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คุณสมบตัิทางกลของวัสดจุีโอโพลิเมอร์คอมโพสติเสริมเสน้ใยปอ 
 

พัชราภรณ์  รกัคบ1* ธนากรณ์  รักคบ2 และ อวริุทธิ์  ชนิกุลกิจนิวัฒน์3 
 

บทคัดยอ่ 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อใช้เส้นใยปอ ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้มาจากการเกษตร ในการนํามาเป็นส่วนประกอบเสริม

ให้กับวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ในสัดส่วนเท่ากับ 1%, 3% และ 5% ของน้ําหนัก ซึ่งเส้นใยปอจะทําการปรับปรุงสภาพพื้นผิวด้วย
สารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้น 2 โมลาร์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนําไปผสม จากผลการศึกษาพบว่า
คุณสมบัติทางกายภาพทางด้าน ค่าความหนาแน่น ความพรุน และการดูดซึมน้ํา ของวัสดุจีโอโพลิเมอร์คอมโพสิตเสริมเส้น
ใยปอที่ผ่านการปรับสภาพพ้ืนผิวและเส้นใยปอที่ไม่ผ่านการปรับสภาพพ้ืนผิวมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย ในทางกลับกัน 
จีโอโพลิเมอร์คอมโพสิตเสริมเส้นใยปอที่ปรับสภาพพื้นผิวจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกลได้ดีกว่าเส้นใยปอที่ไม่ปรับ
สภาพพื้นผิวอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสาเหตุหลักคือการเส่ือมสลายของเส้นใยปอที่เกิดจากการความเป็นด่าง ทําให้บริเวณส่วน
ที่ติดต่อกันระหว่างเส้นใยปอและเมทริกซ์เกิดช่องว่าง ความสามารถในการยึดเกาะกันจึงลดลง ดังนั้นการปรับสภาพพื้นผิว
จะเป็นการทําให้ส่วนที่อ่อนแอต่อด่างของเส้นใยปอถูกจํากัด ทําให้เส้นใยปอมีเสถียรภาพมากข้ึน ซึ่งช่วยลดความสามารถ
ในการดูดซึมความชื้นและขยายตัวลดลงเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ก่อให้เกิดรอยร้าวขนาดเล็กในโครงสร้างภายใน ส่งผลให้
วัสดุจีโอโพลิเมอร์คอมโพสิตมีความสามารถในการรับแรงดัดเพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างทดสอบท่ีผสมเส้นใยปอแบบปรับสภาพ
พื้นผิวจะมีค่ากําลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้น 107%, 276% และ 311% แต่สําหรับตัวอย่างทดสอบเส้นใยปอที่ไม่ผ่านการปรับ
สภาพพ้ืนผิวจะมีค่ากําลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นเพียง 19%, 133% และ 236%  ตามสัดส่วนเส้นใยปอ 1%, 3% และ 5% 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจีโอโพลิเมอร์เพสต์ 

 
คําสําคญั: คอมโพสิต, เส้นใยเซลลูโลสจากพืช, จีโอโพลิเมอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
2 นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  สํานักวชิาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทรศัพท์ +669 5669 5653  อีเมล: patcha_rakkob@hotmail.com  

_20-0293(001-230).indd   171 8/5/2563 BE   14:20



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10  No. 3 September – December, 2019
172

 

Mechanical Properties of Geopolymer Composite Reinforced Kenaf Fiber 
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Abstract 
This paper describes the physical and mechanical properties of geopolymer composite 

reinforced with kenaf fiber (1, 3, and 5 wt.%). Kenaf fiber was surface treated using sodium hydroxide 
2M with 24 hours prior to mixing process. Test results showed that density, porosity and water 
absorption of geopolymer composites mixed with surface-treated kenaf fiber and those mixed with 
surface-untreated kenaf fiber are almost identical. Interfacial adhesion between fibers and matrix plays 
a critical role on mechanical performance of the natural fibers reinforced geopolymer composites. The 
degradation of reinforced fibers due to alkaline attack may result in existence of micro-crackes at the 
fiber and matrix interface. As surface treatment can diminish the alkaline sensitive component from the 
kenaf fiber and increase the surface roughness, the treated kenaf fiber geopolymer composite yields the 
mechanical properties better than the untreated kenaf fiber geopolymer composite does. Comparing 
with the geopolymer without fiber reinforcement, the flexural strength of the treated kenaf fiber 
geopolymer composites are 107%, 276% and 311% and that of untreated kenaf fiber geopolymer 
composites are 19%, 133%, 236% for 1%, 3% and 5% fiber, respectively. 
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