
 

 

 

ลดขยะ สร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับก าลัง 
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ในต่างประเทศการน าสิ่งที่เรียกว่าขยะหรือของเหลือทิ้งกลับมาท าให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งความส าคัญไปยังเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะเริ่ม  มี
แนวทางการน าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ล้าหลังกว่าต่างประเทศอยู่นานหลายปีก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคใน
การด าเนินการตามแนวทางนั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันได้มีผู้พยายามศึกษาค้นคว้าอย่างมากมาย และหนึ่งใน
หลายๆความพยายามดังกล่าวที่ชัดเจน คือ การน าของเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีปริมาณมหาศาล ดังตัวอย่างในรูปที่ 1ก แสดงถึงกองเศษหินฝุ่นเหลือทิ้งที่เกิดจากอุตสาหกรรมโรงโม่หิน และ
รูปที่ 1ข แสดงถึงกองฝุ่นหินอ่อนเหลือทิ้งที่เกิดจากอุตสาหกรรมหินอ่อน หากวัสดุเหล่านี้มิได้ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ จะกลายเป็นขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีผู้คิดค้นและน ามาเป็นส่วนผสมของวัสดุก่ อสร้าง โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับก าลัง ได้แก่ คอนกรีตบล็อก       อิฐบล็อกประสาน อิฐทางเดิน เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างที่มีความต้องการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังรายงานการส ารวจการ
ประกอบอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ซึ่งส ารวจเป็นประจ าทุก 5 ปี โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (2559) พบว่า มูลค่าการก่อสร้างหรือรายรับในการด าเนินกิจการของปี 2556 มีมูลค่าเพ่ิมส่วนใหญ่มาจาก
การก่อสร้างอาคารมากถึง 86,256.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.1 ของมูลค่าเพ่ิมจากการก่อสร้างทั้งหมด
ทั่วประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้งานวัสดุก่อสร้างเป็นไปอย่างแพร่หลายและมีความส าคัญต่อแวดวงของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างมาก ปัจจุบันนักวิจัยและองค์กรธุรกิจได้เล็งเห็นประโยชน์ของน าของเสียมาใช้ใหม่ 
จงึพยายามศึกษาสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียจากอุตสาหกรรมที่กระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง ให้มีสมบัติทั้งทางกายภาพและสมบัติทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 
โดยสามารถแบ่งรูปแบบตามวัตถุประสงค์การใช้วัสดุ เช่น ใช้เป็นวัสดุประสาน หรือใช้เพ่ือเป็นวัสดุทดแทนมวลรวม 
เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่  2 

 อย่างไรก็ตาม ความส าคัญของการใช้วัสดุเหลือทิ้งในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ คือ การลด
ปริมาณของเสีย จึงถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย ดังนั้น การเลือกและการศึกษาพฤติกรรมของวัสดุ แต่ละ
ชนิดอย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่เ พ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการรักษ์โลกอย่างควบคู่กัน 
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                             รูปที่ 1 ก. กองเศษหินฝุ่นเหลือทิ้งท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมโรงโม่หินในจังหวัดพะเยา 
                             ข. กองฝุ่นหินอ่อนเหลือทิ้งท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมหินอ่อนในจังหวัดก าแพงเพชร 
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                          รูปที่ 2 การเลือกวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากอุตสาหกรรมเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ 

                     วัสดุเหลือทิ้งสามารถจ าแนกตามประเภทการใช้งานได้ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นวัสดุประสาน 
 จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา พบว่า เถ้าลอยและเถ้าชีวมวลที่ได้จากโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กมี

สมบัติ ที่ดีเพียงพอที่จะใช้เป็นวัสดุปอซโซลานส าหรับงานคอนกรีต ทั้งยังสามารถประยุกต์มาใช้ในงานคอนกรีต
บล็อก และบล็อกประสาน ซึ่งเป็นการลดการใช้ซีเมนต์ในส่วนผสมโดยที่สมบัติเชิงกลยังคงเดิม นอกจากนั้นจะการ
น าวัสดุประสานบางชนิดซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูกที่ได้จากปลายทางของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ดังแสดงรูปที่  3 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น  จรูญ (2557) ได้น าเถ้าปาล์มน้ ามันมาแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน และน า
กะลาปาล์มน้ ามันมาแทนที่ดินลูกรังบางส่วน เพ่ือผลิตเป็นอิฐบล็อกประสานผสมเถ้าและกะลาปาล์ม พบว่า
สามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 ชนิดไม่รับน้ าหนัก แต่การเพ่ิมปริมาณของ
เถ้าปาล์มและกะลาปาล์มส่งผลให้อิฐบล็อกประสานมีอัตราการดูดกลืนน้ าเพ่ิมขึ้น และมีความสามารถในการรับ
แรงอัดลดลง 

 วัสดุประสานอีกชนิดที่มีความน่าสนใจ คือ กากแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตก๊าซอเซทีลีน เมื่อน ามาผสมกับเถ้าลอย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากการศึกษาของวรากร (2554)  พบว่า สามารถผลิตคอนกรีตบล็อกโดยที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ การใช้กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ผสมกับเถ้าลอยในอัตราส่วนผสม 40:60 และมีอัตราส่วนผสมระหว่างน้ ากับวัสดุเชื่อมประสานที่ 
0.75 โดยน้ าหนัก ช่วยท าให้คอนกรีตบล็อกมีก าลังอัดเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม          มอก.58/2533 คือ 
มีก าลังอัดไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ต่อก้อน และไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
เมื่อเฉลี่ยจากตัวอย่าง 5 ก้อน 

 นอกจากนี้ พงษ์ธร (2557) ได้น าฝุ่นหินอ่อนและเถ้าลอยมาใช้ทดแทนซีเมนต์เพ่ือผลิตคอนกรีต
บล็อก โดยฝุ่นหินอ่อนเป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมหินอ่อนในแถบพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร มีแคลเซียม
ออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ าจะได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์  และสารผลิตภัณฑ์นี้จะไปท า
ปฏิกิริยากับซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ในเถ้าชานอ้อย เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ใหม่    
ที่ช่วยในการรับก าลังของคอนกรีตบล็อกเพ่ิมสูงขึ้น อัตราส่วนที่สามารถรับก าลังอัดได้ดีที่สุด คือ ใช้ซีเมนต์ต่อฝุ่น
หินอ่อนต่อเถ้าลอยในอัตราส่วน 70:15:15 และปริมาณน้ าที่เหมาะสมเท่ากับร้อยละ 29.846 

                                       

 

 



 

 

 

                                          

                                                                        รูปที่ 3 วัสดุประสานชนิดต่างๆที่ถูกน ามาทดลองผสมในคอนกรีตบล็อก 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนมวลรวม 
มีรายงานวิจัยที่แสดงถึงความพยายามน าวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังรูปที่ 

4 มาใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุก่อสร้าง เช่น บล็อกปูพ้ืน บล็อกประสาน บล็อกคอนกรีต      
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุในการก่อสร้างชนิดไม่รับน้ าหนักซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 

                                        

                                               รูปที่ 4 วัสดุทดแทนมวลรวมจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ถูกน ามาทดลองผสมในคอนกรีตบล็อก 
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อรุณเดช (2554) ได้ศึกษาบล็อกปูพ้ืนที่ผลิตจากทรายกรองประปาที่ใช้แล้วจากระบบประปาชุมชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน จังหวัดแพร่ โดยใช้เป็นมวลรวมผสมกับซีเมนต์ พบว่า มีอัตราการพัฒนา
ก าลังเพ่ิมขึ้นตามอายุการบ่ม และการเพ่ิมค่าอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์จะส่งผลให้ก าลังรับแรงอัดลดลง มากกว่า
ปัจจัยการเพ่ิมของทรายกรอง ทั้งนี้ ในการออกแบบส่วนผสมบล็อกคอนกรีตปูพ้ืนด้วยทรายกรองประปาที่ใช้แล้ว 
ควรต้องพิจารณาทั้งสมบัติทางด้านก าลังความสามารถในการขึ้นรูปควบคู่กันไป เช่นเดียวกับวชิระ (2555) ได้
เล็งเห็นประโยชน์ของเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นบล็อกประสาน
ที่มนี้ าหนักเบาไดเ้ช่นกัน และบล็อกประสานนี้มีสมบัติพิเศษอีกอย่าง คือ              มีความสามารถในการน าความ
ร้อนที่ต่ า จึงสามารถน าไปตกแต่งภายนอกอาคารได้ โดยผู้วิจัยได้ทดลองน าเยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานผลิต
กระดาษลูกฟูกผสมกับปูนซีเมนต์และดินลูกรัง พบว่า สามารถช่วยลดน้ าหนักและความหนาแน่นลงร้อยละ 22.5 
และสามารถลดการน าความร้อนลงถึงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับบล็อกประสานทั่วไป 

นอกจากนี้ สุวัฒชัย (2555) ศักสิทธิ์ และคณะ (2550) และสมคเณ (2556) ได้น าวัสดุจากธรรมชาติ 
เช่น ผักตบชวา เส้นใยมะพร้าว และเศษใบไม้ ซ่ึงเป็นวัสดุประเภทอินทรียวัตถ ุแตก่็เป็นวัสดุที่มิได้ถูกมองข้าม จึงได้
มีความพยายามน ามาพัฒนาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกเช่นกัน โดยพบว่า สามารถขึ้นรูปและผ่านมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.58/2533 ทั้งในด้านแรงอัดและปริมาณความชื้น ทั้งนี้  คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของ
ผักตบชวาสามารถน าความร้อนลดลงประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับบล็อกคอนกรีตทั่วไป     ซึ่งท าให้มีค่า
สัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k Value) ต่ าสุดอยู่ที่ 0.111 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน แต่คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของ
ใยมะพร้าวมีค่าน าความร้อนที่สูงกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไป อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะน าไม่ให้ใช้เศษใบไม้มาเป็น
ส่วนผสมในคอนกรีตบล็อกเนื่องจากจะท าให้มีปริมาณการดูดซึมน้ าที่มากเกินมาตรฐาน 

นิวัฒน์และคณะ (2558) ทดลองน าหินฝุ่นที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมโรงโม่หินในจังหวัดพะเยาและ
เม็ดดินเผามวลเบาที่มีสมบัติความหนาแน่นต่ า ดังรูปที่ 5 มาใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการให้คอนกรีตบล็อกมีสมบัติที่เบาลง แต่ยังคงความสามารถในการรับก าลังและดูดซึมน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการทดสอบพบว่า สามารถผลิตคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเม็ดดินมวล
เบา โดยใช้อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่น 1:7 โดยน้ าหนัก และมีอัตราส่วนผสมระหว่างน้ ากับวัสดุ
เชื่อมประสานที่ 0.90 โดยน้ าหนัก สามารถผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ของคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ าหนัก และมีความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไปประมาณร้อยละ 25 โดย
มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1,355 – 1,896 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกับ
นิยามของคอนกรีตมวลเบาตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ 
(มอก.2061-2556) ที่ก าหนดไว้เท่ากับ 501 - 1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยรูปที่ 6 แสดงถึงผลทดสอบสมบัติ
ของคอนกรีตบล็อกที่ผสมเม็ดดินเผามวลเบาขนาดต่าง ๆ ผลการทดสอบคอนกรีตบล็อกตามสัดส่วนของเม็ดดิน
มวลเบาขนาด M5% L5%และ M10% เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ าหนัก คือ มีก าลัง
รับแรงอัดมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีร้อยละของการดูดซึมน้ าต่ ากว่าร้อยละ 25 แต่คอนกรีต 



 

 

 

คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเม็ดดินเผามวลเบาที่มีศักยภาพสามารถใช้เป็นคอนกรีตบล็อกมวลเบา คือ 
คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเม็ดดินเผามวลเบาขนาด M15% S20% และ S25% ซึ่งมีความหนาแน่นต่ ากว่า 
1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

     

             รูปที่ 5 คอนกรีตบล็อกผสมกับเม็ดดินเผามวลเบา:ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับก าลัง 
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                         รูปที่ 6 ผลการทดสอบสมบัติของคอนกรีตบล็อกกับอัตราการแทนที่ของเม็ดดินเผามวลเบาขนาดต่างๆ     

                       ได้แก่ ก. ก าลัง ข. การดูดซึมน้ า ค. ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อก 



 

 

 
นอกจากการศึกษาสมบัติของวัสดุผสมซีเมนต์ในทางวิศวกรรมแล้ว ยังมีการศึกษาสมบัติด้านการ

สะสมความร้อน และการประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประหยัดพลังงานที่ก าลังเป็น
กระแสนิยมในปัจจุบัน โดยผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์จะพัฒนาส่วนผสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน   ที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น หากต้องการน าวัสดุไปเป็นผนังคอนกรีตบล็อกของโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร       ซึ่ง
ต้องการสมบัติการสะสมความร้อนเพ่ือให้พืชผลมีความชื้นลดลง อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าทางด้าน
เกษตรกรรม จากการศึกษาของธรรมมา (2558) ได้ใช้หินแกรนิตสีด า พาราฟิน เกลือ และผงไฟเบอร์กลาสเป็น
ส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก สามารถช่วยเพ่ิมสมบัติการสะสมความร้อนกว่าร้อยละ 25 ในทางกลับกันหาก
ต้องการผนังคอนกรตีบล็อกส าหรับอาคารประหยัดพลังงาน ปฎิพัทธ์และกอปร (2555) ได้น า   เถ้าแกลบ เถ้าลอย 
เม็ดโฟม และดินขาวเป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก พบว่า การผสมเม็ดโฟมเป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก
สามารถให้ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทั้งสองด้านสูงสุดถึง 11.7 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 7 และการใช้เถ้าลอยใน
ส่วนผสมของอิฐมอญชนิดไม่มีรู สามารถลดอัตราการคายความร้องได้ต่ าสุดถึง         ร้อยละ 26.8 ดังรูปที่ 8 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวัสดุที่เหลือใช้และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในปลายทางของบางอุตสาหกรรม อาจมีศักยภาพและ
ก่อเกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ได้อย่างมหาศาลในหลากหลายรูปแบบตามแต่วัตถุประสงค์การ
ใช้งานที่ต้องการ 

 

 
 
         รูปที่ 7 สัมประสิทธิ์การน าความร้อนคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของของวัสดุต่างๆ 
 



 

 

 

 
 
             รูปที่ 8 พฤติกรรมทางความร้อนของผนังที่มีส่วนผสมของของวัสดุต่างๆ 
 

การคัดเลือกวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากอุตสาหกรรมมาใช้ในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ 
ปัจจุบันการใช้เถ้าปาล์มน้ ามัน เถ้าชานอ้อย เถ้าแกลบเปลือกไม้ เถ้าไม้ยางพารา เถ้าลอย ก าลังเป็นที่

นิยมส าหรับการผลิตวัสดุก่อสร้างผสมซีเมนต์มากขึ้น นอกจากนี้วัสดุประเภท เยื่อกระดาษ ตะกอนน้ าประปา 
เซรามิค เปลือกไม้ ตะกรันทองแดง ทรายกรองน้ าประปา ผักตบชวา เส้นใยมะพร้าว ฝุ่นหินอ่อน ฯลฯ ก็ยังเป็น
วัสดุที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีความพยายาม ในการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดของ
เสียหรือน าของที่ไร้ประโยชน์กลับมาท าให้เกิดคุณค่าเช่นกัน 

หากเกิดค าถามที่ว่า การเลือกใช้วัสดุเหลือทิ้ง ควรจะเลือกวัสดุใด หรือมีสมบัติอย่างไร ค าตอบ คือ 
ต้องย้อนกลับไปพิจารณาสมบัติเบื้องต้นของวัสดุว่ามีศักยภาพและความเป็นไปได้ที่จะน าไปเป็นวัสดุผสมประเภท
ใด เช่น ใช้เป็นวัสดุประสานเนื่องจากสามารถท าปฏิกิริยาทางเคมีได้ หรือใช้เป็นมวลรวมเนื่องจากไม่สามารถท า
ปฏิกิริยาทางเคมีได้ เป็นต้น จากนั้นจึงศึกษาและทดลองเพ่ือหาความเป็นไปได้และสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะใช้ผลิต 
โดยพิจารณาสมบัติที่จ าเป็น ได้แก่ มิติ ก าลัง การดูดซึมน้ า การหดตัว น้ าหนัก       ความหนาแน่น และการน า
ความร้อน ฯลฯ ซ่ึงอาจต้องเทียบกับมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง รวมไปถึงความต้องการใช้งานของตลาด 
และปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องค านึง คือ ต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตราย
อ่ืนได ้นอกจากนี ้ภาครัฐและนักวิชาการมีความพยายามผลักดันข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้เถ้าชีวมวลในคอนกรีต  



 

 

 
เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับอ้างอิงในการผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของเถ้าชีวมวล จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงการให้ความส าคัญและความใส่ใจในการผลิตและการใช้
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของวัสดุที่เหลือใช้ให้มีมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์
กับทุกฝ่ายในอนาคต 

 
บทสรุป 

บทความวิชาการนี้จึงมีความมุ่งหวังว่า เมื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างที่มี
ส่วนผสมของซีเมนต์เป็นจ านวนมาก ประกอบกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีนโยบายส่งเสริมการก าจัด
ขยะให้มีปริมาณน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) โดยผลักดันไปสู่วาระหรือ
นโยบายเร่งด่วนระดับชาติ ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดย่อมในระดับท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ
ความสามารถด้านการผลิตให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ท าให้เกิดโอกาสในการก าจัดของเสียที่มีปริมาณมหาศาล โดย
อาจน าไปเป็นส่วนผสมของดินถมส าหรับท าถนนหรือฐานรากของสิ่งก่อสร้าง แต่สิ่งที่เป็นการเพ่ิมมูลค่าและลด
ต้นทุนของงานก่อสร้างที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ การน าวัสดุเหล่านี้ไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์
ที่ไม่รับก าลัง อันจะเป็นการลดปริมาณของเหลือใช้ให้แปรสภาพกลับมาในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และอุตสาหกรรมการก่อสร้างเองทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความท้าทายจากการพัฒนาเทคโนโลยีผลิต
วัสดุก่อสร้างมิใช่เพียงแค่มีความแข็งแรงและคงทนเท่านั้น การพัฒนาสมบัติอ่ืน เช่น น้ าหนักเบา การน าความร้อน
ต่ า และที่ส าคัญคือการลดต้นทุน ยังคงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความพยายามในการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง
ผสมของซีเมนตใ์ห้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ได้ ทั้งนี้นโยบายการก้าวเข้า
สู่ Thailand 4.0 ถือเป็นโอกาสที่ดีส ารับนักคิด นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่จะอาศัยแรงสนับสนุน
จากนโยบายนี้ เพ่ือพัฒนาและต่อยอดการผลิตวัสดุการก่อสร้าง โดยอาศัยวัสดุเหลือใช้ที่กระจายอยู่ในแต่ละพ้ืน
ที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านกระบวนการคิดและการพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ผสมซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะเป็นการลดปริมาณของเสียและลดต้นทุนของการผลิตไปพร้อม ๆ กัน 
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นอกจากนี ้ขอขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับคณาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ได้แก่ ผศ.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ และผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ที่ช่วยให้
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