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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรง
ด้วยเส้นใยกัญชง โดยใช้เศษเหลือทิ้งจากการปลูกและแปรรูปกัญชง ในเขตพื้นที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มาใช้
เป็นเส้นใยเสริมแรงในอัตราส่วนต่างๆ ร่วมกับปูนซีเมนตแ์ละทราย เพื่อพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืองานเชิง
โครงสร้าง ซึ่งคณะผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลของเส้นใยกัญชงที่มีต่อสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพ ของไฟ
เบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมได้ โดยท าการศึกษาและทดสอบสมบัติดังกล่าวตามมาตรฐาน ASTM และผลที่ได้จากการวิจัย 
พบว่า เส้นใยกัญชงที่ใช้จะส่งผลต่อสมบัติเชิงกลโดยเฉพาะค่าก าลังรับแรงอัดที่ลดลง แต่จะช่วยเพิ่มค่าความสามารถ
ในการต้านทานแรงดัดที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซีเมนต์ และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า ปริมาณของ
เส้นใยกัญชงที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อสมบัติเชิงกลที่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ: เส้นใยกัญชง / มอร์ต้าซีเมนต์ / สมบัติทางกล / สมบัติทางกายภาพ 
 

Abstract 
 This research focus on the improvement of mechanical and physical properties of hemp 
fiber reinforced in mortar cement by using the leftovers from the cultivation and processing of 
hemp in the area of Phop Phra District, Tak Province. It is used as hemp fiber, cement and sand in 
various ratios. The aim of this research to develop the fiber cement for use in the construction and  
structural. In these work we focused on the effect of hemp fiber on the mechanical and physical 
properties of fiber cement. ASTM standards were used for testing the mechanical and physical 
properties of samples. The results showed that the hemp fiber used will affect the mechanical 
properties, especially the compressive strength. But it will increase the flexural strength that is 
higher compared to cement mortar. In this research, it was also found that different amounts of 
hemp fibers had different effects on mechanical properties. 
Keywords: Hemp Fiber / Cement Mortars / Mechanical Properties / Physical Properties 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปูนซีเมนต์และคอนกรีตเป็นวัสดุที่นิยมน ามาใช้งานเชิงโครงสร้างและงานด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากปูนซีเมนต์มีคุณลักษณะเฉพาะตัว คือ มีค่าความต้านทานต่อแรงกด (Compressive 
Strength) (Juradin et al., 2021 ; Merta and Tschegg, 2013) นอกจากนั้นปูนซีเมนต์ยังมีราคาต่อหน่วยไม่สูง
มาก แต่ข้อจ ากัดหรือข้อเสียของปูนซีเมนต์คือ มีค่าความต้านทานต่อการโค้งงอ (Flexural Strength) ค่อนข้างต่ า 
และไม่ต้านทานต่อแรงกระแทก ซึ่งข้อจ ากัดนี้สามารถแก้ไข้ได้โดยการเติมเส้นใยหรือวัสดุอื่นที่มีค่าความยืดหยุ่ นเข้า
ไปในโครงสร้างของคอนกรีต ยกตัวอย่างเช่น วัสดุในกลุ่มโลหะ คาร์บอน แก้วหรือกระจก เส้นใยอะรามิด หรือการใช้
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เส้นใยพอลิเมอร์สังเคราะห์ (Srinivasarao et al., 2016 ; Labib, 2018) ซึ่งวัสดุและเส้นใยที่กล่าวมาข้างต้นจะไป
ช่วยเพิ่มสมบัติด้านความยืดหยุ่นให้กับปูนซีเมนต์และคอนกรีตแต่จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
 การใช้เส้นใยธรรมชาติจากพืชซึ่งจัดเป็นเส้นใยประเภทเซลลูโลสที่มีองค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย
ธาตุหลัก ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน เส้นใยประเภทนี้จะมีสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงและความ
ยืดหยุ่น เช่น เส้นใยจากพืชชนิดต่างๆ เส้นใยจากผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงเส้นใยที่ได้จากเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตร มาเป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้
ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มสมบัติในด้านการทานต่อการโค้งงอและการต้านทานต่อแรงกระแทกของปูนซีเมนต์และ
คอนกรีตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการน าเส้นใยธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของ
ปูนซีเมนต์และคอนกรีตให้เหมาะสมต่อการใช้งาน (Hayo, 2004) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้เส้นใยธรรมชาติมี
ข้อดีกว่าการใชเ้ส้นใยแก้ว เน่ืองจากเส้นใยธรรมชาติมีน้ าหนักน้อยกว่า มีสมบัติด้านการย่อยสลายทางชีวภาพที่ดีกว่า 
(Wang and Wang, 2004) แต่การน าเส้นใยธรรมชาติมาใช้ก็พบว่ามีผลเสียต่อสมบัติด้านต่างๆ ของปูนซีเมนต์และ
คอนกรีต เช่น มีค่าการดูดซึมน้ าที่ค่อนข้างสูง ไม่ต้านทานต่อภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นด่างสูง 

กัญชง เป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่กัญชงจะมีต่อมน้ ามันน้อยกว่ากัญชา 
และจัดอยู่ในพืชซึ่งให้ประโยชน์หลักทางด้านสิ่งทอเป็นส าคัญ เนื่องจากเส้นใยของกัญชงมีลักษณะการจัดเรียงตัวเป็น
แนวตั้งสม่ าเสมอ เส้นใยกัญชงจึงจัดเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง มีความแข็งแรงและมีสมบัติด้าน
ความเหนียวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่น รวมถึงมีผลการวิจัยที่ระบุว่าการน าเส้นใยกัญชงมาแปร
รูปให้เป็นไฟเบอร์ที่มีความบริสุทธิ์จะได้เส้นใยที่มีลักษณะเด่นด้านความแข็งแรงและการทนต่อความร้อนได้เทียบเท่า
กับเหล็ก หากน าเส้นใยมาบดจนละเอียดเป็นผงจะสามารถใช้ผลิตเป็นคอนกรีตที่มีความแข็งแรงและทนไฟได้เป็น
อย่างดี ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจในการน าเส้นใยกัญชงมาใช้เป็นส่วนเสริมแรงในปูนซีเมนต์เพื่อประยุกต์ใช้
งานเชิงโครงสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการน าชิ้นส่วนต่างๆ ของกัญชงมาประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิง
วัสดุศาสตร์และเชิงพาณิชย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกัญชงโดยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่
ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงด้านความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์โดยใช้เส้นใยกัญชงเป็นส่วนเสริมแรงส าหรับ
การประยุกตใ์ช้งานเชิงโครงสร้าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา) เส้นใยกัญชง ทราย
ละเอียด น้ าสะอาด สารเพิ่มความหล่อลื่น และแม่แบบโลหะส าหรับหล่อชิ้นตัวอย่างทดสอบ 2 ขนาด คือ แม่แบบ
ส าหรับหล่อชิ้นงานเพื่อทดสอบก าลังรับแรงอัด ขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 5x5x5 เซนติเมตร และแม่แบบส าหรับ
หล่อชิ้นงานเพื่อทดสอบก าลังรับแรงดัด ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1  และเครื่องทดสอบแรงกด
อัดคอนกรีต (Compression Testing Machine) 
 ขั้นตอนและวิธีในการด าเนินการวิจัย 
 การเตรียมเส้นใยกัญชง น าเส้นใยกัญชงที่ผ่านกระบวนการอบแห้งจากแปลงปลูกในพื้นที่ อ าเภอพบ
พระ จังหวัดตาก จากนั้นน ามาคัดเลือกเพื่อแยกสิ่งเจือปนจากนั้นน ามาตัดให้มีความยาว 5 เซนติเมตร  
 การเตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบสมบัติของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชง ซึ่งอัตราส่วนผสมชอง
ชิ้นงานทดสอบมาตรฐาน (Hemp-0.00) ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด และน้ าสะอาด ส าหรับอัตรา
ส่วนผสมของชิ้นงานทดสอบมาตรฐานที่มีการเติมเส้นใยกัญชง Hemp-0.17 Hemp-0.34 และ Hemp-0.68 
ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด น้ าสะอาด และเส้นใยกัญชงในปริมาณร้อยละ 0.17 0.34 และ 0.68 
ตามล าดับ โดยอัตราส่วนผสมของชิ้นงานที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นน า
ส่วนผสมที่ได้เทลงในแม่แบบส าหรับหล่อชิ้นงาน ท าการถอดแบบเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง จากนั้นน าชิ้นงานที่ขึ้น
รูปได้ไปศึกษาสมบัติทางกายภาพ และน าชิ้นงานบ่มน้ าเป็นเวลา 28 วัน ส าหรับทดสอบทดสมบัติเชิงกล 



 
 
 

780 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราส่วนผสมในการเตรียมชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ 

* Hemp-0.00 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์มาตรฐาน 
 Hemp-0.17 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยกัญชงร้อยละ 0.17  โดยปริมาตร 
 Hemp-0.34 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยกัญชงร้อยละ 0.34  โดยปริมาตร 
 Hemp-0.68 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยกัญชงร้อยละ 0.68  โดยปริมาตร 
 
 ส าหรับการศึกษาและทดสอบสมบัติของชิ้นตัวอย่างทดสอบในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย การทดสอบ
สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น (Bulk Density) และลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว (Surface) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพิจารณาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับการขึ้นรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยกัญชง และการทดสอบ
สมบัติเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์ ได่แก่ การทดสอบหาค่าก าลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ ASTM C109 (ASTM, 2006b) (ASTM C 109)  โดยน าชิ้นตัวอย่างทดสอบ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร ในแต่
ละอัตราส่วนผสม จ านวน 3 ตัวอย่าง ท าการทดสอบหาค่าก าลังรับแรงอัดและหาค่าเฉลี่ย และการทดสอบหาค่า
ความสามารถในการต้านทานแรงดัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C78-84 (ASTM C 293)  
โดยชิ้นตัวอย่างทดสอบ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร ในแต่ละอัตราส่วนผสม จ านวน 3 ตัวอย่าง ท าการทดสอบหาค่า
ความต้านทานแรงดัดและหาค่าเฉลี่ย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาและวิเคราะหผ์ลการวิจัย   
 

 

(ก) 

 

(ข) 

ภาพที่ 1 แม่แบบโลหะส าหรับหล่อชิ้นตัวอย่างทดสอบ (ก) ส าหรับหล่อชิ้นงานเพือ่ทดสอบก าลังรับแรงอัด ขนาด 
5x5x5 เซนติเมตร และ (ข) ส าหรับหล่อชิ้นงานเพื่อทดสอบความสามารถในการต้านทานแรงดัด ขนาด 4x16x4 

เซนติเมตร 

ชิ้นตัวอย่าง 
ปูนซีเมนต์ 

(กรัม) 
ทราย 
(กรัม) 

น้ าสะอาด 
(กรัม) 

เส้นใยกัญชง 
(กรัม) (%, V/V) 

Hemp-0.00 450 1,350 250 0.00 0.00 
Hemp-0.17 450 1,350 250 2.40 0.17 
Hemp-0.34 450 1,350 250 4.80 0.34 
Hemp-0.68 450 1,350 250 9.60 0.68 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานวิจัยในงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุง

สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงส าหรับการใช้งานเชิงโครงสร้าง  
คณะผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชง และการศึกษาสมบัติ
ทางกลของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภายนอก (Surface) ของชิ้นตัวอย่างทดสอบที่ขึ้นรูปโดยใช้ปริมาณ
ของเส้นใยกัญชงในอัตราส่วนผสมต่างๆ มีลักษณะทางกายภาพภายนอกที่ใกล้เคียงกัน คือ มีลักษณะเป็นชิ้นไฟเบอร์
ซีเมนต์ของแข็งสีเทาเข้ม และลักษณะของพื้นผิวมีความแตกต่างกันซึ่งแปรผันตามปริมาณของเส้นใยกัญชงที่มีใน
ส่วนผสมดังแสดงในภาพที่ 2 กล่าวคือ ในชิ้นตัวอย่างทดสอบที่มีปริมาณของเส้นใยกัญชงสูงจะก่อให้เกิดรูพรุนหรือ
ฟองอากาศที่ชัดเจนกว่า รวมทั้งมีเส้นใยบางส่วนกระจายออกมาที่พิ้วด้านนอกของชิ้นงาน ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมาของชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์ (2550) โดยชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมได้มีน้ าหนักและค่าความ
หนาแน่นที่แตกต่างกันตามอัตราส่วนผสมที่ใช้ โดยตัวอย่างที่มีอัตราส่วนของเส้นใยธรรมชาติในส่วนผสมที่สูงจะมี
น้ าหนักและค่าความหนาแน่นที่น้อยกว่า (เอกสิทธิ์ เทียนมาศ และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี, 2563) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
ที่มีอัตราส่วนของเส้นใยธรรมชาติในส่วนผสมที่ต่ ากว่า ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Lertwattanaruk and 
Suntijitto, 2015) 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างชิ้นงานไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ 

ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร และขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 
 

ตารางที่ 2 แสดงน้ าหนักของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบโดย
แม่แบบที่ใช้ในการหล่อมีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 4x16x4 เซนติเมตร โดยท าการชั่งน้ าหนักชิ้นตัวอย่างหลังจาก
การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ 24 ชั่วโมง ซึ่งพบว่า น้ าหนักของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ในทุกอัตราส่วนมีค่าที่ใกล้เคียง
กัน ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณเส้นใยกัญชงที่เติมเข้าไปในส่วนผสมมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันจึงท าให้น้ าหนักส่วนใหญ่
ขึ้นกับปริมาณของปูนซีเมนตี่ใช้ และส าหรับชิ้นตัวอย่างที่มีการเติมปริมาณของเส้นใยกัญชงที่อัตราส่วนร้อยละ 0.68 
โดยปริมาตร จะมีน้ าหนักน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นว่าการมีปริมาณของเส้นใย
ธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของชิ้นงานที่ลดลง (Asasutjarit, et al, 2009)     
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ตารางท่ี 2 แสดงอัตราส่วนผสมในการเตรียมชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 

  
และจากการศึกษาเกี่ยวกับค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ

แบบโดยแม่แบบที่ใช้ในการหล่อมีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 4x16x4 เซนติเมตร พบว่า ชิ้นตัวอย่างที่มีปริมาณ
ของเส้นใยกัญชงสูงในส่วนผสม จะมีเส้นใยกัญชงกระจายและแทรกตัวอยู่ในส่วนต่างๆ ของชิ้นงานได้มากกว่า จึง
ส่งผลโดยตรงต่อค่าความหนาแน่นและค่าร้อยละของการดูดซึมน้ าของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ดังแสดงในภาพที่ 
3 และภาพที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paris, et al. (2016) และค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์
ซีเมนต์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร มีแนวโนมเช่นเดียวกับชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร คือ 
น้ าหนักของชิ้นตัวอย่างจะลดลงตามปริมาณของเส้นใยกัญชงในส่วนผสมที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลท าให้ค่าความ
หนาแน่นของชิ้นงานลดลงตามปริมาณของเส้นใยกัญชงที่เพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงข้ามชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มี
ปริมาณร้อยละของเส้นใยกัญชงที่สูงกว่ามากจะมีค่าร้อยละของการดูดซึมน้ าที่สูงขึ้น เนื่องจากเส้นใยกัญชงที่เติมเข้า
ไปเป็นเส้นใยธรรมชาติจึงมีความสามารถในการดูดซึมน้ าและความชื้นสูงกว่าปูนซีเมนต์  

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าร้อยละของการดูดซึมน้ าของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 

ชิ้นตัวอย่าง 
เส้นใยกัญชง น้ าหนักเฉลี่ยชิ้นตัวอย่าง 

(กรัม) (กรัม) (%, V/V) 
Hemp-0.00 0.00 0.00 534.20  1.81 
Hemp-0.17 2.40 0.17 528.60  0.94 
Hemp-0.34 4.80 0.34 509.15  1.08 
Hemp-0.68 9.60 0.68 508.07  1.96 
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 ส าหรับการทดสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบขนาด 
4x16x4 เซนติเมตร โดยใช้เส้นใยกัญชงเป็นส่วนผสม โดยการหาค่าความสามารถในการต้านทานแรงดัดของชิ้น
ตัวอย่างที่เตรียมได้ตามมาตรฐาน ASTM C109 (ASTM, 2006b) ผลจากการทดสอบ พบว่า ค่าความสามารถในการ
ต้านทานแรงดัดของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์มีค่าที่ลดลงเมื่อในส่วนผสมมีปริมาณร้อยละโดยปริมาตรของเส้นใย
กัญชงที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการน าเส้นใยจากธรรมชาติ 
เช่น เส้นใยกล้วย เส้นใยมะพร้าว หรือฟางข้าว มาเป็นส่วนผสมส าหรับขึ้นรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ (ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ 
และอัญชิสา สันติจิตโต, 2555) ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัย พบว่า ค่าความสามารถในการต้านทาน
แรงดัดของไฟเบอร์ซีเมนต์มาตรฐาน (Hemp-0.00) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.25 MPa และไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เติมเส้นใย
กัญชงเข้าไปในส่วนผสมที่อัตราส่วนร้อยละ 0.17 0.34 และ 0.68 โดยปริมาตร จะมีค่าความสามารถในการต้านทาน
แรงดัดเฉลี่ย เท่ากับ 55.78 54.19 และ 43.25 Mpa ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าความสามารถในการต้านทานแรงดัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร 

 
และจากการศึกษาค่าก าลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยท าการทดสอบตามมาตรฐาน 

ASTM C78-84 ส าหรับการทดสอบในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ชิ้นตัวอย่างทดสอบไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร ที่
ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อแบบ พบว่า ค่าก าลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีการเติมเส้นใยกัญชงเข้าไปในส่วนผสมมี
แนวโน้มที่ลดลงเมื่อมีปริมาณของเส้นใยกัญชงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อผสมปูนซีเมนต์ ทราย และน าเข้าด้วยกันจน
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นอย่างสมบูรณ์และผ่านการบ่มตามระยะเวลาที่เหมาะสมความสามารถในการรับแรงอัดจะมี
ค่าที่สูงขึ้น ส าหรับสาเหตุที่ชิ้นตัวอย่างทดสอบไฟเบอร์ซีเมนต์ Hemp-0.69 ที่มีปริมาณของเส้นใยกัญชงในส่วนผสม
ร้อยละ 0.69 โดยปริมาตร มีค่าก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นตัวอย่างทดสอบอื่น เนื่องจากการ
ที่มีปริมาณของปูนซีเมนต์และทรายต่ าสุด ดังแสดงในภาพที่ 6 จากผลการทดสอบข้างต้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์คืออัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์และทรายที่ใช้เป็นส่วนผสมหลัก เมื่อมีการ
เติมเส้นใยกัญชงซึ่งจัดเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าความสามารถในการดูดซึมน้ าที่สูง เส้นใยกัญชงจะเข้าไปแทรกตัว
ในชิ้นงานและส่งผลให้สมบัติเชิงกลโดยเฉพาะค่าก าลังรับแรงอัดลดลง แต่เส้นใยกัญชงซึ่งสมบัติด้านความเหนียวและ
ความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซีเมนต์ 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าก าลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใย
กัญชงส าหรับการประยุกต์ใช้งานใช้งานเชิงโครงสร้างในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของไฟเบอร์
ซีเมนต์คืออัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์และทรายที่ใช้เป็นส่วนผสมหลัก เมื่อมีการเติมเส้นใยกัญชงซึ่งจัดเป็นเส้นใย
ธรรมชาติ ที่มีค่าความสามารถในการดูดซึมน้ าที่สูง เส้นใยกัญชงจะเข้าไปแทรกตัวในชิ้นงานและส่งผลให้สมบัติ
เชิงกลโดยเฉพาะค่าก าลังรับแรงอัดลดลง แต่เส้นใยกัญชงซึ่งสมบัติด้านความเหนียวและความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซีเมนต์ ดังนั้นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยกัญชงในโครงสร้างจะมี ค่า
ความสามารถในการต้านทานแรงดัดที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซีเมนต์ และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า 
ปริมาณของเส้นใยกัญชงที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใย  

และส าหรับเส้นใยกัญชงที่คณะผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเศษเหลือทิ้งจากกลุ่มเกษตรกร ซึ่งถือ
เป็นการน าเศษเหลือทิ้งที่ไม่มีมูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกหนึ่งช่องทาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เนื่องจากเส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีน้ าหนักเบาและมีความเหนียวที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการ
เพิ่มสัดส่วนของเส้นใยกัญชงที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มีสมบัติเชิงกล โดยเฉพาะค่าความสามารถในการ
ต้านทานแรงดัด และสามารถน าไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานเป็นอิฐมวลเบาได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจปรับเปลี่ยนขนาดของเส้นใยกัญชง หรือการน าส่วนประกอบอื่นๆ ของกัญชง
มาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้กัญชงต่อสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์
เสริมแรง 

 
เอกสารอ้างอิง 

ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์. (2550). เส้นใยธรรมชาติส าหรับวัสดุผนังอาคาร. กรุงเทพฯ : คณะพลังงานและวัสดุ  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และอัญชิสา สันติจิตโต. (2555, พฤศจิกายน). คุณสมบัติของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใย

ธรรมชาติจากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์มเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ 
 การผังเมือง, 9(1), 113-124. 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี. (2563). คุณสมบัติของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 (น. 92-100). 
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

Asasutjarit, C., Charoenvai, S., Hirunlabh, J. and Khedari, J. (2009). Material and Mechanical 
Properties of Pretreated Coir-based Green Composite. Composites Part B : Engineering, 
40(7), 633-637. 

Hayo M.G. van der Werf. (2004). Life cycle analysis of field production of fibre hemp, 
 the effect of production practices on environmental impacts. Euphytica, 140, 13-23. 
Juradin, S., Boko, I., Grubesa, I., N., Jozic, D., and Mrakovcic, S. (2021). Influence of different 

treatment and amout of Spanish broom and hemp fibers on the mechanical properties of 
reinforced cement mortars. Construction and Building Materials, 273(2021). 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121702. 

Labib, W. (2018). Fibre Reinforced Cement Composites, Chapter 3 in Cement Based Materials 
Book. London, UNITED KINGDOM : IntechOpen Limited. 

 
 



 
 
 

785 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

Lertwattanaruk, P. and Suntijitto, A. (2015). Properties of natural fiber cement materials containing  
 coconut coir and oil palm fibers for residential building applications. Construction  
 and Building Materials, 94, 664-669.  
Merta, I. and Tschegg, E.K. (2013, March). Fracture energy of natural fibre reinforced concrete. 

Construction and Building Materials, 40(2013), 991-997. 
Srinivasarao, P., Reddy, T, V., Reddy, T.,R.,P. (2016). Experimental Study on Compressive Strength 

of Concrete by using Different Fibres at various Replacement. International Journal for 
Innovative Research in Science & Technology, 3(5), 18-25. 

Wang, Z. Li, L. and Wang, X. (2004), Compressive and flexural properties of hemp fiber 
 reinforced concrete. Fibers and Polymers, 5(3), 187-197. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


