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ในปัจจุบนัวสัดุประเภท Composites หรือ Fiber Reinforced Plastic (FRP) มีการ
น ามาใชง้านดา้นการเสริมก าลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็อยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีความ
สะดวกในการติดตั้ง สามารถประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ มีน ้าหนกัเบา ความแขง็แรง
สูง และไม่เป็นสนิม แต่ในขณะเดียวกนั ก็เร่ิมพบปัญหาของการใช้ FRP Composites ใน
ลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในงานท่ีเจา้ของงานหรือผูค้วบคุมงานขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการเสริมก าลงัดว้ยวสัดุดงักล่าว หรือในบางคร้ังเกิดจากความ
เข้าใจผิดของผูอ้อกแบบ ซ่ึงอาจท าให้ประสิทธิภาพของการเสริมก าลังลดลงหรืออาจเกิด
อนัตรายได ้ ขอ้จ ากดัและขอ้พึงระวงัในการใชง้านวสัดุ FRP Composites ในงานเสริมก าลงั
โครงสร้าง สามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 

 
1. ดา้นการเลือกใชว้สัดุ 

1.1. การเลือกชนิดของเส้นใย เส้นใยท่ีมกัใชใ้นงานเสริมก าลงัโครงสร้าง ไดแ้ก่ Carbon Fiber, 
Glass Fiber และ Aramid Fiber ซ่ึงแต่ละชนิดกมี็คุณสมบติัแตกต่างกนั โดย 
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• Carbon Fiber มีก าลงัรับน ้าหนกัสูง ทนทานต่อกรด-ด่าง และทนต่อความคืบและความลา้ไดดี้ 
เหมาะส าหรับการเสริมก าลงัโครงสร้างท่ีมีการบรรทุกน ้ าหนกัต่อเน่ืองยาวนาน, โครงสร้างท่ี
รับ cyclic load เช่น สะพาน แต่มีความเปราะ ไม่สามารถดดังอ 90 °ได ้อาจแตกหักหรือไม่
สามารถถ่ายแรงได ้

• Glass Fiber มีการยดืหดตวัใกลเ้คียงกบัคอนกรีต ทนต่อแรงกระแทกไดสู้ง เป็นฉนาน เหมาะ
ส าหรับงานระยะสั้นและกลาง หรือไม่มีการใส่น ้ าหนกัต่อเน่ืองยาวนาน นอกจากน้ียงัมีความ
เปราะ ไม่สามารถดดังอ 90 °ได ้อาจแตกหกัหรือไม่สามารถถ่ายแรงได ้

• Aramid Fiber ทนต่อแรงกระแทกไดดี้ มีการยดืหยุน่สูง สามารถดดังอ 90 °ได ้โดยไม่แตกหกั 
มักใช้กับงานท่ีต้องการทั้ งก าลังและความยืดหยุ่น เช่นในการเสริมก าลังเพื่อต้านทาน
แผน่ดินไหวหรือแรงระเบิด 

 
1.2. การก าหนดการเรียงตวัของเส้นใย ส าหรับในงานสริมก าลงัโครงสร้าง จ  าเป็นตอ้งมีการ
ก าหนดทิศทางการเรียงตวัของเส้นใยใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถออกแบบและก าหนดพฤติกรรม
ของโครงสร้างได ้ซ่ึงมกันิยมใชรู้ปแบบการจดัเรียงตวัแบบทิศทางเดียว (Unidirectional) แต่ใน
บางกรณีอาจใชรู้ปแบบการจดัเรียง 2 ทิศทาง (Bidirectional) เพื่อการกระจายแรงหรือการรับ
แรงตามความเหมาะสมท่ีออกแบบไว ้

 
1.3. การเลือกรูปแบบผลิตภณัฑ์ รูปแบบผลิตภณัฑ์ FRP ท่ีนิยมใชใ้นงานเสริมก าลงั ไดแ้ก่ 
Sheet, Laminate (หรือ Plate) และ Rod โดยแต่ละรูปแบบมีขอ้พึงระวงัดงัน้ี 

 
• Sheet ตอ้งควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง ใหเ้ส้นใยยงัอยูใ่นแนวตรง และเรียบแนบสนิทกบัผิว
คอนกรีต 



 

 

 
• Plate ตอ้งควบคุมการใช ้adhesive หากมากเกินไปจะท าใหเ้กิด deformation รับแรงไดน้อ้ย 
หรือหากไม่สม ่าเสมอ อาจท าใหเ้กิด debonding ไดง่้าย และไม่ควรใช ้plate หลายชั้นซอ้นกนั
มากเกินไป จะท าให ้debonding ไดง่้าย 

 
• Rod ตอ้งควบคุมความกวา้งของร่องใหพ้อดี และมี profile เสมอ นอกจากน้ีในการต่อทาบ ท า
ไดย้าวและตอ้งใชร้ะยะทาบยาว 

1.4. การเลือกชนิด Adhesive Adhesive จะตอ้งเหมาะสมและเขา้กนัไดก้บัเส้นใยท่ีเลือกใช ้
เน่ืองจากผวิของเส้นใยแต่ละชนิด แต่ละผูผ้ลิต จะมีกระบวนการ surface treatment ใหส้ามารถ
ยดึเกาะกนักบั Adhesive ประเภทท่ีเหมาะสมเท่านั้น หากเลือกใชไ้ม่เหมาะสม การยดึเกาะจะไม่
สมบูรณ์ จึงควรท าการศึกษาทดสอบ fiber และ adhesive ท่ีจะใชร่้วมกนัอยา่งรอบคอบก่อน
น าไปใชง้าน 

 
2. ดา้นการตรวจสอบสภาพท่ีแทจ้ริงของโครงสร้าง ก่อนด าเนินการออกแบบและเสริมก าลงั
โครงสร้างควรท าการตรวจสอบสภาพโครงสร้างในปัจจุบนัก่อน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการ
และวสัดุท่ีเหมาะสมใหเ้กิดประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูงสุด โดยควรท าการตรวจสอบ 

2.1. สภาพโครงสร้างและความบกพร่องเสียหายของโครงสร้าง เช่น 

 
• ส ารวจลกัษณะ ต าแหน่ง และระดบัความเสียหายของโครงสร้างเดิม เน่ืองจากโครงสร้างท่ีจะ
ท าการเสริมก าลงัได ้จะตอ้งยงัคงมีความแข็งแรงเพียงพอ หากมีความเสียหายหรือเส่ือมสภาพ 
ตอ้งหยุดความเส่ือมสภาพหรือการเคล่ือนตวัเหล่านั้น และท าการซ่อมแซมก่อน จึงเสริมก าลงั
โครงสร้าง เพราะหากความเสียหายเดิมยงัคงอยูแ่ละลุกลามต่อเน่ือง กอ็าจท าใหว้สัดุ FRP หลุด
ร่อน ไม่ท างานและอาจเกิดอนัตรายได ้



 

 

 
• ส ารวจปริมาณและรายละเอียดเหลก็เสริม รวมถึงความต่อเน่ืองของช้ินส่วนโครงสร้างและจุด
ต่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค านวณออกแบบการเสริมก าลัง และควบคุม
พฤติกรรมการวบิติัของโครงสร้าง 

 

2.2. คุณสมบติัของวสัดุโครงสร้างเดิม ความแขง็แรงและสมบูรณ์ของคอนกรีตโครงสร้างมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการเสริมก าลงัดว้ย FRP มากเพราะการเสริมก าลงัดงักล่าวจะตอ้งอาศยัก าลงั
การยึดเกาะบริเวณผิวคอนกรีต เพื่อถ่ายเทแรงจากโครงสร้างมาสู่FRP ดงันั้นจึงควรท าการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของคอนกรีตเดิม เช่น ก าลงัรับแรงดึง ก าลงัรับแรงอดั ระดบั pH ปริมาณ
คลอไรด ์ระดบัความเส่ือมสภาพ อายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูข่องวสัดุ เป็นตน้ 

2.3. สภาพแวดลอ้มและส่ิงกีดขวางการส ารวจสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีจริงก่อน จะช่วยให้
การออกแบบเสริมก าลงัสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการท างานในพื้นท่ีจริงและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เช่น 

 
• สภาพความช้ืนและอุณหภูมิของบริเวณท่ีจะท าการเสริมก าลงัโครงสร้าง ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของก าลงัการยดึเกาะและอายกุารใชง้าน ของ FRP 

 
• คุณภาพน ้ า ระดบั pH ปริมาณคลอไรด ์ซ่ึงจะส่งผลต่ออตัราการเส่ือมสภาพของโครงสร้างท่ี
อยูใ่นน ้า 

 
• ส่ิงกีดขวางต่างๆ เช่น ช่องเปิด ผิวต่างระดบั ท่อและสายไฟ ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในการติดตั้ง 
ซ่ึงผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงรายละเอียดในการติดตั้ง การเปล่ียนทิศทางของเส้นใยเพื่อหลบเล่ียง
อุปสรรคดงักล่าว การต่อขยายความยาว ใหเ้หมาะสม 



 

 

 

3. ดา้นการออกแบบและขอ้ก าหนดรายละเอียด ในการออกแบบการเสริมก าลงัโครงสร้างดว้ย
วสัดุ FRP นั้น มีขอ้พึงระวงั เช่น 

 
• ควรตรวจสอบ mode of failure ไม่ใหเ้กิดกรณี Concrete Crushing นอกจากน้ี แมใ้น mode 
Fiber Rupture กค็วรท าการตรวจสอบ ductility ของโครงสร้างใกอ้ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัดว้ย 

 
• โดยส่วนใหญ่ Mode of Failure มกัเกิดการแยกเป็นชั้น (Delaminate) โดยเร่ิมเกิดบริเวณท่ี
ปลายของ fiber ก่อน จึงควรออกแบบป้องกนัหรือหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการ delaminate ในบริเวณ
ดงักล่าว 

 
• จ านวนชั้นในการเสริมก าลงั ควรมีจ านวนชั้นท่ีนอ้ยท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงการเกิด debonding 

 
• ควรมีการออกแบบให้มีการกระจายแรงอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยแนวแรงควรเป็น
เส้นตรงในระนาบใหม้ากท่ีสุด การเปล่ียนทิศทางของแรงอยา่งกระทนัหนั เช่นการหกัมุม หรือ
โคง้งอ อาจท าใหเ้กิดความบกพร่องและเสียหายได ้หากจ าเป็นควรมี รัศมีความโคง้ท่ีเพียงพอ 

 
• ระยะ Development Length จากต าแหน่งท่ีตอ้งการเสริมก าลงั และการต่อทาบของแต่ละชั้น
ตอ้งเพียงพอต่อการถ่ายเทกระจายแรง ทั้งใน Flexural Strengthening และ Shear Strengthening 

 
• ทิศทางในการเสริมก าลงั Unidirectional FRP จะสามารถรับแรงไดทิ้ศทางเดียว คือตาม 

 



 

 

 

ทิศทางของเส้นใยเท่านั้น ส่วนในทิศทางตั้งฉากจะอ่อนแอกว่ามากหรือใช้ไม่ไดเ้ลย ในการ
ออกแบบจะไม่ใชใ้นการรับแรง 

 • ไม่ควรออกแบบติดตั้ง FRP ผ่านมุมงอดา้นใน (Inner Corner) เน่ืองจากจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของ 
debonding ไดง่้าย 

 

• การเสริมก าลงัโครงสร้างเสาเหล่ียมดว้ยวิธี Confinement นั้น ไม่แนะน าใหใ้ชก้บัโครงสร้าง
เสาแบนท่ีมีอตัราส่วนความยาวต่อความกวา้ง เกินกว่า 2:1 เน่ืองจากประสิทธิภาพของการเสริม
ก าลงัจะลดลงอยา่งมาก นอกจากน้ีในการทาบ (Overlap) ควรการทาบบริเวณดา้นของเสา ไม่
ควรทาบบริเวณมุมเสา เพราะจะท าใหเ้กิดการ debonding ไดง่้าย 

 
• ในการออกแบบ FRP แรงใน Fiber จะเป็นแรงดึงเท่านั้น ไม่สามารถรับแรงอดัได ้

 
• ความปลอดภยัในกรณี FRP ไดรั้บความเสียหาย เช่นจากเพลิงไหม ้การออกแบบการรับ
น ้ าหนักบรรทุกใหม่ควรพิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมท่ีไม่น้อยกว่า Unfactored 
Load นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึง Safety ในกรณี Fiber Rupture 

 
• การออกแบบควรค านึงถึง Repeated Live Load ท่ีมีผลต่อ fatigue strength ของโครงสร้างและ 
FRP และผลของ sustained stress 

 

 



 

 

 

4. ดา้นกระบวนการท างานและคุณภาพแรงงาน กระบวนการเสริมก าลงัเป็นงานท่ีตอ้งมีการ
ควบคุมคุณภาพอย่างสูง อย่างไรก็ตามมักพบปัญหาบุคคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
พฤติกรรมโครงสร้างและการควบคุมคุณภาพ นอกจากน้ีแรงงานท่ีใชม้กัเป็นคนงานรายวนัท่ี
หมุนเวียน จึงขาดทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานท่ีมีความละเอียดและอาจมีอันตรายหาก
ด าเนินการไม่เหมาะสม ขอ้พึงระวงัในกระบวนการท างาน มีดงัน้ี 

4.1. การเตรียมผวิ 

• การเตรียมพื้นผิวบริเวณท่ีจะท าการติดตั้ง FRP มีความส าคญั และมีผลต่อประสิทธิของการ
เสริมก าลงัมากโดยพื้นผิวจะตอ้งมีความแขง็แรงเพียงพอต่อการถ่ายเทแรง (โดยทัว่ไป ควรท า
การทดสอบ Pull-off Test ตาม ASTM C-496 และไดค่้าไม่ต ่ากว่า 12 ksc) ไม่ควรติดตั้ง FRP 
บนผวิปูนฉาบ ควรท าการติดตั้งบนผวิเน้ือคอนกรีตจริง 

• พื้นผวิตอ้งท าการขดัผิวส่วนท่ีขรุขระ ไม่สม ่าเสมอใหเ้รียบ ก าจดัรอยเป้ือน สี หรือส่ิงอ่ืนใดท่ี
อาจมีผลกระทบต่อแรงยึดเกาะท่ีผิวคอนกรีต ส าหรับบริเวณท่ีเป็นร่องหรือหลุม ให้ท าการอุด
หรือฉาบปิดใหเ้รียบก่อน และพื้นผวิจะตอ้งสะอาด ไม่มีฝุ่ น และแหง้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิการยดึเกาะ และการท างานของ FRP ในระยะยาวได ้

4.2. การเกบ็และการผสม adhesive 

• การเกบ็จะตอ้งแยกเก็บส่วน Part A และ Part B ควรเกบ็ในท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี มีการ
ป้องกนัไม่ให้กระทบแสงแดดโดยตรงหรือเปลวไฟ และควรจดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิและ
ความช้ืนภายในช่วงท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

• การเกบ็และการขนยา้ย fiber ตอ้งระวงัมิใหเ้ส้นใยฉีกขาด หกังอ หรือแนวเส้นใยเบ่ียงเบนไป
จากเดิม และควรมีการป้องกนัฝุ่ นและส่ิงสกปรกท่ีอาจปนเป้ือนแผ่นเส้นใย เพราะอามีผลต่อ
ก าลงัรับแรงและคุณสมบติัอ่ืนๆของระบบหลงัการติดตั้งได ้



 

 

 

• การผสม Part A และ Part B ของ Adhesive มกัไม่ไดใ้ชก้ารชัง่ตวงท่ีถุกตอ้ง หรือใชก้าร
ประมาณส่วนผสมเอาเอง (บางผูผ้ลิตจะระบุอตัราส่วนผสมแบบอตัราส่วนน ้ าหนกั ในขณะท่ี
บางผูผ้ลิตจะระบุแบบอตัราส่วนปริมาตร) การผสม Part B (Hardener) นอ้ยเกินไปจะท าให้
ปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์ ในขณะท่ีถา้ Part B มากเกินไป จะท าให ้resin แขง็ตวัรวดเร็วและเกิด
ความร้อนสูงในขณะท าปฏิกิริยา ซ่ึงอาจเปราะแตกไดก้ารติดตั้ง 

• การใช ้Adhesive ท่ีมากเกินพอดี อาจท าให้แนวเส้นใย Fiber เกิดการเคล่ือนตวั และหย่อน 
ในขณะท่ีถา้ใช ้Adhesive ไม่เพียงพอ กจ็ะท าใหเ้กิด Unsaturated Area ซ่ึงจะท าใหก้ารถ่ายเท
แรงไม่สมบูรณ์ หรือเป็นจุดเร่ิม Debonding 

4.3. การติดตั้ง 

• วธีิการติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้งหรือขาดความช านาญ อาจท าใหเ้กิดโพรงช่องว่าง (Void) หรือเส้นใย 
fiber เกิดการหยอ่นงอ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายโดยเฉพาะในบริเวณท่ีมี Stress สูง 

• การลบมุมเสา, คาน ท่ีไม่เรียบร้อย หรือมีรัศมีความโคง้ท่ีไม่เพียงพอ จะท าให้บริเวณมุมมี 
stress สูง และ fiber อาจหกัในขณะติดตั้ง หรือฉีกขาดในขณะรับแรง 

• ในกรณีติดตั้ง Fiber หลายชั้น การติดตั้ง Fiber ในแต่ละชั้น ตอ้งท าในขณะท่ี Adhesive ชั้น
ก่อนหน้ายงัไม่แข็งตวั หากแข็งตวัไปแลว้จ าเป็นตอ้งท าการเตรียมผิวใหม่ เช่นอาจใช้การขดั
ดว้ยกระดาษทรายเบาๆ และฉาบดว้ยวสัดุฉาบ นอกจากน้ีการติดตั้ง Fiber มากชั้นเกินไปใน
คราวเดียว อาจท าให ้fiber มีการเล่ือนหรือแยกตวัเน่ืองจากน ้าหนกัของตวัแผน่เส้นใยเอง 

• ไม่แนะน าใหท้ าการยึดแผ่น FRP ดว้ยหมุดหรือตวัยึดทางกล แต่หากจ าเป็น ตอ้งระวงัไม่ให้
เส้นใยหรือคอนกรีตเสียหาย และตอ้งระวงัการกดักร่อนทางไฟฟ้า (Galvanic Corrosion) ใน
กรณีใชเ้หลก็ยดึ FRP ท่ีเป็นเส้นใยคาร์บอน ส าหรับตวัยดึท่ีเป็นวสัดุ FRP ระยะฝังในคอนกรีต
ตอ้งเพียงพอ 



 

 

 

• การติดตั้ง Fiber จะตอ้งท าการรีดไล่ฟองอาการท่ีถูกขงัอยูร่ะหว่างแผ่น FRP และคอนกรีต 
โดยรีดไปตามทิศทางของเส้นใย ให้วสัดุ adhesive ซึมผ่านออกมา ไม่ชุ่มเกินไป และก าจดั 
adhesive ส่วนท่ีเกินออกมา และจะตอ้งท้ิงระยะเวลาใหบ่้มตวัเตม็ท่ีโดยไม่มีการรบกวน เพื่อท า
ใหเ้กิดการท าปฏิกิริยาการยดึเกาะอยา่งสมบูรณ์ 
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งานตรวจสอบซ่อมแซมบ ารุงรักษา… 
ปัจจุบันและในอนาคต 

 
สุวมิล  สัจจวาณชิย์ 

 
 การตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างต่อ

สาธารณะมีมานานนบัพนัปีมาแลว้ ตวัอย่างท่ีช้ีใหเ้ห็นก็คือ “กฎหมาย” ฉบบัแรกท่ีตราข้ึนเม่ือ 
2200 ปีก่อนคริสกาล  ในรัชสมยัของพระเจา้ฮมัมูราบี แห่งอาณาจกัรเมโสโปเตเมียท่ีตราไวว้่า 
“หากช่างก่อสร้างบา้นทีไม่แข็งแรงพอ และบา้นนั้นเกิดพงัลงมาท าให้เจา้ของบา้นตาย ช่าง
ก่อสร้างจะตอ้งถูกฆ่าใหต้ายตกไปตามกนั”(http://en.wikipedia.org/wiki/)  

 ความส าคญัของ “ความปลอดภยั” จากงานก่อสร้างยิง่ทวีมากข้ึนในสังคมสมยัใหม่
ท่ีมีส่ิงก่อสร้างทั้งขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งใชส้อย
เป็นจ านวนมาก ดงันั้นเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต “ส่ิงก่อสร้าง” ท่ีปลอดภยัตลอดอายกุารใชง้าน การน า
แนวความคิดความปลอดภยัของส่ิงก่อสร้างเขา้มาเก่ียวขอ้งตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึง
การก่อสร้างจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและท าอยูโ่ดยส่ือผ่านอตัราส่วนปลอดภยั ขอ้ก าหนดก่อสร้าง และ
การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่างๆ  

 อย่างไรก็ดี แมโ้ครงสร้างนั้นจะมีความปลอดภยัตามท่ีออกแบบไวเ้ม่ือสร้างเสร็จ
และพร้อมใช้งานแล้ว แต่เม่ือใช้งานไปในสภาวะแวดล้อมตามจริง โครงสร้างก็มีการ
เส่ือมสภาพได้ เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์เจ็บป่วยไดแ้ละแก่ชรา การเส่ือมสภาพท่ีเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมและอายุการใช้งานของโครงสร้างท่ีสั้ นลง หรือแมแ้ต่เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและท าความเสียหายหรือมีผลต่อโครงสร้าง เช่น การเกิดไฟไหม ้ส่ิง
เหล่าน้ีอาจท าใหโ้ครงสร้างมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงจากท่ีออกแบบหรือ การปรากฏ “อาการ”  



 

 

 
ซ่ึงท าให้ผูเ้ ก่ียวข้องเร่ิมตั้ งค  าถาม “ถึงความปลอดภัย” ในการใช้งาน  ใน

ขณะเดียวกนัเจา้ของอาคารอาจตอ้งการเปล่ียนแปลงการใชส้อยท่ีต่างไปจากวตัถุประสงคเ์ดิมท่ี
ออกแบบไว ้ค  าถามท่ีตามมากคื็อจะท าไดห้รือไม่ ถา้ท าจะยงัคงมีความปลอดภยัเพียงใด หากจะ
ท า จะตอ้งท าอะไรเพิ่มเติมบา้ง จะตอ้งใชง้บประมาณเท่าใด ท าดว้ยวิธีใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมต่อเน่ืองคือ โครงสร้างขนาดใหญ่ท่ี
สร้างเสร็จ และใชง้านแลว้มีจ านวนมาก บางโครงสร้างอาจไม่อยูใ่นสภาพดี มีการเส่ือมสภาพ
ปรากฏให้เห็นในระดับต่างๆกัน บางกรณีอาจรุนแรงมากจนอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย 
ตวัอย่างเช่นในปีคศ.1999 FHWAรายงานว่ามีสะพานทีมีความเสียหายทางโครงสร้างรุนแรง
หรือสูญเสียการใชง้านถึงร้อยละ 38 หรือประมาณ หน่ึงแสนแปดหม่ืนสะพาน (Turner 1999)
การทุบท้ิงหรือยกเลิกการใช้งานโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพท าได้ไม่ง่ายนักด้วยขอ้จ ากดัทาง
เศรษฐกิจและความตระหนักในด้านสภาพแวดลอ้ม ท าให้อุตสาหกรรมงานซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษามีการขยายวงกวา้งข้ึนมาก อุตสาหกรรมน้ีมีมูลค่ามหาศาล ประมาณกนัว่าปีคศ.2005 
มูลค่างานซ่อมแซมบ ารุงรักษาเสริมก าลงัในสหรัฐอเมริกามีค่าประมาณ 18-21 พนัลา้นดอล
ล่าห์ (Peter H. Emmons 2006) ในประเทศเยอรมนั อิตาลี องักฤษ ฝร่ังเศส ขอ้มูลปีคศ.2004 
แสดงถึงมูลค่างานซ่อมแซมบ ารุงรักษาเสริมก าลงัท่ีสูงใกลเ้คียงหรือมากกว่า มูลค่างานก่อสร้าง
ใหม่(T.Ueda 2007) 

 ในประเทศไทยเอง จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ี
ขยายตวัต่อเน่ืองมาเกือบหา้สิบปีคือจ านวนโครงสร้างขนาดใหญ่จ านวนมากทั้งท่ีสร้างเสร็จ ใช้
งานแลว้ และก าลงัก่อสร้าง ท่ีมีอยูม่ากมายท าใหค้าดไดว้่าทิศทางของงานวิศวกรรมโยธา ตอ้งมี
การขยายวงกวา้งข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ จากท่ีวิศวกรเคยให้ความสนใจเฉพาะกบังานก่อสร้าง
ใหม่ๆ ทั้งการพฒันาเทคโนโลยดีา้นวสัดุและการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ สาขาใหม่ท่ีจะเปิดกวา้ง
โดยตรงไม่แพก้นักค็งหนีไม่พน้งานในแวดวงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา งานเหล่าน้ีมีจ  านวน
มหาศาล และมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภยัของสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคม และการ
พฒันาของประเทศ งานในสาขาน้ีอาจจ าแนกออกเป็นงานตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพและ
ตดัสินใจ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษาและการเสริมก าลงัรวมไปถึงการท าลายโครงสร้างเก่าท่ี
ไม่ใชง้านแลว้ “โจทย”์ในงานเหล่าน้ีมีความซบัซอ้นโดยธรรมชาติ ทั้งจากคุณลกัษณะของวสัดุ 



 

 

 
เองและจากพฤติกรรมของโครงสร้างโดยรวม นอกจากนั้นการใชง้านจริงภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
จริงท่ีมีความผนัแปรยงัเพิ่มความซบัซอ้นใหก้บัโจทยเ์หล่าน้ีเป็นทวีคูณ นอกจากนั้นการพฒันา
วสัดุและเทคโนโลยีใหม่ๆส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาในปัจจุบนัท่ีกา้วหน้าและมีความ
ซบัซ้อนมากข้ึน ท าให้มีความตอ้งการทั้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การพฒันาวสัดุ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีจะเอ้ือให้งานเหล่าน้ีบรรลุวตัถุประสงค ์โดยมีความคุม้ทุน และมีความปลอดภยัเป็น
เกณฑก์ าหนด   และในหลายกรณีทีมีกฎหมายรองรับดว้ย 

อยา่งไรกดี็เม่ือหนัมามองสภาพความเป็นจริงจะพบว่างานในลกัษณะน้ีแตกต่างไป
จากงานก่อสร้างใหม่โดยส้ินเชิง ทั้งในดา้น ขนาดโครงการ งบประมาณท่ีใช ้ความหลากหลาย
ของวสัดุและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งและมีให้เลือกใช ้ตลอดจนการขาดแคลนมาตรฐานหรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นสากลท่ีจะน ามาใช้งานได้  เป็นท่ียอมรับกันว่าธรรมชาติและความ
หลากหลายของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาและเสริมก าลงัท าให้การจดัท าคู่มือ หรือมาตรฐาน 
หรือขอ้ก าหนดท่ีเป็นสากลส าหรับการท างานท าไดย้าก และไม่มีวิธีการหรือเอกสารชนิดใดท่ี
จะใหผ้ลในการท างานหรือค าแนะน าท่ีเหมาะสมกบังานทุกงานหรือทุกลกัษณะได ้เน่ืองจากแต่
ละงานมีความผนัแปร แตกต่างกนั ตั้ งแต่สาเหตุการเส่ือมสภาพ จนกระทัง่ขอ้จ  ากดัในการ
ตดัสินใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความหลากหลายมาก 

สถานการณ์งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาและเสริมก าลงัในประเทศไทย แมจ้ะมีอนาคต
ท่ีสดใสและเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบันยงัมีปัญหาหลายด้านท่ี
ตอ้งการการตระหนกัจากผูเ้ก่ียวขอ้งและจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

1. การขาดความรู้ ความเขา้ใจของวิศวกร สถาปนิก ผูอ้อกแบบ ตลอดจน
เจา้ของโครงการเก่ียวกบัลกัษณะการใชง้านอาคาร และสภาพแวดลอ้มของโครงสร้างท่ีมีผลต่อ
การเส่ือมสภาพทั้งท่ีบางกรณีมีแนวโนม้ท่ีจะเล่ียงหรือลดความเสียหายได ้ตลอดถึงความเขา้ใจ
ถึงการเส่ียงต่อการวบิติัท่ียงัมองไม่เห็นในปัจจุบนั 

2.  อุตสาหกรรมงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาและเสริมก าลงัยงัอยูใ่นแวดวงจ ากดั
ทั้ งจ  านวนผูเ้ก่ียวข้องกับการปฏิบัติ การติดตามเสริมสร้างความรู้ของผูเ้ก่ียวข้อง วิศวกร 
สถาปนิก เจ้าของโครงการตลอดจนผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวสัดุและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ จ ากดั และยงัคงตอ้งพึ่งพาขอ้มูลจากผูป้ฏิบติั หรือผูผ้ลิต ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั 



 

 

 
3. การขยายตัวในอุตสาหกรรมน้ีประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานในทุกระดบัท าใหเ้กิดการแสวงหาโอกาสใหม่ เช่นผูเ้คย
ปฏิบติังานจ านวนหน่ึงผนัตวัเองมาเป็นผูรั้บเหมางานขนาดเลก็ หรือขนาดกลาง ซ่ึงเจา้ของหรือ
ผูรั้บผิดชอบไม่มีความรู้เพียงพอ แมว้่าผูท้  าจะมีประสบการ์ณซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึง แต่การขาด
ความรู้ความเขา้ใจทั้งในภาพรวม และ รายละเอียดทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ส าหรับผลส าเร็จของงาน อาจมีผลให้งานซ่อมแซมหลายๆกรณีไม่ประสบผลส าเร็จ และเกิด
ความเสียหายในภายหลงั ตวัอยา่งเช่น หากผูรั้บเหมาขาดความเขา้ใจ การเลือกใชว้สัดุซ่อมท่ีมี
คุณสมบัติบางประการเช่นค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับวัสดุเดิม หรือมีค่า
คุณสมบติัshrinkage strain นอ้ยกว่าวสัดุเดิม อาจท าให้เกิดความเสียหายเม่ือซ่อมเสร็จและใช้
งานไประยะหน่ึงกไ็ด(้Emberson 1990) 

 ปัญหาเหล่าน้ี Peter H. Emmons ซ่ึงเป็นอดีตประธานกลุ่มกรรมการACI 
Committee 364, Rehabilitation ในปี คศ.2000 ไดเ้ขียนบทความถึงแนวทางงานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาในยี่สิบปีขา้งหนา้ (Peter H. Emmons 2006) ไวอ้ย่างน่าสนใจว่ากลุ่มผูน้  าใน
อุตสาหกรรมงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไดเ้ห็นความส าคญัร่วมกนัถึงความจ าเป็นท่ีจะร่วมกนั
พฒันางานแขนงน้ีให้กวา้งข้ึนในช่วงเวลายี่สิบปีขา้งหนา้ซ่ึงรวมถึงการร่วมมือพฒันา การลด
ความผิดพลาดจากการท างานซ่อมแซมเสริมก าลงั การท างานด้อยคุณภาพ ร่วมไปกับการ
หาทางลดค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน โดยร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบติัหลกัๆถึง 13 
ขอ้โดยส่วนส าคญัส่วนหน่ึงคือการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง และการจดัท ามาตรฐาน
และคู่มือต่างๆเป็นตน้ 

 แมว้่าในประเทศไทย การวางแนวทางเช่นน้ีอาจเร่ิมเกิดข้ึนบา้งในองค์กรวิชาชีพ 
เช่นการใหค้วามรู้ผา่นการอบรม บทความ การเร่ิมจดัท ามาตรฐาน คู่มือหรือขอ้แนะน าต่างๆ แต่
ก็ยงัไม่เกิดข้ึนเป็นระบบโดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐในทิศทางเดียวกนั แต่แนวทาง
ดังกล่าวจัดว่าเป็นสากลเพราะความจ าเป็นในลักษณะเดียวกัน จะท าให้เกิดกลไกในการ
แกปั้ญหาคลา้ยคลึงกนัดงันั้นอุตสาหกรรมซ่อมแซมบ ารุงรักษาของไทยอาจไดป้ระโยชน์จาก
การเกิดปัญหาท่ีช้ากว่าประเทศทีพฒันาแลว้โดยเรียนรู้จากบทเรียนทีผ่านมา และปรับให้
เหมาะสมกบัปัญหาของประเทศ ตลอดจนเตรียมรับมือปัญหาใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงขั้นแรกและ 



 

 

 
ขั้นส าคญัท่ีสุดคือการสร้างความตระหนกั และการเตรียมความรู้และความเขา้ใจต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะผูอ้อกแบบ หรือตัดสินใจซ่ึงมีผลโดยตรงต่อสัมฤทธิผลของงาน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเสริมก าลงั 

 นอกจากนั้นองคก์รวิชาชีพและสถาบนัการศึกษามีส่วนส าคญัในการผลกัดนั และ
สร้าง“มืออาชีพ” ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในด้านวสัดุ พฤติกรรมของโครงสร้างต่อน ้ าหนัก
บรรทุกและผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้ม กลไกการเส่ือมสภาพ ตลอดจนความสนใจติดตาม
ความกา้วหน้าทางด้านวสัดุและเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านวิชาการ และการบริหารจดัการท่ี
เหมาะสม นอกจากนั้นประสบการณ์ส่วนบุคคลยงัเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัส าหรับ”มืออาชีพ”ต่อการ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสมในระดบัต่างๆ ของงานในสาขาเหล่าน้ี ดงันั้นการ “เตรียมความพร้อม” ใน
ดา้นบุคลากรเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีนับวนัจะเพิ่มมากข้ึนทั้งทาง “นิตินัย” ตามกฎหมาย
บงัคบั และทางพฤตินยั ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกระบวนการยืดอายหุรือเพื่อเปล่ียนแปลง
การการใช้งานของอาคาร จึงต้องการทั้ งเวลา กระบวนการ และการบริหารจากทั้ งองค์กร 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา องคก์รวชิาชีพ ตลอดจนผูท่ี้จะมาเป็น “มืออาชีพ” เอง 
................... แล้วเรา “พร้อม” ทีจ่ะ”พร้อมก้าวไปในอนาคต”หรือยงั?................... 
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มารู้จกั ACF และ ICCMC กนัเถอะ 

โดย   ศ. ดร. สมนึก  ตั้งเตมิสิริกลุ 

สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 

 

1. บทน า 

ตอ้งขออนุญาตใชเ้น้ือท่ีของคอนกรีตสารของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยใน
การแนะน าองคก์รสององคก์รท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตในระดบันานาชาติใหท่้านผูอ่้าน
ไดรู้้จกั องคก์รท่ีว่าน้ีคือ ACF (Asian Concrete Federation ) และICCMC ( International 
Committee on Concrete Model Code )  หลายท่านคงไดรู้้จกัทั้งสององคก์รแลว้ หลายท่านอาจ
เพียงเคยไดย้ินช่ือแต่ยงัไม่รู้จกั และอีกหลายท่านอาจจะยงัไม่เคยไดย้นิช่ือเลย ถา้พูดถึงองคก์ร
ทางวิชาชีพและวิชาการในระดบันานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตแน่นอนว่าส่วนใหญ่รู้จกั 
ACI ( American Concrete Institute )  ในสหรัฐอเมริกา และ RILEM  ในยโุรปเป็นอยา่งดี ท่าน
ทราบหรือไม่วา่ในเอเชียเรามี ACF และ ICCMC ซ่ึงท ากิจกรรมในลกัษณะเดียวกนัอยู ่ 

 

2. ความเป็นมาของ ACF และ ICCMC 

    ACF ไดถู้กจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 2004 ท่ีเชียงใหม่ ประเทศ
ไทย ซ่ึงหลายท่านอาจจ าไดว้่าราเคยเป็นเจา้ภาพ จดัประชุมวิชาการนานาชาติท่ีช่ือว่า The first 
ACF International Conference ข้ึนท่ีโรงแรม เชียงใหม่พลาซ่า เม่ือวนัท่ี 28-29 ตุลาคม 2547  
ซ่ึง ACF ไดถู้กจดัตั้งอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ตอนนั้น การจดัตั้ง ACF เป็นการเห็นชอบร่วมกนั 



 

 

 

ระหว่างองคก์รหรือสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตของประเทศในทวีปเอ
เชียรวมถึงออสเตรเลีย เช่น CIA ( Concrete Institute of Australia ), HAKI (Indonesian Society 
of Civil and Structural Engineers ), ICI ( Indian Concrete Institute ),   IEM (Institution of 
Engineers Malaysia), JCI ( Japan Concrete Institute ), KCI ( Korean Concrete Institute), SCI ( 
Singapore Concrete Institute ),   TCA (Thailand Concrete Association ), TCI (Taiwan 
Concrete Institute ) และVCA ( Vietnam Concrete Association ) เป็นตน้ โดยก่อนท่ีจะจดัตั้ง 
ACF  ข้ึนอย่างเป็นทางการ ไดมี้การประชุมของบรรดานายก หรือ president  ขององคก์ร
เหล่านั้น 2 คร้ัง ซ่ึงการประชุมทั้งสองคร้ังน้ี เรียกว่า Asian Concrete Forum  โดยท่ีประชุมต่าง
เห็นพอ้งวา่เป็นการสมควรและถึงเวลาอนัเหมาะสมแลว้ท่ีจะจดัตั้งองคก์รวิชาการและวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตข้ึนในทวีปเอเชีย อนัเน่ืองมาจากการพฒันาของประเทศต่างๆในทวีป
เอเชียไดด้ าเนินไปไกล กิจกรรมก่อสร้างและการใชค้อนกรีตในทวีปเอเชียมีจ านวนมากท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทวีปอ่ืนๆ จึงถึงเวลาอนัเหมาะสมท่ีจะมีองคก์รท่ีน าไปสู่การมีความร่วมมือในทาง
วชิาการและวชิาชีพคอนกรีตในทวปีเอเชีย 

ส าหรับ ICCMC นั้นถูกจดัตั้งข้ึนมาก่อนACF ในปี คศ.1994 โดยเป็นการรวมกลุ่ม
ของบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคอนกรีตในเอเชีย โดยมีจุดประสงค์หลกัเร่ิมตน้ในการท า
มาตรฐานตน้แบบส าหรับงานคอนกรีต ( Concrete Model Code ) ท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้นั
ประเทศต่างๆในเอเชีย ซ่ึงความทา้ทายหลกักคื็อ การท าอยา่งไรใหม้าตรฐานตน้แบบน้ีสามารถ
น าไปเป็นตน้แบบของประเทศใดก็ได้ โดยค านึงถึงความแตกต่างทั้งทางด้านพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ระดบัเทคโนโลย ีวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศและธรรมเนียม
วิธีการในการปฏิบติังานก่อสร้างในแต่ละท่ี  มูลเหตุจูงใจในการจดัตั้ง ICCMC  คลา้ยกบั ACF 
แต่จุดประสงคจ์ะแคบกวา่ กล่าวคือ เน่ืองจากกิจกรรมในการก่อสร้างในเอเชียในช่วงนั้นเติบโต
เป็นอย่างมาก ประเทศในเอเชียท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประเทศก็เร่ิมมี
ความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยแีละสร้างงานวิจยัพฒันาในดา้นการก่อสร้างมากข้ึน ท า
ใหเ้กิดความคิดท่ีอยากจะมีการรวมกลุ่มของบุคคลผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นคอนกรีตในเอเชีย 



 

 

 

ข้ึนเพื่อรวบรวมและแลกเปล่ียนแนวคิด ประสบการณ์ และผลงานการวิจยัท่ีมีการปฏิบติักนัใน
เอเชียซ่ึงมีความแตกต่างกนักบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นซีกโลกอ่ืนๆอยูบ่า้ง โดยเร่ิมตน้จากความพยายาม
ในการท ามาตรฐานตน้แบบส าหรับงานคอนกรีตก่อนเป็นงานแรก ในปัจจุบนัไดมี้กิจกรรม
นอกเหนือไปจากการท ามาตรฐานตน้แบบเพิ่มข้ึน 

3. กจิกรรมของ ACF และ ICCMC 

     ACF เป็นองคก์รในลกัษณะเดียวกบัสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางดา้น
คอนกรีตทั้งหลาย เช่น ACI, RILEM ท่ีมีกิจกรรมในระดบันานาชาติหรือแมก้ระทัง่สมาคม
ทางดา้นคอนกรีตท่ีมีอยูใ่นแต่ละประเทศ เช่น ICI, JCI, KCI, TCA, TCI หรือ VCA เป็นตน้ 
กล่าวคือ ท ากิจกรรมทางวชิาการและวชิาชีพท่ีเก่ียวกบังานคอนกรีต เช่น  

1) จดัประชุมทางวชิาการในระดบันานาชาติ ( ACF International Conference ) 
2) จดัสัมนา อบรม workshop 
3) เผยแพร่ข่าวสารผา่นทาง Website และ Newsletter 
4) จดัท าวารสารวชิาการ และวารสารวจิยั 
5) จดัท ามาตรฐาน คู่มือหนงัสือและเอกสารหรือรายงานความกา้วหนา้ล่าสุดท่ีเก่ียวกบั 

เทคโนโลยทีางดา้นคอนกรีต 
6) สนบัสนุนทุนส าหรับงานวจิยั 
7) อ่ืนๆ 

 
ในขณะเดียวกนั กิจกรรมของ ICCMC จะแคบกว่าของ ACF มาก ท่ีผ่านมา ICCMC ท า
กิจกรรมดงัน้ี 
1) จดัท ามาตรฐานตน้แบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต Asian Concrete Model Code  

(ACMC) 
2) จดัท ารายงานทางเทคนิค ( Technical Report/Technical Reference ) 
3) เผยแพร่ข่าวสารผา่นทาง Website และ Newsletter 



 

 

 
4) สนบัสนุนทุนวจิยัเพื่อน าไปสู่การจดัท าและพฒันามาตรฐาน ACMC 
ICCMC ด าเนินกิจกรรมผา่นทางคณะอนุกรรมการยอ่ย 4 ชุด ดงัน้ี 
ชุดท่ี 1 เก่ียวกบัการออกแบบ (WG1:Design) 
ชุดท่ี 2 เก่ียวกบัวสัดุและการก่อสร้าง (WG2:Materials and Construction) 
ชุดท่ี 3 เก่ียวกบัการบ ารุงรักษา (WG3:Maintenance) 
ชุดท่ี 4 ท าหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีออกจาก ICCMC  (WG4:Editorial) 
          ตวัอยา่งเอกสารท่ีทาง ICCMC ไดท้ าออกมาแลว้กเ็ช่น 

1. Asian Concrete Model Code (ACMC) ซ่ึงฉบบัแรกออกในปี คศ.1998 ส่วนฉบบัปรับปรุง
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ในปี คศ.1999ม 2001 และ2006 ตามล าดับ (ดูตวัอย่างรูปท่ี1 
ส าหรับฉบบัปี 2006)  
2. Vietnam National Standard TCXDVN 318:2004  “ Concrete and Reinforced Concrete 
Structures-Guide to Maintenance (ดูรูปท่ี2) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการบ ารุงรักษาท่ีทางประเทศ
เวียดนามได้ใช้มาตรฐานต้นแบบของ ACMC ในการจัดท า โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมการวชิาการของ ICCMC 
3. Guideline for Design of Reinforced Concrete Building against Five Actions (ดูรูปท่ี3) 
4. Guideline for the Seismic Assessment and Retrofit of Concrete Structures (ดูรูปท่ี4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 รูปที ่1  รูปที่ 2  

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                           รูปท่ี 3                                                                   รูปท่ี 4  

เป็นตน้  ซ่ึงเอกสารต่างๆท่ีจดัพิมพข้ึ์นมานั้นเป็นประโยชน์ต่อการใชอ้า้งอิงส าหรับประเทศ
ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
4. อนาคตของ ACF และ ICCMC 

   ณ ท่ีประชุมกรรมการบริหารของ ACF เม่ือวนัท่ี 28 พ.ย.2553 และท่ี
ประชุม Full Committee Meeting ของ ICCMC เม่ือวนัท่ี 1 ธ.ค. 2553 ณ กรุงไทเป ประเทศ
ไตห้วนัในช่วงการประชุม 4 th  ACF International Conference ท่ีประชุมทั้งสองไดต้กลงกนั
เป็นทางการท่ีจะควบรวม ICCMC เขา้กบั ACF โดย ICCMC จะท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการวิชาการ
(ACF Technical Committee) ใหก้บั ACF ซ่ึงการท ากิจกรรมทางดา้นวิชาการของ ACF กจ็ะ
ไดรั้บการดูแลจาก ACF Technical Committee ชุดน้ี การควบรวมกนัระหว่างสององคก์รน้ีจะ
ท าใหอ้งคก์ร ACF มีความแขง็แกร่งมากข้ึน และจะสามารถท ากิจกรรมในระดบันานาชาติ(โดย
เนน้เอเชีย) ไดห้ลากหลายและแขง็ขนัมากข้ึน โดยการควบรวมเป็นทางการจะเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่ 
ม.ค.2554 เป็นตน้ไป ผมในฐานะท่ีได้รับเกียรติจากกรรมการบริหารของ ACF ให้ด ารง
ต าแหน่ง Vice President คนหน่ึงของ ACF  ในวาระแรกของการควบรวมองคก์ร โดยมี Prof. 
Dr.Tamon Ueda จากมหาวิทยาลยั Hokkaido ประเทศญ่ีปุ่นเป็น President และ Prof. Dr. Choi 
Dong Uk จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติ Hankyong (Hankyong National University) เป็น  



 

 

 

Vice President อีกท่าน จึงถือโอกาสเขียนบทความน้ีแนะน า อดีต ปัจจุบนั และอนาคตของ 
ACF และ ICCMC อยา่งคร่าวๆใหท่้านผูอ่้านไดรู้้จกัองคก์รดงักล่าวมากข้ึนและเช่ือว่า ACF จะ
เป็นองค์กรท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในทางวิชาการและวิชาชีพคอนกรีตในประเทศไทย ในเอเชียและใน
ทวีปอ่ืนๆจะรู้จกัมากข้ึนไปเร่ือยๆในอนาคตอนัใกล ้อนัท่ีจริงแลว้ยงัมีกิจกรรมของ ACF  ใน
อนาคตอีกมากมายท่ีจะเป็นประโยชน์ อีกทั้งมีผลกระทบต่อวงการคอนกรีตในประเทศต่างๆ 
ขอให้ท่านติดตามขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก Website ของ ACF (www.acf-org.com)  และของ 
ICCMC (www.iccmc.org)  

สุดทา้ยน้ีผมคงไม่ตอ้งมีบทสรุปอะไรส าหรับบทความน้ี ขอสวสัดีปีใหม่ 2554
ใหก้บัท่านผูอ่้านกแ็ลว้กนัครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccmc.org/


 

 

 

DESIGN  TIP  GI 

องค์ประกอบของการค านวณออกแบบงาน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 

 

โดย คุณอนุชิต เจริญศุภกลุ 

บริษทั วสิิทธ์ิเอน็จนีิยร่ิง จ ากดั 

 
 

ผูอ้อกแบบพึงระลึกอยูเ่สมอวา่ 
การค านวณออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
= การวเิคราะห์โครงสร้าง+การค านวณออกแบบองคอ์าคาร+การใหร้ายละเอียดเหลก็เสริม 

 
การค านวณออกแบบ 
งานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

           

การวเิคราะห์โครงสร้าง 
+ การค านวณออกแบบองค์

อาคาร 

+ การใหร้ายละเอียดเหลก็

เสริม 

      

 



 

 

 

การวิเคราะห์โครงสร้าง = การจ าลองรูปแบบโครงสร้าง (Structural model) ไปสู่ระบบ
โครงสร้าง   
 

                                          (Structural system) แลว้ท าการวเิคราะห์ (analysis) โดยมีขอ้มูลของมิติ  
                                          (dimension) โมดูลสัยดืหยุน่ E, โมเมนตค์วามเฉ่ือย I น ้าหนกับรรทุก (load)  
                                           แรง  (force) การเปล่ียนต าแหน่ง (displacement) การทรุดตวั (Settlement)  
 

การขยายตวัเน่ืองจากอุณหภูมิ (expansion) ฯลฯ เป็นส่วนประกอบของขอ้มูลการ
ค านวณออกแบบองค์อาคาร = การน าแรงโมเมนต์ แรงเฉือน แรงบิด ฯลฯ ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ไปสู่การค านวณออกแบบองคอ์าคาร โดยตอ้งค านึกถึงดา้นก าลงั (Strength) และการ
ใชง้าน (serviceability) เพื่อใหไ้ดข้นาดและปริมาณเหลก็เสริม 

 
การให้รายละเอียดเหล็กเสริม = การน าปริมาณเหล็กเสริมท่ีไดจ้ากการค านวณ

ออกแบบไปให้รายละเอียดในการเลือกขนาด จ านวนเส้น ระยะห่าง ระยะเรียง ระยะฝัง การ
หยดุเหลก็เสริม และการต่อเหลก็เสริม ฯลฯ 

 
สามส่วนน้ีมีความส าคญัของพอๆ กนั หากผิดพลาดในส่วนใดส่วนหน่ึงจะน าไปสู่

การทรุดตวั แอ่นตวั ร้าว แตก หลุดร่อน จนอาจน าไปสู่การวบิติัได ้
ขอ้แนะน าในการค านวณออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหล็กในคร้ังต่อๆ ไป จะแยกให้ชดัเจน
เป็น 3 ส่วน 
 
 A = การวเิคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) 
 D = การค านวณออกแบบองคอ์าคาร (Member Design) 
 R = การใหร้ายละเอียดเหลก็เสริม (Detail of Reinforcement) 

 


