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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตเิ ชิงกลและต้นทุนด้านวัสดุของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กทีม่ คี า่
ก�ำลังรับแรงดึงและสัดส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไฟเบอร์ที่น�ำมาใช้ประกอบด้วยเส้นใยเหล็ก 3 ชนิด ที่มีค่าก�ำลังรับแรงดึง
1,225, 1,800 และ 2,300 เมกกะปาสคาล โดยน�ำผสมกับคอนกรีตที่มีค่าก�ำลังรับแรงอัด 28, 35 และ 60 เมกกะปาสคาล
ในสัดส่วนผสมของเส้นใยที่ 30, 40 และ 50 กก./ลบ.ม. จากนั้นท�ำการทดสอบก�ำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่อายุ 28 วัน
น�ำค่าที่ได้มาศึกษาผลกระทบของปริมาณและชนิดของเส้นใยต่อก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยในคอนกรีตที่มี
ก�ำลังอัดพื้นฐานต่างกัน จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์เชิงต้นทุนด้านวัสดุที่น�ำไปสู่การเลือกชนิดและปริมาณของเส้นใยที่
เหมาะสมเพื่อให้ก�ำลังรับแรงอัดตามที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก ก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใย ก�ำลังรับแรงดึงของเส้นใย การวิเคราะห์ทาง
ต้นทุนวัสดุ
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Abstract
This research aimed to investigate and compare the mechanical properties and material cost of
concrete reinforced with steel fibers of different tensile strengths at different proportions. Three types
of fibers with different tensile strengths of 1,225, 1,800 and 2,300 MPa were mixed with concrete at three
different proportions 30, 40, and 50 kg/m3. Three types of concrete of the compressive strength of 28, 35
and 60 MPa were used. The specimens were tested for the compressive strength at the age of 28 days.
The obtained results were analyzed based on the effect of fiber types and contents on the obtained
compressive strength of SFRC cast with concrete with different based strength. The economic analysis
provided the outlook of how to reduce the material cost by selecting an appropriate type and content
of fiber to obtain the required compressive strength at the optimum material cost.
Keywords: Steel Fiber Reinforced Concrete, Compressive Strength of SFRC, Tensile Strength of Fiber,
Economic Analysis, Material Cost
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1. บทน�ำ
วั ส ดุ ค อนกรี ต เป็ น วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
แพร่หลาย เนือ่ งจากมีกำ� ลังรับแรงอัดทีด่ ี แต่มขี อ้ ด้อยคือ วัสดุ
ทีม่ คี วามเปราะ (Brittle Material) มีคณ
ุ สมบัตใิ นด้านการรับ
แรงดึงทีต่ �่ำโดยทัว่ ไปอยูท่ ปี่ ระมาณ 10% ของก�ำลังรับแรงอัด
[1] การที่จะท�ำให้คอนกรีตมีความเหนียว (Ductility) นั้น
จ�ำเป็นต้องใส่วัสดุเสริมก�ำลังเข้าไปในเนื้อคอนกรีต เช่น
เหล็กเสริมหรือเส้นใยเหล็ก ปัจจุบนั การผสมเส้นใยถือว่าเป็น
วัสดุท่ีนิยมน�ำมาผสมลงในคอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ข้อด้อยดังกล่าว [2]–[4] ในปัจจุบันคอนกรีตผสมเส้นใย
ถูกน�ำไปใช้งานผลิตชิ้นส่วนอุโมงค์ ผิวทาง พื้นโรงงานและ
โครงสร้างส�ำเร็จรูป
หน้าที่หลักของเส้นใยขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อ
คอนกรีตคือ การท�ำหน้าที่ยึดรั้งรอยแตกร้าวให้การเปิดหรือ
การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของรอยร้าวเป็นไปได้อย่างช้า และ
ยากขึ้น โดยเมื่อคอนกรีตได้รับแรงกระท�ำจนกระทั่งเกิดการ
แตกร้าว ถ้าเป็นคอนกรีตธรรมดาที่ไม่มีส่วนผสมของเส้นใย
ด้วยการเป็นวัสดุเปราะการแตกร้าวนี้จึงน�ำไปสู่การวิบัติใน
ระยะเวลาอั น รวดเร็ ว ในกรณี ท่ีมี ก ารผสมเส้ น ใยทั น ที ท่ี
คอนกรีตแตกร้าวเส้นใยเล็กๆ จ�ำนวนมากจะเริ่มท�ำหน้าที่
ยึดรัง้ รอยร้าวนีไ้ ม่ให้ขยายตัวออกได้โดยง่ายหรือในบางกรณี
อาจท�ำให้รอยร้าวนัน้ หยุดลง (Crack Arrest) น�ำไปสูก่ ารเกิด
ของรอยร้าวใหม่ (Crack Branching) ซึ่งการท�ำให้เกิด
รอยร้าวใหม่จ�ำเป็นต้องมีการใส่พลังงานหรือแรงกระท�ำเพิ่ม
เข้าไปในวัสดุ ดังนั้น ถ้าพิจารณาการวิบัติของคอนกรีตเสริม
เส้นใยเทียบกับคอนกรีตธรรมดาจึงพบว่า จ�ำนวนรอยร้าวของ
คอนกรีตเสริมเส้นใยมีมากกว่าคอนกรีตธรรมดา จ�ำนวน
รอยร้าวเล็กๆ จ�ำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงระดับพลังงานหรือ
แรงกระท�ำที่มากกว่าที่ใช้ในการท�ำให้คอนกรีตเสริมผสมใย
เกิดการวิบัติ
เทคโนโลยีของเส้นใยในปัจจุบัน ท�ำให้เส้นใยสามารถ
ได้รบั การออกแบบให้รปู ทรงมีความโค้งหรือหยัก เพือ่ ให้ชว่ ย
ในเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างพื้นผิวสัมผัส (Interfacial
Bond Strength) ของเส้นใยกับเนือ้ คอนกรีตให้มากขึน้ ในทาง
ด้านเชิงกลนั้นแบ่งแรงกระท�ำได้ 2 ส่วน คือ แรงเสียดทาน
(Friction Force) และแรงยึดเหนี่ยวปลาย (Anchorage

Force) ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
Pajak และ Ponikiewski [5] ศึกษาพฤติกรรรม
การรับแรงดัดของคอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายผสมเส้นใยเหล็ก
โดยเส้นใยเหล็กที่ใช้มี 2 ชนิด คือ แบบตรง (Straight) และ
แบบงอปลาย (Hooked End) โดยท�ำการแปรผันปริมาณการใช้
เส้นใยเหล็กที่ 0%, 0.5%, 1.0% และ 1.5% โดยปริมาตร
โดยผลการทดสอบพบว่า การผสมเส้นใยเหล็กมีผลต่อการ
รับก�ำลังดัดอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวอย่างทดสอบที่ไม่ได้
ผสมเส้นใย การเพิ่มขึ้นของปริมาณเส้นใยส่งผลให้ความ
สามารถในการรับแรงดัดสูงขึ้น โดยพบว่า เส้นใยเหล็กแบบ
งอปลายมีประสิทธิภาพในการรับแรงดัดได้ดกี ว่าเส้นใยเหล็ก
แบบตรง
Holschemacher และคณะ [6] ได้ท�ำการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กก�ำลังสูง
High Strength Steel Fibre Reinforced Concrete;
HSSFRC) ที่ ใ ส่ แ ละไม่ ใ ส่ เ หล็ ก เสริ ม ในคอนกรี ต โดยมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเส้นใยต่างชนิดกันที่มี
ต่อการเพิ่มขึ้นของก�ำลังและการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ลดลง
โดยเส้นใยที่ใช้มีความแตกต่างกันในด้านของรูปร่างและ
ก�ำลังรับแรงดึง โดยเส้นใย F1 และ F2 เป็นแบบงอปลาย
มีกำ� ลังรับแรงดึง 1,100 และ 1,900 เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ
ส่วนเส้นใย F3 เป็นเส้นหยักที่มีก�ำลังรับแรงดึง 1,100
เมกกะปาสคาล ในงานวิจัยนี้มีสัดส่วนผสมเส้นใยเท่ากับ
20, 40 และ 60 กก./ลบ.ม. ผลทดสอบพบว่า ก�ำลังรับแรงอัด
(Compression Strength) และก�ำลังรับแรงดึง (Splitting
Strength) เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณเส้นใยเหล็ก โดยก�ำลังรับแรงดึง
เฉลีย่ ของเส้นใยชนิด F1 สูงกว่าเส้นใยชนิดอืน่ ๆ และตัวอย่าง
คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กชนิด F3 มีก�ำลังรับแรงดึงต�่ำที่สุด
ในส่วนของแรงดัดพบว่า การรับแรงกระท�ำหลังการแตกร้าว
มีคา่ เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณเส้นใย อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ปริมาณ
เส้นใยจาก 20 ไปเป็น 60 กก./ลบ.ม. ไม่ได้ส่งผลให้ความ
สามารถในการรับแรงเพิม่ ขึน้ เป็น 3 เท่า (ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์
แบบเชิงเส้นตรง) ในกรณีก�ำลังรับแรงดึงของเส้นใยพบว่า
ตัวอย่างที่ผสมเส้นใยก�ำลังสูง (F2) มีพฤติกรรมเป็นวัสดุเหนียว
และสามารถรับแรงหลังการแตกร้าวได้มากกว่าเส้นใยทีก่ ำ� ลัง
รับแรงดึงต�่ำกว่า (F1)
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Yoo และคณะ [7] ศึกษาผลกระทบของชนิดเส้นใย และ
ก�ำลังของคอนกรีตเมทริกต่อพฤติกรรมแรงดึงออกของเส้นใย
(Pull-out) ในคอนกรีตก�ำลังสูง (High Performance
Fiber-reinforced Cementitious Composites; HPFRCC)
ซึ่งได้ใช้เส้นใยแตกต่างกัน 2 ชนิด คือเส้นใยแบบตรงและ
แบบปลายงอ และแปรผันก�ำลังของคอนกรีตที่ 112.2, 152.5
และ 190.2 เมกกะปาสคาล ซึ่ ง ผลการทดลองพบว่ า
ก�ำลังยึดเกาะ ความเค้นของเส้นใย และพลังงาน เพิม่ ขึน้ ตาม
ความแข็งแรงของเมทริกซ์หรือเพิ่มขึ้นตามความแข็งแรง
ของคอนกรีตโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใย เนื่องจาก
เมื่อความแข็งแรงของเมทริกซ์เพิ่มขึ้น ผิวสัมผัสระหว่าง
เส้นใยและเมทริกซ์จะมีความหนาแน่น การอัดแน่นของวัสดุ
มวลรวมช่วยท�ำให้ก�ำลังของคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังท�ำให้
รูพรุนรอบๆ ผิวสัมผัสลดลง ในกรณีของรูปร่างเส้นใยพบว่า
เส้นใยชนิดปลายงอสามารถต้านทานแรงดึงออกได้มากกว่า
ชนิ ด ตรง เนื่ อ งจากเส้ น ใยชนิ ด ปลายงอมี ค วามเค้ น และ
ความเค้นเฉือนที่ผิวสัมผัส (บริเวณปลายที่งอ) มากกว่า
เส้นใยแบบตรง
งานวิจัยนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
เนือ่ งจากการใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยในปัจจุบนั มีการขยายตัว
ในวงกว้างออกไปในกลุ่มงานประเภทพื้นโรงงานหรือพื้น
อาคารสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งประโยชน์ของการเส้นใยมาผสม
คอนกรีตประกอบด้วย การเพิ่มก�ำลังรับแรง ลดการแตกร้าว
ลดการใช้เหล็กเสริมบางส่วน และช่วยลดระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยเหล็ก
ที่ทันสมัย ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์เส้นใยเหล็กเป็นจ�ำนวนมาก
ที่มีค่าก�ำลังแตกต่างกัน ถึงแม้จะมีรูปร่างเหมือนกัน ซึ่งส่งผล
ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตแตกต่างกันออกไปทั้งในเชิงกล
และเชิงกายภาพ รวมถึงความเหมาะสมเข้ากันกับก�ำลังของ
คอนกรีตของประเทศไทย โดยการใช้เส้นใยเหล็กที่มีก�ำลัง
รับแรงดึงสูง อาจน�ำไปสูก่ ารใช้ปริมาณเส้นใยต่อปริมาตรของ
คอนกรีตที่ลดลงและท�ำให้ต้นทุนการก่อสร้างลดลงได้ โดย
ไม่ท�ำให้คุณสมบัติด้านอื่นลดลง
โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเป็นการศึกษาและ
เปรียบเทียบถึงคุณสมบัติเชิงกลและกายภาพของเส้นใย
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ไฟเบอร์ชนิดรับก�ำลังสูงชนิด 1,225, 1,800 และ 2,300
เมกกะปาสคาล ในรูปของก�ำลังรับแรงอัด เพื่อน�ำมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับคอนกรีตผสมเส้นใยให้เกิดประสิทธิภาพ
การใช้งานสูงที่สุด โดยท�ำการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กที่ผสมในคอนกรีตทัว่ ไปทีใ่ ช้ใน
ท้องตลาด (ทีก่ ำ� ลังรับแรงอัด 28, 45 และ 60 เมกกะปาสคาล)
และคาดหวังว่า เส้นใยก�ำลังสูงที่น�ำมาใช้อาจน�ำไปสู่การลด
ปริมาณของเส้นใยต่อปริมาตรลงได้ (ในสมรรถนะเชิงกล
ที่เท่ากัน) ซึ่งก็จะท�ำให้ต้นทุนด้านวัสดุของคอนกรีตเสริม
เส้ น ใยลดลง และหากพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง กลของ
คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กก�ำลังสูงมีค่าสูงกว่าคอนกรีตเสริม
เส้นใยเหล็กปกติที่สัดส่วนผสมเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กขึ้นมา
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 วัสดุ
• ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน
ASTM C 150
• เส้นใยเหล็ก (Steel Fiber) ชนิดของเส้นใยทีเ่ ลือกใช้
ในการวิจัยนี้ประกอบไปด้วยเส้นใย 3 ชนิด ซึ่งมีคุณลักษณะ
และคุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 1
• มวลรวมละเอียด มีขนาดคละผ่านตะแกรงเบอร์ 4
และค้างตะแกรงเบอร์ 16 มีคุณสมบัติดังตารางที่ 2
• มวลรวมหยาบ ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
หรือ 1 นิ้ว ดังแสดงในตารางที่ 3
• สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixtures) ชนิด
สารลดน�้ำปริมาณสูง (Superplasticizer) Type F
2.2 สัดส่วนผสมคอนกรีต
สัดส่วนผสมคอนกรีตในงานวิจัย ได้ท�ำการออกแบบ
เพื่อให้ก�ำลังรับแรงอัดควบคุม 3 ค่า คือ 28 (C28), 45 (C45)
และ 60 (C60) เมกกะปาสคาล โดยมีสัดส่วนน�้ำต่อซีเมนต์
ที่ 0.57, 0.38 และ 0.30 ตามล�ำดับ และมีอัตราส่วนผสม
ของเส้นใยที่ 30, 40 และ 50 กก./ลบ.ม. โดยมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเส้นใยเหล็ก
Type
shape

F1

F2

ตารางที่ 4 สัดส่วนผสมคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก
F3

Single
Single
Double
Hooked End Hooked End Hooked End

Diameter
(mm)

0.75

0.62

0.90

Length (mm)

60

60

60

Aspect ratio

80

95

65

1225

1800

2300

Tensile
strength
(MPa)

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของมวลรวมละเอียด
Properties
Absolute Specific Gravity

2.52

Bulk Specific Gravity (SSD Basis)

2.56

Apparent Specific Gravity

2.62

Fineness Modulus

2.63

Percent Absorption

0.91%

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของมวลรวมหยาบ
Properties
Absolute Specific Gravity

2.72

Bulk Specific Gravity (SSD Basis)

2.71

Apparent Specific Gravity

2.73

Percent Absorption

0.39%

2.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
ขั้ น ตอนการเตรี ย มตั ว อย่ า งคอนกรี ต เสริ ม เส้ น ใย
ประกอบด้วย 1) ชั่งส่วนผสมตามตารางที่ 4 2) ผสมแห้งปูน
และทรายให้เข้ากันเป็นระยะเวลา 1 นาที 3) เติมน�ำ้ และผสม
ให้เป็นเนือ้ เดียวกัน 4) ผสมเส้นใยเหล็กลงไปตามสัดส่วนผสม
โดยท�ำการโรยเส้นใยให้กระจายทั่วคอนกรีตไม่ให้จับกลุ่ม

Designation
C28/control
C28/30F1
C28/40F1
C28/50F1
C28/30F2
C28/40F2
C28/50F2
C28/30F3
C28/40F3
C28/50F3
C45/control
C45/30F1
C45/40F1
C45/50F1
C45/30F2
C45/40F2
C45/50F2
C45/30F3
C45/40F3
C45/50F3
C60/control
C60/30F1
C60/40F1
C60/50F1
C60/30F2
C60/40F2
C60/50F2
C60/30F3
C60/40F3
C60/50F3

Mix Proportions (kg/m3)
Cement Water

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

Fine
Coarse
aggregate aggregate

804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
669
669
669
669
669
669
669
669
669
669
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790

Fiber

0
30
40
50
30
40
50
30
40
50
0
30
40
50
30
40
50
30
40
50
0
30
40
50
30
40
50
30
40
50

หมายเหตุ: 1) Ca/bFc เมื่อ a = ก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีต (MPa),
b = ปริมาณเส้นใยเหล็กต่อ 1 ลบ.ม. (kg) และ c = ชนิดของเส้นใยเหล็ก (kg)
2)	ที่่�กำำ�ลัังคอนกรีีต 60 MPa มีีการผสมสารลดน้ำำ��ประเภท F
ในสััดส่่วน 5.5 ลิิตร ต่่อ 1 ลบ.ม.
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รูปที่ 1	ผลกระทบของชนิดเส้นใยต่อก�ำลังของคอนกรีตเสริมเส้นใยชนิดเดียวกันในคอนกรีตประเภทก�ำลัง (ก) C28 (ข) C45
และ (ค) C60
เป็นก้อน ท�ำการผสมต่อเนือ่ งประมาณ 2 นาที ตามด้วยใส่หนิ
ลงไปผสมจนเป็นคอนกรีตเนื้อเดียวกันที่ระยะเวลา 1 นาที
5) น�ำคอนกรีตสดที่ได้เทเข้าแบบหล่อทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร โดย
แบ่งเป็น 3 ชั้นเท่ากัน แต่ละชั้นต�ำด้วยเหล็กกระทุ้งจ�ำนวน
25 ครั้งต่อชั้น น�ำไปสั่นไล่ฟองอากาศบนโต๊ะสั่นและปาด
ผิวหน้าให้เรียบ 6) ทิง้ ให้คอนกรีตแข็งตัวที่ 24 ชัว่ โมง จากนัน้
แกะออกจากแบบทดสอบ และ 7) น�ำตัวอย่างทดสอบไปท�ำการ
บ่มตัวอย่างทดสอบในน�้ำเป็นระยะเวลา 28 วัน

2.4.2 การวิเคราะห์ด้านต้นทุนวัสดุ
น�ำผ ลการทดลองที่ไ ด้ ส� ำ หรั บ คอนกรี ต เสริ ม เส้ น ใย
แต่ละชนิดไปหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าก�ำลังรับแรงอัดกับ
ปริมาณเส้นใยของเส้นใยแต่ละชนิด จากนัน้ จึงน�ำราคาต่อหน่วย
ของเส้นใยแต่ละชนิดไปใช้ประกอบการค�ำนวณต้นทุนของ
คอนกรีตเสริมเส้นใยแต่ละชนิดทีส่ ดั ส่วนผสมต่างกันเพือ่ ให้ได้
ค่าก�ำลังอัดต่างกัน จากนั้นจึงเปรียบเทียบต้นทุนราคาวัสดุ
ของคอนกรีตเสริมเส้นใยแต่ละชนิดตามค่าก�ำลังรับแรงอัด
ที่ต้องการ

2.4 การทดสอบ
2.4.1 การทดสอบก�ำลังรับแรงอัด
การทดสอบก�ำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่อายุ 28 วัน
ด�ำเนินการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ 1500 kN-Universal
Testing Machine (UTM) ตามมาตรฐาน ASTM C39
โดยค�ำนวณค่าก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีต (f ) ตามสมการ
ที่ (1)

3. ผลการทดลอง
3.1 ก�ำลังรับแรงอัด
3.1.1 ผลกระทบของปริมาณเส้นใยต่อก�ำลังรับแรงอัด
ของคอนกรีตเสริมเส้นใย
รูปที่ 1 (ก) – (ค) แสดงผลกระทบของปริมาณเส้นใยต่อ
คอนกรีตประเภทก�ำลัง C28, C45 และ C60 โดยรวมพบว่า
ค่ า ก� ำ ลั ง รั บ แรงอั ด มี ค ่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณของเส้ น ใยที่
เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างรูปที่ 1 ผลการทดสอบในคอนกรีตที่ 28
เมกกะปาสคาล พบว่า เมื่อผสมคอนกรีตด้วยปริมาณเส้นใย
30, 40 และ 50 กก./ม.3 ส่งผลให้ก�ำลังรับแรงอัดมีค่าสูงขึ้น
ตามปริมาณเส้นใยที่เพิ่มขึ้นล�ำดับเมื่อเทียบกับคอนกรีต
ไม่ผสมเส้นใยโดยส�ำหรับเส้นใย F1 เพิ่มขึ้น เป็น 31.9,

(1)
โดยที่ P คือ แรงกระท�ำสูงสุด (N) และ A คือ พื้นที่
หน้าตัดรับแรง (mm2)
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รูปที่ 2 ผลกระทบของปริมาณเส้นใยต่อก�ำลังของคอนกรีตเสริมเส้นใยที่สัดส่วนผสมเดียวกันในคอนกรีตประเภทก�ำลัง (ก)
C28 (ข) C45 และ (ค) C60
34.0 และ 36.9 เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ เส้นใย F2 การ
เพิม่ ขึน้ เป็น 34.3, 36.0 และ 37.9 เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ
และเส้นใย F3 การเพิ่มขึ้นคิดเป็น 35.1, 36.8 และ 39.0
เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับค่าก�ำลังของคอนกรีต
พื้นฐานที่ 28.6 เมกกะปาสคาล [รูปที่ 1 (ก)]
ซึ่งผลการทดลองมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันใน
คอนกรีตที่มีค่าก�ำลังรับแรงอัดที่ 45 และ 60 เมกกะปาสคาล
[รูปที่ 1 (ข) และ (ค)] เนือ่ งจากเส้นใยเหล็กมีสว่ นส�ำคัญในการ
ช่วยยึดรั้งรอยร้าวของคอนกรีตในขณะที่ได้รับแรงกระท�ำ
และช่วยชะลอการแตกร้าว ท�ำให้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก
สามารถรับแรงอัดได้เพิม่ มากขึน้ ในสัดส่วนต่างกัน นอกจากนี้
การเพิ่มขึ้นของปริมาณเส้นใยเท่ากับเป็นการเพิ่มจ�ำนวน
เส้นใยในเนื้อคอนกรีต ท�ำให้โอกาสของเส้นใยในการเข้าไป
ยึดรั้งรอยร้าวที่เกิดขึ้นในต�ำแหน่งต่างๆ สูงขึ้น
3.1.2 ผลกระทบของปริมาณเส้นใยต่อก�ำลังรับแรงอัด
ของคอนกรีตเสริมเส้นใย
รูปที่ 2 (ก) – (ค) แสดงผลกระทบของชนิดของเส้นใยเหล็ก
ต่อค่าก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยในสัดส่วนผสม
เดียวกัน โดยผลการทดสอบพบว่า ที่สัดส่วนผสมเส้นใยที่
เท่ากัน คอนกรีตที่ผสมเส้นใยชนิด F3 ให้ค่าก�ำลังรับแรงอัด
สูงสุด ตามด้วย F2 และ F1 ตามล�ำดับ โดยคอนกรีตประเภท
ก�ำลัง C28 ที่ผสมเส้นใย F1, F2, และ F3 ในสัดส่วนผสม

เส้ น ใย 30 กก./ลบ.ม. มี ค ่ า ก� ำ ลั ง เพิ่ ม ขึ้ น จากคอนกรี ต
ควบคุมเป็น 31.9, 34.3 และ 35.1 เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ
ที่สัดส่วนผสมเส้นใย 40 กก./ลบ.ม. มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 34.0,
36.0 และ 36.8 เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ และทีส่ ดั ส่วนผสม
เส้นใย 50 กก./ลบ.ม. มีค่าก�ำลังเพิ่มขึ้นเป็น 36.9, 37.9 และ
39.0 เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ [รูปที่ 2 (ก)]
ในส่วนของคอนกรีตประเภทก�ำลัง C45 และ C60
[รูปที่ 2 (ข) และ (ค)] ก็มแี นวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับของ
C28 ค่าก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยมีค่าเพิ่มขึ้น
เกิดจากการทีเ่ ส้นใยมีกำ� ลังสูงขึน้ และมีรปู ทรงต่างกัน โดยใน
ส่วนของรูปทรงของเส้นใย เส้นใยที่มีจ�ำนวนรอยหยักมาก
ท�ำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวประเภท Anchorage สูงกว่าเส้นใย
ทีม่ รี อยหยักน้อย ส่งผลให้ตอ้ งใช้แรงกระท�ำสูงขึน้ ในการถอน
เส้นใยออกจากคอนกรีต ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท�ำไมเส้นใย F3
ให้ค่าก�ำลังสูงกว่าเส้นใย F1 และ F2 เนื่องจากเป็นเส้นใย
ประเภท Double Hooked End และท�ำให้มีค่าก�ำลังรับ
แรงอัดสูงขึ้น และในส่วนก�ำลังของเส้นใยนั้น เกี่ยวข้องกับ
การถอนเส้นใยออกจากต�ำแหน่งการฝังตัวในระหว่างการ
ถูกถอนนั้น แรงกระท�ำต้องเพียงพอที่จะก่อให้เส้นใยเกิดการ
เปลี่ยนรูปทรงเป็นเส้นตรงเพื่อที่สามารถถูกถอนออกมา
ได้งาน ในกรณีของเส้นเนื่องจากเส้นใยที่มีก�ำลังรับแรงดึงสูง
ที่มีค่า Stiffness ที่สูงกว่าเส้นใยก�ำลังต�่ำ ซึ่งส่งผลให้เปลี่ยน
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รูปทรงได้ยากกว่าและจ�ำเป็นต้องใช้แรงกระท�ำสูงขึ้นเพื่อที่
จะยืดรอยหยักของเส้นใยให้เปลี่ยนเป็นเส้นตรงก่อนที่จะ
ถูกถอนออกมา แรงกระทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้กำ� ลังรับแรงอัดสูงขึน้
เช่นกัน ซึ่งเป็นเหตผลที่ท�ำไมคอนกรีตเสริมเส้น F2 ถึง
สามารถรับก�ำลังได้สูงกว่าคอนกรีตเสริมเส้นใย F1 ทั้งที่มี
รูปทรงแบบเดียวกัน แตกต่างกันเพียงแค่เส้นใย F2 มีก�ำลัง
รับแรงดึงสูงกว่าเส้นใย F1
3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังของคอนกรีตเสริม
เส้นใยและปริมาณเส้นใย
	ผลการทดลองทั้งหมดสามารถน�ำไปหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า ก� ำ ลั ง รั บ แรงอั ด ของคอนกรี ต เสริ ม เส้ น ใยกั บ
ปริมาณและชนิดของเส้นใยที่ค่าก�ำลังรับแรงอัดดังแสดงใน
สมการที่ (2)
(2)
โดยที่ f'ij คือ ค่าก�ำลังรับแรงอัด (MPa)
Wi,j คือ ปริมาณเส้นใย (กก.)
i คือ ประเภทของเส้นใย
J คือ ชั้นก�ำลังรับแรงอัดพื้นฐานของคอนกรีต
a, c คือ ค่าคงที่เป็นดังแสดงในตารางที่ 5
หมายเหตุ สมการที่ (2) สามารถใช้ได้กับเส้นใยที่ใช้ในการ
ทดลองนี้ ในสัดส่วน 30–50 กก./ม.3 และก�ำลังของคอนกรีตพื้นฐานที่
28, 45 และ 60 เมกกะปาสคาล ตามสัดส่วนที่น�ำเสนอในบทความนี้

ตารางที่ 5 ค่าคงที่ a, b ส�ำหรับสมการที่ (2)
i
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F1
F2
F3

j
C28
C28
C28
C45
C45
C45
C60
C60
C60

a
0.209
0.187
0.147
0.214
0.179
0.132
0.143
0.106
0.081

c
28.6
28.6
28.6
45.1
45.1
45.1
61.2
61.2
61.2

โดยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเส้นใย (ของเส้นใย
ชนิดต่างๆ) และค่าก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใย
สามารถแสดงได้ในสมการที่ (3)
(3)
หมายเหตุ สมการที่ (3) สามารถใช้ได้กบั เส้นใยทีใ่ ช้ในการทดลองนี้
ในสัดส่วน 30–50 กก./ลบ.ม. และก�ำลังของคอนกรีตพื้นฐานที่ 28, 45
และ 60 เมกกะปาสคาล ตามสัดส่วนที่น�ำเสนอในบทความนี้

สมการที่ (3) สามารถน�ำไปพล็อตกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณเส้นใยและค่าก�ำลังรับแรงอัดได้ดังรูปที่ 3
(ก)–(ค) โดยแบ่งช่วงของก�ำลังรับแรงอัดทีค่ อนกรีตเสริมเส้นใย
แต่ละชนิดออกเป็น 3 ช่วง คือช่วง 28–45, 45–56 และ
3.2 การวิเคราะห์ต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้น
จากผลการทดลองพบว่า ช่วงของค่าก�ำลังรับแรงอัดของ 60–68 เมกกะปาสคาล ตามชั้นก�ำลังของคอนกรีตตั้งต้น
คอนกรีตเสริมเส้นใยแปรผันกับประเภทและสัดส่วนผสมของ C28, C45 และ C60 ตามล�ำดับโดยสังเกตได้ว่า ค่าก�ำลังรับ
เส้นใย รวมถึงค่าก�ำลังอัดพื้นฐานของคอนกรีต (C28, C45, แรงอัดบางค่า อาจได้จากการผสมเส้นใยชนิดใดชนิดหนึ่งใน
C60) โดยคอนกรีตเสริมเส้นใยชนิดหนึ่งอาจให้ค่าก�ำลังรับ ปริมาณต่างกันได้ซึ่งในกรณีที่เส้นใยแต่ละชนิดมีราคาไม่
แรงอัดเดียวกันกับคอนกรีตเสริมเส้นใยอีกชนิดหนึง่ ทีส่ ดั ส่วน เท่ากัน ก็อาจท�ำให้ต้นทุนวัสดุไฟเบอร์เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันด้วย
ส�ำหรับการน�ำไปใช้งานของรูปที่ 3 หรือสมการที่ (2)
ผสมแตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้รับดังกล่าวท�ำให้สามารถน�ำมา
วิเคราะห์ด้านต้นทุนวัสดุเส้นใยที่จ�ำเป็นต้องผสม (ทั้งในรูป และ (3) สามารถน�ำไปใช้ในการค�ำนวณหาค่าก�ำลังรับแรงอัด
ของประเภทและปริมาณ) เพื่อให้ได้ก�ำลังรับแรงอัดของ ตามสัดส่วนผสมของเส้นใยที่ต้องการใช้ในแต่ละชนิดของ
เส้นใย หรือในกรณีที่รู้ค่าก�ำลังรับแรงอัดที่ต้องการ สามารถ
คอนกรีตเสริมเส้นใยที่ต้องการ
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเส้นใยและค่าก�ำลังรับแรงอัดในช่วง (ก) 28–40 (ข) 45–55 และ (ค) 60–70 เมกกะปาสคาล
น�ำไปใช้คำ� นวณหาปริมาณเส้นใยในแต่ละชนิดทีเ่ หมาะสมกับ
ค่าก�ำลังรับแรงนั้น จากนั้นจึงน�ำราคาต่อหน่วยของเส้นใยไป
คูณเพื่อให้ทราบถึงราคาต้นทุนวัสดุท่เี พิ่มขึ้น ขอยกตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
ค� ำ นวณก� ำ ลั ง รับ แรงอัด ของคอนกรีต เสริม เส้น ใยที่
ปริมาณเส้นใย 45 กก./ลบ.ม. ส�ำหรับเส้นใยแต่ละประเภท
(F1, F2, F3) โดยใช้คอนกรีตที่มีชั้นก�ำลังอัดพื้นฐานที่ 28
เมกกะปาสคาล
วิธีการค�ำนวณ
จากรูปที่ 3 (ก) และสมการที่ (2) แทนค่าปริมาณเส้นใยที่
45 กก./ลบ.ม. ในสมการดังกล่าวได้คา่ ก�ำลังรับแรงอัดส�ำหรับ
คอนกรีตเสริมเส้นใยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เส้นใย F1 ให้ก�ำลังรับแรงอัด เท่ากับ 35.2 เมกกะ
ปาสคาล
• เส้นใย F2 ให้กำ� ลังรับแรงอัด เท่ากับ 37 เมกกะปาสคาล
• เส้นใย F3 ให้กำ� ลังรับแรงอัด เท่ากับ 39 เมกกะปาสคาล
	ผลการค�ำนวณแสดงให้เห็นว่า ที่เส้นใย F3 ให้ค่าก�ำลัง
รับแรงอัดสูงสุดที่สัดส่วนผสมเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 2
เมือ่ ต้องการก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยที่

35 เมกกะปาสคาล ค�ำนวณหาปริมาณของเส้นใยแต่ละชนิด
ที่ให้ค่าก�ำลังรับแรงอัดดังกล่าว โดยมีก�ำลังอัดพื้นฐานของ
คอนกรีตอยู่ที่ 28 เมกกะปาสคาล
วิธีการค�ำนวณ
จากรูปที่ 3 (ก) และสมการที่ (3) แทนค่าก�ำลังรับ
แรงอัดที่ 35 MPa ในสมการดังกล่าว ได้คา่ สัดส่วนผสมเส้นใย
ดังต่อไปนี้
• เส้นใย F1 ให้คา่ สัดส่วนผสมเส้นใย เท่ากับ 43.7 กก./
ลบ.ม.
• เส้นใย F2 ให้คา่ สัดส่วนผสมเส้นใย เท่ากับ 34.3 กก./
ลบ.ม.
• เส้นใย F3 ให้คา่ สัดส่วนผสมเส้นใย เท่ากับ 30.7 กก./
ลบ.ม.
ซึง่ จากผลการค�ำนวณแสดงให้เห็นว่าเมือ่ ต้องการก�ำลัง
อัดที่ 42 เมกกะปาสคาล เส้นใย F3 ใช้ปริมาณน้อยที่สุด
ตัวอย่างที่ 3
ต้องการทราบราคาต้นทุนวัสดุของคอนกรีตเสริมเส้นใย
เหล็กแต่ละชนิดที่มีค่าก�ำลังรับแรงอัดที่ 35 เมกกะปาสคาล
โดยมีก�ำลังอัดพื้นฐานของคอนกรีตที่ 28 เมกกะปาสคาล
วิธีการค�ำนวณ
ก�ำหนดให้ราคาของเส้นใยแต่ละชนิดเป็นดังแสดงใน
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบราคาของเส้นใยเหล็ก 3 ชนิด
ประเภทของเส้นใยเหล็ก
F1 (1,225 MPa)
F2 (1,800 MPa)
F3 (2,300 MPa)

ราคา
75
80
85

หน่วย
บาท/กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม

หมายเหตุ; ที่มาของราคาเส้นใยเหล็กต่อกิโลกรัม จากบริษัทไฟเบอร์

จากผลการค�ำนวณในตัวอย่างที่ 2 สามารถค�ำนวณหา
ราคาต้นทุนของไฟเบอร์ทเี่ พิม่ ขึน้ ต่อหน่วย ลบม. ของคอนกรีต
ได้ดังต่อไปนี้
• คอนกรีตเสริมเส้นใย F1 มีราคาต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 3,276 บาท/ลบ.ม. ของคอนกรีต
• คอนกรีตเสริมเส้นใย F2 มีราคาต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 2,744บาท/ลบ.ม. ของคอนกรีต
• คอนกรีตเสริมเส้นใย F3 มีราคาต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 2,607 บาท/ลบ.ม. ของคอนกรีต
ซึ่งจากผลการค�ำนวณพบว่า เมื่อต้องการก�ำลังของ
คอนกรีตเสริมเส้นใยที่ 35 เมกกะปาสคาล การใช้เส้นใย F3
จะมีต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้นต�่ำที่สุด ถึงแม้ว่าราคาต่อหน่วยของ
เส้นใย F3 จะมีราคาสูงกว่าเส้นใยชนิดอื่น แต่เนื่องจากมีการ
ใช้ปริมาณเส้นใยที่ต�่ำที่สุด ท�ำให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีค่าต�่ำกว่า
เส้นใยชนิดอื่น
		
4. สรุป
	ผลการทดลองพบว่า ค่าก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
มีค่าแปรผันตามตัวแปรต่างๆ เช่น ก�ำลังตั้งต้นของคอนกรีต
ชนิดของเส้นใย และสัดส่วนการผสมเส้นใย ดังต่อไปนี้
ในกรณีของสัดส่วนผสมของเส้นใยพบว่า ก�ำลังรับ
แรงอัดของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเส้นใยที่
เพิ่มขึ้นในทุกชนิดของเส้นใยและทุกก�ำลังอัดพื้นฐานของ
คอนกรีต โดยเส้นใย F3 ให้ค่าก�ำลังรับแรงอัดสูงกว่าเส้นใน
F1 และ F2 ในสัดส่วนผสมเดียวกัน
ในกรณีของประเภทของเส้นใยพบว่า เส้นใยทีม่ จี ำ� นวน
รอยหยักมากให้ค่าก�ำลังรับแรงอัดที่สูงกว่าเส้นใยที่มีจ�ำนวน
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รอยหยักน้อย นอกจากนีย้ งั พบว่า เส้นใยทีค่ า่ ก�ำลังรับแรงดึงสูง
จะให้ก�ำลังรับแรงอัดสูงมากกว่าเส้นใยที่มีก�ำลังต�่ำ โดยก�ำลัง
รับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยมีคา่ เพิม่ ขึน้ ตามก�ำลังของ
เส้นใยที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีของการวิเคราะห์ต้นทุนวัสดุพบว่า ผลการ
ทดสอบค่าก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยสามารถ
แยกตามก�ำลังรับแรงอัดออกได้เป็น 3 ช่วง คือ 28–40, 45–55
และ 60–70 เมกกะปาสคาล โดยหากพิจารณาในแต่ละช่วง
ของก�ำลังอัดพบว่า คอนกรีตเสริมเส้นใยต่างชนิดกันสามารถ
ให้ค่าก�ำลังรับแรงอัดเดียวกันได้โดยการแปรผันปริมาณ
ของเส้นใย ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปรับลด
ปริมาณของเส้นใยลงได้ เมื่อในกรณีท่ีมีการน�ำเส้นใยที่มี
ก�ำลังสูงมาใช้งานแทนที่เส้นใยก�ำลังต�่ำ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนโครงงานวิจยั จากส�ำนักงาน
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