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การพัฒนาเรือพายคอนกรีตจากคอนกรีตมวลเบา
Development of Concrete Boat by Using Lightweight Concrete
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บทคัดยอ
โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเรือพายคอนกรีตจากคอนกรีตมวลเบา โดยใชเม็ดโฟมแทนท่ีมวล

รวมในปริมาณตางๆ เพ่ือใหเรือมีนํ้าหนักเบา รอยละการแทนท่ีมวลรวมดวยเม็ดโฟมเทากับ 0, 25, 50, 75 และ 100
โดยปริมาตรของมวลรวม สมบัตท่ีิทดสอบไดแก กําลังอัด กําลังดึง  โมดูลัสการแตกราว และหนวยนํ้าหนักของคอนกรีต
เพ่ือหาสวนผสมท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปสรางเรือพายคอนกรีต จากผลการทดลองพบวา กําลังอัด กําลังดึง โมดูลัสการ
แตกราวและหนวยนํ้าหนักของคอนกรีต ลดลงตามปริมาณการแทนท่ีเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน สวนผสมท่ีเหมาะสมสําหรับ
นําไปสรางเรือพายคอนกรีตคือ การแทนท่ีมวลรวมดวยเม็ดโฟมรอยละ 100 โดยมีกําลังอัดท่ีอายุ 28 วัน เทากับ 50.59
กก./ตร.ซม. มีหนวยนํ้าหนักเทากับ 949.71 กก./ลบ.ม. ซึ่งมีนํ้าหนักเบากวาคอนกรีตท่ีไมผสมเม็ดโฟมประมาณ 57%
เมื่อนําไปผลิตเปนเรือคอนกรีตตนแบบท่ีมีขนาดกวาง 1.04 ม. ยาว 2.20 ม. และสูง 0.38 ม. พบวาเรือท่ีไดมีนํ้าหนัก
ประมาณ 50 กก. สามารถรับนํ้าหนักสูงสุดได 240 กก. มีตนทุนการผลิตเรือประมาณ 650 บาทตอลํา

Abstract
The objective of this study aims to develop a concrete boat by using lightweight concrete.

The use of granular foam replaced the aggregate in various quantities to reduce the weight of boat.
The replacement ratios of aggregate by the granular foam were 0, 25, 50, 75 and 100% by volume
of aggregate. The test results of compressive strength, tensile strength, modulus of rupture and unit
weight of concrete were used to find out the appropriate mixture for producing the concrete boat.
The results indicated that the appropriate mixture for producing concrete boat was the
replacement of aggregate by granular foam at 100% which had the compressive strength at 28 days
of 50.59 kg/cm2 and the unit weight was 949.71 kg/m3. The weight of lightweight concrete was
lighter than the normal concrete about 57%. The prototype of lightweight concrete boat, which
had 1.04 m wide, 2.20 m long and 0.38 m height, had about 50 kg of weight. The maximum weight
capacity of the boat was 240 kg. The cost of a lightweight concrete boat was about 650 baht
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1. บทนํา
ปจจุบันพบวา วิกฤตการณนํ้าทวมเกิดข้ึนทุกป และเกิดข้ึนท่ัวทุกภาคของประเทศไทย นับวันยิ่งทวีความ

รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ อันเปนผลมาจากผลกระทบของวิกฤตภาวะโลกรอน รวมกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีใชสอย
ท่ีไมเหมาะสม ในแตละปมีผูประสบนํ้าทวมจํานวนมาก ตัวอยางท่ีเห็นชัดเจนคือ มหาอุทกภัยในประเทศไทย
พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนอุทกภัยรุนแรงท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาและลุมนํ้าโขง เหตุการณน้ีเริ่มตั้งแต
ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 และสิ้นสุดเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรับผลกระทบกวา 12.8 ลานคน
ธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท (ศอส., 2555) การเกิดนํ้าทวมท้ังในเขตเมืองและใน
เขตเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีลุมต่ําท่ีมีระบบการระบายนํ้าไมดีจะทําใหเกิดนํ้าทวมขัง ซึ่งบางแหงนํ้าทวมอยูนานนับเดือน
และระดับนํ้าอาจสูงหลายเมตร ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยตองใชเรือเปนพาหนะ มีท้ังเรือไม เรือยาง และเรือ
ไฟเบอรกลาส แตเน่ืองจากเรือเหลาน้ีมีราคาแพงประชาชนบางสวนจึงไมสามารถซื้อมาใชในชวงนํ้าทวมได  นอกจากน้ี
ในวิกฤตการณนํ้าทวมใหญในป พ.ศ. 2554 พบวากําลังการผลิตเรือ มีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหประชาชน
ผูประสบภัยจํานวนมาก ตองใชวิธีลุยนํ้า หรือสรางอุปกรณทดแทนเรือแบบตางๆ ซึ่งไมปลอดภัย ท่ีผานมามีการศึกษา
และพัฒนาการสรางเรือพายคอนกรีต (ฉัตรพงษ ประทับชาง และคณะ, 2553) เพ่ือใชในการสัญจรทางนํ้าท้ังในและ
ตางประเทศ (Sharma P.C. และ Gopalaratnam V.S., 1980) แตไมพบวามีการนํามาใชในกรณีท่ีเกิดนํ้าทวมมากนัก
เน่ืองจากเรือคอนกรีตยังไมเปนท่ีรูจัก นอกจากน้ีเรือคอนกรีตมีนํ้าหนักมาก รับนํ้าหนักบรรทุกไดนอยเมื่อเทียบกับ
นํ้าหนักของเรือ การขนยายเขาพ้ืนท่ีประสบภัยทําไดลําบาก แตขอดีของเรือคอนกรีตคือข้ันตอนการผลิตไมยุงยาก ผลิต
ไดรวดเร็ว วัสดุในการผลิตสามารถหาซื้อไดท่ัวไปและตนทุนในการผลิตต่ํา ดังน้ันหากสามารถพัฒนาเรือคอนกรีตท่ีมี
นํ้าหนักเบา และรับนํ้าหนักบรรทุกไดมาก ก็จะสามารถตอบสนองตอความตองการเรือในชวงท่ีเกิดอุทกภัยไดใน
บทความน้ีจึงนําเสนอผลการศึกษาการพัฒนาเรือพายคอนกรีตมวลเบา โดยใชเม็ดโฟมเปนสวนผสม ท้ังในสวนของการ
หาสวนผสมท่ีเหมาะสม และการผลิตเรือพายคอนกรีตตนแบบจากคอนกรีตมวลเบา
1.1 ขอบเขตของการศึกษา

คอนกรีตมวลเบาท่ีศึกษาเปนชนิด คอนกรีตมวลรวมเบา (Lightweight Aggregate Concrete) ซึ่งใชมวล
รวมเบาแทนท่ีมวลรวมในสวนผสมของคอนกรีต มวลรวมเบาท่ีใชไดแก เม็ดโฟม ท่ีมีขนาด 3.5 มม. เปนชนิด EPS
(Expanded Polystyrene Foam) รอยละการแทนท่ีมวลรวมดวยเม็ดโฟมเทากับ 0, 25, 50, 75 และ 100 โดย
ปริมาตรของมวลรวม อัตราสวนนํ้าตอปูนซีเมนตคงท่ีเทากับ 0.35 สมบัติของคอนกรีตมวลเบาท่ีศึกษาไดแก กําลังอัด
กําลังดึง และหนวยนํ้าหนักของคอนกรีต และทดสอบโมดูลัสการแตกราวของแผนเฟอรโรซีเมนต สวนผสมท่ีเหมาะสม
สําหรับการผลิตเรือพายคอนกรีตกําหนดใหมีกําลังอัดท่ีอายุ 28 วัน ไมนอยกวา 50 กก./ตร.ซม.
2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุ

งานวิจัยน้ีศึกษาคอนกรีตมวลเบาท่ีใช เม็ดโฟมเปนสวนผสม และสรางเรือพายคอนกรีตดวยระบบเฟอรโร
ซีเมนต ดังน้ันวัสดุท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ปูนซีเมนต มวลรวม เม็ดโฟม นํ้า ตะแกรงลวดหกเหลี่ยม และเหล็ก
เสริม วัสดุท่ีใชในการศึกษามีคุณสมบัติดังน้ี

1) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1 มีคาความถวงจําเพาะ 3.12
2) มวลรวมท่ีใชเปนทรายแมนํ้า และรอนผานตะแกรงมาตรฐานเบอร 4 มีคาความถวงจําเพาะสภาวะอ่ิมตัว

ผิวแหงเทากับ 2.58 รอยละการดูดซึมเทากับ 0.78 และหนวยนํ้าหนักเทากับ 1,639 กก./ลบ.ม.
3) เม็ดโฟมท่ีใชเปนโฟมชนิด EPS มีลักษณะทรงกลม ดังรูปท่ี 1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.5 มม. มีช่ือทาง

การคาคือ Politerm Energy เปนเม็ดโฟมท่ีผลิตข้ึนสําหรับใชในงานกอสราง
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4) ลวดตาขายหกเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.50 มม. ดังรูปท่ี 2
5) เหล็กเสริมกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มม.

รูปท่ี 1 เม็ดโฟม EPS ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.

รูปท่ี 2 ลวดตาขายหกเหลี่ยม

2.2 สวนผสมท่ีใชในการวิจัย
สวนผสมท่ีใชในการศึกษาสมบัติของคอนกรีตมวลเบาท่ีผสมเม็ดโฟมและโมดูลัสการแตกราวของแผนเฟอ

โรซีเมนต มีท้ังสิ้น 5 สวนผสม ดังตารางท่ี 1 รอยละการแทนท่ีมวลรวมดวยเม็ดโฟมเทากับ 0, 25, 50, 75 และ 100
โดยปริมาตรของมวลรวม กําหนดอัตราสวนนํ้าตอปูนซีเมนตคงท่ีเทากับ 0.35 สวนผสมท่ีไมใสเม็ดโฟม (สวนผสมท่ี 1)
ใชอัตราสวนปูนซีเมนตตอมวลรวมเทากับ 1 : 1.75 โดยนํ้าหนัก ในขณะท่ีสวนผสมอ่ืนๆ จะคํานวณปริมาณการแทนท่ี
ทรายดวยเม็ดโฟมเทียบจากปริมาณทรายในสวนผสมท่ี 1 การเตรียมสวนผสมใชวิธีช่ังนํ้าหนักสําหรับ ปูนซีเมนต ทราย
และนํ้า ในขณะท่ีการเตรียมเม็ดโฟม ใชวิธีการตวงโดยปริมาตร เน่ืองจากหนวยนํ้าหนักของเม็ดโฟมต่ํามาก การเตรียม
สวนผสมคอนกรีตในปริมาณนอย จึงใชนํ้าหนักของเม็ดโฟมนอยมาก การเตรียมเม็ดโฟมโดยการช่ังนํ้าหนักจึงทําใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนไดงาย
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ตารางท่ี 1 สวนผสมสาํหรับทดสอบสมบัติของคอนกรีตมวลเบาและโมดูลสัการแตกราวของแผนเฟอรโรซเีมนต
(สวนผสมตอ 1 ลูกบาศกเมตร)

สวนผสมที่ ปริมาณเมด็โฟม
(รอยละโดยปริมาตร)

ปูนซีเมนต
(กก.)

ทราย
(กก.)

เม็ดโฟม
(กก.)

นํ้า
(กก.)

1 0 726.57 1271.49 0.00 254.30
2 25 726.57 953.62 2.34 254.30
3 50 726.57 635.75 4.68 254.30
4 75 726.57 317.87 7.02 254.30
5 100 726.57 0.00 9.36 254.30

2.3 วิธีการทดสอบ
งานวิจัยน้ีแบงการทดสอบเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 การศึกษาสมบัติของคอนกรีตมวลเบาท่ีใชเม็ดโฟมเปน

สวนผสม เพ่ือหาสวนผสมท่ีเหมาะสม สําหรับนําไปสรางเรือพายคอนกรีต สวนท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเรือ
คอนกรีต ท่ีสรางจากสวนผสมท่ีไดจากการศึกษาในสวนท่ี 1

2.3.1 การทดสอบคอนกรีตมวลเบา
การหาสวนผสมท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปสรางเรือพายคอนกรีตประกอบดวย การทดสอบกําลังอัดและกําลัง

ดึง ท่ีอายุ 7, 14 และ 28 วัน การทดสอบหนวยนํ้าหนักท่ีอายุ 28 วัน และการทดสอบโมดูลัสการแตกราวของแผน
เฟอรโรซีเมนตท่ีอายุ 28 วัน การทดสอบกําลังอัดและกําลังดึงของคอนกรีต ใชตัวอยางรูปทรงกระบอก ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 10x20 ซม. และทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C39 และ ASTM C496 ตามลําดับ หลังจากแกะออกจาก
แบบตัวอยางจะถูกนําไปบมดวยนํ้า จนกระท่ังมีอายุครบกําหนดทดสอบ ในแตละครั้งของการทดสอบใชจํานวน
3 ตัวอยาง เพ่ือนํามาหาคาเฉลี่ย นอกจากน้ีตองตรวจสอบการกระจายตัวของเม็ดโฟมในเน้ือคอนกรีต โดยการตัดกอน
ตัวอยางรูปทรงกระบอกตามขวาง แลวเปรียบเทียบการกระจายตัวของเม็ดโฟมในแตละสวนผสม

การทดสอบโมดูลัสการแตกราวของแผนเฟอรโรซีเมนต เปนการทดสอบความแข็งแรงของเรือเมื่อใช
สวนผสมคอนกรีตท่ีแตกตางกัน ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 1841-2542 โดยใชตัวอยางขนาด 60x60x2.5 ซม.
จํานวน 3 ตัวอยางแลวนํามาหาคาเฉลี่ย การเตรียมตัวอยางมีการเสริมเหล็กและใชลวดตาขายหกเหลี่ยมหุมท้ังสองดาน
การเสริมเหล็กแสดงดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 การเสริมเหล็กในแผนเฟอรโรซีเมนต
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

2.3.2 การทดสอบเรือคอนกรีต
จากการพิจารณาผลการทดสอบสมบัติของคอนกรีตมวลเบา จะเลือกสวนผสมท่ีเหมาะสมมาสรางเรือ

คอนกรีตตนแบบดวยระบบเฟอรโรซีเมนต เรือตนแบบน้ีมีขนาดกวาง 1.04 ม. ยาว 2.20 ม. และสูง 0.38 ม.
การทดสอบคุณสมบัติของเรือประกอบดวย การทดสอบนํ้าหนักของเรือ นํ้าหนักบรรทุกสูงสุดและเสถียรภาพของเรือ
ขณะอยูในนํ้า การสรางเรือเริ่มจากการสรางโครงเรือดวยเหล็กเสริมขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มม. และหุมดวยลวดตา
ขายหกเหลี่ยม จํานวนสองช้ัน ดังรูปท่ี 4 แลวฉาบปดผิวดวยคอนกรีตมวลเบา บมเรือคอนกรีตดวยพลาสติกเปนเวลา
3 วัน แลวจึงถอดออกจากแบบ เรือคอนกรีตท่ีเสร็จแลวแสดงดังรูปท่ี 5

รูปท่ี 4 โครงเหล็กเสริมภายในของเรือคอนกรีต

รูปท่ี 5 เรือพายคอนกรีต

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



229

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 คอนกรีตมวลรวมเบา

จากการตรวจสอบการกระจายตัวของเม็ดโฟม ดังรูปท่ี 6 พบวาเม็ดโฟมชนิด EPS ขนาด 3.5 มม.ท่ีใชใน
งานวิจัยน้ีมีการกระจายตัวสม่ําเสมอ และไมพบปญหาการลอยตัวของเม็ดโฟมขณะผสมคอนกรีต นอกจากน้ีพบวาการ
ใชอัตราสวนนํ้าตอวัสดุประสาน 0.35 ทําใหสวนผสมมีความขนเหลวเหมาะสม สามารถนําไปข้ึนรูปไดโดยไมมีการเยิ้ม
แสดงใหเห็นวาการใชอัตราสวนนํ้าตอซีเมนตเทากับ 0.35 และใชเม็ดโฟมชนิด EPS ขนาด 3.5 มม. มีความเหมาะสม
ตอการผสมคอนกรีตมวลรวมเบาสําหรับนํามาสรางเรือ ผลการทดสอบกําลังอัด กําลังดึง และหนวยนํ้าหนักของ
คอนกรีต แสดงดังตารางท่ี 2 จากผลการทดสอบกําลังอัด ดังรูปท่ี 7 พบวา กําลังอัดของคอนกรีตผสมเม็ดโฟม
มีคาเพ่ิมข้ึนตามอายุของคอนกรีต เชนเดียวกับคอนกรีตท่ีไมผสมเม็ดโฟม เมื่อพิจารณากําลังอัดและกําลังดึงของ
คอนกรีต ท่ีอายุ 28 วัน ในตารางท่ี 2 พบวามีคาลดลงตามปริมาณเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากเม็ดโฟมมีความ
แข็งแรงและความหนาแนนต่ํามากเมื่อเทียบกับทราย ทําใหคอนกรีตท่ีผสมเม็ดโฟมมีความหนาแนนลดลง ซึ่งโดยท่ัวไป
กําลังอัดของคอนกรีตจะสัมพันธกับความหนาแนนหรือหนวยนํ้าหนักของคอนกรีต (Neville, A.M., 1995) โดยกําลัง
อัดจะมีคาลดลงตามความหนาแนนของคอนกรีตท่ีลดลง การใชเม็ดโฟมในปริมาณมากข้ึนจะทําใหหนวยนํ้าหนักของ
คอนกรีตมีคาลดลง จึงทําใหกําลังอัดลดลงตามไปดวย ความสัมพันธระหวางกําลังอัดและหนวยนํ้าหนักของคอนกรีตท่ี
อายุ 28 วัน แสดงดังรูปท่ี 8 นอกจากน้ีเมื่อคอนกรีตเกิดการแตกราว รอยแตกสามารถแตกผานเม็ดโฟมไดงายกวา
ทราย เมื่อปริมาณเม็ดโฟมเพ่ิมข้ึนกําลังอัดและกําลังดึงจึงมีคาลดลง เมื่อพิจารณาอัตราสวนกําลังดึงตอกําลังอัดพบวา
มีคาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นวาการใชเม็ดโฟมทําใหอัตราการลดลงของกําลังอัดสูงกวาอัตรา
การลดลงของกําลังดึง

จากผลการทดสอบหนวยนํ้าหนักของคอนกรีตดังตารางท่ี 2 และรูปท่ี 9 พบวาหนวยนํ้าหนักของคอนกรีตมี
คาลดลงตามปริมาณเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยคอนกรีตท่ีใชเม็ดโฟมรอยละ 25, 50, 75 และ 100 มีหนวยนํ้าหนักคิดเปน
รอยละ 86, 73, 60 และ 43 ของสวนผสมท่ีไมมีเม็ดโฟม ตามลําดับ หนวยนํ้าหนักของสวนผสมท่ีใชเม็ดโฟมแทนท่ี
ทรายท้ังหมดมีคาเทากับ 961.48 กก./ลบ.ม. ซึ่งต่ํากวาความหนาแนนของนํ้า แสดงใหเห็นวาคอนกรีตในสวนผสมน้ี
สามารถลอยนํ้าได เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางหนวยนํ้าหนักกับปริมาณเม็ดโฟม ดังรูปท่ี 9 พบวามีความสัมพันธ
แบบผกผัน ในขณะท่ีความสัมพันธระหวางกําลังอัดกับปริมาณเม็ดโฟมดังรูปท่ี 10 มีความสัมพันธแบบเอ็กซโพเนน
เชียล จากความสัมพันธท้ังสองน้ีทําใหสามารถออกแบบสวนผสมใหมีหนวยนํ้าหนัก หรือกําลังอัดตามตองการได โดยใช
ปริมาณเม็ดโฟมเปนตัวแปรในการคํานวณ

รูปท่ี 6 การกระจายตัวของเมด็โฟม
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบกําลังอัด กําลังดึง หนวยนํ้าหนักและโมดลูัสการแตกราว
ปริมาณเมด็

โฟม
(รอยละ)

กําลังอัด
(กก./ตร.ซม.) กําลังดึงที่อายุ

28 วัน
(กก./ตร.ซม.)

หนวยนํ้าหนักที่
อายุ 28 วัน
(กก./ลบ.ม.)

กําลังดึง/กําลัง
อัด (รอยละ)

โมดูลัสการ
แตกราวที่อายุ

28 วัน
(กก./ตร.ซม.)7 วัน 14 วัน 28 วัน

0 496.40 529.21 553.64 34.58 2,244.40 6.25 34.58
25 259.90 286.82 296.19 22.21 1,925.26 7.50 22.21
50 140.52 156.53 164.45 12.49 1,630.10 7.60 12.49
75 91.05 101.63 106.45 10.20 1,341.22 9.58 10.20
100 43.98 48.38 50.59 8.67 961.48 17.14 8.67

รูปท่ี 7 กําลังอัดของคอนกรีต

รูปท่ี 8 ความสัมพันธระหวางกําลงัอัดและหนวยนํ้าหนักท่ีอายุ 28 วัน
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รูปท่ี 9 ความสัมพันธระหวางหนวยนํ้าหนักท่ีอายุ 28 วันกับปริมาณเม็ดโฟม

รูปท่ี 10 ความสัมพันธระหวางกําลังอัดท่ีอายุ 28 วันกับปริมาณเม็ดโฟม
ผลการทดสอบโมดูลัสการแตกราวของแผนเฟอรโรซีเมนต แสดงดังตารางท่ี 2 และรูปท่ี 11 จากผลการ

ทดสอบพบวาโมดูลัสการแตกราวมีคาลดลงตามปริมาณเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยแผนเฟอรโรซีเมนตท่ีใชเม็ดโฟมรอยละ
25, 50, 75 และ 100 มีโมดูลัสการแตกราวคิดเปนรอยละ 74, 67, 52 และ 20 ของสวนผสมท่ีไมมีเม็ดโฟม ตามลําดับ
ซึ่งสัมพันธกับคากําลังอัดและกําลังดึงของคอนกรีต

เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบสมบัติดานกําลังของคอนกรีตและหนวยนํ้าหนัก พบวาสวนผสมท่ีเหมาะสม
สําหรับนํามาผลิตเรือคือ สวนผสมท่ีใชเม็ดโฟมแทนท่ีทรายรอยละ 100 เน่ืองจากเปนสวนผสมท่ีมีหนวยนํ้าหนักต่ําท่ีสุด
และมีกําลังอัดท่ีอายุ 28 วัน เทากับ 50.59 กก./ตร.ซม. ซึ่งมากกวา 50 กก./ตร.ซม. ซึ่งเปนกําลังอัดข้ันต่ําท่ีกําหนดไว
สําหรับการสรางเรือคอนกรีตในงานวิจัยน้ี
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 11 โมดูลสัการแตกราวท่ีอายุ 28 วัน ของแผนเฟอรโรซีเมนต

3.2 เรือพายคอนกรีตมวลเบา
เรือพายคอนกรีตมวลเบาตนแบบท่ีสรางข้ึน จากสวนผสมท่ีใชเม็ดโฟมแทนท่ีทรายท้ังหมด มีขนาดกวาง

1.04 ม. ยาว 2.20 ม. และสูง 0.38 ม. พบวาเรือท่ีไดมีนํ้าหนักประมาณ 50 กก. สามารถรับนํ้าหนักสูงสุดได 240 kg
และนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยท่ีแนะนําคือ 150 kg ท่ีระยะจม 30 cm ตนทุนการผลิตเรือประมาณ 650 บาทตอลําเรือท่ี
ไดมีเสถียรภาพและสามารถนําไปใชงานไดจริง ลักษณะการทรงตัวในนํ้าแสดงดังรูปท่ี 11

(ก) ดานหนา (ข) ดานขาง
รูปท่ี 11 ลักษณะการลอยตัวในนํ้าของเรือคอนกรตีมวลเบา

4. สรุป
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา การใชอัตราสวนนํ้าตอซีเมนตเทากับ 0.35 และใชเม็ดโฟมชนิด EPS ขนาด

3.5 มม. มีความเหมาะสมตอการผสมคอนกรีตมวลรวมเบา และเม็ดโฟมมีการกระจายตัวท่ีดี กําลังอัด กําลังดึง หนวย
นํ้าหนัก และโมดูลัสการแตกราว มีคาลดลงตามปริมาณเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาจากสมบัติดานกําลังและหนวย
นํ้าหนักสามารถสรุปไดวา สวนผสมท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาสรางเรือพายคอนกรีตมวลเบาคือ สวนผสมท่ีใชเม็ดโฟมแทน
ท่ีทรายท้ังหมด โดยมีกําลังอัดท่ีอายุ 28 วัน เทากับ 50.59 กก./ตร.ซม. มีหนวยนํ้าหนักเทากับ 949.71 กก./ลบ.ม. ซึ่งมี
นํ้าหนักเบากวาคอนกรีตท่ีไมผสมเม็ดโฟมประมาณ 57% เมื่อนําสวนผสมดังกลาวมาสรางเรือขนาด กวาง 1.04 ม.
ยาว 2.20 ม. และสูง 0.38 ม. พบวาเรือท่ีไดมีนํ้าหนักประมาณ 50 กก. สามารถรับนํ้าหนักสูงสุดได 240 กก. และ
นํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยท่ีแนะนําคือ 150 กก. ท่ีระยะจม 30 ซม. ตนทุนการผลิตเรือประมาณ 650 บาทตอลํา เรือท่ีไดมี
เสถียรภาพและสามารถนําไปใชงานไดจริง
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