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บทคัดย่อ : งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสูตรการผสมโซดาไฟที่เหมาะสมและศึกษาการเพิ่มกาลังรับแรงดัดในบล็อกดินซี เมนต์
โดยนาใยไผ่ที่ผา่ นการทุบให้แบนมาผสมโซดาไฟ 3 สู ตร พบว่า การผสมโซดาไฟสู ตร 2 ทาให้ได้เส้นใยที่แยกออกง่าย ออกมาเป็ นเส้น
เล็ก มีคุณภาพดีที่สุด จากนั้นนาใยไผ่ที่ได้มาเสริ มในบล็อกดินซี เมนต์ ใช้อตั ราส่ วนผสม ปูนซี เมนต์ : ดินลูกรัง = 1:7 โดยน้ าหนัก
เสริ มใยไผ่ยาว 5 ความยาว คือ 3, 4, 5, 6 และ7 เซนติเมตร ปริ มาณการผสมใยไผ่ 0.05%, 0.0725%, 0.1%, 0.125%และ0.15% โดย
น้ าหนัก และผสมน้ า 11% โดยน้ าหนัก การทดสอบกาลังรับแรงดัดนี้ใช้บล็อกทดสอบขนาด 4x4x16 เซนติเมตร ที่อายุการบ่ม 7, 14,
28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM D1635 เปรี ยบเทียบกับบล็อกดินซี เมนต์ธรรมดา จากผลการศึกษาพบว่า ความยาวของเส้นใยไผ่มีผลทา
ให้กาลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้น แต่ปริ มาณการเสริ มเส้นใยไผ่ที่มากเกินมีผลทาให้กาลังรับแรงดัดลดลง ค่ากาลังรับแรงดัดของบล็อกดิน
ซี เมนต์เสริ มใยไผ่มีค่าสู งสุ ดที่อตั ราส่ วนผสมใยไผ่ 0.0725 % ขนาดเส้นใยไผ่ยาว 7 เซนติเมตร และอายุการบ่ม 28 วัน โดยมีค่าเท่ากับ
58.11 kg./cm2 ซึ่ งมีค่ากาลังรับแรงดัดมากกว่าบล็อกดินซี เมนต์ธรรมดา

Abstract: This research aims to find the right formula of mixed caustic soda and study the increasing of flexural strength of soil
cement blocks. The bamboo fiber that led the panel to crack through 3 recipes found mixed caustic soda caustic soda mix recipe 2
make it easy to separate fibers. Out a small line. Best quality. Then, the bamboo fiber has been added to the soil cement blocks. The
ratio of Portland cement: laterite soil equal 1:7 reinforced bamboo fiber length is 5 sizes 3, 4, 5, 6, 7 cm. used Bamboo fiber mixes
0.05% 0.0725%, 0.1%, 0.125%, and 0.15% by weight mixed at water content 11%. This research tested for flexural strength at the
size of 4x4x16 cm. and curing time 7, 14, 28 days follow standard ASTM D1635 Standard Block soil cement. The study showed that
the length of bamboo fiber has an affect for increased flexural strength. However, the excess quantities of bamboo fiber
reinforcement have been reduced flexural strength. The soil cement blocks reinforcement with bamboo fiber have maximum flexural

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553

strength at 0.0725% of bamboo fiber, length of bamboo fiber 7 cm. and the curing time 28 days is equal to 58.11 kg./cm2 which
higher flexural strength than ordinary soil cement blocks.

บทนา

ทบทวนงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปั จจุ บ ัน ได้มีก ารพัฒ นาวัส ดุ ก่อสร้ างในรู ปแบบต่ างๆ มี
กระแสความนิ ยมของการนาเอาวัสดุยงั่ ยืนมาใช้เป็ นประโยชน์
มากขึ้ น ส่ วนใหญ่จะเป็ นวัสดุธรรมชาติ เช่ น ไผ่ เป็ นต้น ไผ่
เป็ นวัสดุ ก่อสร้ างที่ ยงั่ ยืน เป็ นพื ชที่ ให้เส้นใยยาว ที่ สาคัญ หา
ง่าย และมี ราคาถูก เนื่ องจากเกษตรกรได้ปลูกไว้ในลักษณะ
เป็ นสวนป่ ามีพ้ืนที่มากกว่า 153,000 ไร่ มีคุณสมบัติในการรับ
แรงดึ ง การยึ ด หดตัวน้อ ยมาก มี ก ารน าไผ่ม าใช้ป ระโยชน์
มากมาย เช่ น สร้ างบ้านเรื อน คอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ใช้ในการ
สร้างถนน เป็ นต้น แต่มีนกั วิจยั จานวนน้อยศึ กษาเกี่ยวกับการ
เสริ มกาลังใยไม้ไผ่ บล็อกดินซี เมนต์ได้รับการพัฒนาและเป็ น
วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมในประเทศไทยเกือบสามสิ บปี โดย วว.
แต่ยงั มีการรับแรงดัดต่ า ดังนั้นจึงได้มีการวิจยั เพื่อหากาลังรับ
แรงดัดของบล็อกดิ นซี เมนต์เสริ มใยไผ่ข้ ึ น เพื่ อเป็ นแนวโน้ม
วัสดุก่อสร้างศักยภาพในประเทศไทยพัฒนาชุมชน

จะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฏี การทดสอบหากาลังแรงดัดของ
คานคอนกรี ต แบบให้ แ รงกดคานที่ จุด กึ่ งกลางคานจุ ด เดี ย ว
(Center-point loading) ซึ่ งตาแหน่ งของจุดทั้งสองเป็ นตาแหน่ ง
ที่แบ่งคานออกเป็ น 3 ส่ วนเท่าๆ กัน (Third point loading) การ
ทดสอบทั้งสองแบบให้ค่ากาลังรับแรงดัดผิดกันเล็กน้อย ตาม
ทฤษฏี การทดสอบแบบกดจุดเดี ยว ที่ ก่ ึ งกลางคานจะได้ค่าสู ง
กว่า ฉะนั้น การน าผลไปใช้ค วรพิ จารณาด้วยว่าลัก ษณะการ
ทดสอบเป็ นแบบใด
การคานวณหากาลังรับแรง (Modulus of Rupture) สาหรับ
การกดจุดเดียวที่จุดกึ่งกลาง (Center point loading)

วัตถุประสงค์
1. เปรี ยบเทียบคุณภาพเส้นใยไผ่ ตามอัตราส่ วน
การผสมโซดาไฟที่แตกต่างกัน
2. เปรี ยบเทียบกาลังรับแรงดัด (Flexural Strength)
ของบล็อกดินซี เมนต์เสริ มใยไผ่ที่มีเปอร์เซ็นการผสมใยไผ่ และ
ขนาดความยาวเส้นใยที่แตกต่างกัน เทียบกับบล็อกดินซี เมนต์
ธรรมดา

โดยที่
R = กาลังรับแรงดัด (กก./ซม.2)
P = แรงที่จุดวิบตั ิของคาน (กก.)
L = ความยาวช่วงคาน (span) (ซม.)
b = ความกว้างคานเฉลี่ยบริ เวณรอยแตก (ซม.)
d = ความลึกคานเฉลี่ยบริ เวณรอยแตก (ซม.)

ขอบเขตงานวิจัย
1. การทดสอบใช้บล็อกขนาด 4x16x4 เซนติเมตร เสริ ม
ใยไผ่ยาว 5 ขนาด คือ 3, 4, 5, 6, 7 เซนติเมตร และเปอร์เซ็นการ
ผสมในไผ่ คือ 0, 0.05, 0.0725, 0.1, 0.125, 0.15
2. ทดสอบกาลังรับแรงดัดตามมาตรฐาน ASTM D163587 (Standard Test Method for Flexural Strength of SoilCement Using Simple Beam with Third-Point Loading)
โดยใช้การกดแบบ 3 จุด (Third-Point Loading)

ภาพที่ 1 การกดแบบ 3 จุด (Third-Point Loading)
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
หาสู ตรการผสมโซดาไฟ
1. คั ด เลื อ กไผ่ ที่ มี อ ายุ 2 ปี ตั ด ออกเป็ นท่ อ น แยก
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนโคนต้น ส่ วนกลางต้น และส่ วนยอด
2. ปลอกเปลือกไผ่ โดยการใช้ไผ่ที่ผา่ นการทุบให้แบน
น้ าหนัก ครึ่ งกิโลกรัม ต้มในน้ าเดือด 6 กิโลกรัม โดยแบ่งสู ตร
การผสมโซดาไฟ ออกเป็ น 3 สู ตร คื อ 0.15, 0.2, 0.25
กิโลกรัม ต้มทิ้งไว้ 2 ชัว่ โมง จากนั้นดูคุณภาพเส้นใยที่ได้
3. นาไปตากแดดให้แห้ง ดูคุณภาพเส้นใยที่ได้
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ทดสอบบล็อกดินซีเมนต์
1. นาบล็อกขนาด 4x16x4 เซนติเมตร ที่มีอายุการบ่ม
ครบ 7, 14 และ 28 วัน มาทดสอบกาลังรับแรงดัด
2. นาบล็อกดิ น ซี เมนต์มาวัด ระยะทาเครื่ องหมายที่ จุด
กึ่ งกลางของคานหรื อจุ ด ที่ จะให้ แรงกระทาบนคาน จากจุ ด
กึ่ งกลางนี้ วดั ออกไปด้านละ 4 ซม. ทาเครื่ องหมายไว้เป็ นจุ ด
สาหรับวางบนฐานที่ รองรับ (สาหรับการทดลองแบบ Center
point loading)
3. วางบล็อ กดิ น ซี เมนต์ ล งบนฐานรองรั บ บนเครื่ อ ง
(Testing machine) เลื่อนหัวกดและฐานรองรับให้ครบกับจุดที่
ได้ทาเครื่ องหมายไว้
4. เดินเครื่ องเพิ่มแรงกดช้าๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่
คานแตกทาการวัดหาขนาดของคานบริ เวณรอยแตก โดยทา
การวัดหาความกว้าง (b) ความลึก (d) อย่างละ 5 ครั้ง แล้วหา
ค่าเฉลี่ย

ภาพที่ 2 ใยไผ่

ทดสอบกาลังรับแรงดัด
การเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ
1. เตรี ยมปู น ปอร์ ต แลนด์ ต่ อ ดิ น ดิ น ลู ก รั ง ต่ อ ใยไผ่ ใน
อัต ราส่ ว น 1: 7: (0.05, 0.0725, 0.1, 0.125, 0.15) ใช้ใยไผ่ยาว
3,4,5,6 และ 7 เซนติเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วผสมน้ า 11%
โดยน้ าหนัก
2. ชัง่ ส่ วนผสมที่ได้ 6 kg เทลงบล็อกขนาด 12.5x25x10
เซนติเมตร บ่มบล็อก
3. ตัดบล็อกขนาด 12.5x25x10 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด
4x16x4 เซนติเมตร

ภาพที่ 4 สภาพการวิบตั ิของบล็อกดินซีเมนต์เสริ มใยไผ่

ผลการทดสอบ
หาสู ตรการผสมโซดาไฟ
การหาสู ตรการผสมโซดาไฟ เพื่ อทดสอบหาคุ ณ สมบัติ
เส้นใย หลังจากต้มทิ้งไว้ 2 ชัว่ โมง พบว่า ลักษณะของเส้นใย
ไผ่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบสู ตรการผสมโซดาไฟ

สู ตร
1
2
3
ภาพที่ 3 บล็อกดินซีเมนต์เสริ มใยไผ่ ขนาด 4x16x4 cm.

ลักษณะเส้ นใย
แยกออกยาก ออกมาเป็ นเส้นใหญ่
หยาบ แข็ง
แยกออกง่าย ออกมาเป็ นเส้นเล็ก
ใยไผ่ที่ได้ค่อนข้างเละ ออกมาเป็ นเส้น
เล็กแต่ขาดง่าย นิ่ม
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ผลการทดสอบกาลังรับแรงดัด
1. จากผลการวิ จัย ก าลังรั บ แรงดัด ของบล็อ กดิ น ซี เมนต์
เสริ ม ใยไผ่ ที่ อ ายุ ก ารบ่ ม 7 วัน พบว่ า บล็อ กดิ น ซี เมนต์ ที่ มี
อั ต ราส่ วนการผสมใยไผ่ 0.0725% ที่ ขนาดความยาว 7
เซนติเมตร ให้ค่ากาลังรับแรงดัดมากสุ ด เท่ากับ 33.6 kg/cm2
2. จากผลการวิ จัย ก าลังรั บ แรงดัด ของบล็อ กดิ น ซี เมนต์
เสริ ม ใยไผ่ ที่ อ ายุการบ่ ม 14 วัน พบว่า บล็อกดิ น ซี เมนต์ที่ มี
อั ต ราส่ วนการผสมใยไผ่ 0.0725% ที่ ขนาดความยาว 7
เซนติเมตร ให้ค่ากาลังรับแรงดัดมากสุ ด เท่ากับ 44.7 kg/cm2
3. จากผลการวิจัย กาลังรั บ แรงดัด ของบล็อกดิ น ซี เมนต์
เสริ ม ใยไผ่ ที่ อ ายุการบ่ ม 28 วัน พบว่า บล็อกดิ น ซี เมนต์ที่ มี
อั ต ราส่ วนการผสมใยไผ่ 0.0725% ที่ ขนาดความยาว 7
เซนติเมตร ให้ค่ากาลังรับแรงดัดมากสุ ด เท่ากับ 58.11 kg/cm2

ภาพที่ 5 กราฟแสดงกาลังรับแรงดัดของบล็อกดินซีเมนต์ผสมใยไผ่ อายุ
การบ่ม 7 วัน

2. การทดสอบกาลังรับแรงดัดของบล็อกดินซี เมนต์ที่อายุ
การบ่ม 14 วัน พบว่าค่ากาลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้น มากกว่าบล็อก
ดินซี เมนต์ที่อายุการบ่ม 7 วัน โดยมีสภาพการวิบตั ิของบล็อก
ดินซี เมนต์ที่เสริ มใยไผ่เหมือนกัน ดังแสดงในภาพที่ 6

วิเคราะห์ ผลการทดสอบ
หาสู ตรการผสมโซดาไฟ
จากการทดสอบพบว่า ปริ มาณโซดาไฟมีผลต่อคุณภาพเส้น
ใยไผ่ ถ้าผสมโซดาไฟน้อยจะทาให้ได้เส้นใยไผ่ที่หยาบ แยก
ออกยาก แต่ถา้ ผสมในปริ มาณที่มากเกินไป จะทาให้ใยไผ่
ออกมาเละ ขาดง่าย ดังนั้น จึงควรผสมโซดาไฟในปริ มาณที่
พอดี จึงจะทาให้ได้ใยไผ่ที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็กแยกออกง่าย

การทดสอบกาลังรับแรงดัด
1. การทดสอบกาลังรับแรงดัดของบล็อกดินซี เมนต์ที่อายุ
การบ่ม 7 วัน พบว่าสภาพการวิบตั ิของบล็อกดินซี เมนต์ที่เสริ ม
ใยไผ่ในปริ มาณน้อยจะเกิดการแตกหักออกจากกัน ส่ วนบล็อก
ดินซี เมนต์ที่เสริ มใยไผ่ในปริ มาณมาก จะเกิดรอยร้าวบริ เวณ
ตรงกลางก้อน โดยบล็อกดินซี เมนต์ที่เสริ มใยไผ่จะมีค่ากาลัง
รับแรงดัดมากกว่าบล็อกดินซี เมนต์ธรรมดา และความยาวของ
เส้นใยไผ่มีผลทาให้กาลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้น แต่ปริ มาณการเสริ ม
เส้นใยไผ่ที่มากเกิน มีแนวโน้มที่จะทาให้กาลังรับแรงดัดลดลง
ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 6 กราฟแสดงกาลังรับแรงดัดของบล็อกดินซีเมนต์ผสมใยไผ่ อายุ
การบ่ม 14 วัน

3. การทดสอบกาลังรับแรงดัดของบล็อกดินซี เมนต์ที่อายุ
การบ่ม 28 วัน พบว่าค่ากาลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นมากกว่าบล็อก
ดินซี เมนต์ที่อายุการบ่ม 14 วัน มีสภาพการวิบตั ิของบล็อกดิน
ซี เมนต์ที่เสริ มใยไผ่เหมือนกัน ดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 กราฟแสดงกาลังรับแรงดัดของบล็อกดินซีเมนต์ผสมใยไผ่ อายุ
การบ่ม 28 วัน

จากการทดสอบพบว่า ที่อายุการบ่ม 7 วัน กาลังของอิฐที่
ไม่ผสมเส้นใยไผ่จะต่ากว่าอิฐที่ผสมเส้นใยไผ่ เพราะว่าช่วง 7
วันแรกกาลังของอิฐดินซี เมนต์ยงั พัฒนาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นเมื่อ
ทดสอบการรับกาลังดัด ผลจากเส้นใยไผ่จึงมีผลอย่างมากทาให้
อิฐที่ผสมใยไผ่แล้วมีกาลังสู งกว่าทุกตัวอย่าง ดังแสดงในภาพที่
8

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553

ที่วนั ต่างๆ จะเห็นว่าแนวโน้มของกาลังจะขนานกันทั้งหมด
ซึ่ งกาลังของใยไผ่จะคงที่ ดังนั้น กาลังส่ วนที่เพิ่มขึ้นมาของอิญ
ดินซี เมนต์เมื่อเทียบกับอิฐดินซี เมนต์ที่ผสมเส้นใยไผ่ที่อายุ 7
วัน จึงเป็ นผลจากกาลังของเส้นใยไผ่
กาลังรับแรงดัดของอิฐดินซี เมนต์ที่อายุการบ่มมากๆ กาลัง
รับแรงดัดของอิ ฐดิ นซี เมนต์ผสมเส้นใยไผ่จะลดลงต่ ากว่าอิ ฐ
ดินซี เมนต์อย่างเดี ยวเป็ นผลมาจากความหนาแน่ นของก้อนอิฐ
ลดลง เนื่ องจากเส้นใยไผ่เข้าไปแทนที่ เนื้ อดิ นซี เมนต์ เมื่ออายุ
การบ่มสู งๆ กาลังของปูนซี เมนต์พฒั นาได้เต็มที่ และมีกาลังที่
สู งกว่ากาลังของเส้นใยไผ่ ทาให้กาลังของอิฐดินซี เมนต์ผสมใย
ไผ่มีค่าลดลง แต่ในกรณี ที่ใช้เส้นใยไผ่ที่ยาวมากๆ ดิ นซี เมนต์
จะยึดตัวใยไผ่ได้แน่ นหนา ทาให้ความสามารถในการรับกาลัง
เพิ่มขึ้นด้วย

สรุ ปผล
หาสู ตรการผสมโซดาไฟ
จากการทดสอบหาสู ตรการผสมโซดาไฟพบว่า การใช้ไผ่
ที่ ผ่านการทุ บให้แบน น้ าหนักครึ่ งกิ โลกรัม ต้มในน้ าเดื อด 6
กิ โลกรัม ผสมโซดาไฟ 0.2 กิ โลกรัม โดยใช้ระยะเวลาในการ
ต้ม 2 ชั่วโมง ให้ใยไผ่ที่มีลกั ษณะเส้นใยแยกออกง่าย ออกมา
เป็ นเส้นเล็ก มีคุณภาพดีที่สุด การวิจยั นี้ จึงเลือกการเตรี ยมใยไผ่
ด้วยสู ตรดังกล่าว และเป็ นสู ตรที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง

การทดสอบกาลังรับแรงดัด
ภาพที่ 8 กราฟแสดงกาลังรับแรงดัดกับความยาวเส้นใยไผ่

แต่ที่เวลา 14 วันขึ้นไปกาลังของอิฐดินซี เมนต์ไม่ผสมใยไผ่
มี กาลังที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมากแล้วท าให้ผลจากกาลังของใยไผ่มีผ ล
น้อยกว่ากาลังของปูนซี เมนต์ลว้ นๆ
จะเห็นได้ว่าดิ นซี เมนต์ผสมเส้นใยไผ่ ความยาวของเส้นใย
จะมีผลอย่างมากโดยที่7วัน กาลังของปูนซี เมนต์ยงั พัฒนาได้ไม่
เต็มที่ กาลังของอิ ฐมี แนวโน้มที่ จะเพิ่ มขึ้ นตามความยาวของ
เส้นใยและเห็ นได้ว่า ปริ มาณเส้นใยไม่ ค่อยมี ผลต่ อกาลังโดย
สั งเกตได้จากที่ ป ริ ม าณเส้ น ใยต่ า งๆ แต่ ที่ ค วามยาวเดี ย วกัน
กาลังจะมีค่าใกล้เคียงกัน

จากการวิจยั พบว่าบล็อกดิ นซี เมนต์ผสมใยไผ่ ที่ อายุการ
บ่ ม 28 วัน ผสมเส้นใยไผ่ยาว 7 เซนติ เมตร ในอัตราส่ วนการ
ผส มใยไผ่ 0.0725% ให้ ค่ าก าลั ง รั บ แรงดั ด ม ากสุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับบล็อกดินซี เมนต์ธรรมดา บล็อกดินซี เมนต์ผสม
ใยไผ่เหมาะส าหรั บพัฒ นาเป็ นวัส ดุ ก่อสร้ างที่ เหมาะสม เพื่ อ
เป็ นแนวโน้ม วัส ดุ ก่ อ สร้ า งศัก ยภาพในประเทศไทยพัฒ นา
ชุมชน
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