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การใช้ตะกรันเหล็กเป็ นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต: การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ปริญญา คูณมี1 วัชร ส่งเสริม2* และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์3
บทคัดย่อ
ตะกรันเหล็กถูกจัดเป็นของเสียอันตรายที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดสูง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณตะกรันเหล็กที่
เหมาะสมมาใช้แทนปูนซิเมนต์ ทราย และหิน ในการผลิต
คอนกรีตที่สามารถรับแรงอัดได้ในช่วง 240-260 kg/cm2
เนือ่ งจากเป็นการศึกษาเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ัยได้ใช้ตะกรันเหล็ก
แทนปูนซิเมนต์ ทราย และหิน ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดย
ปริมาตรเท่านัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การทดลองแบบแฟกทอเรียล
โดยท�ำการทดลองซ�ำ้ ทัง้ หมด 3 ครัง้ และใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์

1

2
3

*

จากผลการทดลองพบว่า ในการผลิตคอนกรีต 1 m3
สามารถใช้ตะกรันเหล็กแทนส่วนผสมอื่นๆ ได้ถึง 207 kg
ซึง่ ใช้ผสมแทน ปูนซิเมนต์ ทราย และหิน เท่ากับ 15.7 kg,
37.4 kg และ 153.9 kg ตามล�ำดับ โดยใช้เวลาบ่มคอนกรีต
ที่ 28 วัน คอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมดังกล่าวจะรับก�ำลัง
อัดเฉลี่ยได้เท่ากับ 250 kg/cm2 ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการก�ำจัดตะกรันเหล็กได้ประมาณ 255 บาท และ
ลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตลงได้ร้อยละ 5 ต่อการผลิต
คอนกรีต 1 m3
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The Use of Granular Blast Furnace Slag in Concrete Manufacturing:
Statistical Analysis
Parinya Koonmee1 Watchara Songserm2* and Teeradej Wuttipornpun3

Abstract

for producing 1 m3 of concrete with the desired

The granular blast furnace slag from iron industry

strength is 207 kg. This is to use the granular blast slag

is classified as hazardous waste with high disposal costs.

to replace cement, sand, and rock as 15.7 kg, 37.4 kg,

This research aims to determine an optimal quantity

and 153.9 kg, respectively with the concrete at

of granular blast furnace slag for the replacement of

28 day-age. The average concrete strength obtained

cement, sand, and rock for producing concrete with

from this procedure is 250 kg/cm2 which falls within

the strength between 240-260 kg/cm2. Since this is a

the expected range. Furthermore, the company can save

pilot study, the granular blast furnace slag was used

slag disposal costs at around 255 baht while reducing

only 10% by volume for replacing cement, sand,

the production cost by 5% per 1 m3 of the produced

and rock. A factorial experiment was then conducted

concrete.

with three replicates. The result was analyzed at 95%
confidence interval. According to the results, the

Keywords: Granular Blast Furnace Slag, Concrete,

optimal quantity of granular blast furnace slag required
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1. บทน�ำ

ตะกรันเหล็ก (Granular Blast Slag) ประกอบไปด้วย
ซิลิกา อะลูมินา แคลเซียมออกไซด์ และเหล็กออกไซด์
ท�ำให้ตะกรันเหล็กถูกจัดเป็นของเสียอันตรายจากแหล่ง
ก�ำเนิดจ�ำเพาะประเภทหรือจ�ำเพาะชนิด จากประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) คาดว่าใน
ประเทศไทยจะมีตะกรันจากเตาหลอมเหล็กเกิดขึ้นโดย
ประมาณ 500,000 ตันต่อปี หากต้องการก�ำจัดตะกรันจาก
เตาหลอมเหล็กด้วยการท�ำให้เป็นก้อนและน�ำไปฝังกลบ
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเท่ากับ 1,230 บาทต่อตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.75 ของราคาเหล็ก [1] ตะกรันจากเตาหลอมเหล็ก
มีการน�ำไปใช้ประโยชน์บ้าง เช่น ใช้ในการถมที่หรือ
น�ำไปย่อยให้มขี นาดเล็กส�ำหรับโรยกลบหลุมหรือบ่อของ
ทางเดิน ที่ผ่านมามีการน�ำตะกรันจากเตาหลอมเหล็กมา
เป็นวัสดุผสมในวัสดุชั้นพื้นทาง ชั้นรองพื้นทาง และใช้
เป็นวัสดุมวลรวมในแอสฟัลต์คอนกรีตส�ำหรับงานถนน
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะน�ำตะกรันจากเตาหลอม
เหล็กที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต
ที่ก�ำลังอัด 240-260 kg/cm2 เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริม
การน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการก�ำจัดของเสีย และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการ
ผลิตคอนกรีต เนื่องจากเป็นทดลองเบื้องต้นงานวิจัยนี้
จะใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตแทน
ปูนซิเมนต์ ทราย และหิน ในสัดส่วนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตรเท่านั้น
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในปี 2003
Pal et al. [2] ได้ ศึ ก ษาการใช้ ต ะกรั น เหล็ ก เป็ น ส่ ว น
ผสมคอนกรีตแทนปูนซิเมนต์ โดยใช้ตะกรันเหล็กจาก
หลายๆ แหล่ง ผลการศึกษาพบว่าการใช้ตะกรันเหล็ก
ในปริมาณเท่ากันแต่มาจากสถานทีต่ า่ งกันจะท�ำให้การรับ
แรงอัดของคอนกรีตไม่เท่ากัน ในปี 2005 Larforest and
Duchesne [3] ได้ท�ำการศึกษาสารโครเมียมในคอนกรีต
หลังจากการใช้ตะกันเหล็กเป็นส่วนผสมของคอนกรีตแทน

ปูนพอร์ตแลนด์แบบธรรมดา ผลการศึกษาพบว่าการใช้
ตะกรันเหล็กมีผลต่อสารโครเมียมในทิศทางทีด่ กี ว่าการใช้
ปูนซิเมนต์เพียงอย่างเดียว และในปีเดียวกัน Kwon [4]
ได้ทดลองใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมคอนกรีตแทน
ปูนซีเมนต์ ผลการทดลองพบว่าการใช้ตะกรันเหล็กแทน
ปูนซิเมนต์ 30% จะสามารถลดการขยายตัวของคอนกรีต
ชนิดทนแรงอัดสูงได้ดี ในปี 1999 Chatsanguthai [1] ได้
ศึกษาความเสถียรของกากตะกรันเหล็กโดยใช้วสั ดุประสาน
ชนิดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์จะ
เป็นวัสดุประสานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ประหยัดค่าใช้จา่ ยทีส่ ดุ
และให้กำ� ลังอัดดีทสี่ ดุ ต่อมาในปี 2000 Thai-Usa [5] ได้ทำ�
การศึกษาคุณสมบัตขิ องปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และ
ชนิดที่ 5 ผสมกับตะกรันเหล็ก พบว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์
ทีม่ สี ว่ นผสมของตะกรันเหล็กไม่เกินร้อยละ 30 และมีความ
ละเอียดระหว่าง 5,000 – 8,000 cm2/g สามารถน�ำไปใช้
ทดแทนปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ได้ ต่อมาในปี 2002
Pasunttaviroj [6] ได้ศึกษาการใช้เทคนิคการปรับปรุง
คุณภาพซีเมนต์มาปรับปรุงคุณภาพตะกรันเหล็กเทียบกับ
มาตรฐานซีเมนต์ที่ก�ำหนดโดยกรมทางหลวง ซึ่งใช้ค่า
ก�ำลังอัด (Unconfined Compressive Strength: UCS) เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่าตัวอย่างตะกรันเหล็กผสม
ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ให้ค่า UCS และให้ค่า California
Bearing Ratio (CBR) สูงขึน
้ ตามปริมาณของซีเมนต์และ
อายุการบ่มทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีใ้ นปี 2010 Ngenprom [7]
ได้ทำ� การศึกษาคุณสมบัตขิ องชัน้ ทางดินลูกรังบดอัดผสม
ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์และตะกรันเหล็ก เพื่อหาปริมาณ
ส่วนผสมส�ำหรับใช้ปรับปรุงดินชั้นทาง พบว่าปริมาณ
ส่วนผสมที่ประกอบด้วยดินลูกรัง 95% ผสมปูนซีเมนต์
พอร์ตแลนด์ 3.5% และตะกรันเหล็ก 1.5% เป็นส่วนผสมที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีผลให้ค่า CBR สูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของชั้นทางดินซีเมนต์ที่ก�ำหนดโดยกรมทาง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
สรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน�ำตะกรันเหล็กมาใช้เป็น
ส่วนผสมของคอนกรีต โดยในงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่จะใช้
ตะกรันแทนปูนซีเมนต์ แต่ตอ้ งการจะใช้ตะกรันทดแทนหิน
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และทรายอีกด้วย และเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน�ำวิธีการออกแบบและวิเคราะห์
การทดลองมาใช้เพื่อที่จะก�ำหนดปริมาณที่เหมาะสมของ
ตะกรันเหล็กในคอนกรีต ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป
3. การออกแบบการทดลอง

ในการออกแบบการทดลองนี้ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปร
ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ

ในการออกแบบการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
และวิเคราะห์ร่วมกับทีมวิศวกร เพื่อที่จะก�ำหนดปัจจัย
และระดับที่มีผลกระทบต่อก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
เมื่อมีตะกรันเหล็กเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมคอนกรีต
น�ำ้ หนักทีก่ ำ� หนดให้กบั ระดับของปัจจัยต่างๆ เป็นน�ำ้ หนัก
ทีค่ ำ� นวณจากปริมาตรการผสมคอนกรีต 1 m3 โดยใช้สว่ น
ผสมมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น สูตรมาตรฐานในการผสม
คอนกรีต 1 m3 จะใช้ปูนซิเมนต์ 305 kg ถ้าต้องการผสม
ตะกรันเหล็ก 10% โดยปริมาตร จะต้องใช้ตะกันเหล็ก
เท่ า กั บ 38.1 kg และลดปริ ม าณปู น ซิ เ มนต์ ล งเหลื อ
274.5 kg (ค�ำนวณโดยใช้ความถ่วงจ�ำเพาะของปูนซิเมนต์
และตะกรัน) ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับที่ใช้ในการทดลอง
ปัจจัย

ปูนซีเมนต์
(A)

รหัส
-1
+1

ระดับของปัจจัย
ปูนซีเมนต์ 305 kg
ปูนซีเมนต์ 274.5 kg ผสมตะกรันเหล็ก
38.1 kg

ทราย 635 kg
(B)
+1 ทราย 571.5 kg ผสมตะกรันเหล็ก 76.6 kg
-1
หิน 1275 kg
หิน
(C)
+1 หิน 1147.5 kg ผสมตะกรันเหล็ก 153.9 kg
อายุของคอนกรีต -1 อายุ 7 วัน
(D)
+1 อายุ 28 วัน
* ปัจจัย A, B, C ที่ระดับ -1 เป็นสูตรมาตรฐานในการผสมคอนกรีต
ทราย

-1

รูปที่ 1 ผลลัพธ์การหาค่าก�ำลังของการทดสอบ
3.2 ตัวแปรตาม

ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ ค่าการรับแรงอัดของ
คอนกรี ต ผู ้วิ จัย จะใช้วิธี การออกแบบการทดลองเชิ ง
แฟกทอเรียล เพือ่ ศึกษาผลกระทบหลักและผลกระทบร่วม
ของปัจจัยต่างๆ พร้อมกัน และทดสอบซ�ำ 
้ 3 ครัง้ รวมเป็น
การทดลองทั้งสิ้น 48 การทดลอง ชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ
การรับแรงอัดคอนกรีตมีลกั ษณะเป็นสีเ่ หลีย่ มทรงลูกบาศก์
ขนาด 15 เซนติเมตร เท่ากันทุกด้าน และมีหน่วยวัด
แรงอัดคือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
4. ก�ำลังในการทดสอบ (Power of Test)

การตรวจสอบค่าก�ำลังการทดสอบข้อมูลเพื่อหา
จ�ำนวนการทดลองซ�้ำที่เหมาะสม ผลการค�ำนวณแสดง
ได้ดังรูปที่ 1
จากการก�ำหนดค่าความละเอียดของการทดลอง
ที่ 5 kg/cm2 พบว่าทีก่ ารทดลองซ�ำ้ ทัง้ หมด 3 ครัง้ จะให้คา่
อ�ำนาจการทดสอบข้อมูลเท่ากับ 0.825 หรือหมายถึงการมี
โอกาสในการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 2 (β) เพียง 17.5%
ซึ่งถือได้ว่าเป็นจ�ำนวนการทดลองซ�้ำที่เพียงพอแล้ว [8]
5. ผลการทดลอง

ผู ้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลทดลองออกเป็ น
2 หัวข้อได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
การทดลอง และการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รูปที่ 2 การทดสอบกระจายตัวแบบปกติของส่วนตกค้าง

รูปที่ 4การทดสอบความเป็นอิสระของส่วนตกค้าง

รูปที่ 3 การทดสอบความเสถียรของความแปรปรวน
5.1 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง

ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ทำ� การตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใน 3 หัวข้อตามล�ำดับดังนี้ [9]
1) ตรวจสอบการกระจายตัวของส่วนตกค้างในรูปที่ 2
พบว่าค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวเป็นปกติ (p-value =
0.346) ซึ่งถูกต้องตามทฤษฎีการออกแบบการทดลอง
2) ตรวจสอบความเสถี ย รของความแปรปรวน
จากรูปที่ 3 พบว่าค่าส่วนตกค้างมีความเสถียรของความ
แปรปรวนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่มีความแปรปรวน
ของส่วนตกค้างที่มากหรือน้อยเกินไป
3) ตรวจสอบความเป็นอิสระของส่วนตกค้าง จาก
รูปที่ 4 พบว่าการกระจายตัวของส่วนตกค้างไม่เป็นแนวโน้ม
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทดลองเป็นอิสระต่อกัน

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง
จากผลการตรวจสอบทั้ง 3 หัวข้อ จะเห็นได้ว่า
รูปแบบของการทดลองมีความถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น�ำผลการทดลองไปวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละ
ปัจจัย ซึ่งจะได้แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนใน
หัวข้อถัดไป
5.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยทีท
่ ำ� การทดลอง

งานวิจยั นีใ้ ช้ผลการวิเคราะห์เชิงสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม
Minitab 16 จากรูปที่ 5 พบว่าทุกปัจจัยหลักล้วนส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีต
เมื่อพิจารณาผลกระทบร่วมตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป พบว่า
ผลกระทบร่วมของแทบทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อก�ำลังอัด
ของคอนกรีตอย่างมีนัยส�ำคัญเช่นกัน
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รูปที่ 6 กราฟแสดงอิทธิพลร่วมแต่ละคู่ของปัจจัย
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน สามารถเขียน
สมการการท�ำนายค่าก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีต (Y) ใน
รูปของปัจจัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปหาค่าทีเ่ หมาะสม
ที่สุดของปัจจัยได้ดังนี้
Y = 223.04 – 17.63A – 5.00B + 4.71C + 13.50D +

รูปที่ 7 ค่ า ที่ เ หมาะสมในการผลิ ต คอนกรี ต ที่ ส ามารถ
รับแรงอัดระหว่าง 240-260 kg/cm2
จากผลลัพธ์ได้แสดงในรูปที่ 7 เมื่อเปลี่ยนค่ารหัส
ให้เป็นค่าจริงโดยใช้คา่ ความถ่วงจ�ำเพาะของแต่ละส่วนผสม
จะได้ปริมาณของแต่ละส่วนผสมแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าของปัจจัยทีเ่ หมาะสมส�ำหรับคอนกรีต 1 m3

6.50AB – 3.87AC - 3.00AD - 3.42BC + 2.37BD +

ปัจจัย

4.25CD – 3.50ABC + 2.62ABCD

จากรู ป ที่ 6 พบว่ า การใช้ ต ะกรั น เหล็ ก ผสมเพื่ อ
ทดแทนปู น ซิ เ มนต์ จะมีผลท�ำให้ก ารรับแรงอัดลดลง
ส่วนการใช้ตะกรันเหล็กผสมทดแทนทรายและหินจะส่งผล
ให้การรับแรงอัดสูงขึ้น ในขณะที่ถ้าบ่มคอนกรีตที่ระยะ
เวลานานขึ้นจะท�ำให้ได้การรับแรงอัดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะมี
ตะกรันเหล็กผสมอยู่หรือไม่ก็ตาม
การหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยส�ำหรับคอนกรีต
ที่มีก�ำลังรับแรงอัดระหว่าง 240-260 kg/cm2
การตั้งค่าที่ใช้ในการค�ำนวณค่าที่เหมาะสม จะใช้
หลักการดังต่อไปนี้
1) ค�ำนวณโดยใช้ค่าการรับแรงอัดที่ 240 และ 260
kg/cm2 เป็นขอบเขตล่าง และขอบเขตบน ตามล�ำดับ
2) ตั้ ง ค่ า ที่ ต ้ อ งการไว้ ที่ 250 kg/cm 2 เนื่ อ งจาก
ต้องการเผือ่ ความคลาดเคลือ่ นของตัวเลขจากการทดลอง
ให้สามารถรองรับความคลาดเคลื่อนได้ถึง +/- 10 kg/cm2
6.

รหัส

ระดับของปัจจัย

ปูนซีเมนต์

-0.1761

ปูนซีเมนต์ 292.4 kg ผสมตะกรันเหล็ก

ทราย
หิน
อายุคอนกรีต

-0.0224
+1
+1

15.7 kg

ทราย 604 kg ผสมตะกรันเหล็ก 37.4 kg
หิน1,147.5 kg ผสมตะกรันเหล็ก 153.9 kg
อายุ 28 วัน

การหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยส�ำหรับคอนกรีต
ที่มีก�ำลังรับแรงอัดสูงสุด
เมื่อก�ำหนดค่าเป้าหมายของก�ำลังรับแรงอัดเป็น
ค่าสูงสุด จะได้ค่าที่เหมาะสมของปัจจัยดังแสดงในรูปที่ 8
จากผลลัพธ์ดังกล่าว พบว่าก�ำลังรับแรงอัดสูงสุดจะมีค่า
287 kg/cm2 ซึ่งมีค่าสูงกว่าคอนกรีตปกติที่ไม่มีส่วนผสม
ของตะกรันเหล็กประมาณร้อยละ 15 และเมื่อเปลี่ยน
ค่ารหัสให้เป็นค่าจริง พบว่าปัจจัยที่เหมาะสมส�ำหรับ
คอนกรีตทีใ่ ห้กำ� ลังรับแรงอัดสูงทีส่ ดุ คือ การใช้ปนู ซีเมนต์
ทราย หิน และอายุการบ่มคอนกรีต โดยมีส่วนผสมของ
แต่ละปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 3
7.
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2) ส่วนผสมที่เหมาะสมส�ำหรับคอนกรีตที่มีการรับ

รูปที่ 8 ค่าทีเ่ หมาะสมในการผลิตคอนกรีตรับแรงอัดสูงสุด
ตารางที่ 3 ค่าของปัจจัยทีเ่ หมาะสมส�ำหรับคอนกรีต 1 m3
ที่ให้การรับแรงอัด 287 kg/cm2
ปัจจัยที่
รหัส
ควบคุม
-1
ปูนซีเมนต์
-1
ทราย
+1
หิน
อายุคอนกรีต +1
8. สรุป

ระดับของปัจจัย
ปูนซีเมนต์ 305 kg
ทราย 635 kg
หิน1,147.5 kg ผสมตะกรันเหล็ก 153.9 kg
อายุ 28 วัน

แรงอัดได้สงู สุด พบว่าถ้าใช้ตะกรันเหล็ก 153.9 kg ในการ
ผลิตคอนกรีต 1 m3 จะท�ำให้มีการรับแรงอัดได้สูงถึง 287
kg/cm2 ซึง่ มีคา่ สูงกว่าคอนกรีตทีไ่ ม่มส
ี ว่ นผสมของตะกรัน
เหล็กถึง 15% จากส่วนผสมนีจ้ ะท�ำให้สามารถลดค่าใช้จา่ ย
ในการก�ำจัดตะกรันเหล็กลงได้ประมาณ 125 บาท และ
สามารถลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีตลงประมาณ 2.8%
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นในการหา
สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสม
ในการผลิตคอนกรีต เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด
ตะกรันเหล็กและลดต้นทุนของการผลิตคอนกรีต อย่างไร
ก็ตามควรมีการศึกษาถึงการเพิ่มปริมาณตะกรันเหล็ก
และคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ของคอนกรีตทีม่ สี ว่ นผสมของตะกรัน
เหล็ก เช่น คุณสมบัติในแง่การใช้งานระยะยาว (Longterm Properties) โดยพิจารณาถึงการหดหรือขยายตัว
ของคอนกรีต เป็นต้น
9. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ หาปริมาณทีเ่ หมาะสม
ของการใช้ตะกรันเหล็กทดแทนปูนซิเมนต์ ทราย และหิน
ในการผลิตคอนกรีต เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำของเสีย
ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเหล็กที่ไม่มีมูลค่าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย และเพื่อลด
ต้นทุนในการผลิตคอนกรีต โดยยังคงได้คอนกรีตที่มีการ
รับแรงอัดได้ไม่นอ้ ยไปกว่าเดิม ส�ำหรับส่วนผสมทีเ่ หมาะสม
ของคอนกรีตทีไ่ ด้จากงานวิจยั นีแ้ บ่งออกเป็น 2 กรณีดงั นี้
1) ส่วนผสมที่เหมาะสมส�ำหรับคอนกรีตที่มีก�ำลัง
รับแรงอัดระหว่าง 240-260 kg/cm2 จะใช้ตะกรันเหล็กรวม
207 kg ต่อการผลิตคอนกรีต 1 m3 ซึ่งส่วนผสมดังกล่าว
จะท�ำให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการก�ำจัดตะกรันเหล็กลง
ได้ประมาณ 255 บาท และสามารถลดต้นทุนในการผลิต
คอนกรีตลงประมาณ 5%

ขอขอบพระคุณ บริษทั ไทยโรตารี่ จ�ำกัด (มหาชน) ที่
ให้การสนับสนุนในการจัดท�ำตัวอย่างคอนกรีต และบริษทั
โบลเตอร์สจ็วต จ�ำกัด ที่ให้ความช่วยเหลือในการทดสอบ
ตัวอย่างคอนกรีต และขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้ส�ำเร็จได้
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ที่ให้การอนุเคราะห์โปรแกรม MINITAB 16 ส�ำหรับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการทดลองจนท�ำให้งานวิจยั นีส้ ำ� เร็จลุลว่ ง
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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