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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงงานน้ีคือหาอตัราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ท่ี
เหมาะสมและมีค่าก าลงัอดัท่ีอาย ุ28 วนัไม่นอ้ยกวา่ 250 ksc มีหน่วยน ้ าหนกัไม่เกิน 1,800 kg/m3  
เพื่อท่ีจะน ามาหาค่ากลสมบติั แลว้น าไปท าตวัอยา่งคานทดสอบ 

อตัราส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดของตวัอยา่งทดสอบ คือปูนซีเมนต ์450 kg  อตัราส่วนทราย
ต่อปูนซีเมนต ์(S/C) เท่ากบั 3 อตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) เท่ากบั 0.30 ซุปเปอร์พลาสติก
ไซเซอร์ (SP) 1% โฟมเหลว 20% โดยปริมาตร มีหน่วยน ้ าหนกัเท่ากบั 1,781 kg/m3 มีค่าก าลงัอดั
เท่ากบั 254.3 ksc ค่าก าลงัดึงแยกเท่ากบั 23.5 ksc และมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารดูดซึมน ้ าเท่ากบั 6.6%  
ตวัอยา่งคานคอนกรีตส าเร็จรูปมวลเบาเซลลูลาร์ขนาด 20x40x350 cm น าตวัอยา่งคานคอนกรีต
ท่ีมีอายุ 28 วนั ช่วงความยาวคาน 3.5 เมตรไปทดสอบการรับน ้ าหนกัโดยให้น ้าหนกักระท าแบบ 
2 จุด พบวา่คานคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์รับน ้าหนกัสูงสุดท่ีอ่านจากเคร่ืองอดัไฮดรอลิคเท่ากบั 
13,304 kg มีค่าการแอ่นตวัสูงสุดท่ีตวัอยา่งวิบติัเท่ากบั 13.5 mm  คานคอนกรีตปกติสามารถรับ
น ้าหนกัสูงสุดท่ีอ่านจากเคร่ืองอดัไฮดรอลิคไดเ้ท่ากบั 15,343 kg มีค่าการแอ่นตวัสูงสุดท่ีตวัอยา่ง
วบิติัเท่ากบั 12.5 mm พบวา่คานคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์รับน ้าหนกัสูงสุด ณ ตวัอยา่งวบิติัเป็น 
87% ของคานคอนกรีตปกติ และมีค่าการแอ่นตวัมากกว่า 7% เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าของหน่วยน ้ าหนกัของคอนกรีต พบวา่คานคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์จะเบากวา่คาน
คอนกรีตปกติถึง 24% สามารถใช้คน 8 คนยกไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ โดยคาน
คอนกรีตส าเร็จรูปมวลเบาเซลลูลาร์ยงัสามารถรับน ้าหนกัไดใ้กลเ้คียงกบัคานคอนกรีตปกติ 

คานคอนกรีตส าเร็จรูปมวลเบาเซลลูลาร์ท่ีไดจ้ากโครงงานน้ีสามารถน าไปใชแ้ทน
คานคอนกรีตส าเร็จรูปปกติท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัได ้ 
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