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บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีใช้
เป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้ในร้านของเก่า ก าหนดอัตราส่วนต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.40 ใช้เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ร้อยละ 
0, 10, 20 และ 30 ของน้ าหนักปูนซีเมนต์ ท าการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ คือ ความหนาแน่น และการดูดซึม
น้ า ทดสอบคุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ ก าลังรับแรงดัดตามขวาง โดยจากผลการทดสอบ พบว่า เมื่อปริมาณของเศษ
กระดาษหนังสือพิมพ์เพิ่มมากข้ึน จะส่งผลให้ค่าความหนาแน่น และค่าก าลังต้านทานแรงดัดมีค่าต่ าลง ในขณะที่ค่า
การดูดซึมน้ าจะมีค่าสูงขึ้น โดยแผ่นพ้ืนทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 มีค่าการดูดซึม
น้ า และก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 378-2531 ในขณะที่อัตราส่วน
อื่นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ ได้จะมีน้ าหนักที่เบากว่า
แผ่นพื้นท่ีมีขายตามท้องตลาด และมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้งานจริง 
ค าส าคัญ : แผ่นพื้นทางเท้า / กระดาษหนังสือพิมพ์ / ก าลังต้านทานแรงดัดตามขวาง 
 

Abstract 
  The study of properties of concrete pavement mixed with newspaper scraps is intended 
to study physical properties and the mechanical properties of the concrete pavement mixed with 
newspaper scraps. The scraps of newspaper used were leftover materials in an antique store. The 
ratio to cement was 0.40, using newspaper scraps of 0, 10, 20 and 30 percent of the cement weight. 
They were aimed to perform physical properties tests, namely density and water absorption, and 
tests for mechanical properties, namely transverse flexural strength. From the test results, it was 
found that when the amount of newspaper scraps was increased, it resulted in the density and the 
bending strength was lower while the water absorption value was higher. The concrete pavement 
mixed with newspaper scraps in a ratio of 10 percent had water absorption value and resistance 
to transverse bending was found within the standard of Industrial Product 378-2531. While other 
ratios did not meet the standard criteria. However, the resulting of the concrete pavement with 
newspaper scraps is lighter than commercially available flooring and is appropriate to be used for 
real purposes.  
Key words: Concrete pavement / Newsprint / Transverse bending strength 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาใหญ่ของขยะประเภทหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์ในรูปกระดาษท่ีผลิตออกมาเป็นจ านวนมากและในจ านวน
ที่ผลิตออกมาอย่างมหาศาลนี้มีเพียงไม่ถึง 30% ที่ได้มีการน ากระดาษที่ใช้แล้วไปท าผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จ านวนที่
เหลือจึงกลายเป็นขยะอยู่ในแหล่ง ทิ้งขยะ ในปีหนึ่ง ๆ ปรากฎว่าด้วยจ านวนนับล้าน ๆ ของใบปลิวโฆษณาทาง
ไปรษณีย์ คูปอง ใบขอบริจาค แคตตาล็อกต่าง ๆ และหน้าโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ จะมีเพียงประมาณนับพัน
แผ่นเท่าน้ันท่ีได้ผ่านการอ่านและที่เหลือนอกจากนั้นได้กลายเป็นขยะในถังขยะโดยไม่ผ่านการอ่านเลย จึงเป็นการใช้
ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองที่สุด 
  แผ่นพื้นทางเท้าถือว่าเป็นวัสดุตกแต่งบ้านท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการน ามา
ประดับตกแต่งสวนทางเดิน ข้อดีของแผ่นพื้นทางเท้าคอนกรีต ช่วยลดความร้อนสะสมได้ดีกว่าการเทพ้ืนคอนกรีตไป
ตลอดช่วงทางเดิน เนื่องจากลักษณะการจัดวางบล็อกทางเดินนั้น จะมีช่องว่างระหว่างแผ่นซึ่งช่วยระบายอากาศร้อน
ออกได้ อีกทั้งยังให้ลวดลายที่แลดูสวยงามอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามด้วยน้ าหนักของแผ่นพื้นทางเท้าที่มีมากอาจท าให้
ไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เหลือใช้มาผสมกับปูนซีเมนต์ 
หินฝุ่น ทราย และน้ าเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมส าหรับการขึ้นรูปเป็นแผ่นพื้นทางเท้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดปัญหาขยะประเภทเศษกระดาษต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ 
ตามมาตรฐาน มอก. 378-2531 
 
วิธีด าเนินการวจิัย 
 1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
   วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, น้ าสะอาด, เศษกระดาษ
หนังสือพิมพ,์ หินฝุ่น และทรายหยาบ 
 
                        
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

 
  2. การออกแบบส่วนผสม  
  ตัวอย่างแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 4 สัดส่วนผสม 
โดยใช้อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.40 ซึ่งไม่เกินค่าที่มาตรฐานก าหนด (0.55) (พร้อมพงศ์, 2556 ; 
เอกสิทธิ์ และสุรเชษฐ์, 2562) และใช้เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20  และ 30 ตามล าดับ 
ท าการขึ้นรูปเป็นแผ่นพื้นทางเท้า ขนาด 30x30x3.00 เซนติเมตร เพื่อรอการทดสอบต่อไป 
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ตารางที่ 1  แสดงสัดส่วนผสมของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์  
 

ตัวอย่าง 
ทดสอบ 

อัตราส่วนของ 
เศษกระดาษ (ร้อยละ) 

ปูนซีเมนต์ 
(กรัม) 

น้ าหนัก 
เศษกระดาษ (กรัม) 

ทรายหยาบ 
(กรัม) 

หินฝุ่น 
(กรัม) 

STD 
P-10 

0 
10 

1,000 
1,000 

0 
100 

1,000 
1,000 

1,000 
1,000 

P-20 20 1,000 200 1,000 1,000 
P-30 30 1,000 300 1,000 1,000 

  หมายเหตุ   :   STD หมายถึง  แผ่นพื้นทางเท้าอ้างอิง (ไม่ผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์) 
   P-XX   หมายถึง  แผ่นพื้นทางเท้าที่ผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วน XX 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการแช่กระดาษหนังสือพิมพ์ 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการขึ้นรูปตัวอยา่งทดสอบ ขนาด 30x30x3.00 เซนติเมตร 
 

  3. วิธีการทดสอบสมบัติ  
  การทดสอบคุณสมบัติของแผ่นคอนกรีตปูทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ ในครั้งนี้ ได้ท าการ
ทดสอบการดูดซึมน้ า และก าลังต้านทานแรงดัดตามขวาง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตปู
พื้น (มอก.378-2531) โดยมีรายละเอียดวิธีการทดสอบดังนี้ 
  3.1 การดูดซึมน้ า 

 การหาค่าการดูดซึมน้ ากระท าตามมาตรฐาน มอก. 378-2531 โดยเมื่อตัวอย่างแผ่นพื้นทาง
เท้ามีระยะเวลาบ่มครบ 14 วัน น าช้ินตัวอย่างล้างท าความสะอาดสิ่งสกปรกที่อาจติดอยู่ที่ผิวออก เช็ดด้วยผ้าให้ผิว
แห้ง และน าไปช่ังน้ าหนักอิ่มน้ า (M2) หลังจากนั้นน าตัวอย่างเข้าตู้อบที่มีอุณหภูมิ 65 ± 1 °C เป็นระยะเวลา 24 
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ช่ัวโมง เมื่อครบระยะเวลาก าหนดจึงน าตัวอย่างออกจากตู้อบปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เสร็จแล้วน าไปช่ังน้ าหนัก
อบแห้ง (M1) 

 

    ร้อยละการดูดซึม  =  
𝑀2−𝑀1

𝑀1
 𝑥 100    (1) 
 

   เมื่อ       M1  คือ     น้ าหนักอบแห้ง  (kg) 
  M2  คือ     น้ าหนักอิ่มน้ า (kg) 
 

 3.2 ก าลังต้านทานแรงดัดตามขวาง 
  การหาก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางกระท าตามมาตรฐาน มอก. 378-2531 ด้วยเครื่อง
ทดสอบ Universal Testing Machine โดยมีลักษณะการจัดวางช้ินตัวอย่างและจุดรองรับดังภาพที ่ 

      𝑓 =
3𝑃𝐿

2𝑏𝑡2
     (2) 

 

 เมื่อ        𝑓      คือ   ก าลังต้านทานแรงตัดตามขวาง (ksc) 

                 𝑃      คือ   แรงกดประลยั (kg) 

                 𝐿       คือ   ระยะห่างระหว่างจุดรองรบั (cm) 

                 𝑏    คือ   ความกว้างของแผ่นคอนกรีตปูทางเท้า (cm) 

   𝑡         คือ   ความหนาของแผ่นคอนกรีตปูทางเท้า (cm) 
 

 
ภาพที่ 4 การทดสอบก าลังต้านทานแรงดัดตามขวาง 

 
สรุปผลการวิจัย 
  1. ลักษณะพ้ืนผิว 

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ ภายหลัง
จากที่ท าการหล่อขึ้นรูปตามขนาดมาตรฐานที่ก าหนด พบว่า ตัวอย่างทดสอบในแต่ละอัตราส่วนผสมจะมีลักษณะ
พื้นผิวที่แตกต่างกัน ตัวอย่างทดสอบที่ไม่ได้ผสมเศษกระดาษจะมีพื้นผิวที่เรียบ ในขณะที่ตัวอย่างทดสอบที่ผสมเศษ
กระดาษนั้นจะมีพื้นผิวที่ขรุขระไม่เรียบเนียน และมีความแตกต่างกันไปตามอัตราส่วนผสมมากหรือน้อยของเศษ
กระดาษ โดยตัวอย่างทดสอบที่ผสมเศษกระดาษมากก็จะมีพื้นผิวท่ีขรุขระมากตามไปด้วย ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ลักษณะทางกายภาพของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์  
 

ชิ้นงาน ลักษณะทางกายภาพ ผลการทดสอบ 
 

STD 
 
 
 
 

- ผิวเรียบ 
- มีสีเทาเขม้ 
- มีความแข็ง 
- น้ าหนักมาก 

 
P-10 

 
 
 

 

- ผิวเรียบ 
- มีสีเทา 
- มีความแข็ง 
- น้ าหนักมาก 

 
P-20 

 
 
 

 

- ผิวขรุขระ 
- มีสีเทาอ่อน 
- มีความแข็งแรง 
- น้ าหนักเบา 

 
P-30 

 
 

 

- ผิวขรุขระ เนื้อสัมผัส
ยุ่ย 

- มีสีเทาอ่อนออกขาว 
- มีความ 
- น้ าหนักเบามาก 

  
  2. ความหนาแน่น 
  ส าหรับค่าความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ สามารถ
หาได้จากการน าตัวอย่างทดสอบที่ได้ มาท าการวัดขนาด และช่ังน้ าหนัก เพื่อหาค่าความหนาแน่น จากภาพที่ 6 
พบว่า ค่าความหนาแน่นของแผ่นพื้นทางเท้าจะมีค่าที่ลดลงตามปริมาณของเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ในส่วนผสมที่
มากขึ้น ซึ่งตัวอย่างท่ีไม่ผสมเศษกระดาษ (STD) จะมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 2,183 kg/m3 และเมื่อมีการเตมิ
เศษกระดาษเข้าไปในส่วนผสมที่ปริมาณ 10%, 20% และ 30% โดยน้ าหนัก ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของตัวอย่าง
ทดสอบจะมีค่าลดลงโดยมี่ค่าเท่ากับ 1,568  1,469  1,162  kg/m3 ตามล าดับ จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
ค่าความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบจะมีค่าลดลงสัมพันธ์กับปริมาณเศษกระดาษที่มีมากขึ้นในส่วนผสม 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ความหนาแน่นของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วนต่าง ๆ 
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  3. ความสามารถในการดูดซึมน้ า 
  ผลการทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ าของตัวอย่างทดสอบแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษ
หนังสือพิมพ์ในอัตราส่วนต่าง ๆ พบว่า ปริมาณเศษกระดาษที่มากขึ้น จะส่งผลในค่าการดูดซึมน้ ามีค่าเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผ่นพื้นทางเท้าที่ไม่ได้ผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ (STD) มีค่าการดูดซึมน้ าต่ าสุด  
   โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.378-2531 พบว่า ค่าการดูดซึมน้ าของตัวอย่างทดสอบ  
P-10 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่ตัวอย่างทดสอบ P-20 และ P-30 จะมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานมาก (ค่าการ
ดูดซึมน้ า ≤ ร้อยละ 10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ค่าการดูดซึมน้ าแต่ละกอ้นเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

  
  4. ก าลังต้านทานแรงดัดตามขวาง 
  ผลการทดสอบก าลังต้านทานแรงดัดตามขวาง พบว่า ปริมาณเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เพิ่มมากข้ึน
จะส่งผลให้ค่าก าลังดัดที่ได้มีค่าต่ าลง เนื่องจากเยื่อกระดาษเป็นสารอินทรีย์ เมื่อน ามาผสมกับปูนซีเมนต์ซึ่งมีปฏิกริยิา 
ไฮเดรช่ันท าให้เกิดการกัดกร่อนกระดาษในระยะยาว มีผลต่อพฤติกรรมและความสามารถในการต้านทานต่อ  
แรงกระท าจึงส่งผลให้ค่าก าลังดัดมีค่าต่ าลง เมื่อท าการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.378-2531 (พิจารณาเฉพาะ
ตัวอย่างทดสอบที่ใส่เศษกระดาษหนังสือพิมพ์) พบว่า แผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วน
ร้อยละ 10 ทุกแผ่น มีค่าก าลังดัดตามขวางสูงกว่ามาตรฐาน (ก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางแต่ละก้อน ≥ 25 ksc) 
ในขณะที่อัตราส่วนอ่ืนมีค่าต่ ากว่ามาก ดังภาพท่ี 8 
  นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางเฉลี่ย พบว่า แผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษ
กระดาษหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 มีค่าก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 
ซึ่งมเีท่ากับ 30.33 ksc  (ก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางเฉลี่ย ≥ 30 ksc)ดังภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 

มอก.378-2531 ค่าการดูดซึมน้ าแต่ละก้อน ≤ ร้อยละ 10 
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ภาพที่ 8 ก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางแต่ละก้อนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ก าลังต้านทานแรงดัดตามขวางเฉลี่ยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาคุณสมบัติของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ พบว่า ปริมาณของเศษ

กระดาษหนังสือพิมพ์จะส่งผลต่อคุณสมบัติโดยรวมของแผ่นพื้นทางเท้าที่เตรียมได้ กล่าวคือ เมื่อปริมาณของเศษ
กระดาษหนังสือพิมพ์เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าความหนาแน่น และค่าก าลังค่าต่ าลง ในขณะที่ค่าการดูดซึมน้ าจะมี
ค่าสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (สมบูรณ์, 2548) ที่ศึกษาคอนกรีตมวลเบาผสมเศษกระดาษ และ (ก่อพงศ์ และขวัญใจ, 
2559) ที่ศึกษาคุณภาพด้านกายภาพและเชิงกลของวัสดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต์ด้วยเศษกระดาษเหลือใช้ 

 โดยแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 มีค่าการดูดซึมน้ า และก าลัง
ต้านทานแรงดัดตามขวางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 378-2531 ในขณะที่อัตราส่วนอื่นไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ได้จะมีน้ าหนักที่เบากว่าแผ่นพื้นที่มี
ขายตามท้องตลาดและมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้งานจริง 

มอก.378-2531 ก าลังดัดแต่ละก้อน ≥ 25 ksc 
 

มอก.378-2531 ก าลังดัดเฉี่ย ≥ 30 ksc 
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