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เมื่อเหล็กเสริมคอนกรีตผุกร่อน ปริมาตรของเหล็กที่ผุกร่อนจะมากกว่าปริมาตรของโลหะเดิมหลายเท่า
การขยายตัวของเหล็กเมื่อผุกร่อนนี้ก่อให้เกิดความเค้นดึงกับคอนกรีตที่อยู่รอบๆ ซึ่งทาให้การยึดเหนี่ยวระหว่าง
เหล็กเสริมกับคอนกรีตเสียไปและเกิดช่องว่างระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้เรียกกันโดยทั่วไป
ว่า การแยกตัว (Delamination) การแยกตัวเริ่มจากระดับเล็กๆ (micro) และลุกลามไปถึงระดับใหญ่ (macro)
จนในที่สุดจะทาให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็กกะเทาะ (spalling) ซึ่งไม่ปลอดภัยกับคอนกรีต เช่น คอนกรีตพื้นสะพาน
หรือลานจอดรถ
ก่อนที่จะดาเนินการซ่อมแซม ต้องสารวจเพื่อระบุตาแหน่งและปริมาณของการแยกตัว การสารวจและ
การซ่อมแซมนี้มีผลต่อเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการที่เสียเวลาน้อยที่สุดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ใช้โครงสร้างน้อยที่สุด
วิธีลากโซ่ (Traditional chain-drag test)
วิธีลากโซ่เป็นวิธีดั้งเดิมและพบเห็นได้มากที่สุดในการตรวจหาการแยกตัว ตรวจหาโดยการลากโซ่บน
พื้นผิวคอนกรีตที่จะตรวจสอบแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้น คอนกรีตที่ไม่เสียหายจะทาให้เกิดเสียงคมชัด
ในขณะที่คอนกรีตที่มีการแยกตัวจะเกิดเป็นเสียงทื่อหรือเสียงกลวง วิธีนี้มีกาหนดไว้เป็นมาตรฐานใน
ASTM D 4580

ซึ่งกาหนดให้ใช้โซ่ยาวประมาณ 460 มม. (18 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. (1/4 นิ้ว) จานวน 4 ถึง 5 เส้น
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กึ่งกลางท่อทองแดงหรืออลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นที่จับ ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีลากโซ่ ดังแสดงในรูปที่ 1วิธีนี้ง่ายและ
ประหยัดเมื่อใช้กับงานขนาดปานกลาง แต่สาหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ (เช่น พื้นสะพาน) จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การควบคุมการจราจร ซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี และในสะพานที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและปิด

สะพานเพียงบางส่วนเพื่อตรวจสอบ เสียงจากการจราจรโดยรอบจะทาให้สับสนในการฟังเสียงได้ ข้อจากัดอีก
ประการหนึ่งก็คือ วิธีลากโซ่ไม่มีวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นอิเล็กโทรนิกส์ ในการเก็บข้อมูลจะใช้สีสเปรย์ทาเครื่องหมาย
บริเวณที่เกิดการแยกตัวลงบนพื้นคอนกรีตแล้วจึงวาดภาพแสดงตาแหน่งลงบนกระดาษ

รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีลากโซ่แบบดั่งเดิม (Traditional chain-drag test)

ในกรณีพื้นผิวคอนกรีตแนวตั้ง โดยปกติจะใช้ค้อนเคาะ ซึ่งเสียงที่เกิดจากการเคาะของค้อนจะระบุการ
แยกตัวในคอนกรีตได้เช่นเดียวกัน ในกรณีพื้นผิวคอนกรีตเหนือศีรษะ เช่น ใต้พื้นอาคารจอดรถ ใช้แท่งเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่านั้น เป็นเครื่องมือสาหรับเคาะได้
วิธีลากโซ่อัตโนมัติ (Automated chain-drag system)
Henderson, Costley and Dion1 ได้พัฒนาวิธีลากโซ่อัตโนมัติขึ้น โดยใช้รถขนาดเล็ก (cart) ติดตั้ง
อุปกรณ์มีโซ่ติดไว้ใต้รถและใช้ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์บันทึกสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อรถแล่นผ่านพื้นผิว คอนกรีต
ที่ไมโครโฟนมีเครื่องกั้นเสียงจากภายนอกเพื่อช่วยลดเสียงรบกวน
บนรถยังมีอุปกรณ์ทาเครื่องหมายอัตโนมัติและในรถมีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแผนผังพื้นผิวคอนกรีตแสดง
ตาแหน่งพื้นที่ที่เกิดการแยกตัวในขณะดาเนินการทดสอบพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไปได้ เครื่องมือนี้มี
ระบบกรองเสียงรบกวนภายนอกด้วยวิธีทางกลและเลือกขยายเฉพาะเสียงที่ต้องการได้ วิธีนี้ได้ใช้ตรวจสอบสะพาน
ใน Starkville, MS และได้ผลการตรวจสอบสอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลการตรวจสอบพื้นสะพานแบบทั่วไป
วิธีเครื่องกลไฟฟ้า (Electro-mechanical sounding system)
มาตรฐาน ASTM D 4580-02 “Standard Practice for Measuring Delaminations in Concrete
Bridge Decks by Sounding” ได้เสนออุปกรณ์สาหรับตรวจหาการแยกตัวในคอนกรีต วิธีนี้ใช้รถเช่นเดียวกับวิธี
ลากโซ่อัตโนมัติแต่มีความแตกต่างเล็กน้อย โดยที่อุปกรณ์สาหรับวิธีนี้ใช้ล้อเหล็กสองล้อห่างกัน 152 มม. (6 นิ้ว)
เคาะพื้นคอนกรีตในอัตรา 33 ครั้งต่อวินาที และมีอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณเสีย งสองตัวเป็น piezoelectric
hydrophone ติดอยู่ในล้อยางที่บรรจุน้ามันซึ่งไม่หมุนไปกับพื้นคอนกรีต
สัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจรับเสียงจะถูกบันทึกเป็นแถบกราฟสองช่อง (two-channel strip chart)
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี 12 โวลต์ และรับสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วง 3 มิลลิวินาทีแรก
ของการเคาะ นอกจากนี้ เครื่องมือจะรับสัญญาณเฉพาะที่อยู่ในช่วงความถี่ 300 ถึง 1200 เฮริทซ์ เท่านั้นเพื่อกรอง

สัญญาณรบกวน ไม่มีรายงานการใช้เครื่องมือชนิดนี้มากนัก แต่ ASTM D 4580 กล่าวไว้ว่าวิธีนี้มีความแม่นยาต่า
กว่าวิธีลากโซ่ การประมวลผลข้อมูลของเครื่องมือนี้ด้อยกว่าของเครื่องมือลากโซ่อัตโนมัติ
วิธีหมุนกระทบ (Rotary-percussion sounding system)
มาตรฐาน ASTM D 4580 ฉบับปัจจุบันยังได้เสนอเครื่องมือตรวจสอบแบบเคาะเสียงอีกชนิดหนึ่งซึ่งได้
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Patent and Trademark Office)
อุปกรณ์ชนิดนี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเคาะสองชิ้นทาจากเหล็กกล้าแข็ง 15-point ซึ่งจะหมุนเมื่อนาไปกลิ้งบน
พื้นผิวคอนกรีต ชิ้นส่วนเคาะจะกระทบกับคอนกรีตด้วยแรงที่พอเพียงที่ทาให้เกิดเสียงคมชัดบนคอนกรีตตัน แต่จะ
เป็นเสียงทื่อหรือเสียงกลวงบนพื้นผิวที่มีการแยกตัว อุปกรณ์นี้ใช้ได้หลากหลายบนพื้นผิวคอนกรีตใดๆ ไม่ว่าจะ
แนวนอน, แนวตั้ง หรือเหนือศีรษะ อุปกรณ์ชนิดนี้อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแท่งเหล็กธรรมดาเมื่อใช้
ตรวจสอบพื้นผิวคอนกรีตแนวตั้งหรือเหนือศีรษะ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานที่เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือชนิดนี้กับเครื่องมือเคาะเสียงชนิด
อื่นๆ นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังเก็บข้อมูลและประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องทาเครื่องหมาย
บริเวณที่พบว่ามีการแยกตัวบนพื้นผิวคอนกรีตแล้วจึงวาดลงบนกระดาษต่อไปเช่นเดียวกับวิธีลากโซ่
วิธีคลื่นความเค้นสะท้อน (Impact-echo method)
วิธี impact-echo เริ่มพัฒนามาจากโครงการวิจัยร่วมระหว่าง National Institute of Standards and
Technology (NIST) และมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) การพัฒนาเริ่มต้นในช่วงปี 1980s และ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเน้นไปทางด้านการประยุกต์ใช้งานวิธีการนี้ในรูปแบบต่างๆ
สาหรับวิธี impact-echo นี้ จะใช้เหล็กกระแทก (impactor) สร้างพลังงานกลในรูปของคลื่นความเค้น
(stress wave) ให้แก่คอนกรีต คลื่นความเค้นนี้จะเคลื่อนที่ผ่านเต็มความลึกของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือจนถึงความ
เสียหายในคอนกรีต แล้วสะท้อนกลับมายังพื้นผิว ความเสียหายที่ตรวจพบอาจจะเป็นช่องว่างที่เกิดจากชั้นผิวหรือ
ชั้นทับหน้าที่เสียหาย คอนกรีตที่แน่นตัว (consolidated) ไม่เพียงพอ คอนกรีตทรุดตัวเมื่ออยู่ในสถานะพลาสติก

หรื อ จากการแยกตั ว เนื่ อ งจากการผุ ก ร่ อ นของเหล็ ก เสริ ม

ที่ ผิ ว คอนกรี ต มี เ ครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ

(transducer) ติดอยู่ใกล้ๆ กับจุดกระแทกเพื่อรับสัญญาณคลื่นสะท้อน การวิเคราะห์เรโซแนนซ์การสะท้อน
(resonant echo) จากความหนาของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือความลึกของความเสียหายทาได้ค่อนข้างง่าย ในการ
วิเคราะห์จะใช้การแปลงฟูเรียร์ (Fast Fourier Transform) ซึ่งผลสเปคตรัมของแอมพลิจูดจะช่วยระบุความถี่หลัก
ที่เกิดขึ้นในคลื่นสะท้อน ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีคลื่นความเค้นสะท้อน ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีคลื่นความเค้นสะท้อน (Impact-echo test)(ที่มาจาก Gary Crawford, FHWA)
ชิ้นส่วนคอนกรีตที่ไม่มีความเสียหายภายในจะมีคุณลักษณะที่มีความถี่สูงสุดค่าเดียวซึ่งแสดงถึงความ
หนาของชิ้นส่วนโครงสร้าง ในกรณีแผ่นคอนกรีต ความหนา T คานวณได้โดยหารครึ่งหนึ่งของความเร็วในการแพร่
ของคลื่นความเค้น Cp ด้วยความถี่สูงสุด ft ดังนี้

T=C/2ft

ในการตรวจสอบช่วงแรก จะทดสอบค่าความเร็วของการแพร่ของคลื่นความเค้นโดยการกระแทกผิว
คอนกรีตซึ่งมีคุณภาพดีที่ตาแหน่งต่างๆ ที่ทราบความหนา หลังจากประมาณค่าความเร็วของการแพร่ของคลื่น
ความเค้นได้แล้วจึงทดสอบที่ตาแหน่งที่ต้องการและคานวณความลึกของการสะท้อนของคลื่นต่อไป
วิธีตรวจจับความร้อนด้วยอินฟราเรด (Infrared thermography)
วิธีตรวจจับความร้อนใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เมื่อระนาบอุณหภูมิแพร่ผ่านวัสดุ ถ้าหากมีความ
เสียหายใดๆ ในวัสดุจะทาให้อัตราการแพร่ผ่านลดลงและการไม่ต่อเนื่องของอุณหภูมินี้ ตรวจจับได้บนพื้นผิวของ
วัตถุ กล้องอินฟราเรดสามารถบันทึกความแตกต่างของอุณหภูมิที่ไม่ต่อเนื่องนี้ได้ โดยข้อมูลความเสียหายได้มาจาก
ภาพแต่ต้องได้รับการแปลผลที่ถูกต้องเท่านั้น2 ดังแสดงในรูปที่ 3 การใช้วิธีตรวจจับอุณหภูมิในงานวิศวกรรมโยธา
โดยเฉพาะในงานสะพานนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปี 1970s แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีงานวิจัยเรื่องวิธีการนี้อยู่

รูปที่ 3 แสดงผลการตรวจจับความร้อนด้วยอินฟราเรดเพื่อสารวจการแยกตัว (พื้นที่ปรากฎแสงสีส้มบ่งชี้ถึงการแยกตัว
ของคอนกรีต ภาพถ่ายจากใต้ท้องคาน)(ทีม่ าจาก Glenn Washer, FHWA)

วิธีตรวจจับอุณหภูมิสามารถตรวจจับการแยกตัวในสะพานคอนกรีตได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับปรุง
อีกมากเพื่อให้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสารวจการแยกตัวในพื้นสะพาน ปัญหาประการหนึ่งคือความยาก
ในการแยกแยะผลที่เกิดจากการแยกตัวกับผลที่เกิดจากวัสดุบนพื้นผิว เช่น เศษหิน เครื่องหมายบนผิวจราจรน้ามัน
ที่หยดบนพื้น และชิ้นส่วนโลหะ การถ่ายภาพวีดีโอร่วมกับการอ่านผลอุณหภูมิจะช่วยระบุถึงผลที่เกิดจากวัสดุบน
ผิวในขณะวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิได้ เมื่อใช้วิธีการนี้พื้นสะพานควรสะอาดและแห้งเป็นเวลา 24 ชม.หลังฝนตก
นอกจากนี้เมื่อตรวจจับอุณหภูมิความเสียหายหนึ่งได้แล้ว สิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้จะถูกบังและตรวจจับไม่ได้
ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากวัสดุบนพื้นผิวและการบดบัง ได้มีการใช้กล้องอินฟราเรดคู่ กล้องหนึ่งใช้งานที่
ความยาวคลื่น 3 ถึง 5 ไมโครเมตร และอีกอันหนึ่งที่ 8 ถึง 12 ไมโครเมตร พร้อมกับการประมวลผลภาพขั้นสูง แต่
ก็ประสบความสาเร็จในระดับจากัด 4 วิธีตรวจจับอุณภูมิเพื่อตรวจหาการแยกตัวมีกาหนดเป็นมาตรฐานใน ASTM
D 4788 “Standard Test Method for Detecting Delaminations in Bridge Decks Using Infrared
Thermography”
วิธีเรดาร์ (Ground-penetrating radar)
Ground-penetrating radar (GPR) จะส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic energy) ในรูป
ของคลื่นดลความถี่วิทยุ (radio frequency pulse) เข้าสู่พื้นถนน สะพาน หรือวัตถุอื่นใดที่ต้องการทดสอบ เมื่อ
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสัมผัสกับ รอยต่อระหว่างวัสดุสองชนิดที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน พลังงาน
บางส่วนจะสะท้อนกลับ วิธีการนี้ใช้เรดาร์จับสัญญาณคลื่นที่สะท้อนกลับมาจากพื้นผิวรอยต่อเหล่านี้ จากนั้นจึง
คานวณคุณสมบัติภายใต้โดยใช้ทฤษฎีฟิสิกส์ของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น
มีการใช้งานเทคโนโลยี GPR มาเป็นเวลาหลายปีแล้วจากผู้ผลิตต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรมทางหลวงของรัฐ
Arizona ได้สารวจสะพานจานวน 134 สะพานทั่วมลรัฐโดยใช้ GPR5 ผู้สารวจสรุปว่าวิธีการนี้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือคัดกรองขั้นต้นสาหรับงานตรวจสอบสะพานแบบละเอียด อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่ได้รายงานถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล GPR กับการเสื่อมสภาพที่แท้จริง

ในการตรวจสอบอีกงานหนึ่ง ใช้ GPR กับสะพานข้ามแม่น้า Connecticut ใน New Hamshire เพื่อ
กาหนดขอบเขตการรื้อและบารุงรักษาพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปูทับด้วยแอสฟัลท์ อย่างไรก็ตาม ผู้
ตรวจสอบรายงานว่าประสบกับความยุ่งยากในการแยกแยะปริมาณการซ่อมแซมและการบารุงรักษาเนื่องจาก
ฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจมีน้อย ข้อมูลจาก GPR ได้จาแนกสะพานเข้าประเภทรื้อแล้วสร้างใหม่ซึ่งขัดกับ
ความคาดหมาย เมื่อใช้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ การตรวจสอบใต้สะพานด้วยสายตา กรมทางหลวงแห่งรัฐ New
Hamshire ในฐานะเจ้าของสะพานก็ดาเนินการซ่อมแซมแทนที่จะรื้อแล้วสร้างใหม่6
การแปลผล GPR ที่แม่นยาเป็นสิ่งสาคัญมากในการใช้งานให้ประสบความสาเร็จ การแปลข้อมูลเรดาร์
จากภายใต้ต้องใช้ผู้ที่มีความชานาญสูงเนื่องจากภาพจาก GPR เป็นภาพขยายสัญญาณที่สะท้อนจากรอยต่อ
ระหว่างวัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน ดังนั้น จึงยังคงมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจถึง สัญญาณ
สะท้อน GPR ได้ดีขนึ้ 7 ภาพขยายสัญญาณจาก GPR ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ภาพขยายสัญญาณจากวิธีเรดาร์ (Ground-penetrating radar) (ที่มาจาก Gary Crawford, FHWA)

โครงการของ FHWA
Federal Highway Administration (FHWA) ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นาในการพัฒนา GPR มา
ตั้งแต่ปี 1995 FHWA ได้สนับสนุน Lawrence Livermore National Laboratories เพื่อพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสองระบบคือ HERMES (High Speed Electromagnetic Roadway Measurement and
Evaluation System) และ PERES (Precision Electromagnetic Roadway Evaluation System)8
HERMES ดังแสดงในรูปที่ 5 เป็นรถพ่วงยาว 9 เมตร (30 ฟุต) ติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ 64 อันพร้อมด้วย
อุปกรณ์ควบคุมอิเลกทรอนิกส์ วงล้อถอดรหัส คอมพิวเตอร์และที่เก็บข้อมูล อุปกรณ์นี้สามารถสแกนที่ความ
กว้าง 2 เมตร (6.5 ฟุต) ไปตามสะพานหรือถนนที่ความเร็วในการจราจรปกติ PERES เป็นรถหุ่นยนต์ขนาด
เล็กที่มีตัวรับสัญญาณ GPR ใช้ในงานที่ต้องการข้อมูลโดยละเอียดและยอมให้ปิดการจราจรได้

รูปที่ 5 ระบบตรวจสอบโดย HERMES

รูปที่ 5 ระบบตรวจสอบโดย HERMES
การเลือกวิธีที่เหมาะสม
เกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบการแยกตัวในคอนกรีตเนื่องจากการผุ
กร่อนคือ ความง่าย, ประสิทธิภาพ และ ความประหยัด ในหลายกรณีวิธีลากโซ่หรือใช้ค้อนเคาะเป็นวิธีที่สมดุล
ที่สุดตามเกณฑ์ดังกล่าว วิธีนี้ง่ายจึงดาเนินการได้โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมา ในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็
ครอบคลุมได้โดยเพิ่มจานวนคนงานโดยที่ระยะเวลาและและราคาก็ยังคงอยู่ในระดับที่เ หมาะสม วิธีนี้ใช้ได้ง่าย
กับชิ้นส่วนคอนกรีตส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแนวนอน แนวตั้ง หรือเหนือศีรษะ แต่ข้อจากัดประการสาคัญ
ของวิธีนี้ก็คือเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
ตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับวิธีลากโซ่หรือค้อนเคาะก็คืออาคารจอดรถที่ต้องการตรวจสอบปริมาณ

การแยกตัวของคอนกรีต พื้นด้านบนและล่าง คาน เสา และผนัง โดยอาจสารวจตอนกลางคืนหรือในวันหยุด
ในขณะที่มีรถจอดไม่มากและกีดขวางผู้ใช้อาคารน้อยที่สุด
วิธีการนี้จะไม่มีประสิทธิภาพในงานที่ระยะเวลาเป็นปัจจัยสาคัญและมีพื้นที่คอนกรีตปริมาณมาก
เช่น พื้นสะพาน เนื่องจากต้องควบคุมการจราจร จึงอาจใช้วิธีลากโซ่อัตโนมัติแทน วิธีนี้ได้แก้ปัญหาของวิธี
ลากโซ่แบบเดิมบางประการโดยกรองเสียงรบกวนออกและเก็บข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม
รายงานการใช้งานวิธีนี้มีอยู่น้อย
ในงานตรวจสอบโดยละเอียดที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก วิธี impact-echo จะมีข้อดีหลายประการ โดย
สามารถจาแนกการแยกตัวเนื่องจากการผุกร่อนจากความเสียหายประเภทอื่นๆ ได้ เนื่องจากให้ข้อมูลความลึก
ของความเสียหาย และโดยปกติจะทราบความลึกของเหล็กเสริมที่เป็นต้นเหตุของการแยกตัวจากการผุกร่อน
ได้ง่ายจากแบบหรือใช้มิเตอร์แม่เหล็กตรวจวัด ในการใช้งาน impact-echo ต้องเจาะแท่งคอนกรีตเล็กน้อย
เพื่อวัดค่าความเร็วคลื่นและการใช้งานอุปกรณ์และแปลผลต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และได้รับการอบรมในระดับที่สูง
กว่าของวิธีลากโซ่ วิธี impact-echo อาจใช้แทนเมื่อใช้วิธีฟังเสียงอื่นๆ ไม่ได้ เช่น การตรวจหารอยร้าวใน
โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (post-tension)
วิธีต รวจวัด อุณ หภูมิเป็นวิธี ที่มีประสิทธิภาพในห้องทดลองที่สามารถให้ความร้อนแก่ตัวอย่า งได้
เหมาะสมก่อนการทดสอบ แต่ในสนามจะมีข้อจากัดหลายประการ โดยจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่มีแดดจ้า ไม่
มีเมฆหรือไม่มีฝน อีกทั้งวัสดุแปลกปลอม เช่น เศษหิน สีทาถนน น้ามันจากรถยนต์ และชิ้นส่วนโลหะหรือเงา
จากต้นไม้และรางเหล็กกั้นถนนจะทาให้เกิดสัญญาณผิดได้ ดังนั้น จึงต้องมีการสารวจด้วยสายตาอย่าง
รอบคอบหรือถ่ายวีดีโอเพื่อให้ได้ผลดี วิธีนี้จะไม่เหมาะสมกับผิวคอนกรีตที่อยู่ในร่ม เช่น อาคารจอดรถหรือใต้
สะพานนอกจากนี้ยังต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานและแปลผลที่มีความรู้และได้รับการอบรมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับวิธี
impact-echo
วิธีเกือบทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นั้นไม่สามารถตรวจหาความเสียหายที่ซ้อนกันได้ เมื่อ
ตรวจหาความเสียหายได้ที่หนึ่ง จะตรวจหาความเสียหายที่อยู่ภายใต้ความเสียหายแรกไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหา

ใหญ่ วิธี GPR เป็นวิธีเดียวที่ตรวจสอบลักษณะได้ตลอดความหนาของชิ้นส่วนคอนกรีต และสามารถตรวจหา
ความเสียหายที่ซ้อนกันได้ แต่วิธีนี้ก็ยังไม่พัฒนาไปจนถึงขั้นที่จะใช้ตรวจสอบการแยกตัวจากการผุกร่อนได้
โดยง่าย มีประสิทธิภาพและประหยัด การประมวลผลภาพและระบบช่วยในการตัดสินใจเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาวิธีการนี้ให้สมบูรณ์ ปัจจุบันนี้ ระบบ GPR ที่มีในท้องตลาดสามารถใช้เป็นวิธีคัด
กรองในการตรวจหาการแยกตัวในสะพาน
ในการพัฒนา GPR ทาให้มีระบบตรวจสอบที่ขับเคลื่อนไปบนพื้นสะพานด้วยความเร็วจราจรปกติได้
โดยไม่ต้องควบคุมหรือปิดการจราจรและสามารถเก็บข้อมูลการแยกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าวิธีนี้จะมี
ประสิทธิภาพและประหยัดเมื่อใช้ตรวจสอบสะพานจานวนมากก็ตามแต่ก็ยังต้องใช้ผู้ปฏิบั ติงานที่มีความรู้และ
ได้รับการอบรมในระดับที่สูงกว่าของวิธี impact-echo และ thermography
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การประเมินความสามารถในการไหลเบือ้ งต้ นของ
SELF-COMPACTING CONCRETE ด้ วยการทดสอบมอร์ ตาร์
ดร. อนุวฒ
ั น์ อรรถไชยวุฒิ
Kochi University of Technology
1. บทนา
Self-Compacting

Concrete

(SCC)

คือคอนกรี ตสมรรถนะสู ง

(High

Performance

Concrete) ที่สามารถไหลเข้าแบบได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องสั่นช่วยในการเทคอนกรี ต [1] การไหลของ
SCC

เกิดขึ้นจากความสามารถในการไหลของซี เมนต์เพสต์

ซี เมนต์และสารลดน้ า

(Superplasticizer)

แตกต่างจากคอนกรี ตธรรมดา

(Cement paste)

ซึ่ งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง

และเนื่องจากคุณสมบัติที่สภาวะคอนกรี ตสดของ

วิธีการทดสอบก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน

คอนกรี ตจาเป็ นที่จะต้องใช้ผทู ้ ดสอบหลายคนในแต่ละขั้นตอน

SCC

นัน้

ในการทดสอบคุณสมบัติของ

ซึ่ งเป็ นงานที่ค่อนข้างหนัก

ดังนั้นการ

ทดสอบคุณสมบัติของมอร์ตา้ ร์ จึงถูกกาหนดขึ้นเพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของ SCC ที่สภาวะคอนกรี ต
สด อีกทั้งยังช่วยลดช่วยลดการสิ้ นเปลืองวัสดุ, ลดระยะเวลาการทดสอบและปริ มาณผูท้ ดสอบได้อีกด้วย
เนื่องจากการทดสอบมอร์ ตา้ ร์ น้ นั สามารถทาได้โดยผูท้ ดสอบเพียงคนเดียว

[2]

คอนกรี ตสดจะทดสอบคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ การเสี ยรู ป

ความหนืด

(Deformability)

การทดสอบที่สภาวะ
(Viscosity)

และ

การไหลผ่านสิ่ งกีดขวาง (Self-compactability) มอร์ ตา้ ร์ จะถูกทดสอบ 3 คุณสมบัติน้ ี เช่นเดียวกัน
2. วิธีการผสมคอนกรีตและมอร์ ต้าร์

การผสมคอนกรี ตทั้งในห้องทดลองและโรงงานจะมีวธิ ี ผสมที่คล้ายกันคือ วัสดุผงและมวลรวมจะ
ถูกผสมเข้าด้วยกันก่อน จากนั้นวัสดุที่เป็ นของเหลว เช่นน้ า, สารลดน้ า และสารกักกระจายฟองอากาศ จะถูก
ผสมรวมกับส่ วนผสมในขั้นแรก โดยทัว่ ไปการผสมวัสดุผงและมวลรวมจะใช้เวลา 30 วินาที จากนั้นจะใส่
วัสดุเหลวแล้วผสมต่อโดยเวลาใช้ 180 วินาที แต่สาหรับการผสมมอร์ ตา้ ร์ น้ นั ระยะเวลาการผสมจะแตกต่าง
เล็กน้อยเนื่ องจากพลังงานจากเครื่ องผสมและปริ มาตรมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้จะน้อยกว่าของคอนกรี ตมาก ระยะเวลาที่
ใช้ผสมมอร์ ตา้ ร์ หลังจากใส่ วสั ดุเหลวแล้วคือ 120 วินาที แสดงดังภาพที่ 1

Cement
Sand
Gravel

Cement
Sand

Water
SP

30s

Water
SP

30s

180s

120s

คอนกรีต
มอร์ ต้าร์
ภาพที่ 1 ระยะเวลาในการผสมคอนกรีตและมอร์ ต้าร์
เมื่อผสมคอนกรี ตและมอร์ ตา้ ร์ ตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ก็จะทาการทดสอบคุณสมบัติต่อไป
3. การทดสอบคุณสมบัติการไหลเบือ
้ งต้ นคอนกรีตด้ วยมอร์ ต้าร์

คุณสมบัติหลัก 3 อย่างของ SCC คือ การเสี ยรู ป (Deformability) ความหนืด (Viscosity) และการ
ไหลผ่านสิ่ งกีดขวาง (Self-compactability) ทั้ง 3 คุณสมบัติน้ ีสามารถประเมินได้จากการทดสอบมอร์ตา้ ร์
3.1 การประเมินค่ าการเสี ยรู ป (Deformability)

วิธีการวัดค่าความสามารถในการทางานได้
การเสี ยรู ป

(Deformability)

(Workability)

ของ

SCC

จะวัดจากความสามารถใน

โดยใช้กรวยทดสอบขนาดมาตรฐานเช่นเดียวกับการทดสอบค่ายุบตัวของ

คอนกรี ตธรรมดา การวัดค่าการเสี ยรู ปจะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของคอนกรี ตหลังจากที่ยกกรวยทดสอบขึ้น
แล้วปล่อยให้คอนกรี ตไหลจนหยุดนิ่ง ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมควรมีค่าอยูร่ ะหว่าง 600-650
มม. แสดงดังภาพที่

2

อุปกรณ์ทดสอบมอร์ ตา้ ร์ ถูกย่อขนาดให้เล็กลงเพื่อให้มีความเหมาะสม ค่าการเสี ยรู ป

จะวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางเช่นเดียวกัน

300mm
mm.
300

100
100 mm.
mm

550-650 mm.

200
200mm.
mm

คอนกรีต
มอร์ ต้าร์
ภาพที่ 2 วิธีทดสอบการเสี ยรู ปของคอนกรีตและมอร์ ต้าร์ [1]
จากการทดสอบที่ผา่ นมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมอร์ ตา้ ร์ สัมพันธ์กบั ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของคอนกรี ตอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือเมื่อนามอร์ ตา้ ร์ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมไปผสมกับมวล
รวมหยาบตามข้อกาหนดของ Japan Society of Civil Engineering (JSCE) [3] แล้ว SCC ที่ได้จะมีการ

เสี ยรู ปที่ดี ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 550-650 มม. เพื่อให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าวขนาด

Diameter of concrete flow
(mm)

เส้นผ่านศูนย์ที่เหมาะสมของมอร์ ตา้ ร์ คือ 255-270 มม. แสดงดังภาพที่ 3
700

Dia. of concrete is in
range of 550-650 mm

600

500
Dia. of mortar is in
range of 255-270 mm

400
240

250

260

270

280

Diameter of mortar flow (mm)

ภาพที่ 3 ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางทีเ่ หมาะสมสาหรับคอนกรีตและมอร์ ต้าร์
3.2 การประเมินค่ าความหนืด (Viscosity)

ค่าความหนืดเป็ นอีกหนึ่งดรรชนีที่ใช้ในการประเมินการไหลของมอร์ตา้ ร์ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า
V-funnel

(ภาพที่

4

ซ้ าย),โดยใส่ มอร์ ตา้ ร์ ให้เต็มแล้วปล่อย จากนั้นวัดระยะเวลาที่มอร์ ตา้ ร์ไหลออกจาก

อุปกรณ์น้ ี มอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้เวลาสั้นจะมีลกั ษณะเหลวมาก มีโอกาสเกิดการแยกตัว ในทางกลับกัน มอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้
เวลานานจะมีลกั ษณะหนืดมากซึ่ งอาจส่ งผลให้มอร์ ตา้ ร์ ไหลได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อไปผสมกับมวล
รวมหยาบ สาหรับมอร์ ตา้ ร์ ที่ดีน้ นั จะใช้เวลาประมาณ

10

วินาที ดรรชนีความหนืดของมอร์ ตา้ ร์

(Rm)

สามารถคานวณได้จากสมการที่ 1 ซึ่งเป็ นอัตราส่ วนระหว่างเวลาที่ใช้ของมอร์ ตา้ ร์ ที่ดีและมอร์ ตา้ ร์ ที่ทดสอบ
ซึ่ง tm คือระยะเวลาที่วดั ได้ในหน่วยวินาที

ภาพที่ 4 วิธีการวัดค่ าความหนืดมอร์ ต้าร์ [2]
Rm = 10/tm

(1)

เมื่อนามอร์ ตา้ ร์ ที่มีค่าความหนืดต่างๆไปผสมกับมวลรวมหยาบ จากนั้นนามาวัดค่าความหนืดของคอนกรี ต

(Rc)

โดยการคานวณแบบเดียวกัน พบว่าความหนืดของมอร์ ตา้ ร์ และคอนกรี ตมีความสัมพันธ์กนั ในเชิง

เส้นตรง (ภาพที่ 4 ขวา) อย่างไรก็ตามในกรณี ของมอร์ ตา้ ร์ ที่มีปริ มาณมวลรวมละเอียดสู ง (มากกว่า 49%)
ความของคอนกรี ตกลับมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อมอร์ ตา้ ร์ มีความหนืดมากกว่า

1.65

ปริ มาณมวลรวมละเอียด

เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความหนืดของคอนกรี ตและมอร์ ตา้ ร์
3.3 การประเมินความสามารถในการไหลผ่ านสิ่ งกีดขวาง (Self-compactability)

ความสามารถในการไหลของ SCC สามารถทดสอบได้ดว้ ยอุปกรณ์ Box test ซึ่งคอนกรี ตที่มีการ
ไหลผ่านสิ่ งกีดขวางที่ดีควรไหลผ่านอุปกรณ์น้ ีจนได้ความสู ง
สาหรับการทดสอบมอร์ ตา้ ร์ น้ นั
ดังนั้นเพื่อให้การทดสอบง่ายขึ้น

(Filling height)

มากกว่า

250

มม. แต่

อัตราส่ วนการทดสอบจะต้องลดลงรวมถึงขนาดของมวลรวมหยาบด้วย
V-funnel

จึงถูกนามาใช้ร่วมกับมวลรวมหยาบจาลองซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น

ลูกแก้วใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. มีความถ่วงจาเพาะ 2.55 ดังภาพที่ 5 ซ้ าย ปริ มาณลูกแก้วที่ใช้ถูก
กาหนดไว้ที่ 20% เนื่องจากเป็ นปริ มาณที่เหมาะสมหรับการทดสอบมอร์ ตา้ ร์ ดงั ภาพที่ 5 ขวา แกนตั้งแสดง
อัตราส่ วนระหว่างความหนืดของมอร์ตา้ ร์ที่มีมวลรวมหยาบจาลอง (Rmb) และความหนืดของมอร์ ตา้ ร์ (Rm)
ค่านี้จะลดลงช้าๆเมื่อปริ มาณลูกแก้วเพิ่มในช่วง

15-25%

ลูกแก้วมากกว่า

20%

30%

ดังนั้นปริ มาณลูกแก้ว

และมอร์ ตา้ ร์ จะไม่สามารถทดสอบได้เมื่อปริ มาณ

จึงถูกเลือกใช้เนื่องจากเป็ นค่าเฉลี่ยในช่วงที่สามารถ

ทดสอบได้

ภาพที่ 5 ลักษณะของมวลรวมหยาบจาลองและปริมาณทีใ่ ช้ ทดสอบ [2]
หลังจากทดสอบความหนืดของมอร์ตา้ ร์แล้ว มวลรวมหยาบจาลองจะถูกใส่ ลงในมอร์ ตา้ ร์ และคนจานวน 20
ครั้ง ดังภาพที่ 6 จากนั้นนาไปทดสอบความหนื ดต่อไป
20 times

ภาพที่ 6 วิธีการผสมมวลรวมหยาบจาลองในมอร์ ต้าร์ [4]

วิธีการทดสอบความหนืดของมอร์ ตา้ ร์ ที่มีลูกแก้วจะเหมือนกับการทดสอบมอร์ ตา้ ร์ ปกติและสามารถคานวณ
ดรรชนีความหนืดได้ตามสมการที่ (2) ซึ่ง tmb คือระยะเวลาที่ใช้ในหน่วยวินาที
Rmb = 10/tmb

(2)

ความสามารถในการไหลของมอร์ ตา้ ร์ ถูกพิจารณาอยูใ่ นรู ปของความเสี ยดทานที่เพิม่ ขึ้นเนื่ องจาก
มวลรวมหยาบจาลอง แน่นอนว่าเมื่อมีปริ มาณมวลรวมมากขึ้น ความเสี ยดทานจะมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่
สาหรับมอร์ ตา้ ร์ ที่มีการไหลที่ดีน้ นั ความเสี ยดทานนี้จะต้องไม่เพิ่มมากจนเกินไป อัตราการเพิ่มขึ้นของความ
เสี ยดทานสามารถคานวณได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของความหนืดโดยเทียบกับมอร์ ตา้ ร์ ที่ไม่มีมวลรวมหยาบ
จาลองดังสมการที่

(3)

เมื่อจัดรู ปร่ างสมการให้ง่ายต่อการคานวณ จะได้ค่าการเพิ่มขึ้นของความเสี ยดทาน

ซึ่ งเรี ยกว่าค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมวลรวมหยาบจาลองและมอร์ ตา้ ร์ แสดงดังสมการที่ (4)
(Rm - Rmb)/Rm

(3)

1- (Rmb /Rm)

(4)

เมื่อนามอร์ ตา้ ร์ มาผสมกับมวลรวมหยาบจริ ง แล้วนาไปทดสอบความสามารถในการไหลผ่านสิ่ งกีด
ขวางด้วย Box test พบว่าค่าดังกล่าวมีความสัมพันธ์ที่เป็ นเอกลักษณ์กบั ผลการทดสอบมอร์ ตา้ ร์ โดยใช้มวล
รวมหยาบจาลอง แสดงดังภาพที่ 7 แม้วา่ มวลรวมละเอียดที่ใช้จะมีหลายชนิด รวมทั้งมีการใช้วสั ดุปอซโซลานอย่างเถ้าลอย ผลการทดสอบก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน
OPC+Crushed
FA+Crushed

OPC+Land

350

box test（mm）

Concrete flow height through

OPC+River
FA+River

OPC คือปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์

300

River คือทรายแม่น้ า

250

Crushed คือทรายหิ นปูนบดละเอียด

200

Land คือทรายภูเขา

150

FA คือเถ้าลอย

100
0.2

0.3

0.37 0.4

0.5

1―Rmb/Rm

ภาพที่ 7 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเสี ยดทานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมอร์ ต้าร์ และการไหลผ่านสิ่ งกีดขวาง
ของคอนกรีต [2]

พิจารณาภาพที่ 7 ค่าการไหลผ่านของ SCC ที่มากกว่า 250 มม. สัมพันธ์กบั ค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมวลรวม
หยาบจาลองและมอร์ ตา้ ร์ (1-(Rmb/Rm)) ที่นอ้ ยกว่า 0.37 หมายความว่าถ้าต้องการ SCC ที่มีค่าการไหลผ่าน
สิ่ งกีดขวางที่ดี จะต้องใช้มอร์ ตา้ ร์ ที่มีค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมวลรวมหยาบจาลองและมอร์ ตา้ ร์ (1-(Rmb/Rm))
ไม่เกิน

0.37

ผสมกับมวลรวมหยาบจริ งตามข้อกาหนดของ

JSCE [3]

ทั้งนี้ท้ งั นั้นค่า

1-(Rmb/Rm)

ที่

เหมาะสมสาหรับ SCC อาจแตกต่างจาก 0.37 เมื่อวัสดุที่ใช้มีความแตกต่างจากการทดสอบนี้มาก เช่นชนิด
ของมวลรวมละเอียด, สารลดน้ าที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, การใช้วสั ดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มกาลังเฉพาะส่ วน
(เส้นใยชนิดต่างๆ) เป็ นต้น ดังนั้นเมื่อมีการใช้วสั ดุใหม่สาหรับ SCC จาเป็ นที่จะต้องหาความสัมพันธ์
ระหว่างคอนกรี ตและมอร์ ตา้ ร์ อีกครั้ง รวมทั้งหาค่า

1-(Rmb/Rm)

ที่เหมาะสมใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน

คุณสมบัติการไหลของ SCC ด้วยมอร์ตา้ ร์ ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1.

Okamura, H., Ouchi, M. (
3) “Self-Compacting Concrete,” Journal of Advanced
Concrete Technology, ACT Vol. 1, No. 1, pp. 5-15.

2.

Ouchi, M., Edamatsu, Y., Ozawa, K., and Okamura, H (1999) “A Simple Evaluation
Method for Interaction between Coarse Aggregate and Mortar’s Particles in SelfCompacting Concrete,” Proceeding of the 1st International RILEM Symposium on
Self-Compacting Concrete, pp. 121-130.

3.

Japanese Society of Civil Engineer (1998). “Recommendation for Self-Compacting
Concrete,”

4.

Attachaiyawuth, A., and Ouchi., M. (2014). “Effect of entrained air on mitigation of
reduction in interaction between coarse aggregate and mortar during deformation of
self-compacting concrete at fresh stage” Proceeding of the Japan Concrete Institute,
JCI, Vol. 36, No. 1, 1444-1449.

5.

Attachaiyawuth, A., Kazunori, T., Sovannsathya, R. and Ouchi., M. ( 15). “Airenhanced self-compactability of fresh concrete with effective mixing method.”
Proceeding of the Japan Concrete Institute, JCI, Vol, 37, No., 1 1069-1074.

6.

Okamura, H., Maekawa, K., and Ozawa, K., (1993) “High Performance Concrete”,
Gihodo Publishing, JSCE.

7.

Okamura, H., and Ozawa, K., (1995). “Mix-design of self-compacting concrete,”
Concrete Library of JSCE, 25, 107-120.

สร้างบ้านอยู่ได้ 500 ปี
โดย
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
และ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สร้างบ้านอยู่ได้นานถึง 500 ปีจริงหรือ ? เพราะที่พบเห็นไม่เคยเจอบ้านในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า
500 ปี อาคารที่มีอายุยืนยาวใช้งานได้เป็น 100 ปี ขึ้นไป มักเป็น วัด หรือ วัง เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่อาคารที่เป็น
บ้านพักอาศัยมีอยู่น้อยมาก
คนส่วนใหญ่เวลาปลูกบ้าน ไม่เคยประเมินว่าบ้านที่สร้างขึ้นจะมีอายุใช้งานยาวนานเท่าใด เคยถามคน
ทั่วไปว่าบ้านที่พักอาศัยจะมีอายุใช้งานได้นานสักกี่ปี คาตอบที่ได้ มักเป็น 50 ปี หรือ 80 ปี แต่น้อยรายที่ตอบ
ว่าจะมีอายุได้ 100 ปี หากจะสร้างบ้านพักอาศัยที่มีอายุการใช้งาน 500 ปี จะทาได้หรือ ? คาตอบจากผม คือ
ได้ครับ และเชื่อว่ามีอายุเกิน 500 ปี ได้แน่นอน แม้ว่าผมคงจะไม่ได้เห็นว่าบ้านดังกล่าวมีอายุยืนยาวถึง 500 ปีก็
ตาม

รูปที่ 1 เสาติดพื้นดินมักเสียหายจากเหล็กเป็นสนิมได้ง่าย เมื่อใช้งานไปประมาณ 30-40 ปี

ก่อนจะให้รายละเอียดเรื่องของการสร้างบ้านอยู่ได้ถึง 500 ปี ขอเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นประมาณเกือบ
20 ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคอนกรีตยังมีจากัดมาก โชคดีที่มีโอกาสเข้า
ร่วมการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องคอนกรีตสมรรถนะสูง ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งตอนนั้นมีอาจารย์
เก่งๆที่มีชื่อเสียงด้านคอนกรีตเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาประชุมกันจานวนมาก ผมได้ถามคาถาม 1 คาถามซึ่งเพื่อน
คนหนึ่งได้เคยถามผม และผมยอมรับว่าผมตอบได้ไม่ดีนัก จึงใช้เวทีนี้ในการถามคาถามนี้ คาถามนี้ง่ายและสั้ น
มาก เพราะถามว่า “จะทาอย่างไร เพื่อให้สิ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตมีอายุใช้งานได้ 1000 ปี (หนึ่งพันปี)”
มีผู้ตอบคาถามนี้หลายคน ท่านแรกมีพื้นฐานเป็นนักธรณีวิทยา ตอบว่าคอนกรีตสามารถใช้งานได้ถึง
1000 ปี เพราะคอนกรีตเมื่อแข็งตัวและก็เหมือนหินก้อนหนึ่ง หินที่มีอยู่ในธรรมชาติมีอายุหลายแสนหรือหลาย
ล้านปีอยู่แล้ว ดังนั้นคอนกรีตจึงสามารถมีอายุได้ 1000 ปีแน่นอน
ท่านที่ 2 ทางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กมามาก กล่าวว่า คอนกรีตเสริมเหล็กที่จะมี
อายุ 1000 ปี ต้องมีส่วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด (ground granulated blast furnace slag)
เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนของน้าทะเล ซัลเฟต และลดอัตราการซึมของน้าผ่านคอนกรีต ซึ่งทาให้
คอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น อาจมีอายุได้เป็น 1000 ปี
ท่านที่ 3 ทางานวิจัยเกี่ยวกับเถ้าถ่านหิน และ ซิลิกาฟูมมามาก จึงเสนอว่าคอนรีตเสริมเหล็กที่จะมี
อายุการใช้งานต้องใช้เถ้าถ่านหินหรือซิลิกาฟูมในส่วนผสมด้วย เพื่อเพิ่มความทนทาน ลดอัตราการซึมของน้าผ่าน
คอนกรีต ลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ซึ่งเป็นสารที่ทาปฏิกิริยากับสารละลายคลอไรด์ ซัลเฟต
กรด และอื่นๆ ได้ง่าย ทาให้คอนกรีตมีอายุได้ถึง 1000 ปี
ท่านที่ 4 มาตอบคาถามนี้ในระหว่างที่ทานข้าวกลางวันร่วมกัน โดยตอบว่าถ้าต้องการให้คอนกรีตมี
อายุใช้งานถึง 1000 ปี ต้องไม่ใส่เหล็กในคอนกรีต เพราะถ้าไม่มีเหล็กความเสียหายจากการที่เหล็กเป็นสนิมและ
ทาให้คอนกรีตเสียหายก็ไม่มี แต่การที่ไม่ใส่เหล็กในคอนกรีตทาให้คอนกรีตรับแรงดึงหรือแรงดัดได้น้อย และ
หากมีแรงดึงและแรงดัดกระทาต่อคอนกรี ต (เช่นแรงที่เกิดจากแรงลม แรงแผ่ นดินไหว เป็นต้น) อาจทาให้
คอนกรีตวิบัติได้ง่ายเนื่องจากไม่ได้เสริมเหล็กรับแรงดึง
ทั้ง 4 ท่านที่ตอบคาถามยังกล่าวถึงลักษณะของคอนกรีตโดยรวมที่เหมือนกัน คือ คอนกรีตที่ใช้ต้องมี
กาลังสูง มีอัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานที่ต่า (คือมีกาลังสูง) มีการเท การกระทุ้งเข้าแบบ การบ่มคอนกรีต
ที่ดีอย่างเต็มที่ด้วย ส่วนรายการสาคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน
เสริมเข้ามา ซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามที่แต่ละท่านแนะนามา

รูปที่ 2 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในทะเลมักเสียหายง่าย แม้ว่าใช้งานเพียงไม่กี่ปี
เวลาผ่านไป 20 กว่าปี เมื่อมองย้อนกลับไปต่อคาถามดังกล่าว ผมมีคาตอบที่ชัดเจนมากขึ้น ผมขอ
เล่าสู่ กันฟังในฐานะที่เป็นอาจารย์ส อนวิชา คอนกรีตเทคโนโลยีทั้งเบื้องต้นและขั้นสูง สอนวิช าการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งเบื้องต้นและขั้นสูง และทางานวิจัยเกี่ยวกับคอนกรีตมายาวนานมากกว่า 20 ปี ผมมีคาตอบ
ดังนี้
กาลังอัดของคอนกรีตยิ่งสูง ยิ่งทาให้คอนกรีตมีความคงทนยาวนาน ในอดีตช่วงก่อนปี พ.ศ. 2527
พบว่ากาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีค่าต่า เพราะในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [1] ในการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วย
แรงใช้งานและวิธีกาลั ง ให้ ใช้ค่าหน่ ว ยแรงอัดของคอนกรีตไม่เกินร้ อยละ 37.5 ของหน่วยแรงอัดประลัยของ
คอนกรีต แต่ต้องไม่เกิน 65 กก/ซม2 ซึ่งเมื่อทาการคานวณกลับพบว่าเป็นค่ากาลังอัดประลัยของคอนกรีตเท่ากับ
173.3 กก/ซม2 หรือผู้ออกแบบส่วนใหญ่ใช้เท่ากับ 175 กก/ซม 2 ที่กฎกระทรวงฉบับที่ 6 กาหนดเช่นนั้นเพราะ
เกรงว่าคนไทยคงไม่สามารถผสมคอนกรีตที่มีกาลังสูงกว่า 175 กก/ซม2 ได้ในช่วงเวลานั้น
การที่ใช้กาลังอัดของคอนกรีตที่ต่าขนาดนั้น แม้ว่าไม่มีผลในเรื่องการก่อสร้างหรือการรับกาลังของ
อาคารบ้านเรือน แต่มีผลต่อเรื่องความทนทานและอายุการใช้งานของคอนกรีตอย่างมาก เพราะคอนกรีตที่มี
กาลังต่า มีรูพรุนสูง ทาให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีอยู่ในอากาศ (แม้ว่ามีปริมาณไม่สูงมากคือประมาณร้อยละ
0.03-0.04) สามารถแทรกซึมเข้าไปทาปฏิกิริยากับผลผลิตของปูนซีเมนต์ ทาให้ความเป็นด่างในคอนกรีตต่าลง
ฟิล์มที่เคลื อบผิวหน้ าของเหล็ กเสริมในคอนกรีตถูกทาลาย ทาให้เหล็กเป็นสนิม เกิดการขยายตัว และทาให้
คอนกรีตแตกออกตามแนวยาวของเหล็กเสริม ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า “การเกิดคาร์บอเนชั่นในคอนกรีต”

ตารางที่ 1 แสดงระยะการเกิดคาร์บอเนชันของคอนกรีตที่อยู่ภายนอกอาคารที่มีกาลังอัดต่างๆ ในกรณี
ที่ใช้กาลังอัด 200 กก/ซม2 พบว่าใช้งานอาคารไปประมาณ 30 ปี มักพบว่าเสาแตกร้าว หรือดูไม่แข็งแรงต้องทา
การซ่อมแซม เพราะถ้าเสามีขนาด 15x15x15 ซม3 เมื่อใช้งานไป 30 ปี เกิดคาร์บอเนชันข้างละประมาณ 4.5 ซม.
เหลือเนื้อคอนกรีตที่ไม่เกิด คาร์บอเนชันราว 10x10x10 ซม3 แต่หากก่อสร้างอาคารดังกล่าวด้วยกาลังอัดของ
คอนกรีต 800 กก/ซม2 พบว่าเกิดคาร์บอเนชันเพียง 2 มม. เท่านั้น
ตารางที่ 1 การเกิดคาร์บอเนชันของคอนกรีตที่อยู่ภายนอกอาคาร [2]
กาลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน (กก/ซม2)
200
400
600
800

ความลึกของคาร์บอเนชันที่เวลา 30 ปี (มม)
45
17
5
2

ส่วนผสมของคอนกรีต ที่ผสมวัสดุปอซโซลาน พบว่าสามารถช่วยเพิ่มความทนทานของและยืดอายุการ
ใช้งานของคอนกรีตเสริมเหล็กได้ดี งานวิจัยและงานก่อสร้างจริงจานวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
พบว่า การใช้เถ้าถ่านหิน ที่มีสมบัติตาม มอก. 2135 [3] หรือ ASTM C 618 [4] และใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ในปริมาณที่เหมาะสม คือไม่น้อยหรือมากเกินไป สามารถยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตอย่างชัดเจน การ
ทดสอบโดยใช้เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 35 โดยน้าหนักวัสดุประสาน แช่ในน้าทะเลบริเวณ
อ่าวไทยเป็นเวลา 10 ปี พบว่ามีความทนทานมากกว่าคอนกรีตที่ไม่ใช้เถ้าถ่านหินอย่างมาก โดยคอนกรีตที่ไม่มีเถ้า
ถ่านหินที่ใช้อัตราส่วนน้าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.55 ระยะหุ้มเหล็ก 5 ซม. มีสนิมเกิดขึ้นมาก ขณะที่คอนกรีตที่ใช้
เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 35 โดยน้าหนักวัสดุประสานมีกาลังอัดน้อยกว่าก็จริงแต่เหล็กเสริมเป็นสนิม
น้อยกว่ามาก แสดงให้เห็ นว่าการใช้วัส ดุปอซโซลานมีส่ว นช่วยในเรื่องการแทรกซึมของคลอไรด์ได้ดี [5]
นอกจากนี้ยังพบว่าเถ้าถ่านหินซึ่งเป็นวัสดุปอซโซลานช่วยให้คอนกรีตมีอัตราการซึมของน้าผ่านคอนกรีตช้ากว่า
คอนกรีตที่ไม่ใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสม แม้ว่าคอนกรีตทั้ง 2 ชนิดมีกาลังอัดเท่ากันก็ตาม [6]
วิศวกรโยธาหลายคนรังเกียจการใช้วัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต เพราะราคา
ของวัสดุปอซโซลาน เช่น เถ้าถ่านหิน มีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์มาก จึงรู้สึกเหมือนว่าเป็นการนาของราคาถูกมาใช้
แทนที่ของราคาแพง ทาให้ได้คุณภาพของคอนกรีตที่ต่าด้วย ซึ่งไม่จริงและเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การที่
เถ้าถ่านหินมีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์เพราะเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินทาให้ต้นทุนการผลิตราคาต่ากว่า
ปูนซีเมนต์มาก และการใช้เถ้าถ่านหินที่มีคุณภาพดี (ต้องเป็นเถ้าถ่านหินที่มีคุณภาพดี)

แทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป (โดยทั่วไปมักไม่เกินร้อยละ 30 โดยน้าหนักของวัสดุประสาน) ทา
ให้คอนกรีตมีคุณภาพดีขึ้นและราคาต่าลง
ความหนาของระยะคอนกรีต หุ้มเหล็ก การก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดังนั้นการป้องกันการเกิดสนิ มของเหล็กเสริมเป็นสิ่งสาคัญ และความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมคือวัสดุที่
ปกป้องเหล็กเสริมให้เป็นสนิมช้าลง ถ้าระยะคอนกรีตที่ใช้หุ้มเหล็กหนาขึ้น สารเคมีหรือก๊าซต้องใช้เวลานานขึ้น
ในการแทรกซึมเข้าถึงเนื้อเหล็กนานขึ้น หากสารละลายต่างๆ เช่น คลอไรด์ แทรกซึมเข้าไปถึงเหล็กเมื่อใด
กระบวนการเกิดสนิมของเหล็กจะเริ่มต้นขึ้น หลายท่านอาจคิดว่าถ้าจะป้องกันเหล็กเป็นสนิม ควรให้มีระยะหุ้ม
เหล็กหนามากๆ เช่น 20-30 ซม. จะได้ไม่เป็นสนิมน่าจะดี แต่ความจริงแล้ว การกาหนดให้ระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กหนามากๆ เป็นสิ่งไม่ดี เพราะหากความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กมากเกินไป ไม่มีเหล็กในการยึดเกาะ
คอนกรีตบริเวณนั้นมักแตกร้าวเนื่องจากการยืด -หดตัวได้ง่าย ดังนั้นระยะหุ้มคอนกรีตหุ้มเหล็กจึงไม่ควรหนามาก
เกินไป โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 10 ซม.
สภาพแวดล้อมที่อาคารตั้งอยู่ หากอาคารตั้งอยู่ใกล้น้าทะเลหรือน้ากร่อยหรือมีสารละลายซัลเฟตอยู่สูง
มีแนวโน้มว่าคอนกรีตเสริมเหล็กมักเสียหายจากการกัดกร่อนของสารเคมีเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะพานทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งอยู่ริมอ่าวไทย จังหวัดชลบุรี ตามรูปที่ 3 มีความเสียหายจากการกัดกร่อนของน้าทะเลสูง
มาก ทั้งจากสารละลายคลอไรด์ที่ทาให้เหล็กเป็นสนิม จากสารละลายซัลเฟตที่ทาให้คอนกรีตเปื่อยยุ่ย และจาก
คลื่นและน้าทะเลที่กระแทก เสียดสีคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ตลอดเวลา

รูปที่ 3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการกัดกร่อนสูง สังเกตว่าเสามีรอยร้าวตามแนวเหล็กยืน
ส่วนคานมีรอยร้าวตามแนวเสริมเหล็กเช่นกัน เนื่องจากเหล็กเป็นสนิม สนิมเหล็ก ขยายตัวเกิดแรงเบ่ง ทาให้
เป็นแรงดึงในคอนกรีต และคอนกรีต แตกตามรอยสนิมเหล็ก นอกจากนี้ผิวหน้า คอนกรีตยังมีรอยสึกกร่อน
เนื่องจากการเสียดสีของคลื่นและวัตถุที่ลอยตามน้าทะเล
หากต้องการให้โครงสร้างริมทะเลหรือที่ตั้งอยู่ในทะเลมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่านี้ ต้องออกแบบ
ให้คอนกรีตมีกาลังสูงมาก มีวัสดุปอซโซลาน เช่น เถ้าถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ 30 มีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่หนา
สัก 10 ซม. ซึ่งทาให้อายุการใช้งานนานขึ้น แต่คงไม่ถึง 500 ปี เพราะเหล็กคงเป็นสนิมก่อนและทาให้สะพาน
เสียหายเช่นกัน แต่ถ้าต้องการให้ใช้งานได้นานๆ ต้องทาเป็นคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก คือทาเป็นคอนกรีตล้วน (ไม่มี
เหล็กในคอนกรีต) วางอยู่ในน้าทะเล ซึ่งเมื่อไม่เสริมเหล็ก ย่อมไม่มีเหล็กให้เป็นสนิม แต่ต้องออกแบบสะพาน
คอนกรีต (ไม่เสริมเหล็ก) ไม่ให้รับแรงดัดหรือรับแรงดัดน้อยมาก เพราะเมื่อไม่มีเหล็กเสริม การรับแรงดึงและแรง
ดัดของคอนกรีตจะต่ามาก
สาหรับบทสรุป หากต้องการสร้างบ้านที่มีอายุใช้งาน 500 ปี โดยที่ความเสียหายของบ้าน เกิดจาก
คอนกรีตและเหล็กเสริมเป็นหลัก (ซึ่งบ้านส่วนใหญ่ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบันมักเสียหายในกรณีนี้
เป็นส่วนใหญ่) ความเสียหายไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว หรือ สึนามิ ไม่ได้ตั้งอยู่ในหรือใกล้ทะเล ต้องทาอย่างไร
บ้าง ผมมีแนวคิดและข้อแนะนาดังนี้ครับ
1. การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะเสาตอม่อและเสาชั้นล่างที่ต้องสัมผัส
กับดิน หรือตากแดดตากฝน ให้ มีขนาดใหญ่กว่าปกติอีก 5-10 ซม. หมายความว่า หากออกแบบแล้ ว พบว่า
ต้องการเสาขนาด 20x20 ซม2 ก็เพิ่มเป็น 25x25 ซม2 หรือ 30x30 ซม2 แทน เพราะที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 5-10
ซม. ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อรับน้าหนักบรรทุกจรและน้าหนักบรรทุกคงที่ แต่เพิ่มขนาดเสาให้ใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้
ทนทานต่อการกัดกร่อนจากก๊าซหรือสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม
การเพิ่มขนาดเสาตอม่อหรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่าง (ซึ่งมักสัมผัสดิน หรือน้าใต้ดิน) ทาให้ค่า
ก่อสร้างและน้าหนักบรรทุกคงที่เพิ่มขึ้น ทาให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่ขอเรียนให้ทราบว่าเพิ่มขึ้นไม่
มาก โดยทั่วไปมักไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด ซึ่งน่าจะคุ้มค่ามากเพราะอายุการใช้งานจะ
ยาวนานขึ้นมาก
2. กาลังอัดของคอนกรีต ในการออกแบบค่ากาลังอัดของคอนกรีตสาหรับบ้านพักอาศัย มักระบุกาลัง
อัดที่อายุ 28 วันประมาณ 180-240 กก/ซม2 ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานได้ 50-80 ปี แต่ถ้าต้องการให้อยู่ได้ 500
ปี ต้องใช้กาลังอัดของคอนกรีตเท่ากับ 350-400 กก/ซม2 ในข้อนี้หมายความว่า กาลัง อัดที่ใช้ก่อสร้างในเสา
ตอม่อและเสาชั้นล่างต้องมีค่าสูงกว่าที่ออกแบบไว้ อาจใช้เฉพาะเสาตอม่อและเสาชั้นล่างเท่านั้น ส่วนคานและเสา

ชั้นอื่นๆ อาจไม่จาเป็น เพราะมีความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนต่า แต่ถ้าใช้ทั้งหมดย่อมทาให้ความคงทนของ
อาคารเพิ่มขึ้นแน่นอนอีกหลายสิบหรือร้อยปี
3. ใช้วัสดุปอซโซลาน แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรีต ในที่นี้แนะนาให้ใช้เถ้าถ่านหินจาก
แม่เมาะที่มีคุณภาพชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2 ตาม มอก. 2135 [3] หรือตาม ASTM C 618 [4] แทนที่ปูนซีเมนต์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 25 โดยน้ าหนั กวั ส ดุป ระสาน เพื่ อลดค่า การซึ มของน้าผ่ านคอนกรีต ลดการแทรกซึม ของ
สารละลายคลอไรด์ และ การกัดกร่อนเนื่องจากสารละลายซัลเฟต แต่ไม่น่าจะเกินร้อยละ 50 เพราะกาลังอัดจะต่า
4. ใช้ระยะคอนกรีตที่หุ้มเหล็กอย่างเหมาะสม มาตรฐานการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
วิธีกาลัง [7] กาหนดให้ใช้ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่บริเวณคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อติดดินหรือสัมผัสดินอย่างน้อย
7.5 ซม. ซึ่งในที่นี้มักได้แก่ เสาตอม่อ เสาชั้นล่าง คานคอดิน หรือคานชั้นล่าง เป็นต้น หากเห็นว่ายังน้อยไปอาจ
เพิ่มเป็น 10 ซม. เพื่อชะลอเวลาการแทรกซึมและการกัดกร่อนให้ใช้เวลานานขึ้น
มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการหล่อเสาตอม่อ เสาชั้นล่าง หรือคานคอดินที่สัมผัสกับดิน มักพบว่าระยะ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กที่ความหนา 1 ซม. แรก มักใช้ไม่ได้ เนื่องจากสัมผัสกับดินเมื่อคอนกรีตมีอายุน้อย ความ
แข็งแรงต่า ดังนั้นการใช้ระยะหุ้มคอนกรีตที่ 10 ซม. จึงดีกว่าที่จะกาหนดใช้ 7.5 ซม. ซึ่งเป็นระยะต่าสุ ดที่กาหนด
โดยมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008 [7]
5. เมื่อเทคอนกรี ต เข้า แบบหล่ อต้ องมี การกระทุ้ งคอนกรีต ให้ แ น่นอย่างเต็มที่ บ่ มคอนกรีต ทันที ที่
สามารถบ่มได้ ทาการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คอนกรีตมีกาลังเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเต็มที่ การบ่ม
คอนกรีตยิ่งนาน ยิ่งทาให้กาลังของคอนกรีตมีค่าสูงขึ้น
6. หลีกเลี่ยงหรือขจัดหรือลดสภาวะที่ทาให้คอนกรีตเสียหายอย่างรวดเร็ว เช่น การสัมผัสกับน้ากร่อย
น้าทะเล สารละลายกรด สารละลายซัลเฟต การกระแทกของคลื่น และ อื่นๆ เพื่อลดหรือชะลอการกัดกร่อนให้
เกิดขึ้นน้อยหรือช้าที่สุด
บทความนี้เป็นความเห็นและแนวคิดของผม ซึ่งอาจมีผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับคอนกรีตโต้แย้งในบางประเด็น
ซึ่งผมขอเรียนให้ทราบว่าเป็นแนวคิดของผมเท่านั้นและเป็นแนวคิดที่ผมจะใช้ในการดาเนินงานเพื่อปลูกบ้านของ
ผมเอง ส่วนผู้อ่านท่านใดสนใจจะนาข้อแนะนาหรือแนวคิดข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้ อไปประยุกต์ใช้งาน ผมเชื่อ
ว่าจะทาให้บ้านพักมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าจะต้องเพิ่มเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่น่าจะคุ้มค่า
แน่นอนครับ
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