Silo Construction Essentials:
“Slipform Techniques”

รูปที่ 1 แสดงการทางาน Slipform
การก่อสร้างด้วยวิธีนั่งร้านแบบเลื่อนในแนวดิ่ง (Slipform) เป็นวิธีการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ กแบบหล่ อในที่ชนิ ดหนึ่ งที่เหมาะสาหรับโครงสร้างที่มีรูปแบบหน้าตัดคงที่ในแนวดิ่งทั้งแบบ วงกลม
สี่เหลี่ยม เช่น โครงสร้างไซโล ปล่องควัน ปล่องลิฟท์ เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1โดยใช้แบบหล่อที่ขับเคลื่อนใน
แนวดิ่งด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อให้การเทคอนกรีตต่อเนื่องกันไป ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการเลื่อนแบบหล่อประมาณ
30 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงจนเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการหยุดเทคอนกรีตในระหว่างนี้
จะต้องมีการกาหนดจุดหยุดเทให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
ปัจจัย ที่สาคัญอีก อย่างหนึ่งในการทางาน Slipform คือการควบคุมอัตราการเลื่ อนแบบหล่ อ
(Sliding Rate) โดยต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในการจ่ายคอนกรีตของโรงงานผลิตและความชานาญของ
แรงงานก่อสร้าง เพื่อมากาหนดอัตราการเลื่อนแบบหล่อ ให้สัมพันธ์กับการออกแบบระยะเวลาการแข็งตัวของ

คอนกรีตในช่วง Stiffening State สิ่งสาคัญที่ควรทาความรู้จักเกี่ยวกับการก่อสร้าง Silo ด้วย Slipform มี
ดังต่อไปนี้
01 Slipform Structure
เป็นโครงสร้างชั่วคราว มีหน้าที่สาหรับเป็นนั่งร้านในการทางานก่อสร้าง และเป็นแบบหล่อที่สามารถ
เลื่อนไปได้ตลอดความสูงของผนัง silo
ส่วนประกอบหลักๆ ของ Slipform ทั่วๆไปคือ
1. Yoke จากรูปที่ 2 Yoke จะเป็นโครงเหล็กรูปตัว U คว่า ทาหน้าที่หิ้วทั้งระบบของ Slipform
เอาไว้
2. Hydraulic Jack จะเป็นตัวยกให้ Yoke เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนทั้งระบบ โดยแกนของ Jack
จะถูกจับยึดแน่นกับแท่ง Jack Rod และ Jack กับ Yoke จะต้องประกอบอยู่ด้วยกันหนึ่งต่อหนึ่งเสมอ Jackทุกตัว
จะรับแรงดันมาจาก Central Pump เพียงตัวเดียวเพื่อให้ Jack ยกตัว Yoke ขึ้นไปได้พร้อมๆกันทุกตัว
3. Jack Rod เป็นท่อเหล็กกลมผนังหนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มิลลิเมตร หนา 3.5
มิลลิเมตร จะถูกฝังเอาไว้ล่วงหน้าในผนังคอนกรีต Silo ด้านล่างให้ปลายท่อชี้ขึ้นไปด้านบนในแนวดิ่ง ทาหน้าที่เป็น
ฐานให้ Jack เกาะยึดอยู่ โดยจานวนของ Jack Rod นั้นต้องสัมพันธ์กับแรงที่ Hydraulic jack จะสามารถยกชุด
โครงสร้าง Slipform รวมน้าหนักจรในการก่อสร้างและรวมถึงแรงเสียดทานระหว่างผิวแบบหล่อกับคอนกรีต
4. Formwork เป็นแผ่นเหล็ก ยึดโยงมาจาก Yoke หน้ากว้างประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร มี
ความสูงตั้งแต่ 100-150 เซนติเมตร จัดเรียงต่อๆกันด้านข้างไปตามเส้นรอบวงของ Silo ทั้งด้านนอกและด้านใน
ของผนัง
5. Operation Platform ยึดโยงมาจากYoke เป็นแท่นปูด้วยแผ่นเหล็กหรือไม้อัดอย่างหนา มีไว้
สาหรับทางานต่างๆ เช่น ติดตั้งเหล็กเสริม Block out แผ่นเหล็ก หรืออุปกรณ์ต่างๆของงานคอนกรีตอัดแรง (Post
Tension) และงานเทคอนกรีตเป็นต้น ดังนั้น Platform นี้จึงต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ Platformนี้จะติดตั้งไว้
ทั้งด้านนอกและด้านในของผนัง Silo ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4
6. Upper Platform ตั้งอยู่ด้านบนของ Operation Platform เพื่อใช้สาหรับวางเหล็กเสริม วาง
ลวดอัดแรง เพื่อเตรียมนาลงมาติดตั้งที่ชั้นล่างในขณะที่ทางานอยู่
7. Lower Platform ยึดโยงมาจาก Yoke เป็นแท่นที่แขวนห้อยอยู่ใต้ Upper Platform มีไว้สา
หรับซ่อมผิวของคอนกรีตที่ไม่เรียบร้อย และสาหรับซ่อมและบารุงรักษา Lower Platform นี้จะติดตั้งไว้ทั้งด้าน
นอกและด้านในของผนัง Silo
8. Central Pump (ระบบhydraulic) จะติดตั้งอยู่บนUpper Platform ทาหน้าที่อัดแรงดันให้แก่
Jackทุกตัวผ่านทางสายท่อ Hydraulic
9. เหล็กยึดรั้งแนวรัศมี( Radial Tie) ติดตั้งภายในSiloให้ระดับขนานกับพื้นตามแนวรัศมีของ
Silo เป็นเหล็กเส้นกลมขนาด 12-15 mm.ยึดติดกับโครงของYokeที่อยู่ด้านในแบบตัวเว้นตัว แล้วรั้งให้ตึง เพื่อ
รักษาให้ Slipformมีความกลมอยู่เสมอ
10. ถังน้า หรือแหล่งน้าสาหรับใช้บ่มคอนกรีต และปั๊มน้าที่มี Head ไม่น้อยกว่า 80-100 เมตร

รูปที่ 2 อุปกรณ์ต่างๆของ Slipform

รูปที่ 3 การทางาน Slipform

รูปที่ 4 การทางานใน Operation Platform
02 Working Procedure
เนื่องจากโครงสร้าง Silo ประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วนที่ต้องมีการก่อสร้างในแบบต่างๆกัน ดังแสดง
ตาม Flow Chart ในรูปที่ 5 ดังนั้นในการทางาน Slipform จึงต้องมีการหยุดเพื่อที่จะทางานโครงสร้างอื่นด้วย
โดยลาดับการเทคอนกรีตรวมถึงการเลื่อนแบบหล่อ นั้น มีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเตรียมการทั้ง
กาลังพลที่ทางานก่อสร้าง กาลังการผลิตคอนกรีต และคุณภาพของคอนกรีต เพื่อนามาคานวนหาระยะเวลาใน
การแข็งตัวให้เพียงพอที่จะรับน้าหนัก slipform รวมถึงน้าหนักจรอื่นๆขณะก่อสร้าง

รูปที่ 5 Flow Chart การทางาน Slipform

การเทคอนกรีตลงแบบหล่อ slipform และระยะเวลาในการเลื่อนต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่า ง
ความเร็วในการทางาน (Construction Productivity) และระยะเวลาในการแข็งตัวช่วงต้น (Stiffening
State) ของคอนกรีต หรือหากไม่มีข้อมูลสาหรับประมาณการ เราสามารถประเมินระยะเวลาเฉลี่ยในการเลื่อน
แบบหล่อขึ้นตามความสูง เมื่อพิจารณาถึงความหนาของผนังคอนกรีต และวิธีการเทคอนกรีต จากกราฟที่เคยมี
การศึกษา ตามรูปที่ 6 นี้ก็ได้เช่นกัน

เทคอนกรีตด้วย Bucket

เทคอนกรีตด้วย Pump
รูปที่ 6 ผลิตภาพในการทางาน Slipform ด้วยวิธีการลาเลียงแบบที่ต่างกัน
ที่มา : Sharifi, M.R.,Baciu and Zayed, T. Slipform Productivity Analysis for Concrete Silo.
Concordia University Canada. 2006

03 Quality Control
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสร่วมงานในโครงการก่อสร้างร่วมกับบริษัทจากประเทศจีน
พบว่าในการทางาน Slipform นี้ มีมาตรฐานของทางจีนที่สามารถอ้างอิงได้คือ GB standard : Technology
code for slip form GB50113-2005 โดยมีข้อกาหนดทั่วไปเพื่อควบคุมคุณภาพการทางานดังนี้
Item
The relative position of formwork structure axis
to engineering structure axis
Horizontal and vertical position of enclosure
Vertical deviation of lift frame
Relative elevation for lift steel girder of jack
Formwork size after considering slope
Jack position
Round mold diameter
Flatness of neighbor formwork

Tolerance deviation value (mm.)
±3
±3
Not more than 3 in the plane
Not more than 5
Top mouth-1, lower mouth+2
Not more than 500
Not more than 5
Not more than 3

ทั้งนี้ ผู้เขียนขอเพิ่มเติมการตรวจสอบอื่นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีก กล่าวคือ
1. ตรวจสอบแนวดิ่งของ Silo ป้องกันการเอียงในแนวดิ่งสะสมในขณะที่ทาการเลื่อนแบบหล่อ โดย
มักจะเกิดจากการฝัง Jack Rod ไม่ดี หรือแรงดันที่ใช้ใน Hydraulic Jack บางตัวไม่เท่ากัน สามารถตรวจสอบโดย
การใช้ดิ่ง หรือใช้กล้องระดับ
2. ตรวจสอบความหนาของ Silo เนื่องจากแรงดันของคอนกรีตสดจะกระทากับแบบหล่อด้านล่างสูงสุด
ทาให้แบบหล่อป่องออกจนความหนาของผนังคอนกรีตไม่ได้ตามขนาดที่ออกแบบไว้ แก้ไขโดยการควบคุมอัตรา
การเทคอนกรีตและการเลื่อนแบบหล่อให้สั มพันธ์กับค่าการแข็งตัวของคอนกรีตตามที่ออกแบบไว้ และควรมีการ
ตรวจสอบค่าการแข็งตัวของคอนกรีต (Setting Time) อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง ในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่นช่วงกลางวัน-กลางคืน เป็นต้น
3. ตรวจสอบความกลมของหน้าตัด Silo เพื่อให้มีรูปร่างสม่าเสมอ ปัญหามักจะเกิดจากการฝัง Jack
Rod ไม่ได้ดิ่ง จะพบมากในกรณีทีรัศมี Silo มีค่ามาก ตรวจสอบโดยการวัดเส็นผ่านศุนย์กลางอย่างสม่าเสมออย่าง
น้อย 1-2 วันต่อครั้ง หรือสังเกต Radial Tie ว่าทุกตัวต้องมีตึงเสมอกัน ไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งหย่อนลงไป หากเกิด
ปัญหาขึ้นสามารถแก้ไขโดยการปรับแนวของ Jack Rod ให้กลับมาอยู่ในระดับเดิม
4. ตรวจสอบผิวของคอนกรีต เมื่อทาการเลื่อนแบบหล่อผ่านคอนกรีตไปแล้ว หากพบว่ามีผิวคอนกรตที่
เป็นรูโพรง ให้รีบทาการซ่อมแซมทันที เพราะยังสามารถยืนทางานแต่งผิวบน Lower Platform ได้สะดวก ปัญหา
นี้เกิดเนื่องจากการทาน้ามันที่ผิวแบบหล่อไม่เพียงพอ หรือเกิดจากการจี้เขย่าคอนกรีตที่ไม่เพียงพอ

5. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต อย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ ง ก าลั ง อั ด ของคอนกรี ต (Compressive
Strength) และความสามารถในการทางาน (Workability) ให้เป็นไปตามค่าที่ออกแบบ
6. ตรวจสอบสภาพ Hydraulic Jack เป็นประจา หากเกิดการชารุด เช่นน้ามันรั่วซึม หรือเกิดรอยปริ
แตก ต้องรีบทาการซ่อมแซม เนื่องจากอาจจะทาให้แรงบีบ Jack Rod ทาได้ไม่เต็มที่จนเป็นภาระให้ Hydraulic
Jack ตัวข้างเคียงรับน้าหนักมากเกินไป ชารุดเสียหายต่อเนื่อง และแรงดันควรจะมีค่าเท่ากันเพื่อป้องกันการเอียง
ของตัว Silo
7. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง Slipform เป็นประจา
Reference
Sharifi, M.R.,Baciu and Zayed, T. Slipform Productivity Analysis for Concrete Silo.
Concordia University Canada. 2006
GB National standard. 2005. GB50113-2005 Technology code for slip form.
Safarian, S.S and E.C.Harris. 1984. Design and Construction of Silo and Bunker. Van
Nostand Reinhold. New York.
ACI Comittee. ACI 313-97. American Concrete Institue, Standard Practice for Design
and Construction of Concrete Silo and Stacking Tube for Storing Granular Materials.
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Slab on Ground
พื้นคอนกรีตวางบนดิน

เรื่องธรรมดา อีกเรื่องหนึ่ง ที่บางครั้งในการทางานเราก็อาจจะละเลยไป นั้นก็คือ พื้นคอนกรีตวางบน
ดิน หรือ Slab on Ground (GS) ตามภาพที่ 1 นะครับ เพื่อให้เนื้อหากระชับ ไม่ยาวจนเกินไป ผมจึงไม่ลง
รายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีนัก แต่ละเอาปัญหาที่พบ และการแก้ไขแบบเนื้อๆมาเล่าก็แล้วกั น หลักการของพื้น
คอนกรีตวางบนดินก็คือ การทาดินให้มีความแบ็งแรงเพียงพอที่จะรับน้าหนักจากพื้นคอนกรีต ขั้นต่าที่ยอมรับได้คือ
5 ตันต่อตารางเมตร สาหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก และการทาคอนกรีตให้มีความแข็ง (Rigidity) ซึ่งปกติแล้ว
จะมีความหนาประมาณ 20-35 ซม. ถึงจะเพียงพอ รวมถึงความ ยึดหยุ่น (Flexibility) เพียงพอที่จะไม่ทาให้
คอนกรีตเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในทิศทางต่างๆได้ อันนี้ก็ สามารถป้องกันได้โดยการใช้
รอยต่อ (Joint) เป็นตัวบังคับทิศทางการแตกร้าว ดูจากภาพที่ 3

ภาพที่ 1 การทางานพื้นคอนกรีตวางบนดิน

ภาพที่ 2 ลักษณะการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตวางบนดิน

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของรอยต่อกับความหนาของแผ่นพื้น
ที่มา : มงคล, 2559
หากละเลยหลักการที่กล่าวมา พื้นของเราก็จะเกิดการแตกร้าวตามรูปแบบต่างๆ ดังภาพที่ 2 เช่น (E)
การแตกร้าวที่มุม (F) การแตกร้าวตามขอบ (G) การแตกร้าวจากรูปแบบของชิ้นงาน (I) การแตกรอบเสา (H) การ
แตกที่มุม เป็นต้น
ปัญหาหลักที่มักจะเกิดขึ้นกับพื้น GS จากประสบการณ์ที่เคยเจอ รวมถึงสาเหตุ และการแก้ไข ก็ได้แก่
1. การแตกร้าวที่มุมพื้น
เรื่องของเรื่อง : เกิดจากดินที่รองรับแผ่นพื้นบริเวณขอบซึ่งมีสภาพการบีบอัด (Confinement) ที่น้อย
กว่าในบริเวณอื่น หรืออาจจะมีความชื้นซึมเข้าไปตามรอยต่อแผ่นพื้น ทาให้ ดินที่รองรับบริเวณดังกล่าวเสียกาลัง
ตามภาพที่ 4 (1)

1. การแตกร้าวที่มุมพื้น

2. การแตกร้าวที่มุมเสา

3. การแตกร้าวจากการ Bleeding และ Shrinkage

4. พื้นเหงื่อออก (Sweating)

ภาพที่ 4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตวางบนดินในแบบต่างๆ
ทางที่ดี : (1) มีการบดอัดชั้นดินให้มีความหนาแน่นอย่างน้อย 90% Standard Compaction Test (2)
การอุดรอยต่อระหว่างแผ่น ด้วยวัสดุยืดหยุ่น เช่นยางมะตอย หรือ Silicone ต้องแนบสนิทเพื่อป้องกันความชื้น
(3) หากอาคารต้องใช้งานโดยสัมผัสกับความชื้นบ่อยๆ เช่น ในอาคารต้องเปียกอยู่เสมอ อาจจะต้องพิจารณาเพิ่ม
เหล็กเสริมบริเวณมุม
ทางแก้ : หากรอยร้าวที่เกิดขึ้นยังไม่รุนแรงมาก อาจจะซ่อมแซมเพียงแค่เพื่อป้องกันความชื้นเข้า ไปใต้
พื้นโดยการอุดรอยแตกก็เพียงพอ แต่หากรอยแตกรุนแรง แนะนาให้ทาการตัดพื้นบริเวณมุมออกแล้วปรับพื้นดิน
ใหม่ จะแก้ปัญหาได้แน่นอนกว่า
2. การแตกร้าวที่มุมเสา
เรื่องของเรื่อง : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดของชิ้นงาน ทาให้บริเวณมุมเสาเกิดการสะสมความ

เค้น (Stress Concentration) มากกว่าบริเวณอื่น พื้นจึงเกิดการแตกร้าว ตามภาพที่ 4 (2)
ทางที่ดี : ออกแบบรอยต่อระหว่างพื้น ที่จะไปชนกันเสาแบบที่สามารถลดการสะสมความเค้น หรือมุม
แหลมๆได้ รวมถึงการเสริมเหล็กเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง ตามภาพที่ 5
ทางแก้ : รอยร้าวชนิดนี้มักจะแตกทะลุ ดังนั้นจึงควรซ่อมแซมโดยการอุดรอยร้าวด้วยวัสดุยืดหยุ่นได้ดี
เช่น Silicon

ภาพที่ 5 การเสริมเหล็กพิเศษบริเวณมุมที่อาจจะทาให้คอนกรีตแตกร้าว
3. การแตกร้าวเนื่องจากการ Bleeding หรือ Shrinkage
เรื่องของเรื่อง : (1) การเยิ้มน้า หรือ Bleeding เกิดจากน้าส่วนเกิดที่ทาปฎิกิริยากับเนื้อปูนไม่หมด จึง
ลอยมาอยู่บนผิวหน้าคอนกรีต อาจจะมีสาเหตุมาจากโรงโม่ผสมน้าเกินอัตราส่วน หรือสาคัญที่สุ ดคือ การเติม
น้าหน้างาน ทาให้ผิวหน้าคอนกรีตแตกร่อนออก ขัดเท่าไหร่ก็ไม่หาย ตามภาพที่ 4 (3) (2) การหดตัว
(Shrinkage) จะเริ่มเกิดตั้งแต่ปูนซิเมนต์เริ่มทาปฎิกิริยากับน้าเรื่อยมาจนคอนกรีตเริ่มแข็งตัว หากไม่ได้รับการ
เยียวยาตัวแต่เริ่มเกิดที่ผิวในตอนแรกๆ รอยร้าวจะลุกลามและอาจจะทะลุความหนาพื้นได้
ทางที่ดี : การบ่ม การบ่ม และการบ่ม อย่างต่อเนื่องในทุกๆโครงสร้างคอนกรีตเท่านั้นที่จะช่วยได้ ตาม
ภาพที่ 6 ยิ่งโครงสร้างพื้นที่มีพื้นผิวสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบมา โอกาสที่พื้นจะหดตัวจึงมีสูงกว่าโครงสร้างอื่น
ทางแก้ : (1) หลังจากเทคอนกรีตเสร็จหมั่นเดินดูรอยแตกเล็กๆที่ผิวหน้าคอนกรีตและรีบซ่อมแซมก่อนที่
มันจะพัฒนาไปใหญ่และลึกขั้น (2) หากพบรอยร้าวในตอนที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหยุด
การขยายตัวหรือยัง หากมีการหยุดแล้ว ให้ซ่อมแซมด้วยวัสดุอุดประสาน อาจจะเป็นปูนซิเมนต์ Non-Shrink ก็ได้
อุดรอยร้าวเพื่อป้องกันความชื้นลงไปใต้ดิน

ภาพที่ 6 การบ่มผิวคอนกรีตที่เหมาะสม
4. พื้นเหงื่อออก (Sweating Syndrome)
เรื่องของเรื่อง : ปัญหานี้แปลกมากและคิดว่ายังไม่มีใครเคยเจอนะครับ แต่ถ้าเจอแล้วไม่รู้สาเหตุจริงๆ
ก็เกิดความสับสันได้ไม่น้อยเหมือนกัน จากประสบการณ์ที่เจอมา ลูกค้าก็มักจะเคลมว่าเราทางานเทคอนกรีตไม่ดี
บ้างละ บ่มไม่ดีบ้างละ หรือบางทีอาจจะลามไปถึงบอกว่าคอนกรีตไม่ได้ทาให้น้าใต้พื้นซึมมาอยู่ที่ผิว ก็มีนะครับ เรา
แก้ที่พื้นของเราโดยการสกัดออกแล้วเทใหม่ก็ไม่หายอยู่ดี ทะเลาะกันยาวไป ตามภาพที่ 4 (4) จริงๆแล้วปัญหานี้
เกิดจากการออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารที่ไม่ดีเพียงพอ ทาให้การสะสมความชื้นที่พื้นซึ่งมี
มากกว่าในอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเช้า หรือหลังฝนตก เกิดการควบแน่นจนเกิดไปลักษณะคล้ายๆพื้นเหงื่อออก
นั้นแหละครับ
ทางที่ดี : ก็ทาได้ยากนะครับที่จะรู้ว่าโรงงานเราระบายอากาศได้รึเหล่า ให้ดีคือเราต้องป้องกันตัวเองโดย
การทางานให้เป็นไปตามขั้นตอน มีการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต การเตรียมพื้นที่เทคอนกรีต การบ่ม และมีการ
เก็บเอกสารการตรวจสอบคุณภาพไว้เป็นหลักฐานตลอดกระบวนการ เพื่อที่ใครจะได้ไม่มาว่าเราได้
ทางแก้ : หากเกิดปัญหาแบบในรูปขึ้นก็ขอให้นึกก่อนเลยครับว่าเป็นคอนกรีตเหงื่อออกแน่นอน อย่า
ทะเลาะกันให้เสียเวลา
สรุป ธรรมชาติของคอนกรีตคือวั สดุแข็งแต่เปราะ ซึ่งเมื่อเอาไปวางไว้บนพื้นดิซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่ม จึงมี
โอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวได้สูง รวมถึงพื้นที่ผิวของคอนกรีตในการทางานก็มีมาก สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมก็มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานคอนกรีตของเราด้วยเช่นกัน เราก็เลยต้องมีการทางานที่
รอบคอบและตรวจสอบแต่ละขั้นตอนอยู่เสมอๆไงครับ

ในทางงานวิจัยเองก็ทราบถึงปัญหาของคอนกรีตดีเหมือนกัน ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาคอนกรีต
ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้นมาหน่อย ป้องกันการแตกร้าวในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้นมาอีกนิ ด โดยการผสมเส้นใยต่างๆลง
ไปในเนื้อคอนกรีต เช่น ใยแก้ว (Glass Fiber) หรือเส้นใยเหล็ก (Steel Fiber) ดังภาพที่ 7 เป็นต้นครับ

ภาพที่ 7 คอนกรีตผสมเส้นใย ที่มา CPAC, 2000
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