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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด โดยเศษ
ข้าวโพดที่ใช้ประกอบด้วยเปลือกและซังข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร น าเศษ
ข้าวโพดที่ได้มาบดให้มีขนาดความยาวประมาณ 2 – 4 ซม. น ามาใช้แทนที่วัสดุมวลรวมในสัดส่วนร้อยละ 12.5, 25 
และ 50 ท าการขึ้นรูปตัวอย่างขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 
ได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้ า ก าลังรับแรงอัด และก าลังรับแรงดัด จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณของเศษ
ข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่น และก าลังรับแรงอัดมีค่าต่ าลง ในขณะที่ค่าการดูดซึมน้ าจะมีค่าสูงขึ้น 
จากนั้นน าสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดไปท าการขึ้นรูปจริงเป็นคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม. ท าการทดสอบ
ก าลังต้านทานแรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก จากผลการ
ทดสอบ พบว่า คอนกรีตบล็อคที่ผสมเศษข้าวโพดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 12.5 มีค่าก าลังต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.33 เมกะพาสคัล ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ไม่น้อยกว่า 2.50 เมกะพาสคัล)  
ค าส าคัญ: คอนกรีตบล็อก / เศษข้าวโพด / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ก าลังต้านทานแรงอัด 
 

Abstract 
The objective of this research was to determine the appropriate mix ratio of concrete 

blocks mixed with corn remnants. The corn waste used consists of husks and corn cobs, which a 
waste material from harvesting agricultural products and were obtained and crushed into a length 
of approximately 2 – 4 cm to replace the aggregate materials in the proportion of 12.5, 25 and 50 
percent. They were additionally molded with samples of size 5x5x5 cm. and 4x4x16 cm. From 
physical and mechanical properties aspects, the corn remnants were tested in terms of density, 
water absorption, compressive strength, and flexural strength. From the test results, it was found 
that the amount of corn remnants increased and would result in the density values and the 
compressive strength was lower while the water absorption value was higher. Then, they absorbed 
the most suitable mix proportions to make an actual concrete block, size 19x39x7 cm. Further, the 
test compressive strength according to Thai Industrial Standard (TIS) 58-2533 was created, non-
weight bearing concrete block. It was found that concrete blocks mixed with corn remnants in the 
proportion of less than 12.5% had average compressive strength of not less than 3.33 megapascals, 
which was higher than the industrial standard (not less than 2.50 megapascals). 
Keywords: concrete block / corn remnants / Thai Industrial Standard / compressive strength 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากท าให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญก าหนดเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (ดิศสกุล อึ้งตระกูล และกิตติพงศ์ รื่นวงศ์, 2561) 
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  คอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างท าผนังและใช้เป็นที่แพร่หลายมาเป็นเวลาช้า
นาน เนื่องจากเป็นวัสดุที่ผลิตได้ง่าย มีผู้ผลิตจ านวนมากและครอบคลุมในทุกพื้นที่จึงท าให้มีราคาถูก การก่อสร้างยัง
ท าได้เร็วกว่าอิฐมอญเนื่องจากมีขนาดก้อนที่ใหญ่กว่าเป็นอย่างมาก  หากมีการพัฒนาโครงสร้างการผลิตคอนกรีต
บล็อกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน ามาเป็นกรอบแนวคิดการสร้างผลผลิตโดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานก่อสร้าง (ดิศสกุล อึ้งตระกูล และกิตติพงศ์ รื่นวงศ์, 2561) 

เศษข้าวโพดเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นเศษที่เหลือทิ้งจาก
การหักและน าเมล็ดข้าวโพดออกไปแล้วและกลายเป็นเศษเหลือทิ้งอยู่ตามไร่ข้าวโพดและตามบ้านเรือน จนใน
ปัจจุบันมีผู้เล็งเห็นคุณค่าและน าเศษมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เปลือกข้าวโพดน ามาท ากระทง ซังข้าวโพด
น าไปท าถ่านอัดแท่ง ซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดเมื่อน ามาบดละเอียดจะมีลักษณะเป็นเส้นกากใย จึงมีแนวโน้มที่
จะน ามาเป็นวัสดุผสมคอนกรีตบล็อกได้ เนื่องจากขนาดของเส้นใยของเศษข้าวโพดมีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเส้นใย
และกาก ประสานตัวกับวัสดุประสานได้ดีและน้ าหนักเบา   
  จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.58-2533 โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งได้แก่ เศษข้าวโพด มาเป็นส่วนผสม โดย
ท าศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพดเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการน า
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
   ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทรายหยาบ หินฝุ่น น้ าสะอาด และเศษข้าวโพด โดย
ผู้วิจัยจะน าเศษข้าวโพดซึ่งประกอบไปด้วยเปลือกและซังข้าวโพดท าการตากให้แห้ง จากนั้นน าไปบดให้กลายเป็น
เศษมีความยาวประมาณ 2 – 4 ซม. เพื่อรอท าการผสมต่อไป 
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1) ปูนซีเมนต์ 2) ทรายหยาบ 3) หินฝุ่น 4) น้ า 5) เศษข้าวโพด 
ภาพที ่2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

 

  
1) น าเศษข้าวโพดไปบด 2) เศษข้าวโพดที่ใช้ส าหรับงานวิจยั 

ภาพที่ 3 กระบวนการเตรียมเศษข้าวโพด 
 

2. ออกแบบส่วนผสมและขึ้นรูปตัวอย่างทดสอบ 
  ก าหนดและออกแบบส่วนผสมคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ตามตารางที่ 1 โดยก าหนดให้อัตราส่วนน้ า
ต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.75 ท าการขึ้นรูปเป็นตัวอย่างทดสอบ ขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. เพื่อท า
การทดสอบต่อไป  
ตารางท่ี 1 สัดส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด (การผสมโดยวิธีปริมาตร)  

ตัวอย่าง
ทดสอบ 

ปูนซีเมนต์ 
(ส่วน) 

ทราย 
(ส่วน) 

หินฝุ่น 
(ส่วน) 

เศษข้าวโพด 
(ส่วน) 

ร้อยละของเศษ
ข้าวโพด 

STD 1 4 - -  
0.5-3-0.5 1 0.5 3 0.5 12.5 
3-0.5-0.5 1 3 0.5 0.5 12.5 

1-2-1 1 1 2 1 25 
2-1-1 1 2 1 1 25 
3-0-1 1 3 - 1 25 
2-0-2 1 2 - 2 50 

หมายเหตุ :   STD    หมายถึง  สัดส่วนผสมคอนกรีตบล็อกโดยทั่วไป (ตัวอย่างทดสอบควบคุม) 
 X-Y-Z  หมายถึง  สัดส่วนผสมของ ทราย : หินฝุ่น : เศษข้าวโพด 
 

   
1) น าส่วนผสมมาผสมให้เข้ากัน 2) น าส่วนผสมใส่แม่แบบที่เตรียมไว้ 3) ตัวอย่างทดสอบ 

ภาพที่ 4 กระบวนการขึ้นรูปตัวอย่างทดสอบ 
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3. การทดสอบ 
  การศึกษานี้ท าการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด โดย
มีรายละเอียดของกระบวนการทดสอบ ดังนี้ 

1) การดูดซึมน้ า (Absorption) 
             การดูดซึมน้ าสามารถบอกถึงความคงทนของตัวอย่างทดสอบ การทดสอบการดูดซึมน้ า ปกติให้
แช่อิฐในน้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยค่าการดูดซึมน้ า หมายถึง อัตราส่วนระหว่างน้ าหนักของน้ าที่มีอยู่ในตัวอย่าง
ทดสอบ หลังจากน าไปแช่น้ าต่อน้ าหนักที่อบแห้ง  

   ร้อยละการดูดซึมน้ า =   
𝑊𝑤−𝑊𝑠

𝑊𝑠
𝑥 100  (1) 

 
  เมื่อ 𝑊𝑤   คือ  น้ าหนักหลังแช่น้ า, กก. 

𝑊𝑠   คือ  น้ าหนักที่อบแห้ง, กก. 
 

2) ก าลังต้านทานแรงอัด (Compressive strength) 
   ก าลังต้านทานแรงอัด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงอัดต่อพ้ืนที่รับแรง มีหน่วยเป็น  
กก./ตร.ซม. สามารถค านวณได้จากสมการ 

    𝜎 =  
𝑃

𝐴
    (2) 

 
  เมื่อ 𝜎   คือ  ก าลังต้านทานแรงอัด, กก./ตร.ซม 
   𝑃  คือ  แรงอัดสูงสุด, กก. 

𝐴   คือ  พื้นที่รับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบ, ตร.ซม. 
 

3) ก าลังต้านทานแรงดัด (Flexural strength)  
   ก าลังต้านทานแรงดัด หมายถึง ความต้านทานการโก่งเมื่อมีแรงกระท าเป็นจุด การทดสอบก าลัง
รับแรงดัดเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัสของการแตกร้าว (modulus of rupture) ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
สามารถค านวณได้จากสมการ 

    𝐹𝑏 =  
3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2
    (3) 

 
  เมื่อ 𝐹𝑏   คือ  ก าลังต้านทานแรงดัด, กก./ตร.ซม 
   𝑃  คือ  แรงกดสูงสุด, กก. 

𝐿   คือ  ความยาวของตัวอย่างทดสอบ, ซม. 
   𝑏  คือ  ความกว้างของตัวอย่างทดสอบ, ซม. 

𝑑   คือ  ความหนาของตัวอย่างทดสอบ, ซม. 
 

  
1) ก าลังรับแรงอัด 2) ก าลังรับแรงดัด 

ภาพที่ 5 การทดสอบก าลังต้านทานแรงอัด และก าลังต้านทานแรงดัด 
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4) การขึ้นรูปจริง และการทดสอบ 
    ผู้วิจัยจะน าสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดไปท าการขึ้นรูปจริงเป็นคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด 
ขนาด 7x19x39 ซม. และท าการทดสอบก าลังต้านทานแรงอัดตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533  
 

 
ภาพที่ 6 กระบวนการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 7x19x39 ซม. 

 

 
ภาพที่ 7 การทดสอบก าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะพื้นผิว  
  ลักษณะพื้นผิวของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพดที่เตรียมได้จากการวิจัยในครั้งนี้ เมื่อท าการผสม
อัตราส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ตามตารางที่ก าหนด พบว่า ตัวอย่างทดสอบทั้งสองขนาด คือ ขนาด 5x5x5 ซม. และขนาด 
4x4x16 ซม. จะมีลักษณะทางกายภาพพื้นฐานที่คล้ายกัน คือ ตัวอย่างทดสอบทั้งสองขนาดมีสีเทา พื้นผิวด้านหน้า
ชิ้นงานทั้ง 6 ด้านมีลักษณะเรียบ ยกเว้นตัวอย่างทดสอบที่มีการเติมเศษข้าวโพดในส่วนผสมที่มากกว่า 1 ส่วน พื้นผิว
มีลักษณะขรุขระซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีเศษข้าวโพดผสมอยู่ และในตัวอย่างทดสอบที่มีปริมาณเศษข้าวโพดเพิ่มขึ้น
ความขรุขระของพื้นผิวก็จะมากตามไปด้วย ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างทดสอบที่ได้จากการหล่อแบบขนาด 5x5x5 ซม. และขนาด 4x4x16 ซม. 
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2. ค่าความหนาแน่น  
 ส าหรับการหาค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยที่ 28 วัน สามารถหาได้จากการน าตัวอย่างทดสอบที่ได้จากการ

ขึ้นรูปในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ทั้ง 2 ขนาด คือ ขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. มาท าการวัดขนาด และชั่ง
น้ าหนักเพื่อหาค่าความหนาแน่นเฉลี่ย โดยจากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่า
ความหนาแน่นและน้ าหนักของตัวอย่างทดสอบมีค่าลดลง เนื่องจากเศษข้าวโพดมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 855 
กก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าต่ ากว่าวัสดุรวม 1,450 – 1,750 กก./ลบ.ม. (ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จตุรพิทักษ์กุล, 
2553, หน้า 75) เมื่อน ามาแทนที่วัสดุมวลรวมจึงส่งผลให้ค่าน้ าหนักและความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบมีค่า
ต่ าลง ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นแสดงดังภาพที่ 9 

 

 
 

ภาพที่ 9  ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. 
 

 3.  การดูดซึมน้ า 
  ผลการทดสอบค่าร้อยละการดูดซึมน้ าโดยเฉลี่ยที่ 28 วัน ของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. และ 
4x4x16 ซม. ท าการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ ามีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
เนื่องจากเศษข้าวโพดเป็นวัสดุทางธรรมชาติมีค่าการดูดซึมน้ าสูง เมื่อน าไปใส่ในส่วนผสมจึงส่งผลให้ตัวอย่างทดสอบ
มีค่าการดูดซึมน้ าสูงตามไปด้วย โดยตัวอย่างทดสอบ สูตร 0.5-3-0.5, 3-0.5-0.5 และ 1-2-1 มีค่าการดูดซึมน้ าต่ า
กว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม (STD) ผลการทดสอบค่าร้อยละการดูดซึมน้ าแสดงดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10  ค่าร้อยละการดูดซึมน้ าเฉลี่ยของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. 
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4. ก าลังต้านทานแรงอัด 
  ผลจากการทดสอบก าลังต้านทานแรงอัดของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. ท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C109  (ASTM, 1996) จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ก าลัง
ต้านทานแรงอัดมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากเศษข้าวโพดไม่ได้มีสมบัติในการรับแรงอัด เมื่อใส่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจึง
ส่งผลให้ค่าก าลังอัดที่ได้มีค่าต่ าลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างทดสอบควบคุม (STD) พบว่า ตัวอย่าง
ทดสอบที่ใช้เศษข้าวโพด 0.5 ส่วน ทั้ง 2 สูตร (0.5-3-0.5 และ 3-0.5-0.5) ค่าก าลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยที่ 28 วันสูง
กว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม ในขณะที่ตัวอย่างทดสอบที่ใช้เศษข้าวโพด 1 ส่วน ค่าก าลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยที่ 28 
วันมีค่าใกล้เคียงกับตัวอย่างทดสอบควบคุม ดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 ค่าก าลังต้านทานแรงอัดของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 5x5x5 ซม. 

ตัวอย่างทดสอบ 7 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

14 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

28 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

STD 57.47 90.67 132.27 
0.5-3-0.5 115.60 132.59 306.41 
3-0.5-0.5 91.65 100.72 265.01 

1-2-1 60.80 95.00 174.36 
2-1-1 41.05 43.44 103.96 
3-0-1 32.77 45.00 62.23 
2-0-2 13.36 15.56 16.62 

 

 
 

ภาพที่ 11 ค่าก าลังต้านทานแรงอัดของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. 
 

5.  ก าลังต้านทานแรงดัด 
 ผลจากการทดสอบก าลังต้านทานแรงดัดของตัวอย่างทดสอบขนาด 4x4x16 ซม. ท าการทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM C 348-02  (ASTM, 1996)  จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้
ก าลังต้านทานแรงดัดมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากเศษข้าวโพดไม่ได้มีสมบัติในการรับแรงดัด เมื่อใส่ในปริมาณที่
เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ค่าก าลังดัดที่ได้มีค่าต่ าลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างทดสอบควบคุม (STD) พบว่า 
ตัวอย่างทดสอบที่ใช้เศษข้าวโพด 0.5 ส่วน ทั้ง 2 สูตร (0.5-3-0.5 และ 3-0.5-0.5) มีค่าก าลังต้านทานแรงดัดเฉลี่ยที่ 
28 วันสูงกว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม แต่ถ้าใส่เศษข้าวโพดในปริมาณที่มากกว่า 1 ส่วนจะส่งผลให้ค่าก าลังต้านทาน
แรงดัดเฉลี่ยมีค่าต่ ากว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม ดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 ค่าก าลังต้านทานแรงดัดของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 4x4x16 ซม. 

ตัวอย่างทดสอบ 7 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

14 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

28 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

STD 24.72 31.55 41.88 
0.5-3-0.5 41.57 56.75 61.04 
3-0.5-0.5 55.80 60.44 62.02 

1-2-1 38.05 41.20 43.52 
2-1-1 22.77 24.33 26.66 
3-0-1 14.99 18.62 19.19 
2-0-2 5.42 6.13 8.44 

 

 
 

ภาพที่ 12  ค่าก าลังต้านทานแรงดัดของตัวอย่างทดสอบขนาด 4x4x16 ซม. 
 

  จากผลการทดสอบสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด สามารถเลือกสัดส่วนผสมที่
เหมาะสมจ านวน 3 สูตร คือ 0.5-3-0.5, 3-0.5-0.5 และ 1-2-1 เนื่องจากมีค่าก าลังต้านทานแรงอัด และก าลัง
ต้านทานแรงดัดสูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีค่าการดูดซึมน้ าต่ าที่สุด ไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าสัดส่วนผสม
ดังกล่าวมานี้ไปท าการขึ้นรูปจริงเป็นคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 7x19x39 ซม. เพื่อท าการทดสอบต่อไป 
 
สรุปผลการทดสอบการขึ้นรูปจริงของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด 

ผลการทดสอบก าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพดที่ท าการขึ้น รูปจริง ขนาด 
19x39x7 ซม. จ านวน 3 สูตร ท าการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.58-2533 ซึ่งระบุค่าความต้านทานแรงอัดของ
คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก แต่ละก้อนไม่น้อยกว่า 2.00 เมกะพาสคัล และเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.50 เมกะพาสคัล 
ซึ่งได้ผลการทดสอบ ดังภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 แสดงค่าก าลังต้านทานแรงอัดแต่ละก้อนของคอนกรีตบล็อกที่ขึ้นรูปจริง  
 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงค่าก าลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อกที่ขึ้นรูปจริง  
 

  จากผลการทดสอบ พบว่า ค่าก าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด สูตร 0.5-3-0.5 
และ 3-0.5-0.5 (เศษข้าวโพดผสมอยู่ร้อยละ 12.50) มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าก าลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ย และ
ก าลังต้านทานแรงอัดแต่ละก้อน โดยมีค่าก าลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยสูงถึง 3.75 และ 3.33 เมกะพาสคัล ตามล าดับ 
และมีค่าสูงกว่าคอนกรีตบล็อกที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ในขณะที่สูตร 1-2-1 (เศษข้าวโพดผสมอยู่ร้อยละ 25) มี
ค่าก าลังต้านทานแรงอัดที่ได้มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผล
ให้ค่าความหนาแน่นมีค่าลดลง เนื่องจากวัสดุทางธรรมชาติมีค่าความหนาแน่นค่ ากว่าวัสดุมวลรวม เมื่อน าไปผสมกัน
แล้วจึงส่งผลให้ตัวอย่างทดสอบมีความหนาแน่นลดลงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรนุช ดีละมั่น และ
คณะ (2559) ที่ว่า การใช้เส้นใยธรรมชาติที่เป็นผสมในคอนกรีตบล็อกในปริมาณมากท าให้แนวโน้มความหนาแน่น
ลดน้อยลง ในส่วนของค่าการดูดซึมน้ า พบว่า ในงานวิจัยที่ผ่านมา (สุวัฒชัย ปลื้มฤทัย, 2555 ; เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
และสรุเชษฐ์ ตุ้มมี, 2563) เมื่อมีการใส่วัสดุทางธรรมชาติเข้าไปในส่วนผสมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าการดูด
ซึมน้ ามีค่าสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้เช่นเดียวกัน  

แต่ละก้อนไม่น้อยกว่า 2.0 เมกะพาสคัล 

ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะพาสคัล 

ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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  ในขณะที่เมื่อพิจารณาที่ค่าก าลังต้านทานแรงอัด พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าก าลัง
ต้านทานแรงอัดมีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรนุช ดีละมั่น และคณะ (2559) และสุวัฒชัย ปลื้มฤทัย 
(2555) ที่ว่า ปริมาณวัสดุธรรมชาติที่ใส่เข้าไปเป็นส่วนผสมในคอนกรีตบล็อกจะแปรผกผันกับค่าก าลังต้านทาน
แรงอัด โดยปริมาณวัสดุทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าก าลังต้านทานแรงอัดมีค่าลดลงตามไปด้วย  
  อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ปริมาณเศษข้าวโพดที่เหมาะสมจะช่วยท าให้คอนกรีตบล็อกที่ได้มีสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ต้องการ และยังเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง เนื่องจากค่าก าลังต้านทานแรงอัดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสามารถน าไปปรับใช้กับเศษวัสดุธรรมชาติประเภทอื่น ๆ ได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการปรับอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อหาอัตราส่วนที่ดียิ่งขึ้น 
 2. ในการศึกษาในระดับขั้นต่อไป ควรศึกษาด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การระบายความร้อน การฉาบ 
เป็นต้น 
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