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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนักากของเสียอุตสาหกรรม มีปริมาณมากข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลท่ีตามมาคือปัญหา

สภาวะแวดลอ้ม เน่ืองจากกากอุตสาหกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการเกิดภาวะโลกร้อน ดงันั้นการลดปัจจยัเส่ียงต่อการ
เกิดสภาวะโลกร้อนและการอนุรักษธ์รรมชาติเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของ
โลก เป็นประเด็นปัญหาส าคญัท่ีทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจและเร่งหาแนวทางแกไ้ขในระยะยาว การก าจดักาก
อุตสาหกรรมท่ีนิยมใชใ้นการบ าบดัและก าจดัโดยหลกั คือ วิธีการฝังกลบ ซ่ึงวิธีน้ีมีค่าใชจ่้ายสูงและไม่ก่อให้เกิดการ
ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงกากคอนกรีตเป็นของเสียอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมธุรกิจผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จซ่ึงมีการขยายตวัมากข้ึนตามภาวะการณ์ก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนภายในประเทศ ดงันั้นกระบวนจดัการ
กากคอนกรีตจึงมีความจ าเป็นท่ีควรเลือกใชก้ระบวนการท่ีสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด วิธีการท่ี
สนบัสนุนใหใ้ชใ้นการก าจดักากคอนกรีตคือ วิธี 3 R ไดแ้ก่ R1.Reduce คือ การลดการใช ้การบริโภค ทรัพยากรท่ีไม่
จ าเป็นให้น้อยลง ลดการก่อให้เกิดของเสีย R2. Reuse การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด โดยการน าส่ิงของเคร่ืองใช ้     
มาใชซ้ ้ า และ R3. Recycle คือ การน าส่ิงของท่ีใชป้ระโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ไดไ้ปจดัการดว้ยกระบวนการต่าง ๆ  
แลว้แปรรูปเป็นส่ิงใหม่ เพ่ือน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อไป ซ่ึงจากการทดสอบคุณสมบติัของหิน และทรายท่ีไดจ้าก
คอนกรีตผสมเสร็จท่ีไม่ใชแ้ลว้ โดยทดสอบคุณสมบติัดา้นขนาดคละ และปริมาณฝุ่ น ผลทดสอบท่ีไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด สามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตคอนกรีตได้ และจากการออกแบบการทดลองเพื่อหา
สัดส่วนท่ีเหมาะสมในการใชหิ้น และทรายท่ีไดจ้ากคอนกรีตผสมเสร็จท่ีไม่ใชแ้ลว้ แทนการใชหิ้น และทรายใหม่    
ในส่วนผสมคอนกรีต โดยทดลองในสัดส่วนร้อยละ 0  20  40 และ 60 ซ่ึงพิจารณาจากผลทดสอบดา้นคอนกรีตสด 
และคอนกรีตแขง็ตวัแลว้ จากผลการทดลองไดค้่าสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการใชร้้อยละ 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. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัการก าจดักากอุตสาหกรรมท่ีนิยมใชใ้นการ
บ าบดัและก าจดัโดยหลกัมีหลายวิธีไดแ้ก่ วิธีการฝังกลบ  

วธีิการเผาในเตาปูนซีเมนต ์และ วิธีการสนบัสนุนให้ใช้
วิธี 3 R R1.Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภค
ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นให้น้อยลง ลดการก่อให้เกิดของ
เสีย R2. Reuse การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด โดยการ
น าส่ิงของเคร่ืองใชม้าใชซ้ ้ า และ R3. Recycle คือ การ
น าส่ิงของท่ีใชป้ระโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ไดไ้ปจดัการ
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ แลว้แปรรูปเป็นส่ิงใหม่ เพื่อ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป [8] 
 ในปัจจุบันธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีท าให้เกิดกากของ
เสียอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซ่ึง
มีก ารขยายตัวมาก ข้ึนตามภาวะการ ณ์ ก่อส ร้ า ง
ภายในประเทศ ท่ี มีการขยายตัว  การใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จเป็นวิธีการท่ีสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพดี  

จึงส่งผลให้ความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปัญหาท่ีตามมาคือ ปริมาณกาก
คอนกรีตในโรงงานมีปริมาณมากข้ึน โดยสาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจาก การลา้งโม่หลงัจากเสร็จงานในแต่ละวนั

เพ่ือป้องกนัคอนกรีตสดคา้งอยู่ในโม่ การลา้งท าความ
สะอาดโรงงาน และคอนกรีตสดท่ีเหลือจากหน้างาน
กลบัสู่โรงงาน และเม่ือเกิดข้ึนจนถึงปริมาณท่ีก าหนด
โรงงานจะตอ้งด าเนินการก าจดั ซ่ึงกากคอนกรีตนั้นถือ
เป็นกากของเสียจากอุตสาหกรรม ดงันั้นก่อนจะท าการ
ขนย้ายจะต้องมีการขออนุญาตกับทางกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อนจึงจะสามารถด าเนินการขนยา้ยออก
นอกบริเวณโรงงานได ้ในปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการก าจดั
กากคอนกรีตโดยวิธีฝังกลบ (Landfill) มีค่าใชจ่้ายสูง
และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถือวา่เป็นการใช้
ทรัพยากรอยา่งไม่คุม้ค่า 

 
ตารางที ่1 ขอ้มูลการก าจดักากคอนกรีตของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา 

Year 
Amount of Concrete 

Produced (cu.m.) 
Amount of Waste 
Concrete (cu.m.) 

Amount of Waste 
Concrete/Amount of 
Concrete Produced 

(kg./ cu.m) 

Expense of 
Disposals 

 (Baht) 

Expense of 
Disposals 

 (Baht/cu.m.) 

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 

 32,274 521 29 43,397 83 

 
 จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลการก าจดักากคอนกรีตของ
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาพบวา่ปริมาณกาก
คอนกรีตท่ีเกิดข้ึนในปี 2014-2017 (ม.ค.-ส.ค.2017)      

มีปริมาณเฉล่ียปีละ 521 ลูกบาศก์เมตร (0.016 ลูกบาศก-์
เมตร/ลูกบาศก์เมตรคอนกรีต) หรือคิดเป็นค่าใชจ่้ายใน
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การก าจดัเฉล่ียปีละ 43,397 บาท (83 บาท/ลูกบาศก์-
เมตรคอนกรีต) 

รูปท่ี  1 ในปี 2016 ปริมาณการขายคอนกรีต
ผสมเสร็จ 15,000,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเกิด
คอนก รีตประมาณ 240,000 ลูกบาศก์ เมตร    
(15,000,000 x 0.016) ค่าใชจ่้ายในการก าจดัประมาณ 
19,920,000 บาท (240,000 x 83) 
 

 
 

รูปที ่1 ปริมาณการขายคอนกรีตผสมเสร็จ 
 

ดังนั้ นการหาแนวทางในการน ากากคอนกรีตท่ี
เกิดข้ึนในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ แทนท่ีน าออกไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบ 
(Landfill) จะส่งผลให้เกิดประโยชน์และน าไปสู่การ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน ปัจจุบนัประเทศไทยให้ความส าคญั
และมีการปรับตวัมากข้ึนเพ่ือให้เข้าสู่ทิศทางของการ
ผลิตและการบริโภคอย่างย ัง่ยืน มีการรณรงค์ทัว่ไปใน
รูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การให้ความรู้ ถึงผลกระทบ
และผลเสียของการละเลยต่อสภาวะโลกร้อน การลดการ
ใชท้รัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น 
 ดงันั้นแนวทางในการน ากากคอนกรีตท่ีเกิดข้ึนใน
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จกลบัมาใช้ประโยชน์ แทนท่ี
น าออกไปฝังกลบ เนน้การใชห้ลกัการ 3 R เป็นแนวทาง

ท่ีสนบัสนุนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
ไทยและเป็นการพฒันากระบวนการก าจดัการคอนกรีต
ให้มีประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมต่อไป 
 

2. องค์ประกอบของคอนกรีตผสมเสร็จ 
 องค์ประกอบของคอนกรีตผสมเสร็จประกอบดว้ย
ส่วนผสมจาก วตัถุดิบท่ีส าคัญ คือ (1) วสัดุประสาน 
(Cementitious materials) ไดแ้ก่ ปูนซิเมนต ์ (Portland 
cement) และ เถา้ลอย (Fly ash) (2) มวลรวม 
(Aggregate) ไดแ้ก่ หิน (Stone) ทราย (Sand) น ้ า 
(Water) และ (3) สารเคมีผสมเพ่ิม(Admixture) ซ่ึง
กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจะเร่ิมจากการน า
วตัถุดิบทั้งหมดผ่านกระบวนการชัง่ตวงตามสัดส่วนท่ี
ได้ออกแบบไว  ้ (Mixed design) จากนั้ นจะผ่าน
กระบวนการล าเ ลียงวัตถุ ดิบเ พ่ือเข้า สู่ เค ร่ืองผสม
คอนกรีต (Mixer) คอนกรีตท่ีผสมเสร็จเรียบร้อยแลว้จะ
ถูกล าเลียงลงสู่รถขนส่ง (Truck mixer) เพื่อน าไป
ตรวจสอบคุณภาพ และ จดัส่งไปยงัหน่วยงานก่อสร้าง
ต่อไป โดยในคอนกรีตจ านวน 1 ลูกบาศก์เมตร จะ
ประกอบดว้ยมวลรวม (Aggregate) ของหินและทรายท่ี
มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 80 ของปริมาตรคอนกรีต ซ่ึง
เป็นวสัดุท่ีคงตวัไม่เปล่ียนแปลงเม่ือผ่านกระบวนการ
แยกคอนกรีตสด ดงันั้นหากสามารถน าคอนกรีตสดมา
ผ่านกระบวนการคัดแยก แล้วน าหินและทรายท่ีได้
กลบัมาหมุนเวยีนใชใ้นการผลิตใหม่ คาดวา่จะส่งผลให้
สามารถลดปริมาณกากคอนกรีตท่ีต้องก าจัด และ
ค่าใชจ่้ายในการก าจดักากคอนกรีต    ลงได ้ ซ่ึงหินและ
ทรายเป็นวตัถุดิบท่ีไดม้ากจากธรรมชาติจึงถือเป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ [7] 

Ready-mixed Concrete-Production and Domestic Sales 
Million 
cubic 
meters 

Production 
Domestic sales 
% Growth (Production & domestic sales 
sales) 

Source : OIE 

% Year over Year 
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 กากคอนกรีตท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะถูกน าไปถมท่ี 
ส่วนหิน ทราย จากกากคอนกรีตท่ีผ่านกระบวนการน า
กลบัมาใชใ้หม่ มีปริมาณไม่เกินร้อยละ 25 ท่ีน ามาใชใ้น
การผลิตคอนกรีต ผูผ้ลิตแต่ละรายประสบความส าเร็จ
ในการลดปริมาณกากคอนกรีต โดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช ้และเทคนิคในการจดัการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบั
ธุรกิจของตนเองมากท่ีสุด [9] 
 
3. แหล่งทีม่าของกากคอนกรีต 
 จากการศึกษาโดยเข้าไปส ารวจปริมาณของกาก
คอนกรีตของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ พบสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดกากคอนกรีต ประกอบดว้ย 3 สาเหตุดงัน้ี 
 

 
รูปที ่2 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดกากคอนกรีต [10] 

 
3.1 ปริมาณกากคอนกรีตท่ีเกิดจากการสั่งซ้ือของลูกคา้
(Ordering) เกินจ านวนท่ีใช ้สาเหตุน้ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด
ถึงร้อยละ 55 ของปริมาณกากคอนกรีตทั้งหมด จาก
ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนนั้นโรงงานผูผ้ลิตไม่สามารถควบคุมได ้
เน่ืองจากเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้ ดงันั้น
แนวทางท่ีจะลดปริมาณกากคอนกรีตท่ีเกิดข้ึนนั้นจึงตอ้ง
หาวธีิการท่ีจะแยกคอนกรีตสด (Fresh concrete) ท่ีเหลือ
กลบัมาจากหน่วยงานของลูกคา้ 

3.2 ปริมาณกากคอนกรีตท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  
(Production) สาเหตุน้ีท าให้เกิดกากคอนกรีตร้อยละ 35 
ของปริมาณกากคอนกรีตทั้งหมด เกิดจากกระบวนการ
ผลิตในโรงงานท่ีผลิตแลว้ไม่ผ่านมาตรฐาน จากการลา้ง
ท าความสะอาดโม่ของรถขนส่ง และจากการลา้งท า
ความสะอาดเคร่ืองผสมคอนกรีต (Mixer) 
3.3 ปริมาณกากคอนกรีตท่ีเกิดจากการทดสอบคุณภาพ 
(Quality Control) มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณกาก
คอนกรีตทั้งหมด กระบวนการทดสอบคุณภาพคอนกรีต
สดโดยวธีิชกั Slump เพ่ือตรวจสอบให้มัน่ใจในคุณภาพ
ของคอนกรีตผสมเสร็จ ก่อนส่งใหลู้กคา้ ตามรูปท่ี 2 
 

4.  แนวทางการลดปริมาณกากคอนกรีต 
 จากสาเหตุหลกั 3 ประการท่ีท าให้เกิดกากคอนกรีต 
แนวทางการจดัการกากคอนกรีตท่ีโรงงานอุตสาหกรรม
ใช ้มีวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 
 
4.1 การฝังกลบ (Landfill)  

 การฝังกลบเป็นวธีิการหลกัในการก าจดัขยะเกือบทุก
ชนิด บางแห่งเป็นการฝังอย่างถาวร เช่นของเสียจาก
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แต่บางแห่งใชฝั้งเพ่ือเป็นท่ีเก็บรักษา
ชั่วคราวห รือ เ พ่ือท าการรวบรวมก่อนส่งไปเข้า
กระบวนการอ่ืน หรือเพื่อการน ากลบัมาใช้อีก บ่อฝัง
กลบตอ้งอยูใ่นพ้ืนท่ีหน่วยงานรับผิดชอบอนุญาต ตอ้ง
ถูกออกแบบ ปฏิบัติงานและควบคุมสอดส่องจาก
เจา้หนา้ท่ีตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน บ่อฝังกลบขยะ
แข็งตอ้งระวงัเร่ืองสารปนเป้ือนท่ีอาจออกมาจากไอน ้ า 
ตอ้งมีการตรวจวดัการปนเป้ือนของน ้ าใตดิ้นและการ
ร่ัวไหลจากแก๊สในบ่อหมกั และมีมาตรการรองรับเม่ือ
เกิดปัญหา 

Source of Concrete Waste 

Dispatching 

System 

 
โรงงาน 

คอนกรีตผสมเสร็จ 

รถโม่ 

รถโม่ Concrete Waste 
1. Ordering             55% 
2. Production          35% 
3. Quality Control   10% 
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รูปที ่3 บ่อคายกากคอนกรีต  
 

 
 

รูปที ่4 บ่อพกัน ้ าและบ่อคายกากคอนกรีต  
 

 ปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการน ากากคอนกรีตจากบ่อคาย
กากคอนกรีต ตามรูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4 ไปยงัสถานท่ี    
ฝังกลบ ระยะทางอยูร่ะหวา่ง 1 - 50 กิโลเมตร ค่าใชจ่้าย
อยู่ท่ีประมาณ 20,000 บาท ต่อ 1 เท่ียว (น ้ าหนกัของ   
กากคอนกรีตประมาณ 15 ตนั/เท่ียว กรณีใชร้ถบรรทุก 
10 ลอ้ในการขนยา้ย) 
 
 
 

4.2 หลกัการ 3Rs : Reduce / Reuse / Recycle  
4.2.1 R1.Reduce การลดปริมาณการเกิดกากคอนกรีต 
ได้แก่ การรณรงค์ขอความร่วมมือลูกค้าในการสั่ง
คอนกรีตเท่ียวสุดทา้ยให้พอดีกบัแบบท่ีลูกคา้ก าหนดไว้
การปรับปรุงเคร่ืองจักร ให้สามารถผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จได้ในปริมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้
ใกลเ้คียงกบัปริมาณคอนกรีตท่ีลูกคา้จะสั่งให้มากท่ีสุด 
ซ่ึงปกติปริมาณการสัง่ซ้ือเท่ียวสุดทา้ยของลูกคา้มากกวา่ 
50% จะใช้คอนกรีตไม่ถึง 1 ลูกบาศก์เมตร เป็นการ
ปลูกฝังให้ลูกค้าทราบเก่ียวกับภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) ท่ีเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบนั 
4.2.2 R2.Reuse การน ากากคอนกรีตท่ีเหลือจากการ
ทดสอบคุณภาพคอนกรีต โดยวิธีชกั Slump กลบัมาใช้
ใหม่ โดย ท าเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน เช่น แผ่นพ้ืน กระถาง
ปลูกต้นไม้ โต๊ะ เก้าอ้ี ซ่ึงจะมีการแบ่งตามอายุของ
คอนกรีตท่ีเหลือมาและจดัสรรวา่จะน าไปท าผลิตภณัฑ์
ใดจึงมีความเหมาะสม ซ่ึงนอกจากจะไดป้ระโยชน์ใน
เร่ืองของการน าของท่ีจะเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแล้ว ยงัสามารถน าไปช่วยเหลือ หรือ
มอบให้แก่ชุมชน วดั โรงเรียน เพื่อพฒันาพ้ืนท่ีรอบๆ 
ใหมี้ความน่าอยูม่ากข้ึน ตามรูปท่ี 5 และ รูปท่ี 6 
 

 
 

รูปที่  5  แผ่นพ้ืนจากการน าคอนกรีตท่ีเหลือไปใช ้       
วดัใหม่ศรีสมบูรณ์ จงัหวดัสุโขทยั [10] 

บ่อคายกากคอนกรีต 

บ่อพกัน ้ า 



บทความวิชาการ                                                     วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2561 
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2  May – August  2018 

 

94 

 
 

รูปที่ 6 แผ่นพ้ืนจากการน าคอนกรีตท่ีเหลือไปใช้ใน
บริเวณโรงเรียน [10] 
 

4.2.3 R3.Recycle การน ากากคอนกรีตมาเข้ากระบวน 
การแยกหิน ทราย น ้ า และ น ากลบัมาหมุนเวียนใชใ้น
การผลิตใหม่ เพ่ือลดปริมาณกากคอนกรีตท่ีตอ้งก าจดั 
ในกรณีน้ีตอ้งท าการทดสอบมวลรวม ไดแ้ก่ หิน และ 
ทรายท่ีไดจ้ากการกระบวนการคดัแยกเพื่อน ากลบัมาใช้
ใหม่ 
 

 
 

รูปที่ 7 กากคอนกรีตมาเขา้กระบวนการแยกหิน ทราย 
น ้ า [10] 
 

 เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
และสามารถน าหินและทรายนั้นไปใชใ้นการผลิตได ้จึง
ตอ้งท าการทดสอบคุณสมบติั ซ่ึงไดแ้ก่ การทดสอบ
ขนาดคละของมวลรวม (Gradation) และหาปริมาณฝุ่ น
ในมวลรวม และคุณสมบติัของคอนกรีต โดยในการเก็บ

ตวัอย่างเพ่ือทดสอบจะท าการสุ่มเก็บตวัอย่างของ หิน
และทรายท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยกเพื่อน ากลบัมาใช้
ใหม่ (Recycling) โดยท าการทดสอบหาขนาดคละหิน
และทรายมาตรฐาน ท่ีใช ้ ASTM C 136 : Method for 
sieve analysis of find and coarse aggregate [3] โดยมี
เกณฑ์การยอมรับตามตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 ซ่ึง
พิจารณาจากค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีผ่านตะแกรงแต่ละขนาด 
ตอ้งมีค่าไม่เกินท่ีก 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 

 

ท่ีมา: 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 
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 

 

ท่ีมา: American Society for Testing and Materials (2003) 
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 การทดสอบหาปริมาณฝุ่ นในมวลรวม มีมาตรฐานท่ี
ใชคื้อ ASTM C 117 : Test method for materials finer 
than 75 um (No.200) Sieve in mineral aggregate by 
washing [2] โดยเกณฑ์การยอมรับของปริมาณฝุ่ นใน
มวลรวม กรณีส่วนละเอียดท่ีเป็นฝุ่ นหิน ยอมให้มี
ปริมาณไม่เกินร้อยละ 1.5 และกรณีส่วนละเอียดท่ีเป็น
ฝุ่ นทราย ยอมให้มีปริมาณไม่เกินร้อยละ 3 เกณฑก์าร
ยอมรับของขนาดคละทราย 
 การหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการน าหินและทรายท่ี
ได้จากกระบวนการคดัแยกเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่เป็น
ส่วนผสมคอนกรีต ใชหิ้น และทรายท่ีไดจ้ากคอนกรีต
ผสมเสร็จท่ีไม่ใชแ้ลว้ แทนการใชหิ้น และทรายใหม่ ใน
ส่วนผสมคอนกรีต โดยทดลองในสัดส่วนร้อยละ 0  20  
40 และ 60 ซ่ึงพิจารณาจากผลทดสอบดา้นคอนกรีตสด 
และคอนกรีตแข็งตัวแล้ว  จากผลการทดลองได้ค่า
สัดส่วนท่ีเหมาะสมในการใชอ้ยูท่ี่ไม่เกินร้อยละ 20-40 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของคอนกรีตสด  และ
คุณสมบติัของคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้ เป็นการทดสอบ
หาคุณสมบติัของคอนกรีตเม่ือมีการน ามวลรวม หรือหิน 
และทรายท่ีใชผ้ลิตคอนกรีตไปแลว้และน ากลบัมาผ่าน
กระบวนการคดัแยกคอนกรีตสดท่ีไม่ใชง้านแลว้ เพื่อน า
หิน และทรายจากคอนกรีตสดนั้นกลบัมาหมุนเวียนใช้
เป็นวตัถุดิบใหม่ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทั้ งน้ี
เพ่ือท่ีจะลดปริมาณกากคอนกรีตท่ีตอ้งก าจดัของโรงงาน 
 การทดสอบคอนกรีต ในการทดสอบคอนกรีตนั้นจะ
พิจารณาจากคุณสมบติัของคอนกรีตสด และคุณสมบติั
ของคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้ ดงัน้ี  

(1) คุณสมบติัของคอนกรีตสด จะพิจารณาจาก ค่ายบุตวั
เร่ิมตน้ของคอนกรีต (Initial slump) โดยทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C 143 Standard test method for 
slump of hydraulic cement concrete [4] โดยค่ายบุตวั
เร่ิมตน้หลงัผสมเสร็จ (ท่ีเวลา 0 นาที) ของคอนกรีตตอ้ง
มีค่าระหวา่ง 10 cm ถึง 12.5 cm ตามขอ้ก าหนดของ
โรงงานผูผ้ลิต ซ่ึงหากค่ายบุตวัมีค่านอ้ยกวา่ 10 cm [5] 
จะตอ้งมีการเติมน ้ าเพ่ิมเพ่ือให้ไดค้่ายบุตวัตามท่ีก าหนด 
ซ่ึงการเติมน ้ าเพ่ิม จะส่งผลให้ก าลงัอดัของคอนกรีต
ลดลง [5] 
(2) คุณสมบติัของคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้ จะพิจารณาจาก 
ค่าก าลงัอดั (Compressive strength) ของคอนกรีต ท่ีอาย ุ
28 วนั โดยเก็บก้อนตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบรูปทรง
ลูกบาศก์ (Cube) เพ่ือน าไปทดสอบหาค่าก าลงัอดั เพื่อดู
แนวโนม้ของค่าก าลงัอดั โดยน าค่าก าลงัอดัท่ีไดม้าหาค่า 
เฉล่ียของก าลงัอดัในแต่ละส่วนผสม เปรียบเทียบผลกบั
ค่าก าลงัอดัมาตรฐานท่ีใชท้ดสอบและค่าก าลงัอดัเฉล่ีย
ตอ้งผลิต (Target mean strength) [5] ขอ้จ ากดัของการ
น ากากคอนกรีตมาใชใ้หม่ ตอ้งใชเ้งินลงทุนเพ่ิมเพ่ือใช้
ในการด าเนินการของโครงการ ซ่ึงในการลงทุนจะตอ้ง
ใชห้ลกัการการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อให้มี
ความเหมาะสมในการลงทุน และมีระยะเวลาการคืนทุน
ท่ีเหมาะสม และ การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบหินทราย
ในการผลิตคอนกรีต ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพ
ต่างๆจะมีความยุง่ยากมากข้ึน เน่ืองจากสัดส่วนในการ
ใช้หินทรายท่ีน ากลับมาใช้ใหม่มีผลต่อคุณภาพของ
คอนกรีตจึงตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวม (Gradation) และหาปริมาณฝุ่ นในมวลรวม ของหินท่ีไดจ้าก
กระบวนการคดัแยก 

Test Items Standard Test Result 
1. Gradation (Sieve Analysis) ขนาดคละดี (ตามเกณฑท่ี์ก าหนด) ขนาดคละละเอียดเล็กนอ้ย 
2. Materials (Stone) Finer Than 75 µm  
(Percent Finer Than #200 Sieve%) 

Max 3.0 0.40 (อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน) 

 
 จากตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบหาขนาดคละและ
ปริมาณวสัดุขนาดเล็กกวา่ 75 ไมโครเมตร (ฝุ่ นหินท่ีได้

จากกระบวนการคดัแยก) ผลทดสอบขนาดคละละเอียด
เลก็นอ้ย ปริมาณฝุ่ นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบหาขนาดคละ (Gradation) และ ปริมาณวสัดุขนาดเล็กกวา่ 75 ไมโครเมตร (ฝุ่ นทราย    
ท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก) (Materials Finer Than 75µm in Aggregate by Washing) 

Test Items Standard Test Result 
1. Gradation (Sieve Analysis)  FM.2.15 - 3.38 3.17 (ขนาดคละดี) 

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

Max 3.0 1.32 (อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน) 

 
 จากตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบหาขนาดคละ 
(Gradation) และ  ป ริมาณวัส ดุขนาด เล็กกว่า                 

75 ไมโครเมตร (ฝุ่ นทรายท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก) 
ขนาดคละดี และปริมาณฝุ่ นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 
ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบคอนกรีตจากการทดลองใช้หินท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 0% (Mix1 
Control) 20  40 และ 60% ในส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จท่ีรับรองก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 

 
Slump (Minutes) Setting Time (Hours) 

Compressive Strength 
(Days) 

Initial 15 30 Stiffening Initial Final 3 7 28 
 MIX1. Replace Sand 0% ,Stone 0% 
(Control) 

12.0 7.5 6.5 6.00 07.10 08.25 232 277 333 

 MIX2.Replace Stone 20% 11.5 7.0 6.0 05.25 06.15 07.10 218 273 318 
 MIX3.Replace Stone 40% 11.0 6.5 5.0 05.05 06.00 07.00 220 282 336 
 MIX4.Replace Stone 60% 10.5 6.0 4.0 04.35 05.35 06.40 223 286 353 
 



บทความวิชาการ                                                     วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2561 
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2  May – August  2018 

 

97 

 จากตารางท่ี 6 สรุปผลการสอบคอนกรีต จากการ
ทดลองใช ้หินท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 0% 
(Mix1 Control) 20  40 และ 60% ในส่วนผสมคอนกรีต
ผสมเสร็จท่ีรับรองก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม ดงัน้ี 
(1) Mix 2 หิน ท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 
20% ผลการทดสอบ Slump Loss ใชเ้วลาเร็วกวา่ Mix 1 
เล็กนอ้ย ผลทดสอบ Setting Time ใชเ้วลาเร็วกวา่ Mix1 
เล็กน้อย ผลทดสอบ Compressive Strength ก าลงัอดั 
ใกลเ้คียงกบั Mix 1 

(2) Mix 3 หิน ท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 
40% และ Mix 4 หิน Recycle ทดแทน 60% ผลทดสอบ 
Slump Loss ใชเ้วลาเร็วกว่า Mix 1 Setting Time 
คอนกรีต ใชเ้วลาเร็วกว่า Mix 1 มาก Compressive 
Strength ก าลงัอดัใกลเ้คียงกบั Mix 1 
(3) การน าไปใชผ้ลิตคอนกรีต Mix 2 หิน ท่ีไดจ้าก
กระบวนการคดัแยก ทดแทน 20% มีความเหมาะสมตาม
คุณสมบติั Slump Loss, Setting Time, Compressive 
Strength กรณีท่ีตอ้งการใชหิ้น ท่ีไดจ้ากกระบวนการคดั
แยก จ านวนมากในการผลิตคอนกรีตสามารถใช ้
Recycle ทดแทนได ้20-40% 

 
ตารางที่ 7 สรุปผลการทดสอบคอนกรีตจากการทดลองใชท้รายท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 0% (Mix1 
Control) 20  40 และ 60% ในส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จท่ีรับรองก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 

 Slump (Minutes) Setting Time (Hours) Compressive Strength (Days) 
Initial 15 30 Stiffening Initial Final 3 7 28 

MIX1. Replace Sand 0% ,Stone 0% 
(Control) 

12.0 7.5 6.5 6.00 07.10 08.25 232 277 333 

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 

 
จากตารางท่ี 7 สรุปผลการสอบคอนกรีต จากการ

ทดลองใช ้ทรายท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 
0% (Mix Control) 20  40 และ 60% ในส่วนผสม
คอนกรีตผสมเสร็จท่ีรับรองก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม 
ดงัน้ี 
(1) Mix 6 ทราย ท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 
20% ผลการทดสอบ Slump Loss ใชเ้วลาเร็วกวา่ Mix 1 
(Mix Control) เล็กนอ้ย ผลทดสอบ Setting Time ใช้
เวลาเร็วกวา่ Mix 1 เล็กน้อย ผลทดสอบ Compressive 
Strength ก าลงัอดั ใกลเ้คียงกบั Mix 1 

(2) Mix 7 ทราย ท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก ทดแทน 
40% และ Mix 8 ทราย Recycle ทดแทน 60% 
ผลทดสอบ Slump Loss ใชเ้วลาเร็วกว่า Mix 1 (Mix 
Control) มาก Setting Time คอนกรีต ใชเ้วลาเร็วกว่า 
Mix 1 มาก Compressive Strength ก าลงัอดัใกลเ้คียงกบั 
Mix 1 
(3) การน าไปใชผ้ลิตคอนกรีต Mix 6 ทราย Recycle 
ทดแทน 20% มีความเหมาะสมตามคุณสมบติั Slump 
Loss, Setting Time, Compressive Strength กรณีท่ี
ตอ้งการใชท้ราย ท่ีไดจ้ากกระบวนการคดัแยก จ านวน
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มากในการผลิตคอนกรีตสามารถใช้ทราย ท่ีได้จาก
กระบวนการคดัแยก ทดแทนได ้20-40% 
 

5. ข้อดีของการใช้หลกัการ 3 Rs 
5.1  ลดปริมาณกากคอนกรีตท่ีต้องก าจัดและยืด
ระยะเวลาในการด าเนินการก าจดักากคอนกรีตลงได ้
5.2 ลดค่าใชจ่้ายในการก าจดักากคอนกรีต โดยสามารถ
น าหิน และทรายท่ีผ่านการคดัแยก แลว้น ากลบัมา
หมุนเวยีนใชใ้นการผลิตใหม่อีกคร้ัง 
5.3 ลดตน้ทุนวตัถุดิบ จากการน าหินทรายจากคอนกรีต
สดท่ีไม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
 

6. สรุปผล 
 แนวทางในการน ากากคอนกรีตมาใชป้ระโยชน์ โดย
ใชห้ลกัการ 3 R’s โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการ 
R3.Recycle โดยจัดท าเคร่ืองแยกกากกคอนกรีต เพื่อ
แยกเป็น หิน ทราย น ้ า จากคอนกรีตสดท่ีไม่ใช้แล้ว 
กลบัมาใชใ้นการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จใหม่ ซ่ึงในการ
น าหิน ทราย กลบัมาใชจ้ะตอ้งพิจารณาถึงคุณสมบติัของ
หิน ทรายหลงัจากท่ีไดจ้ากกระบวนการในการแยกกาก
คอนกรีตสด โดยใชเ้คร่ืองแยกกากคอนกรีต (Concrete 
recycling plant) โดยจะตอ้งควบคุมคุณภาพของหิน และ
ทรายให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดอย่างสม ่าเสมอ 
โดยการทดสอบขนาดคละ (Sieve analysis) และ
ทดสอบหาปริมาณฝุ่ นของหิน และทราย โดยจะตอ้งมี
ค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีก าหนด จึงจะสามารถน าไปใชใ้น
การผลิตได ้และมีการทดสอบคุณสมบติัคอนกรีตเพื่อให้
มัน่ใจในคุณภาพของคอนกรีต 
 แนวโน้มต่อไปในอนาคต ควรมีการใช้เคร่ืองมือ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มาช่วยในการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของการลงทุนของแต่ละโรงงาน เ ช่น 
จุดคุม้ทุน (Breakeven analysis) เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีต่อไป 
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