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คุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินแหลงจังหวัดเลยเพื่อใชสําหรับผสมคอนกรีตกําลังสูง
ENGINEERING PROPERTIES OF ROCK QUARRY LOEI PROVINCE
FOR HIGH STRENGTH CONCRETE
ดร.สุรศักดิ์ ราษี*

บทคัดยอ
ปจจุบันหินในจังหวัดเลยไดมีการ โม บด ยอยหิน เพื่อนําไปใชเปนวัสดุผสมในงานตางๆ
เชน งานถนน งานสะพาน งานโครงสรางอาคาร และงานโครงสรางอื่นๆ โดยใชคอนกรีต กําลังอัดไม
สูง (ต่ํากวา 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) แตแนวโนมในอนาคตงานกอสรางจะมี การใชคอนกรีต
อัดแรง และงานกอสรางขนาดใหญที่ตองใชคอนกรีตกําลังสูงกวา 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
จึงตองมีการศึกษาความเหมาะสมตอการนําหินมาใชเปนมวลรวมหยาบในการผสมคอนกรีตดวย
เหตุผลดังกลาว ผูศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของหินแหลงจังหวัด
เลย เพื่อใชสําหรับผสมคอนกรีตกําลังสูงวิธีการศึกษาใชแหลงมวลรวมหยาบจากหินโรงโมสุรัตนการ
ศิลาและหินโรงโมศิลาผาทองซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของจังหวัดเลย จากการตรวจทางธรณีวิทยากับ
องคประกอบแผนที่ธรณีวิทยาพบวา แหลงมวลรวมหยาบจัดอยูใ นหมวดหินโคกกรวด (Khok kruat
formation) ในชุดหินโคราช (Khorat group) เมื่อนํามวลรวมหยาบไปทดสอบคุณสมบัติ พบวา
มวลรวมที่เกีย่ วของ ไดผล ดังนี้
1. คุณสมบัติทางกล มีคา ความแข็งแรงของหินดวยแรงกดแกนเดียวที่มคี ากําลังอัด สูงกวา
700 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และความคงทนตอการสึกกรอนรอยละ 36.80
2. คุณสมบัติทางกายภาพ มีคา การดูดซึมน้ําเทากับ 2.70 หนวยน้ําหนักในสภาพแหงเทากับ
1.59 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สภาพอิ่มตัว และผิวแหงเทากับ 1.60 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
และคาความคงตัวรอยละ 11.03
3. คุณสมบัติทางเคมี มีคา ปฏิกิริยาอัลคาไล – คารบอเนต เทากับ 0.19 ผลการทดสอบ
คุณสมบัติของมวลรวมหยาบ พบวา หินตัวอยางมีคุณสมบัติที่สามารถนําไปผลิตคอนกรีตกําลังสูงได
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และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบจากสวนผสมคอนกรีต 3 อัตราสวน จํานวนตัวอยางทั้งหมด 162
ตัวอยาง นําไปบมในน้ําและหองปฏิบัติการ ทดสอบตัวอยางที่อายุ 7 วัน อายุ 14 วัน และอายุ 28 วัน
ไดสวนผสมคอนกรีตที่ดีที่สดุ คือคอนกรีตสดมีคาการยุบตัว 6.90 เซนติเมตร ที่อัตราสวนโดยน้ําหนัก
ของปูนซิเมนต : ทราย : หิน เทากับ 1 : 1.94 : 2.57 อัตราสวนน้ําตอซิเมนต 0.46
ผลการทดสอบตัวอยางที่อายุ 28 วัน มีคากําลังอัด 460 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โมดูลัส
ยืดหยุนของคอนกรีตเทากับ 340,517 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร กําลังตานทานแรงดึงแยกของ
คอนกรีตกับเหล็กเสริมเทากับ 39 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และกําลังยึดเหนีย่ วของคอนกรีตกับ
เหล็กเสริมเทากับ 26 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ผลการทดสอบหินทัง้ สองแหลงสามารถนําไปผลิต
คอนกรีตที่ใหกําลังอัด ได 460 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูศึกษาได
กําหนด จึงสรุปไดวา หินจากแหลงที่นํามาศึกษาเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนวัสดุผสม (มวลรวมหยาบ)
ในงานคอนกรีตที่ตองการกําลังสูงกวา 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรได

ABSTRACT
Nowadays stones in Loei have been milled , ground and mashed to be used as the
mixtures in various works, such as , road works , bridge works , structural building works ,and other
structural work, by using concrete with compression strength of 350 ksc. In future, the tendency of
construction works will need to use concrete with high compression strength. The large scale of
construction work that has to use high strength concrete will need to study the appropriate way of
using stones as the aggregates in mixing concrete. Therefore the researcher is interested to study
the engineering properties of stones in Loei province used for mixing the high strength concrete.
The method of this research is to use the aggregates of stones from the Suratkansila
Mill and Silaphathong Mill which are known as the vast source of stone production in Loei
province. When checked by the geological method, it is found that the aggregate source is in the
category of Khok Kruat Formation in Korat Stone Group . Moreover the engineering properties of
the aggregates were tested, and the results are as followings :
1. The mechanical property shows the unconfined compression strength of the stones is
more than 700 ksc, and the abrasion is 36.80 % .
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2. The physical property shows the water abrasion is 2.70. The dry unit weight is and
saturated unit weight with dry surface is 1.59 grams per a cubic centimeter, 1.60 grams per a
cubic centimeter and the durability is 11.03 % .
3. The chemistry property shows the reaction of alkaline to carbonate as 0.19.
The result of the aggregates test indicates that the sampled stones was suitable for high
strength concrete. When considered the result of the test of 3 ratio concrete mixtures of 162 samples,
curing in water and tested in the laboratory at the age of 7, 14 and 28 days, and get the best concrete
mixture as the result. The result is that the slump of fresh concrete is 6.90 cm. with water cement
ratio is by weight of 0.45.
After curing period of 28 days, the specimens were tested and the results are as
followings; the compression strength is 460 ksc. , the elastic modulus is 340,517 ksc. pullout
stress 39 ksc. , and the bonding stress is 26. The test of the stones from two mills indicates that they
can be used as material for high strength concrete of 460 ksc. which in accordance with the
hypothesis that the research has set up before studying.It can be summarized that stones from sources
mentioned in this research are suitable to use as the mixture in concrete work which needs the high
compression stress the more than 350 ksc.

ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
ประเทศไทยเปนแหลงหินและทรายที่อุดมสมบูรณ กระจายอยูทวั่ ทุกภาคของประเทศที่
สําคัญไดแก จังหวัดระยอง กาญจนบุรี นครสวรรค สุโขทัย นครราชสีมา บุรีรัมย ขอนแกน เลย
สุราษฎธานี นครศรีธรรมราช และยะลา
ในปจจุบนั ความตองการใชคอนกรีตมีเพิม่ มากขึ้น ไมวา จะเปนในงานโครงสราง งานถนน
หรือผลิตภัณฑคอนกรีตในรูปแบบตางๆ ดังนั้นความตองการวัสดุผสมที่ใชเปนสวนผสมของ
คอนกรีตจึงมีมากตามไปดวย โดยปกติในคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร จะมีมวลรวมอยูป ระมาณ รอยละ
70 - 80 ของปริมาตรทั้งหมด สวนที่เหลือจะเปนซีเมนตเพสต (Cement paste) อากาศ และสารผสม
เพิ่ม
จากสัดสวนของวัสดุผสมของคอนกรีตดังกลาว จะเห็นวามีความตองการในการใชมวลรวม
สูงมากมวลรวมที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
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1) มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ไดแก กรวด หรือหินยอย
2) มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ไดแก ทราย
ทรายและกรวดแมน้ํา และมีบางพื้นที่ที่พบบอทรายบกและมักจะมีกรวดบกปะปนอยูด วย
เชน แถบอําเภอทามะกา และบริเวณเขตติดตอรอบๆ จังหวัดกาญจนบุรี สวนหินยอยจะไดจากการ
ระเบิดภูเขา หรือระเบิดแหลงหินใตดินแลวนํามาโม บด ยอยหิน ใหไดขนาดเล็กลงเหมาะสมสําหรับ
ผสมทําคอนกรีต
สําหรับโรงโม บด ยอยหินในประเทศไทยที่มีการสํารวจ และรวบรวมขอมูลถึงเดือน
ธันวาคม 2546 มี โรงโมหิน จํานวนทั้งสิ้น 247 โรงโม โดยแบงเปนโรงโมบด ยอยหิน – หินปูน
(Limestone) จํานวน 232 โรงโม หินบะซอลต (Basalt) จํานวน 22 โรงโมหินแกรนิต (Granite)
จํานวน 13 โรงโมหินทราย (Sandstone) จํานวน 3 โรงโมหินไรโอไลท (Hyalites) จํานวน 1 โรงโม
และหินกรวด (Gravel) จํานวน 1 โรงโม และโรงโม บด ยอยหิน เหลานี้สามารถแยกออกตามภาค
ตางๆ เปน 4 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือมีโรงโมหินปูน จํานวน 59 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีโรงโม
หินปูน จํานวน 91 (ปริญญา จินดาประเสริฐ, 2530 : 25)
สําหรับแหลงหินที่ใชเปนมวลรวมหยาบในเขตจังหวัดเลย มีโรงโมหิน จํานวน 9 แบงเปน
โรงโมหินปูน จํานวน 7 และโรงโมหินทราย จํานวน 2 พื้นที่ในสถานทีใ่ กลเคียง เชน จังหวัด
ขอนแกน มีโรงโมหิน จํานวน 6 เปนโรงโมหินปูน จํานวน 4 และโรงโมหินทราย จํานวน 2
(ไพโรจน ยอดสงา, 2542 : 75)
ในปจจุบนั จังหวัดเลยและจังหวัดใกลเคียง ไดมีการโม บด ยอยหิน (Rock) มาผสม
คอนกรีตเปนจํานวนมาก เชน โรงโมหินโรงสุรัตนการศิลา มีกําลังผลิตหินปูน ประมาณ 3,000 –5,000
ลูกบาศกเมตรตอวัน และโรงโมหินศิลาผาทอง ประมาณ 1,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน หินทั้งสองโรง
โมนี้ถูกนํามาใชในงานทางดานวิศวกรรม เชน งานทาง งานระบบประปา งานสะพาน งานโครงสราง
อาคาร และงานกอสรางอื่นๆ จึงควรที่จะไดมี การพิจารณาศึกษาถึงความเหมาะสมตอการนําหินไปใช
เปนมวลรวมในสวนผสมคอนกรีตดวยเหตุผลทางดานวิศวกรรม ในงานกอสรางโดยทั่วไปแลวจะ
เลือกใชมวลรวมที่มีอยูใ นแหลงที่อยูใกลสถานที่กอสรางมากที่สุด เพือ่ ความประหยัดและความสะดวก
ในการขนสง แตทั้งนี้มวลรวมดังกลาวจะตองมี คุณสมบัติตางๆ ที่เหมาะสมในการทําหนาที่เปนวัสดุ
ผสมในคอนกรีตและปริมาณที่เพียงพอ
คุณสมบัติกับหินปูนกับคอนกรีตมีคาใกลเคียงกัน โดยทัว่ ไปหินจะมีกาํ ลังอัดสูงกวากําลังอัด
ของคอนกรีต (คอนกรีตที่ใชโดยทั่วไปมีกําลังอัดประมาณ 150 – 400 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร)
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ในปจจุบนั หินปูนในจังหวัดเลยนํามาผสมคอนกรีตในงานกอสรางทั่วไปโดยใช กําลังอัด
ไมสูง (ต่ํากวา 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) แตยังไมเคยมีการใชแหลงหินในเขตจังหวัดเลย
ทําคอนกรีตกําลังสูง เชน งานคอนกรีตอัดแรงมากอน
จึงทําใหผูศึกษามีความสนใจ ที่จะศึกษาถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
แหลงหินจังหวัดเลย เพื่อนําไปใชสําหรับผสมคอนกรีตกําลังสูง

วัตถุประสงค
ศึกษาถึงความเหมาะสมตอการใชหินเปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีตที่มีกําลังรับแรงอัด
ที่สูงกวาหรือเทากับ 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดยพิจารณา ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของคอนกรีต
2. อัตราสวนผสมแหงและสด
3. กําลังอัดที่ทดสอบได

ขอบเขตและขอจํากัดของการศึกษา
ไดกําหนดและขอจํากัดของการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ปูนซีเมนตที่ใชเปนปูนซีเมนตปอรตแลนประเภทที่ 1 (Portland Cement Type 1)
2. หิน (Rock) ที่ใชในการศึกษา นํามาจากแหลงผลิตโรงโมหินสุรัตนการศิลา อําเภอวังสะพุง
และโรงโมหินศิลาผาทอง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
3. ทรายหยาบที่ใชเปนทรายธรรมชาติมาจากแมน้ําโขง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4. หินที่ใชเปนมวลรวมหยาบ โดยใชขนาดใหญสุดของมวลรวมเทากับ 3 / 4 นิ้ว
5. ไมใสสารผสมเพิ่ม
6. ควบคุมใหคอนกรีตสดมีความสามารถเทไดเทากัน ดวยการตรวจสอบคายุบตัวของ
คอนกรีต
7. กําลังอัดประลัยของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมากกวา 350 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร และทําการทดสอบกําลังของคอนกรีตที่แข็งตัวแลวที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน
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8. การทดสอบใชมาตรฐานของ ASTM, มาตรฐานโยธาธิการ และมาตรฐานของวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงความเปนไปไดในการนําหินจากแหลงทีร่ ะบุมาใชเปนมวลรวมหยาบผสม
คอนกรีตใหไดกําลังสูงกวาหรือเทากับ 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
2. ไดทราบถึงความเหมาะสม และระดับความสามารถในการนําหินจากแหลงที่ระบุมาใชใน
การผสมคอนกรีต
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดโรงบด ยอยหิน จังหวัดเลย
4

ที่
1

2

ชื่อและที่ตั้ง

เจาของหรือผูจ ัดการ

โรงโมหินสุรัตนการศิลา ตอนวังสะพุง นายอนุเทพ ทิมสุวรรณ
- นากลาง กิโลเมตร 6 + 600 ซายทาง
7.8 กิโลเมตร อําเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย
โรงโมหินศิลาผาทอง กม.128 +970
นายสุวิทย พิพฒ
ั นวิไลกุล
ขวาทาง 2.4 กิโลเมตร ตําบลผานกเคา
อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

กําลังผลิต
(ลบ.ม/วัน)
3,000-5,000

1,500

การดําเนินการและการทดสอบ
จากการศึกษาถึงความเปนไปได และความเหมาะสมในการนําหินมาใชเปนสวนผสมของ
คอนกรีต โดยทําการศึกษาในสถานะของมวลรวมหยาบ ทั้งกอน และหลังการนํามาผสมทําเปน
คอนกรีต ไดดําเนินการศึกษาและทดสอบ ดังนี้
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1. วิธีการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคดังกลาว การดําเนินการจะแบงออกเปน 2 สวน คือ การทดสอบและ
การประเมินผล สําหรับการทดสอบยังแบงยอยไดอีก 2 ลักษณะ คือ การทดสอบมวลรวมและ
การทดสอบคอนกรีต ในสวนของการประเมินผลจะนําผลการทดสอบที่ไดวดั เปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานของ ASTM
สําหรับหินจากแหลงโรงโมหินสุรัตนการศิลาและแหลงโรงโมหินศิลาผาทอง จังหวัดเลย
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยาของหิน เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการศึกษาความเหมาะสมของ
มวลรวมจากแหลงหินอื่นๆ ตอไป
2. การทดสอบ
2.1 การทดสอบมวลรวม มวลรวมที่ใชในงานศึกษาแยกออกเปน 2 ชนิด คือ มวลรวม
ละเอียดและมวลรวมหยาบการทดสอบมวลรวมจะแยกตามชนิดและคุณสมบัติที่ตองการประเมินผล
ดังนี้
2.1.1 การทดสอบมวลรวมหยาบ โดยใชหินจากโรงโมละ 1 ตัวอยาง
ก) การทดสอบคุณสมบัติทางกล
1) ทดสอบความแข็งแรงของหินดวยแรงกดแกนเดียว (ASTM D3148-72)
ไดคา เทากับ 820 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
2) ทดสอบความตานทานการสึกกรอน (ASTM C131-89) ไดคา เทากับ
36.80 เปอรเซ็นต
ข) การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
1) ทดสอบความถวงจําเพาะและคาการดูดซึม (ASTM C127-93) ไดคา
เทากับ 2.70
2) ทดสอบหนวยน้าํ หนักสภาพอิ่มตัวแตผิวแหง (ASTM C29)ไดคา เทากับ
1.60 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
3) ทดสอบความคงตัว (ASTM C88-90) ไดคา เทากับ 11.03 เปอรเซ็นต
ค) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี
- ทดสอบปฏิกิริยาอัลคาไล (ASTM C1260)ไดคา เทากับ 0.19 เปอรเซ็นต
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2.1.2 การทดสอบคอนกรีตสด การทดสอบคอนกรีตสดจะใชเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมความสามารถเทได (Workability) ของคอนกรีต โดยวัดความขนเหลว (Consistency) จากคา
การยุบตัวของคอนกรีต (Slump test)
ในการศึกษาครั้งนี้จะควบคุมความสามารถเทไดของคอนกรีตใหมีความสามารถเทไดเทาๆ กัน
โดยกําหนดใหมีคายุบตัวจากการทดสอบ (Slump) อยูระหวาง 6 – 8 ซม.
2.2.2 การทดสอบคอนกรีตที่แข็งตัวแลว
จะทดสอบและประเมินผลเฉพาะคุณสมบัติดานกําลังของคอนกรีตเทานั้น โดยจะทดสอบ
และประเมินผลตัวอยางที่มีกาํ ลังตานแรงอัดประลัยออกแบบ 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทีอ่ ายุ
7 วัน 14 วัน และ 28 วัน แทงตัวอยางคอนกรีตบมแชในน้ําและบมชื้นในหองทดลอง จํานวนตัวอยางที่
ทดสอบชุดละ 6 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้นอัตราสวนผสมละ 54 ตัวอยาง
1) ทดสอบกําลังตานแรงอัด และโมดูลัสยืดหยุน (ASTM C39, C469)
2) ทดสอบกําลังตานแรงดึงแยก (ASTM C496)
3) ทดสอบกําลังยึดเหนี่ยวกับเหล็กเสริม (ASTM C234)
3. การหาอัตราสวนผสมและทดสอบกําลังตานทานแรงอัดประลัย
ในการวิจยั ไดทดลองหาอัตราสวนผสม จํานวน 3 อัตราสวน ทําการผสมวัดคาความ
ขนเหลวแลว หลอแทงตัวอยางรูปทรงกระบอก ขนาด ∅ 15 x 30 เซนติเมตร เมื่อบมไดตามอายุ
จึงทดสอบตามขอ 2.2.2
3.1 อัตราสวนผสม ที่ 1
- ปูนซิเมนต เทากับ 402 กิโลกรัม
- ทราย
เทากับ 768 กิโลกรัม
- หิน
เทากับ 1,040 กิโลกรัม
- น้ํา
เทากับ 190 กิโลกรัม
ทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตสด ไดคาเฉลี่ย 9.25 เซนติเมตร
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคอนกรีตแข็งตัวแลว ตามอัตราสวนที่ 1
อายุ
7
14
28

กําลังอัดประลัย (kg/m2)
275
293
305

กําลังดึงแยก (kg/m2)
24
28
31

กําลังยึดเหนี่ยว (kg/m2)
14
16
19

3.2 อัตราสวนผสม ที่ 2
- ปูนซิเมนตร เทากับ 401 กิโลกรัม
- ทราย
เทากับ 765 กิโลกรัม
- หิน
เทากับ 1,052 กิโลกรัม
- น้ํา
เทากับ 182 กิโลกรัม
ทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตสด ไดคาเฉลี่ย ประมาณ 9.00 เซนติเมตร
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคอนกรีตแข็งตัวแลว ตามอัตราสวนที่ 2
อายุ
7
14
28

กําลังอัดประลัย (kg/m2)
289
315
338

กําลังดึงแยก (kg/m2)
29
32
34

กําลังยึดเหนี่ยว (kg/m2)
15
18
22

3.3 อัตราสวนผสมที่ 3
- ปูนซิเมนต เทากับ 402 กิโลกรัม
- ทราย
เทากับ 780 กิโลกรัม
- หิน
เทากับ 1,033 กิโลกรัม
- น้ํา
เทากับ 185 กิโลกรัม
เมื่อนําไปทดสอบหาคาการยุบตัวของคอนกรีตสด ไดคาเฉลี่ย 6.9 เซนติเมตร
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคอนกรีตแข็งตัวแลว ไดคาเฉลีย่ ตามอัตราสวนที่ 3
อายุ
7
14
28

กําลังอัดประลัย (kg/m2)
336
401
460

กําลังดึงแยก (kg/m2)
31
36
39

กําลังยึดเหนี่ยว (kg/m2)
19
21
26

สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ
จากการนําหิน จากหินโรงโมสุรัตนการศิลา ตั้งอยูทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสะพุงนากลาง กม. 6 + 400 ซายทาง 7.80 กิโลเมตร อําเภอวังสะพุง แหลงหินใตดิน และหินโรงโมศิลา
ผาทอง ตั้งอยูทางหลวงหมายเลข 201 ตอนชุมแพ – วังสะพุง ตําบลผานกเคา กิโลเมตร 128 + 970
ซายทาง 2.40 กิโลเมตร แหลงหินภูผาทอง โดยใชขนาดใหญสุดของมวลรวมเทากับ 3 / 4 นิ้ว
เปน แหลงหินในจังหวัดเลย มาทําการศึกษาถึงความเหมาะสมในการใชเปนวัสดุผสมคอนกรีต
ผลการ ศึกษาสามารถสรุปประเด็นตางๆ ที่สําคัญได ดังนี้
1. ผลการทดสอบคุณสมบัติของหิน
1.1 จากการทดสอบทางธรณีวิทยาประกอบกับแผนที่ธรณีวิทยา สรุปวา หินจากโรงโม
สุรัตนการศิลา และหินโรงโมศิลาผาทอง เปนหินปูน ซึ่งอยูในยุคครีเทเซียลของมหายุคมีโซโซอิก
โดยลักษณะเนือ้ หินเปนตะกอนและตกผลึก
1.2 การทดสอบกําลังตานทานรับแรงอัดทางดานวิศวกรรมของแหลงหินจังหวัดเลย
รายละเอียด ดังนี้
ผลการทดสอบความแข็งแรงของหินปูนดวยแรงกดแกนเดียว มีกําลังแรงกดเฉลี่ย 820
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรผลการทดสอบคาโมดูลัสยืดหยุน มีคาโมดูลัสยืดหยุนสูงกวา คามาตรฐาน
ASTM D3148-72 (โมดูลัสยืดหยุน หิน เฉลี่ย 530,000 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร)
ผลการทดสอบความคงตัว พบวา หินโรงโมสุรัตนการศิลา เมื่อวัดเปนเปอรเซ็นตการสูญเสีย
ของน้ําหนัก หินจะมีการสูญเสีย ประมาณรอยละ 11.02 ขณะทีห่ ินโรงโมศิลาผาทอง มีการสูญเสีย
ประมาณรอยละ 11.05 ซึ่งหินทั้งสองโรงโม มีคาความคงทนต่ํากวาคาที่ยอมใหตามมาตรฐาน
รอยละ 12
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ผลการทดสอบการดูดซึมของหินมีคาเฉลี่ยรอยละ 2.70 ซึ่งถือวาเปนคาที่สูง มีโอกาสที่จะ
สรางความเสียหายใหกับคอนกรีตได เชน ตั้งแตเริ่มผสมคอนกรีต ถาหากนํามาผสมโดยที่ไมทําให
อิ่มตัวเสียกอนหินจะดูดน้ําจากซีเมนตเพสตรอบ ๆ เม็ดหินทําใหการเกิดปฎิกริยาไฮเดรชั่นตรงบริเวณ
นั้นไมสมบูรณ และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมาก ความซึมน้ําสูงจะทําใหการเขาทําปฎิกริยาจาก
สารเคมีภายนอกทําไดงาย และเร็วขึน้ เปนสาเหตุใหกําลังและความคงทนของคอนกรีตลดลง มีการ
แตกราวไดงาย
ผลการทดสอบปฎิกริยาอัลคาไลน หินโรงโมสุรัตนการศิลา และหินโรงโมศิลาผาทอง
พบวา หินทั้งสองโรงโม มีแรประกอบหินที่ไมทําปฎิกริยาเคมีกับอัลคาไลนในปูนซีเมนต ไมสูงเกิน
กวาคาที่ยอมให (ไมอยูในระดับที่จะทําใหเกิดความเสียหายได) จึงไมเปนสาเหตุใหเกิดการขยายตัว
และแตกราวของคอนกรีต
ผลการทดสอบความตานทานตอการสึกกรอน พบวา หินทั้งสองโรงโม มีคาความตานทาน
ตอการสึกกรอนต่ํากวามาตรฐาน ASTM C 131 – 89
ผลการทดสอบกลาวขางตน สรุปไดวาหินตัวอยางทีน่ ํามาใชในการวิจยั มีคุณสมบัติของ
มวลรวมที่สามารถใชผสมเพื่อทําเปนคอนกรีตกําลังสูงได
2. ผลการทดสอบคอนกรีต
กําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว พบวา อัตราสวนผสมที่ 3 คือ ปูน:ทราย:หิน
เทากับ 1 : 1.94 : 2.57 โดยน้ําหนัก ใชอัตราสวนน้ําตอปูนซิเมนต 0.46 คาการยุบตัวของคอนกรีต
ประมาณ 7 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน มีกําลังตานทานแรงอัดเฉลี่ย 460 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
ซึ่งสูงกวา 350 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แสดงวาหินจากโรงโมทงั้ 2 แหลง สามารถผลิต
คอนกรีตกําลังสูงได
ผลการทดสอบกําลังตานทานแรงดึงแยกของคอนกรีตรอยละ 10 ของกําลังแรงอัด และกําลัง
ยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับเหล็กเสริมเทากับ 26 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ซึ่งสอดคลองกับคา
มาตรฐาน 25 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
กอนการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาทดลองผสมคอนกรีตโดยไมไดใชสารผสมเพิ่ม ใชอัตราสวนน้ํา
ตอซิเมนตระหวาง 0.45-0.47 ซึ่งถาใชคานอยกวานี้คอนกรีตก็จะมีกําลังสูงยิ่งขึ้น และถามีใชสารผสม
เพิ่มดวยจะทําใหสามารถพัฒนาไปสูการผลิตคอนกรีตอัดแรงในเชิงอุตสาหกรรมได
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3.2 ขอเสนอแนะในงานศึกษาครั้งตอไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาถึงการนําหินในเขตจังหวัดเลย จังหวัดขอนแกน
จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดพิษณุโลก มาใชในงานคอนกรีตกําลังสูง
3.2.2 ควรมีการศึกษาถึงการนําหินทราย มาใชงานคอนกรีตที่รับกําลังต่ํา เชน
ทางเทาคอนกรีตบล็อก และอิฐปูพื้น เปนตน เพราะวาหินทรายมีราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับหินปูน
3.2.3 ควรมีการศึกษาถึงการนําหินทรายและหินปูน มาเปรียบเทียบเพื่อหากําลังอัด
ที่เหมาะสมในการผสมคอนกรีตกําลังสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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