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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาคุณสมบัติของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน โดยนําเถาปาลมน้ํามันมาลด

ปริมาณซีเมนตมอรตารในอัตราสวนรอยละ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 โดยน้ําหนักของปูนซีเมนตตามลําดับ เพื่อ

หาคาการรับกําลังอัดของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 77-2545 

ซึ่งใชแบบหลอตัวอยางขนาด 9 x 6.50 x 19 เซนติเมตร จํานวน 252 กอนและเพื่อหาคาการรับกําลังดัดของซีเมนต

บล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน ตามมาตรฐาน ASTM C348 ซึ่งใชแบบหลอตัวอยางขนาด 4 x 4 x 16 เซนติเมตร 

จํานวน 252 กอน รวมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 504 กอน จากนั้นทําการบมตัวอยางในน้ําที่ระยะเวลา 3, 7, 21, 28, 

56 และ 90 วันตามลําดับ 

จากการทดสอบพบวา ซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันที่อายุการบม 28 วัน ในอัตราสวนรอยละ 10, 15, 

20, 25 และ 30 จะมีคากําลังอัดประลัยลดลงรอยละ 14.36, 39.74, 46.66, 51.98, 56.05 แตมีคากําลังอัดประลัย

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.00 ที่อัตราสวนรอยละ 5 ของซีเมนตบล็อกมาตรฐานตามลําดับ และคากําลังดัดประลัยของซีเมนต

บล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันที่ระยะเวลาการบม 28 วัน จะมีคาลดลงรอยละ 11.89 ที่อัตราสวนรอยละ 30 แตมีคา

กําลังรับแรงดัดประลัยเพิ่มขึ้นที่รอยละ 7.42, 16.51, 8.97, 21.25, 29.72 ที่อัตราสวนรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 

ของซีเมนตบล็อกมาตรฐานตามลําดับ กลาวโดยสรุปวา “ซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันในอัตราสวนรอยละ 5 ท่ี

อายุการบม 28 วัน จะมีคากําลังอัดประลัยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 และคากําลังดัดประลัยเพิ่มขึ้นที่รอยละ 7” 

คําสําคัญ : OPA  เถาปาลมน้ํามัน  ซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน  กําลังอัดและกําลังดัดประลัย. 

 

ABSTRACT 
The research presents a study of engineering properties of cement blocks mixed with oil palm 

ash (OPA) by using the OPA instead of cement to the mixing proportions of cement percentages by 5, 

10, 15, 20, 25 and 30 respectively. The compressive strength of cement blocks was based on the 

standard of TIS 77-2545 and ASTM C348. The specimens that were used to determine the compressive 

strength and flexural strength with in 3, 7, 21, 28, 56 and 90 days water curing time were 252 pieces of 

9 × 6.50 × 19 cm. and 4 × 4 × 16 cm. cement blocks, respectively. The specimens were used to 

determine the compressive and flexural strengths with 504 pieces of cement blocks. 
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The results revealed that the ultimate compressive strength of cement mortar by using the OPA 

as an alternative for cement within 28-day curing period at mixing ratios of 10, 15, 20, 25 and 30 

exhibited reduced compressive strengths by 14.36%, 39.74%, 46.66%, 51.98% and 56.05%. However, 

the ultimate compressive strength increased by 1.00% at 5% cement mortar. On the other hand, the 

flexural strength of cement mortar mixed with the OPA at 28-day curing age exhibited a reduced 

flexural strength by 11.89% at the proportion of 5%. In addition, at mixing ratios of standard cement 

mortar by 5, 10, 15, 20, and 25 the flexural strength increased by 7.42%, 16.51%, 8.97%, 21.25% and 

29.72%, respectively. The conclusion by using the OPA instead of cement to the mixing proportions of 

cement 5 percentages in 28 days water curing time were increased by 1% for compressive strength 

and increased by 7% for flexural strength of standard cement mortar. 
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คํานํา  

งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยที่ตอเนื่องจากการศึกษาคุณสมบัติของซิเมนตมอรตาผสมเถาปาลมน้ํามัน (เทอด

ศักดิ์, 2551) “โดยการนําเถาปาลมน้ํามันมาลดปริมาณปูนซิเมนตในอัตราสวนรอยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 

ตามลําดับ (โดยน้ําหนัก) เพื่อหาคากําลังอัดประลัยของซิเมนตมอรตา ตามมาตรฐาน ASTM C109 ซึ่งใชแทง

ตัวอยางลูกบาศกขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร จํานวน 252 กอน จากนั้นทําการบมชื้นตัวอยางในน้ําที่ระยะเวลาอายุ 

3, 7, 14, 21, 28, 56 และ 90 วันตามลําดับ จากการวิจัยพบวา เมื่อนําเถาปาลมน้ํามันมาผสมเพื่อลดปริมาณของ

ปูนซิเมนต โดยที่คากําลังอัดประลัยของซิเมนตมอรตาที่อายุการบม 28 วันในอัตราสวนของเถาปาลมน้ํามันตอปูนซิ

เมนตโดยน้ําหนักรอยละ 30, 40 และ 50 ตามลําดับจะมีคาลดลงรอยละ 5.01, 26.23 และ 28.00 ตามลําดับของซิ

เมนตมอรตามาตรฐานและที่อัตราสวนรอยละ 10 และ 20 จะมีคากําลังอัดประลัยสูงกวารอยละ 17.47 และ 4.18 

ตามลําดับของซิเมนตมอรตามาตรฐาน” ตอมาไดมีแนวความคิดวา ถานําเถาปาลมน้ํามันมาลดปูนซีเมนตใน

ซีเมนตบล็อกก็นาจะไดประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชนี้มากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อเปนการ

หาคากําลังอัดและกําลังดัดประลัยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน ในอัตราสวนซีเมนตหรือซีเมนตผสมเถา

ปาลมน้ํามันรอยละ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ตามลําดับโดยน้ําหนักและทําการบมซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลม

น้ํามันในน้ําที่อายุหรือระยะเวลา 3, 7, 21, 28, 56 และ 90 วันตามลําดับ โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้คือ (1) ทํา

การทดสอบกําลังอัดของซีเมนตบล็อก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 77-2545 โดยใชแบบหลอ

ตัวอยางขนาด 9 x 6.5 x 19 เซนติเมตร จํานวน 252 กอน (2) ทําการทดสอบกําลังดัดของซีเมนตบล็อก ตาม

มาตรฐาน ASTM C348 โดยใชแบบหลอตัวอยางขนาด 4 x 4 x 16 เซนติเมตร จํานวน 252 กอน (3) อัตราสวน

ซีเมนตหรือซีเมนตผสมเถาปาลมน้ํามันตอทรายเทากับ 1 : 2.75 โดยน้ําหนัก (4) ทําการวิเคราะหองคประกอบทาง

เคมีของเถาปาลมน้ํามันโดยใชเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะหแบบ Semi-quantitative X-ray fluorescence 

Spectrometry Analysis (5) วัสดุที่ใชในการผสมทําซีเมนตบล็อกมีวัสดุผสมหลักคือ (ก) ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภทที่ 1  (ข) ทรายหยาบจากจังหวัดราชบุรี นํามารอนผานตะแกรงรอนเบอร 30 และใหคางตะแกรงเบอร 100 
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ตามมาตรฐาน (ค) วัสดุผสมเพิ่ม ไดแก เถาปาลมน้ํามันจากจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกรรมวิธีการเผาเชื้อเพลิง

เพื่อผลิตไฟฟาของโรงงาน (ประมาณ 800-900 ºC) กอนนําไปรอนผานตะแกรงเบอร 100 โดยนําไปผสมเพื่อลด

ปริมาณปูนซีเมนตตามอัตราสวน 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 % ของน้ําหนักปูนซีเมนต (ง) น้ําประปาสะอาดดื่ม

ได (6) จํานวนตัวอยางที่ใชในการทดสอบกรณีทดสอบกําลังอัดใชตัวอยางจํานวน 6 กอนตออายุการบมตามสัดสวน

ตางๆ รวมทั้งหมด 252 กอน และการทดสอบกําลังดัดใชตัวอยางจํานวน 6 กอนตออายุการบมตามสัดสวนตางๆ 

รวมทั้งหมด 252 กอน รวมทั้งสิ้น 504 กอน ซึ่งมีหลักการทํางานโดยสังเขปดังนี้คือ (1) หาคุณสมบัติของเถาปาลม

น้ํามันวาเปนวัสดุปอซโซลานประเภทใด (2) หากําลังอัดของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน โดยใชแบบหลอเปน

บล็อกขนาด 9 x 6.5 x 19 เซนติเมตร (3)  หากําลังดัดของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน โดยใชแบบหลอเปนบล็อก

ขนาด 4 x 4 x 16 เซนติเมตร ประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ (1) ทําใหทราบคากําลังอัดและกําลังดัดของซีเมนต

บล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันในอัตราสวนที่แตกตางกันและอายุการบมที่แตกตางกัน (2) ทําใหไดกราฟความสัมพันธ

ของคากําลังอัดและกําลังดัดของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันในอัตราสวนที่แตกตางกันและอายุการบมที่

แตกตางกัน และ (3) ทําใหทราบถึงอัตราสวนที่เหมาะสมของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน 

ปาลมน้ํามัน  เปนพืชตระกูลปาลมที่มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปแอฟริกา (พรชัย, 2523)  เปนพืชที่ใหผลผลิตน้ํามันตอ

หนวยพื้นที่สูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด (ประมาณ 640-800 กิโลกรัมน้ํามันตอพื้นที่การปลูก 1 ไร) เปนพืชที่ใหน้ํามัน

จากเปลือกผลปาลมประมาณ 22% ของน้ําหนักทะลาย และที่สําคัญที่สุดในยุคน้ํามันปโตรเลียมแพงปาลมน้ํามันถูก

ใชเปนวัตถุในการผลิตเมทิลเอสเตอรเพื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลหรือที่เรียกวา ไบโอดีเซล 

นั่นเอง  ชนิดของพันธุปาลมน้ํามัน พันธุปาลมน้ํามันที่มีความสําคัญมีอยู 3 ชนิดคือ (ก) พันธุดูรา (Dura) เปนพันธุที่

มีเปลือกหนามาก 6-8 มิลลิเมตรใหผลผลิตคอนขางสูง ปจจุบันใชเปนตนแมพันธุสําหรับปรับปรุงพันธุเพื่อผลิต

ลูกผสม (ข) พันธุฟสิเฟอรา (Pisifera) เปนพันธุที่มีกะลาบางมากหรืออาจจะไมมีกะลา ผลผลิตตอตนคอนขางต่ํา

นิยมใชเปนพอพันธุสําหรับปรับปรุงพันธุเพื่อผลิตลูกผสม (ค) พันธุเทเนอรา (Tenera) เปนพันธุลูกผสมระหวางพันธุ

ดูรากับพันธุฟสิเฟอรา เปนพันธุที่มีกะลาบางประมาณ 0.5–4 มิลลิเมตร มีเปลือกชั้นนอกใหน้ํามัน 60-90 % ของ

น้ําหนักผลผลิตจึงนิยมปลูกเปนการคา 
 

            
 

          ภาพที่ 1  ตนปาลมน้ํามัน                        ภาพที่ 2  ผลและทะลายปาลมน้ํามัน 

เถาปาลมน้ํามัน (Palm Oil Ash) เปนวัสดุผลพลอยไดจากการนํากากของปาลมน้ํามัน ไดแก เศษเสนใย

ปาลม ผลปาลม กะลาปาลมและทลายปาลม เผาเปนเชื้อเพลิงใหกับหมอกําเนิดไอน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดยมี

อุณหภูมิท่ีใชในการเผาไหมประมาณ 800-900ºC องคประกอบทางเคมีของเถาปาลมน้ํามัน (ปริญญาและชัย, 
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2552.) พบวาผลรวมของ SiO2, Al2O3  และ Fe2O3 ของเถาปาลมน้ํามันมีคารอยละ 70 มีปริมาณ SO3 ต่ํากวารอย

ละ 5 และปริมาณ LOI รอยละ 10 ดังนั้นเมื่อพิจารณาองคประกอบทางเคมีของเถาปาลมน้ํามันตามมาตรฐาน 

ASTM C 618 พบวา เถาปาลมน้ํามันสามารถจัดเปนวัสดุปอซโซลาน Class N  

ผลกระทบของเถาปาลมน้ํามันตอคอนกรีตสด (ปริญญาและชัย, 2552.) กลาวคือ การดูดน้ําของเถาปาลม

น้ํามัน จะทําใหระยะเวลาการกอตัวเริ่มตนของคอนกรีตผสมเถาปาลมน้ํามันยาวนานขึ้นกวาคอนกรีตที่ไมมีเถา

ปาลมน้ํามันประมาณ 15-20 นาที เมื่อแทนที่ปูนซีเมนตรอยละ 10-20 และการกอตัวจะนานกวาคอนกรีตที่ไมผสม

เถาปาลมน้ํามันประมาณ 40-60 นาที เมื่อแทนที่ปูนซีเมนตรอยละ 30-40 สําหรับเกณฑกําหนดองคประกอบทาง

เคมีของปอซโซลานทั้งสามชั้นคุณภาพ N, F และ C ตามมาตรฐาน ASTM C618-08a 2008 สารประกอบผลรวม

ของ SiO2  Al2O3 และ Fe2O3 มีคาไมนอยกวารอยละ 70, 70 และ 50 ตามลําดับ SO3 มีคาไมเกินรอยละ 4, 5 และ 

5 ตามลําดับ ความชื้นไมเกินรอยละ 3 และการสูญเสียเนื่องจากการเผาไมเกินรอยละ 6 ทั้งสามชั้นคุณภาพ

ตามลําดับ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ ไดแก (1) ชุดทดสอบหาความถวงจําเพาะของซีเมนต (2) ชุด

ทดสอบหาความถวงจําเพาะและความหนาแนนของวัสดุ (3) ชุดทดสอบการวิเคราะหขนาดมวลรวมละเอียดดวย

ตะแกรงเบอรตางๆ เชน 16, 30, 50,100 และ 200 ตามลําดับ (4) ชุดทดสอบการไหลแผ (5) แบบหลอบล็อกเพื่อหา

กําลังอัดตามมาตรฐานขนาด 9 x 6.5 x 19 เซนติเมตร (6) แบบหลอบล็อกเพื่อหากําลังดัดตามมาตรฐานขนาด 4 x 4 

x 16 เซนติเมตร(7) เครื่องผสมซีเมนตมอรตารแบบหมอผสม (Mixing Bowl) (8) เครื่องทดสอบ Universal Testing 

Machine (9) เครื่องชั่งน้ําหนัก (10) เตาอบ (11) ถุงมือ (12) นาฬิกาจับเวลา (13) กระบอกตวงน้ํา  (14) อางน้ํา

สําหรับบมซีเมนตมอรตาร (15) เครื่องมือวัดขนาดละเอียด เชน เวอรเนียร เปนตน 

วิธีการทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของเถาปาลมน้ํามัน โดยใชเครื่องมือ X-ray fluorescence 

spectrometer, Phillips PW-2404 และเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหคือ Semi-quantitative X-ray fluorescence 

Spectrometry Analysis ในสภาวะที่อุณหภูมิ 25±5°C คาความชื้นสัมพัทธ 60±10% R.H. สวนการเตรียม

ตัวอยางในการวิเคราะหโดยผสมตัวอยางดวย Binder (C38H76N2O2) ในอัตราสวน 5 : 1 โดยน้ําหนัก และอัด

ตัวอยางใหเปนเม็ดขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.2 ซม. (โดยถายภาพขยายกอนและหลังการบด ดังแสดงในภาพที่ 9 

และ 10)  

วิธีการหาปริมาณน้ําที่เหมาะสมโดยทดสอบการไหลแผ (Flow Table Test) ตามมาตรฐาน ASTM C124 

เนื่องจากเถาปาลมน้ํามันมีความตองการปริมาณน้ํามากในตอนเริ่มแรกซึ่ง W/B จึงมีอัตราสวนคอนขางสูง เชน 

กรณีการหาคากําลังอัดของซิเมนตมอรตาปกติ (อัตราสวน 0 %) ใชอัตราสวนผสมซิเมนตตอทราย 1 : 2.75 ปริมาณ

ซิเมนต 200 กรัม ปริมาณทราย 550 กรัมและปริมาณน้ํา 144 กรัมจะใช W/C = 0.72 เปนตน  
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ภาพที่ 3 แบบหลอซีเมนตบล็อกเพื่อรับกําลังอัด                ภาพที่ 4 แบบหลอซีเมนตบล็อกเพื่อรับกําลังดัด 

  
ภาพที่ 5 กอนซีเมนตบล็อกตวัอยางเพื่อรับกาํลังอัด            ภาพที่ 6 กอนซีเมนตบล็อกตัวอยางเพื่อรับกําลังดัด 

 

วิธีการทดสอบกําลังอัดประลัยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน โดยใชแบบหลอตัวอยางขนาด 9 x 6.5 

x 19 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 77-2545 จํานวนตัวอยางละ 6 กอนตอหนึ่งอายุของการบม 3, 7, 21, 28, 56 

และ 90 วัน ตามอัตราสวนน้ําหนักเถาปาลมน้ํามันตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 

ตามลําดับ จํานวนทั้งหมด 252 กอน ซึ่งไดผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1 

วิธีการทดสอบกําลังดัดประลัยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน โดยใชแบบหลอตัวอยางขนาด 4 x 4 x 

16  เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C348 จํานวนตัวอยางละ 6 กอนตอหนึ่งอายุของการบม 3, 7, 21, 28, 56 

และ 90 วัน ตามอัตราสวนน้ําหนักเถาปาลมน้ํามันตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 

ตามลําดับ จํานวนทั้งหมด 252 กอน ซึ่งไดผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2  

                     
  ภาพที่ 7  ตัวอยางขณะทําการทดสอบหาคากําลังอัด       ภาพที่ 8  ตัวอยางขณะทําการทดสอบหาคากําลังดัด 

 

ผลการทดสอบและวิจารณ 
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเถาปาลมน้ํามันกลาวคือ ลักษณะรูปรางและอนุภาคของเถา

ปาลมน้ํามัน กอนทําการบดพบวา เถาปาลมน้ํามันมีลักษณะรูปรางโดยรวมคอนขางหยาบ มีความพรุนสูง รูปราง

กลมมนติดตอกันเปนกลุมกอนและขนาดไมสม่ําเสมอ (ดังแสดงในภาพที่ 9) ซึ่งแสดงภาพถายขยายแบบ SEM ที่มี
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กําลังขยาย500  1,000  2,000 และ 10,000 เทาตามลําดับ หลังจากการบดมีลักษณะอนุภาคเปนเหลี่ยมมุม รูปราง

ไมแนนอนอนุภาคมีขนาดและความพรุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเถาปาลมน้ํามันกอนการบด (ดังแสดงในภาพที่ 

10) ซึ่งแสดงภาพถายขยายแบบ SEM ที่มีกําลังขยาย 500  1,000  2,000 และ 10,000 เทาตามลําดับ 
 

    
 

ภาพที่ 9  เถาปาลมน้ํามันขยาย 500  1,000  2,000 และ 10,000 เทา กอนการบด 
 

    
 

ภาพที่ 10  เถาปาลมน้ํามันขยาย 500  1,000  2,000 และ 10,000 เทา หลังการบด 

 ผลการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีและการทดสอบเถาปาลมน้ํามัน จากหองปฏิบัติการเอกซเรยดิฟ

แฟรกชั่นและเอกซเรยฟลูออเรสเซนส  หนวยวิจัยลักษณะเฉพาะของวัสดุของศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

(MTEC) ระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2553 (ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ, 2553.) ซึ่ง

ไดผลการวิเคราะหและการทดสอบดังตอไปน้ีคือ สารประกอบ CaO รอยละ 12.56  SiO2 รอยละ 62.33  K2O รอย

ละ 6.30  SO3 รอยละ 2.61  P2O5 รอยละ 5.56  MgO รอยละ 4.69  CI รอยละ 0.40  Fe2 O3 รอยละ 2.48  Al2O3 

รอยละ 2.41  MnO รอยละ 0.17  SrO รอยละ 0.03  Rb2O) รอยละ 0.04  NiO รอยละ 0.02  CuO รอยละ 0.07  

TiO2 รอยละ 0.20  Na2O รอยละ 0.09  ZrO2 รอยละ 0.03  Cr2O3 รอยละ 0.01 รวมปริมาณของออกไซดทั้งหมด

รอยละ 100 (% wt) จึงพอสรุปไดวา ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาปาลมน้ํามัน มีองคประกอบหลัก

คือ SiO2, CaO, K2O และ ปริมาณรอยละ 62.33, 12.56 และ 6.30 ตามลําดับ สวนองคประกอบรองคือ Al2O3, 

Fe2O3, MgO, SO3 และสารประกอบอื่นๆ ปริมาณรอยละ 2.41, 2.48, 4.96, 2.61 และ 6.35 ตามลําดับ  

 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเถาปาลมน้ํามันพบวา มีคาความถวงจําเพาะเทากับ 2.14 และ

ผลการทดสอบเปอรเซ็นตการรอนผาน/คางบนตะแกรง (Sieve Analysis) ของเถาปาลมน้ํามันพบวามีการคางตระ

แกรงเบอร 20, 40, 60, 100, 200 และ Pan รอยละเทากับ 5.42, 5.48, 8.48, 14.7, 58.5 และ 7.01 ตามลําดับ 

สําหรับในการทดสอบนี้จะใชเฉพาะเถาปาลมน้ํามันที่ผานตระแกรงเบอร 100 โดยจะมีปริมาณรอยละ 65.51 ของ

ปริมาณเถาปาลมน้ํามันทั้งหมด ความถวงจําเพาะของปูนซีเมนตปอรตแลนดเทากับ 3.15 ความถวงจําเพาะของ

มวลรวมละเอียดเทากับ 2.49 การดูดซึมของซีเมนตบล็อกผสมเถาเถาปาลมน้ํามัน มีคารอยละ 0.16 

 ผลการทดสอบคากําลังอัดประลัยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันตามอัตราสวนตางๆ โดยน้ําหนัก

เถาปาลมน้ํามันตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ตามลําดับ เมื่ออายุการบมเปน 3, 7, 21, 

28, 56, และ 90 วันดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสรุปไดดังนี้คือ (ก) คากําลังรับแรงอัดประลัยของซีเมนตบล็อกผสมเถา
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ปาลมน้ํามันที่อายุการบม 3 วันมีคาลดลงรอยละ 17.57, 27.36, 39.28, 40.30, 52.95, 51.43 (ข) อายุการบม 7 วัน

มีคาลดลงรอยละ 17.59, 39.56, 50.27, 42.95, 50.47, 50.08 (ค) อายุการบม 21 วันมีคาลดลงรอยละ 17.95, 

23.65, 30.17, 34.23, 40.66, 49.33 (ง) อายุการบม 28 วันมีคาลดลงรอยละ 14.36, 39.74, 46.66, 51.98, 56.05 

แตมีคากําลังอัดประลัยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.00 ที่อัตราสวนรอยละ 5 (จ) อายุการบม 56 วันมีคาลดลงรอยละ 33.92, 

29.12, 24.33, 37.85, 41.27, 48.93 (ฉ) อายุการบม 90 วันมีคาลดลงรอยละ 22.43, 12.59, 12.65, 9.66, 9.70, 

33.97 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1 คากําลังอัดประลัยเฉลี่ยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน (ตารางซายมือ) คารอยละกําลังอัด

ประลัยเฉลี่ยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน เปรียบเทียบกับซีเมนตบล็อกมาตรฐาน (ตารางขวามือ) 

 
 

ผลการทดสอบกําลังดัดประลัยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันตามอัตราสวนตางๆ โดยน้ําหนักเถา

ปาลมน้ํามันตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ตามลําดับ เมื่อมีอายุการบมเปน 3, 7, 21, 28, 

56, และ 90 วัน ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสรุปไดดังนี้คือ (ก) กําลังรับแรงดัดประลัยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลม

น้ํามันที่อายุการบม 3 วันมีคาลดลงรอยละ 6.74, 5.75, 38.29, 45.30, 43.23 แตมีคากําลังรับแรงดัดประลัยเพิ่มขึ้น

ที่รอยละ 8.21 ที่อัตราสวนรอยละ 5 (ข) อายุการบม 7 วันมีคากําลังรับแรงดัดลดลงรอยละ 6.71, 19.84, 47.42, 

32.47, 46.00, 60.96 (ค) อายุการบม 21 วันมีคากําลังรับแรงดัดลดลงรอยละ 5.60, 26.74, 20.62, 33.31, 34.62, 

34.73 (ง) อายุการบม 28 วันมีคาลดลงรอยละ 11.89 ที่อัตราสวนรอยละ 30 แตมีคากําลังรับแรงดัดประลัยเพิ่มขึ้น

ที่รอยละ 7.42, 16.51, 8.97, 21.25, 29.72 ที่อัตราสวนรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ของซีเมนตบล็อก (จ) อายุ

การบม 56 วันมีคาลดลงรอยละ 9.45, 1.11, 10.44, 11.79 แตมีกําลังรับแรงดัดประลัยเพิ่มขึ้นที่รอยละ 5.54, 2.28 

ที่อัตราสวนรอยละ 20, 25 ของซีเมนตบล็อก (ฉ) อายุการบม 90 วันมีคาลดลงรอยละ 9.06, 9.40, 2.87, 7.29 แตมี

คากําลังรับแรงดัดประลัยเพิ่มขึ้นที่รอยละ 12.08, 3.08 ที่อัตราสวนรอยละ 20, 25 ของซีเมนตบล็อกตามลําดับ  
 

ตารางที่ 2 คากําลังดัดประลัยเฉลี่ยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน (ตารางซายมือ) คารอยละกําลังดัด

ประลัยเฉลี่ยของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน เปรียบเทียบกับซีเมนตบล็อกมาตรฐาน (ตารางขวามือ) 
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แผนภูมิที่ 1  กราฟแสดงกําลังอัดประลัยของตัวอยางทดสอบซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน 

 

แผนภูมิที่ 2  กราฟแสดงกําลังดัดประลัยของตัวอยางทดสอบซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน 

 

สรุปผลและเสนอแนะ   
สรุปผลจากการวิจัยพบวา (1) จากผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาปาลมน้ํามัน โดยใชเทคนิค 

x -ray fluorescence พบวา สารประกอบผลรวมของ SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 = 62.33 + 2.41 + 2.48 = 67.22 < 

70 (ไมเขาหลักเกณฑ) การสูญเสียเนื่องจากการเผารอยละ 10 > 6 (ไมเขาหลักเกณฑ) และ SO3 รอยละ 2.61 < 4 

(เขาหลักเกณฑ) ดังนั้นเถาปาลมน้ํามันชุดนี้นาจะอนุโลมเปนวัสดุปอซโซลานชั้นคุณภาพ N ตามมาตรฐาน ASTM 

C618-08a 2008 และ (2) อัตราสวนที่เหมาะสมคือ ซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามันในอัตราสวนรอยละ 5 ที่อายุ

การบม 28 วัน ซึ่งจะใหคากําลังอัดประลัยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 และคากําลังดัดประลัยเพิ่มขึ้นที่รอยละ 7  

ขอเสนอแนะ (1) ใหคํานึงถึงอัตราสวนของน้ําตอวัสดุประสาน (W/B) ดวย เพราะจะมีผลโดยตรงตอกําลัง

อัดและความคงทนของซีเมนตบล็อก (2) สามารถนําเถาปาลมน้ํามันในอัตราสวนรอยละ 5 ไปใชเปนองคประกอบ

เพิ่มในการทําเปนซีเมนตบล็อกรูปแบบตางๆ ได (3) มวลรวมละเอียดของซีเมนตบล็อกอาจจะเปลี่ยนจากทรายเปน

หินฝุนก็ได 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ บริษัท ไทยทาโลวแอนดออยล จํากัด จ.สุราษฏรธานี ที่ใหความอนุเคราะหตัวอยางเถาปาลม

น้ํามันและขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยนายปรเมธ ศรีมาตร  นายภัทร

นาวิก ขวัญเมือง  นายมนัส พานิชย  นายวีรพล วงษเจริญและนายอนิรุต  พรหมมาตร และขอขอบคุณเจาหนาที่

ทุกๆ ทานที่ไมไดกลาวนามในที่นี้ที่ชวยใหการวิจัยสําเร็จลงดวยดี ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกๆ ทานที่ให

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบทความนี้ดวยความจริงใจ 
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