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ในปัจจุบนัการเสริมก าลงัโครงสร้างคอนกรีตดว้ยวสัดุคอมโพสิต (Composites) 

ประเภท Polymer-Matrix Composites หรือ Fiber Reinforced Plastic (FRP) เป็นท่ีรู้จกัและนิยม

ใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวางทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เน่ืองมาจากมีความสะดวกใน

การติดตั้งและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลากหลายรูปแบบ  โดยสามารถเลือกใชเ้ส้นใยแรงดึง

สูง (High Tensile Strength Fiber) หลายชนิด เช่น Carbon fiber, Glass fiber, หรือ Aramid fiber 

และวสัดุประสานยดึเกาะ (Polymer-Matrix) หลายชนิด เช่น Epoxy Resin, Vinyl-Ester Resin 

หรือ Polyester Resin ตามความเหมาะสมของคุณสมบติัเชิงกลและราคาท่ีแตกต่างกนั  

อย่างไรกต็ามวสัดุ Polymer-Matrix Composites แมว้่าจะมีคุณสมบติัดา้นการรับ

แรงดึงในแนวตรงท่ีสูงกว่าเหลก็กลา้หลายเท่า แต่ก็มีขอ้จ  ากดัในดา้นการรับแรงอดัและแรงท่ี

กระท าในทิศทางอ่ืนๆซ่ึงไม่ขนานแนวการจดัเรียงเส้นใย นอกจากน้ี ยงัมีขอ้จ ากดัของการใช ้

Polymer Matrix (หรือ Adhesive) ท่ีส าคญั 3 ประการคือ  



 

 

 

1) ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิท่ีสูงตั้งแต่ระดบัประมาณ 70-80     C ข้ึนไป  ซ่ึงเป็น

ระดบัอุณหภูมิ Glass Transition Temperature (Tg) ของวสัดุ Polymer Matrix โดยทัว่ไป ซ่ึงจะ

ท าใหเ้กิดการเส่ือมสภาพและสูญเสียก าลงั (Strength) ในทนัที  

2) สูญเสียก าลงัการยึดเกาะ (Bonding) จากความช้ืนบนพื้นผิวคอนกรีต ซ่ึงการ

สูญเสียก าลงัการยึดเกาะน้ีสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในระหว่างการติดตั้งและภายหลงัการใช้งาน

อยา่งต่อเน่ืองในสภาวะท่ีมีความช้ืนสูง 

 3) ปัญหาความเขา้กนัได ้(Compatibility) ของวสัดุ Polymer Matrix และผิว

คอนกรีตท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั เช่น Modulus, Coefficient of Thermal Expansion (CTE), 

Vapor Transmission เป็นตน้ ซ่ึงในบางกรณีอาจจะท าใหเ้กิดการแยกตวัออกจากกนั 

 เน่ืองจากขอ้จ ากดัของ Polymer Matrix ดงักล่าว ในปัจจุบนัจึงไดมี้การพฒันาวสัดุ

คอมโพสิตท่ีใชว้สัดุประสานยดึเกาะท่ีเป็น Cementitious Matrix เพื่อใหส้ามารถทนความร้อน

ท่ีอุณหภูมิสูงและทนต่อความช้ืนสูง อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัคอนกรีตจึงไม่มีปัญหา

ความเข้ากันได้ (Compatibility) ในทุกกรณี ซ่ึงวสัดุคอมโพสิตดังกล่าวน้ีเรียกว่า Fiber 

Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) 

เส้นใยแรงดึงสูงท่ีสามารถใชร่้วมกบัวสัดุประสานยึดเกาะ (Cementitious Matrix) 

ในปัจจุบนันิยมใชเ้ส้นใย Polyparaphenylene Benzobisoxazole (PBO) ซ่ึงเป็นเส้นใยสังเคราะห์

เชิงพาณิชยท่ี์กล่าวไดว้่าอยูใ่นกลุ่มเส้นใยท่ีมี Tensile Strength สูงท่ีสุดในโลก อีกทั้งมี Tensile 

Modulus ท่ี Stable ในอุณหภูมิสูง  

โครงสร้างโมเลกุลของเส้นใย PBO สามารถสร้างพนัธะทางเคมี (Chemical Bond) 

ไดก้บัสาร Hydrate Compounds ในวสัดุ Cementitious & Pozzolanic Materials หลายชนิดได ้



 

 

 

อย่างแข็งแรงและเสถียร ดังนั้นวสัดุคอมโพสิต FRCM จึงสามารถยึดเกาะกบัโครงสร้าง

คอนกรีตไดโ้ดยตรงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 โดยทัว่ไปเส้นใย PBO จะมีคุณสมบติัเชิงกลและมี Strain Energy ท่ีสูงกว่า Carbon 

Fiber มาก ดงัเห็นไดจ้ากขอ้มูลเปรียบเทียบ (ตารางท่ี (1) ) ดงันั้นจึงเหมาะท่ีจะใชใ้นการเสริม

ก าลงัโครงสร้างคอนกรีตท่ีตอ้งการประสิทธิภาพสูง หรือตอ้งการคุณสมบติัในการตา้นทานแรง

กระแทก (Impact) หรือแรงระเบิด (Explosion) หรือในกรณีโครงสร้างตา้นรับแผน่ดินไหว เป็น

ตน้ 

Comparison of Fiber 

Mechanical Properties  

PBO 

Fiber 

Carbon 

Fiber 

Aramid  

Fiber 

S-Glass 

Fiber 

Ultimate Tensile Strength (GPa) 5.8 3.8 2.9 3.0 

Modulus of Elasticity (GPa) 270 240 120 73 

Ultimate Elongation (%) 2.15 1.50 2.50 4.50 

 

            { ตารางที ่1 เปรียบเทียบคณุสมบติัของเสน้ใยแรงดึงสูง } 

 นอกจากน้ีวสัดุคอมโพสิต FRCM สามารถทนความร้อนได้สูงเช่นเดียวกนักับ

คุณสมบติัของวสัดุประเภทคอนกรีตโดยทัว่ไป >> 150    C  จึงเหมาะกบัการเสริมก าลงั

โครงสร้างคอนกรีตท่ีมีอุณหภูมิสูง เช่น ปล่องไฟ ไซโลปูนซีเมนต ์หลงัคาดาดฟ้า โครงสร้าง

ส่วนบนสะพาน ( อุณหภูมิสะสมจากแสงอาทิตย ์> 70    C ) เป็นตน้ 

 



 

 

 

ในกรณีท่ีพื้นผิวคอนกรีตมีความเปียกช้ืน หรืออากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์ (RH) สูง

กว่า 70% ข้ึนไป (ปกติใน กทม. จะมี RH สูงกว่า 90% ในช่วงเชา้เฉล่ียตลอดทั้งปี) Polymer 

Matrix (Adhesive) ท่ีทาลงไปบนผิวคอนกรีตจะไม่สามารถยดึเกาะกบัคอนกรีตไดดี้ ดงันั้นจึง

ตอ้งมีกระบวนการขจดัความช้ืนท่ีผวิคอนกรีต หรือจะตอ้งรอใหผ้ิวคอนกรีตแหง้สนิทก่อนการ

ติดตั้ง..... แต่ส าหรับ FRCM กลบัตรงกนัขา้มเน่ืองจากตอ้งการความช้ืนสูงท่ีผิวคอนกรีตในการ

ท าปฏิกิริยาทางเคมีของ Cementitious Matrix จึงท าให้ไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัความช้ืนท่ีผิว

คอนกรีต ดงันั้นจึงเหมาะสมกบัการใชง้านเพื่อเสริมก าลงัโครงสร้างคอนกรีตท่ีอยูใ่นน ้ าหรือมี

ความช้ืนสูง เช่น สะพาน ท่าเรือ เข่ือน อ่างเกบ็น ้า โครงสร้างใตดิ้น เป็นตน้ 

วสัดุคอมโพสิต FRCM มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า FRP 

เน่ืองจากในกรณีเพลิงไหม ้Polymer Matrix เช่น Epoxy, Polyester ท่ีถูกเผาไหมจ้ะเกิดการติด

ไฟลุกลามและเกิดควนัพิษท่ีเป็นอนัตราย นอกจากน้ี Epoxy ยงัเป็นวสัดุท่ีย่อยสลายตาม

ธรรมชาติไดย้ากมากและส่วนประกอบทั้ง Part A และ part B ท่ีเป็นของเหลวมีความเป็นพิษต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและไวไฟ จึงตอ้งท าการบริหารจดัการวสัดุอยา่งเขม้งวดเพื่อความปลอดภยั ในขณะ

ท่ี Cementitious Matrix เป็นวสัดุประเภทเดียวกบัปูนซีเมนต ์ไม่ติดไฟ ไม่เกิดควนัพิษ และเม่ือ

แขง็ตวัแลว้ไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นวัสดุคอมโพสิต FRCM จะมีข้อดีหลายประการเ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัวสัดุคอมโพสิต FRP แต่อยา่งไรกต็าม FRCM กมี็ขอ้จ ากดัเม่ือเปรียบเทียบกบั 

FRP เช่นกนั กล่าวคือ  

1) ราคาของเส้นใย PBO Fiber จะสูงกวา่เส้นใย Carbon Fiber ท่ีน ้าหนกัเท่ากนั 

2) การติดตั้ง FRCM ในลกัษณะ Overhead กระท าไดย้ากล าบากกวา่ FRP (Carbon Fiber   

Sheet) 



 

 

 

3) แต่ละชั้น (Layer) ของ FRCM จะมีความหนามากกวา่ FRP (Carbon Fiber Sheet)  

4) กรณีศึกษาและขอ้แนะน าหรือมาตรฐานในการออกแบบยงัมีนอ้ยกวา่ FRP ซ่ึงสามารถหา 

ไดท้ัว่ไป 

5) ระยะเวลาในการท างาน (Workability Time, Pot Life) อาจสั้นกวา่ FRP (Carbon Fiber  

Sheet)   

ดงันั้นการเลือกใช้วสัดุคอมโพสิต FRCM จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเสริม

ก าลงัโครงสร้างคอนกรีตนอกเหนือจากวสัดุ FRP หรือกระบวนการเสริมก าลงั Conventional 

อ่ืนๆ ซ่ึงวศิวกรผูอ้อกแบบควรจะตอ้งพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียและความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


