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ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้างในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การน าเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมคอนกรีตมาใช้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการก่อสร้าง ทั้งช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ลด

ต้นทุนการก่อสร้าง และลดของเสียจากการก่อสร้าง เพ่ือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่โลกที่เราอาศัยอีกด้วย ใน

บทความนี้ จะกล่าวถึงนวัตกรรมคอนกรีตน่ารู้ ตั้งแต่ เทคโนโลยีสร้างสะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing นวัตกรรม

คอนกรีตโค้ง คอนกรีตโปร่งแสง และ นาโนคอนกรีต 

1) เทคโนโลยีสร้างสะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing (Concrete bridge 3D printing) 

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตปัจจุบันมากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ

คือ “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ” หรือ 3D Printing ในปี 2559 ได้มีการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสร้าง

สะพานคอนกรีตส าหรับคนเดินครั้งแรกของโลก ณ อุทยาน Castilla-La Mancha ในเมือง Alcobendas กรุง

มาดริด ประเทศสเปน สะพานมีความยาว 12 เมตร และความกว้าง 1.75 เมตร ประกอบจาก 8 ชิ้นส่วน โดยใช้

คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยังมีการสร้างสะพานจักรยานมีขนาดความยาว 8 เมตร 

และ ความกว้าง 3.5 เมตร ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิตินี้ โดยท าการฉีดคอนกรีตแบบ 3 มิติ โดยแบ่งเป็น 8 

ชิ้นส่วน โดยแต่ละชิ้นส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยปูนคอนกรีตชนิดพิเศษ โดยจะสร้างขึ้นระหว่างสองหัวสะพานทั้ง 2 

ฝั่ง และมีการใช้สายเคเบิ้ลยึดเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งสะพานคอนกรีตดังกล่าวนี้ ได้รับการพัฒนา 

ออกแบบและค านวณอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตัวของวัสดุ ทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างานของโครงสร้างและสามารถลดการใช้วัสดุได้ โดยท้ายที่สุด ทุกสะพานจะต้องผ่านการทดสอบความ

แข็งแรง เพ่ือยืนยันความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย 



 

 

 

                                               

 

                                               



 

 

 

                                               

 

                                               

                                                สะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing (ที่มา https://goo.gl/Wppsgv) 

 

https://goo.gl/Wppsgv


 

 

 

2) นวัตกรรมคอนกรีตโค้ง (Bendable concrete) 

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้พัฒนาคอนกรีตโค้ง ซึ่งมีความทนทานต่อการแตกหักและน้ าหนัก

เบากว่าคอนกรีตปกติถึง 40 เท่า โดยน าเส้นใยโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl Alcohol-fiber) มาใช้แทนมวล

รวม  ท าให้คอนกรีตมีความยืดหยุ่นและน้ าหนักเบาขึ้น ซ่ึงในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลีย 

ได้ใช้คอนกรีตรูปทรงโค้งใหม่นี้ส าหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน Mihara ที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

ได้น านวัตกรรมคอนกรีตโค้งมาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถหล่อแผ่นคอนกรีตได้ยาวขึ้น ทั้งยังช่วยลดความ

จ าเป็นในการท าข้อต่อการขยายตัว (Expansion joint) ได้อีกด้วย 

                                           

 

                                                                       

                                             สะพาน Mihara และตัวอย่างคอนกรีตโค้ง (ที่มา https://goo.gl/d6LBiJ) 

 

https://goo.gl/d6LBiJ


 

 

 

3) คอนกรีตโปร่งแสง (Translucent concrete) 

ในอาคารที่มีก าแพงอิฐหนัก บางครั้งท าให้ผู้อยู่ในอาคารรู้สึกราวกับว่าก าลังท างานอยู่ในอาคารทึบ 

ขาดแสงจากธรรมชาติภายนอก ท าให้สถาปนิกชาวฮังการี นาย Aron Losonczi และนักวิทยาศาสตร์ที่

มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบูดาเปสต์ มีแนวคิดในการสรรค์สร้างคอนกรีตโปร่งแสง ซึ่งช่วยให้แสงผ่าน โดยยังสามารถ

คงความแข็งแรงของคอนกรีตได้ นวัตกรรมนี้เรียกว่า LiTraCon โดยคอนกรีตโปร่งแสงนี้ถูกเคลือบด้วยเส้นใยแก้ว

น าแสง (Optical glass fibers) เพ่ือให้แสงสามารถส่งผ่านจากด้านในเข้าหรือออกด้านนอกแม้ในผนังที่มีความหนา

ถึง 6-7 เมตร คอนกรีตโปร่งแสงนี้ช่วยให้รู้สึกเบาและโปร่งสบายภายในอาคาร นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานในการให้แสงไฟทั่วทั้งอาคารได้อีกด้วย 

                                                                        

 

                                           

                                                         คอนกรีตโปร่งแสง (ที่มา https://goo.gl/WwZ9K4) 

https://goo.gl/WwZ9K4


 

 

 

4) นาโนคอนกรีต (Nanoconcrete) 

นาโนคอนกรีต (Nanoconcrete) เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด โดยนาโน

คอนกรีตจะประกอบด้วยส่วนผสม เช่น ไททาเนียมออกไซด์ (TiO2) นาโนซิลิกอน (Nano-SiO2) และคาร์บอนนาโน

ทูบ (Carbon nanotubes) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการใช้งานและความแข็งแรงของคอนกรีตและยังเพ่ิม

ความต้านทานต่อการซึมผ่านของน้ าและช่วยควบคุมการชะล้างของแคลเซียมซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย

คอนกรีตประเภทต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการฉาบผิวบนคอนกรีต นาโนซิลิกอน จะท าปฏิกิริยา

ด้วยแสง หรือ Photocatalysis ซ่ึงช่วยในการย่อยสลายสิ่งสกปรกที่มีสารอินทรีย์ซึ่งจะถูกล้างออกเมื่อฝนตก ท าให้

ภายนอกอาคารมสีะอาดเป็นเวลานาน ตัวอย่างการใช้นาโนคอนกรีตเช่น "โบสถ์ยูบิลลี่" ในกรุงโรม ซึ่งสร้างขึ้นในปี 

พ.ศ. 2546 จะเห็นว่าคอนกรีตมีสีขาว โดยไม่มีร่องรอยของการสกปรกให้เห็นแม้แต่น้อย 

 

                                                          

 

 



 

 

 

 

                                                  

                         Jubilee Church ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ใช้นาโนคอนกรีต 

              (ท่ีมา Quartiermagazin.com/quartier08/ der-weise-riese) 
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