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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลขนาดคละเศษของเสี ยเมลามีนต่อสมบัติเชิ งกลของคอนกรี ต
มวลเบาเซลลูลาร์ โดยใช้เป็ นวัสดุมวลรวมละเอียดในการแทนที่ ทรายร้อยละ 25 โดยนํ้าหนัก โดยมีอตั ราส่ วนวัสดุ
ประสานต่อมวลรวมละเอียดเท่ากับ 1.0 และ อัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5 และควบคุมความหนาแน่นของ
คอนกรี ต สด 1,300 กิ โ ลกรั ม /ลูก บาศก์เมตร การแทนที่ ท รายด้ว ยเศษเมลามี น ที่ มีค่ าโมดู ลสั ความละเอี ย ดเท่ ากับ
FM1.25 FM1.0 FM0.75 และ FM0.5 การศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของงานวิจยั ประกอบด้วย กําลังรับแรงอัด การดูดซึ มนํ้า
และการชะละลายโลหะหนัก ผลการศึกษาพบว่า การแทนที่ทรายด้วยเศษของเสี ยเมลามีนร้อยละ 25 ส่ งผลให้กาํ ลังรับ
แรงอัดและการดู ด ซึ มนํ้าของคอนกรี ตมวลเบาเพิ่ มขึ้ น โดยที่ เศษของเสี ยเมลามี นที่ มีค่าโมดู ลสั ความละเอี ยดเท่ า
FM0.75 แสดงค่ากําลังรับแรงอัดสู งสุด อีกทั้งค่าการดูดซึ มนํ้าของคอนกรี ตมวลเบาลดลงตามค่าโมดูลสั ความละเอียด
ของเศษของเสี ยเมลามี น ที่ เพิ่ มขึ้ น สําหรับ การชะละลายโลหะหนักของเศษของเสี ยเมลามี น ในคอนกรี ตมวลเบา
เซลลูลาร์ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน U.S.EPA และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 เรื่ อง การกําจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
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Influence of Aggregate Fineness Modulus on Compressive Strength and
Heavy Metal Leaching of Lightweight Concrete Containing Recycled
Melamine Waste
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and Somsak Siwadamrongpong 5*

Abstract

This research aimed to investigate influence of aggregate fineness modulus on mechanical properties of
cellular lightweight concrete containing melamine waste as fine aggregate. Melamine waste was used to partially
replace sand at the rate of 25% by weight. The mixed ratio of cement: aggregate: water was set at 1:1:0.5 by weight.
Density of fresh concrete was controlled at 1,300 kg/m3. The concrete specimens were varied by fineness modulus
(FM) of the waste at FM1.25, FM1.0, FM0.75 and FM0.5. Compressive strength, water absorption and leaching test
of heavy metal were investigated. The result was found that the melamine waste mixing yielded higher compressive
strength and water absorption compared to reference lightweight concrete. The FM0.75 specimen resulted the
highest compressive strength. It was also found that water absorption was slightly decrease with increasing fineness
modulus of the waste. The leaching of heavy metals were determined by following the Toxicity Characteristic
Leaching Procedure (TCLP). It was found that the concentration of As, Cd, and Pb were not exceed the limitation
specified by the U.S.EPA and Ministry of Industry Announcement No. 6 (1997)
Keywords : Fineness modulus, Leaching, Heavy metal, Lightweight concrete, Melamine waste
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1. บทนํา

คอนกรี ตมวลเบาแบบเซลลู ล าร์ เ ป็ นคอนกรี ตที่ มี
ส่วนผสมของฟองอากาศซึ่งเกิดจากการเติมโฟมเหลวคง
รู ปที่กระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอในเนื้อคอนกรี ตแทนการ
ใช้หินหรื อมวลรวมหยาบ [5] การประยุกต์ใช้คอนกรี ต
มวลเบาแบบเซลลูลาร์สาํ หรับการก่อสร้างมีขอ้ ได้เปรี ยบ
กว่ า คอนกรี ต ทั่ ว ไป อาทิ เช่ น ลดการใช้พ ลัง งานใน
อาคารเมื่ อ นํา มาใช้เป็ นผนัง อาคารมี ค วามทนไฟ ลด
นํ้าหนักของโครงสร้าง [6] ซึ่ งช่ วยลดค่าก่ อสร้าง และ
ช่วยลดมลภาวะจากการใช้หินในส่วนผสมคอนกรี ต
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการนําเศษเม
ลามีนมาแทนที่ ทรายในคอนกรี ตมวลเบาแบบเซลลูลาร์
ศึกษาขนาดคละของเศษเมลามีนที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล
ของคอนกรี ตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ และศึ กษาการชะ
ละลายโลหะหนักจากการนําเศษเมลามีนมาแทนที่ทราย
จุดมุ่งหมายคือคอนกรี ตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ที่ผสมเศษ
เมลามีนที่สามารถรับกําลังแรงอัดได้สูงขึ้น ค่าการดูดซึม
นํ้าที่ ไ ด้ม าตรฐานและสามารถผลิ ต คอนกรี ต มวลเบา
แบบเซลลูลาร์ ในเชิ งพาณิ ชย์ และไม่ส่งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ หากมีการนําไปใช้งานจริ ง

ปั จจุบนั ในหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสําคัญ
กับปั ญหาขยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและ
เป็ นแหล่งเพาะเชื้ อโรค นอกจากนี้ ยงั ก่ อให้เกิ ดปั ญ หา
มลพิษด้านอื่น ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็ นปั ญหามลพิษทาง
นํ้าจากนํ้าเสี ยที่ ร่ัวไหลจากแหล่งเทกองขยะ หรื อขยะที่
ถูกฝังกลบอยูใ่ ต้ดิน ทําให้คุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินและใต้
ดินแย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ มีสารพิษหรื อโลหะ
หนั ก ปะปนอยู่ เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารคัด แยกขยะอย่ า ง
เหมาะสม
เมลามีนฟอร์ มาลดีไฮด์เป็ นพลาสติกเทอร์ โมเซ็ตติง
ประเภทหนึ่ งที่ นิยมนํามาผลิ ตเครื่ องใช้บนโต๊ะอาหาร
ด้วยวิธีการอัดขึ้นรู ป หลังจากการผลิตจะมีของเสี ยที่เกิด
จากชิ้นงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิตเรี ยกว่าเศษเมลา
มี น (Melamine Formaldehyde Waste) ของเสี ย เหล่ า นี้
ถู ก กํา จัด ด้ว ยวิ ธี ก ารเผา หรื อ ฝั ง กลบ [1] ซึ่ งเป็ นวิ ธี ที่
อันตราย เนื่ องจากอัตราการย่อยสลายที่ชา้ จะก่อให้เกิ ด
การปนเปื้ อนสารพิษจากของเสี ยแพร่ สู่ สิ่งแวดล้อม และ
เป็ นการก่ อให้เกิ ดค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปั ญ หาเหล่านี้ จึง
จําเป็ นต้องมีกระบวนการลดความเป็ นพิษ หรื อ การกัก
เก็บสารพิษ เพื่อไม่ให้แพร่ กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย
ทางเลือกหนึ่ งคือการนําของเสี ยกลับมาใช้ใหม่โดย
การนํามาเป็ นวัสดุผสมในวัสดุก่อสร้าง [2,3] โดยเฉพาะ
ในส่วนของงานก่อสร้าง ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้งาน
คอนกรี ตมวลเบาอย่างแพร่ หลาย อีกทั้งพลาสติกจําพวก
เมลามี น เป็ นที่ ส นใจและถูก นํามาศึ ก ษาโดยการนํามา
ผสมในคอนกรี ต ซึ่ งช่ วยทั้งในด้านการกําจัด ของเสี ย
และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสี ย [4]
การใช้ ค อนกรี ตมวลเบาแบบเซลลู ล าร์ จ ะเป็ น
ทางเลือกใหม่ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุ
2.1.1. งานวิจัยนี้ ใช้ปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์ป ระเภทที่
หนึ่ ง หรื อปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ธรรมดาตามมาตรฐาน
ของสมาคมทดสอบวัส ดุ อ เมริ ก า ASTM C150 โดยมี
องค์ประกอบทางเคมีดงั แสดงในตารางที่ 1
2.1.2. ทรายที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นทรายแม่น้ าํ ที่ ร่อนผ่าน
ตะแกรงร่ อนเบอร์ 8 ตามมาตรฐาน ASTM C33 โดยมี
ค่าความโมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 2.67
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมี ของปู น ซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ และสารเติมแต่งในเศษของเสี ยเมลามีน
Percent by mass
Component
Cement
Melamine waste

2.1.3. นํ้าที่ใช้ในการผสมคอนกรี ตเป็ นนํ้าประปาสะอาด
ไม่มีสารปนเปื้ อนที่เป็ นผลกระทบกับคอนกรี ต มีค่า PH
ในช่วง 7.5 - 8
2.1.4. สารเพิ่มฟองที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นสารเพิ่ม
ฟองเชิงพาณิ ชย์ โดยถูกนํามาเจือจางกับนํ้าในอัตราส่ วน
1:40 โดยนํ้าหนัก จากนั้นทําให้เป็ นโฟมด้วยเครื่ องสร้าง
โฟมที่ต่อเข้ากับเครื่ องอัดอากาศที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 0.1-1.0 มิ ล ลิ เมตร ซึ่ งความหนาแน่ น ของโฟม
ประมาณ 50 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก่อนนําไปผสมกับ
คอนกรี ต
2.1.5. เศษของเสี ยเมลามี นที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ น
เศษของเสี ยเมลามี น ที่ ได้ จ ากกระบวนการขึ้ นรู ป
ผลิตภัณฑ์เมลามีนของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด
(มหาชน) เศษของเสี ยเมลามี นในรู ปที่ 1ก จะถูกนําไป
บดเพื่อให้มีขนาดเล็กลงดังแสดงในรู ปที่ 1ข จากนั้นใช้
เครื่ องเขย่าตะแกรงร่ อนคู่กบั ชุดตระแกรงร่ อนมาตรฐาน
ASTM E11 เพื่ อ หามวลรวมละเอี ย ดตามมาตรฐาน
ASTM C33 ก่ อ นนํ า เศษของเสี ย เมลามี น ไปผสมใน
คอนกรี ตมวลเบา โดยสารเติ มแต่ง (Additives) ในเศษ
ของเสี ยเมลามี น (ไม่รวมส่ วนที่ เป็ นพอลิ เมอร์ และไฟ
เบอร์) มีองค์ประกอบทางเคมีดงั แสดงในตารางที่ 1

Al2O3

4.776

2.332

SiO3

20.551

4.258

SO3

3.805

0.806

K2O

0.442

N.D

CaO

65.353

11.842

TiO2

0.574

77.442

MnO2

0.113

N.D

Fe2O3

4.225

1.051

CuO

0.036

N.D

ZnO

0.081

2.167

SrO

0.045

0.103

N.D. = Not Detected

2.2 การเตรียมตัวอย่ าง
สั ด ส่ วน การผสมคอน กรี ตมวลเบ าเซลลู ล าร์
ประกอบด้ว ย ซี เมนต์ ทราย นํ้า เศษของเสี ย เมลามี น
โดยสารเพิ่มฟองอากาศทําหน้าที่ควบคุมความหนาแน่น
ของคอนกรี ตมวลเบาที่ 1,300 กก./ม.3 โดยมีอตั ราส่ วน
วัส ดุ ป ระสานต่ อ มวลรวมละเอี ย ดเท่ า กั บ 1.0 และ
อัต ราส่ วนนํ้าต่ อวัส ดุ ป ระสานเท่ ากับ 0.5 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 เศษของเสี ย เมลามี น ใช้เป็ นวัส ดุ ม วลรวม
ละเอียดในการแทนที่ทรายร้อยละ 25 โดยนํ้าหนัก [7-8]
ที่ ค่ า โมดู ล ั ส ความละเอี ย ดเท่ า กั บ FM1.25 FM1.0
FM0.75 และ FM0.5 ดังแสดงในตารางที่ 3

รู ปที่ 1 ก) เศษของเสี ยเมลามีนก่อนบด
ข) เศษของเสี ยเมลามีนหลังบด
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมคอนกรี ตมวลเบา
Reference Concrete with
Mixture (g)
concrete melamine waste
Cement
2,000
2,000
Sand

2,000

1,500

Melamine waste
Water

0
1,000

500
1,000

การผสมคอนกรี ตเริ่ มจากการนําปู น ซี เมนต์ ทราย
เศษของเสี ย เมลามี น ตามค่ า โมดู ล ัส ความละเอี ย ดที่
กําหนด และนํ้า ตามลําดับ มาผสมกัน เมื่อส่ วนผสมเข้า
กันแล้ว จึงสร้างฟองโฟมด้วยเครื่ องฉี ดโฟมก่อนนําไป
ผสมในคอนกรี ต โดยกํา หนดความหนาแน่ น ของ
คอนกรี ตมวลเบาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คอนกรี ตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 2601-2556 ดังแสดงในตารางที่ 4 งานวิจยั นี้
กําหนดความหนาแน่ นเท่ากับ 1,300 กก. /ม.3 (C14) ทํา
การเทลงแบบหล่อมาตรฐานพร้อมทั้ง กระทุง้ คอนกรี ต
ด้วยแท่งกลมเพื่อให้คอนกรี ตเต็มแบบหล่อ ภายหลังจาก
การหล่อคอนกรี ต 1 ชัว่ โมง ทําการปาดหน้าคอนกรี ตให้
เรี ยบ แล้วทิ้งคอนกรี ตให้แข็งตัวภายใต้อุณหภูมิหอ้ งเป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นทําการถอดแบบหล่อ และนําไป
บ่มด้วยการพันฟิ ล์มพลาสติกจนครบอายุบ่ม 3 7 14 และ
28 วัน ก่อนนําไปทดสอบสมบัติเชิงกลของคอนกรี ต

ตารางที่ 3 อัตราส่ วนผสมตามค่าโมดูลสั ความละเอียด
(fineness modulus: FM) ของเศษของเสี ยเมลามีน
Melamine waste (g)
Fineness
Modulus
sieve no
(FM)
30
50
100
pan
0.5
0
50
150
300
0.75
25
50
200
225
1
50
100
150
200
1.25
50
125
225
100

2.3 วิธีการทดลอง
2.3.1. การทดสอบกําลังรับแรงอัด
การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive strength
test) โดยใช้ ชิ้ น ท ดสอ บ ค อน กรี ตม วลเบ าข น าด
50x50x50 มม. 3 ที่ อายุ บ่ มครบ 3 7 14 และ 28 วัน
จากนั้นนําไปทดสอบกําลังรับแรงอัดด้วยเครื่ องทดสอบ
อเนกประสงค์ (Universal testing machines) รุ่ น MUL125 TTR/THAI กํา ลัง สู งสุ ด 100 กิ โ ลนิ ว ตัน กํา ลังรั บ
แ ร งอั ด เป็ น สั ด ส่ วน ร ะ ห ว่ า งแ ร งก ด สู ง สุ ด ต่ อ
พื้นที่หน้าตัดในหน่วย เมกะปาสคาล

ตารางที่ 4 ชนิ ด ของคอนกรี ต บล็อ กมวลเบาแบบเติ ม
ฟองอากาศ (มอก. 2601-2556)
Compressive
Water
Density
strength
absorption
Type
(kg/m3)
(MPa)
(%)
C9
801-900
2
25
C10 901-1,000
2.5
23
C12 1,001-1,200
C14 1,201-1,400
5
20

56

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol.15, No.1 January-April 2019

สารละลายที่ ได้ดว้ ยกระดาษกรองใยแก้วรู พรุ น 0.6-0.8
ไมครอน หลังจากนั้นนําสารละลายที่กรองได้ไปทําการ
วิ เคราะห์ ป ริ มาณโลหะหนั ก ด้ ว ยเครื่ อง Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS)

2.3.2. การทดสอบการดูดซึมนํ้า
การทดสอบการดู ด ซึ ม นํ้า (Water absorption test)
ของคอนกรี ตมวลเบาสามารถทําได้โดยนําชิ้นทดสอบ
ขนาด 100x100x100 มม.3 ที่ อายุบ่มครบ 28 วัน ทําการ
แช่ ชิ้ น ทดสอบในนํ้ าเป็ นเวลา 48 ชั่ ว โมง เมื่ อ ครบ
กําหนดนําชิ้นทดสอบไปชัง่ นํ้าหนัก เพื่อหาค่านํ้าหนัก
เปี ยก จากนั้นนําชิ้ นทดสอบไปอบในเตาอบที่ อุณหภูมิ
110 องศา เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบกําหนดจะนําชิ้น
ทดสอบออกจากเตาอบไปชัง่ นํ้าหนักเพื่อหานํ้าหนักแห้ง
ตามมาตรฐาน ASTM C642 ซึ่ งสามารถคํานวณค่าการ
ดูดซึมนํ้าของคอนกรี ตมวลเบาได้จากสมการที่ 1

3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล
3.1 การทดสอบกําลังรับแรงอัด
ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตมวลเบา
ที่ ความหนาแน่ น 1,300 กก./ม.3 พบว่าการแทนที่ ทราย
ด้วยเศษของเสี ยเมลามีนร้อยละ 25 โดยนํ้าหนัก ส่ งผล
ให้ ก ํา ลัง รั บ แรงอัด ของคอนกรี ต มวลเบาเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ คอนกรี ต มวลเบาอ้า งอิ ง (Reference
concrete)โดยที่ อ ายุ บ่ ม 28 วัน กํ า ลั ง รั บ แรงอั ด ของ
คอนกรี ตมวลเบาผสมเศษของเสี ยเมลามี นที่ ค่าโมดู ลสั
ความละเอี ย ดเท่ า กับ FM1.25 FM1.0 FM0.75 และ
FM0.5 มีค่าเท่ากับ 11.72 13.84 15.66 และ 9.20 เมกะ
ปาสคาล ตามลําดับ ดังแสดงในรู ป ที่ 2 ซึ่ งค่ากําลังรั บ
แรงอัดของคอนกรี ตมวลเบาผสมเศษของเสี ยเมลามีนอยู่
ในเกณ ฑ์ ม าตรฐานของทั้ ง มอก. 2601-2556 และ
ASTM C129 จากการทดสอบพบว่าขนาดคละของเศษ
ของเสี ย เมลามี น ที่ ค่ า โมดู ล ัส ความละเอี ย ด FM0.75
แสดงค่ ากําลังรั บ แรงอัด สู งสุ ด เนื่ อ งจากที่ ค่ าโมดู ล ัส
ความละเอียดตํ่าของมวลรวมละเอียดจะทําให้เกิดการยึด
เกาะของพื้ น ที่ ผิวสัมผัส ของอนุ ภาคสู ง [9] นอกจากนี้
ขนาดของมวลรวมยัง มี ผ ลต่ อ ความหนาแน่ น ของ
คอนกรี ต เนื่ องจากมีอนุภาคเล็กจึงสามารถแทรกตัวใน
ช่องว่างระหว่างวัสดุที่มีอนุ ภาคขนาดใหญ่ ได้ [10] ทํา
ให้คอนกรี ตมวลเบามีการอัดตัวกันแน่ น อย่างไรก็ตาม
อนุ ภาคที่ มี ค วามละเอี ย ดมากเกิ น ไปอาจสู ญ เสี ย

2.3.3. การทดสอบการชะละลายโลหะหนัก
การทดสอบการชะละลายโลหะหนั ก ด้ ว ยวิ ธี
Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)
ต าม ม าต รฐ าน U.S. EPA Leachability Test Method
1311 ทําได้โ ดยการนําชิ้ น ทดสอบรู ป ลู ก บาศก์ข นาด
50x50x50 มม.3 ที่ อ ายุ บ่ ม ครบ 28 วัน บดให้ เป็ นผง
ละเอียด จากนั้นร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 แล้วนําไป
แช่ ใ นสารละลายกรดอะซิ ติ ก ที่ มี ค่ าพี เอชเท่ ากับ 2.88
(การเตรี ย มสารละลายกรดอะซิ ติ ก ทํา ได้โ ดยการนํ า
กรดอะซิ ติกเข้มข้น 0.1 นอร์ มลั 5.7 มิ ลลิ ลิตร ใส่ ลงใน
ขวดที่มีน้ าํ กลัน่ อยู่ 500 มิลลิลิตร ทําการปรับปริ มาตรให้
ได้ 1000 มิ ล ลิ ลิ ต ร) โดยใช้ อ ั ต ราส่ วนนํ้ าหนั ก ของ
ของแข็งต่อปริ มาตรของสารละลายเท่ากับ 1:20 นําไป
เขย่าด้วยเครื่ องเขย่าแบบหมุนที่มีอตั ราการหมุน 30 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง ที่ อุณหภูมิ 25 องศา กรอง
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Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 พบว่า มีค่าความเข้มข้นของไทเทเนี ยม (Ti)
มากที่ สุดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปริ มาณความเข้มข้นของ
โลหะหนัก สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn)
และตะกัว่ (Pb) ตามลําดับ เนื่ องจากสารเติมแต่งในเศษ
ของเสี ยเมลามีนมีร้อยละองค์ประกอบของ Ti มากที่สุด
[13] ดังแสดงในตารางที่ 1 อย่างไรก็ตาม ทั้ง Ti และ Zn
ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นรายการโลหะหนั ก ตามข้อ กํา หนดของ
U.S.EPA และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6
ใน ส่ วน ข องม าต รฐาน ที่ U.S.EPA แ ละป ระกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบับ ที่ 6 กําหนดไว้สํา หรั บ
โ ล ห ะ ห นั ก As (< 5.0 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ) Cd (< 1.0
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร) และ Pb (< 5.0 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร) ซึ่ ง
ผลทดสอบการชะละลายที่ ได้ พบว่า ความเข้มข้นของ
โลหะหนัก As Cd และ Pb มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
U.S.EPA กําหนดสําหรั บ ทุ ก ค่ าโมดู ล ัส ความละเอี ย ด
เนื่ อ งจาก สารละลายกรดอะซิ ติ ก ที่ ใ ช้ส กัด มี ค่ าพี เอช
เริ่ มต้น เท่ ากับ 2.88 หลังการสกัดสารละลายมี ค่าพี เอช
เพิ่มขึ้ นเป็ นประมาณ 12.01-12.08 เนื่ องจากไฮโดรเจน
ไออนที่ เกิ ด จากการแตกตัว ของกรดอะซิ ติ ก แพร่ ผ่าน
ผิ ว ห น้ า ของคอน กรี ตเข้ า ไป ตามช่ อ งว่ า งภายใน
โครงสร้ า งของซี เมนต์ ทํ า ให้ เ กิ ด การละลายของ
สารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็ นผลผลิตส่วน
หนึ่ งที่ ไ ด้จ ากปฏิ กิ ริ ย าไฮเดรชั่น ของปู น ซี เมนต์ โดย
แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์มี คุ ณ สมบัติ เป็ นเบสทําหน้าที่
สะเทิ นกรดอะซิ ติกในสารละลายที่ ใช้ส กัด ทําให้ค่าพี
เอชของสารละลายที่ สกัดได้เพิ่มขึ้น [14] ซึ่ งค่าพีเอชที่
สกัดได้ของสารละลายที่เพิ่มขึ้นนี้ อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสม
สําหรับการตรึ งโลหะไฮดรอกไซด์ ทําให้ความเข้มข้น
โลหะไฮดรอกไซด์ในสารละลายที่สกัดได้ต่าํ มาก [15]

ความสามารถในการรั บ นํ้าหนั ก เนื่ อ งจากอนุ ภ าคมี
พื้ น ที่ ห น้ าตัด ที่ เล็ ก เกิ น ไป ซึ่ งสั ง เกตได้จ ากกํา ลัง รั บ
แรงอัดที่ลดลงของชิ้นทดสอบที่ค่าโมดูลสั ความละเอียด
FM0.5 ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยอ้างอิงที่ ว่ามวลรวมที่
หยาบหรื อละเอียดเกินไปจะทําให้กาํ ลังรับแรงอัดลดลง
ซึ่ งมี ค่าโมดู ลสั ความละเอี ยดของมวลรวมที่ เหมาะสม
เท่ า กั บ 2.79 [11] ดั ง นั้ นค่ า โมดู ล ัส ความละเอี ย ดที่
เหมาะสมในการนําไปใช้งานและให้ค่ากําลังรับแรงอัด
สูงสุ ดสําหรับงานวิจยั นี้ คือค่าโมดูลสั ความละเอียด FM
0.75 ของเศษของเสี ยเมลามีน
3.2 การทดสอบการดูดซึมนํา้
ผลการทดสอบการดูดซึ มนํ้าของคอนกรี ตมวลเบา
แสดงในรู ปที่ 3 พบว่าการแทนที่ ทรายด้วยเศษของเสี ย
เมลามี นร้อยละ 25 โดยนํ้าหนัก ส่ งผลให้ค่าการดูดซึ ม
นํ้าของคอนกรี ต มวลเบาเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
คอนกรี ตมวลเบาอ้างอิง (Reference concrete) เนื่ องจาก
ความสามารถการดูดซึ มนํ้าของเศษของเสี ยเมลามีนมีค่า
มากกว่าทราย [12] การเปรี ยบเที ยบคอนกรี ต มวลเบา
ผสมเศษของเสี ยเมลามีนกับมาตรฐานคอนกรี ตมวลเบา
แบบเติมฟองอากาศ มอก.2601-2556 พบว่า ค่าโมดูลสั
ความละเอียดของเศษของเสี ยเมลามีนที่ลดลงมีแนวโน้ม
ส่ งผลให้ค่าการดู ดซึ มนํ้าของคอนกรี ตมวลเบาเพิ่มขึ้ น
แต่ ไ ม่ เกิ น ค่ าตามที่ ม าตรฐานกําหนด สําหรั บ ที่ ค วาม
หนาแน่ น 1,300 กก./ม 3 ต้องไม่มากกว่าร้ อยละ 20 ดัง
แสดงในตารางที่ 4
3.3 การทดสอบการชะละลาย
ผลการทดสอบการชะละลายโลหะหนักในคอนกรี ต
มวลเบาผสมเศษของเสี ยเมลามี น ด้ ว ยวิ ธี Toxicity
58

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol.15, No.1 January-April 2019

Ref

Compressive strength (MPa)

20

FM1.25

FM1

FM0.75

FM0.5

15
10
5
0
3

รู ปที่ 2

7

Age (Day) 14

28

กําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตมวลเบาที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ม.3

รู ปที่ 3 การดูดซึมนํ้าของคอนกรี ตมวลเบาความหนาแน่น 1,300 กก./ม.3
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ตารางที่ 5 ความเข้มข้นของโลหะหนักด้วยวิธี TCLP
Metal Concentration (mg/l)
Fineness
pH
Modulus
Ti
Zn
As
Cd
0.5

12.05

5.3583

0.75

12.01

5.1852

1

12.08

5.4737

1.25

12.02

5.1786

Detection limit (mg/l)

<
1.04×10-5

2.47×10-5 1.04×10-5

Pb

6.99×10-3

1.45×10-5

6.69×10-3

3.97×10-5

0.57×10-3

3.15×10-5

3.48×10-3

4.66×10-5

1.09×10-5

0.17×10-5 0.39×10-5

4. สรุปผลการทดลอง

<
0.39×10-5

3. การแทนที่ทรายด้วยเศษของเสี ยเมลามีนร้อยละ 25
โดยนํ้าหนัก มี ค่าการชะละลายของโลหะหนักตํ่ากว่า
มาต รฐาน U.S.EPA และม าตรฐาน ตาม ป ระกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 อี กทั้งขนาดคละของ
เศษของเสี ยเมลามี นไม่ส่งผลต่อปริ มาณการชะละลาย
ของโลหะหนักอย่างมีนยั สําคัญ
จากข้อสรุ ปข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า เศษของเสี ย
เมลามีนสามารถนํามาเป็ นส่ วนผสมในการแทนที่ทราย
บางส่ ว นของคอนกรี ตมวลเบาเซลลู ล าร์ อี ก ทั้ งยัง
ปรั บ ปรุ ง สมบัติ เชิ ง กลของคอนกรี ต มวลเบาให้ ดี ข้ ึ น
นอกจากนี้ ในแง่ ข องการนําไปใช้งาน ปริ ม าณการชะ
ละลายของโลหะหนักยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม

งานวิจัยนี้ เป็ นการศึ กษาอิ ทธิ พลขนาดคละที่ ส่งผล
ต่ อ สมบั ติ เชิ ง กลและการชะละลายโลหะหนั ก ของ
คอนกรี ตมวลเบาผสมเศษของเสี ยเมลามีน โดยทดสอบ
กําลังรับแรงอัด การดู ดซึ มนํ้า และการชะละลายโลหะ
หนักของคอนกรี ตมวลเบาผสมเศษของเสี ยเมลามีน ด้วย
วิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)
ซึ่งสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. การแทนที่ทรายด้วยเศษของเสี ยเมลามีนร้อยละ 25
โดยนํ้าหนัก ส่ งผลให้กาํ ลังรับแรงอัดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
ขนาดคละของเศษของเสี ย เมลามี น ที่ ค่ าโมดู ล ัสความ
ละเอียด FM0.75 แสดงค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุด
2. การแทนที่ทรายด้วยเศษของเสี ยเมลามีนร้อยละ 25
โดยนํ้าหนัก ส่ งผลให้ก ารดู ด ซึ ม นํ้าของคอนกรี ต เพิ่ ม
มากขึ้น อีกทั้งค่าโมดูลสั ความละเอียดของเศษของเสี ยเม
ลามีนที่ ลดลงส่ งผลให้การดูดซึ มนํ้าของคอนกรี ตมวล
เบาเพิ่มขึ้น แต่ยงั เป็ นไปตามมาตรฐาน มอก.2601-2556
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