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บทคัดยอ : การนําหินบะซอลต และ กรวดแบนจากแมน้ํา  ซึ่งเปนวัสดุในทองถิ่นมาใชประโยชนเปนวัสดุมวลหยาบในงานคอนกรีต
ท่ัวไป นอกจากจะไดคอนกรีตท่ีมีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติวัสดุในทองถิ่นและมาตรฐาน แลว ยังเปนการลดมูลคาของคอนกรีตอัน
เนื่องมาจากการขนสงวัสดุจากแหลงหินปูนที่ระยะทางไกล เพื่อมาใชกับงานคอนกรีตในพื้นที่    อีกทั้งยังสามารถใหทองถิ่นมีแนวทาง
ในการเลือกใชวัสดุมวลหยาบสําหรับงานคอนกรีตท่ัวไปในลักษณะของแผนที่ฯไดอยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ใน
การศึกษานี้  จะใชวัสดุท่ีมีในทองถิ่นคือ หินบะซอลตในจังหวัดบุรีรัมย และ กรวดแบน จาก อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม และ
หินปูนจาก ตําบลพุกราง จังหวัดสระบุรี (เปนตัวเปรียบเทียบ)    โดยศึกษาคุณสมบัติกายภาพของมวลรวม     คุณสมบัติของคอนกรีตสด
และคุณสมบัติคอนกรีตแข็งตัว    ปจจัยตัวแปรหลักที่ศึกษาที่สําคัญประกอบดวย     ปริมาณปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่1  300 
กก./ลบ.ม   อัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานที่ 0.55 และ ท่ีเถาลอยรอยละ 0 , 15 , 25 และ 40 โดยน้ําหนัก   
 ผลการศึกษาพบวาท้ังหินบะซอลตและกรวดแบนตางมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน สามารถใชในงานคอนกรีตได     กําลัง
คอนกรีตท่ีผสมดวยหินบะซอลตท่ีอายุ 28 , 60 และ 90 วัน การแทนที่ดวยเถาลอยรอยละ 0 , 15  , 25 และ 40  จะมีแนวโนมของคากําลัง
อัดคอนกรีตท่ีสูงกวาคอนกรีตผสมดวย กรวดแบน และ หินปูน ในปริมาณและอัตราสวนผสมเดียวกัน และสามารถใชระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรแสดงราคาคอนกรีตท่ีรวมการขนสงวัสดุท้ังหมดแตละพื้นที่มาแสดงเปนแผนที่ความเหมาะสมของแหลงวัสดุมวลหยาบ 
จากตัวอยางสาธิตซึ่งเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เดิมใชหินปูนจากแหลง อําเภอนาวัง  เปนวัสดุมวลหยาบ    เมื่อพิจารณาจาก
แผนที่ฯดังกลาวทําใหทราบวาสามารถใชกรวดจากแหลง อําเภอเมืองหนองคาย มาเปนวัสดุมวลหยาบในงานคอนกรีตแทนหินปูน  ซึ่ง
จะทําใหมูลคาของงานคอนกรีตลดลงรอยละ  15  เปนตน 
 
ABSTRACT :  Basalt and flat shape alluvial gravel are the local materials in Northeastern of Thailand that can be used as coarse 
aggregate complied to Standards. This paper presents the potential study of local materials replacing for limestone can be reduce the 
cost of concrete in this study. The basalt from Burirum province are selected to compare with limestone from Saraburi province and 
flat sharp alluvial gravel from Nakhonphanom province. The tests use of physic properties of these materials for producing both fresh 
and harden concrete. The control mixs proportion use 300  kg/m3 of Portland cement type I with water by binder ratio of  0.55 and  
fly ash  of   0, 15, 25 and  40 %  by weight are tested. 
 The concrete with basalt aggregate at curing time of 28 , 60 and 90 days with early percent of additional fly ash show the 
tend to have higher strength than those using flat shape alluvial gravel and  limestone. By using GIS ,  location of concrete aggregate 
in North Eastern which each the illustration shows that the existing cost of construction work using limestone from Nawang district 
is 15 %  reduced when the flat shape alluvial gravel from Nongkhai was selected following the gathered information from GIS.  
 
KEYWORDS : Flat shape alluvial gravel , Basalt , GIS , RMC.
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1. คํานํา 
    เมื่อปริมาณการกอสรางมีคอนขางสูง  ดังนั้นความตองการ
ใชวัสดุเพื่อตอบสนองงานดังกลาวก็สูงข้ึนเชนกัน  รวมทั้ง
คอนกรีตซึ่งเปนวัสดุกอสรางหลักชนิดหนึ่ง 
    การศึกษานี้มีจุดมุงหมายที่จะทดสอบและวิเคราะหวัสดุ
สําหรับงานคอนกรีต ท่ีมีในทองถิ่น ซึ่งมีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการนําไปใชในงานคอนกรีตท่ัวไป โดยจะมุงเนนวัสดุใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ใชกรวดแบนเปนวัสดุ
มวลหยาบในสวนผสมคอนกรีต ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับแถบ
แมน้ําโขง และ พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่ใช
หินบะซอลซเปนวัสดุมวลหยาบในสวนผสมของคอนกรีต 
ขณะที่พื้นที่ดังกลาวเมื่อพิจาณาสภาพภูมิศาสตรทางธรณีวิทยา
จะพบวามีแหลงของหินปูนนอยมาก เมื่อตองนําไปใชในงาน
คอนกรีตจําเปนเปนตองขนสงและนํามาจากแหลงอื่น  จึงทํา
ใหราคาคอนกรีตในพื้นที่มีแนวโนมท่ีสูงข้ึนตามไปดวย   
ดังนั้นหากวัสดุทองถิ่นดังกลาวมีคุณสมบัติ และ ความความ
เหมาะสม และมีปริมาณที่มากในทองถิ่นก็สามารถนํามาใช
ประโยชนเพื่อเปนวัสดุมวลหยาบใชในงานคอนกรีตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ไดคอนกรีตท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช
งานเพื่อทดแทนกับการใชหินปูนเปนวัสดุมวลหยาบ ซึ่งจะตอง
มีการขนสงมาจากแหลง 
2. วัตถุประสงค 
2.1. เพื่อศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลหยาบที่ใช
เปนสวนผสมของคอนกรีต ซึ่งไดแก หินบะซอลต และกรวด
แบน โดยเปรียบเทียบกับหินปูนซึ่งใชเปนวัสดุผสมหยาบใน
งานคอนกรีตท่ัวไป 
2.2. เพื่อศึกษากําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาลอย  ท่ีใชหินบะ
ซอลซ และ กรวดแบน เปนวัสดุมวลหยาบ โดยเปรียบเทียบกับ
คอนกรีตผสมเถาลอยท่ีใชหินปูนเปนวัสดุมวลหยาบที่ปริมาณ
การแทนที่เถาลอยและอายุคอนกรีตท่ีตางกัน 
2.3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบราคาของคอนกรีตท่ีใช  หินบะ
ซอลต  หินปูน และกรวดแบน เปนวัสดุมวลหยาบ  จากแหลง
วัสดุตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.4.    สรางระบบสารสนเทศสําหรับวัสดุมวลหยาบจากแหลง
ตางๆ    เพื่อสามารถเลือกใชไดตามเหมาะสมสําหรับงาน
คอนกรีตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

3. การทดสอบ 
3.1 วัสดุมวลหยาบ  หินบะซอลต จากแหลง อําเภอเมือง  
จังหวัด บุรีรัมย   กรวดแบน จากแหลง อําเภอทาอุเทน  จังหวัด
นครพนม และ หินปูนจาก ตําบลพุกราง  อําเภอพระพุทธบาท  
จังหวัด สระบุรี 
3.2  วัสดุเชื่อมประสาน  ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 
จากโรงงานผลิตปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)  ตําบลพุกราง  
อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  และวัสดุปอซโซลาน 
(Fly Ash)  จากแหลงแมเมาะ  ลําปาง   
3.3  วัสดุมวลละเอียดจากพื้นที่ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  (ใช
เปนวัสดุมวลละเอียดของคอนกรีตท่ีผสมดวยหินบะซอลต ) , 
ทรายแมน้ําโขงจากแหลง อําเภอ ทาอุเทน จังหวัดนครพนม (ใช
เปนวัสดุมวลละเอียดของคอนกรีตท่ีผสมดวยกรวดแบน)และ 
ทรายแมน้ํา จากอําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง (ใชเปนวัสดุ
มวลละเอียดของคอนกรีตท่ีผสมดวยหินปูน )  
3.4  ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลหยาบ  
(หินบะซอลต  กรวดแบน หินปูน) และ  กําลังอัดของคอนกรีต 
3.5 กําหนดอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน  (W/b) = 0.55  
ปริมาณปูนซีเมนตปอรตแลนประเภทที่1    300  กก / ลบ.ม  ทุก
การผสมมวลหยาบแตละชนิดและปริมาณวัสดุปอซโซลาน  
(Fly Ash)   ผันแปรปริมาณการแทนที่รอยละ 15  25  และ 40  
3.6  พิจารณาดานกําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุ 28  60 และ 90 
วัน ทุกอัตราสวนผสมของวัสดุมวลหยาบในแตละชนิด  
3.7  ราคาวัสดุ  ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่1  วัสดุมวล
ละเอียด และ วัสดุมวลหยาบ  (หินปูน กรวดแบน และ หินบะ
ซอลต) 
3.8 เปรียบเทียบราคาของคอนกรีตในปปจจุบัน (พ.ศ 2549 ) 
และ กําหนดโซนพื้นที่การใชวัสดุมวลหยาบแตละชนิดให
เหมาะสมกับงานคอนกรีตในแตละพื้นที่ในภาคคะวันออกเฉียง
เหนือในระบบสารสนเทศ 
4. ผลทดสอบ 
4.1 ผลการทดสอบเถาลอย 
      ตามมาตรฐาน ASTM C618 กําหนดคาดัชนีกําลังของเถา
ถานหิน Class C , F จะตองมีคาไมต่ํากวารอยละ 75 ของมอรตา
มาตรฐานที่อายุ 7 หรือ 28  วัน ซึ่งผลการทดสอบดังกลาวอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด แตอยางไรก็ตามเถาถานหิน ท้ัง 
Class C , F ตางมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะนําไปใชในงาน
คอนกรีต ดังแสดงผลการทดสอบใน ตารางที่ 1. 
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ตารางที่ 1. ผลทดสอบคุณสมบัติของเถาลอยจาก อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง 

No. Standard

1 Class C or Class F 

2 Strength  Activity index 

3  (7or 28 days)

4  not  Lessthan 75%

5

6 Specific gravity 2.39

Water Requirement , % 95.04

Bulk density , kg/m3 1236.95

Soundness : Autoclave Expansion , % 0.09

Strength Activity Index with Portland Cement at 7 days , % 80.53

DESCRIPTION SAMPLE

Fineness : Blaine Air Permeability Test , cm2/gm. 2586.83

4.2 ผลทดสอบคุณสมบัติมวลละเอียด 
      ทดสอบหาคุณสมบัติ ท้ัง 3 แหลง ตามมาตรฐาน ATSM 
พบวา วัสดุมวลละเอียดจากแหลงทรายแมน้ําโขงมีคาความ
ถวงจําเพาะ 2.64   คาการดูดซึมเทากับรอยละ 0.86   ในขณะที่
มวลละเอียดจากแหลงทรายแมน้ําธรรมชาติ อําเภอปาโมก มีคา
ความถวงจําเพาะ 2.65  คาการดูดซึมเทากับรอยละ 0.61   และ
มวลละเอียดจากแหลงทรายแมน้ํามูลมีคาความถวงจําเพาะ 
2.64  คาการดูดซึมเทากับรอยละ 0.64  ตามลําดับ  แหลงทราย
แมน้ําโขง และแหลงทรายแมน้ําธรรมชาติอําเภอปาโมก มีการ
การกระจายตัวดี  คาโมดูลัสความละเอียด 2.88 และ 2.84 
ตามลําดับ   วัสดุมวลละเอียดจากแมน้ํามูลจากแหลงอําเภอ 
สตึก จังหวัดบุรีรัมย ท่ีมีคาโมดูลัสความละเอียดเทากับ  2.19  
ซึ่งมีคานอยกวาท้ัง 2 แหลง วาความละเอียดสูงกวาทรายอีก 2 
แหลง  ปกติงานคอนกรีตท่ัวไปคาโมดูลัสความละเอียด อยู
ระหวาง 2.20 – 3.20  [บมจ.ชลประทานซีเมนต ,2538] อยางไร
ก็ตามคุณสมบัติดังกลาวก็ยังเพียงพอสําหรับกับการใชงาน
สําหรับงานคอนกรีตท่ัวไปดังแสดงใน (รูปที่1 ก-ค)    สําหรับ
การทดสอบหาปริมาณสารอินทรียของวัสดุมวลละเอียดท้ัง3 
แหลง ปรากฏวาผลท่ีทดสอบไดอยูในเกณฑมาตรฐาน  
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ค.) ทรายแมน้ํา อ. ปาโมก  จ. อางทอง 

รูปที่ 1.  ผลทดสอบการกระจายตัวของวัสดุมวลละเอียดท้ัง 3 
แหลง 

 
4.3  ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลหยาบ 
       ผลทดสอบคุณสมบัติของมวลหยาบทั้ง 3 ชนิด จาก 3 
แหลงคือ  หินบะซอลตจากแหลงเขากระโดง  อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย มีคาการดูดซึมท่ี 1.04 % , คาความถวงจําเพาะ
เทากับ 2.81 , คาปริมาณชองวางของมวลรวม (void) 39.94 % , 
การทดสอบ Soundness เทากับ 0.36 % , การทดสอบ Los 
Angeles Abrasion 16.55 % คาหนวยน้ําหนักของมวลรวม 
1,680 กิโลกรัม ตอลูกบาศกเมตร   คาดัชนีความยาว  (E.I) 
22.71 % และคาดัชนีความแบน (F.I) 30.16 % ซึ่งโดยปกติคา 
E.I และ F.I ท่ีมาตรฐาน ASTM ยอมใหไดไมเกิน รอยละ 35 
และ 40 ตามลําดับ       ขณะที่หินปูนจากแหลงตําบลพุกราง 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีคาการดูดซึมท่ี 0.86% , 
คาความถวงจําเพาะเทากับ 2.62 , คาปริมาณชองวางของมวล
รวม (void)  37.51 % , การทดสอบ Soundness เทากับ 0.42 % , 
การทดสอบ Los Angeles Abrasion  25.95 %    คาหนวย
น้ําหนักของมวลรวม 1,631.88 กิโลกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร     
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คาดัชนีความยาว (E.I) รอยละ 24.47 และ คาดัชนีความแบน 
(F.I) รอยละ 33.86 
      กรวดที่มาจากแหลงอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  มีคา
การดูดซึมรอยละ 0.79  คาความถวงจําเพาะเทากับ 2.64  คา
ปริมาณชองวางของมวลรวม (void) รอยละ 33.29 การทดสอบ 
Soundness รอยละ 0.20   การทดสอบ Los Angeles Abrasion  
รอยละ 21.85  คาหนวยน้ําหนักของมวลรวม 1,754.35  
กิโลกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร     คาดัชนีความยาว (E.I) 27.92 % 
และ คาดัชนีความแบน (F.I)รอยละ 33.86  
       การกระจายตัวของวัสดุมวลหยาบทั้ง 3 แหลง อยูในเกณฑ
มาตรฐาน ASTM ท่ีใชสําหรับงานคอนกรีตท่ัวไป ดังแสดงใน  
(รูปที่2 ก-ค)   
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ก). หินปูน 
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ข). หินบะซอลต 
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ค). กรวดแมน้ําโขง 
 

รูปที่ 2.  ผลทดสอบกระจายของวัสดุมวลหยาบทั้ง 3 ชนิด 
 
4.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต 
4.4.1 คุณสมบัติของคอนกรีตท่ีผสมดวยวัสดุมวลหยาบทั้ง3 
ชนิด ในสภาพสดพบวา 
ก. คุณสมบัติคาการยุบตัวของคอนกรีตท้ังไมถูกแทนที่และถูก
แทนดวยเถาลอยท่ีมีกรวดผสมอยู จะใหคาการยุบตัวท่ีมากกวา
คอนกรีตท่ีผสมดวยหินบะซอลตและหินปูน  เนื่องมาจากพื้นที่
ผิวของกรวดที่มีผิวเรียบและไมมีเหลี่ยมคมจึงมีแรงเสียดทานท่ี
ผิวนอยกวา หินปูน และ หินบะซอลต  ซึ่งทําใหคอนกรีตท่ีผสม
ดวยกรวดมีคาการยุบตัวมากกวาและการสูญเสียการยุบตัวท่ี
นอยกวาคอนกรีตท่ีผสมดวยหินปูนและหินบะซอลตท่ีอัตรา
สวนผสมเดียวกัน 
ข. ปริมาณอากาศในคอนกรีตท่ีผสมดวยวัสดุมวลหยาบทั้ง 3 
ชนิด  ท้ังท่ีถูกแทนที่และไมถูกดวยแทนที่ดวยเถาลอย  มี
แนวโนมท่ีสูงข้ึนตามปริมาณการแทนที่ของเถาลอย  
ค. คอนกรีตท่ีผสมดวยหินบะซอลตจะมีหนวยน้ําหนักมากกวา
คอนกรีตท่ีผสมดวยหินปูนและกรวดแบน ท้ังสภาพสดและ
สภาพที่แข็งตัว 
4.4.2  คอนกรีตสภาพที่แข็งตัว 
ก. คอนกรีตท่ีผสมดวยหินบะซอลตเปนวัสดุมวลหยาบจะใหคา
กําลังอัดท่ีสูงกวาคอนกรีตท่ีผสมดวยกรวดแบนและหินปูน  ท้ัง
คอนกรีตท่ีถูกแทนที่และไมถูกแทนที่ดวยเถาลอยท่ีอัตรา
สวนผสมเดียวกัน 
ข. เมื่อพิจารณากําลังอัดของคอนกรีตท่ีมีการแทนที่ดวยเถาลอย
ท่ีรอยละ 15 , 25 และ 40 พบวาปริมาณรอยละการแทนที่ของ
เถาลอยท่ีเหมาะสมกับคอนกรีตคือรอยละ 25  
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ค. คอนกรีตท่ีใชเถาลอยแทนที่จะมีแนวโนมการพัฒนากําลังท่ี
ดีกวาคอนกรีตท่ีไมมีการแทนที่ดวยเถาลอย  ตามอายุการบม
คอนกรีตดังแสดงใน (รูปที่ 3. ก-ค) 
             โดยรวมแลวจะพบวาคุณสมบัติของวัสดุมวลหยาบ
จาก 3 แหลงท่ีกลาวมา เมื่อทําการวิเคราะหท้ังท่ีเปนสภาพของ
คอนกรีตสดและสภาพคอนกรีตแข็งตัว  ตางมีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะใชเปนวัสดุมวลหยาบในงานคอนกรีตของทองถิ่น    
ท้ังมีและไมมีการแทนที่ปริมาณของเถาลอย 
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ก). การพัฒนากําลังอัดคอนกรตีผสม หินปูน 
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ข). การพัฒนากําลังอัดคอนกรีตผสมหินบะซอลต 
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ค). การพัฒนากําลังอัดคอนกรีตผสมกรวดแมน้ําโขง 
 

รูปที่ 3.  การพัฒนากําลังอัดคอนกรีตผสมวัสดุมวลหยาบทั้ง 3 
ชนิด ท่ีถูกแทนที่ดวยเถาลอยรอยละ  0 , 15 , 25 และ 40  ท่ีอายุ 
28 , 60 และ 90 วัน 
 

5.  การจัดทําระบบสารสนเทศารใชวัสดุมวลหยาบสําหรับงาน
วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานฯในทองถิ่น 
    มีกระบวนการและปจจัยดังนี้  
5.1 หาแหลงวัตถุดิบ (วัสดุมวลหยาบ) ท่ีใชเปนแหลงตัวแทน
ของแหลงอื่นๆเพื่อวิ เคราะหหาคุณสมบัติของวัสดุตาม
มาตรฐาน ASTM  เพื่อใชในงานคอนกรีตท่ัวไป  โดยที่แหลง 
(มวลหยาบ) ท่ีใชในการวิจัย ทดสอบ มาจากแหลงดังตอไปนี้    
5.1.1 แหลงหินบะซอลตมี 2 แหลงในพื้นที่อิสานตอนลาง คือ 
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย (BS2)  และจังหวัดสุรินทร (BS1) 
5.1.2 แหลงหินปูน 5 แหลง คือ  แหลงกิ่งอําเภอเอราวัณ (LM1)  
แหลงอําเภอนาวัง (LM2)   แหลงอําเภอภูผามาน  (LM3) แหลง
อําเภอคอนสาร (LM4)  และแหลงอําเภอสีค้ิว (LM5)  
5.1.3  แหลงกรวดมี 13 แหลง คือ  แหลงอําเภอโขงเจียม (GV1)  
แหลงอําเภอเมืองมุกดาหาร (GV2)   แหลงอําเภอทาอุเทน 
(GV3)  แหลงอําเภอบานแพง (GV4)   แหลงอําเภอบุงคลา 
(GV5)  แหลงอําเภอบึงกาฬ  (GV6) แหลงอําเภอปากคาด 
(GV7)   แหลงกิ่งอําเภอรัตนวาป (GV8)  แหลงอําเภอโพนพิสัย 
(GV9)  แหลงอําเภอเมืองหนองคาย (GV10)   แหลงอําเภอทา
บอ (GV11)  แหลงอําเภอศรีเชียงใหม (GV12)  และแหลง
อําเภอสังคม (GV13)   
5.2  ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลหยาบของแหลงท่ีเปน
ตัวแทน  ตามมาตรฐาน ASTM  ท่ีกําหนดใหวัสดุมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมสําหรับใชในงานคอนกรีต 
5.3 ปจจัยท่ีสาม  ทําการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลละเอียด 
ตามมาตรฐาน ASTM  
5.4  ทําการออกแบบสวนผสมตามมาตรฐานวิธีประยุกตของ 
วสท. ท้ังแทนที่และไมแทนที่ปริมาณของเถาลอย โดยพิจารณา
กําลังอัดท่ี 28 , 60 และ 90 วัน 
5.5  ประมาณระยะทางจากแหลงวัสดุท่ีขนสงใกลท่ีสุดและทํา
การคํานวณราคาของคอนกรีตในแตละพื้นที่  ทําการกําหนด
โซนพื้นที่ดวยสัญลักษณของแหลงวัสดุ  
5.6  นําราคาคอนกรีตท่ีคํานวณไดในปจจัยท่ีหาทําการ Plot ใน
รูปของเสนคาระดับความชันของราคา  (Cost contour line) ดัง 
(รูปที่ 4.) 
5.7 กําหนดโซนพื้นที่การใชวัสดุมวลหยาบที่ทําใหราคา
คอนกรีตหรือราคาของงานโครงสรางพื้นฐานฯในพื้นที่นั้นๆ
ใหคุมคาท่ีสุด   โดยจะใชสัญลักษณตัวเลขและอักษรบงบอกถึง  
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ชนิด  แหลง ของวัสดุท่ีใกลท่ีสุดในพื้นที่ทุกอําเภอใน
ตะวันออกเฉียงเหนือดังแสดงใน (รูปที่ 5.) 
 

 
รูปที่  4 .  ค าระดับความชันของราคาคอนกรีตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

 
รูปที่ 5.  แผนที่แสดงพื้นที่การใช ชนิด – แหลง  ของวัสดุมวล
หยาบสําหรับงานคอนกรีตใน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
6. สรุปผล 
    ผลวิจัยพบวาวัสดุมวลหยาบที่นํามาทําการทดสอบทั้ง 3 
ชนิด   3  แหลง    ตางก็มีคุณสมบัติทางกายภาพและศักยภาพ
เพียงพอ ท่ีจะนําไปใชเปนวัสดุมวลหยาบสําหรับเปนคอนกรีต  
อีกทั้งยังชวยใหทองถิ่นมีทางเลือกสําหรับการใชวัสดุและ
แหลงท่ีเหมาะสม   ท้ังนี้โดยอาศัยระบบสารสนเทศ  อันจะ
สงผลใหประหยัดคาใชจายของงานกอสรางงานโครงสราง
พื้นฐานในพื้นที่นั้นๆ 
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