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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการผลิตบล็อกปูพ้ืนจากขยะพลาสติก โดยการหาอัตราส่วนในการขึ้นรูป 
และทดสอบความแข็งแรงของบล็อกปูพ้ืนจากขยะพลาสติก เพ่ือหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดให้เหมาะ 
แก่การใช้งาน และน ามาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ทดสอบหาค่าความต้านแรงอัด  
และการดูดซึมน้ าสามารถสรุปผล อภิปราย และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 
 5.1.1 กำรขึ้นรูปบล็อกปูพื้นจำกขยะพลำสติก  

การผลิตบล็อกปูพ้ืนจากขยะพลาสติกทั้ง 3 อัตราส่วน คือ ทรายต่อพลาสติก 50  
ต่อ 20, 50 ต่อ 25 และ 50 ต่อ 30 กรัม พบว่าทั้ง 3 อัตราส่วนสามารถขึ้นรูปได้ โดยได้ชิ้นงานที่มี
ลักษณะผิวหยาบ สีด า และไม่มีการแตกหักเมื่อตัวอย่างบล็อกปูพ้ืนมีอุณหภูมิลดลง  โดยน้ าหนัก 
และขนาดความสูงของบล็อกปูพื้นจะเพ่ิมมากขึ้นตามอัตราส่วนของพลาสติกที่ใช้ในการผสมมากขึ้น 
 5.1.2 กำรหำค่ำควำมต้ำนแรงอัดของบล็อกปูพื้น  

ผลการทดสอบความต้านแรงอัด พบว่าค่าต้านทานแรงอัดของบล็อกปูพ้ืนจากขยะ
พลาสติกที่มีค่าสูงสุด ในอัตราส่วนที่  2 (ทรายต่อพลาสติก 50 ต่อ 25) มีค่า 190.30 กิโลกรัม 
ต่อตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ อัตราส่วนที่  3 (ทรายต่อพลาสติก 50 ต่อ 30) มีค่า 183.40 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าความต้านทานที่น้อยที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 1 (ทรายต่อพลาสติก  
50 ต่อ 20) มีค่า 175.15 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
 5.1.3 กำรหำค่ำกำรดูดซึมน้ ำของบล็อกปูพื้น  

บล็อกปู พ้ืนจากขยะพลาสติกที่มีค่าการดูดซึมน้ าน้อยที่สุด คือ อัตราส่วนที่  3  
(ทรายต่อพลาสติก 50 ต่อ 30)  ร้อยละ 0.44 รองลงมาคือ อัตราส่วนที่ 2 (ทรายต่อพลาสติก 
 50 ต่อ 25)  ร้อยละ 0.65 และที่มีค่าการดูดซึมน้ าที่มากที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 1 (ทรายต่อพลาสติก 
50 ต่อ 20)  มีค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับ ร้อยละ 1.13 โดยค่าการดูดซึมน้ ามีแนวโน้มของร้อยละ 
การดูดซึมแปรผกผันกับปริมาณพลาสติกที่ เพ่ิมมากขึ้น  กล่าวคือค่าการดูดซึมน้ าจะลดลง 
เมื่อเพ่ิมปริมาณพลาสติกในส่วนผสม ซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงของชิ้นงานที่มากข้ึน 
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5.2 กำรอภิปรำยผล 
 
 5.2.1 กำรขึ้นรูปบล็อกปูพื้นจำกขยะพลำสติก  

จากการศึกษาปริมาณพลาสติกในการผลิตบล็อกปูพ้ืนจากขยะพลาสติกให้มีความ
แข็งแรง เหมาะสมแก่การใช้งาน พบว่าจากทั้ง 3 อัตราส่วน ทรายต่อพลาสติก คือ 50 ต่อ 20,  
50 ต่อ 25 และ 50 ต่อ 30 กรัม สามารถขึ้นรูปได้ทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เวชสวรรค์ หล้า
กาศ, 2557) ที่ได้ท าการทดสอบการผลิตบล็อกปูพ้ืนโดยใช้พลาสติกเป็นส่วนผสม ด้วยอัตราส่วนการ
ผสมของวัสดุมวลรวม (พลาสติก) คิดเป็นร้อยละ 25 ของส่วนผสมทั้งหมดพบว่าอัตราส่วนดังกล่าว
สามารถขึ้นรูปบล็อกปูพ้ืนจากพลาสติกได้ โดยอัตราส่วนที่ผสมในการศึกษาครั้งนี้ คือ ทรายต่อ
พลาสติก คือ 50 ต่อ 20, 50 ต่อ 25 และ 50 ต่อ 30 กรัม คิดเป็นร้อยละ 28.6, 33.3 และ 37.5 
ตามล าดับ 
 5.2.2 กำรหำค่ำควำมต้ำนแรงอัดของบล็อกปูพื้น  

การทดสอบค่าความต้านแรงอัดของบล็อกปูพ้ืนจากพลาสติกพบว่า อัตราส่วนที่ 2  
มีความสามารถในการต้านทางแรงอัดได้มากที่สุด ด้วยอัตราส่วนการผสมทรายต่อพลาสติก  
(50 ต่อ 25 กรัม) มีค่าความต้านแรงอัด 190.30 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร คิดเป็น 9.39 เมกะพาส
คัล และอัตราส่วนที่มีค่าความต้านแรงอัดน้อยที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 1 (50 ต่อ 20 กรัม) มีค่าความต้าน
แรงอัด 175.15 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (8.64 เมกะพาสคัล) ซึ่งพบว่าค่าความต้านแรงอัด 
ที่ ได้ จ าก ก ารผ ลิ ต บ ล็ อ กปู พ้ื น จ าก พ ล าสติ ก ใน งาน วิ จั ย นี้ ต่ า ก ว่ าค่ า เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 827-2531 ที่ต้องได้ค่าความต้านแรงอัดของบล็อกแต่ละก้อนมากกว่า 
หรือเท่ากับ 35 เมกะพาสคัล ในขณะที่งานวิจัยของ (เวชสวรรค์ หล้ากาศ, 2557) ที่ได้ท าการทดสอบ
การผลิตบล็อกปูพ้ืน จากพลาสติกด้วยอัตราส่วนของพลาสติกร้อยละ 33 วัสดุมวลรวมทั้งหมด  
มีค่าความต้านแรงอัด (Compressive Strength) โดยเฉลี่ยประมาณ 364 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ซึ่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีในการอัดขึ้นรูป
บล็อกปูพ้ืนใช้แรงกดชิ้นงานขณะน าส่วนผสมลงในพิมพ์และอัดกระทุ้ งให้แน่น จึงท าให้ชิ้นงาน 
มีความแข็งแรงและมีค่าการทดสอบค่าความต้านแรงอัดที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ซึ่งแตกต่างการวิจัยครั้งนี้ที่ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแรงมือจึงอาจท าให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง  
ต่ ากว่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามบล็อกปู พ้ืนที่มีค่าความต้ านทานแรงอัดต่ ากว่ามาตรฐาน  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้เช่นกัน โดยอาจน าไปใช้ท าบล็อกปูทางเดิน หรือบล็อกปูพ้ืนในสวน 
ตกแต่งสนาม หรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่รับแรงกดน้อยลง 
 5.2.3 กำรหำค่ำกำรดูดซึมน้ ำของบล็อกปูพื้น     

การทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ าของบล็อกปูพ้ืนจากพลาสติกเป็นการวิเคราะห์ความ
แข็งแรงของชิ้นงาน โดยหากบล็อกปูพ้ืนมีอัตราการดูดซึมน้ ามาก น้ าจะซึมเข้าไปอยู่ในตัวบล็อกปูพ้ืน
ได้มาก ซึ่งในการใช้งานอาจมาจากน้ าฝน ความชื้น หรือจากการฉีดพ่น และถ้าบล็อกปูพื้นมีอัตราการ
ดูดซึมน้ าที่มากกว่าร้อยละ 20 จะท าให้บล็อกปูพ้ืนเกิดช่วงว่างของอากาศภายในบล็อกท าให้ มี 
การดูดซึมน้ ามาก และมีผลต่อการแตกร้าวของบล็อก หรือกล่าวได้ว่าหากอัตราการดูดซึมน้ ามาก 
จะท าให้ความแข็งแรงของบล็อกปูพ้ืนลดลง   
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โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่าบล็อกปูพ้ืนที่ผลิตตามอัตราส่วนที่ 3 มีค่าการดูดซึมน้ าได้น้อยที่สุด  
ด้วยอัตราส่วนทรายต่อพลาสติก (50 ต่อ 30 กรัม) มีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 0.44 และบล็อกปูพ้ืน 
ที่มีค่าการดูดซึมน้ าที่ มากที่ สุดคือ อัตราส่วนที่  1 (50 ต่อ 20 กรัม ) มีค่าการดูดซึมน้ าอยู่ที่ 
ร้อยละ 1.13 ซึ่งพบว่าค่าการทดสอบการดูดซึมน้ าที่ ได้จากการผลิตบล็อกปู พ้ืนจากพลาสติก 
ที่ได้จากงานวิจัยนี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 827 -2531 ที่ต้องได้ค่า 
การดูดซึมน้ าของแต่ละก้อนต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 แตกต่างกับงานวิจัยของ (ภัทรภณ 
บูรณากาญจน์, 2560)  ได้ท าการผลิตคอนกรีตบล็อกที่มีขวดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรพฟธอลเลต 
(Polyethylene terephthalate; PET) เป็นส่วนประกอบ โดยการทดสอบการดูดซึมน้ าของคอนกรีต
บล็อกที่มีขวดพลาสติก PET เป็นส่วนประกอบซึ่งมีการจัดวางในแต่ละรูปแบบจะมีค่าการดูดซึมน้ า
มากขึ้นตามลักษณะของขวดพลาสติก PET เนื่องจากผิวสัมผัสของขวดพลาสติก PET และคอนกรีต 
มีพ้ืนที่ท าให้น้ าเข้าไปอยู่ระหว่างช่องว่างของขวดพลาสติก PET และคอนกรีต พบว่าคอนกรีตบล็อก 
ที่มีขวดพลาสติก PETเป็นส่วนประกอบ แบบที่  2 โดยจัดเรียงขวดแนวตั้งในคอนกรีตบล็อก 
จ านวน 3 ขวด มีการดูดซึมน้ ามากที่สุด โดยมีค่าประมาณร้อยละ 16.55 และคอนกรีตบล็อกควบคุม 
ที่ไม่มีขวด PET มีการดูดซึมน้ าน้อยที่สุด ซึ่งการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกที่มีขวดพลาสติก PET 
เป็นส่วนประกอบ มีค่ าต่ ากว่าอิฐมอญ อิฐบล็อก และอิฐมวลเบา สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ (วรนุช ดีละมัน และคณะ, 2559) ท าการศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อก
มวลเบาที่ผสมเส้นใยกล้วยเพ่ือเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้ เกิดประโยชน์  
และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าการใช้เส้นใยกล้วยเป็นส่วนผสมในอิฐบล็อกในปริมาณ  
มากท าให้แนวโน้มค่าการดูดซึมน้ าของอิฐบล็อกเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากการผสมเส้นใยกล้วย 
ลงในอิฐบล็อกเป็นการเพ่ิมรูพรุนในก้อนอิฐให้มีมากขึ้นจากลักษณะทางกายภาพเช่นนี้จึงเป็นผล 
ให้ก้อนอิฐสามารถดูดซึมน้ าไว้ได้มากข้ึน เมื่อวิเคราะห์การศึกษาการผลิตบล็อกปูพ้ืนจากขยะพลาสติก
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่าเมื่อปริมาณพลาสติกเพ่ิมมากขึ้น ค่าการดูดซึมน้ าน้อยลง เนื่องมาจากพลาสติก
ที่ได้รับความร้อนจะหลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกับทรายละเอียด ท าให้รูพรุนลดลง 
เมื่อพลาสติกเพ่ิมมากขึ้น โดยจะละลายแทรกปนเข้ากับทรายและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงท าให้ 
บล็อกปูพ้ืนมีความแข็งแรงมากข้ึนนั่นเอง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 
 
 1. ควรศึกษาการขึ้นรูปบล็อกปูพ้ืนในขนาดหรือรูปทรงอ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ในการใช้งานที่
หลากหลาย โดยอาจท าการทดสอบความแข็งแรงเพ่ิมเติมในด้านอื่น ๆ เช่น ความหนาแน่นของบล็อก
หรือสมบัติเชิงกลอื่น ๆ 
 2. ควรศึกษาการระเหยของสารเคมีเมื่อพลาสติกละลายในความร้อน เพ่ือความปลอดภัยใน
การผลิตและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. งานวิจัยนี้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พบว่าค่าทดสอบความ
ต้านแรงอัดต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่เหมาะกับการใช้เป็นวัสดุรับแรงอัดโดยตรง เช่น บล็อกปูพ้ืน
ถนน แต่สามารถน าไปใช้เป็นวัสดุที่ไม่ได้รับแรงอัด เช่น กระเบื้องปูพ้ืน บล็อกทางเดินในสวน โดยอาจ
พัฒนารูปทรงให้มีความเหลากหลาย หรือเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น  
 




