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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการพฒันาฝารางระบายน ้าเฟอร์โรซีเมนต ์  ซ่ึงเฟอร์โรซีเมนต์
คือ  คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผน่บาง ประกอบดว้ย มอร์ตา้ซีเมนตเ์สริมดว้ยลวดตาข่ายท่ีมีขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดเล็ก     ท่ีมีความประสานอยา่งต่อเน่ืองท่ีท าข้ึนดว้ยโลหะหรือวสัดุอ่ืนท่ี
เหมาะสม  ไดท้  าการศึกษาการรับน ้าหนกับรรทุกของฝารางระบายน ้า  ต่างๆ ดงัน้ี  ฝารางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 60 x 50 x 10 เซนติเมตร ฝารางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมลวด
ตะแกรงท่ี 2  , 4 และ 6 ชั้น  และฝารางระบายน ้าเฟอร์โรซีเมนต ์ขนาด 60 x 50 x 5 เซนติเมตร ท่ี
เสริมลวดตะแกรงท่ี 2  , 4 และ 6 ชั้น  โดยใชต้วัอยา่งทั้งหมด 35 ตวัอยา่ง แต่ละตวัอยา่งมีเหล็กแกน
เสริมขนาด RB9mm. @ 0.15 m.   
 การทดสอบโดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบก าลงัอดั ( Hydraulic Jack ) กระจายแรงผา่นเหล็กเส้น
กลมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 19 มิลลิเมตร ลงกลางแผน่เพื่อใหเ้ป็นเส้นแรงกระจายสม ่าเสมอ ( Line 
Load ) แลว้ติดตั้ง dial gauge บริเวณก่ึงกลางตรงแผน่ขา้งล่าง เพื่อหาค่าการโก่งตวั ขณะท่ีเพิ่มแรง
แต่ละคร้ัง 

 จากผลการศึกษาพบวา่ การเพิ่มจ านวนชั้นของลวดตะแกรงท่ีเสริมเขา้ไปในฝารางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  มีผลท าให้การรับน ้าหนกับรรทุกเพิ่มข้ึน คือ 26.6 %  , 48.29%  และ 81.24 %  
ตามล าดบั  ส่วนฝารางระบายน ้าเฟอร์โรซีเมนตท่ี์เสริมลวดตะแกรงท่ี 2  และ 4 ชั้น รับน ้าหนกั
บรรทุกไดน้อ้ยกวา่ ฝารางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน คือ -22.51%  และ -1.64%  
ตามล าดบั แต่ฝารางระบายน ้าเฟอร์โรซีเมนตท่ี์เสริมลวดตะแกรงท่ี 6 ชั้น สามารถรับน ้าหนกัได้
มากกวา่ ฝารางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน คือ  23.73%  และยงัมีน ้าหนกัเบากวา่ 
2.18 เท่า ซ่ึงสะดวกในการติดตั้งและยกยา้ยท าการขดุลอกรางระบายน ้า  การเปรียบเทียบดา้นราคา
ฝารางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กกบัฝารางระบายน ้าเฟอร์โรซีเมนต ์ ฝารางระบายน ้าเฟอร์โรซี
เมนตท่ี์มีการเสริมลวดตะแกรง 6 ชั้น (FC1S6W) มีราคาสูงข้ึน 67.5 % 
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