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ปั จจุบนั มีอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาคารขึ้นบ่อยครั้ง เช่ นการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อ
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กได้รับเพลิงไหม้จะสู ญเสี ยกาลังทั้งในส่ วนตัวคอนกรี ตเอง ตลอดจน
แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างเหล็กเสริ มและคอนกรี ต ปั ญหาจากเกิดเพลิงไหม้ก็คือความสงสัยที่ว่า
อาคารที่ เ กิ ดเพลิ งไหม้น้ ัน ยัง แข็งแรงพอที่ จ ะให้ผูท้ ี่ อยู่ในอาคารมี เวลาที่ จะหลบหนี ก่อนที่
อาคารจะถล่ ม รวมไปจนถึ งตัวอาคารนั้นปลอดภัยพอที่จะเข้าไปสารวจความเสี ยหาย หรื อ
สามารถใช้งานต่อไปได้หรื อไม่หลังจากเพลิงสงบ
เมื่อคอนกรี ตได้รับอุณหภูมิสูงจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปดังนี้
1) ค่ากาลังอัดจะลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น อันเป็ นผลเนื่ องมาจาก
ปริ มาณน้ าที่เป็ นส่ วนประกอบของอนุภาคซีเมนต์ไฮเดรต ระเหยออกไป เมื่อปริ มาณน้ าระเหย

ออกไปเรื่ อยๆ ทาให้เกิดการหดตัวของชั้น CSH จนเกิดการแตกร้าวเล็กๆ เพิ่มขึ้นตามปริ มาณ
น้ าที่ระเหยออกไป
2) มีการขยายตัวของทราย และหินก่อให้เกิดแรงดึงในคอนกรี ตจนเกิดรอยร้าว เมื่อ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเพสต์และมวลรวมลดน้อยลงจึงเกิดช่องว่างเล็กๆ ขึ้นมากมาย มีผลทาให้
ค่ากาลังอัดลดลงอย่างมาก
ถึงแม้วา่ คอนกรี ตจะมีคุณสมบัติที่ดีต่อการทนไฟ กล่าวคือมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
น้อย มีกาลังอัดและกาลังดัดที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก หรื อกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิเผา
ไหม้ ไม่สูงมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 และรู ปที่ 1 คอนกรี ตก็มีจุดด้อยตรงที่เป็ นวัสดุเปราะ มี
ความสามารถในการรับแรงดึงต่า เมื่อเหล็กล่างของพื้นถูกเพลิงเผาไหม้จนหลุดล่อนออก เช่ น
ในรู ปที่ 2 พื้นก็จะสู ญเสี ยกาลังดัดไปอย่างรวดเร็ ว การทุเลาการวิบตั ิเนื่องจากการสู ญเสี ยกาลัง
ดัดนี้ อาจแก้ไขด้วยการเพิ่มความเหนี ยวให้คอนกรี ตโดยการผสมเส้นใยในเนื้ อคอนกรี ต เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรับแรงดัดให้แก่คอนกรี ตเมื่อเหล็กเสริ มหลักหลุดล่อนเสี ยหายไปแล้ว
ตารางที่ 1 กาลังอัดของคอนกรี ตปกติเมื่อถูกเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง
อุณหภูมิเผา
Room Temp.
400ºC
600ºC
800ºC

กาลังอัดเฉลี่ย
(กก/ซม2)
02.53
39.31
09.26
39.39

ความหนาแน่นเฉลี่ย
(ตัน/ม3)
3
.425
3
.405
3
.391
2
.321

2
2
2
2

Load (kN)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

OPC UNHEATED
OPC 400ºC
OPC 600ºC
OPC 800ºC

0

0.2

0.4

0.6
0.8
Deflection (mm)

1

1.2

1.4

รู ปที่ 1 กาลังดัดของคอนกรี ตปกติ (OPC) หลังการเผาไหม้จาลองตามมาตรฐาน
ISO/TR 834

รู ปที่ 2 คอนกรี ตถูกไฟไหม้จนกระทัง่ กระเทาะหลุดออกจากพื้น เหล็กเส้นหลุด
ห้อย ไม่คงสภาพเป็ นโครงสร้างคอมโพสิ ท
ในการทดลองออกแบบคอนกรี ตให้มี w/c = 0.43 และมีอตั ราส่ วนปูนซี เมนต์ :
ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2.4 : 2.9 โดยน้ าหนัก ร่ วมกับการใช้เส้นใยเหล็ก (SFRC) พลาสติกเส้นใย
โพลีพรอพีลีน (PFRC) และเส้นใยพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนผสมกับโพลีพรอพีลีน (PPFRC)
ในอัตราส่ วนร้อยละ 0.5, 1 และ 1.5 ก็พบปัญหาเรื่ องความสามารถในการเทได้ที่ต่าลงอย่างมาก

ดังแสดงในรู ปที่ 3 และนับเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการลาเลียง และการทาให้แน่น ของคอนกรี ต
ประเภทนี้ ซึ่งควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง

รู ปที่ 3ค่ายุบตัวของคอนกรี ตที่ผสมเส้นใยต่างชนิดในอัตราส่ วนต่างๆ กัน
พฤติกรรมกำรรับแรงดัดหลังกำรเผำของคอนกรีตผสมเส้ นใย
เส้นใยพลาสติกจาพวกโพลีพรอพีลีน (PFRC) หรื อ โพลีเอทิลีนผสมกับโพลีพรอพี
ลีน (PPFRC) มีขอ้ จากัดในการใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูง กล่าวคือ จะอ่อนตัวมากหรื อละลาย
เป็ นของเหลวหนืดเปลี่ยนรู ปร่ างได้ เมื่อได้รับความร้อน แต่เมื่อเย็นตัวก็จะกลับมาแข็งตัวได้อีก
แต่เมื่ออุณหภูมิของเส้นใยสู งเกิน 190ºC พลาสติกจาพวกนี้กจ็ ะระเหิ ดหายไป ส่ วนเส้นใยเหล็ก
มีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่ามาก แต่จะอ่อนและสู ญเสี ยกาลังอย่างมากเมื่อโดนความร้อนสู ง
เนื่องจากคอนกรี ตมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนต่า การแพร่ กระจายความร้อน
ที่ไหลผ่านเนื้อคอนกรี ตจึงเป็ นไปอย่างช้าๆ ทาให้เส้นใยบางส่ วนอาจจะได้รับอุณหภูมิสูงและ
ต่าไม่เท่ากัน เส้นใยพลาสติกที่ถูกความร้อนมากเกิน 190ºC จะระเหิ ดหายไป อย่างไรก็ตามผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าที่ความร้อนระดับ 400ºC - 600ºC อุณหภูมิภายในของชิ้นตัวอย่างยัง
ไม่เกิน 190ºC เนื่องจากยังพบเส้นใยในตัวอย่างอยู่ แต่ที่อุณหภูมิเผาไหม้ 800ºC พบว่าเส้นใย
พลาสติกระเหิดหายไปทั้งหมด ส่ วนเส้นใยเหล็กยังคงอยูใ่ นสภาพเดิมแม้อุณหภูมิเผาไหม้จะสู ง
ถึง 800ºC ก็ตาม รู ปที่ 4 แสดงภาพถ่ายตัวอย่างชิ้นงานที่ผา่ นการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต่างๆ

(a) 400ºC
(b) 600ºC
(c) 800ºC
รู ปที่ 4 คอนกรี ตผสมเส้นใย PPFRC = 1.5% ภายหลังจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ
ต่างๆ กัน
จากรู ปที่ 5 (a) และ (b) แสดงให้เห็นว่าคอนกรี ตที่ผสมเส้นใยจาพวกพลาสติก
สามารถรั บกาลังดัดได้ดี และสามารถ “รับแรงดัดครั้งที่สอง” ได้หลังจากคอนกรี ตแตกร้าว
ถึงแม้วา่ ชิ้นงานจะถูกไฟไหม้ถึงอุณหภูมิ 600ºC ก็ตาม แต่เมื่อคอนกรี ตต้องผจญเพลิงถึง 800ºC
การทดลองพบว่า เส้นใยพลาสติกไม่อยูใ่ นสภาพที่สามารถรับกาลังได้
อย่างไรก็ตามสาหรับคอนกรี ตที่ผสมเส้นใยเหล็ก (รู ปที่ 5(c)) การทดลองแสดงให้
เห็นถึงความเหนียวของชิ้นทดสอบ ที่ยงั คงประสิ ทธิ ภาพที่ดีถึงแม้ว่าระดับการเผาไหม้จะสู งถึง
800ºC ก็ตาม กาลังดัดยังคงเท่ ากับกาลังดัดครั้งที่สองของคอนกรี ตที่ไม่ ผ่านการเผาไหม้ แต่
พฤติกรรมของการดัดแตกต่างกัน น่ าสังเกตว่าเราไม่พบสัญญาณที่แสดงถึงที่แสดงให้เห็นว่า
คอนกรี ตแตกร้าวก่อน แล้วเส้นใยเหล็กจึงจะทางานที่อุณหภูมิที่สูงขนาดนี้ ซึ่ งอาจแสดงให้เห็น
ว่าคอนกรี ตขยาย หรื อหด และแตกร้าวก่อนแล้วตั้งแต่โดนเผา เส้นใยเหล็กจึงรับกาลังดัดตั้งแต่
ต้นนั้นเอง

28

PFRC-1.0 400ºC

24

Load (kN)

20

PFRC-1.0 600ºC

16
12

PFRC-1.0 UNHEATED

8
4

PFRC-1.0 800ºC

0
0

1

2

3

4

5
6
7
Deflection (mm)

8

9

10

11

Load (kN)

(a) PFRC-1.0
32
28
24
20
16
12
8
4
0

PPFRC-1.0 400ºC
PPFRC-1.0 600ºC
PPFRC-1.0 UNHEATED

PPFRC-1.0 800ºC

0

1

2

3

4
5
6
Deflection (mm)

7

8

9

10

Load (kN)

(b) PPFRC-1.0
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

SFRC-1.0 400ºC
SFRC-1.0 600ºC
SFRC-1.0 UNHEATED
SFRC-1.0 800ºC
0

1

2

3

4
5 6
Deflection (mm)

7

8

9

10

(c) SFRC-1.0
รู ปที่ 5 กาลังดัดของคอนกรี ตผสมเส้นใยชนิดต่างๆ ภายหลังการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต่างกัน
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ในปั จจุบนั การเสริ มกาลังโครงสร้างคอนกรี ตด้วยวัสดุคอมโพสิ ต (Composites)
ประเภท Polymer-Matrix Composites หรื อ Fiber Reinforced Plastic (FRP) เป็ นที่รู้จกั และนิยม
ใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เนื่องมาจากมีความสะดวกใน
การติดตั้งและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายรู ปแบบ โดยสามารถเลือกใช้เส้นใยแรงดึง
สู ง (High Tensile Strength Fiber) หลายชนิด เช่น Carbon fiber, Glass fiber, หรื อ Aramid fiber
และวัสดุประสานยึดเกาะ (Polymer-Matrix) หลายชนิด เช่น Epoxy Resin, Vinyl-Ester Resin
หรื อ Polyester Resin ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติเชิงกลและราคาที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามวัสดุ Polymer-Matrix Composites แม้ว่าจะมีคุณสมบัติดา้ นการรับ
แรงดึงในแนวตรงที่สูงกว่าเหล็กกล้าหลายเท่า แต่ก็มีขอ้ จากัดในด้านการรับแรงอัดและแรงที่
กระทาในทิศทางอื่นๆซึ่ งไม่ขนานแนวการจัดเรี ยงเส้นใย นอกจากนี้ ยังมีขอ้ จากัดของการใช้
Polymer Matrix (หรื อ Adhesive) ที่สาคัญ 3 ประการคือ

1) ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงตั้งแต่ระดับประมาณ 70-80 C ขึ้นไป ซึ่ งเป็ น
ระดับอุณหภูมิ Glass Transition Temperature (Tg) ของวัสดุ Polymer Matrix โดยทัว่ ไป ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดการเสื่ อมสภาพและสู ญเสี ยกาลัง (Strength) ในทันที
2) สู ญเสี ยกาลังการยึดเกาะ (Bonding) จากความชื้ นบนพื้นผิวคอนกรี ต ซึ่ งการ
สู ญเสี ยกาลังการยึดเกาะนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั ในระหว่างการติดตั้งและภายหลังการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องในสภาวะที่มีความชื้นสู ง
3) ปั ญหาความเข้ากันได้ (Compatibility) ของวัสดุ Polymer Matrix และผิว
คอนกรี ตที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น Modulus, Coefficient of Thermal Expansion (CTE),
Vapor Transmission เป็ นต้น ซึ่งในบางกรณี อาจจะทาให้เกิดการแยกตัวออกจากกัน
เนื่องจากข้อจากัดของ Polymer Matrix ดังกล่าว ในปั จจุบนั จึงได้มีการพัฒนาวัสดุ
คอมโพสิ ตที่ใช้วสั ดุประสานยึดเกาะที่เป็ น Cementitious Matrix เพื่อให้สามารถทนความร้อน
ที่อุณหภูมิสูงและทนต่อความชื้ นสู ง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเช่ นเดียวกับคอนกรี ตจึงไม่มีปัญหา
ความเข้า กัน ได้ (Compatibility)

ในทุ ก กรณี ซึ่ ง วัส ดุ ค อมโพสิ ต ดัง กล่ า วนี้ เรี ย กว่ า Fiber

Reinforced Cementitious Matrix (FRCM)
เส้นใยแรงดึงสู งที่สามารถใช้ร่วมกับวัสดุประสานยึดเกาะ (Cementitious Matrix)
ในปัจจุบนั นิยมใช้เส้นใย Polyparaphenylene Benzobisoxazole (PBO) ซึ่งเป็ นเส้นใยสังเคราะห์
เชิงพาณิ ชย์ที่กล่าวได้ว่าอยูใ่ นกลุ่มเส้นใยที่มี Tensile Strength สู งที่สุดในโลก อีกทั้งมี Tensile
Modulus ที่ Stable ในอุณหภูมิสูง
โครงสร้างโมเลกุลของเส้นใย PBO สามารถสร้างพันธะทางเคมี (Chemical Bond)
ได้กบั สาร Hydrate Compounds ในวัสดุ Cementitious & Pozzolanic Materials หลายชนิดได้

อย่างแข็งแรงและเสถี ยร ดังนั้นวัสดุ คอมโพสิ ต FRCM จึ งสามารถยึดเกาะกับโครงสร้ าง
คอนกรี ตได้โดยตรงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยทัว่ ไปเส้นใย PBO จะมีคุณสมบัติเชิงกลและมี Strain Energy ที่สูงกว่า Carbon
Fiber มาก ดังเห็นได้จากข้อมูลเปรี ยบเทียบ (ตารางที่ (1) ) ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ในการเสริ ม
กาลังโครงสร้างคอนกรี ตที่ตอ้ งการประสิ ทธิภาพสู ง หรื อต้องการคุณสมบัติในการต้านทานแรง
กระแทก (Impact) หรื อแรงระเบิด (Explosion) หรื อในกรณี โครงสร้างต้านรับแผ่นดินไหว เป็ น
ต้น
Comparison of Fiber
Mechanical Properties

PBO

Carbon

Aramid

S-Glass

Fiber

Fiber

Fiber

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 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของเส้นใยแรงดึงสูง }

นอกจากนี้ ว สั ดุ คอมโพสิ ต FRCM สามารถทนความร้ อนได้สูงเช่ นเดี ย วกันกับ
คุณสมบัติของวัสดุประเภทคอนกรี ตโดยทัว่ ไป >> 150

C

จึงเหมาะกับการเสริ มกาลัง

โครงสร้างคอนกรี ตที่มีอุณหภูมิสูง เช่ น ปล่องไฟ ไซโลปูนซี เมนต์ หลังคาดาดฟ้ า โครงสร้าง
ส่ วนบนสะพาน ( อุณหภูมิสะสมจากแสงอาทิตย์ > 70 C ) เป็ นต้น

ในกรณี ที่พ้ืนผิวคอนกรี ตมีความเปี ยกชื้น หรื ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ (RH) สู ง
กว่า 70% ขึ้นไป (ปกติใน กทม. จะมี RH สู งกว่า 90% ในช่ วงเช้าเฉลี่ยตลอดทั้งปี ) Polymer
Matrix (Adhesive) ที่ทาลงไปบนผิวคอนกรี ตจะไม่สามารถยึดเกาะกับคอนกรี ตได้ดี ดังนั้นจึง
ต้องมีกระบวนการขจัดความชื้นที่ผวิ คอนกรี ต หรื อจะต้องรอให้ผิวคอนกรี ตแห้งสนิทก่อนการ
ติดตั้ง..... แต่สาหรับ FRCM กลับตรงกันข้ามเนื่องจากต้องการความชื้นสู งที่ผิวคอนกรี ตในการ
ทาปฏิกิริยาทางเคมีของ Cementitious Matrix จึงทาให้ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับความชื้ นที่ผิว
คอนกรี ต ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อเสริ มกาลังโครงสร้างคอนกรี ตที่อยูใ่ นน้ าหรื อมี
ความชื้นสู ง เช่น สะพาน ท่าเรื อ เขื่อน อ่างเก็บน้ า โครงสร้างใต้ดิน เป็ นต้น
วัสดุคอมโพสิ ต FRCM มีความปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่า FRP
เนื่องจากในกรณี เพลิงไหม้ Polymer Matrix เช่น Epoxy, Polyester ที่ถูกเผาไหม้จะเกิดการติด
ไฟลุ กลามและเกิ ดควันพิษที่ เป็ นอันตราย นอกจากนี้ Epoxy ยังเป็ นวัสดุ ที่ย่อยสลายตาม
ธรรมชาติได้ยากมากและส่ วนประกอบทั้ง Part A และ part B ที่เป็ นของเหลวมีความเป็ นพิษต่อ
สิ่ งแวดล้อมและไวไฟ จึงต้องทาการบริ หารจัดการวัสดุอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัย ในขณะ
ที่ Cementitious Matrix เป็ นวัสดุประเภทเดียวกับปูนซี เมนต์ ไม่ติดไฟ ไม่เกิดควันพิษ และเมื่อ
แข็งตัวแล้วไม่เป็ นมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น วัส ดุ ค อมโพสิ ต FRCM จะมี ข ้ อ ดี ห ลายประการเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับวัสดุคอมโพสิ ต FRP แต่อย่างไรก็ตาม FRCM ก็มีขอ้ จากัดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
FRP เช่นกัน กล่าวคือ
1) ราคาของเส้นใย PBO Fiber จะสู งกว่าเส้นใย Carbon Fiber ที่น้ าหนักเท่ากัน
2) การติดตั้ง FRCM ในลักษณะ Overhead กระทาได้ยากลาบากกว่า FRP (Carbon Fiber
Sheet)

3) แต่ละชั้น (Layer) ของ FRCM จะมีความหนามากกว่า FRP (Carbon Fiber Sheet)
4) กรณี ศึกษาและข้อแนะนาหรื อมาตรฐานในการออกแบบยังมีนอ้ ยกว่า FRP ซึ่งสามารถหา
ได้ทวั่ ไป
5) ระยะเวลาในการทางาน (Workability Time, Pot Life) อาจสั้นกว่า FRP (Carbon Fiber
Sheet)
ดังนั้นการเลือกใช้วสั ดุ คอมโพสิ ต FRCM จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการเสริ ม
กาลังโครงสร้างคอนกรี ตนอกเหนื อจากวัสดุ FRP หรื อกระบวนการเสริ มกาลัง Conventional
อื่นๆ ซึ่งวิศวกรผูอ้ อกแบบควรจะต้องพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ยและความเหมาะสมในแต่ละกรณี ไป

การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต
และผลต่ อเสาสะพาน
ชวลิต มัชฌิมดารง
บริษทั เอพซิลอน จากัด
สะพานเป็ นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ทาหน้าที่ขนถ่ายน้ าหนักบรรทุกข้ามสิ่ งกีด
ขวาง ซึ่ งอาจเป็ นแม่น้ า คลอง ถนน หรื อแม้แต่สะพานด้วยกันเองในลักษณะของสะพานข้าม
แม่น้ า สะพานข้ามคลอง ทางยกระดับ ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยก โดยลักษณะของ
โครงสร้างสะพานจะมีส่วนประกอบที่วางตัวในแนวราบเรี ยกว่า Superstructure คือส่ วนของ
สะพานที่รองรับการจราจร และส่ วนของ Substructure ซึ่ งรองรับ Superstructure อีกทีหนึ่ ง
Substructure ที่ พ บเห็ น กัน ทั่ว ไปก็ คื อ เสาและเชิ ง ลาดนั่น เอง ในบทความนี้ ขอแทน
Superstructure ว่า “คานสะพาน” และเนื่องจากสะพานส่ วนใหญ่จะมี Substructure เป็ นเสา
คอนกรี ต จึงขอแทน Substructure เป็ น “เสา” เพื่อความกระชับ
ในการออกแบบสะพานที่มีความยาวมากๆ นั้น คานสะพานมักจะถูกเลือกให้เป็ น
โครงสร้างที่มีความต่อเนื่อง (Continuous) โดยวางอยู่บนเสาหลายเสา โดยจะต้องมีอย่างน้อย
หนึ่ งจุดที่ยึดรั้งกับหัวเสา คือ สามารถถ่ายแรงในแนวราบเข้าสู่ หัวเสาได้ (และอาจรวมถึงแรง
ดัด) หรื ออาจจะยึดรั้งมากกว่าหนึ่งจุดก็ได้ โดยยิง่ จานวนจุดยึดรั้งมากเท่าไหร่ แรงในแนวราบที่
ต้องถ่ายสู่ ฐานรากก็จะกระจายออกไปมากเท่านั้น และจะทาให้เสาแต่ละต้นรับแรงในแนวราบ
น้อยลง มีผลทาให้หน้าตัดของเสาเล็กลง (บางลง)

รู ปที่ 1 แสดงตัวอย่างสะพานที่ต่อเนื่อง 4 ช่วง มีจุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่เสาต้นที่ 27
และ 31 โดยมี ที่รองรั บแบบเคลื่ อนที่ ได้ทาให้ไม่ เกิ ดการยึดรั้งระหว่างคานสะพานและเสา
ในขณะที่เสาต้นที่ 28, 29 และ 30 เกิดการยึดรั้งขึ้นเนื่องจากคานสะพานและเสาถูกหล่อเป็ นเนื้อ
เดียวกัน เส้นประบริ เวณเสาต้นที่ 28 และ 30 แสดงการเคลื่อนตัวของเสาในกรณี ที่คานสะพาน
หดตัว โดยมีจุดที่ไม่มีการเคลื่อนตัว (Zero movement) อยูบ่ ริ เวณเสาต้นที่ 29

ก) สะพานที่ต่อเนื่อง 4 ช่วง

ข) คานสะพานแยกจากกันบริ เวณเสาต้นที่ 27
ค) คานสะพานเชื่อมเป็ นเนื้อเดียวกับเสา
และ 31
ที่เสาต้นที่ 28, 29 และ 30
รู ปที่ 1 ตัวอย่างสะพานที่ต่อเนื่อง
สาเหตุทที่ าให้ เกิดการยืดหดตัวและการเคลือ่ นทีใ่ นคานสะพาน
ในการวิเคราะห์ออกแบบสะพานคอนกรี ต การยืดหดตัวและการเคลื่อนที่ของคาน
สะพานเกิดจากสาเหตุหลัก คือ

1) การล้าของคอนกรี ต (Concrete creep หรื อการคืบของคอนกรี ต ) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
รู ปร่ างของคอนกรี ตเนื่ องจากแรงกระทาคงค้าง ในกรณี ของคานสะพานแรงกระทาคงค้างคือ
แรงที่เกิดจากการดึงลวดอัดแรงที่ทาให้คานสะพานหดตัว การล้าจะเกิดขึ้นมากในช่ วงต้นและ
ลดลงตามเวลา ทั้งนี้ประมาณ 90% ของการล้าจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี การล้าสามารถคานวณได้
โดยอ้างอิงถึงมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น ACI209, CEB-FIP MC-90, BS5400
2) การหดตัวของคอนกรี ตเนื่องจากการสู ญเสี ยความชื้น (Concrete Shrinkage) ทาให้เกิดการ
หดตัวของคานสะพาน การคานวณการหดตัวสามารถอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ได้เช่ นเดี ยวกับ
การคานวณการล้าของคอนกรี ต
3) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ พิจารณาได้ท้ งั กรณี เพิ่มและลด ทาให้เกิดการยืดและหดตัวของ
คานสะพานตามลาดับ ตัวอย่างเช่ น กาหนดให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น +20C ในหน้าร้อน และ
อุณหภูมิลดลง -15C ในหน้าหนาว (ผลของการกระจายของอุณหภูมิบนหน้าตัดตามความลึก
ของคานสะพานมีผลต่อการยืดหดตัวไม่มาก)
4) แรงเนื่ องจากการดึงลวดอัดแรง คือแรงที่เกิดจากการดึงลวดอัดแรงในคานสะพานทาให้
เกิดการหดตัวของโครงสร้างในทันทีทนั ใด (Elastic shortening) ซื่ งอาจจะมีผลต่อโครงสร้าง
เสาหรื อไม่น้ นั จะต้องคานึงถึงขั้นตอนการก่อสร้างด้วย
5) แรงอื่นๆ เช่น แรงลม แรงแผ่นดินไหว แรงจากน้ าหนักบรรทุก แรงเนื่องจากการเบรคของ
รถ ฯลฯ
การล้าของคอนกรี ต การหดตัวของคอนกรี ตเนื่องจากการสู ญเสี ยความชื้น และผล
ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของสะพานที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงคุ ณสมบัติของวัสดุ ไม่ใช้แรงกระทาจากภายนอก การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงต้องคานึงถึงวิธีการใส่ ขอ้ มูลที่ถูกต้องด้วย
Effective stiffness ของเสา
โดยทัว่ ไป สะพานที่มีลกั ษณะยาวต่อเนื่อง และยึดรั้งกับเสามากกว่าหนึ่งต้น เสาจะ
มี สติ ฟ เนสน้อยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ คานสะพาน โดยเฉพาะเมื่ อ คานสะพานเป็ นโครงสร้ า ง
คอนกรี ตอัดแรงซึ่ งหน้าตัดจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แตกร้าว (Uncracked section) ในขณะที่เสาที่
เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กจะมีหน้าตัดที่เล็กกว่า และหน้าตัดของเสาจะเข้าสู่ สภาวะที่แตกร้าว
(Cracked section) เมื่อเวลาผ่านไป เพราะผลจากการยีดหดตัวของคานสะพานที่ทาให้เกิดแรง
ดัดในเสาเกินพิกดั แตกร้าว
ด้วยเหตุที่เสามีหน้าตัดที่แตกร้าวทาให้สติฟเนสที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างมีค่า
ลดลง ซึ่ งในกรณี ทวั่ ไปที่สนใจเฉพาะสติฟเนสการดัด (Flexural stiffness, EI) เราสามารถ
ประมาณค่าสติฟเนสที่แตกร้าว (Cracked stiffness) ได้จากการวิเคราะห์ Moment-Curvature
Analysis หรื ออาจจะใช้ค่าประมาณจาก [1] ดังแสดงใน รู ปที่ 2 โดยสัมพันธ์กบั แรงในแนวแกน
และปริ มาณเหล็กเสริ ม ในเสา ซึ่ งในการออกแบบเสาโครงสร้างสะพานทัว่ ไป จะมีค่าสัดส่ วน
การเสริ มเหล็ก () ประมาณ 1-3% และมีแรงอัดประลัยในแนวแกน 10-30% ทาให้ค่าสติฟเน
สการดัดที่แตกร้าวของเสามีค่าอยูร่ ะหว่าง 35-60% ของเสาที่ไม่แตกร้าว การที่สติฟเนสในเสา
น้อยลงย่อมทาให้เกิดแรงดัดในเสาน้อยลงตาม

รู ปที่ 2 Effective stiffness of cracked reinforced concrete sections [1]
นอกจากนี้ การนาค่าการล้าของคอนกรี ต และการหดตัวของคอนกรี ตเนื่องจากการ
สู ญ เสี ย ความชื้ น ในคานสะพานไปใช้ง านในการวิ เ คราะห์ น้ ั น จะต้อ งพิ จ ารณาด้ว ยว่ า
ปรากฎการณ์ดงั กล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่กินเวลานาน (Long term effect) ทาให้ตอ้ งคานึงถึง
การล้าของคอนกรี ตในเสาด้วย (นัน่ คือ เกิดการล้าและการหดตัวขึ้นในคานสะพาน แต่ส่งผลให้
เป็ นแรงคงค้างและเกิดการล้าขึ้นในเสา) โดยในการวิเคราะห์โครงสร้างจะจาลองปรากฎการณ์
นี้ได้ดว้ ยการกาหนดให้เสามีค่าสติฟเนสน้อยลงอีก โดยการคูณค่าสติฟเนสที่แตกร้าวที่หาได้

ก่อนหน้านี้ กับค่าปรับแก้อีกครั้งหนึ่ ง ทั้งนี้ การคานวณค่าปรับแก้ที่เหมาะสมสามารถศึกษา
อย่างละเอียดได้จาก [2]
เอกสารอ้างอิง [3] ได้กล่าวถึงค่าคงที่ดงั กล่าว และได้นามาแสดงไว้ใน รู ปที่ 3 ซึ่ ง
ในกรณี ทวั่ ไป ค่า Creep coefficient () จะมีค่าประมาณ 2 และมีอตั ราส่ วนแรงอัดประลัย
กระทาในแนวแกนต่อกาลังรับแรงอัดประลัยในแนวแกน (nr/(1+) รายละเอียดสัญลักษณ์
ศึกษาได้จาก [3]) ของเสาเท่ากับ 0.30 ค่าปรับแก้ (k) ที่อ่านได้จากรู ป จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.50.6 ทาให้สติฟเนสประสิ ทธิ ผล (Effective stiffness) ของเสาที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์ผล
ของการยืดหดตัวของคานสะพานเนื่ องจากการล้าของคอนกรี ต และการหดตัวของคอนกรี ต
เนื่องจากการสู ญเสี ยความชื้นที่มีต่อเสาเหลือประมาณ 18-36% ของสติฟเนสเต็ม (0.5-0.6 คูณ
35% และ 60%) ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าค่าสติฟเนสที่แตกร้าวที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์ แรงอื่นๆ ที่มี
ระยะเวลากระทาสั้นกว่า (Short term)

รู ปที่ 3 Diagrams for the reduction of stiffness due to creep [3]

ผลของการยืดหดตัวของคานสะพาน
เมื่ อเกิ ด การยืด หดตัว และการเคลื่ อนที่ ข องคานสะพานประกอบกับ มี ก ารยึด รั้ ง
ระหว่างคานสะพานและเสา จะทาให้เกิดแรงในแนวนอนกระทากับเสา มีผลทาให้เกิดแรงดัด
ซี่ งโดยปรกติแล้ว ผลของการรวมแรง (Load combination ตาม AASHTO Standard) ในกรณี ที่
คิ ด การล้า ของคอนกรี ต การหดตัว ของคอนกรี ต เนื่ อ งจากการสู ญ เสี ย ความชื้ น และการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จะทาให้ได้แรงลัพธ์ที่มีค่ามากกว่ากรณี ที่ไม่คิดแรงทั้งสาม (อาจจะยกเว้น
ในบ้างกรณี เช่น แรงแผ่นดินไหว) และประกอบกับความยาวของคานสะพานที่ถูกออกแบบให้
ยาวต่อเนื่ องกันไป ทาให้เกิดแรงดัดมากบริ เวณเสาต้นริ ม ทาให้ตอ้ งแยกคานสะพานออกเป็ น
ช่ ว ง ๆ เช่ น ทุ ก ๆ 4-5 ช่ ว ง เพื่ อ จ ากัด ไม่ ใ ห้เ กิ ด การเคลื่ อ นที่ ข องหัว เสามากจนเกิ ด แรงใน
แนวนอนเกินกว่าที่เสาจะรับได้ ทั้งนี้ตาแหน่งที่แยกโครงสร้างมักเป็ นที่ตอม่อ (เช่ นในรู ปที่ 1)
หรื อในกรณี พิเศษอาจแยกที่บริ เวณช่ วงสะพานก็ได้ แต่ในทั้งสองกรณี ผิวทางจราจรจะต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Expansion joint เพื่อให้การจราจรไม่สะดุดที่บริ เวณดังกล่าว
การคานวณหาขนาดการยืดหดตัวที่ตอ้ งการของ Expansion joint สามารถคานวณ
ได้อย่างคร่ าวๆ (โดยไม่คิดผลของเสาที่จะรั้งการยืดหดตัวให้นอ้ ยลง) หากทราบค่าการล้าของ
คอนกรี ต (เช่น 0.0003 ม./ม.) การหดตัวของคอนกรี ตเนื่องจากการสู ญเสี ยความชื่น (0.0001 ม./
ม.) และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (+20C/-15C โดยคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีค่าสัมประสิ ทธิ์
การขยายตัว () ประมาณ 0.000011 /C) ตัว อย่ า งเช่ น ในโครงสร้ า งสะพานยาว
30+36+36+30 เมตร มีลกั ษณะทัว่ ไป (Typical ดังในรู ปที่ 1) และมีจุดที่ไม่มีการเคลื่อนตัวของ
คานสะพานโดยประมาณอยู่ ที่ ก่ ึ ง กลางความยาว จะได้ว่ า การหดตัว ที่ ต ้อ งการเท่ า กับ
(30+36)*(0.0003+0.0001+15*0.000011) = 0.037 เมตร และการขยายตัว ที่ตอ้ งการเท่ากับ
(30+36)*20*0.000011=0.015 เมตร สาหรับคานสะพานด้านที่ติดกัน การคานวณก็สามารถ
กระทาได้ในทานองเดียวกัน เมื่อประมาณการการเคลื่อนตัวที่ตอ้ งการได้แล้วจึงทาการเลือก
ประเภท Expansion joint และขนาดที่เหมาะสมต่อไป

สรุป
การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างสะพานโดยเฉพาะสะพานที่มี Superstructure ยาว
ต่อเนื่องกัน จะต้องคานึงถึงการยืดหดตัวของ Superstructure ที่เกิดจากการล้าของคอนกรี ต การ
หดตัวของคอนกรี ตเนื่ องจากการสู ญเสี ยความชื้ น และการเปลี่ยนแปลงอุ ณหภูมิ เพราะเป็ น
สาเหตุ ห ลัก ให้ เ กิ ด แรงกระท าในแนวนอนกับ Substructure ได้ หากมี ก ารยึ ด รั้ งกับ
Superstructure
จากกรณี ข องโครงสร้ า งสะพานที่ ย าวต่ อ เนื่ อ งกัน ที่ แ สดงในที่ น้ ี จะเห็ น ได้ว่ า
พฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาจมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างได้
มากกว่าน้ าหนักบรรทุกต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้งาน ซึ่ งพฤติกรรมเช่ นนี้ สามารถพบ
เห็ นได้ในโครงสร้างที่ มีความต่ อเนื่ อง ไม่ ว่าจะเป็ นสะพาน อุ โมงค์ รางรถไฟ หรื อในองค์
อาคารที่มีความยาวมาก ๆ
Reference
[1] M.J.N. Priestley, F. Seible and G.M.Calvi (1996), Seismic Design and Retrofit of
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ประสิ ทธิภาพของการใช้ งานสารยับยั้งการเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมในโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดร. ภัควัฒน์ แสนเจริญ และ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกลุ
ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ทีม่ าของปัญหา
ปั จจุบนั มีการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิ มของเหล็กเสริ ม (Corrosion Inhibitor)
อย่า งแพร่ ห ลายในโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ทั้ง การใช้ง านกับ โครงสร้ า งใหม่ และ
โครงสร้างที่เกิดความเสี ยหายเนื่ องจากการเกิดสนิ มของเหล็กเสริ มขึ้นแล้ว โดยจุดประสงค์
หลักของการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิม ได้แก่ การชะลอการเกิดสนิมของเหล็กเสริ ม หรื อลด
อัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริ มในกรณี ที่เหล็กเสริ มเกิดสนิมแล้ว การใช้งานสารยับยั้งการเกิด
สนิ มที่นิยมใช้ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การใช้งานโดยการผสม
สารยับยั้งการเกิดสนิ มในคอนกรี ต การใช้งานโดยทาสารยับยั้งการเกิดสนิ มที่ผิวเหล็กเสริ ม
และการใช้งานโดยการทาสารยับยั้งการเกิดสนิมที่ผิวคอนกรี ต ประสิ ทธิ ภาพของสารยับยั้งการ
เกิดสนิมจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น องค์ประกอบทางเคมีของสารยับยั้งการเกิดสนิม
ของแต่ ละผูผ้ ลิ ต ปริ มาณการใช้สารยับยั้งการเกิดสนิ ม ระดับความรุ นแรงของการเกิดสนิ ม
สภาพแวดล้อม เป็ นต้น ซึ่ งการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิ มในบางกรณี ไม่สามารถชะลอการ
เกิดสนิ ม หรื อลดอัตรการเกิดสนิ มได้ตามวัตถุประสงค์ ในงานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพ
ของสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภท สารผสมเพิ่มในคอนกรี ต และชนิดทาเคลือบที่ผิวคอนกรี ต
ในการลดอัตราการเกิดสนิมของตัวอย่างที่มีปริ มาณคลอไรด์ปนเปื้ อน ตั้งแต่ข้ นั ตอนการผสม

คอนกรี ต ( คลอไรด์ภ ายใน )และตัว อย่า งที่ มี ก ารแทรกซึ ม ของคลอไรด์จ ากภายนอกของ
คอนกรี ตที่มีสัดส่ วนผสม และวัสดุประสานแตกต่างกัน
2. การดาเนินการศึกษา
ในการวิ จ ัย เบื้ อ งต้น ได้เ ลื อ กสารยับ ยั้ง การเกิ ด สนิ ม ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มแพร่ ห ลายใน
ประเทศไทย ทั้งในแบบสารผสมเพิ่ม และแบบทาเคลื อ บที่ ผิว คอนกรี ต โดยเป็ นสารกลุ่ ม
Amine Carboxylate และส่ วนผสมของ Amino Alcohol ตามลาดับ ปริ มาณสารยับยั้งการเกิด
สนิ ม ทั้ง ในแบบสารผสมเพิ่ ม และแบบทาเคลื อ บที่ ผิ ว จะใช้ป ริ ม าณตามค าแนะน าของ
ผลิตภัณฑ์ และปริ มาณ 2 เท่าของคาแนะนา โดยสารยับยั้งแบบผสมเพิ่มจะผสมขณะทาการ
ผสมคอนกรี ต ส่ วนสารยับยั้งแบบทาที่ผวิ คอนกรี ตจะดาเนินการ หลังจากบ่มคอนกรี ตแล้วเสร็จ
การเตรี ยมชิ้นตัวอย่าง ดังแสดงในรู ปที่ 1 โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐาน ASTM G109
และปรับเปลี่ยนสัดส่ วนผสมของคอนกรี ต โดยปรับเปลี่ยนสัดส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน ปริ มาณ
การแทนที่ของเถ้าลอย และปริ มาณคลอไรด์เริ่ มต้น ในการเตรี ยมชิ้นตัวอย่างจะดาเนินการหล่อ
คอนกรี ตเป็ น สองส่ วนได้แก่ ส่ วนของคอนกรี ตที่หุม้ เหล็กเสริ มเส้นบนซึ่ งเป็ นเหล็กเสริ มที่จะ
เร่ งให้มีการเกิดสนิ ม และส่ วนที่หุ้มเหล็กเสริ มเส้นล่างซึ่ งเป็ นเหล็กเสริ มอ้างอิง โดยจะทิ้งให้
คอนกรี ตแข็งตัว 1 วัน ก่อนทาน้ ายาประสานคอนกรี ต และหล่อคอนกรี ตในส่ วนที่เหลือ และ
รอให้แข็งตัวอี ก 1 วัน ก่ อนทาการบ่ มโดยหุ ้มด้วยพลาสติ ก เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยน้ า เป็ น
ระยะเวลา 21 วัน
การทดสอบการเกิดสนิ มในเหล็กเสริ ม สามารถทาได้โดย ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM G109-99 และตามมาตรฐาน ASTM C876-91 ดังแสดงในรู ปที่ 2 และ 3

รู ปที่ 1 ชิ้นตัวอย่ างขณะทาการทดสอบ

รู ปที่ 2 การวัดกระแสของการเกิดสนิมตามมาตรฐาน ASTM G109-99

รู ปที่ 3 การวัดค่ าศักย์ ไฟฟ้ าครึ่งเซลล์

3. ผลการศึกษา
3.1 ประสิ ทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิม ประเภทสารผสมเพิม่
ในกรณี ที่ ค ลอไรด์ ม าจากภายนอก รู ปที่ 4 แสดงตั ว อย่ า งผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภทสารผสมเพิ่มในชิ้นตัวอย่างที่มี W/B เท่ากับ
5.0โดยเร่ งให้เกิดสนิ มโดยการขังสารละลายโซเดียมคลอไรด์ จากผลการทดสอบพบว่า สาร
ยับยั้งการเกิดสนิ มประเภทผสมเพิ่ม สามารถชะลอการเริ่ มต้นของการเกิดสนิม ได้เป็ นอย่างดี
ดังจะเห็นได้จากรู ปที่ 4 ซึ่ งชิ้นตัวอย่างที่ไม่มีการผสมสารยับยั้งการเกิดสนิม เกิดสนิมขึ้นก่อน
ทั้ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวัด ค่ า ศัก ย์ไ ฟฟ้ าครึ่ งเซลล์ และการวัด ความหนาแน่ น ของกระแส
นอกจากนี้ การใช้ป ริ ม าณสารยับ ยั้ง เป็ นปริ ม าณ 2 เท่ า ของผูผ้ ลิ ต แนะน า สามารถชะลอ
ระยะเวลาเริ่ มต้นของการเกิ ดสนิ มออกไปได้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าปริ มาณการใช้มีผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิ มประเภทผสมเพิ่ม หลังจากที่เหล็กเสริ มเริ่ มเกิดสนิ ม
สารยับยั้งการเกิดสนิมชนิดผสมเพิ่มยังสามารถลดอัตราการเกิดสนิมลงได้ ดังแสดงในรู ปที่ 4
ที่ชิ้นตัวอย่างที่มีการผสมสารยับยั้งการเกิดสนิมมีความหนาแน่นของกระแสต่ากว่าชิ้นตัวอย่าง
ที่ไม่ได้มีการผสม
ในกรณี ที่มีการปนเปื้ อนของคลอไรด์ในคอนกรี ตตั้งแต่เริ่ มต้น รู ปที่ 5 แสดงผลการ
ทดสอบชิ้นตัวอย่างที่มี W/B เท่ากับ 5.0 และผสมคลอไรด์ร้อยละ 5.0 โดยน้ าหนักของวัสดุ
ประสาน จากผลการทดสอบพบว่าชิ้นตัวอย่างที่ไม่มีการผสมสารยับยั้งการเกิดสนิ ม และชิ้ น
ตัวอย่างที่มีการผสมสารยับยั้งการเกิดสนิ มตามปริ มาณที่แนะนาของผูผ้ ลิต มีค่าศักย์ไฟฟ้ าครึ่ ง
เซลล์ที่วดั ได้มีค่าติดลบมากกว่า 005- mV และค่าความหนาแน่นของกระแสมีค่าประมาณ 1.5
µA/cm2 ซึ่ งแสดงว่าเหล็กเสริ มของชิ้นตัวอย่างดังกล่าวเริ่ มเกิดสนิมแล้ว ซึ่ งสาเหตุเนื่องมาจาก
ปริ มาณซีเมนต์ของชิ้นตัวอย่างที่มี W/B เท่ากับ 5.0 มีปริ มาณน้อย ทาให้ปริ มาณคลอไรด์อิสระ
มีมากเพียงพอที่จะทาลายชั้นฟิ ล์มป้ องกันการเกิดสนิ มของเหล็กเสริ มได้ แต่หากมีการใช้สาร
ยับยั้งการเกิดสนิมเป็ นปริ มาณ 2 เท่าของปริ มาณที่แนะนา จะพบว่าค่าศักย์ไฟฟ้ าครึ่ งเซลล์จะมี
ค่าติดลบน้อยกว่า – 285 mV และค่าความหนาแน่นของกระแสก็อยูท่ ี่ประมาณµ 5 A/cm2 แสดง
ว่าการใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมในปริ มาณสู งขึ้นสามารถลดการเกิดสนิมเนื่องจากการปนเปื้ อน
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ของคลอไรด์ในคอนกรี ต ลงได้ แต่อย่างไรก็ตามประสิ ทธิ ภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิ มยัง
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณคลอไรด์ที่ปนเปื้ อนอีกด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 6 ซึ่ งสารยับยั้งการเกิดสนิมชนิ ด
ผสมเพิ่มไม่สามารถยับยั้งการเกิดสนิมได้ในทุกปริ มาณการใช้งาน เนื่องมาจากปริ มาณคลอไรด์
สู งเกินไป
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รู ปที่ 4 ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภทผสมเพิ่มปริมาณต่ างๆ กัน
ในชิ้นตัวอย่ าง W/B เท่ ากับ 0. 5ทีข่ งั สารละลายคลอไรด์
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รู ปที่ 5 ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภทผสมเพิม่ ปริมาณต่ างๆ กัน ใน
ชิ้นตัวอย่ าง W/B เท่ ากับ 0. 6ทีผ่ สมคลอไรด์ เริ่มต้ นร้ อยละ4.0
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รู ปที่ 6 ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภทผสมเพิม่ ปริมาณต่ างๆ กัน ใน
ชิ้นตัวอย่ าง W/B เท่ ากับ 0. 6ทีผ่ สมคลอไรด์ เริ่มต้ นร้ อยละ4.0
3.2 ประสิ ทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิม ประเภทสารทาเคลือบทีผ่ วิ คอนกรีต
จากผลการทดสอบดังแสดงในรู ปที่ 7 ซึ่ งไม่มีคลอไรด์ต้ งั แต่เริ่ มต้น พบว่าการใช้
งานสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภททาที่ผิวคอนกรี ตที่ไม่มีคลอไรด์ผสมอยู่ มีแนวโน้มที่จะเร่ ง
การเกิดสนิมของชิ้นตัวอย่าง เมื่อเทียบกับชิ้นตัวอย่างที่ไม่ได้ทาสารยับยั้งการเกิดสนิม
ในกรณี ที่ชิ้นตัวอย่างที่มี W/B เท่ากับ 5.0 และคลอไรด์ผสมอยูร่ ้อยละ 5.0 พบว่าใน
ช่วงแรกมีการเกิดสนิมขึ้นในตัวอย่างที่ไม่มีการทาสารยับยั้งการเกิดสนิ ม และตัวอย่างที่มีการ
ทาสารยับยั้งการเกิดสนิ มตามปริ มาณที่แนะนาของผูผ้ ลิต แต่ตวั อย่างที่ทาสารยับยั้งปริ มาณ 2
เท่าของคาแนะนา สามารถยับยั้งการเกิดสนิมได้ ดังแสดงในรู ปที่ 8
ในกรณี ข องชิ้ น ตัว อย่า งที่ มี ก ารผสมคลอไรด์ร้ อ ยละ 5.8 พบว่า ในช่ ว งแรกชิ้ น
ตัวอย่างมีการเกิดสนิ มในทุกชิ้ นตัวอย่าง และสารยับยั้งการเกิดสนิ มชนิ ดทาที่ผิวไม่สามารถ
ยับยั้ง การเกิ ด สนิ ม ได้ ดังแสดงในรู ปที่ 9 อย่างไรก็ต าม การเกิ ดสนิ มมี แนวโน้ม ลดลงตาม
ระยะเวลาที่ทดสอบ ซึ่ งอาจเกิดจาปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ของซี เมนต์เอง หรื อเกิดจากการแทรกซึ ม
ของสารยับยั้ง การเกิ ด สนิ ม จากผิว คอนกรี ต จนไปถึ ง ผิว เหล็ก เสริ ม ต้อ งใช้เ วลา จึ ง จะเห็ น
ประสิ ทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิมได้
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รู ปที่ 7 ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภททาทีผ่ วิ คอนกรีตปริมาณต่ างๆ
กัน ในชิ้นตัวอย่ าง W/B เท่ ากับ 0.5 ทีข่ งั สารละลายคลอไรด์
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รู ปที่ 8 ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภททาที่ผิวปริมาณต่ างๆ กัน ใน
ชิ้นตัวอย่ าง W/B เท่ ากับ 0. 6ทีผ่ สมคลอไรด์ เริ่มต้ นร้ อยละ4.0
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รู ปที่ 9 ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภททาที่ผิวปริมาณต่ างๆ กัน ใน
ชิ้นตัวอย่ าง W/B เท่ ากับ 0. 6ทีผ่ สมคลอไรด์ เริ่มต้ นร้ อยละ4.0

4. สรุปผลการวิจัย
สารยับยั้งชนิ ดผสมเพิ่ม มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการเกิดสนิ มทั้งคลอ
ไรด์ที่มาจากภายใน และคลอไรด์จากภายนอก

ประสิ ทธิ ภาพของสารยับยั้งชนิ ดผสมเพิ่ม ขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณการใช้งาน
สัดส่ ว นผสมคอนกรี ต และปริ มาณคลอไรด์ใ นคอนกรี ต อย่างไรก็ตาม ปริ มาณคลอไรด์ที่
สามารถใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอยูร่ ะหว่างร้อยละ 5.0 ถึง 5.8 โดย
น้ าหนักของวัสดุประสาน โดยขึ้นอยูก่ บั อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน

สารยับยั้งชนิ ดทาที่ผิวคอนกรี ตไม่เหมาะสาหรับโครงสร้างใหม่ ที่ไม่มี
การปนเปื้ อนของคลอไรด์ เพราะมีแนวโน้มในารเร่ งการเกิดสนิ มของเหล็กเสริ ม แต่สามารถ
ยับยั้งการเกิดสนิ มในกรณี โครงสร้างมีการปนเปื้ อนของคลอไรด์ โดยประสิ ทธิ ภาพขึ้นอยู่กบั
ปริ มาณคลอไรด์ และอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน

ควรมีการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิ มประเภทอื่นๆ ที่
นิยมใช้กนั ในประเทศไทยเพิม่ เติม
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การเทคอนกรีตทับหน้ า
(Overlay concrete)
คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ
บริษทั ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ างจากัด (CPAC)
การเทคอนกรีตทับหน้ า (Overlay concrete) หมายถึง การเทวัสดุ ได้แก่ คอนกรี ต
ทับหน้าบนพื้นคอนกรี ตเดิ มที่มีอยู่ มักนิ ยมใช้ซ่อมแซมผิวหน้าพื้นคอนกรี ตเดิ มที่ สึกกร่ อน
เสี ยหาย หรื อต้องการปรับปรุ งผิวหน้าพื้นเดิมให้แข็งแกร่ งขึ้น
รู ปแบบการเทคอนกรี ตทับหน้า (Overlay concrete) ที่นิยมทากันมี 3 แบบ ได้แก่
1.
การเททับหน้าแบบเชื่อมประสานสมบูรณ์ (Fully Bonded Overlay)
เป็ นการเททับหน้าภายหลังจากระเทาะผิวพื้นเดิมให้ขรุ ขระ, ทาความสะอาดพื้นผิว
และทาวัสดุเชื่อมประสาน (Bonding agent) ก่อนเทคอนกรี ตทับหน้าตามลงไป รู ปแบบการเท
ประเภทนี้ ความหนาของคอนกรี ตที่เททับหน้า (Overlay) มักจะน้อยกว่า 5.0 เซนติเมตร แต่
สามารถเทที่ความหนามากกว่านี้ได้ การใช้วสั ดุเชื่อมประสานเพื่อให้คอนกรี ตที่เทใหม่เชื่อมกับ
พื้นเดิมได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเททับหน้าเป็ นชั้นบางๆ
2.
การเททับหน้าแบบเชื่อมประสานบางส่ วน (Partially Bonded Overlay)
เป็ นการเททับหน้าบนพื้นผิวที่ ทาความสะอาดแล้ว แต่ไม่ได้กระเทาะผิวเดิ มให้
ขรุ ขระ ก่อนทาวัสดุเชื่อมประสาน (Bonding Agent) และเทคอนกรี ตใหม่ลงไป
3.
การเททับหน้าแบบไม่เชื่อมประสาน (Unbonded Overlay)
เป็ นการเทคอนกรี ตทับหน้า (Overlay) โดยมีการปูวสั ดุ บนพื้นเดิ มก่อนจะเท
คอนกรี ตใหม่ลงไป วัสดุที่ปูจะทาให้พ้นื เดิมกับคอนกรี ตที่เททับหน้าใหม่ไม่ประสานติดกัน

การเททับหน้าวิธีน้ ี มักใช้เมื่อพื้นคอนกรี ตเดิมอยูใ่ นสภาพที่ไม่ดี เช่น มีรอยแตกร้าว มีการเปื้ อน
ของน้ ามัน เป็ นต้น
การทา พื้นคอนกรี ตทับหน้ามี ขอ้ ควรคานึ งหลายประเด็น ได้แก่ ความหนาของ
คอนกรี ตที่เททับหน้า (Thickness of Overlay), วัสดุเชื่อมประสานที่ใช้ (Bonding Agent), การ
ทารอยต่อ (Joint), และส่ วนผสมคอนกรี ตที่ใช้ (Concrete Mix Proportion) ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.
ความหนาของชั้นเททับหน้า (Thickness of Overlay)
ความหนาของชั้นคอนกรี ตเททับหน้า (Thickness of Overlay) สามารถกาหนดได้
ตามประเภทของการเททับหน้า (Overlay) ได้ดงั นี้
1.1 การเททับหน้ าแบบเชื่ อมประสานสมบูรณ์ (Fully Bonded Overlay)
ความหนาต่าสุ ดที่เทได้อยูท่ ี่ 2.5 – 5.0 เซนติเมตร โดยจะต้องเททับหน้าพื้นเดิมที่อยู่
ในสภาพดี สะอาดแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าว
การเทคอนกรี ตทับหน้าที่ มีความหนาต่ ากว่า 2.5 เซนติ เมตร มี โอกาสเกิดการ
แตกร้าว (Cracking), เกิดการโก่ง (curling) และหลุดร่ อนของชั้นเททับหน้าได้มาก เนื่องจาก
โดยทัว่ ไปการเทคอนกรี ตทับหน้าที่มีความหนาน้อย จะใช้คอนกรี ตที่ผสมด้วยหินขนาดเล็กกว่า
3/8 นิ้ ว (10 มิลลิเมตร) และใส่ ปริ มาณทรายมากกว่าปกติ ทาให้ใช้น้ าในการผสมคอนกรี ต
มากกว่าปกติ จึงเกิดการหดตัวของคอนกรี ต (Shrinkage) มากกว่าคอนกรี ตปกติที่ใช้หินขนาด
ใหญ่ และใส่ ทรายในส่ วนผสมน้อย
1.2 การเททับหน้ าแบบเชื่ อมประสานบางส่ วน (Partially Bonded Overlay)
และ การเททับหน้ าแบบไม่ เชื่ อมประสาน (Unbonded Overlay)
ความหนาต่าสุ ดของการเททับหน้า (Overlay) สองประเภทนี้อยูท่ ี่ 10.0 เซนติเมตร
พื้นเดิมจะต้องสามารถทาหน้าที่เป็ นชั้นรองของวัสดุเททับหน้าเป็ นอย่างดี ไม่มีการแตกร้าว จึง
จะสามารถใช้การเททับหน้าวิธีได้

การพื้นที่ ใช้งานขนาดเบาจนถึงการใช้งานหนักมาก เช่ น พื้นโรงงาน อาจทาให้
ระดับของพื้นที่แททับหน้าแล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่ องจากความหนาของคอนกรี ตที่เท
ทับหน้าค่อนข้างมาก วิธีการเททับหน้าดังกล่าวจึงเหมาะสาหรับงานที่ไม่คานึงถึงระดับของพื้น
หลังจากเททับหน้าใหม่แล้ว
ถึงแม้วา่ จะมีการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของพื้นเดิมด้านล่างก่อนการเททับหน้า รอย
แตกเหล่านั้นอาจจะส่ งผลลามขึ้นมาที่ช้ นั คอนกรี ตเททับหน้าในภายหลังได้ จึงควรใส่ ตะแกรง
เหล็กเสริ มปริ มาณพอเหมาะเพื่อยึดรอยแตกที่อาจเกิดขึ้นให้เข้าด้วยกัน
2.
วัสดุเชื่อมประสาน (Bonding Grout)
วัสดุ เชื่ อมสาหรั บการเททับหน้าแบบมี การเชื่ อ มประสาน (Bonded Overlay)
สามารถใช้ปูนทรายที่ผสมด้วยสัดส่ วน ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง 1 ส่ วน ทราย 1 ส่ วน
น้ า ½ ส่ วน (โดยน้ าหนัก) ผสมให้เข้ากันเป็ นครี มข้น เทบนพื้นคอนกรี ตเดิมบางๆ ก่อนจะเท
คอนกรี ตทับหน้าลงไป สาหรับพื้นที่ใช้งานหนัก เช่น พื้นที่จอดรถ หรื อพื้นโรงงาน ควรผสม
วัสดุเชื่ อมประสานด้วยลาเทกซ์ (Latex) หรื อ อีพ๊อกซี่ (Epoxy modified) ลงไปด้วย เพื่อเพิ่ม
กาลังแรงแรงดึงของวัสดุเชื่ อมประสาน ทาให้การยึดเชื่ อมประสานของพื้นเดิมกับคอนกรี ตเท
ทับหน้า มีความแข็งแรงมากขึ้น
3.
ส่ วนผสมคอนกรี ต
คอนกรี ตที่ใช้ เททับหน้าจะต้องมีอตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน (Water to binder
ratio) ที่ต่า เพื่อให้คอนกรี ตเททับหน้ามีกาลังอัดที่สูง สามารถรับการขัดสี ได้ดี มักใช้หินขนาด
โตสุ ดตั้งแต่ 1- 3/8 นิ้ว (25-10 มิลลิเมตร) ซึ่งขึ้นกับความหนาของพื้นที่เททับหน้า
การหดตัว(Shrinkage) ของคอนกรี ต ที่เททับหน้าหลังจากคอนกรี ตแข็งตัวและแห้ง
ทาให้เกิดการแตกร้าว (Cracking) ของคอนกรี ตที่เททับหน้าได้มาก ดังนั้นควรใช้คอนกรี ตที่มี
อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน (Water to binder ratio) ต่าสุ ดที่ 0.40-0.45 ปูนซิ เมนต์ข้ นั ต่า
เท่ากับ 360 กิโลกัรมต่อลูกบาศก์เมตร สามารถใช้น้ ายาลดน้ าอย่างมาก (Superplasticizer) เพื่อ
ลดน้ าที่ใช้ในการผสมคอนกรี ตได้ ค่ายุบตัว (Slump) ที่เหมาะสมของคอนกรี ตควรมีค่าไม่เกิน
เซนติเมตร สาหรับคอนกรี ตทัว่ ไป กรณี ผสมน้ ายาลดน้ าอย่างมาก (Superplasticizer) ควร

ระมัดระวังไม่ให้คอนกรี ตเหลวเกินไปเนื่องจากจะเกิดการแยกตัวของคอนกรี ต ทาให้มีมอร์ตา้ ร์
ลอยขึ้นมาที่ผวิ หน้ามาก ส่ งผลให้การรับแรงขัดสี และความแข็งแกร่ งของพื้นคอนกรี ตทับหน้า
ต่าลง
4.
การทารอยต่อ (Jointing)
ถ้าหากพื้นคอนกรี ตเททับหน้า มีการปูวสั ดุปิดทับหน้าในภายหลัง เช่ น กระเบื้อง
ยาง ซึ่ งหากมีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นที่คอนกรี ตเททับหน้า แล้วไม่ส่งผลต่อวัสดุที่ปิดทับหน้านั้นๆ
อาจไม่จาเป็ นต้องทารอยต่อก็ได้ แต่สาหรับพื้นที่ไม่มีการปิ ดทับหน้าให้ทารอยต่อระหว่างแผ่น
พื้น (Contraction joint) เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแตกร้าวกระจายทัว่ ไปบนพื้นคอนกรี ตที่เททับ
หน้า
การทารอยต่อระหว่างแผ่นพื้น (Contraction joint) ควรทาให้อยูใ่ นแนวเดียวกับพื้น
คอนกรี ตเดิม เพื่อให้พ้ืนส่ วนบน ที่เป็ นคอนกรี ตเททับหน้า (Overlay) และส่ วนล่าง เคลื่อนตัว
ไปด้วยกัน รอยต่อนี้ ให้ตดั ทะลุตลอดความหนาของพื้นคอนกรี ตที่เทใหม่ (Overlay) เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารอยต่อของส่ วนที่เททับหน้ากับรอยต่อของพื้นเดิมข้างใต้มีแนวตรงกัน ระยะเวลาการ
ตัดรอยต่อ (Saw Cut) ควรทาทันทีหลังจากคอนกรี ตแข็งตัวแล้ว การตัดรอยต่อที่ชา้ เกินไปทาให้
เกิดการแตกร้าวขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทคอนกรี ตทับหน้าที่มีการหดตัวสู ง เช่ น ใช้ปูนซี เมนต์ใน
ปริ มาณสู งเป็ นต้น
ในบริ เวณที่มีการยึดรั้งจากโครงสร้างที่ติดแน่นไม่เคลื่อนตัว เช่น เสา ผนัง จะต้อง
ทารอยต่อระหว่างพื้นกับเสา หรื อผนัง (Isolation joint) ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้เสมอ หาก
โครงสร้างเดิมมีการทารอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion joint) พื้นคอนกรี ตที่เททับหน้าใหม่
(Overlay) จะต้องทารอยต่อในลักษณะเดียวกันด้วย
หลังจากทารอยต่อแล้ว จะต้องอุดรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว (Joint filling) ที่ผลิตมา
เฉพาะ เพื่อไม่ให้รอยต่อที่ทาไว้เกิดการบิ่นของขอบรอยต่อหลังจากใช้งานแล้ว ประเภทของ
วัสดุยาแนวให้ปรึ กษาจากผูผ้ ลิตให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของพื้น
ด้วยการเทคอนกรี ตทับหน้าบนพื้นเดิม เสมือนกับการทาพื้นคอนกรี ตใหม่ ดังนั้น
การทารอยต่อระหว่างแผ่นพื้น (Contraction Joint) และรอยต่อระหว่างพื้นกับเสาหรื อกาแพง

(Isolation Joint) ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ทุกประการ กรณี ที่เทคอนกรี ตทับหน้า
หนา 10 เซนติเมตร รอยต่อที่ทาใหม่บนคอนกรี ตเททับหน้าจะต้องอยู่ในแนวเดียวกับรอยต่อ
ของพื้นเดิมข้างล่าง เพื่อป้ องกันการแตกร้าวที่ส่งผลจากรอยต่อของพื้นเดิมด้านล่าง
5.
เหล็กเสริ ม (Reinforcement)
5.1 การเททับหน้ าแบบเชื่ อมประสานสมบูรณ์ (Fully Bonded Overlay)
ในกรณี ที่มีการเททับหน้าคอนกรี ตประเภทนี้ หากความหนาของคอนกรี ตเททับ
หน้ามีความหนาไม่มากจะไม่นิยมใส่ เหล็กเสริ มบนคอนกรี ตที่เททับใหม่
5.2 การเททับหน้ าแบบเชื่ อมประสานบางส่ วน (Partially Bonded Overlay)
และ การเททับหน้ าแบบไม่ เชื่ อมประสาน (Unbonded Overlay)
การใส่ เหล็กเสริ มสาหรับการเททับหน้าประเภทนี้ มีวตั ถุประสงค์ เหมือนกับการ
ก่อสร้างพื้นทัว่ ไป คือเพื่อยึดรอยแตกที่เกิดที่เกิดขึ้นให้ประสานชิ ดกัน ทาให้รอยแตกไม่กว้าง
มากจนเป็ นปัญหาต่อการใช้งานหรื อต่อการบารุ งรักษาในภายหลัง ปริ มาณเหล็กเสริ มให้ใช้อยู่
ในช่วง 0.1-0.15 % ของพื้นหน้าหน้าตัดของพื้นที่เททับหน้า เหล็กเสริ มที่ใส่ ให้หยุดที่รอยต่อที่
ทาไว้ โดยไม่วางเหล็กผ่านรอยต่อ เพื่อให้รอยต่อสามารถเคลื่อนตัวได้เต็มที่
ตาแหน่งของเหล็กเสริ มที่ใส่ ให้อยูใ่ นระดับ 5.0 เซนติเมตร จากผิวหน้าพื้นที่เททับ
หน้าด้วยปริ มาณเหล็กเสริ มและตาแหน่ งที่วางเหล็กพอเหมาะ จะสามารถควบคุมความกว้าง
ของรอยแตกให้อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ

หมายเหตุ
1. ข้ อแนะนานีส้ าหรั บการเททับหน้ าบนพืน้ บนดิน (Slab on Grade) เท่ านั้น
การเททับหน้ าบนพืน้ โครงสร้ างคอนกรี ต อาจจะแตกต่ างจากคาแนะนานี ้
2. ข้ อ แนะน านี ้ ไ ม่ ส ามารถใช้ ได้ กั บ การเทคอนกรี ตทั บ หน้ า บนแผ่ น พื ้ น
สาเร็จรู ป ให้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตแผ่ นพืน้ สาเร็จรู ป

เอกสารอ้างอิง
Portland Cement Association, Resurfacing Concrete Floor ; 1996, USA
ขั้นตอนการทางานเทคอนกรี ตทับหน้ าแบบเชื่ อมประสาน (Bonded Overlay)
1. การเตรี ยมพืน้ ที่
พื้นผิวคอนกรี ตควรมีลกั ษณะหยาบ อาจใช้เครื่ องสกัดผิวหน้าหรื อกรี ดหน้าลาย เพื่อช่ วยให้
ผิวหน้าคอนกรี ตมีความหยาบเพียงพอ และควรทาความสะอาดเอาฝุ่ นที่ผิวหน้าออกจนหมด
เพื่อช่วยให้คอนกรี ตที่เททับหน้าสามารถยึดเกาะกับคอนกรี ตเดิมได้ดี

การเตรี ยมพืน้ ผิวหน้ างาน
ควรมี ก ารพ่ น หรื อ ขัง น้ า ที่ ผิ ว คอนกรี ต เพื่ อ ป้ องกัน พื้ น คอนกรี ต ดู ด ซั บ น้ าจาก
คอนกรี ตที่ทบั เพราะอาจทาให้คอนกรี ตเกิดการหลุดร่ อน แตกร้าวได้

การขังนา้ ที่ผิวคอนกรี ตเดิม

ก่อนการเทคอนกรี ต จะต้องซับน้ าที่ ผิวหน้าคอนกรี ต ไม่ ให้มีน้ าขังก่ อนการเท
คอนกรี ต เพื่อป้ องกันไม่ให้คอนกรี ตกาลังอัดตก

การซับนา้ ที่ผิวคอนกรี ต
ควรทาน้ ายาเชื่ อมประสานคอนกรี ต (Bonding Grout)* ก่อนทาการเทคอนกรี ต
เพื่อให้คอนกรี ตที่เททับหน้าสามารถยึดติดกับคอนกรี ตเดิ มได้เป็ นอย่างดี ควรทาน้ ายาเชื่ อม
ประสานก่อนการเทประมาณ 15-30 นาที และเทคอนกรี ตก่อนหน้ายาเชื่อมประสานแห้ง

การทานา้ ยาเชื่ อมประสานคอนกรี ต
*การใช้ นา้ ยาเชื่ อมประสานคอนกรี ตควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตนา้ ยา

การทาน้ ายาเชื่อมประสาน
2. การทารอยต่ อ (Jointing)
- การทารอยต่ อระหว่ างแผ่ นพืน้ (Contraction Joint) เสนอเพื่อพิจารณา รอยืนยันจาก
ข้ อมูลอื่นๆเพิ่มเติม
ควรมีการทารอยต่อเพื่อแบ่งช่วงการเท (Contraction Joint) โดยใช้แถบพลาสติกหรื อโฟมกั้น
เป็ นขอบแบ่งเป็ นช่ วงๆ ในการแบ่งช่ วงควรมีอตั ราส่ วนความสั้นต่อด้านยาวของพื้นที่ที่จะเท
ควรมีอตั ราส่ วนประมาณ 1:1.5 และความยาวต้องไม่เกิน 36 เท่าของความหนาของคอนกรี ตที่
ใช้ในการปรับระดับ

การทารอยต่ อ
- การทารอยต่ อระหว่ างแผ่ นพืน้ กับเสาหรื อกาแพง (Isolation Joint)
การทารอยต่อระหว่างพื้นกับเสา กาแพง หรื อ ขอบแบบ (Isolation Joint) เป็ นการป้ องกันการ
แตกร้าวที่เกิดจากการยึดรั้ง ซึ่ งอาจทาใด้โดยใช้โฟมวางรอบๆ หรื อใช้เทปกาวแปะบริ เวณพื้น
และผนังเพื่อให้ไม่เกิดการแตกร้าวบริ เวณขอบของพื้นที่ทาการปรับระดับ

การทารอยต่ อระหว่ างพืน้ กับขอบแบบ
3. การบ่ มคอนกรี ต
- ควรเริ่ มบ่มคอนกรี ตทันทีที่มีการเทเสร็ จเพื่อป้ องกันการเกิ ดการแตกร้าวแบบพลาสติ ก
(Plastic Shrinkage Crack) อาจใช้การพรมน้ า หรื อ คลุมพลาสติกก็ได้

การบ่ มคอนกรี ตหลังจากเทเสร็จ
- ควรบ่มชื้นต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วันเพื่อลดปั ญหาการแตกร้าวแบบแห้ง (Drying Shrinkage
Crack)

การบ่ มคอนกรี ตหลังจากคอนกรี ตแข็งตัวแล้ ว

แนวทางการออกแบบอาคารต้ านทานการก่อการร้ าย
ตอนที่ 1 ระยะยืนห่ าง (Standoff Distance) ตา่ สุ ดทีย่ อมให้
Guideline for Designing Building against Terrorism
Part 1: Minimum Standoff Distance
ปิ ติ สุ คนธสุ ขกุล
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของเนื้อหาในงานสัมนาวิชาการเรื่องคอนกรีตภายใต้ แรงระเบิด
หากท่ านผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมฟังได้ ในวันที่ 25 สิ งหาคม 2553 โดยติดต่ อผ่ าน
ทางสมาคมคอนกรีตแห่ งประเทศไทย)

ทัว่ โลก ภัยจากการก่อการร้ายได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยเองก็ได้เผชิญ
กับ เหตุ ก ารณ์ ก่ อ การร้ า ยที่ รุ น แรงโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ การ
ออกแบบอาคารให้มีสมรรถนะหรื อความสามารถในการต้านทานแรงระเบิดหรื อการก่อการ
ร้ายในทุกๆรู ปแบบนั้นไม่นอกเหนือความสามารถของวิศวกรและอยูใ่ นข่ายที่สามารถทาได้ แต่
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อให้ที่มีความสมรรถนะสู งขนาดนั้นจะค่อนข้าง
สู ง
ในอดี ตอาคารสานัก งานหรื อหน่ วยงานทางราชการของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
มักจะได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและมีความสามารถในการต้านทานการก่อการร้ ายใน
หลายๆรู ป แบบ ซึ่ งค่ าใช้จ่ายในการออกแบบและก่ อสร้ างอาคารลักษณะดังกล่ า วมัก จะสู ง
ดังนั้นกระทรวงกลาโหม ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาจึ งได้มีการจัดทามาตราฐานที่ เรี ยกว่า
มาตราฐานขั้นต่าของกระทรวงกลาโหมสาหรับอาคารต้านทานการก่อการร้าย (DoD Minimum
Antiterrorism Standards for Building) โดยตั้งอยูบ่ นปรัชญาพื้นฐานที่ว่า การที่จะออกแบบ
อาคารให้มีความสามารถในการป้ องกันเหตุร้ายในทุกรู ปแบบนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง
แต่ดว้ ยการจัดระดับของการป้ องกันที่เหมาะสมสามารถทาให้ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันลดลงได้
ระดับของการป้ องกันมีเป้ าหมายที่การลดความเสี่ ยงของการเสี ยชี วิตจานวนมากอันเป็ นผลมา
จากการก่อการร้าย
มาตราฐานดังกล่ าวประกอบไปด้ว ย 23 มาตราฐานย่อย ซึ่ งถ้าสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั สานักงานหรื อหน่วยงานที่จาเป็ นได้ ก็จะทาให้อาคารในสานักงานมีสมรรถนะ
ในการต้านทานการก่อการร้ายได้ถึงแม้จะใช้การก่อสร้างแบบธรรมดาโดยไม่จาเป็ นต้องมีการ
วิเคราะห์เพิ่มเติม (Conventional Construction without Analysis)

มาตราฐาน 23 มาตราฐาน ประกอบไปด้วย
Standard 1:

Minimum standoff distance (ระยะยืน่ ห่างต่าสุ ด)

Standard 2:
Standard 3:
Standard 4:
Standard 5:
Standard 6:

Building separation (ระยะห่างระหว่างอาคาร)
Unobstructed space (พื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกาบัง)
Drive-up and Drop-off (บริ เวณจอดรับส่ ง)
Access road (ถนนเข้าสู่ สานักงาน)
Parking beneath buildings or on rooftops (พื้นที่จอดรถใต้ดินและบน
หลังคา)
Progressive collapse avoidance (การป้ องกันการพังทลายแบบต่อเนื่อง)
Structural isolation (การแยกจากกันของอาคาร)
Building overhangs (ส่ วนยืน่ ของอาคาร)
Exterior masonry wall (ผนังคอนกรี ตภายนอก)
Windows and glazed doors (กระจกประตูหน้าต่าง)
Building Entrance Layout (ที่ต้ งั ทางเข้าอาคาร)
Exterior doors (ประตูดา้ นนอก)
Mailrooms (ห้องเอกสาร พัสดุ จดหมายจากภายนอก)
Roof access (ทางขึ้นหลังคา)
Overhead mounted architectural features (ชิ้นส่ วนตกแต่งที่แขวนจาก
ด้านบน)
Air intake (ช่องดูดลมเข้า)
Mailroom ventilation (ระบบระบายอากาศของไปรษณี ย)์
Emergency air distribution shutoff (ระบบตัดการระบายอากาศฉุกเฉิน)
Utility distribution and installation (การวางตาแหน่งและติดตั้งงานระบบ)
Equipment bracing (การยึดจับอุปกรณ์งานระบบ)

Standard 7:
Standard 8:
Standard 9:
Standard 10:
Standard 11:
Standard 12:
Standard 13:
Standard 14:
Standard 15:
Standard 16:
Standard 17:
Standard 18:
Standard 19:
Standard 20:
Standard 21:

Standard 22:
Standard 23:

Under-building access (ทางเข้าใต้อาคาร)
Mass notification (ระบบเตือนภัย)

Standard 1:

Minimum standoff distance (ระยะยืน่ ห่ างต่าสุ ด)

ในบทความนี้จะกล่าวเฉพาะมาตราฐานที่ 1 ระยะยืนห่างต่าสุ ด (Minimum Standoff
Distance) ซึ่งหมายถึงระยะห่างต่าสุ ดที่ยอมให้ระหว่างอาคารกับพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสู งที่อาจจะ
ถูกการวางระเบิด (เช่น พื้นที่จอดรถ หรื อ ถนนใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวมีความเสี่ ยงที่จะถูก
โจมตีดว้ ยระเบิดในปริ มาณมากซึ่งนาเข้ามาทางรถยนต์หรื อรถบรรทุก) โดยระยะยืนห่างต่าสุ ด
ที่ยอมให้เป็ นถือเป็ นหนึ่งในมาตราการณ์หลักของมาตราฐานนี้ เนื่องจากว่าเป็ นมาตราการณ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งและมีค่าใช้จ่ายต่าที่สุด (ในกรณี ที่สานักงานมีพ้นื ที่เพียงพอ) โดยอาคารใดก็
ตามที่มีระยะยืนห่างผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดให้

อาคารดังกล่าวสามารถที่จะถูกใช้งานได้เลย

โดยไม่จาเป็ นต้องมีการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อเสริ มความสามารถในการต้านทานแรงระเบิด
การประยุกต์ใช้ระยะยืนห่ างต่าสุ ดสามารถทาได้โดยง่ายถ้าสานักงานหรื อ
หน่วยงานนั้นอยูใ่ นระหว่างการออกแบบก่อสร้าง หรื ออยูภ่ ายใต้การซ่อมบารุ งขนานใหญ่ แต่
สาหรับสานักงานหรื อหน่วยงานเดิมที่มีพ้นื ที่จากัด การประยุกต์ใช้ระยะยืนห่างอาจจะเป็ นไป
ได้ยาก ในกรณี ที่ระยะยืนห่างมีค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดให้ ผูอ้ อกแบบจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์
เพิม่ เติมเพื่อให้อาคารมีสมรรถนะหรื อความสามารถในการต้านทานแรงระเบิดได้ตามระยะห่าง
ที่มี มาตราฐาน DoD Minimum Antiterrorism Standards for Building กาหนดระยะยืนห่าง
ต่าสุ ดของอาคารเป็ นไปดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

ตารางที่ 1 DoD Minimum Antiterrorism Standards for New and Existing Building
Minimum Standoff Distance Requirement
Applicable
ระยะยืนห่ างที่ต้องการ
Building Category Level of
Location
ประเภทของ Protection
Standoff Distances for
Effective
ที่ตั้ง
อาคาร
Conventional Construction
Standoff
ระดับของ
(m)
Distance (m)
การ
ระยะยืนห่ างสาหรั บการ
ระยะยืนห่ าง
ป้ องกัน
ก่ อสร้ างแบบธรรมดา (ม) ประสิ ทธิ ผล (ม)
Controlled
Billeting Building
Low
45
25
perimeter or
อาคารพักอาศัย
roadway & parking
Primary
without a
Gathering
controlled
Buildings
Low
45
25
perimeter
อาคารรวมหลัก
เขตควบคุม
หรื อ
Inhabited
ถนนและที่จอดรถที่
Building
Very low
25
10
ไม่มีการจัดเขต อาคารที่ถูกใช้งาน
ควบคุม
Low
25
10
Roads & parking Billeting Building
within controlled อาคารพักอาศัย
Primary
perimeter
Gathering
Buildings
Low
25
10
ถนนและที่จอดรถ
ภายในเขตควบคุม อาคารรวมหลัก
Inhabited
Very low
10
10

Trash Container
ถังขยะ

Building
อาคารที่ถูกใช้งาน
Billeting Building
Low
อาคารพักอาศัย
Primary
Gathering
Buildings
Low
อาคารรวมหลัก
Inhabited
Building
Very low
อาคารที่ถูกใช้งาน

25

10

25

10

10

10

ตัวอย่ างผังอาคารทีอ่ อกแบบตามระยะยืนห่ างต่าสุ ดทีย่ อมให้
ตัวอย่างที่นามาเสนอเป็ นลักษณะของกลุ่มอาคารที่ประกอบไปด้วยอาคารหลัก 2
อาคาร อาคารที่ถูกใช้งาน 2 อาคาร และเป็ นกลุ่มของอาคารที่มีการจัดเขตควบคุม (Control
perimeter) โดยแบ่งโซนของอาคารออกเป็ นโซนควบคุม (Exclusive Zone) และโซนไม่ควบคุม
(Non-Exclusive zone) โดยเนื่องจากที่จอดรถอยูใ่ นเขตควบคุมระยะห่างจากอาคารหลักจนที่
พื้นที่จอดรถต่าสุ ดที่ยอมให้คือ 25 ม ส่ วนถนนด้านนอกที่อยูน่ อกเขตควบคุมก็ให้มีระยะห่าง
จากอาคาร 45 ม ระยะห่างระหว่างอาคารหลักคือ 10 ม เพื่อป้ องกันการถล่มหรื อล้มลงมาชนกัน
ในบทความครั้งหน้าจะได้มีการพูดเพิ่มเติมในส่ วนของคาจากัดความและมาตราฐานอื่นๆที่
สาคัญ

Parking

Non-Exclusive Zone
Controlled Perimeter
(Fence, Barrier)

Exclusive Zone
Controlled Perimeter
(Fence, Barrier)

Primary
Structures

Unobstructed Space

Uninhabited Building

Parking

คาอธิบายเพิม่ เติม
1. ประเภทของอาคาร (Building Category)
1.1

อาคารพักอาศัย (Billeting)

สามารถแบ่ งได้ ดังนี ้

อาคารหรื อส่ วนหนึ่งของอาคารที่มีบคุ คลากร

มากกว่ า 11 คนขึน้ ไป (ไม่ มีผ้ ตู ิดตาม) เข้ าพักอาศัยอยู่เสมอ ทั้งนี ้ รวมอาคารพักอาศัยที่จัดสร้ าง
ขึน้ ชั่วคราวในระหว่ างการทางาน
1.2

อาคารที่ถกู ใช้ งาน (Inhabited Building)

อาคารหรื อส่ วนของอาคารที่มี

บุคคลากรอยู่ตั้งแต่ 11 คนขึน้ ไปเข้ าใช้ งานอยู่เป็ นประจาและมีความหนาแน่ นของผู้ใช้ งาน
มากกว่ า 1 คนต่ อ 40 ตารางเมตร ในกรณี ที่อาคารทั้งหมดมีบคุ คลากรมากกว่ า 11 คน แต่ มีความ

หนาแน่ นไม่ ถึงเกณฑ์ กาหนด ให้ คิดเฉพาะส่ วนที่เกินเป็ นส่ วนของอาคารใช้ งาน ส่ วนที่ไม่ เกิน
ให้ คิดเป็ นพืน้ ที่ความหนาแน่ นตา่ (Low Occupancy)
1.3

อาคารรวมหลัก (Primary Gathering Building)

อาคารที่ถกู ใช้ งานที่มี

บุคคลากรของสานักงานอยู่ตั้งแต่ 50 คนขึน้ ไปเข้ าใช้ งานอยู่เป็ นประจา ส่ วนของอาคารที่ถกู ใช้
งานสามารถถูกพิจารณาเป็ นส่ วนของอาคารรวมหลักถ้ าบริ เวณนั้นมีความหนาแน่ นของ
บุคคลากรเป็ นไปตามเกณฑ์ ของอาคารใช้ งาน (1 คนต่ อ 40 ตารางเมตร) และมีบคุ คลากรอยู่เกิน
50 คนขึน้ ไป

