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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของคานคอนกรีตผสมซิลิกาฟูม โดยพิจารณาเปรียบเทียบในทางดา้น
ก าลงัรับแรงดดัของแท่งคานคอนกรีตท่ีผสมซิลิกาฟูมและไม่ผสมซิลิกาฟูมในอตัราส่วนต่างๆโดยการปรับสัดส่วนของ
ปริมาณสารผสมลดน ้าปริมาณมาก ปริมาณร้อยละ 2  ของน ้าหนกัของปูนซีเมนตโ์ดยในแต่ละตวัอยา่งจะมีการเปล่ียนแปลง
อตัราส่วนของซิลิกาฟูมแทนท่ีปูนซีเมนต ์ โดยคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 0  10  15 และ 20  ในการผสมคอนกรีตในการเท
ตวัอย่าง 1 ชุดจะตอ้งท าการทดสอบคอนกรีตในสภาวะเหลว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C39  และจดัท าตวัอย่างรูป
ทรงกระบอกเพ่ือ ท าการทดสอบก าลงัอดัท่ี 24 ชัว่โมง จ านวน  3  ตวัอยา่ง ก าลงัอดัท่ี 7 วนั จ  านวน 3 ตวัอยา่ง ก าลงัอดัท่ี 28 
วนั จ  านวน 3 ตวัอย่าง และท าการทดสอบอตัราส่วนปัวซองจ านวน 3 ตวัอย่าง รวมทั้ งส้ินจ านวน 48 ตัวอย่างและคาน
ตวัอย่างทดสอบขนาด 150 x 150 x 750 มม.  ตามมาตรฐาน BS. 1881  PART 4 ลกัษณะของคานเป็นคานคอนกรีตลว้น
จ านวน  4  ชุด ชุดละ 9 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน  36  ตวัอยา่ง 
 ผลการทดสอบทางดา้นการรับก าลงัดดัประลยัของคอนกรีต   โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองท่ีอายแุละร้อย
ละซิลิกาฟมูพบวา่  เม่ือเพ่ิมปริมาณซิลิกาฟมูจะท าใหค้อนกรีตมีการรับก าลงัดดัท่ีดีข้ึน หรือเพ่ิมมากข้ึนและปริมาณซิลิกา
ฟมูท่ีให้ผลดีท่ีสุดคือซิลิกาฟมูร้อยละ  10  ท่ีอาย ุ 7   28  วนั  ส่วนทางดา้นการรับก าลงัอดัประลยัแสดงใหเ้ห็นวา่คอนกรีต ท่ี
มีการทดแทนปริมาณซีเมนตด์ว้ยซิลิกาฟมูร้อยละ 15  ท่ีอาย ุ 7   28  วนั จะใหก้ าลงัอดัประลยัและมีการพฒันาความสามารถ
ในการรับก าลงัไดดี้กวา่ คอนกรีตท่ีมีการทดแทนปริมาณซีเมนตด์ว้ยซิลิกาฟมูร้อยละ  0   10  และ  20  อีกทั้งราคาไม่สูงมาก
นกัโดยคิดเป็น  9.04  บาทต่อลูกบาศกเ์มตรต่อก าลงัอดั และค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งก าลงัดดัประลยักบัก าลงัอดัประลยัโดย
เปรียบเทียบท่ีอาย ุ 7     28   วนัและร้อยละซิลิกาฟมูพบวา่ปริมาณซิลิกาฟมูร้อยละ 10   จะใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งก าลงัดดั
ประลยัเทียบกบัก าลงัอดัประลยัดีท่ีสุดเป็น  ร้อยละ  8.65  และ  8.15    ท่ีอาย ุ 7   28  วนัตามล าดบั  โดยเม่ือปริมาณซิลิกา
ฟมูร้อยละ 0   15   20  จะท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งก าลงัดดัประลยัเทียบกบัก าลงัอดัประลยัลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.08  
7.87   8.50  ท่ีอาย ุ 7  วนัและร้อยละ 8.36    7.83   7.62  ท่ีอาย ุ 28  วนัและการแทนที่ซีเมนตด์ว้ยซิลิกาฟมูร้อยละ  10  จะให้
อตัราส่วนปัวซองท่ีสูงท่ีสุดคือ 0.328 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ของก าลงัดดัท่ีซีเมนตถ์ูกแทนที่ดว้ยซิลิกาฟมูร้อยละ 10    
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