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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบน ้าหนกั และพฤติกรรมการรับแรงดดัของ
คานเฟอร์โรซีเมนตก์บัคานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบหนา้ตดัของคานเฟอร์โรซีเมนต์
ท่ีเมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นโครงสร้างจริง 

การทดสอบจะแบ่งคานเฟอร์โรซีเมนต์ออกเป็น 4 รูปแบบโดยมีขนาดตวัอย่าง         
0.15 ม.x 0.30 ม.x 2.5 ม. เสริมเหล็กรับแรงอดั   2-DB 12 มม. เสริมเหล็กรับแรงดึง 3-DB 12 มม. 
เสริมเหล็กปลอกเด่ียว RB 6 มม. ใส่โฟมแทนท่ีมอร์ตา้ขนาด 0.05 ม.x 0.2 ม.x 1.9 ม.ท่ีศูนยก์ลาง
หนา้ตดัคานโดยแต่ละรูปแบบจะมีระยะการเสริมเหล็กปลอก และการพนัลวดกรงไก่ท่ีแตกต่าง
กนัออกไป เม่ือคานตวัอย่างมีอายุครบ 28 วนั จึงท าการทดสอบแรงกระท าแบบจุดเพื่อหาแรง
กระท าสูงสุด และการแอ่นตัวสูงสุดของคานเฟอร์โรซี เมนต์แล้วน าผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบกบัคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผลการทดสอบแรงกระท าแบบจุดคานเฟอร์โรซีเมนต์รูปแบบท่ี 3 มีก าลงัรับแรง
สูงสุด 80% ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก คานเฟอร์โรซีเมนต์รูปแบบท่ี 4 มีการแอ่นตวัสูงสุด 
80% ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และหน่วยน ้ าหนกัของคานเฟอร์โรซีเมนตมี์น ้ าหนกันอ้ยกวา่
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก 25% เม่ือพิจารณาก าลงัรับน ้ าหนกับรรทุกต่อความยาวช่วงคาน ณ จุด
การแอ่นตวัท่ียอมให้ (L/360) พบว่าคานเฟอร์โรซีเมนต์สามารถรับน ้ าหนกับรรทุกได้ 2320 กก./ม.
คิดเป็น 4 เท่าของน ้ าหนกัผนงัก่ออิฐมอญสูง 3 ม. ท่ีน ้ าหนกั 540 กก./ม. และ เม่ือเทียบกบัก าลงั
ระหวา่งคานเฟอร์โรซีเมนตโ์ดยการวิเคราะห์พบวา่คานเฟอร์โรซีเมนตมี์ก าลงัสูงกวา่ 18% แสดง
ใหเ้ห็นวา่คานเฟอร์โรซีเมนตส์ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นคานคอนกรีตส าเร็จรูปแบบเบาได ้

ค าส าคญั : เฟอร์โรซีเมนต ์  พฤติกรรมการรับแรงดดัของคาน คานส าเร็จรูป   
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