมีการทดสอบคุณสมบัติคอนกรี ตเพื่อให้
มัน่ ใจในคุณภาพของคอนกรี ต
แนวโน้ม ต่อ ไปในอนาคต ควรมี การใช้เ ครื่ อ งมื อ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มาช่ ว ยในการวิเ คราะห์ ค วาม
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