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บทคัดย่อ   
 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่พัฒนาจากการใช้เส้นใย
ธรรมชาติที่เป็นเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ เส้นใยกล้วย เส้นใยอ้อย และเส้นใยผักตบชวา ใน
อัตราส่วนต่างๆ ร่วมกับซีเมนต์เพสต์ ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งคณะผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของเส้นใยธรรมชาติที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล ของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมได้ โดยศึกษาและทดสอบสมบัติ
ดังกล่าวตามมาตรฐาน ASTM ซึ่งผลจากการวิจัย พบว่า การใช้เส้นใยธรรมชาติประเภทเส้นใยกล้วยในส่วนผสม ส่งผลให้ไฟ
เบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมได้มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้างได้      
 
ค าส าคัญ: ไฟเบอร์ซีเมนต์ / สมบตัิทางกายภาพ / สมบัตเิชิงกล / เส้นใยธรรมชาต ิ
  
Abstract  
 The objective of this research is to develop fiber cement from natural fiber occurring resource for 
construction industry. Banana fiber, Sugar crane fiber and Eichhornia crassipres fiber was employed as raw 
materials. It was considered as a waste from agriculture at Kamphaeng Phet Province. The role of banana 
fiber can be enhanced physical properties, mechanical properties based on ASTM standard. Utilization of 
banana fiber can be reinforced into fiber cement for construction industry. 
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บทน า 
           ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber Cement) จัดเป็นวัสดุที่ใช้ในงานช่างและงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ไม่ใช่ผลติผลที่ได้
จากไม้ แตเ่ป็นการน าวสัดุชนิดอ่ืนมาผสมกับไม้และสารเคมีบางชนิด (ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และอัญชิสา สันติจิตโตม, 2555) 
ได้แก่ ปูนซีเมนต์ สารพอลิเมอร์ และสารเติมแต่งเพิม่เตมิอื่นๆ เพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ที่มสีมบัติที่เทียบเทา่กับไมส้ าหรับใช้งานใน
ด้านต่างๆ การน าไมม้าแปรรูปส าหรับใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากจะเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อมนษุย์ท้ังทางตรงและทางอ้อมแล้ว การน าไม้มาใช้งานยังส่งผลต่อต้นทนุในการผลติที่สูงและการ
ดูแลรักษาผลติภณัฑ์ที่ท าจากไม้ตอ้งได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษ ซึ่งวัสดุในกลุ่มไม้จดัเป็นหนึ่งในทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
ล าดับต้นๆ เพราะนอกจากจะใหค้วามชุ่มชื้น ช่วยรักษาผิวหน้าดิน เปน็แหล่งต้นน้ า ช่วยเพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุ และต้นไม้
ยังเป็นแหล่งอาหารทีส่ าคญั รวมถงึสามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรคหรือบ ารุงร่างกายใหม้ีความแข็งแรงได้อีกด้วย 
  นอกจากน้ี ต้นไม้สามารถน ามาใช้งานได้แทบทุกส่วน ทั้ง ล าต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล และราก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ทรัพยากรป่าไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศลดจ านวนลงอย่างเหน็ได้ชัด หนึ่งในวิธีการแก้ไขปญัหาการลดจ านวนลงของ
ทรัพยากรป่าไม้คือการพัฒนาวสัดหุรือผลิตภณัฑ์ที่มสีมบตัิที่เสมือนหรือใกล้เคียงไม้มาใช้ทดแทน ซึ่งผลิตภณัฑไ์ม้เสมือนหรือที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่าไม้เทยีม ในภาคอุตสาหกรรมหรือช่ือทางการค้าโดยทั่วไปมักเรยีกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ ไฟเบอร์ซเีมนต์ถูก
น ามาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายมากข้ึนในงานอุตสาหกรรม (นฏา พชยนันท์, 2553) เช่น ใช้ในการท าเฟอร์นิเจอร์หรือ
งานโครงสรา้ง (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, 2553) ท าชุดโต๊ะเก้าอี้ ตู้ เตียง เนือ่งด้วยไฟเบอร์ซเีมนตม์ี
สมบัตเิด่นหลายๆ ด้าน เช่น ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อสัตว์และแมลงศัตรูไม้ และทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีค่า
ความแข็งแรงสูง และทีส่ าคัญไฟเบอร์ซีเมนต์ยังเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ผ่านมามีนักวิจยัจ านวนมากที่ท าการศึกษาและพัฒนาสมบตัิของไฟเบอร์ซีเมนต์ เช่น การน าเส้นใยธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ (มณีรัตน์ ปญัญพงษ์, 2548) อาทิ เส้นใยที่ได้จากผลติผลทางการเกษตร ได้แก่ เศษฟางข้าว เปลือกทุเรียน เส้น
ใยมะพร้าว เส้นใยจากปาล์มน้ ามนั (ประชุม ค าพุฒ, 2550) และเศษเหลือท้ิงที่ได้จากการเกษตรชนิดอื่นๆ (ปราโมทย์ วีรานุกูล 
และคนอ่ืนๆ, 2554) รวมถึงเส้นใยสังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยพอลโิพรพิลีน เส้นใยไนลอน และยังรวมถึงการน ากากของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม มาเป็นส่วนผสมส าหรับท าเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อให้ได้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มลีักษณะและสมบัติที่ใกลเ้คียงกับ
ไม้จริงที่มีอยู่ในธรรมชาต ิ(อาคม ปาสีโล, 2550) ส าหรับขั้นตอนและวิธีในการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการ
น าเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติหรือเสน้ใยสังเคราะห์มาผสมกับปูนซีเมนต์และอาจมีการเติมสารปรับแต่งสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม แล้ว
ท าการขึ้นรูปด้วยวธิีการเฉพาะของแต่ละบริษัท ซึ่งวิธีการขึ้นรูปที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ การหล่อแบบ เนื่องจาก
สามารถท าได้ง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายทีสุ่ด (เอกสิทธิ์ เทียนมาศ และสรุเชษฐ์ ตุ้มม,ี 2563)  
 คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคดิในการน าเสน้ใยธรรมชาติทีไ่ด้จากเศษเหลือท้ิงทางการเษตรที่มีมากและหาได้ง่ายในพื้นที่
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ เส้นใยจากต้นกล้วย เส้นใยจากต้นผักตบชวา และเส้นใยอ้อย มาเป็นวัตถุดบิส าหรับท าเป็นไฟเบอร์
ซีเมนต์ โดยใช้วิธีการหล่อแบบในการขึ้นรูปช้ินงาน จากนั้นท าการศกึษาและทดสอบสมบัติด้านต่างๆ ของไฟเบอร์ซีเมนต์ 
เพื่อให้ได้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีประสทิธิภาพเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมพื้นฐานได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาและออกแบบวิธีในการขึ้นรูปและสมบตัิของไฟเบอร์ซเีมนตโ์ดยใช้เส้นใยธรรมชาติจากเศษเหลือท้ิงทาง
การเกษตร 
            2. เพื่อศึกษาและทดสอบสมบัตดิ้านต่างๆ ของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมจากเส้นใยธรรมชาตริ่วมกับปูนซีเมนต์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย ปูนซเีมนต์ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา) และเส้นใยธรรมชาติทีไ่ด้
จากเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร ได้แก่ เส้นใยกล้วย เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยอ้อย น้ าสะอาด ทราย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 สารเพิ่มความหล่อลืน่ และแม่แบบโลหะส าหรับหล่อช้ินตัวอย่างทดสอบไฟเบอร์ซีเมนตห์รือซีเมนเพสต์ 2 ขนาด 
คือ แม่แบบส าหรับหล่อช้ินตัวอย่างเพื่อทดสอบก าลังรับแรงกดอัด ขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 5x5x5 เซนติเมตร และ
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แม่แบบส าหรับหล่อช้ินตัวอย่างเพื่อทดสอบก าลังรับแรงดัด ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร และเครื่องทดสอบแรงกดอัดคอนกรีต 
(compression testing machine) 
2. ขั้นตอนและวิธีในการด าเนินการวิจัย 
 การเตรียมเส้นใยธรรมชาติ ท าได้โดย น ากล้วย ผักตบชวา และอ้อย ที่ผ่านการคดัเลือกมาล้างท าความสะอาดแล้ว
ตัดให้ได้ความยาว 5 เซนติเมตร จากนั้นน าไปตม้ในน้ าเดือดเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดเพื่อให้ได้เฉพาะส่วนท่ี
เป็นเส้นใย จากน้ันน าเส้นใยทีไ่ดไ้ปอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
 การเตรียมชิ้นตัวอย่าง ส าหรับช้ินตัวอย่างมาตรฐาน (STD) ประกอบด้วยปูนซีเมนต์และน้ าสะอาด และชิน้ตัวอย่าง
ทดสอบที่มีการเติมเส้นใยกล้วย เสน้ใยผักตบชวา และเส้นใยอ้อย ลงในส่วนผสมในปริมาณร้อยละ 1.00 2.50 5.00 และ 10.0 
โดนน้ าหนัก ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นน าส่วนผสมทีไ่ด้เทลงในแม่แบบส าหรับหล่อช้ินตัวอย่าง เมื่อเวลาผ่านไป 
24 ช่ัวโมง จึงท าการถอดช้ินตัวอย่างออกจากแม่แบบแล้วศึกษาสมบตัิทางกายภาพของไฟเบอร์ซเีมนต ์จากน้ันน าช้ินตัวอย่างท่ี
ได้บ่มน้ าเป็นเวลา 28 วัน เพื่อทดสอบสมบตัิเชิงกล 
 การทดสอบสมบตัิของไฟเบอร์ซเีมนต์ ส าหรบัการทดสอบสมบัติทางกายภาพของไฟเบอร์ซเีมนต์ เพื่อพิจารณาอตัรา
สว่นผสมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วย โดยสมบตัิทางกายภาพที่ศกึษาในครั้งนี้ คือ ค่าความ
หนาแน่น (bulk density) ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว (surface) และค่าความพรุนตัว (apparent porosity) โดยส าหรับ
การทดสอบสมบตัิเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์ในครั้งนี้ ท าการทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบหาค่าก าลังรับแรงอัดของไฟเบอร์
ซีเมนตต์ามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C109 (ASTM, 2006b) (ASTM C 109)  โดยน าช้ินตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 
5x5x5 เซนติเมตร ในแต่ละอัตราส่วนผสม จ านวน 3 ตัวอย่าง ท าการทดสอบหาค่าก าลังรับแรงอัดและหาค่าเฉลี่ย และการ
ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดดัของไฟเบอร์ซีเมนต์ตามมารฐานการทดสอบ ASTM C78-84 (ASTM C 293)  โดยชิ้น
ตัวอย่างไฟเบอร์ซเีมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร ในแตล่ะอัตราสว่นผสม จ านวน 3 ตัวอย่าง ท าการทดสอบหาค่าความ
ต้านทานแรงดัดและหาค่าเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมในการเตรียมชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซเีมนต์ 

ชิ้นตัวอย่าง 
อัตราส่วนของเส้นใย 
(ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

ปูนซีเมนต์ 
(กรัม) 

ทราย 
(กรัม) 

น้ า 
(กรัม) 

เส้นใย 
(กรัม) 

    STD 0.00 500 1000 250 0.00 
    BA1.0 1.00 500 1000 250 5.00 
    BA2.5 2.50 500 1000 250 12.00 
    BA5.0 5.00 500 1000 250 25.00 
    BA10.0 10.00 500 1000 250 50.00 
    EC1.0 1.00 500 1000 250 5.00 
    EC 2.5 2.50 500 1000 250 12.00 
    EC 5.0 5.00 500 1000 250 25.00 
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    EC 10.0 10.00 500 1000 250 50.00 
    SC1.0 1.00 500 1000 250 5.00 
    SC 2.5 2.50 500 1000 250 12.00 
    SC 5.0 5.00 500 1000 250 25.00 
    SC 10.0 10.00 500 1000 250 50.00 

          * STD   หมายถึง ซีเมนตเ์พสต์มาตรฐาน 
 BAxx หมายถึง ซีเมนตเ์พสต์ทีผ่สมเส้นใยกล้วย 
 ECxx หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยผักตบชวา 
 SCxx หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยอ้อย 
 
ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 1. ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพภายนอกของไฟเบอร์ซเีมนต ์พบว่า ช้ินตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมโดยใช้
ปริมาณของเส้นใยธรรมชาติในอัตราส่วนผสมต่างๆ มลีักษณะทางกายภาพภายนอกในลักษณะเดียวกนั คือ มีลักษณะเป็นก้อน
ไฟเบอร์ซเีมนตส์ีเทาเขม้ มีลักษณะของพื้นผิวท่ีแตกต่างกันตามอตัราส่วนของเส้นใย ซึ่งให้ผลสอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีผ่านมา 
(ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน,์ 2550) ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมได้มีน้ าหนักและค่าความหนาแน่นท่ี
แตกต่างกนัตามอตัราส่วนผสมที่ใช้ โดยตัวอย่างที่มีอัตราส่วนของเสน้ใยธรรมชาติในส่วนผสมที่สูงจะมนี้ าหนักและค่าความ
หนาแน่นที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทยีบกับตัวอย่างท่ีมีอัตราส่วนของเสน้ใยธรรมชาติในส่วนผสมที่ต่ ากว่า ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีผ่านมา (Pusit L. & Aachisa S.,2015) 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างไฟเบอร์ซเีมนตท์ี่ข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร และขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 

 
ตารางที่ 2 แสดงน้ าหนักของช้ินตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้จากการหล่อแบบขนาด 5x5x5 เซนติเมตร โดยท าการ

ช่ังหลังจากถอดชิ้นตัวอย่างซีเมนตเ์พสต์ออกจากแบบทันที พบว่า คา่น้ าหนักของช้ินตัวอย่างไฟเบอร์ซเีมนต์มคี่าลดลงตาม
ปริมาณของเส้นใยธรรมชาติทีม่มีากข้ึนในส่วนผสม ซึ่งจะเห็นว่าช้ินตวัอย่างซีเมนต์เพสต์ STD มีค่าเฉลีย่ของน้ าหนักสูงสุด 
ส าหรับค่าน้ าหนักของช้ินตัวอย่างซีเมนตเ์พสต์ทีผ่สมเส้นใยธรรมชาติ พบว่า ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักมคี่าที่ลดลงตามปรมิาณของ
เส้นใยธรรมชาติในส่วนผสมที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากค่าความหนาแน่นของปูนซีเมนต์ปอตแลนด์ที่ใช้มีค่ามากกว่าความ
หนาแน่นมากกว่าค่าความหนาแนน่ของเส้นใยธรรมชาติ จึงส่งผลใหช้ิ้นตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ที่มีปริมาณและอัตราส่วนผสมของ
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เส้นใยธรรมชาติในท่ีสูงกว่ามีน้ าหนักเฉลี่ยและค่าความหนาแน่นท่ีลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาที่แสดงให้เห็นว่าการ
มีปริมาณของเส้นใยธรรมชาติที่เพิม่มากข้ึนจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของช้ินงานท่ีลดลง (Asasutjarit, C., et al, 2009. 
Cook, D. J., et al, 1978. Khedari, J., et al, 2001)      

เนื่องจากในช้ินตัวอย่างซีเมนต์เพลสที่มปีรมิาณของเส้นใยธรรมชาติสงู เส้นใยจะกระจายและแทรกตัวอยู่ในเนื้อ
ช้ินงานได้มากกว่า จึงส่งผลโดยตรงต่อค่าความหนาแน่นและค่าร้อละของการดูดซมึน้ าของช้ินตัวอย่าง ดังแสดงในภาพที่ 2 
และภาพที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Jerry M. Paris, et al, 2016) และผลการศึกษาท่ีได้จากช้ินตัวอย่างไฟเบอร์
ซีเมนต์ที่ข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร พบว่า ผลที่ได้จากการศึกษามีแนวโนม้เป็นไปในทางเดียวกัน คือ 
ค่าน้ าหนักของช้ินตัวอย่างจะลดลงตามปริมาณของเส้นใยธรรมชาตใินส่วนผสมที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลท าให้ค่าความหนาแน่น
ของช้ินงานลดลงตามปรมิาณของเส้นใยธรรมชาติในส่วนผสมทีเ่พิ่มมากข้ึนเช่นกัน แต่ในทางตรงข้ามการที่มีปรมิาณของเส้นใย
ที่มากจะท าให้ไฟเบอร์ซีเมนต์มีคา่การดูดซมึน้ าที่สูงข้ึน เนื่องจากเสน้ใยธรรมชาตมิีรูพรุนเป็นจ านวนมาก 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างไฟเบอรซ์ีเมนตท์ี่เตรียมโดยใช้เส้นใยกล้วยภายหลงัจากผ่านการทดสอบสมบัติเชิงกล (A) STD (B) BA1.0  
(C) BA2.5 (D) BA5.0 และ (E) BA10.0 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของไฟเบอร์ซีเมนต ์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าร้อยละของการดูดซมึน้ าของไฟเบอร์ซเีมนต ์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร 
 
 2. ผลการทดสอบสมบัตเิชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร ที่เตรียมโดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่ได้
จาก กล้วย ผักตบชวา และอ้อย โดยการค่าก าลังรับแรงดัดของช้ินตวัอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ตามมาตรฐาน ASTM C109 (ASTM, 
2006b) ผลจากการทดสอบ พบว่า ค่าก าลังรับแรงดัดของช้ินตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์มีแนวโน้มลดลงเมื่อมีปริมาณของเส้นใย
ธรรมชาติในส่วนผสมมากข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 5 ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับการน าเส้นใยธรรมชาติมา
เป็นส่วนผสมส าหรับผลิตไฟเบอรซ์ีเมนต ์(K,ภูษิต) โดยค่าก าลังรับแรงดัดของไฟเบอรซ์ีเมนต์มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 34.25 MPa 
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ส าหรับไฟเบอรซ์ีเมนต์ที่มีปรมิาณของเส้นใยกล้วยในส่วนผสมร้อยละ 1.0 2.5 5.0 และ 10.0 โดยน้ าหนัก จะมีค่าก าลังรับแรง
ดัด เท่ากับ 66.34 55.39 42.49 และ 31.21 MPa ตามล าดับ ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีปรมิาณของเส้นใยผักตบชวาในส่วนผสมร้อย
ละ 1.0 2.5 5.0 และ 10.0 โดยน้ าหนัก จะมีค่าก าลังรับแรงดัด เท่ากับ 41.98 39.38 26.86 และ 18.52 MPa ตามล าดับ 
และไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีปริมาณของเส้นใยอ้อยในส่วนผสมร้อยละ 1.0 2.5 5.0 และ 10.0 โดยน้ าหนัก จะมีค่าก าลังรับแรงดดั 
เท่ากับ 40.56 37.42 26.86 และ 17.37 MPa ตามล าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 5 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าก าลังรับแรงดัดของไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 
 
 และจากการทดสอบค่าความต้านทานต่อแรงดึงของไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร โดยท าการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM C78-84 ผลจากการทดสอบ พบว่า ค่าความต้านทานต่อแรงดึงของไฟเบอรซ์ีเมนต์ที่ใช้เส้นใยกล้วยและ
เส้นใยผักตบชวามีแนวโน้มทีล่ดลงเมื่อมีปรมิาณเส้นใยมากข้ึน โดยคา่ความต้านทานต่อแรงดึงของไฟเบอร์ซีเมนต์มาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 488.62 MPa ส าหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีปรมิาณของเส้นใยกล้วยในส่วนผสมร้อยละ 1.0 2.5 5.0 และ 10.0 โดย
น้ าหนัก จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึง เท่ากับ 303.87 270.32 240.53 และ 221.26 MPa ตามล าดับ และไฟเบอร์ซเีมนต์ที่
มีปริมาณของเส้นใยผักตบชวาในสว่นผสมร้อยละ 1.0 2.5 5.0 และ 10.0 โดยน้ าหนัก จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึง เท่ากับ 
218.28 118.95 103.49 และ 99.22 MPa ตามล าดับ และยังพบว่าการใช้เส้นใยอ้อยในปริมาณร้อยละ 1.0 2.5 5.0 และ 
10.0 โดยน้ าหนัก คา่ความตา้นทานต่อแรงดึงของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมไดม้ี เท่ากับ 80.76 99.98 94.89 และ 73.56 MPa 
ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าความต้านทานต่อแรงดึงของไฟเบอร์ซีเมนต ์ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 
 
 จะเห็นว่าไฟเบอร์ซเีมนต์ที่มเีส้นใยธรรมชาติในส่วนผสมในปรมิาณที่เหมาะสม จะช่วยท าให้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เตรยีม
ได้มีคา่ก าลังรับแรงดัดทีสู่งกว่าซีเมนต์เพลส จากการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใยธรรมชาติ 3 ชนิด คือ เส้นใยกล้วย 
เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยอ้อย พบว่าปริมาณการใช้เส้นใยกล้วยจะท าให้ไฟเบอร์ซเีมนต์มีสมบัติเชิงกลด้านความสามารถใน
การรับแรงดัดดีทีสุ่ด โดยการใช้เสน้ใยกล้วยท่ีปริมาณ 1.0 2.5 5.0 และ 10.0 จะท าให้ไฟเบอรซ์ีเมนตม์ีค่าการรับแรงดดั 
เท่ากับ 66.34 55.39 และ 42.49 MPa ตามล าดับ ซึ่งมคี่ามากกว่าซีเมนตเ์พลสทีไ่มม่ีเส้นใยธรรมชาตใินส่วนผสม ส าหรับไฟ
เบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมโดยใช้เส้นใยผักตบชวาและเส้นใยอ้อย จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปรมิาณที่เหมาะสมคือควรมี
ค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 ถึง 2.5 โดยน้ าหนัก เนื่องจากการใช้เส้นใยธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสม เส้นใยธรรมชาติที่เตมิเข้า
ไปจะสามารถกระจายและแทรกตวัในช้ินงานได้อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมบัติเชิงกลโดยเฉพาะความสามารถในการรับ
แรงดัด และเมื่อมีการใช้เส้นใยธรรมชาติในปริมาณที่มากเกินไป เส้นใยธรรมชาติจะส่งผลใหส้มบัตเิชิงกลทั้งความสามารถใน
การรับแรงดัด และค่าความต้านทานต่อแรงดึงลดลง เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีความแข็งแรงต่ ากว่าปูนซีเมนต์ ดังนั้นไฟเบอร์
ซีเมนต์ที่มเีส้นใยธรรมชาติแทรกตวัในโครงสร้างจึงมีคา่ความต้านทานต่อแรงดึงลดลง 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับผลของเส้นใยธรรมชาตติ่อสมบตัิทางกายภาพและสมบัตเิชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยการใช้
เส้นใยธรรมชาติจากเศษเหลือท้ิงทางการเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 ชนิด ประกอบด้วย เส้นใยกล้วย 
เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยอ้อย ร่วมกับปูนซีเมนต์ปอรต์แลนธรรมดามาเป็นวตัถุดิบ การศึกษาในครัง้นี้พบว่า ปัจจัยหลักท่ี
ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของไฟเบอรซ์ีเมนต์คือปูนซเีมนต์ เมื่อมีการเตมิเส้นใยธรรมชาติซึ่งมีความแข็งแรงต่ ากว่าปูนซีเมนต์เข้าไป
ในส่วนผสม เส้นใยธรรมชาติจะเขา้ไปแทนท่ีปูนซีเมนต์ จึงส่งผลให้คา่ความต้านทานต่อแรงดึงของไฟเบอร์ซีเมนต์ลดลง แต่เส้น
ใยธรรมชาตมิีสมบัติด้านความเหนยีวและความยืดหยุ่นสูงกว่าปูนซีเมนต์ จึงท าให้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีปริมาณของเส้นใย
ธรรมชาติที่เหมาะสมมีค่าก าลังรับแรงดัดที่สูงกว่าเมื่อเปรยีบเทียบกบัซีเมนตเ์พลสมาตรฐานที่ไม่มีการเติมเส้นใยธรรมชาติ และ
จากการศึกษายังพบว่า ปริมาณการใช้และชนิดของเส้นใยธรรมชาตทิี่เหมาะสมจะช่วยท าให้ไฟเบอรซ์ีเมนต์ที่เตรียมได้มสีมบตัิ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ โดยจากการศึกษาพบว่า ปรมิาณของเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่างร้อยละ 1.0 ถึง 
2.5 โดยน้ าหนัก และการใช้เส้นใยกล้วยจะส่งผลดีต่อสมบัตเิชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์มากกว่าการใช้เส้นใยจากผักตบชวาและ
เส้นใยจากอ้อย 
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