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ปัจจุบนั มีอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารข้ึนบ่อยคร้ัง เช่นการเกิดเพลิงไหม ้  เม่ือ

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ไดรั้บเพลิงไหมจ้ะสูญเสียก าลงัทั้งในส่วนตวัคอนกรีตเอง ตลอดจน
แรงยึดเหน่ียวระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีต ปัญหาจากเกิดเพลิงไหมก้็คือความสงสัยท่ีว่า
อาคารท่ีเกิดเพลิงไหม้นั้น ยงัแข็งแรงพอท่ีจะให้ผูท่ี้อยู่ในอาคารมีเวลาท่ีจะหลบหนีก่อนท่ี
อาคารจะถล่ม รวมไปจนถึงตวัอาคารนั้นปลอดภยัพอท่ีจะเขา้ไปส ารวจความเสียหาย หรือ
สามารถใชง้านต่อไปไดห้รือไม่หลงัจากเพลิงสงบ  

 
เม่ือคอนกรีตไดรั้บอุณหภูมิสูงจะมีคุณสมบติัเปล่ียนไปดงัน้ี 
  1)  ค่าก าลงัอดัจะลดลงตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก

ปริมาณน ้าท่ีเป็นส่วนประกอบของอนุภาคซีเมนตไ์ฮเดรต ระเหยออกไป เม่ือปริมาณน ้าระเหย 



 

 

 
ออกไปเร่ือยๆ ท าใหเ้กิดการหดตวัของชั้น CSH จนเกิดการแตกร้าวเล็กๆ เพิ่มข้ึนตามปริมาณ
น ้าท่ีระเหยออกไป 

2)  มีการขยายตวัของทราย และหินก่อใหเ้กิดแรงดึงในคอนกรีตจนเกิดรอยร้าว เม่ือ
แรงยดึเหน่ียวระหว่างเพสตแ์ละมวลรวมลดนอ้ยลงจึงเกิดช่องว่างเลก็ๆ ข้ึนมากมาย มีผลท าให้
ค่าก าลงัอดัลดลงอยา่งมาก 

 
ถึงแมว้า่คอนกรีตจะมีคุณสมบติัท่ีดีต่อการทนไฟ กล่าวคือมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง

นอ้ย มีก าลงัอดัและก าลงัดดัท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั หรือกลบัเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเม่ืออุณหภูมิเผา
ไหม ้ไม่สูงมาก ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 คอนกรีตกมี็จุดดอ้ยตรงท่ีเป็นวสัดุเปราะ มี
ความสามารถในการรับแรงดึงต ่า เม่ือเหล็กล่างของพื้นถูกเพลิงเผาไหมจ้นหลุดล่อนออก เช่น
ในรูปท่ี 2 พื้นกจ็ะสูญเสียก าลงัดดัไปอยา่งรวดเร็ว การทุเลาการวิบติัเน่ืองจากการสูญเสียก าลงั
ดดัน้ี อาจแกไ้ขดว้ยการเพิ่มความเหนียวให้คอนกรีตโดยการผสมเส้นใยในเน้ือคอนกรีต เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรับแรงดดัใหแ้ก่คอนกรีตเม่ือเหลก็เสริมหลกัหลุดล่อนเสียหายไปแลว้ 

 
           ตารางท่ี 1 ก  าลงัอดัของคอนกรีตปกติเม่ือถูกเผาไหมท่ี้อุณหภูมิสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิเผา 
ก าลงัอดัเฉล่ีย 

(กก/ซม2) 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 

(ตนั/ม3) 
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รูปท่ี 1  ก าลงัดดัของคอนกรีตปกติ (OPC) หลงัการเผาไหมจ้  าลองตามมาตรฐาน          
             ISO/TR 834 
 

              
รูปท่ี 2 คอนกรีตถูกไฟไหมจ้นกระทัง่กระเทาะหลุดออกจากพื้น เหลก็เส้นหลุด         

           หอ้ย ไม่คงสภาพเป็นโครงสร้างคอมโพสิท 
 
ในการทดลองออกแบบคอนกรีตให้มี w/c =  0.43 และมีอตัราส่วนปูนซีเมนต ์ : 

ทราย : หิน เท่ากบั 1 : 2.4 : 2.9 โดยน ้าหนกั ร่วมกบัการใชเ้ส้นใยเหลก็ (SFRC) พลาสติกเส้นใย
โพลีพรอพีลีน (PFRC)  และเส้นใยพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนผสมกบัโพลีพรอพีลีน (PPFRC) 
ในอตัราส่วนร้อยละ 0.5, 1 และ 1.5 กพ็บปัญหาเร่ืองความสามารถในการเทไดท่ี้ต ่าลงอยา่งมาก 
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ดงัแสดงในรูปท่ี 3 และนบัเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการล าเลียง และการท าใหแ้น่น ของคอนกรีต
ประเภทน้ี ซ่ึงควรใชง้านดว้ยความระมดัระวงั 

 

                 
รูปท่ี 3ค่ายบุตวัของคอนกรีตท่ีผสมเส้นใยต่างชนิดในอตัราส่วนต่างๆ กนั 
 
พฤติกรรมกำรรับแรงดัดหลงักำรเผำของคอนกรีตผสมเส้นใย 
เส้นใยพลาสติกจ าพวกโพลีพรอพีลีน (PFRC) หรือ โพลีเอทิลีนผสมกบัโพลีพรอพี

ลีน (PPFRC) มีขอ้จ ากดัในการใชง้านในสภาวะอุณหภูมิสูง กล่าวคือ จะอ่อนตวัมากหรือละลาย
เป็นของเหลวหนืดเปล่ียนรูปร่างได ้เม่ือไดรั้บความร้อน แต่เม่ือเยน็ตวักจ็ะกลบัมาแขง็ตวัไดอี้ก 
แต่เม่ืออุณหภูมิของเส้นใยสูงเกิน 190ºC พลาสติกจ าพวกน้ีกจ็ะระเหิดหายไป ส่วนเส้นใยเหลก็
มีจุดหลอมเหลวท่ีสูงกวา่มาก แต่จะอ่อนและสูญเสียก าลงัอยา่งมากเม่ือโดนความร้อนสูง 

 
เน่ืองจากคอนกรีตมีค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนต ่า การแพร่กระจายความร้อน

ท่ีไหลผ่านเน้ือคอนกรีตจึงเป็นไปอยา่งชา้ๆ ท าใหเ้ส้นใยบางส่วนอาจจะไดรั้บอุณหภูมิสูงและ
ต ่าไม่เท่ากนั เส้นใยพลาสติกท่ีถูกความร้อนมากเกิน 190ºC จะระเหิดหายไป อยา่งไรกต็ามผล
การทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีความร้อนระดบั 400ºC - 600ºC อุณหภูมิภายในของช้ินตวัอยา่งยงั
ไม่เกิน 190ºC เน่ืองจากยงัพบเส้นใยในตวัอยา่งอยู ่ แต่ท่ีอุณหภูมิเผาไหม ้800ºC พบว่าเส้นใย
พลาสติกระเหิดหายไปทั้งหมด ส่วนเส้นใยเหลก็ยงัคงอยูใ่นสภาพเดิมแมอุ้ณหภูมิเผาไหมจ้ะสูง
ถึง 800ºC กต็าม รูปท่ี 4 แสดงภาพถ่ายตวัอยา่งช้ินงานท่ีผา่นการเผาไหมท่ี้อุณหภูมิต่างๆ 



 

 

 

       
               (a)  400ºC                     (b)  600ºC                       (c)  800ºC 
รูปท่ี 4 คอนกรีตผสมเส้นใย PPFRC = 1.5% ภายหลงัจากการเผาไหมท่ี้อุณหภูมิ               
            ต่างๆ กนั 
 
จากรูปท่ี 5 (a) และ (b) แสดงให้เห็นว่าคอนกรีตท่ีผสมเส้นใยจ าพวกพลาสติก 

สามารถรับก าลงัดัดได้ดี และสามารถ “รับแรงดดัคร้ังท่ีสอง” ไดห้ลงัจากคอนกรีตแตกร้าว 
ถึงแมว้า่ช้ินงานจะถูกไฟไหมถึ้งอุณหภูมิ  600ºC กต็าม แต่เม่ือคอนกรีตตอ้งผจญเพลิงถึง 800ºC 
การทดลองพบวา่ เส้นใยพลาสติกไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถรับก าลงัได ้

 
อยา่งไรกต็ามส าหรับคอนกรีตท่ีผสมเส้นใยเหลก็ (รูปท่ี 5(c))  การทดลองแสดงให้

เห็นถึงความเหนียวของช้ินทดสอบ ท่ียงัคงประสิทธิภาพท่ีดีถึงแมว้่าระดบัการเผาไหมจ้ะสูงถึง 
800ºC ก็ตาม ก าลงัดดัยงัคงเท่ากบัก าลงัดดัคร้ังท่ีสองของคอนกรีตท่ีไม่ผ่านการเผาไหม ้แต่
พฤติกรรมของการดดัแตกต่างกนั น่าสังเกตว่าเราไม่พบสัญญาณท่ีแสดงถึงท่ีแสดงให้เห็นว่า
คอนกรีตแตกร้าวก่อน แลว้เส้นใยเหลก็จึงจะท างานท่ีอุณหภูมิท่ีสูงขนาดน้ี ซ่ึงอาจแสดงใหเ้ห็น
วา่คอนกรีตขยาย หรือหด และแตกร้าวก่อนแลว้ตั้งแต่โดนเผา เส้นใยเหลก็จึงรับก าลงัดดัตั้งแต่
ตน้นั้นเอง 

 
 
 
 



 

 

 

              
                                         (a) PFRC-1.0 

             
                                        (b) PPFRC-1.0 

             
                                         (c) SFRC-1.0 

รูปท่ี 5 ก าลงัดดัของคอนกรีตผสมเส้นใยชนิดต่างๆ ภายหลงัการเผาไหมท่ี้อุณหภูมิต่างกนั 
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เทคโนโลยวีสัดุ Fiber Reinforced Cementitious 

Matrix (FRCM)  

ในการเสริมก าลงัโครงสร้างคอนกรีต 

ธรรมชาต ิกลุประภา 

กรรมการผู้จดัการบริษทั นนทรี จ ากดั   

www.nontrico.com 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การยดืหดตัวของคานสะพานคอนกรีต  

และผลต่อเสาสะพาน 
 

ชวลติ มัชฌมิด ารง 
บริษทั เอพซิลอน จ ากดั 

 
สะพานเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมท่ีท าหนา้ท่ีขนถ่ายน ้ าหนกับรรทุกขา้มส่ิงกีด

ขวาง ซ่ึงอาจเป็นแม่น ้ า คลอง ถนน หรือแมแ้ต่สะพานดว้ยกนัเองในลกัษณะของสะพานขา้ม
แม่น ้ า สะพานขา้มคลอง ทางยกระดบั ทางแยกต่างระดบั สะพานขา้มแยก โดยลกัษณะของ
โครงสร้างสะพานจะมีส่วนประกอบท่ีวางตวัในแนวราบเรียกว่า Superstructure คือส่วนของ
สะพานท่ีรองรับการจราจร และส่วนของ Substructure ซ่ึงรองรับ Superstructure อีกทีหน่ึง 
Substructure ท่ีพบเห็นกันทั่วไปก็คือเสาและเชิงลาดนั่นเอง ในบทความน้ีขอแทน 
Superstructure ว่า “คานสะพาน” และเน่ืองจากสะพานส่วนใหญ่จะมี Substructure เป็นเสา
คอนกรีต จึงขอแทน Substructure เป็น “เสา” เพื่อความกระชบั 

 
ในการออกแบบสะพานท่ีมีความยาวมากๆ นั้น คานสะพานมกัจะถูกเลือกให้เป็น

โครงสร้างท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuous) โดยวางอยู่บนเสาหลายเสา โดยจะตอ้งมีอย่างนอ้ย
หน่ึงจุดท่ียึดร้ังกบัหัวเสา คือ สามารถถ่ายแรงในแนวราบเขา้สู่หัวเสาได ้(และอาจรวมถึงแรง
ดดั) หรืออาจจะยดึร้ังมากกวา่หน่ึงจุดกไ็ด ้โดยยิง่จ  านวนจุดยดึร้ังมากเท่าไหร่ แรงในแนวราบท่ี
ตอ้งถ่ายสู่ฐานรากกจ็ะกระจายออกไปมากเท่านั้น และจะท าใหเ้สาแต่ละตน้รับแรงในแนวราบ
นอ้ยลง มีผลท าใหห้นา้ตดัของเสาเลก็ลง (บางลง)   

 



 

 

 
รูปที ่1 แสดงตวัอยา่งสะพานท่ีต่อเน่ือง 4 ช่วง มีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีเสาตน้ท่ี 27 

และ 31 โดยมีท่ีรองรับแบบเคล่ือนท่ีได้ท าให้ไม่เกิดการยึดร้ังระหว่างคานสะพานและเสา 
ในขณะท่ีเสาตน้ท่ี 28, 29 และ 30 เกิดการยดึร้ังข้ึนเน่ืองจากคานสะพานและเสาถูกหล่อเป็นเน้ือ
เดียวกนั เส้นประบริเวณเสาตน้ท่ี 28 และ 30 แสดงการเคล่ือนตวัของเสาในกรณีท่ีคานสะพาน
หดตวั โดยมีจุดท่ีไม่มีการเคล่ือนตวั (Zero movement) อยูบ่ริเวณเสาตน้ท่ี 29 

 

 
ก) สะพานท่ีต่อเน่ือง 4 ช่วง  

  
ข) คานสะพานแยกจากกนับริเวณเสาตน้ท่ี 27 

และ 31 
ค) คานสะพานเช่ือมเป็นเน้ือเดียวกบัเสา  

ท่ีเสาตน้ท่ี 28, 29 และ 30 
                 รูปที ่1 ตวัอยา่งสะพานท่ีต่อเน่ือง 

สาเหตุทีท่ าให้เกดิการยดืหดตัวและการเคลือ่นทีใ่นคานสะพาน 

ในการวิเคราะห์ออกแบบสะพานคอนกรีต การยืดหดตวัและการเคล่ือนท่ีของคาน
สะพานเกิดจากสาเหตุหลกั คือ 

 



 

 

 
1) การลา้ของคอนกรีต (Concrete creep หรือการคืบของคอนกรีต) เป็นการเปล่ียนแปลง
รูปร่างของคอนกรีตเน่ืองจากแรงกระท าคงคา้ง ในกรณีของคานสะพานแรงกระท าคงคา้งคือ
แรงท่ีเกิดจากการดึงลวดอดัแรงท่ีท าให้คานสะพานหดตวั การลา้จะเกิดข้ึนมากในช่วงตน้และ
ลดลงตามเวลา ทั้งน้ีประมาณ 90% ของการลา้จะเกิดข้ึนภายใน 1 ปี  การลา้สามารถค านวณได้
โดยอา้งอิงถึงมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น ACI209, CEB-FIP MC-90, BS5400 
 
2) การหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน (Concrete Shrinkage) ท าใหเ้กิดการ
หดตวัของคานสะพาน  การค านวณการหดตวัสามารถอา้งอิงมาตรฐานต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกบั
การค านวณการลา้ของคอนกรีต 
 
3) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ พิจารณาไดท้ั้งกรณีเพิ่มและลด ท าใหเ้กิดการยดืและหดตวัของ
คานสะพานตามล าดบั ตวัอย่างเช่น ก าหนดให้อุณหภูมิเพิ่มข้ึน +20C ในหนา้ร้อน และ
อุณหภูมิลดลง -15C ในหนา้หนาว (ผลของการกระจายของอุณหภูมิบนหนา้ตดัตามความลึก
ของคานสะพานมีผลต่อการยดืหดตวัไม่มาก) 
 
4) แรงเน่ืองจากการดึงลวดอดัแรง  คือแรงท่ีเกิดจากการดึงลวดอดัแรงในคานสะพานท าให้
เกิดการหดตวัของโครงสร้างในทนัทีทนัใด (Elastic shortening) ซ่ืงอาจจะมีผลต่อโครงสร้าง
เสาหรือไม่นั้น จะตอ้งค านึงถึงขั้นตอนการก่อสร้างดว้ย 
 
5) แรงอ่ืนๆ เช่น แรงลม แรงแผน่ดินไหว แรงจากน ้ าหนกับรรทุก แรงเน่ืองจากการเบรคของ
รถ ฯลฯ 
 

การลา้ของคอนกรีต การหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน และผล
ของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ เป็นการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสะพานท่ีเกิดจากการ 
 



 

 

 
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของวสัดุ ไม่ใช้แรงกระท าจากภายนอก การวิเคราะห์โครงสร้างดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงตอ้งค านึงถึงวธีิการใส่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งดว้ย 

 

Effective stiffness ของเสา 

 
โดยทัว่ไป สะพานท่ีมีลกัษณะยาวต่อเน่ือง และยดึร้ังกบัเสามากกว่าหน่ึงตน้ เสาจะ

มีสติฟเนสน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัคานสะพาน โดยเฉพาะเม่ือคานสะพานเป็นโครงสร้าง
คอนกรีตอดัแรงซ่ึงหนา้ตดัจะอยู่ในสภาวะท่ีไม่แตกร้าว (Uncracked section) ในขณะท่ีเสาท่ี
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีหน้าตดัท่ีเล็กกว่า และหน้าตดัของเสาจะเขา้สู่สภาวะท่ีแตกร้าว 
(Cracked section) เม่ือเวลาผ่านไป เพราะผลจากการยดีหดตวัของคานสะพานท่ีท าใหเ้กิดแรง
ดดัในเสาเกินพิกดัแตกร้าว 

 
ดว้ยเหตุท่ีเสามีหนา้ตดัท่ีแตกร้าวท าใหส้ติฟเนสท่ีใชใ้นการวเิคราะห์โครงสร้างมีค่า

ลดลง ซ่ึงในกรณีทัว่ไปท่ีสนใจเฉพาะสติฟเนสการดดั (Flexural stiffness, EI) เราสามารถ
ประมาณค่าสติฟเนสท่ีแตกร้าว (Cracked stiffness) ไดจ้ากการวิเคราะห์ Moment-Curvature 
Analysis หรืออาจจะใชค่้าประมาณจาก [1] ดงัแสดงใน รูปที ่2 โดยสัมพนัธ์กบัแรงในแนวแกน 
และปริมาณเหล็กเสริมในเสา ซ่ึงในการออกแบบเสาโครงสร้างสะพานทัว่ไป จะมีค่าสัดส่วน
การเสริมเหลก็ () ประมาณ 1-3% และมีแรงอดัประลยัในแนวแกน 10-30% ท าใหค่้าสติฟเน
สการดดัท่ีแตกร้าวของเสามีค่าอยูร่ะหว่าง 35-60% ของเสาท่ีไม่แตกร้าว การท่ีสติฟเนสในเสา
นอ้ยลงยอ่มท าใหเ้กิดแรงดดัในเสานอ้ยลงตาม 

 
 
 
 
 



 

 

 

                    
 

                      รูปที ่2 Effective stiffness of cracked reinforced concrete sections [1] 
 

นอกจากน้ี การน าค่าการลา้ของคอนกรีต และการหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการ
สูญเสียความช้ืนในคานสะพานไปใช้งานในการวิเคราะห์นั้ น จะต้องพิจารณาด้วยว่า
ปรากฎการณ์ดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีกินเวลานาน (Long term effect) ท าให้ตอ้งค านึงถึง
การลา้ของคอนกรีตในเสาดว้ย (นัน่คือ เกิดการลา้และการหดตวัข้ึนในคานสะพาน แต่ส่งผลให้
เป็นแรงคงคา้งและเกิดการลา้ข้ึนในเสา) โดยในการวิเคราะห์โครงสร้างจะจ าลองปรากฎการณ์
น้ีไดด้ว้ยการก าหนดใหเ้สามีค่าสติฟเนสนอ้ยลงอีก โดยการคูณค่าสติฟเนสท่ีแตกร้าวท่ีหาได ้



 

 

 
ก่อนหน้าน้ี กบัค่าปรับแกอี้กคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีการค านวณค่าปรับแกท่ี้เหมาะสมสามารถศึกษา
อยา่งละเอียดไดจ้าก [2]  

 
เอกสารอา้งอิง [3] ไดก้ล่าวถึงค่าคงท่ีดงักล่าว และไดน้ ามาแสดงไวใ้น รูปที่ 3 ซ่ึง

ในกรณีทัว่ไป ค่า Creep coefficient () จะมีค่าประมาณ 2 และมีอตัราส่วนแรงอดัประลยั
กระท าในแนวแกนต่อก าลงัรับแรงอดัประลยัในแนวแกน (nr/(1+) รายละเอียดสัญลกัษณ์
ศึกษาไดจ้าก [3]) ของเสาเท่ากบั 0.30 ค่าปรับแก ้(k) ท่ีอ่านไดจ้ากรูป จะมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.5-
0.6 ท าให้สติฟเนสประสิทธิผล (Effective stiffness) ของเสาท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ผล
ของการยืดหดตวัของคานสะพานเน่ืองจากการลา้ของคอนกรีต และการหดตวัของคอนกรีต
เน่ืองจากการสูญเสียความช้ืนท่ีมีต่อเสาเหลือประมาณ 18-36% ของสติฟเนสเตม็ (0.5-0.6 คูณ 
35% และ 60%) ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าสติฟเนสท่ีแตกร้าวท่ีน าไปใชใ้นการวิเคราะห์แรงอ่ืนๆ ท่ีมี
ระยะเวลากระท าสั้นกวา่ (Short term) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

 
 
 
 



 

 

 

ผลของการยดืหดตัวของคานสะพาน 

 
เม่ือเกิดการยืดหดตวัและการเคล่ือนท่ีของคานสะพานประกอบกบัมีการยึดร้ัง

ระหว่างคานสะพานและเสา จะท าใหเ้กิดแรงในแนวนอนกระท ากบัเสา มีผลท าให้เกิดแรงดดั 
ซ่ีงโดยปรกติแลว้ ผลของการรวมแรง (Load combination ตาม AASHTO Standard) ในกรณีท่ี
คิดการล้าของคอนกรีต การหดตัวของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน และการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ จะท าใหไ้ดแ้รงลพัธ์ท่ีมีค่ามากกวา่กรณีท่ีไม่คิดแรงทั้งสาม (อาจจะยกเวน้
ในบา้งกรณี เช่น แรงแผน่ดินไหว) และประกอบกบัความยาวของคานสะพานท่ีถูกออกแบบให้
ยาวต่อเน่ืองกนัไป ท าให้เกิดแรงดดัมากบริเวณเสาตน้ริม ท าให้ตอ้งแยกคานสะพานออกเป็น
ช่วง ๆ เช่น ทุก ๆ 4-5 ช่วง เพื่อจ  ากัดไม่ให้เกิดการเคล่ือนท่ีของหัวเสามากจนเกิดแรงใน
แนวนอนเกินกว่าท่ีเสาจะรับได ้ทั้งน้ีต  าแหน่งท่ีแยกโครงสร้างมกัเป็นท่ีตอม่อ (เช่นในรูปที่ 1) 
หรือในกรณีพิเศษอาจแยกท่ีบริเวณช่วงสะพานก็ได ้แต่ในทั้งสองกรณี ผิวทางจราจรจะตอ้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Expansion joint เพื่อใหก้ารจราจรไม่สะดุดท่ีบริเวณดงักล่าว 

 
การค านวณหาขนาดการยดืหดตวัท่ีตอ้งการของ Expansion joint สามารถค านวณ

ไดอ้ยา่งคร่าวๆ (โดยไม่คิดผลของเสาท่ีจะร้ังการยดืหดตวัใหน้อ้ยลง) หากทราบค่าการลา้ของ
คอนกรีต (เช่น 0.0003 ม./ม.) การหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช่ืน (0.0001 ม./
ม.) และการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ (+20C/-15C โดยคอนกรีตเสริมเหลก็มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การขยายตัว () ประมาณ 0.000011 /C) ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างสะพานยาว 
30+36+36+30 เมตร มีลกัษณะทัว่ไป (Typical ดงัในรูปที่ 1) และมีจุดท่ีไม่มีการเคล่ือนตวัของ
คานสะพานโดยประมาณอยู่ ท่ี ก่ึงกลางความยาว จะได้ว่า การหดตัวท่ีต้องการเท่ากับ 
(30+36)*(0.0003+0.0001+15*0.000011) = 0.037 เมตร และการขยายตวัท่ีตอ้งการเท่ากบั 
(30+36)*20*0.000011=0.015 เมตร ส าหรับคานสะพานดา้นท่ีติดกนั การค านวณก็สามารถ
กระท าไดใ้นท านองเดียวกนั เม่ือประมาณการการเคล่ือนตวัท่ีตอ้งการไดแ้ลว้จึงท าการเลือก
ประเภท Expansion joint และขนาดท่ีเหมาะสมต่อไป 



 

 

 

สรุป 

การวเิคราะห์ออกแบบโครงสร้างสะพานโดยเฉพาะสะพานท่ีมี Superstructure ยาว
ต่อเน่ืองกนั จะตอ้งค านึงถึงการยดืหดตวัของ Superstructure ท่ีเกิดจากการลา้ของคอนกรีต การ
หดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ เพราะเป็น
สาเหตุหลักให้เกิดแรงกระท าในแนวนอนกับ Substructure ได้ หากมีการยึดร้ังกับ 
Superstructure 

 
จากกรณีของโครงสร้างสะพานท่ียาวต่อเน่ืองกันท่ีแสดงในท่ีน้ี จะเห็นได้ว่า

พฤติกรรมและคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างอาจมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างได้
มากกว่าน ้ าหนักบรรทุกต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดจากการใชง้าน ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ี สามารถพบ
เห็นได้ในโครงสร้างท่ีมีความต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นสะพาน อุโมงค์ รางรถไฟ หรือในองค์
อาคารท่ีมีความยาวมาก ๆ  
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ของเหลก็เสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 
ดร. ภคัวฒัน์     แสนเจริญ   และ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเตมิสิริกลุ    

ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
1. ทีม่าของปัญหา 

 ปัจจุบนัมีการใชง้านสารยบัย ั้งการเกิดสนิมของเหลก็เสริม (Corrosion Inhibitor) 
อย่างแพร่หลายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ งการใช้งานกับโครงสร้างใหม่ และ
โครงสร้างท่ีเกิดความเสียหายเน่ืองจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมข้ึนแลว้ โดยจุดประสงค์
หลกัของการใชง้านสารยบัย ั้งการเกิดสนิม ไดแ้ก่ การชะลอการเกิดสนิมของเหลก็เสริม หรือลด
อตัราการเกิดสนิมของเหลก็เสริมในกรณีท่ีเหลก็เสริมเกิดสนิมแลว้ การใชง้านสารยบัย ั้งการเกิด
สนิมท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ การใช้งานโดยการผสม
สารยบัย ั้งการเกิดสนิมในคอนกรีต การใช้งานโดยทาสารยบัย ั้งการเกิดสนิมท่ีผิวเหล็กเสริม 
และการใชง้านโดยการทาสารยบัย ั้งการเกิดสนิมท่ีผิวคอนกรีต ประสิทธิภาพของสารยบัย ั้งการ
เกิดสนิมจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น องคป์ระกอบทางเคมีของสารยบัย ั้งการเกิดสนิม
ของแต่ละผูผ้ลิต ปริมาณการใช้สารยบัย ั้งการเกิดสนิม ระดับความรุนแรงของการเกิดสนิม 
สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงการใชง้านสารยบัย ั้งการเกิดสนิมในบางกรณีไม่สามารถชะลอการ
เกิดสนิม หรือลดอตัรการเกิดสนิมไดต้ามวตัถุประสงค ์ในงานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาประสิทธิภาพ
ของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภท สารผสมเพิ่มในคอนกรีต  และชนิดทาเคลือบท่ีผิวคอนกรีต 
ในการลดอตัราการเกิดสนิมของตวัอยา่งท่ีมีปริมาณคลอไรดป์นเป้ือน ตั้งแต่ขั้นตอนการผสม 
 



 

 

 
คอนกรีต    ( คลอไรด์ภายใน  )และตัวอย่างท่ีมีการแทรกซึมของคลอไรด์จากภายนอกของ
คอนกรีตท่ีมีสัดส่วนผสม และวสัดุประสานแตกต่างกนั     

 
2. การด าเนินการศึกษา 

ในการวิจัยเบ้ืองต้นได้เลือกสารยบัย ั้ งการเกิดสนิมท่ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายใน
ประเทศไทย ทั้งในแบบสารผสมเพิ่ม  และแบบทาเคลือบท่ีผิวคอนกรีต  โดยเป็นสารกลุ่ม 
Amine Carboxylate  และส่วนผสมของ  Amino Alcohol ตามล าดบั  ปริมาณสารยบัย ั้งการเกิด
สนิมทั้ งในแบบสารผสมเพิ่ม  และแบบทาเคลือบท่ีผิว  จะใช้ปริมาณตามค าแนะน าของ
ผลิตภณัฑ์  และปริมาณ   2  เท่าของค าแนะน า  โดยสารยบัย ั้งแบบผสมเพิ่มจะผสมขณะท าการ
ผสมคอนกรีต ส่วนสารยบัย ั้งแบบทาท่ีผวิคอนกรีตจะด าเนินการ หลงัจากบ่มคอนกรีตแลว้เสร็จ  

การเตรียมช้ินตวัอยา่ง ดงัแสดงในรูปท่ี  1 โดยอา้งอิงมาจากมาตรฐาน  ASTM G109 
และปรับเปล่ียนสัดส่วนผสมของคอนกรีต โดยปรับเปล่ียนสัดส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน  ปริมาณ
การแทนท่ีของเถา้ลอย และปริมาณคลอไรดเ์ร่ิมตน้  ในการเตรียมช้ินตวัอยา่งจะด าเนินการหล่อ
คอนกรีตเป็น  สองส่วนไดแ้ก่  ส่วนของคอนกรีตท่ีหุม้เหลก็เสริมเส้นบนซ่ึงเป็นเหลก็เสริมท่ีจะ
เร่งให้มีการเกิดสนิม  และส่วนท่ีหุ้มเหล็กเสริมเส้นล่างซ่ึงเป็นเหล็กเสริมอา้งอิง  โดยจะท้ิงให้
คอนกรีตแข็งตวั   1  วนั  ก่อนทาน ้ ายาประสานคอนกรีต  และหล่อคอนกรีตในส่วนท่ีเหลือ  และ
รอให้แข็งตวัอีก   1  วนั  ก่อนท าการบ่มโดยหุ้มด้วยพลาสติก  เพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้ า  เป็น
ระยะเวลา  21 วนั  

การทดสอบการเกิดสนิมในเหล็กเสริม  สามารถท าไดโ้ดย ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM G109-99 และตามมาตรฐาน ASTM C876-91 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 และ 3 

 
 
 
 
 



 

 

 

                  
                      รูปที ่1  ช้ินตัวอย่างขณะท าการทดสอบ 
 

                  
  รูปที ่2 การวดักระแสของการเกดิสนิมตามมาตรฐาน ASTM G109-99  
 

                  
                        รูปที ่3 การวดัค่าศักย์ไฟฟ้าคร่ึงเซลล์ 



 

 

 
3. ผลการศึกษา 
3.1 ประสิทธิภาพของสารยบัยั้งการเกดิสนิม ประเภทสารผสมเพิม่ 

ในกรณีท่ีคลอไรด์มาจากภายนอก รูปท่ี  4  แสดงตัวอย่างผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทสารผสมเพิ่มในช้ินตวัอย่างท่ีมี  W/B เท่ากบั 
5.0  โดยเร่งให้เกิดสนิมโดยการขงัสารละลายโซเดียมคลอไรด์ จากผลการทดสอบพบว่า  สาร
ยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทผสมเพิ่ม  สามารถชะลอการเร่ิมตน้ของการเกิดสนิม  ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปท่ี 4 ซ่ึงช้ินตวัอยา่งท่ีไม่มีการผสมสารยบัย ั้งการเกิดสนิม  เกิดสนิมข้ึนก่อน 
ทั้ งข้อมูลท่ีได้จากการวดัค่าศักย์ไฟฟ้าคร่ึงเซลล์  และการวดัความหนาแน่นของกระแส 
นอกจากน้ี  การใช้ปริมาณสารยบัย ั้งเป็นปริมาณ   2  เท่าของผูผ้ลิตแนะน า  สามารถชะลอ
ระยะเวลาเร่ิมตน้ของการเกิดสนิมออกไปได้อีกดว้ย แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทผสมเพิ่ม หลงัจากท่ีเหล็กเสริมเร่ิมเกิดสนิม 
สารยบัย ั้งการเกิดสนิมชนิดผสมเพิ่มยงัสามารถลดอตัราการเกิดสนิมลงได ้ ดงัแสดงในรูปท่ี 4  
ท่ีช้ินตวัอยา่งท่ีมีการผสมสารยบัย ั้งการเกิดสนิมมีความหนาแน่นของกระแสต ่ากว่าช้ินตวัอยา่ง
ท่ีไม่ไดมี้การผสม 

ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนของคลอไรดใ์นคอนกรีตตั้งแต่เร่ิมตน้ รูปท่ี  5  แสดงผลการ
ทดสอบช้ินตวัอย่างท่ีมี  W/B เท่ากบั   5.0  และผสมคลอไรด์ร้อยละ   5.0  โดยน ้ าหนกัของวสัดุ
ประสาน จากผลการทดสอบพบว่าช้ินตวัอย่างท่ีไม่มีการผสมสารยบัย ั้งการเกิดสนิม  และช้ิน
ตวัอย่างท่ีมีการผสมสารยบัย ั้งการเกิดสนิมตามปริมาณท่ีแนะน าของผูผ้ลิต  มีค่าศกัยไ์ฟฟ้าคร่ึง
เซลลท่ี์วดัไดมี้ค่าติดลบมากกว่า   -005  mV  และค่าความหนาแน่นของกระแสมีค่าประมาณ   1.5 
µA/cm2  ซ่ึงแสดงว่าเหล็กเสริมของช้ินตวัอย่างดงักล่าวเร่ิมเกิดสนิมแลว้  ซ่ึงสาเหตุเน่ืองมาจาก
ปริมาณซีเมนตข์องช้ินตวัอยา่งท่ีมี  W/B เท่ากบั   5.0  มีปริมาณนอ้ย  ท าใหป้ริมาณคลอไรดอิ์สระ
มีมากเพียงพอท่ีจะท าลายชั้นฟิลม์ป้องกนัการเกิดสนิมของเหล็กเสริมได ้ แต่หากมีการใชส้าร
ยบัย ั้งการเกิดสนิมเป็นปริมาณ   2  เท่าของปริมาณท่ีแนะน า  จะพบว่าค่าศกัยไ์ฟฟ้าคร่ึงเซลลจ์ะมี
ค่าติดลบนอ้ยกวา่ –  285 mV และค่าความหนาแน่นของกระแสกอ็ยูท่ี่ประมาณ   5  µ A/cm2  แสดง
วา่การใชส้ารยบัย ั้งการเกิดสนิมในปริมาณสูงข้ึนสามารถลดการเกิดสนิมเน่ืองจากการปนเป้ือน 



 

 

 
ของคลอไรด์ในคอนกรีตลงได ้แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมยงั
ข้ึนอยูก่บัปริมาณคลอไรดท่ี์ปนเป้ือนอีกดว้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ซ่ึงสารยบัย ั้งการเกิดสนิมชนิด
ผสมเพิ่มไม่สามารถยบัย ั้งการเกิดสนิมไดใ้นทุกปริมาณการใชง้าน เน่ืองมาจากปริมาณคลอไรด์
สูงเกินไป 

              
รูปที่ 4   ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกดิสนิมประเภทผสมเพิ่มปริมาณต่างๆ  กัน 

ในช้ินตัวอย่าง W/B เท่ากบั 0. 5 ทีข่งัสารละลายคลอไรด์ 

              
รูปที ่5 ผลการทดสอบสารยบัยั้งการเกดิสนิมประเภทผสมเพิม่ปริมาณต่างๆ  กนั  ใน

ช้ินตัวอย่าง W/B เท่ากบั 0. 6 ทีผ่สมคลอไรด์เร่ิมต้นร้อยละ  4.0  
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รูปที ่6 ผลการทดสอบสารยบัยั้งการเกดิสนิมประเภทผสมเพิม่ปริมาณต่างๆ  กนั  ใน

ช้ินตัวอย่าง W/B เท่ากบั 0. 6 ทีผ่สมคลอไรด์เร่ิมต้นร้อยละ  4.0  
 

3.2  ประสิทธิภาพของสารยบัยั้งการเกดิสนิม ประเภทสารทาเคลอืบทีผ่วิคอนกรีต 
จากผลการทดสอบดงัแสดงในรูปท่ี 7 ซ่ึงไม่มีคลอไรด์ตั้งแต่เร่ิมตน้  พบว่าการใช้

งานสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภททาท่ีผิวคอนกรีตท่ีไม่มีคลอไรดผ์สมอยู่  มีแนวโนม้ท่ีจะเร่ง
การเกิดสนิมของช้ินตวัอยา่ง เม่ือเทียบกบัช้ินตวัอยา่งท่ีไม่ไดท้าสารยบัย ั้งการเกิดสนิม 

ในกรณีท่ีช้ินตวัอยา่งท่ีมี W/B เท่ากบั  5.0 และคลอไรดผ์สมอยูร้่อยละ   5.0  พบว่าใน
ช่วงแรกมีการเกิดสนิมข้ึนในตวัอยา่งท่ีไม่มีการทาสารยบัย ั้งการเกิดสนิม  และตวัอย่างท่ีมีการ
ทาสารยบัย ั้งการเกิดสนิมตามปริมาณท่ีแนะน าของผูผ้ลิต  แต่ตวัอยา่งท่ีทาสารยบัย ั้งปริมาณ   2 
เท่าของค าแนะน า สามารถยบัย ั้งการเกิดสนิมได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 8  

ในกรณีของช้ินตัวอย่างท่ีมีการผสมคลอไรด์ร้อยละ   5.8  พบว่าในช่วงแรกช้ิน
ตวัอย่างมีการเกิดสนิมในทุกช้ินตวัอย่าง  และสารยบัย ั้งการเกิดสนิมชนิดทาท่ีผิวไม่สามารถ
ยบัย ั้งการเกิดสนิมได ้ ดังแสดงในรูปท่ี 9  อย่างไรก็ตาม  การเกิดสนิมมีแนวโน้มลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีทดสอบ  ซ่ึงอาจเกิดจาปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ของซีเมนตเ์อง  หรือเกิดจากการแทรกซึม
ของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมจากผิวคอนกรีตจนไปถึงผิวเหล็กเสริมต้องใช้เวลา  จึงจะเห็น
ประสิทธิภาพของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมได ้
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รูปที ่7 ผลการทดสอบสารยบัยั้งการเกดิสนิมประเภททาทีผ่วิคอนกรีตปริมาณต่างๆ 

กนั ในช้ินตัวอย่าง W/B เท่ากบั 0.5 ทีข่งัสารละลายคลอไรด์ 

               
รูปที ่8   ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกดิสนิมประเภททาที่ผิวปริมาณต่างๆ  กนั  ใน

ช้ินตัวอย่าง W/B เท่ากบั 0. 6 ทีผ่สมคลอไรด์เร่ิมต้นร้อยละ  4.0  

               
รูปที ่9   ผลการทดสอบสารยับยั้งการเกดิสนิมประเภททาที่ผิวปริมาณต่างๆ  กนั  ใน

ช้ินตัวอย่าง W/B เท่ากบั 0. 6 ทีผ่สมคลอไรด์เร่ิมต้นร้อยละ  4.0  
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4. สรุปผลการวจิัย  

  สารยบัย ั้งชนิดผสมเพิ่ม  มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเกิดสนิมทั้งคลอ
ไรดท่ี์มาจากภายใน และคลอไรดจ์ากภายนอก 

  ประสิทธิภาพของสารยบัย ั้งชนิดผสมเพิ่ม  ข้ึนอยู่กบัปริมาณการใช้งาน 
สัดส่วนผสมคอนกรีต  และปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีต  อย่างไรก็ตาม  ปริมาณคลอไรด์ท่ี
สามารถใชง้านสารยบัย ั้งการเกิดสนิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูร่ะหว่างร้อยละ   5.0  ถึง   5.8  โดย
น ้าหนกัของวสัดุประสาน โดยข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน  

   สารยบัย ั้งชนิดทาท่ีผิวคอนกรีตไม่เหมาะส าหรับโครงสร้างใหม่  ท่ีไม่มี
การปนเป้ือนของคลอไรด์  เพราะมีแนวโนม้ในารเร่งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม  แต่สามารถ
ยบัย ั้งการเกิดสนิมในกรณีโครงสร้างมีการปนเป้ือนของคลอไรด์  โดยประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบั
ปริมาณคลอไรด ์และอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 

  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทอ่ืนๆ ท่ี
นิยมใชก้นัในประเทศไทยเพิ่มเติม 
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การเทคอนกรีตทับหน้า 

(Overlay concrete) 
คุณบุญรอด คุปตทิัฬหิ 

บริษทั ผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้างจ ากดั (CPAC) 

 

การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay concrete) หมายถึง การเทวสัดุ ไดแ้ก่ คอนกรีต
ทบัหน้าบนพื้นคอนกรีตเดิมท่ีมีอยู่ มกันิยมใช้ซ่อมแซมผิวหน้าพื้นคอนกรีตเดิมท่ีสึกกร่อน 
เสียหาย หรือตอ้งการปรับปรุงผวิหนา้พื้นเดิมใหแ้ขง็แกร่งข้ึน    

รูปแบบการเทคอนกรีตทบัหนา้ (Overlay concrete) ท่ีนิยมท ากนัมี 3 แบบ ไดแ้ก่    
1. การเททบัหนา้แบบเช่ือมประสานสมบูรณ์ (Fully Bonded Overlay)   
เป็นการเททบัหนา้ภายหลงัจากระเทาะผิวพื้นเดิมใหข้รุขระ, ท าความสะอาดพื้นผิว 

และทาวสัดุเช่ือมประสาน  (Bonding agent) ก่อนเทคอนกรีตทบัหนา้ตามลงไป รูปแบบการเท
ประเภทน้ี ความหนาของคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ (Overlay) มกัจะนอ้ยกว่า 5.0 เซนติเมตร แต่
สามารถเทท่ีความหนามากกวา่น้ีได ้การใชว้สัดุเช่ือมประสานเพื่อใหค้อนกรีตท่ีเทใหม่เช่ือมกบั
พื้นเดิมไดดี้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเททบัหนา้เป็นชั้นบางๆ 

2. การเททบัหนา้แบบเช่ือมประสานบางส่วน (Partially Bonded Overlay) 
เป็นการเททับหน้าบนพื้นผิวท่ีท าความสะอาดแลว้ แต่ไม่ได้กระเทาะผิวเดิมให้

ขรุขระ ก่อนทาวสัดุเช่ือมประสาน (Bonding Agent) และเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

3. การเททบัหนา้แบบไม่เช่ือมประสาน (Unbonded Overlay) 
เป็นการเทคอนกรีตทบัหน้า (Overlay) โดยมีการปูวสัดุบนพื้นเดิมก่อนจะเท

คอนกรีตใหม่ลงไป วสัดุท่ีปูจะท าใหพ้ื้นเดิมกบัคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ใหม่ไม่ประสานติดกนั  



 

 

 

การเททบัหนา้วธีิน้ี มกัใชเ้ม่ือพื้นคอนกรีตเดิมอยูใ่นสภาพท่ีไม่ดี เช่น มีรอยแตกร้าว มีการเป้ือน
ของน ้ามนั เป็นตน้   

การท า พื้นคอนกรีตทบัหน้ามีขอ้ควรค านึงหลายประเด็น ได้แก่ ความหนาของ
คอนกรีตท่ีเททบัหนา้ (Thickness of Overlay), วสัดุเช่ือมประสานท่ีใช้ (Bonding Agent), การ
ท ารอยต่อ (Joint), และส่วนผสมคอนกรีตท่ีใช ้ (Concrete Mix Proportion) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหนาของชั้นเททบัหนา้ (Thickness of Overlay) 
ความหนาของชั้นคอนกรีตเททบัหนา้ (Thickness of Overlay) สามารถก าหนดได้

ตามประเภทของการเททบัหนา้ (Overlay) ไดด้งัน้ี 

1.1 การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานสมบรูณ์ (Fully Bonded Overlay) 
ความหนาต ่าสุดท่ีเทไดอ้ยูท่ี่ 2.5 – 5.0 เซนติเมตร โดยจะตอ้งเททบัหนา้พื้นเดิมท่ีอยู่

ในสภาพดี สะอาดแขง็แรง ปราศจากรอยแตกร้าว  
การเทคอนกรีตทบัหน้าท่ีมีความหนาต ่ากว่า 2.5 เซนติเมตร มีโอกาสเกิดการ

แตกร้าว (Cracking), เกิดการโก่ง (curling) และหลุดร่อนของชั้นเททบัหนา้ไดม้าก เน่ืองจาก
โดยทัว่ไปการเทคอนกรีตทบัหนา้ท่ีมีความหนานอ้ย จะใชค้อนกรีตท่ีผสมดว้ยหินขนาดเลก็กว่า 
3/8 น้ิว (10 มิลลิเมตร) และใส่ปริมาณทรายมากกว่าปกติ ท าให้ใช้น ้ าในการผสมคอนกรีต
มากกว่าปกติ จึงเกิดการหดตวัของคอนกรีต (Shrinkage) มากกว่าคอนกรีตปกติท่ีใชหิ้นขนาด
ใหญ่ และใส่ทรายในส่วนผสมนอ้ย 

1.2  การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานบางส่วน (Partially Bonded Overlay) 
และ การเททับหน้าแบบไม่เช่ือมประสาน (Unbonded Overlay) 

ความหนาต ่าสุดของการเททบัหนา้ (Overlay) สองประเภทน้ีอยูท่ี่ 10.0 เซนติเมตร 
พื้นเดิมจะตอ้งสามารถท าหนา้ท่ีเป็นชั้นรองของวสัดุเททบัหนา้เป็นอยา่งดี ไม่มีการแตกร้าว จึง
จะสามารถใชก้ารเททบัหนา้วธีิได ้ 

 



 

 

 
การพื้นท่ีใช้งานขนาดเบาจนถึงการใช้งานหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน อาจท าให้

ระดบัของพื้นท่ีแททบัหนา้แลว้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากความหนาของคอนกรีตท่ีเท
ทบัหนา้ค่อนขา้งมาก วธีิการเททบัหนา้ดงักล่าวจึงเหมาะส าหรับงานท่ีไม่ค านึงถึงระดบัของพื้น
หลงัจากเททบัหนา้ใหม่แลว้  

ถึงแมว้า่จะมีการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของพื้นเดิมดา้นล่างก่อนการเททบัหนา้ รอย
แตกเหล่านั้นอาจจะส่งผลลามข้ึนมาท่ีชั้นคอนกรีตเททบัหนา้ในภายหลงัได ้จึงควรใส่ตะแกรง
เหลก็เสริมปริมาณพอเหมาะเพื่อยดึรอยแตกท่ีอาจเกิดข้ึนใหเ้ขา้ดว้ยกนั  

2. วสัดุเช่ือมประสาน (Bonding Grout) 
วสัดุเช่ือมส าหรับการเททบัหน้าแบบมีการเช่ือมประสาน (Bonded Overlay) 

สามารถใชปู้นทรายท่ีผสมดว้ยสัดส่วน ปูนปอร์ตแลนดป์ระเภทท่ีหน่ึง   1 ส่วน ทราย 1 ส่วน 
น ้ า ½ ส่วน (โดยน ้ าหนกั) ผสมให้เขา้กนัเป็นครีมขน้ เทบนพื้นคอนกรีตเดิมบางๆ ก่อนจะเท
คอนกรีตทบัหนา้ลงไป ส าหรับพื้นท่ีใชง้านหนกั เช่น   พื้นท่ีจอดรถ หรือพื้นโรงงาน ควรผสม
วสัดุเช่ือมประสานดว้ยลาเทกซ์ (Latex) หรือ อีพ๊อกซ่ี (Epoxy modified) ลงไปดว้ย เพื่อเพิ่ม
ก าลงัแรงแรงดึงของวสัดุเช่ือมประสาน ท าให้การยดึเช่ือมประสานของพื้นเดิมกบัคอนกรีตเท
ทบัหนา้ มีความแขง็แรงมากข้ึน 

3. ส่วนผสมคอนกรีต 
คอนกรีตท่ีใช ้เททบัหนา้จะตอ้งมีอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน (Water to binder 

ratio) ท่ีต  ่า เพื่อใหค้อนกรีตเททบัหนา้มีก าลงัอดัท่ีสูง สามารถรับการขดัสีไดดี้ มกัใชหิ้นขนาด
โตสุดตั้งแต่ 1- 3/8  น้ิว (25-10 มิลลิเมตร) ซ่ึงข้ึนกบัความหนาของพื้นท่ีเททบัหนา้  

การหดตวั(Shrinkage) ของคอนกรีต ท่ีเททบัหนา้หลงัจากคอนกรีตแขง็ตวัและแหง้
ท าใหเ้กิดการแตกร้าว (Cracking) ของคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ไดม้าก ดงันั้นควรใชค้อนกรีตท่ีมี
อตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน (Water to binder ratio) ต  ่าสุดท่ี 0.40-0.45 ปูนซิเมนตข์ั้นต ่า
เท่ากบั 360 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร สามารถใชน้ ้ ายาลดน ้ าอยา่งมาก (Superplasticizer) เพื่อ
ลดน ้ าท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีตได ้ค่ายบุตวั (Slump) ท่ีเหมาะสมของคอนกรีตควรมีค่าไม่เกิน 
เซนติเมตร ส าหรับคอนกรีตทัว่ไป  กรณีผสมน ้ายาลดน ้าอยา่งมาก (Superplasticizer)  ควร 



 

 

 

ระมดัระวงัไม่ใหค้อนกรีตเหลวเกินไปเน่ืองจากจะเกิดการแยกตวัของคอนกรีต ท าใหมี้มอร์ตา้ร์
ลอยข้ึนมาท่ีผวิหนา้มาก ส่งผลใหก้ารรับแรงขดัสี และความแขง็แกร่งของพื้นคอนกรีตทบัหนา้
ต ่าลง 

4. การท ารอยต่อ (Jointing)   
ถา้หากพื้นคอนกรีตเททบัหนา้ มีการปูวสัดุปิดทบัหน้าในภายหลงั เช่น กระเบ้ือง

ยาง ซ่ึงหากมีรอยแตกร้าวเกิดข้ึนท่ีคอนกรีตเททบัหนา้ แลว้ไม่ส่งผลต่อวสัดุท่ีปิดทบัหนา้นั้นๆ  
อาจไม่จ าเป็นตอ้งท ารอยต่อกไ็ด ้แต่ส าหรับพื้นท่ีไม่มีการปิดทบัหนา้ใหท้ ารอยต่อระหว่างแผ่น
พื้น (Contraction joint) เพื่อควบคุมไม่ใหเ้กิดการแตกร้าวกระจายทัว่ไปบนพื้นคอนกรีตท่ีเททบั
หนา้ 

การท ารอยต่อระหวา่งแผน่พื้น (Contraction joint) ควรท าใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบัพื้น
คอนกรีตเดิม เพื่อใหพ้ื้นส่วนบน ท่ีเป็นคอนกรีตเททบัหนา้ (Overlay) และส่วนล่าง เคล่ือนตวั
ไปดว้ยกนั รอยต่อน้ีให้ตดัทะลุตลอดความหนาของพื้นคอนกรีตท่ีเทใหม่ (Overlay) เพื่อให้
มัน่ใจว่ารอยต่อของส่วนท่ีเททบัหนา้กบัรอยต่อของพื้นเดิมขา้งใตมี้แนวตรงกนั ระยะเวลาการ
ตดัรอยต่อ (Saw Cut) ควรท าทนัทีหลงัจากคอนกรีตแขง็ตวัแลว้ การตดัรอยต่อท่ีชา้เกินไปท าให้
เกิดการแตกร้าวข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเทคอนกรีตทบัหนา้ท่ีมีการหดตวัสูง เช่น ใชปู้นซีเมนตใ์น
ปริมาณสูงเป็นตน้ 

 ในบริเวณท่ีมีการยดึร้ังจากโครงสร้างท่ีติดแน่นไม่เคล่ือนตวั เช่น เสา ผนงั จะตอ้ง
ท ารอยต่อระหว่างพื้นกบัเสา หรือผนงั (Isolation joint) ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้สมอ หาก
โครงสร้างเดิมมีการท ารอยต่อเพื่อการขยายตวั (Expansion joint) พื้นคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ใหม่ 
(Overlay) จะตอ้งท ารอยต่อในลกัษณะเดียวกนัดว้ย 

หลงัจากท ารอยต่อแลว้ จะตอ้งอุดรอยต่อดว้ยวสัดุยาแนว (Joint filling) ท่ีผลิตมา
เฉพาะ เพื่อไม่ให้รอยต่อท่ีท าไวเ้กิดการบ่ินของขอบรอยต่อหลงัจากใชง้านแลว้ ประเภทของ
วสัดุยาแนวใหป้รึกษาจากผูผ้ลิตใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้านของพื้น 

ดว้ยการเทคอนกรีตทบัหนา้บนพื้นเดิม เสมือนกบัการท าพื้นคอนกรีตใหม่ ดงันั้น 
การท ารอยต่อระหวา่งแผน่พื้น (Contraction Joint) และรอยต่อระหวา่งพื้นกบัเสาหรือก าแพง  



 

 

 

(Isolation Joint) ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวทุ้กประการ กรณีท่ีเทคอนกรีตทบัหน้า
หนา 10 เซนติเมตร รอยต่อท่ีท าใหม่บนคอนกรีตเททบัหนา้จะตอ้งอยู่ในแนวเดียวกบัรอยต่อ
ของพื้นเดิมขา้งล่าง เพื่อป้องกนัการแตกร้าวท่ีส่งผลจากรอยต่อของพื้นเดิมดา้นล่าง 

5. เหลก็เสริม (Reinforcement) 
5.1 การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานสมบรูณ์ (Fully Bonded Overlay) 
ในกรณีท่ีมีการเททบัหนา้คอนกรีตประเภทน้ี หากความหนาของคอนกรีตเททบั

หนา้มีความหนาไม่มากจะไม่นิยมใส่เหลก็เสริมบนคอนกรีตท่ีเททบัใหม่ 

5.2 การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานบางส่วน (Partially Bonded Overlay) 
และ การเททับหน้าแบบไม่เช่ือมประสาน (Unbonded Overlay) 

การใส่เหล็กเสริมส าหรับการเททบัหนา้ประเภทน้ี มีวตัถุประสงค ์เหมือนกบัการ
ก่อสร้างพื้นทัว่ไป คือเพื่อยดึรอยแตกท่ีเกิดท่ีเกิดข้ึนใหป้ระสานชิดกนั ท าใหร้อยแตกไม่กวา้ง
มากจนเป็นปัญหาต่อการใชง้านหรือต่อการบ ารุงรักษาในภายหลงั  ปริมาณเหลก็เสริมใหใ้ชอ้ยู่
ในช่วง 0.1-0.15 % ของพื้นหนา้หนา้ตดัของพื้นท่ีเททบัหนา้ เหลก็เสริมท่ีใส่ใหห้ยดุท่ีรอยต่อท่ี
ท าไว ้โดยไม่วางเหลก็ผา่นรอยต่อ เพื่อใหร้อยต่อสามารถเคล่ือนตวัไดเ้ตม็ท่ี 

ต าแหน่งของเหลก็เสริมท่ีใส่ใหอ้ยูใ่นระดบั 5.0 เซนติเมตร จากผิวหนา้พื้นท่ีเททบั
หนา้ดว้ยปริมาณเหล็กเสริมและต าแหน่งท่ีวางเหล็กพอเหมาะ จะสามารถควบคุมความกวา้ง
ของรอยแตกใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ   

 

หมายเหตุ 
1. ข้อแนะน านีส้ าหรับการเททับหน้าบนพืน้บนดิน (Slab on Grade) เท่านั้น 

การเททับหน้าบนพืน้โครงสร้างคอนกรีต อาจจะแตกต่างจากค าแนะน านี ้
2. ข้อแนะน านี้ไม่สามารถใช้ได้กับการเทคอนกรีตทับหน้าบนแผ่นพื้น

ส าเร็จรูป  ให้ปฏิบติัตามค าแนะน าของผู้ผลิตแผ่นพืน้ส าเร็จรูป 



 

 

 

เอกสารอ้างองิ 
Portland Cement Association, Resurfacing Concrete Floor ; 1996, USA 
 
ขั้นตอนการท างานเทคอนกรีตทับหน้าแบบเช่ือมประสาน (Bonded Overlay) 

 
1. การเตรียมพืน้ท่ี 
พื้นผิวคอนกรีตควรมีลกัษณะหยาบ อาจใช้เคร่ืองสกดัผิวหน้าหรือกรีดหน้าลาย เพื่อช่วยให้
ผิวหนา้คอนกรีตมีความหยาบเพียงพอ  และควรท าความสะอาดเอาฝุ่ นท่ีผิวหนา้ออกจนหมด 
เพื่อช่วยใหค้อนกรีตท่ีเททบัหนา้สามารถยดึเกาะกบัคอนกรีตเดิมไดดี้ 
 

                                                                                                 
                                                                           การเตรียมพืน้ผิวหน้างาน 

ควรมีการพ่นหรือขังน ้ าท่ีผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันพื้นคอนกรีตดูดซับน ้ าจาก
คอนกรีตท่ีทบั เพราะอาจท าใหค้อนกรีตเกิดการหลุดร่อน แตกร้าวได ้

                                                            
                                                                  การขงัน า้ท่ีผิวคอนกรีตเดิม 



 

 

 
ก่อนการเทคอนกรีต จะตอ้งซับน ้ าท่ีผิวหน้าคอนกรีต  ไม่ให้มีน ้ าขงัก่อนการเท

คอนกรีต เพื่อป้องกนัไม่ใหค้อนกรีตก าลงัอดัตก 
 

                                                          
                                                                    การซับน า้ท่ีผิวคอนกรีต 
 

ควรทาน ้ ายาเช่ือมประสานคอนกรีต (Bonding Grout)* ก่อนท าการเทคอนกรีต 
เพื่อให้คอนกรีตท่ีเททบัหน้าสามารถยึดติดกบัคอนกรีตเดิมไดเ้ป็นอย่างดี ควรทาน ้ ายาเช่ือม
ประสานก่อนการเทประมาณ 15-30 นาที และเทคอนกรีตก่อนหนา้ยาเช่ือมประสานแหง้ 

 

                                  
                                                          การทาน า้ยาเช่ือมประสานคอนกรีต 
                              *การใช้น า้ยาเช่ือมประสานคอนกรีตควรปฏิบติัตามค าแนะน าของผู้ผลิตน า้ยา 
 
 
 
 



 

 

 
การทาน ้ายาเช่ือมประสาน 
 
2. การท ารอยต่อ (Jointing) 
- การท ารอยต่อระหว่างแผ่นพืน้ (Contraction Joint)    เสนอเพ่ือพิจารณา รอยืนยนัจาก
ข้อมลูอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
ควรมีการท ารอยต่อเพื่อแบ่งช่วงการเท (Contraction Joint) โดยใชแ้ถบพลาสติกหรือโฟมกั้น
เป็นขอบแบ่งเป็นช่วงๆ ในการแบ่งช่วงควรมีอตัราส่วนความสั้นต่อดา้นยาวของพื้นท่ีท่ีจะเท 
ควรมีอตัราส่วนประมาณ 1:1.5 และความยาวตอ้งไม่เกิน 36 เท่าของความหนาของคอนกรีตท่ี
ใชใ้นการปรับระดบั 

 

                                      
                                                                        การท ารอยต่อ 

 
- การท ารอยต่อระหว่างแผ่นพืน้กบัเสาหรือก าแพง (Isolation Joint) 
การท ารอยต่อระหว่างพื้นกบัเสา ก าแพง หรือ ขอบแบบ (Isolation Joint) เป็นการป้องกนัการ
แตกร้าวท่ีเกิดจากการยึดร้ัง ซ่ึงอาจท าใดโ้ดยใชโ้ฟมวางรอบๆ หรือใชเ้ทปกาวแปะบริเวณพื้น
และผนงัเพื่อใหไ้ม่เกิดการแตกร้าวบริเวณขอบของพื้นท่ีท าการปรับระดบั  
 
 
 
 



 

 

 

                                           
                                                     การท ารอยต่อระหว่างพืน้กบัขอบแบบ 

3. การบ่มคอนกรีต 
- ควรเร่ิมบ่มคอนกรีตทนัทีท่ีมีการเทเสร็จเพื่อป้องกนัการเกิดการแตกร้าวแบบพลาสติก 
(Plastic Shrinkage Crack) อาจใชก้ารพรมน ้า หรือ คลุมพลาสติกกไ็ด ้
 

                           
                                                               การบ่มคอนกรีตหลงัจากเทเสร็จ 

- ควรบ่มช้ืนต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 7 วนัเพื่อลดปัญหาการแตกร้าวแบบแหง้ (Drying Shrinkage 
Crack) 

                                       
                                                 การบ่มคอนกรีตหลงัจากคอนกรีตแขง็ตัวแล้ว 



 

 

 

แนวทางการออกแบบอาคารต้านทานการก่อการร้าย 

ตอนที ่1 ระยะยนืห่าง (Standoff Distance) ต า่สุดทีย่อมให้ 

Guideline for Designing Building against Terrorism 

Part 1: Minimum Standoff Distance 

 

ปิต ิสุคนธสุขกลุ 

รองศาสตราจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 

(บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในงานสัมนาวิชาการเร่ืองคอนกรีตภายใต้แรงระเบิด  

หากท่านผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยติดต่อผ่าน

ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย) 

 

 



 

 

 

ทัว่โลก ภยัจากการก่อการร้ายไดข้ยายตวัอยา่งกวา้งขวาง ประเทศไทยเองกไ็ดเ้ผชิญ

กับเหตุการณ์ก่อการร้ายท่ีรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ การ

ออกแบบอาคารให้มีสมรรถนะหรือความสามารถในการตา้นทานแรงระเบิดหรือการก่อการ

ร้ายในทุกๆรูปแบบนั้นไม่นอกเหนือความสามารถของวศิวกรและอยูใ่นข่ายท่ีสามารถท าได ้แต่

ค่าใชจ่้ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อใหท่ี้มีความสมรรถนะสูงขนาดนั้นจะค่อนขา้ง

สูง 

ในอดีตอาคารส านักงานหรือหน่วยงานทางราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา

มกัจะไดรั้บการออกแบบให้แข็งแรงและมีความสามารถในการตา้นทานการก่อการร้ายใน

หลายๆรูปแบบ ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคารลกัษณะดังกล่าวมกัจะสูง 

ดังนั้นกระทรวงกลาโหม ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการจัดท ามาตราฐานท่ีเรียกว่า

มาตราฐานขั้นต ่าของกระทรวงกลาโหมส าหรับอาคารตา้นทานการก่อการร้าย (DoD Minimum 

Antiterrorism Standards for Building) โดยตั้งอยูบ่นปรัชญาพื้นฐานท่ีว่า การท่ีจะออกแบบ

อาคารใหมี้ความสามารถในการป้องกนัเหตุร้ายในทุกรูปแบบนั้นอาจจะมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

แต่ดว้ยการจดัระดบัของการป้องกนัท่ีเหมาะสมสามารถท าใหค่้าใชจ่้ายในการป้องกนัลดลงได ้

ระดบัของการป้องกนัมีเป้าหมายท่ีการลดความเส่ียงของการเสียชีวิตจ านวนมากอนัเป็นผลมา

จากการก่อการร้าย 

มาตราฐานดังกล่าวประกอบไปด้วย 23 มาตราฐานย่อย ซ่ึงถา้สามารถน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัส านกังานหรือหน่วยงานท่ีจ าเป็นได ้กจ็ะท าใหอ้าคารในส านกังานมีสมรรถนะ

ในการตา้นทานการก่อการร้ายไดถึ้งแมจ้ะใชก้ารก่อสร้างแบบธรรมดาโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการ

วเิคราะห์เพิ่มเติม (Conventional Construction without Analysis) 

 



 

 

 

มาตราฐาน 23 มาตราฐาน ประกอบไปดว้ย 

Standard 1:   Minimum standoff distance (ระยะยืน่ห่างต ่าสุด) 

Standard 2:   Building separation (ระยะห่างระหวา่งอาคาร) 
Standard 3:  Unobstructed space (พื้นท่ีท่ีไม่มีส่ิงก าบงั) 
Standard 4:    Drive-up and Drop-off (บริเวณจอดรับส่ง) 
Standard 5:   Access road (ถนนเขา้สู่ส านกังาน) 
Standard 6: Parking beneath buildings or on rooftops (พื้นท่ีจอดรถใตดิ้นและบน

หลงัคา) 
Standard 7:   Progressive collapse avoidance (การป้องกนัการพงัทลายแบบต่อเน่ือง) 
Standard 8:   Structural isolation (การแยกจากกนัของอาคาร) 
Standard 9:  Building overhangs (ส่วนยืน่ของอาคาร) 
Standard 10: Exterior masonry wall (ผนงัคอนกรีตภายนอก) 
Standard 11:  Windows and glazed doors (กระจกประตูหนา้ต่าง) 
Standard 12:  Building Entrance Layout (ท่ีตั้งทางเขา้อาคาร) 
Standard 13: Exterior doors (ประตูดา้นนอก) 
Standard 14: Mailrooms (หอ้งเอกสาร พสัดุ จดหมายจากภายนอก) 
Standard 15: Roof access (ทางข้ึนหลงัคา) 
Standard 16:  Overhead mounted architectural features (ช้ินส่วนตกแต่งท่ีแขวนจาก

ดา้นบน) 
Standard 17: Air intake (ช่องดูดลมเขา้) 
Standard 18: Mailroom ventilation (ระบบระบายอากาศของไปรษณีย)์ 
Standard 19:  Emergency air distribution shutoff (ระบบตดัการระบายอากาศฉุกเฉิน) 
Standard 20:  Utility distribution and installation (การวางต าแหน่งและติดตั้งงานระบบ) 
Standard 21:  Equipment bracing (การยดึจบัอุปกรณ์งานระบบ) 



 

 

 
Standard 22: Under-building access (ทางเขา้ใตอ้าคาร) 
Standard 23: Mass notification (ระบบเตือนภยั) 

 

Standard 1:  Minimum standoff distance (ระยะยืน่ห่างต ่าสุด) 

ในบทความน้ีจะกล่าวเฉพาะมาตราฐานท่ี 1 ระยะยนืห่างต ่าสุด (Minimum Standoff 

Distance) ซ่ึงหมายถึงระยะห่างต ่าสุดท่ียอมใหร้ะหวา่งอาคารกบัพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีอาจจะ

ถูกการวางระเบิด (เช่น พื้นท่ีจอดรถ หรือ ถนนใหญ่ เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีจะถูก

โจมตีดว้ยระเบิดในปริมาณมากซ่ึงน าเขา้มาทางรถยนตห์รือรถบรรทุก) โดยระยะยนืห่างต ่าสุด

ท่ียอมใหเ้ป็นถือเป็นหน่ึงในมาตราการณ์หลกัของมาตราฐานน้ี เน่ืองจากวา่เป็นมาตราการณ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและมีค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด (ในกรณีท่ีส านกังานมีพื้นท่ีเพียงพอ) โดยอาคารใดก็

ตามท่ีมีระยะยนืห่างผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนดให ้ อาคารดงักล่าวสามารถท่ีจะถูกใชง้านไดเ้ลย

โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความสามารถในการตา้นทานแรงระเบิด 

การประยกุตใ์ชร้ะยะยนืห่างต ่าสุดสามารถท าไดโ้ดยง่ายถา้ส านกังานหรือ

หน่วยงานนั้นอยูใ่นระหว่างการออกแบบก่อสร้าง หรืออยูภ่ายใตก้ารซ่อมบ ารุงขนานใหญ่ แต่

ส าหรับส านกังานหรือหน่วยงานเดิมท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั การประยกุตใ์ชร้ะยะยนืห่างอาจจะเป็นไป

ไดย้าก ในกรณีท่ีระยะยนืห่างมีค่าไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนดให ้ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์

เพิ่มเติมเพื่อใหอ้าคารมีสมรรถนะหรือความสามารถในการตา้นทานแรงระเบิดไดต้ามระยะห่าง

ท่ีมี มาตราฐาน DoD Minimum Antiterrorism Standards for Building ก าหนดระยะยนืห่าง

ต ่าสุดของอาคารเป็นไปดงัแสดงในตารางดา้นล่างน้ี 

 

 



 

 

ตารางที ่1 DoD Minimum Antiterrorism Standards for New and Existing Building 

Location 
ท่ีตั้ง 

 
 
 

Building Category 
ประเภทของ
อาคาร 

 
 
 

Applicable 
Level of 

Protection 
 

ระดับของ
การ

ป้องกนั 

Minimum Standoff Distance Requirement 
ระยะยืนห่างท่ีต้องการ 

Standoff Distances for 
Conventional Construction 

(m) 
ระยะยืนห่างส าหรับการ
ก่อสร้างแบบธรรมดา (ม) 

Effective 
Standoff 

Distance (m) 
ระยะยืนห่าง

ประสิทธิผล (ม) 
Controlled 

perimeter or 
roadway & parking 

without a 
controlled 
perimeter 
เขตควบคุม 

หรือ  
ถนนและท่ีจอดรถท่ี
ไม่มีการจดัเขต

ควบคุม 

Billeting Building Low 45 25 
อาคารพกัอาศยั 

   Primary 
Gathering 
Buildings Low 45 25 

อาคารรวมหลกั 
   

Inhabited 
Building 

อาคารท่ีถูกใชง้าน 
 

Very low 
 
 

25 
 
 

10 
 
 

Roads & parking 
within controlled 

perimeter 
 

ถนนและท่ีจอดรถ
ภายในเขตควบคุม 

 

Billeting Building Low 25 10 
อาคารพกัอาศยั 

   Primary 
Gathering 
Buildings Low 25 10 

อาคารรวมหลกั 
   Inhabited Very low 10 10 



 

 

Building    
อาคารท่ีถูกใชง้าน 

Trash Container 
ถงัขยะ 

 
 
  

Billeting Building Low 25 10 
อาคารพกัอาศยั 

   Primary 
Gathering 
Buildings Low 25 10 

อาคารรวมหลกั 
   Inhabited 

Building Very low 
 

10 
 

10 
 อาคารท่ีถูกใชง้าน 

 

ตัวอย่างผงัอาคารทีอ่อกแบบตามระยะยนืห่างต ่าสุดทีย่อมให้ 

ตวัอยา่งท่ีน ามาเสนอเป็นลกัษณะของกลุ่มอาคารท่ีประกอบไปดว้ยอาคารหลกั 2 

อาคาร อาคารท่ีถูกใชง้าน 2 อาคาร และเป็นกลุ่มของอาคารท่ีมีการจดัเขตควบคุม (Control 

perimeter) โดยแบ่งโซนของอาคารออกเป็นโซนควบคุม (Exclusive Zone) และโซนไม่ควบคุม 

(Non-Exclusive zone) โดยเน่ืองจากท่ีจอดรถอยูใ่นเขตควบคุมระยะห่างจากอาคารหลกัจนท่ี

พื้นท่ีจอดรถต ่าสุดท่ียอมใหคื้อ 25 ม ส่วนถนนดา้นนอกท่ีอยูน่อกเขตควบคุมกใ็หมี้ระยะห่าง

จากอาคาร 45 ม ระยะห่างระหวา่งอาคารหลกัคือ 10 ม เพื่อป้องกนัการถล่มหรือลม้ลงมาชนกนั 

ในบทความคร้ังหนา้จะไดมี้การพดูเพิ่มเติมในส่วนของค าจ  ากดัความและมาตราฐานอ่ืนๆท่ี

ส าคญั 

 

 



 

 

 

                  

ค าอธิบายเพิม่เติม  

1. ประเภทของอาคาร (Building Category)  สามารถแบ่งได้ดังนี ้

1.1 อาคารพักอาศยั (Billeting)   อาคารหรือส่วนหน่ึงของอาคารท่ีมีบคุคลากร

มากกว่า 11 คนขึน้ไป (ไม่มีผู้ติดตาม) เข้าพักอาศยัอยู่เสมอ ท้ังนี ้รวมอาคารพักอาศยัท่ีจัดสร้าง

ขึน้ช่ัวคราวในระหว่างการท างาน    

1.2 อาคารท่ีถกูใช้งาน (Inhabited Building)  อาคารหรือส่วนของอาคารท่ีมี

บคุคลากรอยู่ตั้งแต่ 11 คนขึน้ไปเข้าใช้งานอยู่เป็นประจ าและมีความหนาแน่นของผู้ใช้งาน

มากกว่า 1 คนต่อ 40 ตารางเมตร ในกรณีท่ีอาคารท้ังหมดมีบคุคลากรมากกว่า 11 คน แต่มีความ 

Primary
 Structures

Unobstructed Space

Uninhabited Building

Exclusive Zone

Controlled Perimeter

(Fence, Barrier)

Parking

P
ar

k
in

g

Non-Exclusive Zone

Controlled Perimeter

(Fence, Barrier)



 

 

 

หนาแน่นไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด ให้คิดเฉพาะส่วนท่ีเกินเป็นส่วนของอาคารใช้งาน ส่วนท่ีไม่เกิน

ให้คิดเป็นพืน้ท่ีความหนาแน่นต า่ (Low Occupancy)  

1.3 อาคารรวมหลกั (Primary Gathering Building)  อาคารท่ีถกูใช้งานท่ีมี

บคุคลากรของส านักงานอยู่ตั้งแต่ 50 คนขึน้ไปเข้าใช้งานอยู่เป็นประจ า ส่วนของอาคารท่ีถกูใช้

งานสามารถถกูพิจารณาเป็นส่วนของอาคารรวมหลกัถ้าบริเวณนั้นมีความหนาแน่นของ

บคุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ของอาคารใช้งาน (1 คนต่อ 40 ตารางเมตร) และมีบคุคลากรอยู่เกิน 

50 คนขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


