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1. บทนํา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมคอนกรีตมีความตองการคอนกรีตประเภทที่ใหกําลังอัดสูงในชวงตนเปนอยางมาก
เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจกอสราง ประเภทของงานที่ตองการคอนกรีตที่ใหกําลังอัดในชวงตนยัง
รวมถึงงานซอมแซมโครงสรางคอนกรีต เชน งานซอมแซมถนน เพื่อที่สามารถเปดใชบริการไดอยางเร็วที่สุด ใน
อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูปยังไดนําคอนกรีตประเภทนี้ไปใชอยางแพรหลาย เพื่อชวยเพิ่มกําลังการผลิตและลด
ตนทุน
การเพิ่มกําลังอัดของคอนกรีตมีหลายวิธี โดยทั่วไปจะใชปูนซีเมนตพอรตแลนด ประเภทที่ 3 ทวาราคาของ
ปูนพอรตแลนดชนิดนี้มีราคาสูงกวาปูนซีเมนตพอรตแลนดประเภทที่ 1 ซึ่งประเด็นนี้มีผลตอการตัดสินใจที่จะนํา
ปูนพอรตแลนดชนิดนี้ไปใช อีกวิธีหนึ่งคือการใชสารผสมเพิ่ม (mineral admixture) แทนที่บางสวนของปูนซีเมนต
พอรตแลนด ประเภทที่ 1 ในสวนผสมของคอนกรีต เพื่อเพิ่มกําลังอัดของคอนกรีต ณ. ปจจุบันสารผสมเพิ่มที่รูจัก
กัน ไดแก ซิลิกาฟูม, ผงหินปูนเปนตน
สารผสมเพิ่ม โดยสวนใหญเปนผลพลอยไดระหวางกระบวนการผลิตอื่นๆ นํามาใชงานในลักษณะเปนผง
ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําและปูนซีเมนตพอรตแลนด ดวยวิวัฒนาการที่กาวหนานักวิทยาศาสตรในปจจุบัน
สามารถสัง เคราะห สารผสมเพิ่ม ขึ้น มาไดเอง มีอ งคประกอบทางเคมีใกลเ คีย งกั บ องค ป ระกอบทางเคมี ของ
ปูนซีเมนตพอรตแลนด และสารผสมเพิ่มนี้สามารถทําปฏิกิริยาไดอยางรวดเร็วในชวงอายุตนๆของคอนกรีตเพื่อ

เพิ่มอัตราพัฒนากําลังอัดชวงตนของคอนกรีตอยางไรก็ตามผลกระทบของการใชสารผสมเพิ่มชนิดนี้ตอคุณภาพ
ของคอนกรีตในระยะยาวยังไมไดมีการศึกษาอยางเพียงพอ
2. จุดประสงคและขอบเขตการศึกษา
งานศึ ก ษานี้ มี เ ปา หมายเพื่อศึก ษาผลของการใชส ารผสมเพิ่ม ชนิ ด เพิ่ ม กํ า ลั ง อัดในช ว งอายุ ตน ๆของ
คอนกรีตตอคุณสมบัติชวงอายุตนและปลายของคอนกรีตและมอรตา ในดานความสามารถเทได (workability),
คุณสมบัติทางกล (mechanical property) และความคงทน (durability)
3. วัสดุและสวนผสมที่ใชศึกษา
สวนผสมของตัวอย างคอนกรี ตและมอรตาที่ใชในงานวิจัย นี้ประกอบไปดวย ปูน ซีเมนตพอร ตแลนด
ประเภท 1 (OPC1), เถาลอย (FA), ผงฝุนหินปูนที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอน (LP) และสารเพิ่มกําลังอัด
(strength accelerating compound, AC) โดยนําสารเพิ่มกําลังอัดนี้มาใชในการผสมตัวอยางคอนกรีตและมอร
ตาแบบสารผสมเพิ่มที่ใชในงานคอนกรีตทั่วไป กลาวคือ ใชทั้งแทนที่และเติมลงไปในวัสดุประสานของสวนผสม
ของตัวอยางคอนกรีตและมอรตา
องคประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟสิกสของ ปูนซีเมนตพอรตแลนด ประเภท 1, เถาลอยและสาร
เพิ่มกําลังอัด แสดงในตารางที่ 1
เพื่อศึกษาผลของสารเพิ่มกําลังอัดตอคุณสมบัติของคอนกรีตและมอรตา จะใชสารเพิ่มกําลังอัดผสมกับ
ปูนซีเมนตพอรตแลนด ประเภท 1, เถาลอย, ผงฝุนหินปูน โดยผสมสารเพิ่มกําลังอัด2 วิธี กลาวคือ
- วิธีที่ 1 คือ การแทนที่วัสดุประสาน
- วิธีที่ 2 คือ การเติม โดยวิธีนี้วัสดุประสานจะคงเดิมแตเติมสารเพิ่มกําลังอัดเพิ่มลงไปในวัสดุประสานซึ่งทํา
ใหสวนผสมมีวัสดุประสานเพิ่มขึ้น
โดยมีปริมาณรอยละการแทนที่ (replacement percentage) และรอยละการเติม (addition percentage) ของ
สารเพิ่มกําลังอัดชนิดนี้ที่แตกตางกัน

โดยปริมาณรอยละการแทนที่และการเติมจะคํานวณจากน้ําหนักของวัสดุประสานที่ผสมอยูในตัวอยาง
คอนกรีตและมอรตา ปริมาณรอยละการแทนที่และการเติมของสารเพิ่มกําลังอัดที่ใชศึกษามีคาเทากับ 5.5%,
6.5% และ 7.5% โดยน้ําหนักของวัสดุประสาน
สวนผสมสําหรับใชทดสอบ ความสามารถเทได, การกอตัว, กําลังรับแรงอัด, การขยายตัวในน้ํา, การ
ขยายตัวเมื่อแชสารละลายโซเดียมซัลเฟต แสดงในภาคผนวก
ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟสกิ สของ ปูนซีเมนตพอรตแลนด ประเภท 1, เถา
ลอย, และสารเพิ่มกําลังอัด
Chemical and Physical
Properties
Chemical
SiO2
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17.72
3.78
3.64
66.76
1.42
4.32
0.24
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0.25
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3.15
3300

33.41
18.74
15.03
20.01
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2578

Strength accelerating
compound
1.76
0.36
0.31
43.96
0.24
48.79
0.60
0.08
0.02
0.01
2.95
2984

1.06

0.23

3.78

จะสังเกตเห็นวาสารเพิ่มกําลังอัดมีองคประกอบทางเคมีในลักษณะคลายกับของปูนซีเมนตพอรตแลนด
แฃะเถาลอย แตมีปริมาณออกไซดหลักนอยกวามาก ยกเวนปริมาณ SO3 ของสารเพิ่มกําลังอัดที่สูงกวาของปู
ซีเมนตและเถาลอยมาก

4. วิธีการวิจัย
ในงานวิจัยจะศึกษาผลของสารเพิ่มกําลังอัด (Strength accelerating compound) ตอคุณสมบัติของ
ตัวอยางคอนกรีต, เพสต และมอรตา โดยแยกเปนการศึกษาผลของสารเพิ่มกําลังอัดตอคุณสมบัติชวงตนของ
คอนกรีต และการศึกษาผลของสารเพิ่มกําลังอัดตอคุณสมบัติดานความคงทนของคอนกรีต ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้

4.1 การทดสอบความสามารถเทได การกอตัว และ กําลังอัด
- ควบคุมคาการยุบตัวเริ่มตน (initial slump) ของตัวอยางคอนกรีตไวที่ 50±20 มม. และวัดคาการสูญเสีย
คาการยุบตัว (slump loss) ทุกๆ 15 นาที
- การกอตัวของคอนนกรีต ทดสอบโดยนําตัวอยางสวนผสมคอนกรีตมารอนผานตะแกรงเบอร 4 เพื่อใหได
ตัวอยางมอรตาทรงลูกบาศกสี่เหลี่ยม ขนาด 150มม. เสร็จแลวนําไปทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C403
- ทดสอบกําลังอัดของตัวอยางคอนกรีตที่เปนลูกบาศก ที่มีขนาด 100x100x100 มม. เมื่อมีอายุครบ 18
ชั่วโมง, 1 วัน และ 3 วัน
4.2 การทสอบดานความคงทน
- การทดสอบการขยายตัวของตัวอยางจะทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTMC151

คือ การวัดการ

ขยายตัวของแทงตัวอยางซีเมนตเพสตขนาด 25x25x285 มม. เมื่อผานการอบในเตา autoclave และการ
ทดสอบการขยายตัวของตัวอยางมอรตาตามมาตรฐาน ASTM C1038 คือ การวัดการขยายตัวของแทง
มอรตาขนาด 25x25x285 มม. เมื่อบมในสารละลาย Ca(OH)2เปนระยะเวลา 14 วัน

- เนื่องจากสารเพิ่มกําลังอัดมีปริมาณ SO3ที่สูง จึงตองทําการทดสอบการขยายตัวของตัวอยางมอรตาเมื่อ
บมในสารละลายโซเดียมซัลเฟต ทําไดโดยหลอตัวอยางมอรตาขนาด 25x25x285 มม. หลังจากผานไป
24 ชั่ว โมงนํา อย า งตั วอย า งที่ได ไปบ มในน้ํ า จนตัว อยา งมีอายุ 28 วั น จึง นํา ตัว อย า งทั้งหมดไปแชใน
สารละลายโซเดียมซัลเฟต หลังจากนั้นจะทําการวัดการขยายตัว ทุกๆ 2 เดือนโดยประมาณ
5. ผลการทดสอบ
5.1 ผลการทดสอบความสามารถเทได การกอตัว และ กําลังอัด
5.1.1 ผลการทดสอบความสามารถเทได
รูปที่ 1แสดงผลการทดสอบการสูญเสียคาการยุบตัวของตัวอยางคอนกรีต OPC1 ที่มีการใสสารเพิ่มกําลัง
อัดโดยใชวิธีเติมและแทนทีบ่ างสวน ในปริมาณ 5.5%, 6.5% และ 7.5% ของน้ําหนักวัสดุประสาน จากผลการ
ทดสอบสังเกตเห็นวาตัวอยางที่มีสารเพิม่ กําลังอัดแสดงคาการสูญเสียการยุบตัวที่นอยกวาตัวอยางที่ไมมีสารเพิ่ม
กําลังอัด โดยที่การใชปริมาณสารเพิ่มกําลังอัดแบบวิธีเติมและแทนทีบ่ างสวนที7่ .5% ของน้ําหนักวัสดุประสานจะ
เกิดคาการสูญเสียการยุบตัวนอยกวาการใชปริมาณสารเพิ่มกําลังอัดที่ 5.5% และ 6.5%
รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบการสูญเสียคายุบตัวของตัวอยางคอนกรีต OPC1+LP ผสมกับสารเพิ่มกําลัง
อัดโดยใชวิธีเติมและแทนที่บางสวน ในปริมาณ 5.5%, 6.5% และ 7.5% ของน้ําหนักวัสดุประสานจากการทดสอบ
จะสังเกตเห็นวาการใชสารเพิ่มกําลังอัดโดยวิธีเติมใหคาการสูญเสียคาการยุบตัวนอยกวาวิธีแทนที่บางสวนของ
วัสดุประสานซึ่งสอดคลองกับกรณีของสวนผสมคอนกรีต OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัด
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(a) กรณีผสมโดยการเติม
(b) กรณีผสมโดยการแทนที่
รูปที่ 1 –การยุบตัวตามเวลาของตัวอยางคอนกรีต OPC1 ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัด
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(a) กรณีผสมโดยการเติม
(b) กรณีผสมโดยการแทนที่
รูปที่ 2 - การยุบตัวตามเวลาของตัวอยางคอนกรีต OPC1+LP ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัด

5.1.2ผลการทดสอบการกอตัว

ผลการทดสอบการกอตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ทีม่ ีสารเพิ่มกําลังอัดผสมอยูในปริมาณ 5.5%, 6.5%
และ 7.5% ของน้าํ หนักวัสดุประสาน แสดงอยูในรูปที่ 3 จากผลการทดสอบปรากฏวากรณีที่ใชสารเพิ่มกําลังอัด
โดยการเติม ยิง่ ปริมาณการเติมเพิ่มขึ้นทําใหคาการกอตัวเริ่มตนและการกอตัวสุดทายยาวนานกวาตัวอยางที่ไมได
เติมสารเพิ่มกําลังอัด อยางไรก็ตามเมื่อปริมาณสารเพิม่ กําลังอัดมากขึ้นคาการกอตัวเริ่มตนและการกอตัวสุดทาย
ของตัวอยางทีม่ ีสารเพิ่มกําลังอัดนัน้ มีคาเทาๆกัน ในทางตรงกันขามเมือ่ ใชสารเพิ่มกําลังอัดโดยการแทนที่บางสวน
ของวัสดุประสานในปริมาณที่เพิม่ ขึ้น

ทําใหคาการกอตัวเริ่มตนและการกอตัวสุดทายมีคามากขึ้นเปนลําดับ

จนกระทั่งมากกวาตัวอยางทีไ่ มมีสารเพิ่มกําลังอัด
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final setting time (min)

OPC1

OPC1+RK5.5
(replace)
initial setting time (min)

OPC1+RK6.5 OPC1+RK7.5
(replace)
(replace)
final setting time (min)

(a) กรณีผสมโดยการเติม
(b) กรณีผสมโดยการแทนที่
รูปที่ 3 –คาการกอตัวเริ่มตนและคาการกอตัวสุดทายชองตัวอยางคอนกรีต OPC1 ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัด
ผลการทดสอบการกอตัวของตัวอยางมอรตา OPC1+LP ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมอยูโดยใชวิธีการเติม
และแทนที่ ในปริมาณ 5.5%, 6.5% และ 7.5% ของน้ําหนักวัสดุประสานแสดงอยูในรูปที่ 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณากรณีที่ใชสารเพิ่มกําลังอัดโดยวิธีการเติม พบวาเมื่อปริมาณสารเพิ่มกําลังอัดเพิ่มสูงขึ้นจาก 5.5% ถึง
6.5% จะทําใหคาการกอตัวเริ่มตนและสุดทายมากกวาตัวอยางที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด แตเมื่อเพิ่มปริมาณสาร
เพิ่มกําลังอัดเปน 7.5% คาการกอตัวเริ่มตนมีคาเทาๆกันกับตัวอยางที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัดและการกอตัวสุดทาย
มีคานอยกวาตัวอยางที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด

ในทางตรงกันขาม เมื่อใชสารเพิ่มกําลังอัดโดยใชวิธีแทนที่ พบวาเมื่อใชปริมาณสารเพิ่มกําลังอัดที่5.5%
จะทําใหการกอตัวเริ่มตนและการกอตัวสุดทายเร็วขึ้น และเมื่อใชสารเพิ่มกําลังอัดปริมาณ 6.5% กับ 7.5% พบวา
การกอตัวจะยาวขึ้นจนเทียบเทากับตัวอยางที่ไมใชสารเพิ่มกําลังอัด เมื่อใชสารเพิ่มกําลังงอัด6.5% และการกอตัว
ยาวมากกวาตัวอยางที่ไมใชสารเพิ่มกําลังอัด เมื่อใชสารเพิ่มกําลังอัด7.5%
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OPC1+LP10+RK5.5 (add) OPC1+LP10+RK6.5 (add) OPC1+LP10+RK7.5 (add)
initial setting time (min)
final setting time (min)

รูปที่4–คาการกอตัวเริ่มตนและสุดทายของตัวอยางคอนกรีต OPC1+LP10 ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัด (กรณีผสม
โดยการเติม)

300
250
200
150
100
50
0
OPC1 + LP10

OPC1+LP10+AC5.5(re)
initial setting time (min)

OPC1+LP10+AC6.5(re)

OPC1+LP10+AC7.5(re)

final setting time (min)

รูปที่ 5 ‐ คาการกอตัวเริ่มตนและสุดทายของตัวอยางคอนกรีต OPC1+LP10 ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัด
(กรณีผสมโดยการแทนที่)

5.1.3 ผลการทดสอบกําลังอัด
จากผลการทดสอบกําลังอัดที่อายุชวงตนของคอนกรีตชนิด OPC1 ที่มีสารเพิ่ ม กํ า ลั ง อั ดผสมอยู โ ดยวิธี
เติมเปนปริมาณ 5.5%, 6.5% และ 7.5% โดยน้ําหนักวัสดุประสาน ดังแสดงในรูปที่ 6 พบวาตัวอยางคอนกรีตที่มี
สารเพิ่มกําลังอัดใหกําลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 18 ชม., 1 วัน และ 3 วันสูงกวากําลังอัดของตัวอยางคอนกรีตที่ไม
มีสารเพิ่มกําลังอัด ทั้งนี้เมื่อใชปริมาณสารเพิ่มกําลังอัด 6.5%

ของน้ําหนักวัสดุประสานทําใหกําลังอัดของ

คอนกรีตที่อายุ18 ชม. มีคาเพิ่มขึ้นประมาณ 16%
อยางไรก็ตามเมื่อใชสารเพิ่มกําลังอัดโดยวิธีแทนที่บางสวนของวัสดุประสาน กําลังอัดที่ไดของตัวอยางที่มี
สารเพิ่มกําลังอัดมีคาเทาๆกับกําลังอัดของตัวอยางคอนกรีตที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 6 – คากําลังอัดของตัวอยางคอนกรีต OPC1 ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัด
(กรณีผสมโดยการเติม)
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รูปที่ 7 – คากําลังอัดของตัวอยางคอนกรีต OPC1 ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัด
(กรณีผสมโดยการแทนที่)

95

รูปที่ 8 แสดงผลการทดสอบกําลังอัดของตัวอยาง OPC1+LP ที่มีการใสสารเพิ่มกําลังอัดโดยวิธีเติม ที่
ปริมาณ 5.5%, 6.5% และ 7.5% พบวาปริมาณการใชสารเพิ่มกําลังอัดที่สูงขึ้นใหกําลังอัดของตัวอยางที่ผสมสาร
เพิ่มกําลังอัดที่อายุ 18 ชม., 1 วันและ 3 วัน สูงกวาตัวอยางที่ไมสารเพิ่มกําลังอัด โดยเฉพาะที่อายุ 18 ชม. กําลัง
อัดของตัวอยางที่ใสสารเพิ่มกําลังอัดที่ 6.5% มีคาเพิ่มขึ้นถึง 20%
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รูปที่ 8 – คากําลังอัดของตัวอยางคอนกรีต OPC1+LP ทีผ่ สมสารเพิ่มกําลังอัด
(กรณีผสมโดยการเติม)
ในทางตรงกันขาม เมื่อใชสารเพิ่มกําลังอัดแบบแทนที่บางสวนของวัสดุประสาน ดังแสดงในรูปที่9 ทําให
คากําลังของตัวอยางที่มีสารเพิ่มกําลังอัดมีมีคานอยลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารเพิ่มกําลังอัดในชวงกําลังอัดที่อายุ 18

ชม. และ 1 วัน ทั้งนี้กําลังอัดที่อายุ 3 วันของตัวอยางที่มีสารเพิ่มกําลังอัดมีคาเทาๆกันกับตัวอยางที่ไมมีสารเพิ่ม
กําลังอัด ยกเวนตัวอยางที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมอยู 6.5% โดยน้ําหนักวัสดุประสานที่ใหคากําลังอัดสูงกวา
ตัวอยางที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัดเล็กนอย
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รูปที่ 9 – คากําลังอัดของตัวอยางคอนกรีต OPC1+LP ทีผ่ สมสารเพิ่มกําลังอัด
(กรณีผสมโดยการแทนที่)

5.2 ผลการทสอบดานความคงทน
5.2.1 ผลการทดสอบการขยายตัว ตามมาตรฐาน ASTM C1038

102

การทดสอบการขยายตัวของตัวอยางมอรตาตามมาตรฐาน ASTM C1038 คือ การวัดการขยายตัวของ
แทงมอรตาขนาด 25x25x285 มม. เมื่อบมในสารละลาย Ca(OH)2เปนระยะเวลา 14 วัน รูปที่ 10แสดงผลการ
ทดสอบของตัวอยาง OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดจะสังเกตุเห็นวาเมื่อใชปริมาณสารเพิ่มกําลังอัดมากขึ้นทั้งโดยใช
วิธีเติมและแทนที่บางสวน ทําใหตัวอยางมีการขยายตัวมากกวาตัวอยางที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด และบางตัวอยาง
ใหคาการขยายตัวมากกวา 200 ไมครอนที่กําหนดไวในมาตรฐาน ASTM 150
รูปที่ 11แสดงผลการทดสอบการขยายตัวของสวนผสม OPC1+LP ตามมาตรฐาน ASTM C1038 พบวา
คาการขยายตัวของตัวอยาง OPC1+LP ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมอยูโดยวิธีการเติมมีคาลดลงและนอยกวา
ตัวอยาง OPC1 ที่ผสมสารเพิ่มกําลังอัดโดยวิธีเดียวกัน และยังมีคาไมเกิน 200 ไมครอนตามมาตรฐาน ASTM
C150 อยางไรก็ตามคาการขยายตัวของตัวอยางOPC1+LP ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมอยูโดยวิธีแทนที่ ที่ปริมาณ

Expansion (micron)

6.5% และ 7.5% มีคาใกลเคียง 200 ไมครอน
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รูปที่ 10 –การขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัด
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รูปที่ 11 – การขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1+LP ที่มีสารเพิ่มกําลังอัด
5.2.2 ผลการทดสอบการขยายตัว ตามมาตรฐาน ASTM C151
การทดสอบการขยายตัวของตัวอยางตามมาตรฐาน ASTMC151 คือ การวัดการขยายตัวของแทง
ตัวอยางซีเมนตเพสตขนาด 25x25x285 มม. เมื่อผานการอบในเตา autoclave เปนระยะเวลา 3 ชั่วโมงจากผล
การทดสอบการขยายตัวของตัวอยางOPC1 และ OPC1+LP ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดดังแสดงในรูปที่ 12และรูปที่ 13
ตามลําดับ พบวาตัวอยางทั้งหมดมีคาการขยายตัวนอยและมีคาไมเกิน 0.8% ตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐาน
ASTM C151
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0.008
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รูปที่ 12– การขยายตัวของตัวอยางเพสต OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดเมื่อบมในเตา autoclave
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รูปที่ 13– การขยายตัวของตัวอยางเพสต OPC1+LP ทีม่ ีสารเพิ่มกําลังอัดเมื่อบมในเตา autoclave

5.2.3ผลการทดสอบการขยายตัวเมื่อบมในสารละลายโซเดียมซัลเฟต
รูปที่14แสดงผลการทดสอบการขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมโดยวิธีการ
เติม

เปรียบเทียบกับการขยายตัวของตัวอยางมอรตาที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด

(OPC1,

OPC1+FA20,

OPC1+FA30, OPC5) จากรูปจะพบวาการขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมอยู

ปริมาณ 5.5%, 6.5% และ 7.5% มีคาการขยายตัวใกลเคียงกับของตัวอยาง OPC1 ที่ไมมสี ารเพิ่มกําลังอัด
อยางไรก็ตามคาการขยายตัวของตัวอยางมอรตาที่มีสารเพิ่มกําลังอัดมีคาสูงกวาของตัวอยางที่มกี ารผสมเถาลอย
และตัวอยางทีใ่ ชปูนซีเมนตตานทานซัลเฟต (OPC1+FA20, OPC1+FA30 และ OPC5)
รูปที่15แสดงผลการทดสอบการขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมโดยวิธีการ
แทนที่

เปรียบเทียบกับการขยายตัวของตัวอยางมอรตาที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด

(OPC1,

OPC1+FA20,

OPC1+FA30, OPC5) จากรูปจะพบวาการขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ที่มีสารเพิ่มกําลังอัดผสมอยู
ปริมาณ 5.5%, 6.5% และ 7.5% มีคาการขยายตัวนอยกวาของตัวอยาง OPC1 ที่ไมมีสารเพิม่ กําลังอัด แตยังคงมี
คาการขยายตัวมากกวาของตัวอยาง OPC1+FA20, OPC1+FA30 และ OPC5
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รูปที่ 14 –คาการขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ที่มสี ารเพิ่มกําลังอัด
เปรียบเทียบกับตัวอยางมอรตาที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด (กรณีใชสารเพิม่ กําลังอัดแบบเติม)
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รูปที่ 15 –คาการขยายตัวของตัวอยางมอรตา OPC1 ที่มสี ารเพิ่มกําลังอัด
เปรียบเทียบกับตัวอยางมอรตาที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด (กรณีใชสารเพิม่ กําลังอัดแบบแทนที่)

6.สรุป
จากผลการทดสอบพบวาเมื่อใชสารเพิ่มกําลังอัดผสมกับวัสดุประสานโดยวิธีการเติมลงไปในสวนผสม
คอนกรีต ทําใหคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวดีขึ้น อาทิเชน เพิ่มระยะเวลาคาสูญเสียการยุบตัว,
เพิ่มระยะเวลาการกอตัว, เพิ่มกําลังอัดชวงตน ทางดานคุณสมบัติความคงทน การใชสารเพิ่มกําลังอัดยังชวยทําให
คุณสมบัติทางดานความคงทนของคอนกรีตดีขึ้น อาทิเชน คาการขยายตัวเนื่องจากบมในสารละลายซัลเฟตมีคา
นอยกวาคาการขยายตัวของตัวอยาง OPC1 ที่ไมมีสารเพิ่มกําลังอัด อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณสมบัติที่ดีขึ้นทั้ง
ทางกลและความคงทนยังขาดขอมูลสนับสนุนทางดานการวิเคราะหทางเคมีเชิงลึกและการวิเคราะหโครงสราง
จุลภาค เพื่อใชอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุและกลไกที่ทําใหคุณสมบัติของคอนกรีตและมอรตาเปลี่ยนไปในทางที่ดี
ขึ้น

7. อางอิง
ASTM C151 Standard Test Method forAutoclave Expansion of Portland Cement
ASTM C403 Standard Test Method forTime of Setting of Concrete Mixtures by PenetrationResistance
ASTM C1012 Standard Test Method forLength Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to
aSulfate Solution
ASTM C1038 Standard Test Method forExpansion of Portland Cement Mortar Bars Stored in Water

8. ภาคผนวก
ตารางที่ 2สวนผสมของตัวอยางคอนกรีต OPC1 เพื่อใชทดสอบการสูญเสียคายุบตัว การกอตัว กําลังอัด
สวนผสม

Paste
Volume
(litre/m3)

SP
(%)

C(kg/m3)

AC
(kg/m3)

W
(kg/m3)

SP
(cc/m3)

G
(kg/m3)

S (kg/m3)

opc‐1

352

1.35

554

0

159

7473

980

742

opc1+AC5.5
(add)
opc1+RK6.5
(add)
opc1+RK7.5
(add)
opc1

352

1

554

30

161

5536

980

742

352

1

554

36

161

5536

980

742

352

1

554

42

161

5536

980

742

357

1

562

0

163

5618

972

736

357

0.8

530

31

164

4239

972

736

357

0.8

524

36

164

4193

972

736

357

0.8

518

42

164

4147

972

736

opc1+RK5.5
(replace)
opc1+RK6.5
(replace)
opc1+RK7.5
(replace)

ตารางที่ 3สวนผสมของตัวอยางคอนกรีต OPC1+LP เพื่อใชทดสอบการสูญเสียคายุบตัว การกอตัว กําลังอัด
Mix proportion

Paste
Volume
(litre/m3)

SP
(%)

C(kg/m3)

RK
(kg/m3)

LP
(kg/m3)

W
(kg/m3)

SP
(cc/m3)

G
(kg/m3)

S
(kg/m3)

opc1+LP10
opc1+LP10+RK5.5
(add)
opc1+LP10+RK6.5
(add)
opc1+LP10+RK7.5
(add)

332
332

1.2
0.9

465
465

0
28

52
52

149
150

6193
4645

1011
1011

765
765

332

0.9

465

34

52

150

4645

1011

765

332

0.9

465

39

52

150

4645

1011

765

opc1+LP10
opc1+LP10+RK5.5
(re)
opc1+LP10+RK6.5
(re)
opc1+LP10+RK7.5
(re)

357
357

0.9
0.7

501
470

0
31

56
56

162
163

5013
3678

972
972

736
736

357

0.7

464

36

56

163

3638

972

736

357

0.7

458

42

56

163

3598

972

736

ตารางที่ 4สวนผสมของตัวอยางมอรตา เพื่อใชทดสอบการขยายตัวในสารละลายซัลเฟต
Mix proportion

w/b

s/b

C
(kg/m3)

FA
(kg/m3)

RK
(kg/m3)

sand
(kg/m3)

W
(kg/m3)

opc‐1
opc‐5
opc‐1+FA20%
opc‐1+FA30%
opc‐1+RK5.5% Add
opc‐1+RK6.5% Add
opc‐1+RK7.5% Add
opc‐1+RK5.5% Replace
opc‐1+RK6.5% Replace
opc‐1+RK7.5% Replace

0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

519
519
409
356
519
519
519
490
485
479

‐
‐
102
152
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
29
34
39
29
34
39

1426
1426
1407
1397
1426
1426
1426
1425
1425
1425

285
285
281
279
285
285
285
285
285
285

"เริ่มตนดีก็ตองจบใหสวย"
บุญรอด คุปติทัฬหิ และ นคร สังขทอง
สวนพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตและบริการ ฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
ปญหางานคอนกรีตที่เกีย่ วของกับพื้นถือวาอยูในอันดับตนๆ ปญหาที่พบสวนใหญคือ ผิวหนา
หลุดรอน (Delamination) (รูปที่ 1a) ผิวหนาเปนฝุน (Dusting) (รูปที่ 1b) หรือแตกลายงา (Crazing)
(รูปที่
1c)
ปญหาเหลานี้มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของงานกอสราง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเทพื้นของงานกลุม Superstore, Ware House หรือ โรงงาน
อุตสาหกรรม สาเหตุของปญหาเหลานีส้ วนหนึ่งมาจากการขาดทักษะของผูรับเหมากอสรางพื้นใน
ปจจุบัน มีการใชแรงงานที่ขาดทักษะในการขัดแตงผิวหนางานพื้น (Floors Finishing) รวมทั้งวิธีการ
ทํางานพื้นไมเปนไปตามมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพการทําางานพืน้ ที่ไมดีพอ แมแตผูรับเหมาที่
รับงานเฉพาะขัดแตงผิวหนาพื้นโดยเฉพาะจํานวนมาก ก็ประสบปญหาเหลานี้เชนกัน

รูปที่ 1a ผิวหนาหลุดรอน

รูปที่ 1b ผิวหนาเปนฝุน

ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดนี้ กํ า ลั ง จะบอกว า การ
ก อ สร า งงานพื้ น คอนกรี ต นั้ น ไม ว า จะมี ก าร
ออกแบบมาเป น อย า งดี มี ก ารวางแผนงาน
ดําเนินการเทคอนกรี ตและควบคุมงานอยาง
ถูกตอง แตตอนจบสุดทายนี่แหละคือขั้นตอน

รูปที่ 1c ผิวหนาแตกลายงา

การขัดแตงผิวหนา (Finishing) ที่จะบอกวาจบ
งานได ส วยหรื อ ไม เพราะพื้ น คอนกรี ต ที่
เจาของงานตองการคือพื้นผิวที่เรียบไดระดับ
ทนทานตอการขัดสี และมีตําหนินอยที่สุด

ขั้นตอนการขัดแตงผิวหนาพื้นคอนกรีตที่
กําหนดโดย ACI 302.1R-96 “Guide for
Concrete Floor and Slab Construction นาจะเปน
แนวทางที่เหมาะสมในการทํางานของผูรับเหมา
หรื อ นํ า มาเป น มาตรฐานในการควบคุ ม งาน
เพื่อใหไดพื้นคอนกรีตที่มีคุณภาพและเปนการ
ป อ งกั น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ พื้ น ผิ ว ที่ ก ล า วมาใน
ขางตน ถาพิจารณาจาก Window of finishability
(รูปที่ 3) สวนที่เกี่ยวของกับผูที่มีหนาที่ขัดแตง
ผิวหนาพื้นก็คือ เวลาที่เหมาะสมเมื่อไรที่ควรจะ
เริ่มทําการขัดแตงผิว โดยพิจารณาดังนี้
1. เมื่อพื้นคอนกรีตนั้นๆ ไมปรากฏวามี
น้ําเยิ้มที่ผิว (Bleeding Water) กลาวคือตองรอ
จนกว า น้ํ า ที่ เ ยิ้ ม ขึ้ น มาบนผิ ว หมดก อ น โดย
ระหวางที่รอนี้สามารถใชเ ครื่องมือเช น Bull
Float (รูปที่ 7) หรือ สายยาง ลากเอาน้ําที่เยิ้ม
บนผิว หน าออกได และต องมั่ น ใจว า ไม มีน้ํ า
เยิ้มขึ้นมาเพิ่มอีกในภายหลัง

รูปที่ 2 ปริมาณเยิ้มน้ํา (Bleeding) ที่เหมาะสม
ไมมากและไมนอยเกินไป

รูปที่ 3 ขั้นตอนการขัดแตงผิวหนาพื้นตาม
ขอแนะนําของ ACI 302

รูปที่ 4 ตัวอยาง CPAC Industrial Floor Concrete
แสดงความสัมพันธระหวางเวลาการกอตัวของ
คอนกรีตและขั้นตอนการแตงผิวหนา [5]
2. เมื่อ Footprint มีความลึกอยูระหวาง
3 - 6 มม. (1/8 - 1/4 นิ้ว) หมายถึงใหสังเกต
ความลึกของรอยรองเทา Boot ที่ชางเดินบนพื้น
คอนกรีต โดยจะสัมพันธกับเวลาในการกอตัว
ของคอนกรีต คอนกรีตที่เทกอนก็ควรจะตอง
ขัดแตงไดกอนเรียงตามลําดับการเท กอน-หลัง
จากรู ปที่ 3

จะเห็นได ว า การสั งเกต

ช ว งเวลาที่ เ หมาะสมที่ จ ะขั ด แต ง ผิ ว หน า
คอนกรีตมีความสําคัญมาก การขัดแตงผิวหนา
เร็ ว เกิ น ไป ทํ า ให ผิ ว หน า คอนกรี ต เกิ ด ความ
เสียหายได หากขัดแตงผิวหนาชาเกินไป ทําให
ความเรี ย บของผิ ว หน า ไม ไ ด ต ามกํ า หนด
นอกจากนี้คอนกรีตที่แข็งตัวในระยะเวลาตางๆ
ที่สังเกตจากความลึกของรอยเทา (รูปที่ 5a) จะ
บอกให รู ถึ ง ช ว งเวลาเหมาะสมที่ จ ะขั ด แต ง
ผิวหนาดวยเครื่องมือประเภทตางๆ เชน ความ
ลึก 12 มม.ทําการขัดดวยมือ (Hand float) (รูปที่
5b) ความลึก 6 มม. ทําการขัดดวยเครื่องขัด
แบบเดินตาม (Walk-behind power float) (รูปที่
5c) ความลึก 3 มม. ทําการขัดดวยเครื่องขัด
แบบคนนั่ง (Ride-on Power Float) (รูปที่ 5d)

รูปที่ 6 เพื่อใชในการประมาณคาอัตราการ
ระเหยของน้ําบนผิวหนาคอนกรีต (ACI
302.1R) [2]
จากรูปที่ 4 เป นการสร า งแผนภู มิเ พื่ อหา
ระยะเวลาที่เหมาะสมของการขั ด แตงผิว พื้ น
คอนกรีต ทําไดโดยทดลองผสมคอนกรีตและ
ทดสอบหาเวลาการก อ ตั ว เริ่ ม ต น การก อ ตั ว
สุดทายของคอนกรีต

รูปที่ 5a รอย Footprint และการวัดความลึก
บนพื้นคอนกรีตในขณะกําลังกอตัว
รูปที่ 5b การขัดดวยมือ
รูปที่ 5c การขัดดวยเครือ่ งขัดแบบเดินตาม
รูปที่ 5d การขัดดวยเครือ่ งขัดแบบคนนั่ง

เนื่ อ งจากส ว นผสมคอนกรี ต แต ล ะสู ต ร
แตกตางกัน เชน ชนิดปูนซีเมนต ปริมาณน้ํา สาร
ลดน้ําและสารหนวงที่ตางกัน ระยะเวลาการกอ
ตัวยอมไมเทากัน นอกจากนี้ฤดูกาล และสภาพ
อากาศ สงผลใหระยะเวลาการก อตัวคอนกรีต
แตกตางกันได แมวาจะเปนคอนกรีตสูตรผสม
เดียวกันดังปจจัยตางๆ แสดงในตารางที่ 1 ดังนั้น
การทําแผนภู มิ หาระยะเวลาเหมาะสมที่จะขั ด

แตงผิวพื้นจะชวยลดปญหาการแตงผิวพื้นได
ตารางที่ 1 ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการกอ
ตัวของคอนกรีต
สภาพอากาศ
การกอตัวของคอนกรีต
- อากาศรอน (ฤดูรอน) - คอนกรีตแข็งตัวเร็ว
- คอนกรีตแข็งตัวชา
- ฝนตก (ความชื้นสูง)
- อากาศเย็ น (ต่ํ า กว า - คอนกรีตแข็งตัวชามาก
25°C)

การเยิ้ ม น้ํ า (Bleeding) สํ า หรั บ คอนกรี ต
งานพื้ น ในประเทศไทยซึ่ ง ถื อ ว า มี ส ภาพ
ภู มิ อ ากาศค อ นข า งร อ น จํ า เป น ต อ งเลื อ กใช
สวนผสมคอนกรีตที่มีปริมาณน้ําเยิ้มประมาณ
1 - 3 % ขึ้นอยูกับพื้นที่เทคอนกรีตนั้นๆ
In-Door หรือ Out-Door ถาเปนพื้นที่เท
คอนกรีต Out-Door แลวเลือกใชคอนกรีตที่มี
ปริ ม าณน้ํ า เยิ้ ม ต่ํ า ๆ เมื่ อ พื้ น ผิ ว คอนกรี ต เจอ
แสงแดดและแรงลม สิ่ ง แรกจะเกิ ด ก อ นคื อ
การแตกราวแบบ Plastic Shrinkage เพราะ
อัตราการระเหยของน้ําที่ผิวมากกวาอัตราการ
เยิ้มน้ําขึ้นมาที่ผิวหนาคอนกรีต สิ่งที่จะตามมา
อีกคือผิวหนาแหงแข็งเปนเปลือก (Crusting)
ซึ่งโดยปกติคอนกรีตงานพื้นจะตองแข็งตัวไล
จากดานลางขึ้นบน (Down to Top) แตในกรณี
ดังกลาวจะกลับกันคือไลจากบนลงลาง (Top
to Down) ทําใหมีโอกาสสรางความเสียหาย
รุน แรงต อพื้ น ผิ ว คอนกรี ต เมื่ อทํ า การขั ด แต ง
ผิว หนา โดยไล ตั้ งแต ขั ด แต งผิ ว ไม ทั น ทํ า ให
ต อ งใช น้ํ า พรมที่ ผิ ว ทํ า ให สี ข องพื้ น ด า งไม

สม่ํ า เสมอกั น เกิ ด ฝุ น ระดั บ และความเรี ย บ
ไมได และหลุดรอนในที่สุด การแกไขที่ดีที่สุด
คือการปองกัน โดยตองเริ่มตั้งแต ผูออกแบบ
ผู รั บ เหมา และผู ผ ลิ ต คอนกรี ต ต อ งมี ก าร
ประชุมวางแผนรวมกัน โดยควรตองมีการทํา
Mock-Up เพื่อคัดเลือกสวนผสมคอนกรีตและ
วิธี ก ารทํ า งานที่ เ หมาะสม เช น ต อ งทํ า ระบบ
ผ า ใบกั น ลม (Windbreak) (รู ป ที่ 7) และเพิ่ ม
ความชื้ น สั ม พั ท ธ ใ นอากาศโดยพั ด ลมไอน้ํ า
ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําบนผิวหนา
คอนกรีต (Evaporation Rate) ก็สามารถลดการ
เกิดปญหาดังกลาวได ยังมีวิธีการงายๆ ในการ
สั ง เกตว า น้ํ า เยิ้ ม (Bleeding) หยุ ด หรื อ ยั ง ถ า
ในทางทฤษฎีจะบอกไววา “When Setting
Start Bleeding is Stop” เมื่อไรที่คอนกรีตเริ่ม
แข็งตัว การเยิ้มน้ํา (Bleeding) ก็จะหยุดทันที
แตในภาคสนามสามารถสังเกตโดยการนําถัง
พลาสติ ก มาคว่ํ า บนผิ ว หน า คอนกรี ต ที่ คิ ด ว า
หยุดเยิ้มน้ําแลวประมาณ 5 – 10 นาที แลว
เป ด ดู ถ า เห็น ว า ไม มี น้ํ า เยิ้ม ที่ ผิว เกิ ด ขึ้น แล ว ก็
ตรวจสอบการแข็งตัวของคอนกรีตดวยรอยเทา
(Footprint) กอนจะเริ่มลงมือขัดแตงผิวหนา

รูปที่ 7 การใช Bull Float ในการปรับความ
เรียบของพื้น

รูปที่ 8 ขั้นตอนการขัดแบบ Troweling ดวย
ใบพัด

รูปที่ 9 เทคนิคในการปรับแตงผิวหนาพืน้ โดยใช Power Floating และ Power Troweling [3]

รูปที่ 10 การเลือกใบขัดผิวหนาพื้นคอนกรีต

หลักการของการขัดแตงผิวหนาคอนกรีต
การขั ด แต งผิว หน าพื้น จะเริ่ มจากการขั ด
แบบ Floating เพื่อกดใหหินจมลงไปขางลาง
ปรั บ พื้ น ให เ รี ย บและตบผิ ว หน า คอนกรี ต
ผิวหนาคอนกรีตขณะเริ่มขัดจะตองไมมีน้ําเยิ้ม
และแข็งตัวระดับหนึ่ง ลําดับขั้นการขัดตอง
สัมพันธกับลําดับการเทคอนกรีต คือ คอนกรีต
ที่เทกอนก็จะตองขัดผิวไดกอนเรียงตามลําดับ
การเทคอนกรีต (รูปที่ 9) เพราะฉะนั้นผูที่ทํา
หนาที่ขัดผิวหนาคอนกรีตจําเปนตองรูลําดับ
การเทคอนกรีตดวย
ลําดับขั้นตอไปคือการขัดแบบ Troweling
เพื่ อ ให ผิ ว หน า พื้ น มี ค วามแน น และ เรี ย บ มี
ผิว หน า แกร ง ซึ่ งถือเป น ขั้น ตอนสุ ด ท า ยของ
การขัดผิวหนาพื้นคอนกรีต โดยที่ผูขัดจะตอง
ทํา การเปลี่ ย นใบขัด แต ง ให ถู ก ต อ ง (รูปที่ 9)
และเอียงใบเล็กนอยในการขัดเที่ยวแรก โดย
ไลลําดับตามแนวการขัด พอเริ่มขัดเที่ยวที่สอง

ก็ จ ะเอี ย งใบขั ด ให ทํ า มุ ม มากขึ้ น ประมาณ
5 – 10 องศา เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให พื้ น ผิ ว มี ค วาม
หนาแน น สู ง และเรี ย บเนี ย น โดยจะต อ ง
ดําเนินการใหแลวเสร็จกอน Final Set จากนั้น
จึ ง ทํ า การบ ม ทั น ที ส ว นใหญ จ ะใช Curing
Compound (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 พื้นที่ขัดแตงผิวหนาเสร็จตองทําการ
บมทันที ในภาพบมดวย Curing Compound

เกิดอะไรขึ้นถาเริ่มขัดแตงผิวหนาชาเกินไป
อาจเกิ ด การผิ ด พลาดในการตวรจสอบ
Footprint หรือ ความไมพรอมของเครื่องมือใน

การขั ด แต ง ผิ ว หน า พื้ น คอนกรี ต ขั้ น ตอนขั ด
แตงที่เริ่มจาก Power Floating ในสวนนี้จะ
เกี่ยวของโดยตรงกับความเรียบแบน (Flatness
Tolerance) ทํ า ให พื้ น ผิ ว มี ป ริ ม าณปู น ทราย
(Mortar) ต่ํ า กว า ที่ ค วร ข อ แนะนํ า กํ า หนดไว
ประมาณ 3 มม. ซึ่งจะสัมพันธกับความลึกของ
Footprint และถาในชวงตนการเทคอนกรีตมี
การเกลี่ยคอนกรีต (Screeding) เพื่อใหไดระดับ
ที่กํ า หนดไว ไ มดี พ อ ในขั้น ตอนการขั ด แบบ
Floating ก็จะทําไดยากขึ้น และยังสงผลไปยัง
ขั้นตอนถัดไปคือ การขัดแบบ Troweling ซึ่ง
เป น ขั้ น ตอนที่ ทํ า ให ผิ ว หน า ของพื้ น มี ค วาม
หนาแนนสูง รวมถึงเรียบเนียน ทนทานตอการ
ขัดสีเมื่อแข็งตัวแลว ถากระบวนการกอนหนา
ไมดีพอ เชนมีปริมาณปูนทราย (Mortar) ที่ผิว
นอยเกินไปก็จะเห็นรอยหินเปนจุดดําๆ (Black
Spot) เมื่อมีการใชงานพื้นไปซักพักก็อาจเกิด
การกระเทาะของปูนทรายบางๆ ที่อยูเหนือเม็ด
หินนั้นๆได (Mortar Flaking) หรือถาขัดผิวไม
ทั น แล ว ใช เ วลาในการขั ด แต ง ในขั้ น ตอน
สุ ด ท า ยมากจนเกิ น ไปก็ จ ะเกิ ด รอยไหม ดํ า ๆ
หรือเปนแถบใบพัดเปนหยอมๆ ได (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 ขั้นตอน Troweling ที่ชาหรือนาน
เกินไป มีโอกาสสงผลตอสีของพื้นผิวได [4]
จากที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดนี้ เ ห็ น ได ว า เพี ย ง
เฉพาะขั้นตอนสุดทาย (Finishing) ของงานพื้นก็
มี ขั้ น ตอนรายละเอี ย ดมากมาย ดู ไ ม ง า ย
เหมือนกับชื่อที่เรามักจะใชเปนคําสบประมาท
วา “พื้น...พื้น” เลยใชไหมครับ แตอยางนอย
บทความนี้นามีประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายเพื่อหันมาใหความสําคัญและสามารถใช
เปนแนวทางในการทํางานหรือควบคุมงานได
เพื่ อ ให พื้ น คอนกรี ต ที่ อ อกแบบมาอย า งดี มี
ขั้นตอนการกอสรางและควบคุมการเทคอนกรีต
ที่มาตรฐาน สุ ดทายมีวิธีการขัดแตงผิวหนาที่
ถูกตองเทานี้ก็นาจะจบไดสวยแลวนะครับ

เอกสารอางอิง
1. ACI 302.1R, “Guide for Concrete Floor
and Slab Construction”, American Concrete
Institute
2. “Design and Control of Concrete
Mixtures”, Engineering Bulletin 001, 14th
Edition, Kosmatka, S.H.; Kerkhoff, B.; and
Panarese, W.C., Portland Cement
Association, Skokie, IL, 2002, p. 236.
3. “Power floating and troweling”, CARL O.
PETERSON OPERATIVE PLASTERERS
AND CEMENT MASONS JOB CORPS
TRAINING PROGRAM
4.
“DISCOLORED
CONCRETE
FLATWORK”, N.R. Greening and R.
Landgren, Portland Cement Association,
Skokie, Illinois
5. “DELAMINATION – A STATE-OFTHE-ART REVIEW”, Dipayan Jana,
PROCEEDINGS OF THE TWENTYNINTH CONFERENCE ON CEMENT
MICROSCOPY QUEBEC CITY, PQ,
CANADA MAY 20 -24, 20072007

ผูเ้ ผยแพร่่
สุเมธ เกียรติเมธา
คณะกรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรี ต

แผ่ นดินไหว “ภัยใกล้ตวั เรา” และอุปกรณ์ ฝังยึดในคอนกรีตเกีย่ วข้ องอย่ างไร
ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรธรณี
“แผ่นดินไหว”
แผ่นดินไหว เป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อ
ลดความเครี ยดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่สามารถทานาย
เวลา สถานที่ และความรุ นแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นจึงควรศึกษา เรี ยนรู ้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ
เกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริ ง เพื่อเป็ นแนวทางในการลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ข้อมูลจาก สานักเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.seismology.tmd.go.th/home.html
2014-05-08 18:07:05:
เหตุการณ์แผ่นดิ นไหว ที่บริ เวณ อ.พาน จ.เชี ยงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ความลึก 7 กิโลเมตร
ขนาด 6.3 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. เกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) ดังนี้ ขนาด 5.0 - 5.9 จานวน 7 ครั้ง
ขนาด 4.0 – 4.9 จานวน 23 ครั้ง ขนาด 3.0 – 3.9 จานวน 90 ครั้ง ขนาดน้อยกว่า 3.0 จานวนมากกว่า 294 ครั้ง โดยเหตุการณ์
แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ที่บริ เวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (19.685N,99.687E) ขนาด 6.3
ลึก 7 กม. รู ้สึกสัน่ ไหวในหลายพื้นที่ดงั นี้ อาทิเช่น จ.เชียงราย, จ.ลาปาง, จ.ลาพูน, กรุ งเทพมหานคร, จ.เชียงใหม่, จ.น่าน, จ.พะเยา
, จ.หนองคาย, จ.เลย
รายงานความรู้ สึกสั่นไหวเบือ้ งต้นโดยรวมดังนี้
- อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง รู ้สึกได้
- ถ.สุขมุ วิท ซอย 4 ชั้น 20
- อ.เมือง จ.ลาพูน รู้สึกสัน่ ไหวมาก เกินนาที
- ชั้น 10 อาคารสูงที่รัชดา กรุ งเทพ
- ซอยอารี ชั้น 18 ตึกโนเบล โคมไฟสัน่ ไหว
- เซนทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่

- คอนโดชั้น 17 อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่
- สุขมุ วิท ซอย 20 ชั้น 26 รู ้สึกสัน่ ไหว
- เขตพญาไท ชั้น 22 ของในตึกแกว่ง
- เชิงดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ น้ าในบ่อกระเพือม พื้นดินดีดขึ้น, บ้านไม้สองชั้น รู้สึกเหมือนมีคลื่นผ่าน
- คอนโด ชั้น 20 เขตลาดพร้าว กรุ งเทพ รู้สึกสัน่ ไหว
- โรงแรมพลาซ่ า แอตตินี ชั้น 11 ถนนวิทยุ รู้สึกสัน่ ไหว
- สถานีอุตุเกษตรเชี ยงราย รู้สึกถึงแรงสัน่ ไหว 2-3 ครั้ง (สัน่ แรงมาก)
- สานักพยากรณ์ ชั้น 11 กรมอุตุนิยมวิทยา รู้สึกเวียนหัว

รายงานความเสียหายเบือ้ งต้ น
- อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ ตึกร้าว
- ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชี ยงราย บ้านร้าวเกือบทุกหลังคาเรื อน
- ทางหลวงหมายเลข 118 เชี ยงใหม่-เชียงราย เสี ยหายหนัก
- วัดร่ องขุ่น จ.เชียงราย ได้รับความเสี ยหาย
- ถนนพหลโยธิน พาน-พะเยา ได้รับความเสี ยหาย
- มีผเู้ สี ยชีวิตจากตัวอาคารหรื อบ้านเรื อนทับ 1 ราย เป็ นผูห้ ญิงวัย 83 ปี อาศัยที่ ต.โป่ งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชี ยงราย

ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ “แผ่นดินไหว“ เกิดขึ้นมานั้น ไม่วา่ จะเกิดขึ้นจากประเทศเพื่อบ้านของเรา หรื อโดยเฉพาะที่เกิดใน
ประเทศไทยของเรานั้น มักจะทาให้ประชาชนตื่นตระหนกและให้ความสนใจกัน หลังจากนั้นจะมีคาถามตามมาว่าจะต้องทา
อย่างไร รวมถึงจะปลอดภัยหรื อเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยหรื อทางานในอาคารสูง จะมีความหวาดวิตก เพราะทุกคนรู ้ดี
ว่าเหตุการณ์ แผ่นดินไหวต้องเกิดขึ้นอีก ข้อมูลในหลายครั้งที่ได้มีการบันทึกไว้ในอดีต เช่นในปี พ.ศ. 2008 ก็เคยเกิดแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ที่นครเชี ยงใหม่ จนทาให้เจดี ยห์ ลวงที่มีความสู ง 86 เมตร หักพังลงมาจนความสู งเหลือแค่ 60 เมตร หลังจากนั้นก็มี
แผ่นดินไหวปรากฏให้เห็นในประเทศไทย มีท้ งั ขนาดเล็กและขนาดกลางบ่อยครั้ง ในหลายๆ ครั้งรับความรู ้สึกได้ถึงพื้นที่ในภาค
กลาง รวมถึงที่กรุ งเทพมหานคร
อีกครั้งหนึ่ งที่ สร้างความเสี ยหายต่อ โรงพยาบาล วัด โรงเรี ยน และอีกหลายอาคาร ซึ่ งทาให้ประชาชนได้จดจาจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2537 ที่สามารถวัดได้ถึง 5.1 ริ กเตอร์ ที่บริ เวณอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม วัดได้ 6.7 ริ กเตอร์ ซึ่ งมีศูนย์กลางแผนดินไหวที่ประเทศพม่า เพื่อนบ้านของเรา ใกล้กบั อาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชี ยงราย สิ่ งที่ ทาให้ประชาชนหวาดวิตกมากเนื่ องจากสามารถรู ้สึกแรงสั่นสะเทื อนได้ที่กรุ งเทพมหานครเลย
ทีเดียว
ปั จจุบนั พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง และภาคเหนือ มีอาคารสูงกระจายตัวอยูอ่ ย่างมากมาย ซึ่งมีความหวาดวิตกถึงโอกาสที่จะ
เกิ ด ความเสี ยหายจากแผ่นดิ น ไหวขนาดใหญ่ ใ นระยะไกล หรื อ แผ่นดิ น ไหวขนาดกลางจากระยะทางใกล้ได้ เพราะคลื่ น
แผ่นดินไหวสามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นหิ น และมีการขยายตัวของคลื่นในชั้นดินเหนี ยวใต้กรุ งเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่ ราบลุ่ม
ภาคกลาง

 หน่ วยงานของรัฐให้ ความสาคัญกับการรองรับ “แผ่ นดินไหว” อย่ างไร
ในปี พ.ศ. 2550 กรมโยธาธิการและผังเมือง กฏกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกาหนดถึงการรับน้ าหนัก ความต้านทาน
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เพื่อให้การก่อสร้างอาคารใน

ประเทศไทยมีกาหนดไว้ในกฏกระทรวงนี้ วิศวกรต้องออกแบบอาคารให้รับแรงสั่นสะเทื อนของแผ่นดิ นไหวได้ ในพื้นที่ 3
บริ เวณนี้
“บริ เวณเฝ้ าระวัง” หมายความว่า พื้นที่หรื อบริ เวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด
“บริ เวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่หรื อบริ เวณที่ เป็ นดิ นอ่อนมากที่ อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่
กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด
“บริ เวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ หรื อบริ เวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่ อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดิ นไหว ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน รวม 10 จังหวัด
การประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่บริ เวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเป็ นชั้น
ดิ น อ่ อ น จึ ง ส่ ง ผลให้เ กิ ด การขยายแรงสั่น สะเทื อ นของแผ่น ดิ น ไหว ท าให้อ าคารในบริ เ วณดัง กล่ า วมี ค วามเสี่ ย งภัย จาก
แผ่นดินไหวในระยะไกล ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้บางส่วนของประเทศไทยตั้งอยูใ่ นบริ เวณรอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลอง
มะรุ่ ย ซึ่ งมีการสั่นสะเทือนอยูบ่ ่อยครั้งทาให้อาคารในบริ เวณดังกล่าวมีความเสี่ ยง ภัยจากแผ่นดินไหว ประกอบกับหลักเกณฑ์
การรั บ น้ า หนัก ความต้า นทาน ความคงทนของอาคาร และพื้ น ดิ น ที่ ร องรั บ อาคารในการต้า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของ
แผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปั จจุบนั ไม่ครอบคลุมบริ เวณเสี่ ยงภัยดังกล่าว และไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทื อนจากแผ่นดิ นไหวได้ตาม

มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย จึ งสมควรขยายพื้นที่ การควบคุมอาคารในบริ เวณดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวเสี ยใหม่ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สาหรั บอาคารที่ ก่อสร้างหลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ มี กาหนดเรื่ องพวกนี้ ไว้อยู่แล้วใน กฎกระทรวง กาหนดการรับน้ าหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๖ จะมีการคานวณแรงเฉื อนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน และ การคานวณเพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร ซึ่ ง
ในการขออนุญาตเปิ ดอาคารจาเป็ นต้องแนบรายละเอียดการคานวณไปด้วย
ผศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ ผอ.โครงการเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กาลังคร่ าเคร่ งกับ
งานทดลองโครงการเสริ มกาลังอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวโดยใช้โครงเหล็กเสริ มความแข็งแรงให้อาคารและป้ องกัน
ไม่ให้อาคารพังทลาย โครงเหล็กที่จะไปเสริ มนั้น ประกอบด้วเหล็ก 2 ชั้น ที่ออกแบบให้ดูดซับพลังงานและมีเสถียรภาพสู ง หรื อ
ที่เรี ยกสั้น ๆ ว่า โครงเหล็กบีอาร์บี (Buckling Restrained Brace)

ผศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์ เจ้าของไอเดียเหล็กบีอาร์บี
อาคารที่ใช้ศึกษาตอนนี้ คือ อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสู ง 5 ชั้น เป็ นอาคารที่คล้ายกับอาคารโรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพ ฯ
การศึกษาจะเน้นใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่หาได้ในประเทศไทย "โครงสร้างอาคารในประทศไทยเน้นการรับแรงแนวดิ่ง แต่ไม่ได้
ป้ องกันแผ่นดินไหวที่จะทาให้ตึกเหวีย่ งตัวหรื อโยกตัวไปด้านข้าง ด้วยวิธีน้ ี จะใช้โครงเหล็กแบบที่มีเสถียรภาพสู งไปเสริ มกาลัง
ช่วย เหมาะกับตึกที่สร้างมานานหรื อเก่ามาก ๆ หรื อแต่ละชั้นสร้างด้วยชิ้นส่ วนคอนกรี ตสาเร็ จที่ ไม่แข็งแรงมากนัก ค่าใช้จ่าย
สาหรับวิธีน้ ีเพียงหลักแสนบาทเท่านั้น แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนกับขนาดอาคารและควรใช้วิศวกรในการคานวณเพื่อให้โครงยึดรั้งเหล็กช่วย
ต้านแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ " ดร.สุทศั น์ กล่าวอธิบาย http://www.oknation.net

 อุปกรณ์ ฝังยึดในคอนกรีตเกีย่ วข้ องอย่ างไร กับกรณีเกิดแผ่ นดินไหว
อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรี ต คือ เป็ นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของทุกๆ อาคาร ไม่วา่ จะเป็ นเสา คาน พื้น รวมถึงโครงสร้างอื่นๆ
ที่เป็ นคอนกรี ต เช่น ทางด่วนหรื อทางพิเศษ สะพาน ป้ ายโฆษณา ป้ ายบอกเส้นทาง ท่อระบายน้ าใต้ทางด่วน ยึดอุปกรณ์เครื่ องกล
และอุปกรณ์ไฟฟ้ า แอร์ เป็ นต้น

อุปกรณ์ฝึงยึดในคอนกรี ตทาหน้าที่ ถ่ายการรับกาลังของชิ้นส่ วนโครงสร้างหนึ่ งไปยังอีกชิ้นส่ วนโครงสร้างหนึ่ ง
หรื อถ่ายการรับกาลังจากน้ าหนักของอุปกรณ์ต่างๆ กับยังชิ้นส่วนโครงสร้างที่เป็ นคอนกรี ตในจุดนั้นๆ ตามรู ปตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง การใช้อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรี ตประเภทพุกเหล็ก, น้ ายาเคมีเจาะเสี ยบเหล็ก ที่ผา่ นการรับรองและสามารถ
ออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่เสี ยงภัยต่อแผ่นดินไหว

● Strengthening or retrofitting an
existing structure
● Standard anchorage applications
that exist both in seismic and
non-seismic geographies:

ข้อมูลจากบทความต่างประเทศ

• Structural connections
• Secondary steel connections
• Utilities fastening
• Mechanical and electrical
supports
•
powder-actuated
fastenings

กรณี เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทุกครั้ง ซึ่งประชาชนวิตกกังวลถึงความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐ โดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงขึ้นมานั้นในปี “การรับน้ าหนัก ความต้านทาน
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ”
“อุปกรณ์ ฝังยึดในคอนกรี ตเกี่ยวข้ องอย่ างไร กับกรณีเกิดแผ่ นดินไหว” เรี ยกได้ว่าเกี่ ยวข้องโดยตรงโดยเฉพาะด้าน
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน จากหลายเห็นการทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยของเราเช่นกัน หลาย
ครั้ งมี ผูเ้ สี ยชี วิตอันเนื่ องมาจากชิ้ น ส่ วนหรื อ โครงสร้ างอาคารมี ก ารเลื อกใช้ร วมถึ งไม่ ได้มี การออกแบบที่ ถูก ต้องตามหลัก
วิศวกรรม ซึ่งทาให้หลายๆ ครั้งที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวจะพบความสูญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สินตามภาพตัวอย่าง

Falling wall panels
Public Building, Kobe, 1995

Suspended Ceilings San
Francisco Airport Loma Prieta
earthquake 1989

Façade precast panels

Storage tanks

Source: FEMA E-74 “Reducing the risks of Non-structural Earthquake Damage-A Practical Guide” and Degenkolb Engineers

Mechanical and electrical supports

Source: FEMA E-74 “Reducing the risks of Non-structural Earthquake Damage-A Practical Guide”

Source: FEMA 450 “Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and other Structures”

Cabinets, bookshelves, storage racks

 ทาอย่ างไรทีจ่ ะลดการสู ญเสี ยต่ อชีวติ และทรัพย์ สิน “กรณีเกิดแผ่ นดินไหว “ ?
โดยเฉพาะ “อุปกรณ์ ฝังยึดในคอนกรีต”
• ตรวจสอบข้อมู ลว่า “บริ เวณพื้ นที่ ” อาคารหรื อ โครงสร้ างของท่ านอยู่ในบริ เวณที่ มีความเสี่ ยง ภัยจาก
แผ่นดิ นไหว ประกอบกับหลักเกณฑ์การรั บน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิ นที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อไม่
• กรณี อยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงภัย วิศวกรผูอ้ อกแบบ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการเลือกใช้ “อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรี ต” ต้อง
เลือกอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรี ตให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. พุกทางกล หรื อพุกเหล็ก (Mechanical Anchor)
2. พุกเคมีเจาะเสี ยบเหล็ก หรื อกาวเสี ยบเหล็ก (Adhesive Anchor)
• ทาการศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ฝังยึดที่จะเลือกใช้โดยละเอียด ถึงข้อกาหนดหรื อขอบเขตการ
ใช้งาน เช่น ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรื อสถาบันที่เชื่อถือได้ในการนาไปใช้งานและมีขอ้ มูลเพียงพอ
ต่อการออกแบบตามหลักวิศวกรรม โดยเฉพาะกรณี แผ่นดินไหว (Anchoring Design ; ACI 318 Appendix D
Anchoring to Concrete เป็ นต้น)

หรื อค้นหาข้อมูลของอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรี ตที่นาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยได้จาก http://www.icces.org (Search Reports)

• คานึงถึงองค์ประกอบหรื อปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งอุปกรณ์ฝังยึดใน
คอนกรี ตที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ถึงประสิ ทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรี ตในการต้านทานแรงอันเกิด
จากแผ่นดินไหว

ตัวอย่าง กระบวบการออกแบบในส่วนของอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรี ต (น้ ายาเคมีเจาะเสี ยบเหล็ก)

 ภัยร้ ายหลังแผ่ นดินไหว (เกิดเพลิงไหม้ ซ้า)
เนื่องจากหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในหลายๆ ครั้ง สิ่ งที่ตามมาคือ การเกิดเพลิงไหม้ของอาคารในบริ เวณที่เกิด
แผ่นดิ นไหวตามมา อันเนื่ องมาจากไฟฟ้ าลัดวงจรหรื อระบบแก็สในอาคารรั่ว ซึ่ งเป็ นอี กสาเหตุ ที่ทาให้มีผูเ้ สี ยชี วิต
จานวนมาก แต่หลายฝ่ ายยังให้ความสนใจน้อยกว่าโครงอาคารเสี ยหาย เราจึ งจาเป็ นต้องมีความรู ้และหาวิธีป้องกัน
ความเสี่ ยงกรณี “เกิดเพลิงไหม้ ซ้า ” เช่น มีระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่ ยงั คงสามารถใช้งานได้หลังโครงสร้างเกิ ดความ
เสี ยหายจากแผ่นดิ นไหว “อุปกรณ์ ฝังยึดในคอนกรี ต” ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ของโครงสร้างอาคารที่ สาคัญถ้ามีเหตุการณ์
“เกิดเพลิงไหม้ ซ้า” คือ ต้องมีการเลือกและออกแบบให้สามารถใช้งานได้กรณี ติดตั้งแล้วมีเพลิงไหม้บริ เวณนั้นอุปกรณ์
ฝังยึดในคอนกรี ตต้องไม่วิบตั ิตามระยะเวลาที่วิศวกรผูอ้ อกแบบได้กาหนดไว้ เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ใช้อาคารอพยพ
ออกมานอกอาคารนั้นๆ ได้ทนั

ตัวอย่าง ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบกรณี ผลกรทบของการเกิดเพลิงไหม้หลังแผ่นดินไหว

“ไฟไหม้ ผลพวงที่ตามมาจาก 2 ข้อแรก ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องที่บางครั้งสร้างความเสี ยหายได้มากกว่า เช่น แผ่นดินไหวที่ซานฟ
รานซิสโก (พ.ศ. 2449) และที่โตเกียวและโยโกฮามา (พ.ศ. 2466) ที่ประเมินกันว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 90 มาจากไฟ
ไหม้” (ที่มา กรมทรัพยากรธรณี วทิ ยา) และhttp://elearning.stkc.go.th/lms/html/earth_science/LOcanada5/505/2_

1. Detection & Alarm

2. Automatic Suppression

3. Compartmentation

ระบบป้ องกันอัคคีภยั ทัว่ โลกจะมีการแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม

ในการเผยแพร่ วารสารวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้เกี่ ยวกับแผ่นดิ นไหวเบื้่องต้น ข้อมูลว่าด้วย“บริ เวณ
พื้นที่” อาคารหรื อโครงสร้างของท่านอยูใ่ นบริ เวณที่ มีความเสี่ ยง ภัยจากแผ่นดิ นไหว ประกอบกับหลักเกณฑ์การรับน้ าหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้ น ดิ นที่ ร องรั บ อาคารในการต้า นทานแรงสั่นสะเทื อ นของแผ่น ดิ นไหว ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
รวมไปจนถึงทาอย่างไรที่จะลดการสูญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สิน “กรณี เกิดแผ่นดินไหว “ โดยเฉพาะ “อุปกรณ์ฝังยึดใน
คอนกรี ต” และ ภัยที่จะเกิดหลังแผ่นดินไหว (เกิดเพลิงไหม้ซ้ า) ซึ่งสามารถป้ องกันได้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ท้ งั ในด้านการเลือกใช้
และการออกแบบตามหลักวิศวกรรรม

เอกสารอ้ างอิง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมทรัพยากรธรณี วทิ ยา
http://elearning.stkc.go.th/lms/html/earth_science/LOcanada5/505/2
บริ ษทั ฮิลติ (ไทยแลนด์) จากัด
www.hilti.co.th
The American Concrete Institute (ACI)
http://www.concrete.org
- ACI 318 Appendix D (Anchoring to Concrete)
ICC EVALUATION SERVICE
http://www.icc-es.org/Reports/index.cfm

