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ในปั จจุบนั วัสดุประเภท Composites หรื อ Fiber Reinforced Plastic (FRP) มีการ
นามาใช้งานด้านการเสริ มกาลังโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีความ
สะดวกในการติดตั้ง สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ มีน้ าหนักเบา ความแข็งแรง
สู ง และไม่เป็ นสนิ ม แต่ในขณะเดี ยวกัน ก็เริ่ มพบปั ญหาของการใช้ FRP Composites ใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในงานที่เจ้าของงานหรื อผูค้ วบคุมงานขาด
ความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิ คการเสริ มกาลังด้วยวัสดุ ดงั กล่ าว หรื อในบางครั้ งเกิดจากความ
เข้า ใจผิดของผูอ้ อกแบบ ซึ่ ง อาจทาให้ประสิ ทธิ ภ าพของการเสริ ม กาลังลดลงหรื อ อาจเกิ ด
อันตรายได้ ข้อจากัดและข้อพึงระวังในการใช้งานวัสดุ FRP Composites ในงานเสริ มกาลัง
โครงสร้าง สามารถรวบรวมได้ดงั นี้
1. ด้านการเลือกใช้วสั ดุ
1.1. การเลือกชนิดของเส้นใย เส้นใยที่มกั ใช้ในงานเสริ มกาลังโครงสร้าง ได้แก่ Carbon Fiber,
Glass Fiber และ Aramid Fiber ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดย

• Carbon Fiber มีกาลังรับน้ าหนักสู ง ทนทานต่อกรด-ด่าง และทนต่อความคืบและความล้าได้ดี
เหมาะสาหรับการเสริ มกาลังโครงสร้างที่มีการบรรทุกน้ าหนักต่อเนื่ องยาวนาน, โครงสร้างที่
รับ cyclic load เช่น สะพาน แต่มีความเปราะ ไม่สามารถดัดงอ 90 °ได้ อาจแตกหักหรื อไม่
สามารถถ่ายแรงได้
• Glass Fiber มีการยืดหดตัวใกล้เคียงกับคอนกรี ต ทนต่อแรงกระแทกได้สูง เป็ นฉนาน เหมาะ
สาหรับงานระยะสั้นและกลาง หรื อไม่มีการใส่ น้ าหนักต่อเนื่ องยาวนาน นอกจากนี้ ยงั มีความ
เปราะ ไม่สามารถดัดงอ 90 °ได้ อาจแตกหักหรื อไม่สามารถถ่ายแรงได้
• Aramid Fiber ทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีการยืดหยุน่ สู ง สามารถดัดงอ 90 °ได้ โดยไม่แตกหัก
มัก ใช้ ก ับ งานที่ ต ้อ งการทั้ง ก าลัง และความยื ด หยุ่ น เช่ น ในการเสริ มก าลัง เพื่ อ ต้า นทาน
แผ่นดินไหวหรื อแรงระเบิด
1.2. การกาหนดการเรี ยงตัวของเส้นใย สาหรับในงานสริ มกาลังโครงสร้าง จาเป็ นต้องมีการ
กาหนดทิศทางการเรี ยงตัวของเส้นใยให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดพฤติกรรม
ของโครงสร้างได้ ซึ่งมักนิยมใช้รูปแบบการจัดเรี ยงตัวแบบทิศทางเดียว (Unidirectional) แต่ใน
บางกรณี อาจใช้รูปแบบการจัดเรี ยง 2 ทิศทาง (Bidirectional) เพื่อการกระจายแรงหรื อการรับ
แรงตามความเหมาะสมที่ออกแบบไว้
1.3. การเลือกรู ปแบบผลิตภัณฑ์ รู ปแบบผลิตภัณฑ์ FRP ที่นิยมใช้ในงานเสริ มกาลัง ได้แก่
Sheet, Laminate (หรื อ Plate) และ Rod โดยแต่ละรู ปแบบมีขอ้ พึงระวังดังนี้
• Sheet ต้องควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง ให้เส้นใยยังอยูใ่ นแนวตรง และเรี ยบแนบสนิทกับผิว
คอนกรี ต

• Plate ต้องควบคุมการใช้ adhesive หากมากเกินไปจะทาให้เกิด deformation รับแรงได้นอ้ ย
หรื อหากไม่สม่าเสมอ อาจทาให้เกิด debonding ได้ง่าย และไม่ควรใช้ plate หลายชั้นซ้อนกัน
มากเกินไป จะทาให้ debonding ได้ง่าย
• Rod ต้องควบคุมความกว้างของร่ องให้พอดี และมี profile เสมอ นอกจากนี้ในการต่อทาบ ทา
ได้ยาวและต้องใช้ระยะทาบยาว
1.4. การเลือกชนิด Adhesive Adhesive จะต้องเหมาะสมและเข้ากันได้กบั เส้นใยที่เลือกใช้
เนื่องจากผิวของเส้นใยแต่ละชนิด แต่ละผูผ้ ลิต จะมีกระบวนการ surface treatment ให้สามารถ
ยึดเกาะกันกับ Adhesive ประเภทที่เหมาะสมเท่านั้น หากเลือกใช้ไม่เหมาะสม การยึดเกาะจะไม่
สมบูรณ์ จึงควรทาการศึกษาทดสอบ fiber และ adhesive ที่จะใช้ร่วมกันอย่างรอบคอบก่อน
นาไปใช้งาน
2. ด้านการตรวจสอบสภาพที่แท้จริ งของโครงสร้าง ก่อนดาเนิ นการออกแบบและเสริ มกาลัง
โครงสร้างควรทาการตรวจสอบสภาพโครงสร้างในปั จจุบนั ก่อน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการ
และวัสดุที่เหมาะสมให้เกิดประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยสู งสุ ด โดยควรทาการตรวจสอบ
2.1. สภาพโครงสร้างและความบกพร่ องเสี ยหายของโครงสร้าง เช่น
• สารวจลักษณะ ตาแหน่ง และระดับความเสี ยหายของโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงสร้างที่จะ
ทาการเสริ มกาลังได้ จะต้องยังคงมีความแข็งแรงเพียงพอ หากมีความเสี ยหายหรื อเสื่ อมสภาพ
ต้องหยุดความเสื่ อมสภาพหรื อการเคลื่อนตัวเหล่านั้น และทาการซ่ อมแซมก่อน จึงเสริ มกาลัง
โครงสร้าง เพราะหากความเสี ยหายเดิมยังคงอยูแ่ ละลุกลามต่อเนื่อง ก็อาจทาให้วสั ดุ FRP หลุด
ร่ อน ไม่ทางานและอาจเกิดอันตรายได้

• สารวจปริ มาณและรายละเอียดเหล็กเสริ ม รวมถึงความต่อเนื่องของชิ้นส่ วนโครงสร้างและจุด
ต่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการค านวณออกแบบการเสริ ม ก าลัง และควบคุ ม
พฤติกรรมการวิบตั ิของโครงสร้าง

2.2. คุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างเดิม ความแข็งแรงและสมบูรณ์ของคอนกรี ตโครงสร้างมีผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการเสริ มกาลังด้วย FRP มากเพราะการเสริ มกาลังดังกล่าวจะต้องอาศัยกาลัง
การยึดเกาะบริ เวณผิวคอนกรี ต เพื่อถ่ายเทแรงจากโครงสร้างมาสู่ FRP ดังนั้นจึงควรทาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรี ตเดิม เช่น กาลังรับแรงดึง กาลังรับแรงอัด ระดับ pH ปริ มาณ
คลอไรด์ ระดับความเสื่ อมสภาพ อายุการใช้งานที่เหลืออยูข่ องวัสดุ เป็ นต้น
2.3. สภาพแวดล้อมและสิ่ งกีดขวางการสารวจสภาพแวดล้อมของสถานที่จริ งก่อน จะช่วยให้
การออกแบบเสริ มกาลังสอดคล้องและเหมาะสมกับการทางานในพื้นที่จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น เช่น
• สภาพความชื้ นและอุณหภูมิของบริ เวณที่จะทาการเสริ มกาลังโครงสร้าง ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพของกาลังการยึดเกาะและอายุการใช้งาน ของ FRP
• คุณภาพน้ า ระดับ pH ปริ มาณคลอไรด์ ซึ่ งจะส่ งผลต่ออัตราการเสื่ อมสภาพของโครงสร้างที่
อยูใ่ นน้ า
• สิ่ งกีดขวางต่างๆ เช่น ช่องเปิ ด ผิวต่างระดับ ท่อและสายไฟ ซึ่ งอาจเป็ นอุปสรรคในการติดตั้ง
ซึ่งผูอ้ อกแบบต้องคานึงถึงรายละเอียดในการติดตั้ง การเปลี่ยนทิศทางของเส้นใยเพื่อหลบเลี่ยง
อุปสรรคดังกล่าว การต่อขยายความยาว ให้เหมาะสม

3. ด้านการออกแบบและข้อกาหนดรายละเอียด ในการออกแบบการเสริ มกาลังโครงสร้างด้วย
วัสดุ FRP นั้น มีขอ้ พึงระวัง เช่น
• ควรตรวจสอบ mode of failure ไม่ให้เกิดกรณี Concrete Crushing นอกจากนี้ แม้ใน mode
Fiber Rupture ก็ควรทาการตรวจสอบ ductility ของโครงสร้างใก้อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยด้วย
• โดยส่ วนใหญ่ Mode of Failure มักเกิดการแยกเป็ นชั้น (Delaminate) โดยเริ่ มเกิดบริ เวณที่
ปลายของ fiber ก่อน จึงควรออกแบบป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการ delaminate ในบริ เวณ
ดังกล่าว
• จานวนชั้นในการเสริ มกาลัง ควรมีจานวนชั้นที่นอ้ ยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด debonding
• ควรมีการออกแบบให้มีการกระจายแรงอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง โดยแนวแรงควรเป็ น
เส้นตรงในระนาบให้มากที่สุด การเปลี่ยนทิศทางของแรงอย่างกระทันหัน เช่นการหักมุม หรื อ
โค้งงอ อาจทาให้เกิดความบกพร่ องและเสี ยหายได้ หากจาเป็ นควรมี รัศมีความโค้งที่เพียงพอ
• ระยะ Development Length จากตาแหน่งที่ตอ้ งการเสริ มกาลัง และการต่อทาบของแต่ละชั้น
ต้องเพียงพอต่อการถ่ายเทกระจายแรง ทั้งใน Flexural Strengthening และ Shear Strengthening
• ทิศทางในการเสริ มกาลัง Unidirectional FRP จะสามารถรับแรงได้ทิศทางเดียว คือตาม

ทิศทางของเส้นใยเท่านั้น ส่ วนในทิศทางตั้งฉากจะอ่อนแอกว่ามากหรื อใช้ไม่ได้เลย ในการ
ออกแบบจะไม่ใช้ในการรับแรง
• ไม่ควรออกแบบติดตั้ง FRP ผ่านมุมงอด้านใน (Inner Corner) เนื่องจากจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
debonding ได้ง่าย

• การเสริ มกาลังโครงสร้างเสาเหลี่ยมด้วยวิธี Confinement นั้น ไม่แนะนาให้ใช้กบั โครงสร้าง
เสาแบนที่มีอตั ราส่ วนความยาวต่อความกว้าง เกินกว่า 2:1 เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพของการเสริ ม
กาลังจะลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ในการทาบ (Overlap) ควรการทาบบริ เวณด้านของเสา ไม่
ควรทาบบริ เวณมุมเสา เพราะจะทาให้เกิดการ debonding ได้ง่าย
• ในการออกแบบ FRP แรงใน Fiber จะเป็ นแรงดึงเท่านั้น ไม่สามารถรับแรงอัดได้
• ความปลอดภัยในกรณี FRP ได้รับความเสี ยหาย เช่ นจากเพลิงไหม้ การออกแบบการรับ
น้ าหนักบรรทุกใหม่ ควรพิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้างเดิ มที่ไม่น้อยกว่า Unfactored
Load นอกจากนี้ยงั ต้องคานึงถึง Safety ในกรณี Fiber Rupture
• การออกแบบควรคานึงถึง Repeated Live Load ที่มีผลต่อ fatigue strength ของโครงสร้างและ
FRP และผลของ sustained stress

4. ด้านกระบวนการทางานและคุณภาพแรงงาน กระบวนการเสริ มกาลังเป็ นงานที่ตอ้ งมีการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพอย่า งสู ง อย่า งไรก็ต ามมัก พบปั ญ หาบุ ค คลากรขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจใน
พฤติกรรมโครงสร้างและการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ แรงงานที่ใช้มกั เป็ นคนงานรายวันที่
หมุ น เวี ย น จึ ง ขาดทัก ษะที่ จ าเป็ นต่ อ การท างานที่ มี ค วามละเอี ย ดและอาจมี อ ัน ตรายหาก
ดาเนินการไม่เหมาะสม ข้อพึงระวังในกระบวนการทางาน มีดงั นี้
4.1. การเตรี ยมผิว
• การเตรี ยมพื้นผิวบริ เวณที่จะทาการติดตั้ง FRP มีความสาคัญ และมีผลต่อประสิ ทธิ ของการ
เสริ มกาลังมากโดยพื้นผิวจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการถ่ายเทแรง (โดยทัว่ ไป ควรทา
การทดสอบ Pull-off Test ตาม ASTM C-496 และได้ค่าไม่ต่ากว่า 12 ksc) ไม่ควรติดตั้ง FRP
บนผิวปูนฉาบ ควรทาการติดตั้งบนผิวเนื้อคอนกรี ตจริ ง
• พื้นผิวต้องทาการขัดผิวส่ วนที่ขรุ ขระ ไม่สม่าเสมอให้เรี ยบ กาจัดรอยเปื้ อน สี หรื อสิ่ งอื่นใดที่
อาจมีผลกระทบต่อแรงยึดเกาะที่ผิวคอนกรี ต สาหรับบริ เวณที่เป็ นร่ องหรื อหลุม ให้ทาการอุด
หรื อฉาบปิ ดให้เรี ยบก่อน และพื้นผิวจะต้องสะอาด ไม่มีฝนุ่ และแห้ง เพราะจะส่ งผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิการยึดเกาะ และการทางานของ FRP ในระยะยาวได้
4.2. การเก็บและการผสม adhesive
• การเก็บจะต้องแยกเก็บส่ วน Part A และ Part B ควรเก็บในที่มีการระบายอากาศที่ดี มีการ
ป้ องกันไม่ให้กระทบแสงแดดโดยตรงหรื อเปลวไฟ และควรจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นภายในช่วงที่ผผู ้ ลิตกาหนด
• การเก็บและการขนย้าย fiber ต้องระวังมิให้เส้นใยฉี กขาด หักงอ หรื อแนวเส้นใยเบี่ยงเบนไป
จากเดิม และควรมีการป้ องกันฝุ่ นและสิ่ งสกปรกที่อาจปนเปื้ อนแผ่นเส้นใย เพราะอามีผลต่อ
กาลังรับแรงและคุณสมบัติอื่นๆของระบบหลังการติดตั้งได้

• การผสม Part A และ Part B ของ Adhesive มักไม่ได้ใช้การชัง่ ตวงที่ถุกต้อง หรื อใช้การ
ประมาณส่ วนผสมเอาเอง (บางผูผ้ ลิตจะระบุอตั ราส่ วนผสมแบบอัตราส่ วนน้ าหนัก ในขณะที่
บางผูผ้ ลิตจะระบุแบบอัตราส่ วนปริ มาตร) การผสม Part B (Hardener) น้อยเกินไปจะทาให้
ปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์ ในขณะที่ถา้ Part B มากเกินไป จะทาให้ resin แข็งตัวรวดเร็ วและเกิด
ความร้อนสู งในขณะทาปฏิกิริยา ซึ่งอาจเปราะแตกได้การติดตั้ง
• การใช้ Adhesive ที่มากเกินพอดี อาจทาให้แนวเส้นใย Fiber เกิดการเคลื่อนตัว และหย่อน
ในขณะที่ถา้ ใช้ Adhesive ไม่เพียงพอ ก็จะทาให้เกิด Unsaturated Area ซึ่ งจะทาให้การถ่ายเท
แรงไม่สมบูรณ์ หรื อเป็ นจุดเริ่ ม Debonding
4.3. การติดตั้ง
• วิธีการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรื อขาดความชานาญ อาจทาให้เกิดโพรงช่องว่าง (Void) หรื อเส้นใย
fiber เกิดการหย่อนงอ ซึ่งอาจเป็ นอันตรายโดยเฉพาะในบริ เวณที่มี Stress สู ง
• การลบมุมเสา, คาน ที่ไม่เรี ยบร้อย หรื อมีรัศมีความโค้งที่ไม่เพียงพอ จะทาให้บริ เวณมุมมี
stress สู ง และ fiber อาจหักในขณะติดตั้ง หรื อฉีกขาดในขณะรับแรง
• ในกรณี ติดตั้ง Fiber หลายชั้น การติดตั้ง Fiber ในแต่ละชั้น ต้องทาในขณะที่ Adhesive ชั้น
ก่อนหน้ายังไม่แข็งตัว หากแข็งตัวไปแล้วจาเป็ นต้องทาการเตรี ยมผิวใหม่ เช่ นอาจใช้การขัด
ด้วยกระดาษทรายเบาๆ และฉาบด้วยวัสดุฉาบ นอกจากนี้ การติดตั้ง Fiber มากชั้นเกินไปใน
คราวเดียว อาจทาให้ fiber มีการเลื่อนหรื อแยกตัวเนื่องจากน้ าหนักของตัวแผ่นเส้นใยเอง
• ไม่แนะนาให้ทาการยึดแผ่น FRP ด้วยหมุดหรื อตัวยึดทางกล แต่หากจาเป็ น ต้องระวังไม่ให้
เส้นใยหรื อคอนกรี ตเสี ยหาย และต้องระวังการกัดกร่ อนทางไฟฟ้ า (Galvanic Corrosion) ใน
กรณี ใช้เหล็กยึด FRP ที่เป็ นเส้นใยคาร์บอน สาหรับตัวยึดที่เป็ นวัสดุ FRP ระยะฝังในคอนกรี ต
ต้องเพียงพอ

• การติดตั้ง Fiber จะต้องทาการรี ดไล่ฟองอาการที่ถูกขังอยูร่ ะหว่างแผ่น FRP และคอนกรี ต
โดยรี ดไปตามทิศทางของเส้นใย ให้วสั ดุ adhesive ซึ มผ่านออกมา ไม่ชุ่มเกินไป และกาจัด
adhesive ส่ วนที่เกินออกมา และจะต้องทิ้งระยะเวลาให้บ่มตัวเต็มที่โดยไม่มีการรบกวน เพื่อทา
ให้เกิดการทาปฏิกิริยาการยึดเกาะอย่างสมบูรณ์
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งานตรวจสอบซ่ อมแซมบารุงรักษา…
ปัจจุบันและในอนาคต
สุ วมิ ล สัจจวาณิชย์
การตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างต่ อ
สาธารณะมีมานานนับพันปี มาแล้ว ตัวอย่างที่ช้ ีให้เห็นก็คือ “กฎหมาย” ฉบับแรกที่ตราขึ้นเมื่อ
2200 ปี ก่อนคริ สกาล ในรัชสมัยของพระเจ้าฮัมมูราบี แห่ งอาณาจักรเมโสโปเตเมียที่ตราไว้ว่า
“หากช่ างก่อสร้างบ้านที ไม่แข็งแรงพอ และบ้านนั้นเกิ ดพังลงมาทาให้เจ้าของบ้านตาย ช่ าง
ก่อสร้างจะต้องถูกฆ่าให้ตายตกไปตามกัน”(http://en.wikipedia.org/wiki/)
ความสาคัญของ “ความปลอดภัย” จากงานก่อสร้างยิง่ ทวีมากขึ้นในสังคมสมัยใหม่
ที่มีสิ่งก่อสร้างทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างสาธารณูปโภคที่มีผเู ้ กี่ยวข้องใช้สอย
เป็ นจานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิต “สิ่ งก่อสร้าง” ที่ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน การนา
แนวความคิดความปลอดภัยของสิ่ งก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบจนถึง
การก่อสร้างจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นและทาอยูโ่ ดยสื่ อผ่านอัตราส่ วนปลอดภัย ข้อกาหนดก่อสร้าง และ
การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่างๆ
อย่างไรก็ดี แม้โครงสร้างนั้นจะมีความปลอดภัยตามที่ออกแบบไว้เมื่อสร้างเสร็ จ
และพร้ อ มใช้ง านแล้ว แต่ เ มื่ อ ใช้ง านไปในสภาวะแวดล้อ มตามจริ ง โครงสร้ า งก็ มี ก าร
เสื่ อมสภาพได้ เช่ นเดี ยวกับมนุ ษย์ที่เจ็บป่ วยได้และแก่ชรา การเสื่ อมสภาพที่เกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ มี ผลต่ อพฤติ กรรมและอายุการใช้งานของโครงสร้ างที่ ส้ ันลง หรื อแม้แต่เหตุ การณ์ ที่
เกิ ดขึ้ นโดยไม่ คาดคิ ดและทาความเสี ยหายหรื อมี ผลต่อโครงสร้ าง เช่ น การเกิ ดไฟไหม้ สิ่ ง
เหล่านี้อาจทาให้โครงสร้างมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากที่ออกแบบหรื อ การปรากฏ “อาการ”

ซึ่ งท าให้ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งเริ่ ม ตั้ง ค าถาม “ถึ ง ความปลอดภัย ” ในการใช้ง าน ใน
ขณะเดียวกันเจ้าของอาคารอาจต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่
ออกแบบไว้ คาถามที่ตามมาก็คือจะทาได้หรื อไม่ ถ้าทาจะยังคงมีความปลอดภัยเพียงใด หากจะ
ทา จะต้องทาอะไรเพิ่มเติมบ้าง จะต้องใช้งบประมาณเท่าใด ทาด้วยวิธีใดที่เหมาะสมที่สุด ใน
ประเทศที่พฒั นาแล้ว ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่องคือ โครงสร้างขนาดใหญ่ที่
สร้างเสร็ จ และใช้งานแล้วมีจานวนมาก บางโครงสร้างอาจไม่อยูใ่ นสภาพดี มีการเสื่ อมสภาพ
ปรากฏให้ เ ห็ น ในระดับ ต่ า งๆกัน บางกรณี อ าจรุ นแรงมากจนอยู่ ใ นภาวะไม่ ป ลอดภัย
ตัวอย่างเช่ นในปี คศ.1999 FHWAรายงานว่ามีสะพานทีมีความเสี ยหายทางโครงสร้างรุ นแรง
หรื อสู ญเสี ยการใช้งานถึงร้อยละ 38 หรื อประมาณ หนึ่งแสนแปดหมื่นสะพาน (Turner 1999)
การทุ บทิ้ งหรื อยกเลิ ก การใช้งานโครงสร้ างที่ เสื่ อมสภาพทาได้ไม่ ง่า ยนัก ด้วยข้อจ ากัด ทาง
เศรษฐกิ จและความตระหนักในด้า นสภาพแวดล้อม ทาให้อุตสาหกรรมงานซ่ อมแซมและ
บารุ งรักษามีการขยายวงกว้างขึ้นมาก อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ามหาศาล ประมาณกันว่าปี คศ.2005
มูลค่างานซ่ อมแซมบารุ งรักษาเสริ มกาลังในสหรัฐอเมริ กามีค่าประมาณ 18-21 พันล้านดอล
ล่าห์ (Peter H. Emmons 2006) ในประเทศเยอรมัน อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส ข้อมูลปี คศ.2004
แสดงถึงมูลค่างานซ่อมแซมบารุ งรักษาเสริ มกาลังที่สูงใกล้เคียงหรื อมากกว่า มูลค่างานก่อสร้าง
ใหม่(T.Ueda 2007)
ในประเทศไทยเอง จากผลของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่
ขยายตัวต่อเนื่องมาเกือบห้าสิ บปี คือจานวนโครงสร้างขนาดใหญ่จานวนมากทั้งที่สร้างเสร็ จ ใช้
งานแล้ว และกาลังก่อสร้าง ที่มีอยูม่ ากมายทาให้คาดได้ว่าทิศทางของงานวิศวกรรมโยธา ต้องมี
การขยายวงกว้างขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากที่วิศวกรเคยให้ความสนใจเฉพาะกับงานก่อสร้าง
ใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นวัสดุและการก่อสร้างเป็ นส่ วนใหญ่ สาขาใหม่ที่จะเปิ ดกว้าง
โดยตรงไม่แพ้กนั ก็คงหนีไม่พน้ งานในแวดวงการซ่อมแซมและบารุ งรักษา งานเหล่านี้มีจานวน
มหาศาล และมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาของประเทศ งานในสาขานี้ อาจจาแนกออกเป็ นงานตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพและ
ตัดสิ นใจ การซ่อมแซม การบารุ งรักษาและการเสริ มกาลังรวมไปถึงการทาลายโครงสร้างเก่าที่
ไม่ใช้งานแล้ว “โจทย์”ในงานเหล่านี้มีความซับซ้อนโดยธรรมชาติ ทั้งจากคุณลักษณะของวัสดุ

เองและจากพฤติกรรมของโครงสร้างโดยรวม นอกจากนั้นการใช้งานจริ งภายใต้สภาพแวดล้อม
จริ งที่มีความผันแปรยังเพิ่มความซับซ้อนให้กบั โจทย์เหล่านี้เป็ นทวีคูณ นอกจากนั้นการพัฒนา
วัสดุ และเทคโนโลยีใหม่ๆสาหรับการซ่ อมแซมบารุ งรักษาในปั จจุบนั ที่กา้ วหน้าและมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ทาให้มีความต้องการทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาวัสดุ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะเอื้อให้งานเหล่านี้ บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีความคุม้ ทุน และมีความปลอดภัยเป็ น
เกณฑ์กาหนด และในหลายกรณี ทีมีกฎหมายรองรับด้วย
อย่างไรก็ดีเมื่อหันมามองสภาพความเป็ นจริ งจะพบว่างานในลักษณะนี้แตกต่างไป
จากงานก่อสร้างใหม่โดยสิ้ นเชิง ทั้งในด้าน ขนาดโครงการ งบประมาณที่ใช้ ความหลากหลาย
ของวัสดุ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและมีให้เลือกใช้ ตลอดจนการขาดแคลนมาตรฐานหรื อ
แนวทางปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นสากลที่ จ ะน ามาใช้ง านได้ เป็ นที่ ย อมรั บ กัน ว่ า ธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายของงานซ่ อมแซมบารุ งรักษาและเสริ มกาลังทาให้การจัดทาคู่มือ หรื อมาตรฐาน
หรื อข้อกาหนดที่เป็ นสากลสาหรับการทางานทาได้ยาก และไม่มีวิธีการหรื อเอกสารชนิดใดที่
จะให้ผลในการทางานหรื อคาแนะนาที่เหมาะสมกับงานทุกงานหรื อทุกลักษณะได้ เนื่องจากแต่
ละงานมี ความผันแปร แตกต่ างกัน ตั้งแต่ สาเหตุ การเสื่ อมสภาพ จนกระทัง่ ข้อจากัดในการ
ตัดสิ นใจของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีความหลากหลายมาก
สถานการณ์งานซ่อมแซมบารุ งรักษาและเสริ มกาลังในประเทศไทย แม้จะมีอนาคต
ที่ ส ดใสและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกับประเทศอื่ น ๆ แต่ ใ นปั จ จุ บัน ยัง มี ปัญ หาหลายด้า นที่
ต้องการการตระหนักจากผูเ้ กี่ยวข้องและจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังนี้
1.
การขาดความรู ้ ความเข้า ใจของวิศวกร สถาปนิ ก ผูอ้ อกแบบ ตลอดจน
เจ้าของโครงการเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานอาคาร และสภาพแวดล้อมของโครงสร้างที่มีผลต่อ
การเสื่ อมสภาพทั้งที่บางกรณี มีแนวโน้มที่จะเลี่ยงหรื อลดความเสี ยหายได้ ตลอดถึงความเข้าใจ
ถึงการเสี่ ยงต่อการวิบตั ิที่ยงั มองไม่เห็นในปัจจุบนั
2.
อุตสาหกรรมงานซ่อมแซมบารุ งรักษาและเสริ มกาลังยังอยูใ่ นแวดวงจากัด
ทั้ง จ านวนผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บัติ การติ ด ตามเสริ ม สร้ า งความรู ้ ข องผูเ้ กี่ ย วข้อ ง วิ ศ วกร
สถาปนิ ก เจ้า ของโครงการตลอดจนผูป้ ระกอบการมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับวัส ดุ แ ละ
เทคโนโลยีใหม่ๆ จากัด และยังคงต้องพึ่งพาข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั ิ หรื อผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก

3.
การขยายตัว ในอุ ต สาหกรรมนี้ ประกอบกับการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับงานในทุกระดับทาให้เกิดการแสวงหาโอกาสใหม่ เช่นผูเ้ คย
ปฏิบตั ิงานจานวนหนึ่งผันตัวเองมาเป็ นผูร้ ับเหมางานขนาดเล็ก หรื อขนาดกลาง ซึ่ งเจ้าของหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบไม่มีความรู ้เพียงพอ แม้ว่าผูท้ าจะมีประสบการ์ ณซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ ง แต่ การขาด
ความรู ้ความเข้าใจทั้งในภาพรวม และ รายละเอียดทางเทคนิ คที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญ
สาหรับผลสาเร็ จของงาน อาจมีผลให้งานซ่ อมแซมหลายๆกรณี ไม่ประสบผลสาเร็ จ และเกิด
ความเสี ยหายในภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากผูร้ ับเหมาขาดความเข้าใจ การเลือกใช้วสั ดุซ่อมที่มี
คุ ณ สมบัติ บ างประการเช่ น ค่ า โมดู ล ัส ความยืด หยุ่ น ไม่ ส อดคล้อ งกับ วัส ดุ เ ดิ ม หรื อ มี ค่ า
คุณสมบัติshrinkage strain น้อยกว่าวัสดุเดิม อาจทาให้เกิดความเสี ยหายเมื่อซ่ อมเสร็ จและใช้
งานไประยะหนึ่งก็ได้(Emberson 1990)
ปั ญหาเหล่านี้ Peter H. Emmons ซึ่ งเป็ นอดี ตประธานกลุ่ มกรรมการACI
Committee 364, Rehabilitation ในปี คศ.2000 ได้เขียนบทความถึงแนวทางงานซ่ อมแซม
บารุ งรักษาในยี่สิบปี ข้างหน้า (Peter H. Emmons 2006) ไว้อย่างน่ าสนใจว่ากลุ่มผูน้ าใน
อุตสาหกรรมงานซ่ อมแซมบารุ งรักษาได้เห็นความสาคัญร่ วมกันถึงความจาเป็ นที่จะร่ วมกัน
พัฒนางานแขนงนี้ ให้กว้างขึ้นในช่ วงเวลายี่สิบปี ข้างหน้าซึ่ งรวมถึงการร่ วมมือพัฒนา การลด
ความผิดพลาดจากการทางานซ่ อมแซมเสริ มกาลัง การทางานด้อยคุ ณภาพ ร่ ว มไปกับการ
หาทางลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยร่ วมกันกาหนดเป้ าหมายและแนวทางปฏิบตั ิหลักๆถึง 13
ข้อโดยส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งคือการให้ความรู ้ ความเข้าใจต่อผูเ้ กี่ยวข้อง และการจัดทามาตรฐาน
และคู่มือต่างๆเป็ นต้น
แม้ว่าในประเทศไทย การวางแนวทางเช่ นนี้ อาจเริ่ มเกิดขึ้นบ้างในองค์กรวิชาชี พ
เช่นการให้ความรู ้ผา่ นการอบรม บทความ การเริ่ มจัดทามาตรฐาน คู่มือหรื อข้อแนะนาต่างๆ แต่
ก็ยงั ไม่เกิดขึ้นเป็ นระบบโดยเฉพาะการสนับสนุ นจากภาครัฐในทิศทางเดียวกัน แต่แนวทาง
ดัง กล่ า วจัด ว่า เป็ นสากลเพราะความจ าเป็ นในลัก ษณะเดี ย วกัน จะท าให้เ กิ ด กลไกในการ
แก้ปัญหาคล้ายคลึงกันดังนั้นอุตสาหกรรมซ่ อมแซมบารุ งรักษาของไทยอาจได้ประโยชน์จาก
การเกิ ด ปั ญหาที่ ช้า กว่า ประเทศที พ ฒ
ั นาแล้ว โดยเรี ยนรู ้ จ ากบทเรี ย นที ผ่า นมา และปรั บ ให้
เหมาะสมกับปัญหาของประเทศ ตลอดจนเตรี ยมรับมือปัญหาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขั้นแรกและ

ขั้นสาคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนัก และการเตรี ยมความรู ้และความเข้าใจต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
ในทุ ก ระดับ โดยเฉพาะผูอ้ อกแบบ หรื อ ตัด สิ น ใจซึ่ งมี ผ ลโดยตรงต่ อ สั ม ฤทธิ ผ ลของงาน
ซ่อมแซมบารุ งรักษาเสริ มกาลัง
นอกจากนั้นองค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษามีส่วนสาคัญในการผลักดัน และ
สร้ า ง“มื อ อาชี พ ” ที่ มีค วามรู ้ ค วามเข้าใจในด้า นวัส ดุ พฤติ ก รรมของโครงสร้ างต่ อ น้ า หนัก
บรรทุกและผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม กลไกการเสื่ อมสภาพ ตลอดจนความสนใจติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุ และเทคโนโลยีใ หม่ ๆทั้งด้านวิชาการ และการบริ หารจัดการที่
เหมาะสม นอกจากนั้นประสบการณ์ส่วนบุคคลยังเป็ นต้นทุนที่สาคัญสาหรับ”มืออาชีพ”ต่อการ
ตัดสิ นใจที่เหมาะสมในระดับต่างๆ ของงานในสาขาเหล่านี้ ดังนั้นการ “เตรี ยมความพร้อม” ใน
ด้านบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้ นทั้งทาง “นิ ตินัย” ตามกฎหมาย
บังคับ และทางพฤตินยั ซึ่ งเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อกระบวนการยืดอายุหรื อเพื่อเปลี่ยนแปลง
การการใช้ง านของอาคาร จึ งต้องการทั้งเวลา กระบวนการ และการบริ ห ารจากทั้งองค์ก ร
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ ตลอดจนผูท้ ี่จะมาเป็ น “มืออาชีพ” เอง
................... แล้วเรา “พร้ อม” ทีจ่ ะ”พร้ อมก้าวไปในอนาคต”หรือยัง?...................
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มารู้ จกั ACF และ ICCMC กันเถอะ
โดย ศ. ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกลุ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมคอนกรีตแห่ งประเทศไทย
1. บทนา
ต้องขออนุญาตใช้เนื้อที่ของคอนกรี ตสารของสมาคมคอนกรี ตแห่ งประเทศไทยใน
การแนะนาองค์กรสององค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับคอนกรี ตในระดับนานาชาติให้ท่านผูอ้ ่าน
ได้รู้จกั องค์กรที่ว่านี้ คือ ACF (Asian Concrete Federation ) และICCMC ( International
Committee on Concrete Model Code ) หลายท่านคงได้รู้จกั ทั้งสององค์กรแล้ว หลายท่านอาจ
เพียงเคยได้ยินชื่ อแต่ยงั ไม่รู้จกั และอีกหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยนิ ชื่อเลย ถ้าพูดถึงองค์กร
ทางวิชาชี พและวิชาการในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับคอนกรี ตแน่ นอนว่าส่ วนใหญ่รู้จกั
ACI ( American Concrete Institute ) ในสหรัฐอเมริ กา และ RILEM ในยุโรปเป็ นอย่างดี ท่าน
ทราบหรื อไม่วา่ ในเอเชียเรามี ACF และ ICCMC ซึ่งทากิจกรรมในลักษณะเดียวกันอยู่

2. ความเป็ นมาของ ACF และ ICCMC
ACF ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 2004 ที่เชียงใหม่ ประเทศ
ไทย ซึ่ งหลายท่านอาจจาได้ว่าราเคยเป็ นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ชื่อว่า The first
ACF International Conference ขึ้นที่โรงแรม เชียงใหม่พลาซ่ า เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2547
ซึ่ง ACF ได้ถูกจัดตั้งอย่างเป็ นทางการตั้งแต่ตอนนั้น การจัดตั้ง ACF เป็ นการเห็นชอบร่ วมกัน

ระหว่างองค์กรหรื อสมาคมวิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอนกรี ตของประเทศในทวีปเอ
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 ) เป็ นต้น โดยก่อนที่จะจัดตั้ง
ACF ขึ้นอย่างเป็ นทางการ ได้มีการประชุ มของบรรดานายก หรื อ president ขององค์กร
เหล่านั้น 2 ครั้ง ซึ่ งการประชุมทั้งสองครั้งนี้ เรี ยกว่า Asian Concrete Forum โดยที่ประชุมต่าง
เห็นพ้องว่าเป็ นการสมควรและถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่จะจัดตั้งองค์กรวิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับคอนกรี ตขึ้นในทวีปเอเชี ย อันเนื่ องมาจากการพัฒนาของประเทศต่างๆในทวีป
เอเชี ยได้ดาเนิ นไปไกล กิจกรรมก่อสร้างและการใช้คอนกรี ตในทวีปเอเชี ยมีจานวนมากที่สุด
เมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ จึงถึงเวลาอันเหมาะสมที่จะมีองค์กรที่นาไปสู่ การมีความร่ วมมือในทาง
วิชาการและวิชาชีพคอนกรี ตในทวีปเอเชีย
สาหรับ ICCMC นั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาก่อนACF ในปี คศ.1994 โดยเป็ นการรวมกลุ่ม
ของบุคคลที่มีความเชี่ ยวชาญด้านคอนกรี ตในเอเชี ย โดยมีจุดประสงค์หลักเริ่ มต้นในการทา
มาตรฐานต้นแบบสาหรับงานคอนกรี ต ( Concrete Model Code ) ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กนั
ประเทศต่างๆในเอเชีย ซึ่งความท้าทายหลักก็คือ การทาอย่างไรให้มาตรฐานต้นแบบนี้สามารถ
นาไปเป็ นต้น แบบของประเทศใดก็ไ ด้ โดยคานึ ง ถึ งความแตกต่ างทั้ง ทางด้า นพื้ น ฐานทาง
เศรษฐกิจ ระดับเทคโนโลยี วัสดุที่มีในท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศและธรรมเนียม
วิธีการในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างในแต่ละที่ มูลเหตุจูงใจในการจัดตั้ง ICCMC คล้ายกับ ACF
แต่จุดประสงค์จะแคบกว่า กล่าวคือ เนื่องจากกิจกรรมในการก่อสร้างในเอเชียในช่วงนั้นเติบโต
เป็ นอย่า งมาก ประเทศในเอเชี ย ที่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ หลายประเทศก็เ ริ่ ม มี
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างงานวิจยั พัฒนาในด้านการก่อสร้างมากขึ้น ทา
ให้เกิดความคิดที่อยากจะมีการรวมกลุ่มของบุคคลผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านคอนกรี ตในเอเชีย

ขึ้นเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และผลงานการวิจยั ที่มีการปฏิบตั ิกนั ใน
เอเชียซึ่ งมีความแตกต่างกันกับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นซี กโลกอื่นๆอยูบ่ า้ ง โดยเริ่ มต้นจากความพยายาม
ในการทามาตรฐานต้นแบบสาหรับงานคอนกรี ตก่อนเป็ นงานแรก ในปั จจุ บนั ได้มีกิจกรรม
นอกเหนือไปจากการทามาตรฐานต้นแบบเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมของ ACF และ ICCMC
ACF เป็ นองค์กรในลักษณะเดียวกับสมาคมวิชาการและวิชาชี พทางด้าน
คอนกรี ตทั้งหลาย เช่ น ACI, RILEM ที่มีกิจกรรมในระดับนานาชาติหรื อแม้กระทัง่ สมาคม
ทางด้านคอนกรี ตที่มีอยูใ่ นแต่ละประเทศ เช่น ICI, JCI, KCI, TCA, TCI หรื อ VCA เป็ นต้น
กล่าวคือ ทากิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานคอนกรี ต เช่น
1)
2)
3)
4)
5)

จัดประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ ( ACF International Conference )
จัดสัมนา อบรม workshop
เผยแพร่ ข่าวสารผ่านทาง Website และ Newsletter
จัดทาวารสารวิชาการ และวารสารวิจยั
จัดทามาตรฐาน คู่มือหนังสื อและเอกสารหรื อรายงานความก้าวหน้าล่าสุ ดที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางด้านคอนกรี ต
6) สนับสนุนทุนสาหรับงานวิจยั
7) อื่นๆ
ในขณะเดี ยวกัน กิจกรรมของ ICCMC จะแคบกว่าของ ACF มาก ที่ผ่านมา ICCMC ทา
กิจกรรมดังนี้
1) จัดทามาตรฐานต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรี ต Asian Concrete Model Code
(ACMC)
2) จัดทารายงานทางเทคนิค ( Technical Report/Technical Reference )
3) เผยแพร่ ข่าวสารผ่านทาง Website และ Newsletter

4) สนับสนุนทุนวิจยั เพื่อนาไปสู่ การจัดทาและพัฒนามาตรฐาน ACMC
ICCMC ดาเนินกิจกรรมผ่านทางคณะอนุกรรมการย่อย 4 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เกี่ยวกับการออกแบบ (WG1:Design)
ชุดที่ 2 เกี่ยวกับวัสดุและการก่อสร้าง (WG2:Materials and Construction)
ชุดที่ 3 เกี่ยวกับการบารุ งรักษา (WG3:Maintenance)
ชุดที่ 4 ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ออกจาก ICCMC (WG4:Editorial)
ตัวอย่างเอกสารที่ทาง ICCMC ได้ทาออกมาแล้วก็เช่น
1. Asian Concrete Model Code (ACMC) ซึ่งฉบับแรกออกในปี คศ.1998 ส่ วนฉบับปรับปรุ ง
ครั้ งที่ 1 ครั้ งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในปี คศ.1999ม 2001 และ2006 ตามลาดับ (ดู ตวั อย่างรู ปที่ 1
สาหรับฉบับปี 2006)
2. Vietnam National Standard TCXDVN 318:2004 “ Concrete and Reinforced Concrete
Structures-Guide to Maintenance (ดูรูปที่2) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการบารุ งรักษาที่ทางประเทศ
เวี ย ดนามได้ใ ช้ม าตรฐานต้น แบบของ ACMC ในการจัด ท า โดยความร่ ว มมื อ ของ
คณะกรรมการวิชาการของ ICCMC
3. Guideline for Design of Reinforced Concrete Building against Five Actions (ดูรูปที่3)
4. Guideline for the Seismic Assessment and Retrofit of Concrete Structures (ดูรูปที่4)

รู ปที ่ 1

รู ปที ่ 2

รู ปที่ 3

รู ปที่ 4

เป็ นต้น ซึ่ งเอกสารต่างๆที่จดั พิมพ์ข้ ึนมานั้นเป็ นประโยชน์ต่อการใช้อา้ งอิงสาหรับประเทศ
ต่างๆได้เป็ นอย่างดี
4. อนาคตของ ACF และ ICCMC
ณ ที่ ประชุ มกรรมการบริ หารของ ACF เมื่ อวันที่ 28 พ.ย.2553 และที่
ประชุ ม Full Committee Meeting ของ ICCMC เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2553 ณ กรุ งไทเป ประเทศ
ไต้หวันในช่วงการประชุม 4 th ACF International Conference ที่ประชุมทั้งสองได้ตกลงกัน
เป็ นทางการที่จะควบรวม ICCMC เข้ากับ ACF โดย ICCMC จะทาหน้าที่เป็ นกรรมการวิชาการ
(ACF Technical Committee) ให้กบั ACF ซึ่ งการทากิจกรรมทางด้านวิชาการของ ACF ก็จะ
ได้รับการดูแลจาก ACF Technical Committee ชุดนี้ การควบรวมกันระหว่างสององค์กรนี้จะ
ทาให้องค์กร ACF มีความแข็งแกร่ งมากขึ้น และจะสามารถทากิจกรรมในระดับนานาชาติ(โดย
เน้นเอเชีย) ได้หลากหลายและแข็งขันมากขึ้น โดยการควบรวมเป็ นทางการจะเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่
ม.ค.2554 เป็ นต้นไป ผมในฐานะที่ ได้รับเกี ยรติ จากกรรมการบริ หารของ ACF ให้ดารง
ตาแหน่ง Vice President คนหนึ่งของ ACF ในวาระแรกของการควบรวมองค์กร โดยมี Prof.
Dr.Tamon Ueda จากมหาวิทยาลัย Hokkaido ประเทศญี่ปุ่นเป็ น President และ Prof. Dr. Choi
Dong Uk จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ Hankyong (Hankyong National University) เป็ น

Vice President อีกท่าน จึงถือโอกาสเขียนบทความนี้ แนะนา อดีต ปั จจุบนั และอนาคตของ
ACF และ ICCMC อย่างคร่ าวๆให้ท่านผูอ้ ่านได้รู้จกั องค์กรดังกล่าวมากขึ้นและเชื่อว่า ACF จะ
เป็ นองค์กรที่ผเู ้ กี่ยวข้องในทางวิชาการและวิชาชี พคอนกรี ตในประเทศไทย ในเอเชี ยและใน
ทวีปอื่นๆจะรู ้จกั มากขึ้นไปเรื่ อยๆในอนาคตอันใกล้ อันที่จริ งแล้วยังมีกิจกรรมของ ACF ใน
อนาคตอีกมากมายที่จะเป็ นประโยชน์ อีกทั้งมีผลกระทบต่อวงการคอนกรี ตในประเทศต่างๆ
ขอให้ท่านติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Website ของ ACF (www.acf-org.com) และของ
ICCMC (www.iccmc.org)
สุ ดท้ายนี้ ผมคงไม่ ตอ้ งมี บทสรุ ปอะไรสาหรั บบทความนี้ ขอสวัสดี ปีใหม่ 2554
ให้กบั ท่านผูอ้ ่านก็แล้วกันครับ

DESIGN TIP GI
องค์ ประกอบของการคานวณออกแบบงาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดย คุณอนุชิต เจริญศุภกุล
บริษทั วิสิทธิ์เอ็นจินียริ่ง จากัด

ผูอ้ อกแบบพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า
การคานวณออกแบบงานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
= การวิเคราะห์โครงสร้าง+การคานวณออกแบบองค์อาคาร+การให้รายละเอียดเหล็กเสริ ม
การคานวณออกแบบ
งานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

การวิเคราะห์โครงสร้าง

+ การคานวณออกแบบองค์
อาคาร

+ การให้รายละเอียดเหล็ก
เสริ ม

การวิเคราะห์โครงสร้ าง = การจาลองรู ปแบบโครงสร้าง (Structural model) ไปสู่ ระบบ
โครงสร้าง
(Structural system) แล้วทาการวิเคราะห์ (analysis) โดยมีขอ้ มูลของมิติ
(dimension) โมดูลสั ยืดหยุน่ E, โมเมนต์ความเฉื่อย I น้ าหนักบรรทุก (load)
แรง (force) การเปลี่ยนตาแหน่ง (displacement) การทรุ ดตัว (Settlement)
การขยายตัวเนื่ องจากอุณหภูมิ (expansion) ฯลฯ เป็ นส่ วนประกอบของข้อมูลการ
คานวณออกแบบองค์อาคาร = การนาแรงโมเมนต์ แรงเฉื อน แรงบิ ด ฯลฯ ที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ไปสู่ การคานวณออกแบบองค์อาคาร โดยต้องคานึกถึงด้านกาลัง (Strength) และการ
ใช้งาน (serviceability) เพื่อให้ได้ขนาดและปริ มาณเหล็กเสริ ม
การให้รายละเอียดเหล็กเสริ ม = การนาปริ มาณเหล็กเสริ มที่ได้จากการคานวณ
ออกแบบไปให้รายละเอียดในการเลือกขนาด จานวนเส้น ระยะห่ าง ระยะเรี ยง ระยะฝั ง การ
หยุดเหล็กเสริ ม และการต่อเหล็กเสริ ม ฯลฯ
สามส่ วนนี้มีความสาคัญของพอๆ กัน หากผิดพลาดในส่ วนใดส่ วนหนึ่งจะนาไปสู่
การทรุ ดตัว แอ่นตัว ร้าว แตก หลุดร่ อน จนอาจนาไปสู่ การวิบตั ิได้
ข้อแนะนาในการคานวณออกแบบงานคอนกรี ตเสริ มเหล็กในครั้งต่อๆ ไป จะแยกให้ชดั เจน
เป็ น 3 ส่ วน
A = การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)
D = การคานวณออกแบบองค์อาคาร (Member Design)
R = การให้รายละเอียดเหล็กเสริ ม (Detail of Reinforcement)

