
 

 

 
Thailand 4.0 : อุตสาหกรรม Ultra High Performance Concrete (UHPC) 
Thailand 4.0 : Industry of Ultra High Performance Concrete (UHPC) 

 
นันทวัฒน์ ขมหวาน1 และ นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์2  

 
1ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

จ.นครปฐม 
2ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

 

1.บทน า 
คอนกรีตก ำลังสูงมีแนวควำมคิดและกำรน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงทำงหลวงและในโครงสร้ำง

สะพำนที่มีช่วงควำมยำวมำกในสหรัฐอเมริกำตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ซึ่งเป็นกำรเกิดขึ้นของคอนกรีตสมรรถนะสูง (High 
Performance Concrete) อย่ำงเป็นทำงกำรโดย American Concrete Institute (ACI) และหนึ่งในชนิดของ
คอนกรีตสมรรถนะสูงคือ Reactive Powder Concrete (RPC) 

RPC เป็นกำรรวมกันของวัสดุที่มีอนุภำคเล็กๆ ที่ไม่เหมือนคอนกรีตดั้งเดิม คือ วัสดุที่มีซีเมนต์เป็น
ตัวประสำนมวลรวมขนำดเล็กต่ำงๆ โดยใช้กำรก่อผลึกโครงสร้ำงระดับจุลภำคของคอนกรีตร่วมกับปฏิกิริยำเคมี
ของปูนซีเมนต์ โดยคอนกรีตนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้มวลรวมหยำบ กำรอัดแน่นส่วนผสมที่แน่นที่สุด กำรก่อสร้ำง
ผลึกระดับจุลภำคเพ่ือควำมทนทำนในระยะยำว และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพควำมเหนียวโดยกำรผสมเส้นใยเหล็ก
ขนำดเล็ก 

กำรคิดค้นวิจัยงำนของ RPC นั้นเริ่มต้นจำก HDR Engineering Inc ผู้ก่อตั้งบริษัท Bouygues 
โดยเริ่มท ำกำรศึกษำตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 โดยได้ส่วนผสมเริ่มต้นในสัดส่วนของกำรพัฒนำ RPC จำก Richard และ 
Cheyrezy (1995) ผลที่ได้ท ำให้ RPC มีก ำลังอัดระหว่ำง 1,700 ถึง 6,800 กก.ต่อ ตร.ซม. ก ำลังดัดอยู่ระหว่ำง 
300 ถึง 600 กก.ต่อ ตร.ซม. ส่วนส ำหรับ RPC ที่ใส่เส้นใยเหล็กเป็นส่วนผสมมีก ำลังอัดสูงถึง 6,500 ถึง 8,100 กก.
ต่อ ตร.ซม. และก ำลังดัดสูงถึง 450 ถึง 1,410 กก.ต่อ ตร.ซม. 

ในปัจจุบัน มีกำรพัฒนำของ RPC และ UHPC ตำมวัตถุประสงค์ต่ำงๆ เพ่ืองำนก่อสร้ำงที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรวิจัยที่พัฒนำคุณภำพในหลำยๆ ด้ำน เพ่ือลดต้นทุน ควำมยุ่งยำกของขบวนกำรผลิต และ
ใช้วัสดุเส้นใยเหล็กที่หำได้ง่ำยและรำคำถูก แต่เนื่องจำก RPC และ UHPC มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงมำกเปรียบเทียบ
กับคอนกรีตทั่วไป ควำมคุ้มค่ำในเชิงเศรษฐศำสตร์จึงส่งผลให้ RPC และ UHPC ถูกใช้ในโครงสร้ำงที่อยู่เหนือ
ข้อจ ำกัดดั้งเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 



 

 

 

นอกจำกนั้นโครงสร้ำงที่ก่อสร้ำงจริงในประเทศไทยนั้นจำก RPC และ UHPC หรืองำนโครงสร้ำง
สะพำนยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยมำก่อน ด้วยกำรประยุกต์ใช้จริงเป็นแนวทำงของงำนควบคุมกำรผลิตและกำรก่อสร้ำง
แนวใหม่ กำรน ำวัสดุใหม่มำใช้ไม่เพียงแต่เพ่ือตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเท่ำนั้น กำรศึกษำกระบวนกำร
ทั้งหมดน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของงำนคอนกรีตของอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของประเทศในอนำคต 

ดังนั้นกำรศึกษำคอนกรีตสมรรถนะสูงเป็นสิ่งจ ำเป็นกับแนวทำงก่อสร้ำงโครงสร้ำงคอนกรีตและ
คอนกรีตอัดแรงเพ่ืองำนขนำดใหญ่ในประเทศต่อไป 

 
2.กรอบแนวคิด 
คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในงำนทำงด้ำนโครงสร้ำงด้วยคุณสมบัติและ

กลสมบัติที่ดีหลำยๆ อย่ำง โดยคอนกรีตเป็นวัสดุที่ผสมจำกมวลรวมที่มีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสำน กำรขึ้นรูปของ
คอนกรีตสำมำรถท ำได้ง่ำยตำมต้องกำร กำรก่อสร้ำงในปัจจุบันจึงใช้โครงสร้ำงคอนกรีตเป็นหลัก 

กำรพัฒนำของคอนกรีตมีอย่ำงต่อเนื่องทั้งทำงด้ำนทำงกล เคมี และคุณสมบัติด้ำนอ่ืนๆ ตำม
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนประเภทนั้นๆ อีกทั้งกำรพัฒนำก ำลัง และควำมคงทนให้สูงขึ้น เพ่ือช่วยลดขนำดและ
น้ ำหนักของโครงสร้ำงคอนกรีต ซึ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีอำคำรสูงและโครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
ขนำดใหญ ่

 คอนกรีตสมรรถนะสูง หรือ Ultra High Performance Concrete (UHPC) เป็นนวัตกรรมที่ได้
ท ำให้วงกำรอุตสำหกรรมคอนกรีตได้ยอมรับมำนำนในช่วงเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ด้วยคุณสมบัติและกลสมบัติที่ดี
เยี่ยมในกำรใช้งำนและง่ำยต่อกำรก่อสร้ำงมำกขึ้น กำรใช้งำน UHPC นั้นได้เริ่มตั้งแต่ ปี ค.ศ.1997 ซึ่งเพ่ือให้
สอดคล้องกับงำนทำงสถำปัตย์และวิศวกรรมในกำรใช้เทคโนโลยีคอนกรีตที่ล้ ำสมัย หลังจำกนั้นกำรใช้งำนของ 
UHPC มีควำมแพร่หลำยมำกขึ้นทั้งใน ทวีปอเมริกำ ยุโรป และออสเตรเลีย ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรพัฒนำ UHPC ได้ถูก
น ำมำใช้ในประเทศเพ่ือนบ้ำนอย่ำงมำเลเซีย ซึ่งมีกำรใช้งำนนวัตกรรมคอนกรีตในอำคำรสูงปิโตรนัสมำก่อน 

 ในประเทศไทยมีกำรวิจัยด้ำน UHPC ในห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิศวกรรมมำนำน และกำรใช้งำน
จำกเส้นใยเหล็กในคอนกรีตได้น ำมำสู่อุตสำหกรรมของพ้ืนโรงงำนอุตสำหกรรม ด้วยกำรรับน้ ำหนักที่ดีขึ้นและกำร
ก่อสร้ำงที่ง่ำยขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้งำนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถแพร่หลำยในงำนทำงด้ำนวิศวกรรมโครงสร้ำงขนำด
ใหญ่ได้ กำรใช้งำน UHPC ในไทยที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้นอำจยังไม่ได้ใช้ประสิทธิภำพของ UHPC เต็มที่ จึงท ำให้ไม่
เป็นที่แพร่หลำยในประเทศเท่ำที่ควร กำรใช้งำน UHPC จึงจ ำเป็นต้องใช้กับโครงสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษในกำรรับ
น้ ำหนัก เช่น คอนกรีตอัดแรง เป็นต้น เพ่ือน ำเทคโนโลยีกำรรับน้ ำหนักของลวดอัดแรงและคอนกรีตก ำลังสูงมำใช้
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



 

 

 
3.การศึกษาพฤติกรรมของ UHPC ในห้องปฏิบัติการ 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ท ำให้คอนกรีตสมรรถนะสูงมำก (Ultra High Performance 

Concrete, UHPC) และคอนกรีตเสริมเส้นใยสมรรถนะสูงมำก(Ultra High Performance Fiber Reinforced 
Concrete, UHPFRC)  ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น ทั้งในด้ำนกำรประยุกต์ใช้ในโครงสร้ำงใหม่และในงำนซ่อมแซม 

 Richard และ Cheyrezy (1995) ได้รำยงำนผลกำรพัฒนำ RPC โดยส่วนผสมที่ใช้ต่อ 1 
ลูกบำศก์เมตรประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1,000 กิโลกรัม ทรำยละเอียดและควอทซ์บด 900-1,000 กิโลกรัม ซิลิกำ
ฟูม 230 กิโลกรัม น้ ำ 150-180 กิโลกรัม และเส้นใยเหล็กละเอียด 630 กิโลกรัม ร่วมกับน้ ำยำลดน้ ำอย่ำงยิ่งยวด 
ตัวอย่ำงถูกอัดให้แน่นด้วยวิธีทำงกลและบ่มที่อุณหภูมิ 400 องศำเซลเซียส ซึ่งท ำให้ได้คอนกรีตที่มีก ำลังอัดสูงถึง  
6,800 กก.ต่อ ตร.ซม. และก ำลังต้ำนทำนแรงดัดสูงถึง 1,000 กก.ต่อ ตร.ซม. และค่ำโมดูลัสยืดหยุ่น 7.5x105 กก.
ต่อ ตร.ซม. 

 Collepardi และคณะ (1996) ได้ศึกษำเกี่ยวกับผลของประเภทของปูนซีเมนต์และซิลิกำฟูมที่มี
ต่อก ำลังรับแรงอัดของ RPC โดยทดลองกับปูนซีเมนต์ 3 ชนิดที่มีค่ำ C3A และ Blaine Fineness ต่ำงๆ กัน และซิ
ลิกำฟูม 3 ชนิดที่มีสีและองค์ประกอบทำงเคมีต่ำงกัน พบว่ำปูนซีเมนต์ที่ให้ผลดีกับก ำลังรับแรงอัดคือ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ที่มี C3A ต่ ำและมีค่ำ Blaine Fineness 340 ตร.ม.ต่อ กก. และซิลิกำฟูมที่ให้ผลดีกับ
ก ำลังรับแรงอัดคือ ซิลิกำฟูมสีขำวที่ไม่มีคำร์บอนและมีขนำดของอนุภำคโดยเฉลี่ยที่ 0.7 ไมครอน สำมำรถพัฒนำ
ก ำลังอัดของ RPC ได้ถึง 2,000 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยใช้อัตรำส่วนน้ ำต่อปูนซีเมนต์เท่ำกับ 0.18 และบ่มด้วยควำม
ร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศำเซลเซียส และผลเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ที่มี C3A ระหว่ำง ร้อยละ 45 ถึง 11 พบว่ำท ำให้
อัตรำส่วนของน้ ำต่อปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นมีผลท ำให้ก ำลังรับแรงอัดลดลงเหลือ 1,600 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยใช้วิธีกำรบ่ม
เช่นเดิม 

 Zenni, H และคณะ (1995) ได้ท ำกำรศึกษำปฏิกิริยำไฮเดรชั่นของ RPC และปฏิกิริยำปอซโซ
ลำนด้วยวิธี SI NMR ที่มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ซิลิกำฟูม และควอทซ์บด โดยตัวอย่ำงมีกำรผ่ำนกระบวนกำร
ทำงควำมร้อนระหว่ำงอุณหภูมิ 20-25 องศำเซลเซียส เพ่ือศึกษำอิทธิพลของปฏิกิริยำไฮเดรชั่นและปอซโซลำน 
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำปริมำณกำรใช้ซิลิกำฟูมในปฏิกิริยำปอซโซลำนและควำมยำวของสำยแคลเซียมซิลิเกตไฮ
เดรต     (C-S-H) มีค่ำเพ่ิมข้ึนตำมขบวนกำรทำงควำมร้อนที่เพ่ิมข้ึน 

 Collepardi และคณะ (1997) ได้ศึกษำเกี่ยวกับผลของสำรลดน้ ำยิ่งยวดที่มีต่อสมรรถนะของ 
RPC พบว่ำสำรลดน้ ำยิ่งยวดที่เป็นส่วนประกอบของอำคริลิคโพลีเมอร์ให้สมรรถนะที่ดีกว่ำสำรลดน้ ำยิ่งยวดที่มี
ส่วนประกอบของแนฟธำลีนและเมลำมีนโดยให้ค่ำอัตรำส่วนน้ ำต่อปูนซีเมนต์ที่ต่ ำกว่ำและค่ำก ำลัง รับแรงอัดที่
คอนกรีตอำยุ 3 วันสูงกว่ำ โดยที่อำยุ 1 วัน RPC ที่ใช้อำคริลิคโพลีเมอร์จะให้ค่ำก ำลังรับแรงอัดต่ ำกว่ำมำกเมื่อใช้
ร่วมกับปูนซีเมนต์ที่มี C3A ต่ ำและมีพ้ืนที่ผิวจ ำเพำะต่ ำ ทั้งนี้เกิดจำกผลของกำรหน่วงอย่ำงแรงเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ 



 

 

 

ประเภทนี้ร่วมกับซิลิกำฟูมบำงประเภท เมื่อใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์ประเภทอ่ืนแล้ว ไม่ปรำกฏผลของกำรหน่วงของ
สำรลดน้ ำประเภทอำคริลิคนี้ท ำให้ก ำลังอัดที่อำยุ 1 วันมีค่ำค่อนข้ำงสูงและที่อำยุ 28 วันเมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ำ
ก ำลังรับแรงอัดจะมีค่ำมำกขึ้นอยู่กับประเภทของปูนซีเมนต์ ซิลิกำฟูม และสำรลดน้ ำยิ่งยวด อย่ำงไรก็ตำมผล
กำรศึกษำที่ได้ให้ค่ำก ำลังอัดอยู่ระหว่ำง 1,600-1,800 กก.ต่อ ตร.ซม. ซึ่งต่ ำกว่ำที่ผู้คิดค้นได้รำยงำนไว้ซึ่งมีก ำลังอัด
อยู่ระหว่ำง 1,700-2,300 กก.ต่อ ตร.ซม. 

 Collepardi และคณะ (2000) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรดัดแปลง RPC ด้วยมวลรวมเทียมที่ท ำจำก
ปูนซีเมนต์เม็ดบดหยำบที่มีขนำด 100-400 ไมครอน ซึ่งใช้แทนทรำยและที่มีขนำด 0.1-8 มม. เปรียบเทียบกับ 
RPC ตำมสูตรดั้งเดิมที่ใช้ทรำยและหินตำมขนำดข้ำงต้น โดยใช้แหล่งปูนซีเมนต์เม็ดบดหยำบแหล่งเดียวกับที่ผลิต
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่ใช้ในกำรผสมซึ่งแนวควำมคิดนี้เกิดขึ้นเพ่ือที่จะปรับปรุงก ำลังกำรยึดเกำะของซีเมนต์เพสต์กับ
มวลรวมโดยอำศัยกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชั่นที่ผิวของปูนเม็ด และบ่มตัวอย่ำงทั้งหมดที่ 1) อุณหภูมิห้อง 2) บ่มด้วย
ไอน้ ำที่อุณหภูมิ 90 องศำเซลเซียส 3) บ่มด้วยไอน้ ำแรงดันสูงที่อุณหภูมิ 160 องศำเซลเซียส และทดสอบก ำลังรับ
แรงอัดตำมอำยุจำก 1 วันถึง 28 วัน ผลกำรทดสอบพบว่ำสำมำรถพัฒนำก ำลังอัดที่ 28 วันได้สูงถึง 2,000 กก.ต่อ 
ตร.ซม. ซึ่งจะเห็นได้ว่ำก ำลังยึดเหนี่ยวระหว่ำงปูนซีเมนต์กับมวลรวมได้รับกำรปรับปรุงเมื่อใช้ปูนซีเมนต์เม็ดบด
หยำบแทนมวลรวมที่ได้จำกธรรมชำติ จำกกำรสังเกตด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) พบว่ำ
สอดคล้องกับสมมุติฐำนที่ตั้งขึ้นและบ่งชี้ว่ำผิวสัมผัสระหว่ำงซีเมนต์เพสต์กับมวลรวมธรรมชำติเป็นจุดที่อ่อนแอใน 
RPC 

 Jian Xinma และ Holger Schneider (2002) ได้ศึกษำเกี่ยวกับคุณสมบัติของ UHPC ซึ่งเป็น
คอนกรีตที่มีสัดส่วนผสมใกล้เคียงกับ RPC แต่ไม่มีกำรใช้เส้นใยเสริมก ำลังในคอนกรีตเท่ำนั้น โดยได้ดัดแปลง 
UHPC สูตรดั้งเดิมด้วยกำรใช้ผงควอทซ์ละเอียดแทนปูนซีเมนต์และซิลิกำฟูม พบว่ำสำมำรถผลิต UHPC ที่ไหลตัว
ได้ที่ก ำลังอัด 1,550 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรบ่มด้วยควำมร้อนหรือวิธีกำรพิเศษอ่ืน และสำมำรถ
ผลิต UHPC ที่มีก ำลังอัดสูงถึง 2,000 กก.ต่อ ตร.ซม. เมื่อสำมำรถควบคุมปริมำณฟองอำกำศภำยในคอนกรีตไว้
ไม่ให้เกินร้อยละ 1 และพบว่ำ UHPC เกิดกำรหดตัวแบบออโตจีเนียส (Autogeneous) มำกกว่ำคอนกรีตปกติที่
อำยุ 28 วัน 

 Yazici, H. (2006) ได้ท ำกำรศึกษำถึงกำรบ่ม Ultra High Strength Concrete (UHSC) ที่ใช้เถ้ำ
ลอยและตะกรันเตำถลุงเหล็กแทนที่ในส่วนของปูนซีเมนต์ในอัตรำส่วนต่ำงๆ โดยน ำแต่ละส่วนผสมผ่ำน
กระบวนกำรบ่มด้วยวิธีมำตรฐำน กำรบ่มด้วยวิธีไอน้ ำแรงดันสูงและบ่มด้วยไอน้ ำในระยะเวลำที่ต่ำงกัน จำกกำร
กำรศึกษำพบว่ำ UHSC ที่มีส่วนผสมของเถ้ำลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 40 ผ่ำนกำรบ่มด้วยไอน้ ำ ระยะเวลำ 12 
วัน ให้ก ำลังอัดประมำณ 1630 กก.ต่อ ตร.ซม.ส่วนตะกรันเตำถลุงแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 40 ผ่ำนกำรบ่มด้วยไอ
น้ ำแรงดันสูง 8 ชั่วโมงให้ก ำลังอัดประมำณ 1937 กก.ต่อ ตร.ซม.ซึ่งค่ำดังกล่ำวมีค่ำใกล้เคียงกับค่ำต่ ำสุดของ RPC 



 

 

  

 Adel A, A. และคณะ (2011) ได้ท ำกำรศึกษำถึงพฤติกรรมของ UHPC ที่ผสมเส้นใยเหล็ก โดย
ท ำกำรทดลองและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้วยวิธี Finite Element จำกโปรแกรม ANSYS  ในกำรทดลองได้แปร
ผันชนิดของสำรปอซโซลำน 2 ชนิด คือซิลิกำฟูมก ำหนดที่ร้อยละ 10 และดินขำวร้อยละ 15 โดยน้ ำหนัก และ
ก ำหนดปริมำณสัดส่วนของเส้นใยเหล็กที่ร้อยละ 1, 1.5, และ 2 ผลกำรทดลองสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรเพ่ิมขึ้นของ
เส้นใยเหล็กจะท ำให้ก ำลังอัดสูงขึ้น จำกกำรทดลองได้ก ำลังอัดสูงสุดที่ 2019 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่อำยุ 28 วัน 

 Shamsad A. และคณะ (2015) ได้ท ำกำรศึกษำผลกระทบของปัจจัยหลักกับสมรรถนะของ RPC 
โดยกำรคัดสัดส่วนคละของทรำยที่เหมำะสมที่สุดในกำรผสม RPC ก ำหนดให้ปริมำณทรำยและเส้นใยเหล็กคงที่ 
ส่วนผสมทั้งหมด 27 ส่วนผสมน ำมำจัดอันดับแยกเป็น 3 ส่วนคือ อัตรำส่วนน้ ำต่อวัสดุปอซโซลำน (w/b) ปริมำณ
ปูนซีเมนต์ และปริมำณของซิลิกำฟูม และน ำข้อมูลทั้งหมดวิเครำะห์ทำงสถิติ ผลกำรทดลองพบว่ำกำรใช้ทรำยตำม
ธรรมชำติที่มีอยู่ในประเทศซำอุดิอำระเบียนั้นได้ผลกำรทดลองในภำพรวมที่ดีกว่ำกำรน ำทรำยมำจัดสัดส่วนคละ 
และปริมำณของสำรลดน้ ำมีผลอย่ำงมำกกับอัตรำส่วน w/b โดยมีปริมำณกำรใช้ร้อยละ 3.6, 1.5-2 และ 1-1.5 ที่ 
อัตรำส่วน w/b 0.15, 0.175, 0.2 ตำมล ำดับ จำกข้อมูลทั้งหมดค่ำก ำลังอัดประลัย โมดูลัสกำรแตกหัก และโมดูลัส
ควำมยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ w/b และเมื่อเพ่ิมปริมำณปูนซีเมนต์ ค่ำก ำลังอัดประลัยจะเพ่ิมขึ้นในขณะที่
โมดูลัสกำรแตกหักและโมดูลัสควำมยืดหยุ่นลดลง แนวโน้มสมกำรกำรถดถอยท ำให้เห็นได้ว่ำ ที่ก ำลังอัดประลัย
เท่ำกัน ค่ำโมดูลัสกำรแตกหักของ RPC มีค่ำมำกกว่ำ 3 เท่ำเทียบกับคอนกรีตปกติ และมีค่ำโมดูลัสควำมยึดหยุ่น
มำกกว่ำคอนกรีตก ำลังสูงประมำณร้อยละ 20 

 

4.การใช้งาน UHPC ส าหรับโครงสร้างสะพาน 
จำกรูปที่ 1 Sherbrooke (1997) เป็นสะพำนแรกของโลกที่ใช้ UHPC ในกำรก่อสร้ำงที่ 

Sherbrooke Canada สะพำนนั้นมีควำมยำว 60 ม. ส ำหรับคนเดินข้ำม/ทำงจักรยำน ประกอบด้วยชิ้นส่วน
ส ำเร็จรูป 6 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีควำมยำวชิ้นละ 10 m. ลักษณะของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะประกอบกันเป็นโครงถัก
และรูปแบบแผ่นพื้นอยู่ด้ำนบนโครงถัก กำรใช้ UHPC ร่วมกับท่อสแตนเลส โดยเท UHPC ในท่อ ใช้เป็นชิ้นส่วนใน
แนวทแยงและชิ้นส่วนแนวด้ำนล่ำงของโครงถักประกอบด้วยคำนคอนกรีตอัดแรงซึ่งเป็นคำนต่อเนื่อง 2 ชิ้น
ประกอบกัน โดยชิ้นส่วนบนและล่ำงมีก ำลังอัดสูงถึง 2039 กก.ต่อ ตร.ซม. 

                                                                  



 

 

 

                               

                       รูปที่ 1 สะพำนใน Sherbrooke (a) ภำพโดยรวมของสะพำน และ (b) หน้ำตดัของสะพำน 

                                                                        

                           รูปที่ 2 กำรประกอบสะพำนใน Sherbrooke 



 

 

 

Shepherds Creek Road Bridge (2005) (รูปที่ 2) เริ่มต้นจำกกำรท ำวิจัยที่ University of 
New South Wales ในปี 2003 เป็นสะพำน       ที่สร้ำงขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ส ำหรับทำงรถยนต์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ช่องจรำจรและทำงเดินเท้ำ โดยก ำหนดกำรออกแบบส ำหรับรถขนำด T44 และ HLP320 มีช่วง
ควำมยำว 15 ม. มีชิ้นส่วนหล่อส ำเร็จของคำนคอนกรีตอัดแรง RPC และหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กส ำหรับแผ่นพ้ืน
หนำ 170 มม. ลักษณะของคำนเป็นหน้ำตัดรูปตัว I มีควำมลึก 600 มม. และกำรวำงคำนขนำนกันทุก 1.3 ม. กำร
ก่อสร้ำงมีข้ันตอนตำมกำรก่อสร้ำงสะพำนดั้งเดิม คำนที่ใช้ RPC      มีน้ ำหนัก 4.2 ตัน (280 กก./ม.) เบำกว่ำคำน
รูปแบบเดิมซึ่งต้องใช้น้ ำหนักถึง 9 ตัน จึงท ำให้สำมำรถลดขนำดโครงสร้ำงแบบหล่อได้ 

                                                     

                              (a) 

                               

               (b) 

                             รูปที่ 3 สะพำน Shepherds Creek Road (a) กำรตดิตั้งสะพำน และ (b) เปิดใช้งำน 

 



 

 

 

Optimised RPC Prototype Bridege สร้ำงขึ้นที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วยคำนมี
ควำมยำว 21.3 ม. วำงคู่ขนำนกัน มีหน้ำตัดเป็น Pi-Shaped Section รองรับแผ่นพ้ืนหนำ 76 มม. หน้ำตัดของ
คำนเป็นระบบกำรอัดแรงด้วยลวด Tendon ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15.2 มม. และส่วนปลำยของคำนยึดด้วย
ไดอะแฟรมทั้งสองด้ำนขนำดควำมหนำ 50 มม. 

         

                                            (a) 

 

                                          

                                            (b) 



 

 

 

                                          

                       (c) 

          รูปที่ 4 สะพำน Optimised RPC Prototype Bridge (a) หน้ำตัด Pi-Shaped และ (b) ขณะติดตั้ง และ (c)  

เมื่อติดตั้งเสร็จ 

 

Sungai Linggi Road Bridge (2011) สร้ำงขึ้นที่ Negeri Sembilan มำเลเซีย ท ำจำก Ultra 
High Performance ductile Concrete (UHPDC) ที่ก ำลังอัด 1835 กก.ต่อ ตร.ซม. และ ก ำลังดัด 306 กก.ต่อ 
ตร.ซม. ประกอบด้วยคำนรูปตัวยู Single U-Trough Girder มีควำมยำว 50 ม. ออกแบบอำยุกำรใช้งำน 120 ปี 
คำนมีควำมลึก 1.75 ม. ขนำดควำมกว้ำง 2.5 ม. รองรับกำรจรำจรด้วยแผ่นพ้ืนหล่อในที่ด้ำนบนหนำ 200 มม. 
กว้ำง 4 ม. กำรก่อสร้ำงสะพำนโดยไม่มีกำรใช้เหล็กปลอก 

                                  

                 (a) 



 

 

 

                      

                      

                      (b) 

                 รูปที่ 5 สะพำน Sungai Linggi Road Bridge (a) หน้ำตัด Single U-Trough Girder และ (b) ขณะหล่อ 

 

5.การศึกษาพฤติกรรมของ UHPC ในประเทศไทย 
บุรฉัตร และคณะ (2551) ได้ศึกษำแนวทำงออกแบบและพัฒนำคอนกรีตชนิด RPC โดย

คุณสมบัติที่ท ำกำรศึกษำประกอบด้วย คุณสมบัติทำงกำยภำพและเชิงกล ส ำหรับคุณสมบัติทำงกำยภำพได้แก่ 
ควำมสำมำรถในกำรลดน้ ำ และระยะเวลำกำรก่อตัว นอกจำกนั้นคุณสมบัติทำงกลได้แก่ ก ำลังอัดที่อำยุ 1 , 3, 7, 
และ 28 วัน จำกผลกำรทดสอบ พบว่ำ ปริมำณซิลิกำฟูมมีผลกระทบต่อระยะเวลำกำรก่อตัวของคอนกรีต โดยเมื่อ
เพ่ิมปริมำณซิลิกำฟูมขึ้นมีผลท ำให้ระยะเวลำกำรก่อตัวสั้นลง และเมื่อเพ่ิมปริมำณสำรลดน้ ำมีผลในกำรยืด
ระยะเวลำกำรก่อตัวเพ่ิมขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ท ำให้ระยะเวลำกำรก่อตัวเพ่ิมขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ท ำให้ระยะกำรก่อตัว
ยำวนำนมำกหรืออำจจะไม่ก่อตัวได้ ปริมำณสำรลดน้ ำที่เหมำะสมในกำรผลิต UHSC ของคอนกรีตที่อำยุ 28 วัน มี
ค่ำสูงสุดร้อยละ 6 โดยน้ ำหนักของปูนซีเมนต์ และปริมำณซิลิกำฟูมที่เหมำะสมในกำรผลิต UHSC ร้อยละ 25 โดย
น้ ำหนักของปูนซีเมนต์ นอกจำกนั้นค่ำอัตรำส่วนของน้ ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) ที่เหมำะสมในกำรผลิต RPC มีค่ำ
เท่ำกับ 0.23 โดยมีก ำลังอัดประลัย ที่อำยุ 28 วัน เท่ำกับ 942 กก.ต่อ ตร.ซม. มีกำรก่อตัวสุดท้ำยที่ 180 นำท ี

 



 

 

 

Krit and Krit (2013) ได้ศึกษำ RPC ซึ่งประกอบด้วยกำรใช้ซิลิกำฟูม 2 ชนิด โดยมีอัตรำส่วนซิลิ
กำฟูมต่อปูนซีเมนต์อยู่ระหว่ำงร้อยละ 15-35 โดยน้ ำหนัก คุณสมบัติทำงกำยภำพและกลสมบัติของ RPC ที่อำยุ 3, 
7, 28 วัน ได้ก ำลังอัดประลัย 907, 1183, 1509 กก.ต่อ ตร.ซม. ตำมล ำดับ ผลที่ได้สรุปว่ำคุณสมบัติของ RPC 
ขึ้นอยู่กับชนิดของซิลิกำฟูม ปริมำณของซิลิกำฟูม และปริมำณของสำรผสมเพิ่มที่ใช้ 

Chatchawan และคณะ (2014) ศึกษำผลกระทบจำกปริมำณกำรใช้ซิลิกำฟูมและสำรผสมเพ่ิม
ต่อก ำลังอัดของ RPC ในกำรศึกษำได้ใช้ Densified Silica fume โดยก ำหนดอัตรำส่วนซิลิกำฟูมต่อปูนซีเมนต์ 
(f/c) ที่ร้อยละ 20 และ 25 โดยน้ ำหนัก ส ำหรับสำรผสมเพ่ิมชนิด Polycarboxilate ในอัตรำส่วนสำรผสมเพ่ิมต่อ
ปูนซีเมนต์ (sp/c) ที่ร้อยละ 2-3.5 โดยน้ ำหนัก ส่วนผสมทั้งหมดจะใช้กับปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และทรำยแม่น้ ำ 
ผลกำรทดลองของกำรวัดอัตรำกำรไหลอยู่ระหว่ำงร้อยละ 110-141 และได้ก ำลังอัดประลัยที่อำยุ 3 วัน สูงสุด
เท่ำกับ 890 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่ f/c ร้อยละ 25 และ ก ำลังอัด เท่ำกับ 900 กก.ต่อ ตร.ซม.  ที่ sp/c ร้อยละ 3 

6.การใช้งาน UHPC ในประเทศไทย 

ส ำหรับกำรใช้งำน UHPC ในเชิงอุตสำหกรรมในประเทศไทยไม่ปรำกฏอย่ำงชัดเจน กำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีคอนกรีตมุ่งสู่กำรแก้ปัญหำเฉพำะจุดและมีกำรใช้นวัตกรรมใหม่ในงำนอุตสำหกรรมก่อสร้ำงพ้ืน
โรงงำน งำนกำรซ่อมแซมโครงสร้ำง และอ่ืนๆ ตำมวัตถุประสงค์ โดยกำรใช้งำน UHPC ในอุตสำหกรรมกำร
ก่อสร้ำงอำจยังไม่สำมำรถสร้ำงจุดเด่นที่ส ำคัญในกำรช่วยในงำนเทคนิควิศวกรรมอำคำรสูงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ต่ำงๆ ซึ่งกำรพัฒนำต่อไปในอนำคตของคอนกรีตในประเทศไทยต้องอำศัยงำนทำงด้ำนวิชำกำรส่งต่อควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของงำนวิศวกรรมด้ำนคอนกรีตในยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
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