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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อเปรี ยบเทียบพฤติก รรมการรับแรงเฉือ น และแรงกระแทก
ระหว่างผนังคอนกรีตบล็อกมวลเบาและผนังอิฐบล็อก การศึกษานี้ได้ดาเนินการทดสอบคุณสมบัติ
ทั่วไปของคอนกรีตมวลเบาและอิฐบล็อกที่จัดซื้อมาตามท้องตลาด และทดสอบความสามารถในการ
รับแรงเฉือนและแรงกระแทกของผนัง
การทดสอบคุณสมบัติทั่วไปของคอนกรีตมวลเบา ดาเนินการทดสอบตาม มอก. 1505-2541
จากการทดสอบคุณสมบัติทั่วไปของคอนกรีตมวลเบา ได้ค่าการทดสอบความหนาแน่นเชิงปริมาตรของ
ตัวอย่างบล็อกมวลเบาอยู่ระหว่าง 0.51 – 0.60 kg/dm3 อัตราการดูดซึมน้า มีค่าเกิน 500 kg/mm3
ความสามารถในการรับแรงอัด อยู่ระหว่าง 4.01-5.00 MPa จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ 4 และคุณสมบัติ
ทั่วไปของอิฐบล็อก ดาเนินการทดสอบตาม มอก. 109-2517 อัตราการดูดซึมน้า ได้ค่าน้อยกว่าร้อย
ละ 25 และมีความสามารถในการรับแรงอัด ค่ามากกว่า 2.50 MPa จึงสามารถนาชิ้นตัวอย่างทั้ง 2
ชนิดมาใช้งานได้
การทดสอบความสามารถในการรับแรงเฉือนของผนังคอนกรีตมวลเบาและผนังอิฐบล็อก
ขนาด 1.20 m x 1.20 m ดาเนินการทดสอบการรับแรงเฉือนตามมาตรฐาน ASTM E519-02. ได้
หน่วยแรงเฉือนสูงสุ ดเฉลี่ย 7.43 ksc และ 8.74 ksc ตามลาดับ การทดสอบการรับแรงกระแทก

ดาเนินการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2226-2548 ได้หน่วยแรงกระแทกสูงสุดเฉลี่ย 14 ครั้ง และ
29 ครั้งตามลาดับ
จากการสรุปผลการทดสอบหาค่ากาลังรับแรงเฉือนและแรงกระแทก พบว่าผนังอิฐบล็อก
สามารถรับแรงเฉือนและแรงกระแทกได้ดีกว่า ผนังคอนกรีตบล็อกมวลเบา
คาสาคัญ : ผนังคอนกรีตมวลเบา, ผนังอิฐบล็อก
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ABSTRACT

The objective of the study was to compare the capacity between the
lightweight block concrete wall and the hollow block wall subjected by the shear force
and the impact force. This study comprises of the test of characteristic properties of
lightweight block concrete and hollow block purchased from the market and the
experimental shear load and impact load test of wall samples.
The characteristic properties of lightweight block are tested in accordance with
TIS 1505 - 2541. The volume density gave between 0. 51 – 0. 6 kg/ dm3. The water
absorption have show a value more than 500 kg/mm3. The compressive strength was
between 4.01 – 5.00 MPa. Therefore, the lightweight block samples could be classified
in Type 4th. For the properties of hollow blocks, the TIS 109 – 2517 was used to
reference in the test. The water absorption get a value less than 25% but the
compressive strength show the value more than 2.5 MPa. It can be note that the both
types of block could be used in the wall test.

The shear load test of hollow block and lightweight block concrete walls, size
1. 20 m x 1. 20 m, were performed according to ASTM E519 – 02. The average shear
strength was 7.43 ksc and 8.74 ksc respectively. The impact load test was referred to
TIS 2226 – 2548. The average maximum impact force of the hollow block walls and
the lightweight block walls were 14 times and 29 times.
From the test results, it was found that the hollow block wall can be subjected
the shear load and the impact load better than the lightweight block concrete wall.
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