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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินบะซอลต์เป็นมวลรวมในผลิตภัณฑ์ 
ก าหนดอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1: เศษหินบะซอลต์: น้ า เท่ากับ 1 : 10 : 0.7, 1 : 10.5 : 0.7, 1 : 
11 : 0.7, 1 : 11.5 : 0.7, และ 1 : 12 : 0.7 โดยน้ าหนัก ผสมและขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก ขนาด 7 x 19 x 39 
เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ท าการทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.58–2533 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่
รับน้ าหนัก ผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินบะซอลต์มีความหนาแน่น ความต้านทานแรงอัด และ
สัมประสิทธิ์การน าความร้อนที่ลดลงกว่าคอนกรีตบล็อกปกติ ส่วนการดูดซึมน้ า และการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรมีค่า
เพ่ิมข้ึนกว่าคอนกรีตบล็อกปกต ิทั้งนี้อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษานี้ คือ 1: 11: 0.7 

ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีชุมชน, คอนกรีตบล็อก, เศษหินบะซอลต์, ความหนาแน่น, ความต้านทานแรงอัด 

Abstract 
This research aims to test the properties of concrete block mixed with basalt fragment as 

aggregates in products. The mix ratios of Portland cement type1 : basalt fragment : water are 1 : 10 
: 0.7, 1 : 10.5 : 0.7, 1 : 11 : 0.7, 1 : 11.5 : 0.7, and 1 : 12 : 0.7 by weight. The concrete block samples 
were mixed and casted in 7 x 19 x 39 centimeter by the concrete block molding machine. The 
concrete block sample testing follows the TIS 58-2533 standard on non-load bearing concrete 
blocks. From the results, the density, compressive strength, and thermal conductivity of concrete 
block mixed with basalt fragment are lower than the common concrete block. In addition, the 
water absorption and volumetric change are higher than the common concrete block. The optimal 
ratio in this work is 1: 11: 0.7. 

Keywords: Community Technology, Concrete Block, Basalt Fragments, Density,  

      Compressive Strength 
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1. ที่มำและควำมส ำคัญ 

 อุตสาหกรรมการผลิตหินเพ่ือการก่อสร้างประเภทหินบะซอลต์ มีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่ง
ขาดแคลนหินก่อสร้างชนิดอ่ืน ประเทศไทยมีปริมาณแหล่งหินบะซอลต์ส ารองพิสูจน์ (proven reserve) 152.8 ล้าน
ตัน และมีแหล่งหินศักยภาพ (potential reserve) 42252.8 ล้านตัน [1] โดยหินบะซอลต์มีองค์ประกอบทางเคมี
ออกไซด์ทีส่ าคัญ  ได้แก่ ซิลิกา อะลูมินา เหล็ก แคลไซต์ แมกนีไซต์ และที่ส าคัญรองลงมาได้แก่ โซดา โพแทสเซียม ไท
ทาเนียม แมงกานีส และฟอสฟอรัส หรือพิจารณาชนิดแร่ปริมาณชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เฟลด์สปาร์ แพลจิโอเคลส และ
ไพรอกซีน ปกติแร่ออไจต์ (augite) เป็นแร่ส าคัญอันดับรอง บางครั้งยังปรากฏว่ามีแนกนีไทต์ โอลิวีน (olivine) และ
แร่รองชนิดอ่ืน ๆ ปนอยู่ด้วย [2] นิยมใช้เป็นส่วนผสมในงานก่อสร้าง กระบวนการโม่หรือย่อยหินหินบะซอลต์ทั่วไป 
(รูปที่ 1) ท าให้ได้มวลรวมขนาดต่าง ๆ ส าหรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะมวลรวมละเอียด ที่ปนกับหินผุส่วนบนที่เหลือ มี
ปริมาณคงเหลืออยู่จ านวนมากกองอยู่บริเวณเหมืองหินบะซอลต์ (รูปที่ 2) เนื่องจากมีปริมาณการใช้น้อย ที่เรียกว่า 
หินเกล็ดและหินฝุ่น (quarry dust) หินเกล็ดมีขนาดประมาณ 5-10 มม. ในขณะที่หินฝุ่นมีขนาดเล็กตั้งแต่ 5 มม. ลง
มา มีสีเทาค่อนข้างด า น้ าหนักเบากว่าฝุ่นหินปูน [3] และมีมูลค่าค่อนข้างต่ า  

 
รูปที่ 1 กระบวนการโม่หรือย่อยหินบะซอลต์ 

 

 
รูปที่ 2 กองเศษหินฝุ่นบะซอลต์ภายในเหมืองหิน จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 เนื่องจากหินฝุ่นบะซอลต์นิยมน าไปใช้ในงานถนนหรือถมที่ดินเท่านั้น ชุมชนในพ้ืนที่จึงต้องการน าหินฝุ่นบะ
ซอลต์ที่เหลืออยู่จ านวนมากนี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ประกอบกับปัญหาต้นทุนของคอนกรีตบล็อกส าหรับก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สูงกว่าที่อ่ืน เนื่องจากต้องเสียค่าขนส่งหินฝุ่นหินปูนจากพ้ืนที่อ่ืนมาใช้เป็นมวลรวมในการผลิต
คอนกรีตบล็อกหรือเป็นการสั่งคอนกรีตมาจากจังหวัดอ่ืนมาใช้งานทั้ง ๆ ที่หินฝุ่นบะซอลต์ในพ้ืนที่ก็มีความเป็นไปได้ที่
จะน ามาใช้เป็นมวลรวมในการผลิตคอนกรีตบล็อกเพียงแต่เมื่อชุมชนภายในพ้ืนที่ทดลองผลิตพบว่าการใช้หินฝุ่นบะ
ซอลต์จะท าให้ก้อนคอนกรีตบล็อกมีการแตกร้าวไม่สามารถขึ้นรูปได้ เนื่องจากหินบะซอลต์เป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่ง 
[4] จึงมีความต้องการน้ าสูงในขณะท าการผสม ส่งผลให้คอนกรีตบล็อกแห้งเร็วกว่าปกติ ซึ่งถ้าหากหาวิธีการท าให้
คอนกรีตบล็อกแห้งช้าลงได้ก็จะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องของการแตกร้าวลงไปได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน าฝุ่นหินบะซอลต์มา
ใช้แทนฝุ่นหินปูนส าหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
58-2533 [5] เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารภายในชุมชนและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการใช้หินฝุ่นเหลือทิ้งจากเหมืองหินบะซอลต์ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นมวลรวมส าหรับการผลิตคอนกรีต
บล็อกไม่รับน้ าหนักตามมาตรฐาน มอก.58-2533 

3. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกจากเศษหินบะซอลต์ ได้ท า

การเลือกใช้ทฤษฎีของคอนกรีตสด คุณสมบัติของมวลรวม ปริมาณน้ าในส่วนผสม [6] ความรู้ในเรื่องของการผลิต

คอนกรีตบล็อกและการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยงานวิจัยที่ค้นคว้าเพ่ือเป็น

แนวทางในการด าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับคอนกรีตบล็อกที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นมวลรวมในการ

ก าหนดอัตราส่วนและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเน้นการต่อยอดจากงานของคณะผู้วิจัยเองที่ด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิต

คอนกรีตบล็อกจากวัสดุเหลือทิ้งของเหมืองหินในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งคอนกรีตบล็อกจากเศษหินแร่ยิปซัม [7] คอนกรีต

บล็อกจากเศษหินแอนดีไซต์ [8] คอนกรีตบล็อกจากเศษดินขาว [9] คอนกรีตบล็อกจากเศษพลาสติกอีวีเอ [10] 

คอนกรีตบล็อกจากเถ้ากะลามะพร้าว [11] เหล่านี้เป็นต้น โดยผลจากการด าเนินงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าคอนกรีต

บล็อกที่ได้มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก 58-2533 [5] 

เมื่อท าการออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมกับวัสดุเหลือทิ้งแต่ละชนิด และสามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ได้ 
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4. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย  

4.1 วัสดุและอุปกรณ์  
 4.1.1 วัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 2) หินฝุ่น

หินปูนจากจังหวัดสระบุรี มีค่าโมดูลัสความละเอียด 3.186 และความถ่วงจ าเพาะ 2.7 (รูปที่ 3ก), 3) หินฝุ่นบะซอลต์ 
มีค่าโมดูลัสความละเอียด 3.28 และความถ่วงจ าเพาะ 2.5 (รูปที่ 3ข), และ 4) น้ าประปา 

 4.1.2 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องชั่งน้ าหนัก, 2) เครื่องผสมคอนกรีต, 3) เครื่อง
อัดขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกขนาด 7 x 19 x 39 ลบ.ซม. (รูปที่ 4), 4) แท่นพลิกคอนกรีตบล็อก, 5) เครื่องทดสอบ
อเนกประสงค์ (UTM), 6) ชุดทดสอบโมดูลัสความละเอียดและความถ่วงจ าเพาะ, 7) ตู้อบ, และ 8) ชุดทดสอบ
สัมประสิทธิ์การน าความร้อน 

 

  
ก) หินฝุ่นหินปูน ข) หินฝุ่นบะซอลต์ 

รูปที่ 3 ลักษณะของหินฝุ่นหินปูนเปรียบเทียบกับหินฝุ่นบะซอลต์ 

 

 
รูปที่ 4 เครื่องอัดคอนกรีตบล็อกแบบเท้าเหยียบ (เทคโนโลยีส าหรับชุมชน) 

4.2 การก าหนดอัตราส่วนผสม  
การก าหนดส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, หินฝุ่นหินปูน, หิน

ฝุ่นบะซอลต์ และน้ าประปา แสดงดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 อัตรำส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก (โดยน  ำหนัก) 
อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ หินฝุ่นหินปูน หินฝุ่นบะซอลต์ น้ าประปา 

บล็อกปกติ (1:11) 1 2 3 0.60 
1:10 1 2 2.70 0.60 

1:10.5 1 2 2.55 0.60 
1:11 1 2 2.40 0.60 

1:11.5 1 2 2.25 0.60 
1:12 1 2 2.10 0.60 

 
4.3 การข้ึนรูปและทดสอบสมบัติต่าง ๆ 
เริ่มต้นด้วยกำรเตรียมวัสดุโดยให้ควำมชื นกับหินฝุ่นบะซอลต์ให้อยู่ในสภำวะอ่ิมตัวผิวแห้ง เพ่ือป้องกันกำร

แตกร้ำวของก้อนคอนกรีตบล็อกจำกกำรดูดน  ำของหินฝุ่นบะซอลต์ซึ่งจะท ำให้ส่วนผสมคอนกรีตบล็อกแห้งเร็วมำก
เกินไป ท ำกำรตวงส่วนผสมตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 น าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และหินฝุ่นใส่เครื่องผสมคอนกรีต 
จากนั้นเติมน้ าประปาและผสมส่วนผสมให้เข้ากันจนใช้มือก าส่วนผสมให้ติดกันได้ ท าการขึ้นรูปตัวอย่างคอนกรีตบล็อก
ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อกเทคโนโลยีส าหรับชุมชนแบบเท้าเหยียบ ดันคอนกรีตบล็อกขึ้นจากแบบ (รูปที่ 5ก) พลิก
ก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกด้วยแท่นส าหรับพลิกคอนกรีตบล็อก (รูปที่ 5ข) แล้วเคลื่อนย้ายก้อนตัวอย่างคอนกรีต
บล็อกไปผึ่งให้แห้งในสภาพอากาศปกติ (รูปที่ 5ค) ท าการบ่มก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อก ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 
และ 28 วัน เมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดน าก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกไปท าการทดสอบสมบัติทางกายภาพและ
ทางกล จ านวนอัตราส่วนละ 10 ตัวอย่าง เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ประกอบด้วย ความหนาแน่นและการดูดซึมน้ า ตาม มอก.
109-2517 [12] ที่อายุการบ่ม 28 วัน ความต้านทานแรงอัด (รูปที่ 6) ตาม มอก.58-2533 [5] ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 
และ 28 วัน การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร ที่อายุการบ่ม 28 วัน และค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน ตาม ASTM 
C177-10 [13] ที่อายุการบ่ม 28 วัน 

 

   
ก) ดันบล็อกข้ึนจากเครื่อง ข) พลิกคอนกรีตบล็อก ค) การบ่มคอนกรีตบล็อก 

 
รูปที่ 5 การน าก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกออกจากเครื่องอัดไปบ่มในสภาพอากาศปกติ 
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รูปที่ 6 การทดสอบความต้านทานแรงอัดของก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อก 

5. ผลและวิจำรณ์  

5.1 ลักษณะทั่วไป ความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า และการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร 
การตรวจพินิจลักษณะทั่วไป และผลการทดสอบความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า และการ

เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร ของก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของหินฝุ่นบะซอลต์ แสดงดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 ลักษณะทั่วไป ความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า และกำรเปลี่ยนแปลงเชิงปริมำตร  
อัตราส่วน ความหนา เรียบ  

ไม่ร้าว ได้ฉาก 
และขอบคม 

ความหนาแน่น  
(กก./ลบ.ม.) 

ปริมาณ
ความชื้น 
(ร้อยละ) 

การดูดซึมน้ า 
(ร้อยละ) 

กำรเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมำตร 
(ร้อยละ) 

บล็อกปกติ (1:11) ผ่าน 2,078 1.141 8.31 0.861 
1:10 ผ่าน 2,051 1.138 9.12 0.846 

1:10.5 ผ่าน 1,943 1.206 9.67 0.912 
1:11 ผ่าน 1,908 1.223 10.04 0.955 

1:11.5 ผ่าน 1,890 1.271 10.57 1.027 
1:12 ขอบบิ่นได้ง่าย 1,861 1.309 10.81 1.059 

 
จากการตรวจพินิจลักษณะทั่วไปของคอนกรีตบล็อกผสมหินฝุ่นบะซอลต์ ที่มีส่วนผสมตามตารางที่ 1 พบว่า

คอนกรีตบล็อกที่อัตราส่วน 1:10:0.7, 1:10.5:0.7, 1:11:0.7, และ 1:11.5:0.7 มิติไม่คลาดเคลื่อน มีความหนา ความ
เรียบ ได้ฉาก และมีขอบคม ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว ส่วนอัตราส่วน 1:12:0.7 มีขอบบิ่นได้ง่ายและมีรอยร้าวเล็กน้อย
ที่ตรงกลางขอบด้านบน ทั้งนี้เนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวมีความร่วนมากกว่าอัตราส่วนอ่ืนเพราะมีส่วนผสมของหิน
ฝุ่นบะซอลต์จ านวนมาก จึงท าให้ปริมาณน้ าต่อก้อนน้อยลงมาก ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายตัวอย่างคอนกรีตบล็อกต้องใช้
ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ จึงไม่เหมาะกับการน าไปผลิตใช้งาน 

14



ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า พบว่าเมื่อผสมหินฝุ่นบะซอลต์ใน
ปริมาณเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกลดลงตามล าดับ (คอนกรีตทั่วไป มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 
2,400 กก./ลบ.ม. และคอนกรีตบล็อกทั่วไปมีค่าความหนาแน่น 1,700-2,100 กก./ลบ.ม.) ในขณะที่ปริมาณความชื้น
เพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องมาจากหินฝุ่นบะซอลต์มีค่าถ่วงจ าเพาะต่ ากว่าหินฝุ่นหินปูนและปูนซีเมนต์ (ค่าความถ่วงจ าเพาะ
ของหินฝุ่นบะซอลต์มีค่า 2.5 ในขณะที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และหินฝุ่น มีค่าความถ่วงจ าเพาะ เท่ากับ 
3.15 และ 2.7 ตามล าดับ) เมื่อน าหินฝุ่นบะซอลต์ไปแทนที่หินฝุ่นหินปูนทั้งหมดในอัตราส่วน 1:11 เท่ากัน จึงท าให้
คอนกรีตบล็อกมีความหนาแน่นลดลง จาก 2,078 กก./ลบ.ม. เหลือเพียง 1,908 กก./ลบ.ม. และเมื่อผสมหินฝุ่นบะ
ซอลต์ในปริมาณที่มากขึ้นส่งผลให้ความหนาแน่นลดลงตามล าดับ ส่วนในด้านของการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรและ
ปริมาณความชื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้น เนื่องจากเนื้อของหินฝุ่นบะซอลต์ซึ่งเป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งจึงมีความพรุน
มากกว่าหินฝุ่นหินปูน ส่งผลท าให้คอนกรีตบล็อกผสมหินฝุ่นบะซอลต์ที่ได้จากการทดลอง มีความชื้นสูงมากขึ้น
ตามล าดับของการใส่ปริมาณหินฝุ่นบะซอลต์ที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ังเมื่อผสมหินฝุ่นบะซอลต์ในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นแต่ปริมาณน้ า
ยังคงเท่าเดิมนั้น ท าให้น้ าที่ท าปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกับปูนซีเมนต์อาจไม่เพียงพอดังแสดงให้เห็นได้จากการแตกร้าวของ
คอนกรีตบล็อกท่ีอัตราส่วน 1:12:0.7  อย่างไรก็ดีปริมาณความชื้นที่เพ่ิมขึ้นเป็นไปในลักษณะที่ไม่มากนักจึงถือได้ว่าไม่
มีผลต่อการท างาน เมื่อน าคอนกรีตบล็อกผสมหินฝุ่นบะซอลต์ไปใช้งานก่อ-ฉาบผนัง ส่วนปริมาณการดูดซึมน้ ามี
แนวโน้มสูงขึ้นตามปริมาณความชื้นที่เพ่ิมข้ึนและอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้คือต้องไม่มากกว่าร้อยละ 25 จึง
ไมส่่งผลให้เกิดปัญหาการดูดน้ าของปูนฉาบแต่อย่างใด 

5.2 ความต้านทานแรงอัด 
การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมหินฝุ่นบะซอลต์ที่อัตราส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับ

คอนกรีตบล็อกปกติที่ผสมหินฝุ่นหินปูน ท าการทดสอบแรงอัดประลัยของก้อนคอนกรีตบล็อกแต่ละอัตราส่วน ตาม
จ านวนอายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน แล้วค านวณเป็นค่าความต้านทานแรงอัด โดยใช้ค่าเฉลี่ยของก้อนตัวอย่าง
คอนกรีตบล็อกอัตราส่วนละ 10 ก้อน ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกท่ีอายุการบ่มต่าง ๆ 
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จากรูปที่ 7 ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกที่อัตราส่วนต่าง ๆ พบว่าค่าความต้านทาน
แรงอัดเพ่ิมขึ้นตามอายุของคอนกรีตบล็อกที่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต [6] เมื่อ
ผสมหินฝุ่นบะซอลต์ทดแทนหินฝุ่นที่อัตราส่วน 1:11 ส่งผลให้ความต้านทานแรงอัดลดลงจาก 2.98 เมกะพาสคัล 
เหลือ 2.6 เมกะพาสคัล ซึ่งยังคงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดที่ก าหนดว่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย 5 ก้อน ต้อง
ไม่ต่ ากว่า 2.5 เมกะพาสคัล และเมื่อผสมหินฝุ่นบะซอลต์ในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นก็ท าให้ความต้านทานแรงอัดมีค่า
น้อยลงตามล าดับ เนื่องจากหินฝุ่นบะซอลต์มีความถ่วงจ าเพาะและความหนาแน่นต่ ากว่าหินฝุ่นเมื่อเข้าไปแทนที่หินฝุ่น
จึงมีผลท าให้ความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อกลดลง อีกทั้งการผสมหินฝุ่นบะซอลต์ในปริมาณมากก็ท าให้ปริมาณน้ าต่อ
ก้อนในการท าปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์มีปริมาณน้อยลงตามไปด้วย จึงอาจมีน้ าไม่เพียงพอในการท าปฏิกิริยาไฮเดรชั่น 
โดยผลจากการทดลองพบว่ามีเพียงแค่ 3 อัตราส่วน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.58-2533 คือ อัตราส่วน 1:10:0.7, 
1:10.5:0.7 และ 1:11:0.7 ตามล าดับ ที่สามารถน าไปใช้ผลิตจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 

5.3 สภาพการน าความร้อน 
การทดสอบสภาพการน าความร้อนโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของคอนกรีตบล็อกเพ่ือต้องการ

ทราบว่าการน าหินฝุ่นบะซอลต์มาเป็นส่วนผสมแทนที่หินฝุ่นหินปูนในการผลิตคอนกรีตบล็อกนั้น จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตบล็อกที่ได้มีความสามารถในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีขึ้นหรือไม่เพียงใด โดยส่งตัวอย่างคอนกรีต
ขนาด 30 x 30 x 5 ลบ.ซม. ไปท าการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน ASTM 
C177 [13] ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 8 พบว่าเมื่อผสมหินฝุ่นบะซอลต์ในปริมาณมากข้ึนส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การน า
ความร้อนของคอนกรีตมีแนวโน้มต่ าลงตามล าดับ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะมีค่า
สัมประสิทธิ์การน าความร้อนที่ต่ า ซึ่งแสดงว่าหินฝุ่นบะซอลต์มีส่วนช่วยท าให้คอนกรีตบล็อกมีคุณสมบัติการเป็นฉนวน
ป้องกันความร้อนที่ดีขึ้นได้ โดยที่อัตราส่วน 1:11:0.7 มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน เท่ากับ 0.272 วัตต์/เมตร-
องศาเคลวิน ดังนั้นหินฝุ่นบะซอลต์จึงใช้เป็นมวลรวมในการผลิตคอนกรีตบล็อกที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 

 
 

รูปที่ 8 สัมประสิทธิ์การน าความร้อนของคอนกรีตบล็อกที่อายุ 28 วัน 
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6. สรุปผล 

การน าหินฝุ่นบะซอลต์มาใช้แทนที่หินฝุ่นหินปูนในการผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 ได้ท าการก าหนดส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ต่อหินฝุ่นบะ
ซอลต์ต่อน้ าประปา เท่ากับ 1:1:0.7, 1:10.5:0.7, 1:11:0.7, 1:11.5:0.7, และ 1:12:0.7 โดยน้ าหนัก ท าการผสมและ
ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก ขนาด 7 x 19 x 39 ลบ.ซม. ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อกแบบเท้าเหยียบ ท าการทดสอบสมบัติ
ทางกายภาพและทางกลตามมาตรฐาน มอก.58–2533 ผลการทดสอบพบว่า เมื่อผสมหินฝุ่นบะซอลต์ในปริมาณท่ีมาก
ขึ้นส่งผลให้ ค่าความหนาแน่น ความต้านทานแรงอัด มีแนวโน้มลดลง ส่วนปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ า และการ
เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และท าการทดสอบสภาพการน าความร้อนตามมาตรฐาน ASTM C177 
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนมีแนวโน้มลดลงซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่ต่ าลง ที่ผลการทดสอบเป็น
เช่นนี้เนื่องจากความถ่วงจ าเพาะและความแข็งแรงของหินฝุ่นบะซอลต์ที่ต่ ากว่าหินฝุ่นหินปูน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผล
การทดสอบกับคอนกรีตบล็อกปกติที่ใช้หินฝุ่นหินปูนเป็นมวลรวมที่อัตราส่วนปูนซีเมนต์:หินฝุ่นหินปูน เท่ากับ 1:9 
พบว่าคอนกรีตบล็อกปกติมีความหนาแน่น ความต้านทานแรงอัด และสัมประสิทธิ์การน าความร้อนมากกว่า โดย
อัตราส่วน 1:11:0.7 เป็นอัตราส่วนเหมาะสมมากที่สุดในการน าไปผลิตเพ่ือชุมชนและเชิงพาณิชย์   
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7. กิตติกรรมประกำศ 

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และ ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่
จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 
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