


 

 

 

การตรวจหาการแยกตัวเนื่องจากการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต 
Detecting Corrosion-Induced Delaminations 
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เมื่อเหล็กเสริมคอนกรีตผุกร่อน ปริมาตรของเหล็กที่ผุกร่อนจะมากกว่าปริมาตรของโลหะเดิมหลายเท่า

การขยายตัวของเหล็กเมื่อผุกร่อนนี้ก่อให้เกิดความเค้นดึงกับคอนกรีตที่อยู่รอบๆ  ซึ่งท าให้การยึดเหนี่ยวระหว่าง

เหล็กเสริมกับคอนกรีตเสียไปและเกิดช่องว่างระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้เรียกกันโดยทั่วไป

ว่า การแยกตัว (Delamination) การแยกตัวเริ่มจากระดับเล็กๆ (micro) และลุกลามไปถึงระดับใหญ่ (macro) 

จนในที่สุดจะท าให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็กกะเทาะ (spalling) ซึ่งไม่ปลอดภัยกับคอนกรีต เช่น คอนกรีตพ้ืนสะพาน

หรือลานจอดรถ 
 

ก่อนที่จะด าเนินการซ่อมแซม ต้องส ารวจเพ่ือระบุต าแหน่งและปริมาณของการแยกตัว การส ารวจและ

การซ่อมแซมนี้มีผลต่อเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการที่เสียเวลาน้อยที่สุดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ผู้ใช้โครงสร้างน้อยที่สุด 
 

วิธีลากโซ ่(Traditional chain-drag test) 
 

วิธีลากโซ่เป็นวิธีดั้งเดิมและพบเห็นได้มากที่สุดในการตรวจหาการแยกตัว  ตรวจหาโดยการลากโซ่บน

พ้ืนผิวคอนกรีตที่จะตรวจสอบแล้วฟังเสียงที่เกิดข้ึน คอนกรีตที่ไม่เสียหายจะท าให้เกิดเสียงคมชัด  

ในขณะที่คอนกรีตที่มีการแยกตัวจะเกิดเป็นเสียงทื่อหรือเสียงกลวง วิธีนี้มีก าหนดไว้เป็นมาตรฐานใน 

ASTM D 4580 ซึ่งก าหนดให้ใช้โซ่ยาวประมาณ 460 มม. (18 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. (1/4 นิ้ว) จ านวน 4 ถึง 5 เส้น 

ติดกับท่อทองแดง (copper) หรือท่ออลูมิเนียมยาว 610 มม. (2 ฟุต) แล้วติดท่อยาว 610 ถึง 910 มม. (2 ถึง 3 ฟุต) ที่

กึ่งกลางท่อทองแดงหรืออลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นที่จับ ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีลากโซ่ ดังแสดงในรูปที่ 1วิธีนี้ง่ายและ

ประหยัดเมื่อใช้กับงานขนาดปานกลาง แต่ส าหรับพื้นท่ีขนาดใหญ่ (เช่น พ้ืนสะพาน) จะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การควบคุมการจราจร ซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี และในสะพานที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและปิด 



 

 

 

สะพานเพียงบางส่วนเพ่ือตรวจสอบ เสียงจากการจราจรโดยรอบจะท าให้สับสนในการฟังเสียงได้ ข้อจ ากัดอีก

ประการหนึ่งก็คือ วิธีลากโซ่ไม่มีวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นอิเล็กโทรนิกส์ ในการเก็บข้อมูลจะใช้สีสเปรย์ท าเครื่องหมาย

บริเวณท่ีเกิดการแยกตัวลงบนพื้นคอนกรีตแล้วจึงวาดภาพแสดงต าแหน่งลงบนกระดาษ 

 
 

      
 

        รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีลากโซ่แบบดั่งเดิม (Traditional chain-drag test) 

 



 

 

 

ในกรณีพ้ืนผิวคอนกรีตแนวตั้ง โดยปกติจะใช้ค้อนเคาะ ซึ่งเสียงที่เกิดจากการเคาะของค้อนจะระบุการ

แยกตัวในคอนกรีตได้เช่นเดียวกัน ในกรณีพ้ืนผิวคอนกรีตเหนือศีรษะ เช่น ใต้พ้ืนอาคารจอดรถ ใช้แท่งเหล็ก

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่านั้น เป็นเครื่องมือส าหรับเคาะได้ 
 

 

วิธีลากโซ่อัตโนมัติ (Automated chain-drag system) 
 
 

Henderson, Costley and Dion1 ได้พัฒนาวิธีลากโซ่อัตโนมัติขึ้น โดยใช้รถขนาดเล็ก (cart) ติดตั้ง

อุปกรณ์มีโซ่ติดไว้ใต้รถและใช้ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์บันทึกสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อรถแล่นผ่านพ้ืนผิวคอนกรีต 

ที่ไมโครโฟนมีเครื่องก้ันเสียงจากภายนอกเพ่ือช่วยลดเสียงรบกวน 

บนรถยังมีอุปกรณ์ท าเครื่องหมายอัตโนมัติและในรถมีคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างแผนผังพ้ืนผิวคอนกรีตแสดง

ต าแหน่งพื้นท่ีที่เกิดการแยกตัวในขณะด าเนินการทดสอบพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ต่อไปได้เครื่องมือนี้มี

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” ได้เสนออุปกรณ์ส าหรับตรวจหาการแยกตัวในคอนกรีต วิธีนี้ใช้รถเช่นเดียวกับวิธี

ลากโซ่อัตโนมัติแต่มีความแตกต่างเล็กน้อย โดยที่อุปกรณ์ส าหรับวิธีนี้ใช้ล้อเหล็กสองล้อห่างกัน 152 มม. (6 นิ้ว) 

เคาะพ้ืนคอนกรีตในอัตรา 33 ครั้งต่อวินาที และมีอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณเสียงสองตัวเป็น piezoelectric 

hydrophone ติดอยู่ในล้อยางที่บรรจุน้ ามันซึ่งไม่หมุนไปกับพ้ืนคอนกรีต 

สัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจรับเสียงจะถูกบันทึกเป็นแถบกราฟสองช่อง (two-channel strip chart) 

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี 12 โวลต์ และรับสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วง 3 มิลลิวินาทีแรก 

ของการเคาะ นอกจากนี ้เครื่องมือจะรับสัญญาณเฉพาะที่อยู่ในช่วงความถี่ 300 ถึง 1200 เฮริทซ์ เท่านั้นเพื่อกรอง 

 



 

 

 

สัญญาณรบกวน ไม่มีรายงานการใช้เครื่องมือชนิดนี้มากนัก แต่ ASTM D 4580 กล่าวไว้ว่าวิธีนี้มีความแม่นย าต่ า

กว่าวิธีลากโซ่ การประมวลผลข้อมูลของเครื่องมือนี้ด้อยกว่าของเครื่องมือลากโซ่อัตโนมัติ 
 

วิธีหมุนกระทบ (Rotary-percussion sounding system) 
 

มาตรฐาน ASTM D 4580 ฉบับปัจจุบันยังได้เสนอเครื่องมือตรวจสอบแบบเคาะเสียงอีกชนิดหนึ่งซึ่งได้

จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Patent and Trademark Office)

อุปกรณ์ชนิดนี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเคาะสองชิ้นท าจากเหล็กกล้าแข็ง  15-point ซึ่งจะหมุนเมื่อน าไปกลิ้งบน

พ้ืนผิวคอนกรีต ชิ้นส่วนเคาะจะกระทบกับคอนกรีตด้วยแรงที่พอเพียงที่ท าให้เกิดเสียงคมชัดบนคอนกรีตตัน แต่จะ

เป็นเสียงทื่อหรือเสียงกลวงบนพ้ืนผิวที่มีการแยกตัว อุปกรณ์นี้ใช้ได้หลากหลายบนพ้ืนผิวคอนกรีตใดๆ ไม่ว่าจะ

แนวนอน, แนวตั้ง หรือเหนือศีรษะ อุปกรณ์ชนิดนี้อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแท่งเหล็กธรรมดาเมื่อใช้

ตรวจสอบพื้นผิวคอนกรีตแนวตั้งหรือเหนือศีรษะ 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานที่เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือชนิดนี้กับเครื่องมือเคาะเสียงชนิด

อ่ืนๆ นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังเก็บข้อมูลและประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้  ดังนั้นจึงต้องท าเครื่องหมาย

บริเวณท่ีพบว่ามีการแยกตัวบนพ้ืนผิวคอนกรีตแล้วจึงวาดลงบนกระดาษต่อไปเช่นเดียวกับวิธีลากโซ่ 
 

วิธีคลื่นความเค้นสะท้อน (Impact-echo method) 
 

วิธี impact-echo เริ่มพัฒนามาจากโครงการวิจัยร่วมระหว่าง National Institute of Standards and 

Technology (NIST) และมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) การพัฒนาเริ่มต้นในช่วงปี 1980s และ

ต่อเนื่องมาจนถึงปจัจุบันซึ่งเน้นไปทางด้านการประยุกต์ใช้งานวิธีการนี้ในรูปแบบต่างๆ 

ส าหรับวิธี impact-echo นี้ จะใช้เหล็กกระแทก (impactor) สร้างพลังงานกลในรูปของคลื่นความเค้น 

(stress wave) ให้แก่คอนกรีต คลื่นความเค้นนี้จะเคลื่อนที่ผ่านเต็มความลึกของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือจนถึงความ

เสียหายในคอนกรีต แล้วสะท้อนกลับมายังพ้ืนผิว ความเสียหายที่ตรวจพบอาจจะเป็นช่องว่างที่เกิดจากชั้นผิวหรือ 

ชั้นทับหน้าที่เสียหาย คอนกรีตที่แน่นตัว (consolidated) ไม่เพียงพอ คอนกรีตทรุดตัวเมื่ออยู่ในสถานะพลาสติก 

 



 

 

 

หรือจากการแยกตัวเนื่องจากการผุกร่อนของเหล็กเสริม ที่ผิวคอนกรีตมีเครื่องรับสัญญาณ 

(transducer) ติดอยู่ใกล้ๆ กับจุดกระแทกเพ่ือรับสัญญาณคลื่นสะท้อน การวิเคราะห์เรโซแนนซ์การสะท้อน 

(resonant echo) จากความหนาของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือความลึกของความเสียหายท าได้ค่อนข้างง่าย  ในการ

วิเคราะห์จะใช้การแปลงฟูเรียร์ (Fast Fourier Transform) ซึ่งผลสเปคตรัมของแอมพลิจูดจะช่วยระบุความถี่หลัก

ที่เกิดขึ้นในคลื่นสะท้อน ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีคลื่นความเค้นสะท้อน ดังแสดงในรูปที ่2 

 

 
 

รูปที่ 2 ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีคลื่นความเค้นสะท้อน (Impact-echo test)(ที่มาจาก Gary Crawford, FHWA) 
 

ชิ้นส่วนคอนกรีตที่ไม่มีความเสียหายภายในจะมีคุณลักษณะที่มีความถี่สูงสุดค่าเดียวซึ่งแสดงถึงความ

หนาของชิ้นส่วนโครงสร้าง ในกรณีแผ่นคอนกรีต ความหนา T ค านวณได้โดยหารครึ่งหนึ่งของความเร็วในการแพร่

ของคลื่นความเค้น Cp ด้วยความถ่ีสูงสุด ft ดังนี้ 

 

                                                                                          T = C / 2 f t 

 



 

 

 

ในการตรวจสอบช่วงแรก จะทดสอบค่าความเร็วของการแพร่ของคลื่นความเค้นโดยการกระแทกผิว

คอนกรีตซึ่งมีคุณภาพดีที่ต าแหน่งต่างๆ ที่ทราบความหนา หลังจากประมาณค่าความเร็วของการแพร่ของคลื่น

ความเค้นได้แล้วจึงทดสอบที่ต าแหน่งที่ต้องการและค านวณความลึกของการสะท้อนของคลื่นต่อไป 
 

วิธีตรวจจับความร้อนด้วยอินฟราเรด (Infrared thermography) 

วิธีตรวจจับความร้อนใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เมื่อระนาบอุณหภูมิแพร่ผ่านวัสดุ  ถ้าหากมีความ

เสียหายใดๆ ในวัสดุจะท าให้อัตราการแพร่ผ่านลดลงและการไม่ต่อเนื่องของอุณหภูมินี้ ตรวจจับได้บนพ้ืนผิวของ

วัตถ ุกล้องอินฟราเรดสามารถบันทึกความแตกต่างของอุณหภูมิที่ไม่ต่อเนื่องนี้ได้ โดยข้อมูลความเสียหายได้มาจาก

ภาพแต่ต้องได้รับการแปลผลที่ถูกต้องเท่านั้น2 ดังแสดงในรูปที่ 3 การใช้วิธีตรวจจับอุณหภูมิในงานวิศวกรรมโยธา

โดยเฉพาะในงานสะพานนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปี 1970s แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีงานวิจัยเรื่องวิธีการนี้อยู่ 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงผลการตรวจจับความร้อนด้วยอินฟราเรดเพ่ือส ารวจการแยกตัว (พ้ืนที่ปรากฎแสงสีส้มบ่งชี้ถึงการแยกตัว
ของคอนกรีต ภาพถ่ายจากใต้ท้องคาน)(ทีม่าจาก Glenn Washer, FHWA) 

 



 

 

 
วิธีตรวจจับอุณหภูมิสามารถตรวจจับการแยกตัวในสะพานคอนกรีตได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับปรุง

อีกมากเพ่ือให้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส ารวจการแยกตัวในพ้ืนสะพาน ปัญหาประการหนึ่งคือความยาก

ในการแยกแยะผลที่เกิดจากการแยกตัวกับผลที่เกิดจากวัสดุบนพื้นผิว เช่น เศษหิน เครื่องหมายบนผิวจราจรน้ ามัน

ที่หยดบนพ้ืน และชิ้นส่วนโลหะ การถ่ายภาพวีดีโอร่วมกับการอ่านผลอุณหภูมิจะช่วยระบุถึงผลที่เกิดจากวัสดุบน

ผิวในขณะวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิได้ เมื่อใช้วิธีการนี้พ้ืนสะพานควรสะอาดและแห้งเป็นเวลา 24 ชม.หลังฝนตก 

นอกจากนี้เมื่อตรวจจับอุณหภูมิความเสียหายหนึ่งได้แล้ว สิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้จะถูกบังและตรวจจับไม่ได ้

ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากวัสดุบนพ้ืนผิวและการบดบัง ได้มีการใช้กล้องอินฟราเรดคู่ กล้องหนึ่งใช้งานที่

ความยาวคลื่น 3 ถึง 5 ไมโครเมตร และอีกอันหนึ่งที่ 8 ถึง 12 ไมโครเมตร พร้อมกับการประมวลผลภาพขั้นสูงแต่

ก็ประสบความส าเร็จในระดับจ ากัด4 วิธีตรวจจับอุณภูมิเพ่ือตรวจหาการแยกตัวมีก าหนดเป็นมาตรฐานใน ASTM 

D 4788 “Standard Test Method for Detecting Delaminations in Bridge Decks Using Infrared 

                   Thermography” 

วิธีเรดาร ์(Ground-penetrating radar) 

Ground-penetrating radar (GPR) จะส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic energy) ในรูป

ของคลื่นดลความถี่วิทยุ (radio frequency pulse) เข้าสู่พ้ืนถนน สะพาน หรือวัตถุอ่ืนใดที่ต้องการทดสอบ เมื่อ

พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสัมผัสกับรอยต่อระหว่างวัสดุสองชนิดที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน พลังงาน

บางส่วนจะสะท้อนกลับ วิธีการนี้ใช้เรดาร์จับสัญญาณคลื่นที่สะท้อนกลับมาจากพ้ืนผิวรอยต่อเหล่านี้  จากนั้นจึง

ค านวณคุณสมบัติภายใต้โดยใช้ทฤษฎีฟิสิกส์ของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น 

มีการใช้งานเทคโนโลยี GPR มาเป็นเวลาหลายปีแล้วจากผู้ผลิตต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรมทางหลวงของรัฐ

Arizona ได้ส ารวจสะพานจ านวน 134 สะพานทั่วมลรัฐโดยใช้ GPR5 ผู้ส ารวจสรุปว่าวิธีการนี้สามารถใช้เป็น

เครื่องมือคัดกรองขั้นต้นส าหรับงานตรวจสอบสะพานแบบละเอียด  อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่ได้รายงานถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล GPR กับการเสื่อมสภาพที่แท้จริง 

 



 

 

 

ในการตรวจสอบอีกงานหนึ่ง ใช้ GPR กับสะพานข้ามแม่น้ า Connecticut ใน New Hamshire เพ่ือ

ก าหนดขอบเขตการรื้อและบ ารุงรักษาพ้ืนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปูทับด้วยแอสฟัลท์  อย่างไรก็ตาม ผู้

ตรวจสอบรายงานว่าประสบกับความยุ่งยากในการแยกแยะปริมาณการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาเนื่องจาก

ฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจมีน้อย ข้อมูลจาก GPR ได้จ าแนกสะพานเข้าประเภทรื้อแล้วสร้างใหม่ซึ่งขัดกับ

ความคาดหมาย เมื่อใช้ข้อมูลเพ่ิมเติม คือ การตรวจสอบใต้สะพานด้วยสายตา กรมทางหลวงแห่งรัฐ New 

Hamshire ในฐานะเจ้าของสะพานก็ด าเนินการซ่อมแซมแทนที่จะรื้อแล้วสร้างใหม่6 

การแปลผล GPR ที่แม่นย าเป็นสิ่งส าคัญมากในการใช้งานให้ประสบความส าเร็จ การแปลข้อมูลเรดาร์

จากภายใต้ต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญสูงเนื่องจากภาพจาก GPR เป็นภาพขยายสัญญาณที่สะท้อนจากรอยต่อ

ระหว่างวัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน ดังนั้น จึงยังคงมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าใจถึงสัญญาณ

สะท้อน GPR ได้ดีขึน้7 ภาพขยายสัญญาณจาก GPR ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

                        
 

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



 

 

 
โครงการของ FHWA 

 

Federal Highway Administration (FHWA) ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าในการพัฒนา 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 ดังแสดงในรูปที ่5 เป็นรถพ่วงยาว 9 เมตร (30 ฟุต) ติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ 64 อันพร้อมด้วย

อุปกรณ์ควบคุมอิเลกทรอนิกส์ วงล้อถอดรหัส คอมพิวเตอร์และที่เก็บข้อมูล อุปกรณ์นี้สามารถสแกนที่ความ

กว้าง 2 เมตร (6.5 ฟุต) ไปตามสะพานหรือถนนที่ความเร็วในการจราจรปกติ PERES เป็นรถหุ่นยนต์ขนาด

เล็กที่มีตัวรบัสัญญาณ GPR ใช้ในงานที่ต้องการข้อมูลโดยละเอียดและยอมให้ปิดการจราจรได้ 
 

 
 

                                 รูปที่ 5 ระบบตรวจสอบโดย HERMES 



 

 

 

 

 

                                รูปท่ี 5 ระบบตรวจสอบโดย HERMES 

 

การเลือกวิธีที่เหมาะสม 
 

เกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบการแยกตัวในคอนกรีตเนื่องจากการผุ

กร่อนคือ ความง่าย, ประสิทธิภาพ และ ความประหยัด ในหลายกรณีวิธีลากโซ่หรือใช้ค้อนเคาะเป็นวิธีที่สมดุล

ที่สุดตามเกณฑ์ดังกล่าว วิธีนี้ง่ายจึงด าเนินการได้โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมา ในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็

ครอบคลุมได้โดยเพิ่มจ านวนคนงานโดยท่ีระยะเวลาและและราคาก็ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม วิธีนี้ใช้ได้ง่าย

กับชิ้นส่วนคอนกรีตส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแนวนอน แนวตั้ง หรือเหนือศีรษะ แต่ข้อจ ากัดประการส าคัญ

ของวิธีนี้ก็คือเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ 

ตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับวิธีลากโซ่หรือค้อนเคาะก็คืออาคารจอดรถที่ต้องการตรวจสอบปริมาณ 

 



 

 

 

การแยกตัวของคอนกรีต พื้นด้านบนและล่าง คาน เสา และผนัง โดยอาจส ารวจตอนกลางคืนหรือในวันหยุด 

ในขณะที่มีรถจอดไม่มากและกีดขวางผู้ใช้อาคารน้อยท่ีสุด 

วิธีการนี้จะไม่มีประสิทธิภาพในงานที่ระยะเวลาเป็นปัจจัยส าคัญและมีพื้นที่คอนกรีตปริมาณมาก 

เช่น พื้นสะพาน เนื่องจากต้องควบคุมการจราจร จึงอาจใช้วิธีลากโซ่อัตโนมัติแทน วิธีนี้ได้แก้ปัญหาของวิธี

ลากโซ่แบบเดิมบางประการโดยกรองเสียงรบกวนออกและเก็บข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตาม 

รายงานการใช้งานวิธีนี้มีอยู่น้อย 

ในงานตรวจสอบโดยละเอียดที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก วิธี impact-echo จะมีข้อดีหลายประการ โดย

สามารถจ าแนกการแยกตัวเนื่องจากการผุกร่อนจากความเสียหายประเภทอ่ืนๆ ได้ เนื่องจากให้ข้อมูลความลึก

ของความเสียหาย และโดยปกติจะทราบความลึกของเหล็กเสริมที่เป็นต้นเหตุของการแยกตัวจากการผุกร่อน

ได้ง่ายจากแบบหรือใช้มิเตอร์แม่เหล็กตรวจวัด ในการใช้งาน impact-echo ต้องเจาะแท่งคอนกรีตเล็กน้อย

เพื่อวัดค่าความเร็วคลื่นและการใช้งานอุปกรณ์และแปลผลต้องใช้ผู้ท่ีมีความรู้และได้รับการอบรมในระดับที่สูง

กว่าของวิธีลากโซ่ วิธี impact-echo อาจใช้แทนเม่ือใช้วิธีฟังเสียงอ่ืนๆ ไม่ได้ เช่น การตรวจหารอยร้าวใน

โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (post-tension) 

วิธีตรวจวัดอุณหภูมิเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในห้องทดลองที่สามารถให้ความร้อนแก่ตัวอย่างได้

เหมาะสมก่อนการทดสอบ แต่ในสนามจะมีข้อจ ากัดหลายประการ โดยจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่มีแดดจ้า ไม่

มีเมฆหรือไม่มีฝน อีกทั้งวัสดุแปลกปลอม เช่น เศษหิน สีทาถนน น้ ามันจากรถยนต์ และชิ้นส่วนโลหะหรือเงา

จากต้นไม้และรางเหล็กกั้นถนนจะท าให้เกิดสัญญาณผิดได้ ดังนั้น จึงต้องมีการส ารวจด้วยสายตาอย่าง

รอบคอบหรือถ่ายวีดีโอเพื่อให้ได้ผลดี วิธีนี้จะไม่เหมาะสมกับผิวคอนกรีตที่อยู่ในร่ม เช่น อาคารจอดรถหรือใต้

สะพานนอกจากนี้ยังต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานและแปลผลที่มีความรู้และได้รับการอบรมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับวิธี  

impact-echo 

วิธีเกือบทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นั้นไม่สามารถตรวจหาความเสียหายที่ซ้อนกันได้  เม่ือ

ตรวจหาความเสียหายได้ที่หนึ่ง จะตรวจหาความเสียหายที่อยู่ภายใต้ความเสียหายแรกไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหา 

 



 

 

 

ใหญ ่วิธี GPR เป็นวิธีเดียวที่ตรวจสอบลักษณะได้ตลอดความหนาของชิ้นส่วนคอนกรีต และสามารถตรวจหา

ความเสียหายที่ซ้อนกันได้ แต่วิธีนี้ก็ยังไม่พัฒนาไปจนถึงขั้นที่จะใช้ตรวจสอบการแยกตัวจากการผุกร่อนได้

โดยง่าย มีประสิทธิภาพและประหยัด การประมวลผลภาพและระบบช่วยในการตัดสินใจเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่

เป็นอุปสรรคในการพัฒนาวิธีการนี้ให้สมบูรณ์ ปัจจุบันนี้ ระบบ GPR ที่มีในท้องตลาดสามารถใช้เป็นวิธีคัด

กรองในการตรวจหาการแยกตัวในสะพาน 

ในการพัฒนา GPR ท าให้มีระบบตรวจสอบท่ีขับเคลื่อนไปบนพื้นสะพานด้วยความเร็วจราจรปกติได้

โดยไม่ต้องควบคุมหรือปิดการจราจรและสามารถเก็บข้อมูลการแยกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าวิธีนี้จะมี

ประสิทธิภาพและประหยัดเม่ือใช้ตรวจสอบสะพานจ านวนมากก็ตามแต่ก็ยังต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และ

ได้รับการอบรมในระดับที่สูงกว่าของวิธี impact-echo และ thermography 

 
 

อ้างอิง 

1. Henderson, M.E., Costley, R. D., and Dion, G.N. “Acoustic Inspection of Concrete Bridge 

Decks with the HollowDeck” Structural Materials Technology IV: An NDT Conference, S 

Alampalli, ed., Feb. 28 – Mar 30, 2000, Atlantic City, NJ, pp. 184-189. 

2. Maldague, X., Krapez, J.,-C., and Cielo, P., “Temperature Recovery and Contrast 

Computations in NDE Thermographic Imaging Systems”, Journal of Nondestructive 

Evaluation, V. 10, No. 1, 1991, pp. 19-30. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Halabe, U. B., AlQennah, H., Gangarao, H.V.S., Klinkhachorn, P., and Sazanov, E.S., 

“Nondestructive Evaluation of FRP Composite Bridge Components Using Infrared 

Thermography”, Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, D.O. 

Thompson and D.E. Chimenti, eds., AIP Conference Proceedings 615, 2002, pp. 1303-1309. 

4. Khan, M.S., Washer, G.A., and Chase, S.B., “Evaluation of Dual Band Infrered 

Thermography System for Bridge Deck Delamination Surveys”, Structural Materials 

Technology III: An NDT Conference, Proceedings of SPIE V. 3400, 1998, pp. 224-233. 

5. Maser, K., and Bernhardt, M., “Statewide Bridge Deck Survey Using Ground-Penetrating 

Radar”, Structural Materials Technology IV: An NDT Conference, S Alampalli, ed., Feb 28 – 

Mar 30, 2000, Atlantic City, NJ, pp. 31-37. 

6. Romero, F.A., Roberts, G.E., and Roberts, R.L., “Evaluation of GPR Bridge Deck Survey 

Results Used for Delineation of Removal/Maintenance Quantity Boundaries on Asphalt 

Overlaid Reinforced Concrete Deck”, Structural Materials Technology IV: An NDT 

Conference, S Alampalli, ed., Feb 28 – Mar 30, 2000, Atlantic City, NJ, pp. 23-30. 

 

 

 



 

 

 

7. Loulizi, A., Al-Qadi, I.L., Lahouar, S., “Ground-Penetrating Radar Signal Modeling to 

AssessConcrete Structures”, ACI Materials Journal, V. 99, No. 3, May-June 2002, pp. 282-

291. 

8. Davidson, N.C., and Chase, S.B., “Initial Testing of Advanced Ground-Penetrating Radar 

for the Inspection of Bridge Decks – The HERMES and PERES Bridge Inspectors”, 

Nondestructive Evaluation of Bridges and Highways III, SPIE Conference Proceedings 3587, 

S.B. Chase, ed., 1999, pp. 180-185. 

 

หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงวิธีการล่าสุดในการตรวจสอบการแยกตัวในคอนกรีต 

ก่อนที่จะใช้วิธีการใดๆ ที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้กับโครงการใดๆ ผู้อ่านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน 

 

 



 

 

การประเมนิความสามารถในการไหลเบือ้งต้นของ  
SELF-COMPACTING CONCRETE ด้วยการทดสอบมอร์ตาร์ 

ดร. อนุวฒัน์ อรรถไชยวุฒิ 
Kochi University of Technology 

 

1. บทน า  
Self-Compacting Concrete (SCC) คือคอนกรีตสมรรถนะสูง (High Performance 

Concrete) ท่ีสามารถไหลเขา้แบบไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองสั่นช่วยในการเทคอนกรีต [1] การไหลของ 

SCC เกิดข้ึนจากความสามารถในการไหลของซีเมนตเ์พสต ์ (Cement paste) ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาระหวา่ง

ซีเมนตแ์ละสารลดน ้า (Superplasticizer) และเน่ืองจากคุณสมบติัท่ีสภาวะคอนกรีตสดของ SCC นัน้

แตกต่างจากคอนกรีตธรรมดา วธีิการทดสอบก็จะแตกต่างเช่นเดียวกนั ในการทดสอบคุณสมบติัของ

คอนกรีตจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชผู้ท้ดสอบหลายคนในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงเป็นงานท่ีค่อนขา้งหนกั ดงันั้นการ

ทดสอบคุณสมบติัของมอร์ตา้ร์จึงถูกก าหนดข้ึนเพื่อประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ SCC ท่ีสภาวะคอนกรีต

สด อีกทั้งยงัช่วยลดช่วยลดการส้ินเปลืองวสัดุ, ลดระยะเวลาการทดสอบและปริมาณผูท้ดสอบไดอี้กดว้ย 

เน่ืองจากการทดสอบมอร์ตา้ร์นั้นสามารถท าไดโ้ดยผูท้ดสอบเพียงคนเดียว [2]  การทดสอบท่ีสภาวะ

คอนกรีตสดจะทดสอบคุณสมบติั 3 อยา่ง คือ การเสียรูป (Deformability) ความหนืด (Viscosity) และ

การไหลผา่นส่ิงกีดขวาง (Self-compactability) มอร์ตา้ร์จะถูกทดสอบ 3 คุณสมบติัน้ีเช่นเดียวกนั 

2. วธิีการผสมคอนกรีตและมอร์ต้าร์ 

การผสมคอนกรีตทั้งในห้องทดลองและโรงงานจะมีวธีิผสมท่ีคลา้ยกนัคือ วสัดุผงและมวลรวมจะ

ถูกผสมเขา้ดว้ยกนัก่อน จากนั้นวสัดุท่ีเป็นของเหลว เช่นน ้า, สารลดน ้า และสารกกักระจายฟองอากาศ จะถูก

ผสมรวมกบัส่วนผสมในขั้นแรก โดยทัว่ไปการผสมวสัดุผงและมวลรวมจะใชเ้วลา 30 วนิาที จากนั้นจะใส่

วสัดุเหลวแลว้ผสมต่อโดยเวลาใช ้180 วนิาที แต่ส าหรับการผสมมอร์ตา้ร์นั้น ระยะเวลาการผสมจะแตกต่าง

เล็กนอ้ยเน่ืองจากพลงังานจากเคร่ืองผสมและปริมาตรมอร์ตา้ร์ท่ีใชจ้ะนอ้ยกวา่ของคอนกรีตมาก ระยะเวลาท่ี 

ใชผ้สมมอร์ตา้ร์หลงัจากใส่วสัดุเหลวแลว้คือ 120 วนิาที แสดงดงัภาพที ่1 



 

 

 
           คอนกรีต           มอร์ต้าร์ 
ภาพที ่1 ระยะเวลาในการผสมคอนกรีตและมอร์ต้าร์ 

เม่ือผสมคอนกรีตและมอร์ตา้ร์ตามขั้นตอนดงักล่าวแลว้ ก็จะท าการทดสอบคุณสมบติัต่อไป 
3. การทดสอบคุณสมบัติการไหลเบือ้งต้นคอนกรีตด้วยมอร์ต้าร์ 

คุณสมบติัหลกั 3 อยา่งของ SCC คือ การเสียรูป (Deformability) ความหนืด (Viscosity) และการ

ไหลผา่นส่ิงกีดขวาง (Self-compactability) ทั้ง 3 คุณสมบติัน้ีสามารถประเมินไดจ้ากการทดสอบมอร์ตา้ร์  

3.1 การประเมินค่าการเสียรูป (Deformability) 
วธีิการวดัค่าความสามารถในการท างานได ้ (Workability) ของ SCC จะวดัจากความสามารถใน

การเสียรูป (Deformability) โดยใชก้รวยทดสอบขนาดมาตรฐานเช่นเดียวกบัการทดสอบค่ายบุตวัของ

คอนกรีตธรรมดา การวดัค่าการเสียรูปจะวดัเส้นผา่นศูนยก์ลางของคอนกรีตหลงัจากท่ียกกรวยทดสอบข้ึน

แลว้ปล่อยใหค้อนกรีตไหลจนหยดุน่ิง ความยาวเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเหมาะสมควรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 600-650 

มม. แสดงดงัภาพที ่ 2 อุปกรณ์ทดสอบมอร์ตา้ร์ถูกยอ่ขนาดใหเ้ล็กลงเพื่อใหมี้ความเหมาะสม ค่าการเสียรูป

จะวดัจากเส้นผา่นศูนยก์ลางเช่นเดียวกนั  

 

   คอนกรีต        มอร์ต้าร์ 
ภาพที ่2 วธีิทดสอบการเสียรูปของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ [1] 

จากการทดสอบท่ีผา่นมา ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของมอร์ตา้ร์สัมพนัธ์กบัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ของคอนกรีตอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือเม่ือน ามอร์ตา้ร์ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเหมาะสมไปผสมกบัมวล

รวมหยาบตามขอ้ก าหนดของ Japan Society of Civil Engineering (JSCE) [3] แลว้ SCC ท่ีไดจ้ะมีการ
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เสียรูปท่ีดี ซ่ึงมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 550-650 มม. เพื่อใหไ้ดเ้ส้นผา่นศูนยก์ลางดงักล่าวขนาด

เส้นผา่นศูนยท่ี์เหมาะสมของมอร์ตา้ร์คือ 255-270 มม. แสดงดงัภาพที ่3 

    
ภาพที ่3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีเ่หมาะสมส าหรับคอนกรีตและมอร์ต้าร์ 

3.2 การประเมินค่าความหนืด (Viscosity) 
ค่าความหนืดเป็นอีกหน่ึงดรรชนีท่ีใชใ้นการประเมินการไหลของมอร์ตา้ร์โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ 

V-funnel (ภาพที ่ 4 ซ้าย),โดยใส่มอร์ตา้ร์ใหเ้ตม็แลว้ปล่อย จากนั้นวดัระยะเวลาท่ีมอร์ตา้ร์ไหลออกจาก

อุปกรณ์น้ี มอร์ตา้ร์ท่ีใชเ้วลาสั้นจะมีลกัษณะเหลวมาก มีโอกาสเกิดการแยกตวั ในทางกลบักนั มอร์ตา้ร์ท่ีใช้

เวลานานจะมีลกัษณะหนืดมากซ่ึงอาจส่งผลใหม้อร์ตา้ร์ไหลไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรโดยเฉพาะเม่ือไปผสมกบัมวล

รวมหยาบ ส าหรับมอร์ตา้ร์ท่ีดีนั้นจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาที ดรรชนีความหนืดของมอร์ตา้ร์ (Rm) 

สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 1 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหวา่งเวลาท่ีใชข้องมอร์ตา้ร์ท่ีดีและมอร์ตา้ร์ท่ีทดสอบ 

ซ่ึง tm คือระยะเวลาท่ีวดัไดใ้นหน่วยวนิาที 

   

ภาพที ่4 วธีิการวดัค่าความหนืดมอร์ต้าร์ [2] 

Rm = 10/tm        (1)  

เม่ือน ามอร์ตา้ร์ท่ีมีค่าความหนืดต่างๆไปผสมกบัมวลรวมหยาบ จากนั้นน ามาวดัค่าความหนืดของคอนกรีต 
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 (Rc) โดยการค านวณแบบเดียวกนั พบวา่ความหนืดของมอร์ตา้ร์และคอนกรีตมีความสัมพนัธ์กนัในเชิง

เส้นตรง (ภาพที ่ 4 ขวา) อยา่งไรก็ตามในกรณีของมอร์ตา้ร์ท่ีมีปริมาณมวลรวมละเอียดสูง (มากกวา่ 49%) 

ความของคอนกรีตกลบัมีค่าลดลงเล็กนอ้ยเม่ือมอร์ตา้ร์มีความหนืดมากกวา่ 1.65 ปริมาณมวลรวมละเอียด

เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความหนืดของคอนกรีตและมอร์ตา้ร์  

3.3 การประเมินความสามารถในการไหลผ่านส่ิงกดีขวาง (Self-compactability) 
ความสามารถในการไหลของ SCC สามารถทดสอบไดด้ว้ยอุปกรณ์ Box test ซ่ึงคอนกรีตท่ีมีการ

ไหลผา่นส่ิงกีดขวางท่ีดีควรไหลผา่นอุปกรณ์น้ีจนไดค้วามสูง (Filling height) มากกวา่ 250 มม. แต่

ส าหรับการทดสอบมอร์ตา้ร์นั้น อตัราส่วนการทดสอบจะตอ้งลดลงรวมถึงขนาดของมวลรวมหยาบดว้ย 

ดงันั้นเพื่อใหก้ารทดสอบง่ายข้ึน V-funnel จึงถูกน ามาใชร่้วมกบัมวลรวมหยาบจ าลองซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ลูกแกว้ใสขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 มม. มีความถ่วงจ าเพาะ 2.55 ดงัภาพที ่5 ซ้าย ปริมาณลูกแกว้ท่ีใชถู้ก

ก าหนดไวท่ี้ 20% เน่ืองจากเป็นปริมาณท่ีเหมาะสมหรับการทดสอบมอร์ตา้ร์ดงัภาพที ่ 5 ขวา แกนตั้งแสดง

อตัราส่วนระหวา่งความหนืดของมอร์ตา้ร์ท่ีมีมวลรวมหยาบจ าลอง (Rmb) และความหนืดของมอร์ตา้ร์ (Rm) 

ค่าน้ีจะลดลงชา้ๆเม่ือปริมาณลูกแกว้เพิ่มในช่วง 15-25% และมอร์ตา้ร์จะไม่สามารถทดสอบไดเ้ม่ือปริมาณ

ลูกแกว้มากกวา่ 30% ดงันั้นปริมาณลูกแกว้ 20% จึงถูกเลือกใชเ้น่ืองจากเป็นค่าเฉล่ียในช่วงท่ีสามารถ

ทดสอบได ้

    

ภาพที ่5 ลกัษณะของมวลรวมหยาบจ าลองและปริมาณทีใ่ช้ทดสอบ [2] 

หลงัจากทดสอบความหนืดของมอร์ตา้ร์แลว้ มวลรวมหยาบจ าลองจะถูกใส่ลงในมอร์ตา้ร์และคนจ านวน 20 

คร้ัง ดงัภาพที ่6 จากนั้นน าไปทดสอบความหนืดต่อไป 

 

ภาพที ่6 วธีิการผสมมวลรวมหยาบจ าลองในมอร์ต้าร์ [4] 

 
20 times



 

 

วธีิการทดสอบความหนืดของมอร์ตา้ร์ท่ีมีลูกแกว้จะเหมือนกบัการทดสอบมอร์ตา้ร์ปกติและสามารถค านวณ

ดรรชนีความหนืดไดต้ามสมการท่ี (2) ซ่ึง tmb คือระยะเวลาท่ีใชใ้นหน่วยวนิาที 

Rmb = 10/tmb        (2) 
 

ความสามารถในการไหลของมอร์ตา้ร์ถูกพิจารณาอยูใ่นรูปของความเสียดทานท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

มวลรวมหยาบจ าลอง แน่นอนวา่เม่ือมีปริมาณมวลรวมมากข้ึน ความเสียดทานจะมากข้ึนเช่นเดียวกนั แต่

ส าหรับมอร์ตา้ร์ท่ีมีการไหลท่ีดีนั้นความเสียดทานน้ีจะตอ้งไม่เพิ่มมากจนเกินไป  อตัราการเพิ่มข้ึนของความ

เสียดทานสามารถค านวณไดจ้ากอตัราการเพิ่มข้ึนของความหนืดโดยเทียบกบัมอร์ตา้ร์ท่ีไม่มีมวลรวมหยาบ

จ าลองดงัสมการท่ี  (3) เม่ือจดัรูปร่างสมการใหง่้ายต่อการค านวณ จะไดค้่าการเพิ่มข้ึนของความเสียดทาน

ซ่ึงเรียกวา่ค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมวลรวมหยาบจ าลองและมอร์ตา้ร์แสดงดงัสมการท่ี (4) 

(Rm - Rmb)/Rm                          (3) 

1- (Rmb /Rm)                          (4) 

เม่ือน ามอร์ตา้ร์มาผสมกบัมวลรวมหยาบจริง แลว้น าไปทดสอบความสามารถในการไหลผา่นส่ิงกีด

ขวางดว้ย Box test พบวา่ค่าดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์กบัผลการทดสอบมอร์ตา้ร์โดยใชม้วล

รวมหยาบจ าลอง แสดงดงัภาพที ่ 7 แมว้า่มวลรวมละเอียดท่ีใชจ้ะมีหลายชนิด รวมทั้งมีการใชว้สัดุปอซโซ-

ลานอยา่งเถา้ลอย ผลการทดสอบก็มีแนวโนม้ไปในทางเดียวกนั 

 

ภาพที ่7 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเสียดทานทีเ่พิม่ขึน้ของมอร์ต้าร์และการไหลผ่านส่ิงกดีขวาง
ของคอนกรีต [2] 
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พิจารณาภาพที ่7 ค่าการไหลผา่นของ SCC ท่ีมากกวา่ 250 มม. สัมพนัธ์กบัค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมวลรวม

หยาบจ าลองและมอร์ตา้ร์ (1-(Rmb/Rm)) ท่ีนอ้ยกวา่ 0.37 หมายความวา่ถา้ตอ้งการ SCC ท่ีมีค่าการไหลผา่น

ส่ิงกีดขวางท่ีดี จะตอ้งใชม้อร์ตา้ร์ท่ีมีค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมวลรวมหยาบจ าลองและมอร์ตา้ร์ (1-(Rmb/Rm)) 

ไม่เกิน 0.37 ผสมกบัมวลรวมหยาบจริงตามขอ้ก าหนดของ JSCE [3] ทั้งน้ีทั้งนั้นค่า 1-(Rmb/Rm) ท่ี

เหมาะสมส าหรับ SCC อาจแตกต่างจาก 0.37  เม่ือวสัดุท่ีใชมี้ความแตกต่างจากการทดสอบน้ีมาก เช่นชนิด

ของมวลรวมละเอียด, สารลดน ้าท่ีถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ือง, การใชว้สัดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มก าลงัเฉพาะส่วน 

(เส้นใยชนิดต่างๆ) เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือมีการใชว้สัดุใหม่ส าหรับ SCC จ าเป็นท่ีจะตอ้งหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งคอนกรีตและมอร์ตา้ร์อีกคร้ัง รวมทั้งหาค่า 1-(Rmb/Rm) ท่ีเหมาะสมใหมเ่พื่อใชใ้นการประเมิน

คุณสมบติัการไหลของ SCC ดว้ยมอร์ตา้ร์ต่อไป 

เอกสารอ้างองิ 

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 Self-

Compacting Concrete,” Proceeding of the 1
st
 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). “Air-

enhanced 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. 



 

 

 

      สร้างบา้นอยู่ได้ 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   ค าตอบที่ได้ มักเป็น 50 ปี  หรือ 80 ปี  แต่น้อยรายที่ตอบ
ว่าจะมีอายุได้ 100 ปี   หากจะสร้างบ้านพักอาศัยที่มีอายุการใช้งาน 500 ปี จะท าได้หรือ?  ค าตอบจากผม  คือ 
ได้ครับ  และเชื่อว่ามีอายุเกิน 500 ปี ได้แน่นอน  แม้ว่าผมคงจะไม่ได้เห็นว่าบ้านดังกล่าวมีอายุยืนยาวถึง 500 ปีก็
ตาม 

                                                                        
 

      รูปที่ 1 เสาติดพื้นดินมักเสียหายจากเหล็กเป็นสนิมได้ง่าย  เมื่อใช้งานไปประมาณ 30-40 ปี 



 

 

 
 

ก่อนจะให้รายละเอียดเรื่องของการสร้างบ้านอยู่ได้ถึง 500 ปี  ขอเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นประมาณเกือบ 
20 ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมเพ่ิงเรียนจบใหม่ๆและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคอนกรีตยังมีจ ากัดมาก  โชคดีที่มีโอกาสเข้า
ร่วมการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องคอนกรีตสมรรถนะสูง ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย  ซึ่งตอนนั้นมีอาจารย์
เก่งๆที่มีชื่อเสียงด้านคอนกรีตเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาประชุมกันจ านวนมาก  ผมได้ถามค าถาม 1 ค าถามซึ่งเพ่ือน
คนหนึ่งได้เคยถามผม  และผมยอมรับว่าผมตอบได้ไม่ดีนัก  จึงใช้เวทีนี้ในการถามค าถามนี้   ค าถามนี้ง่ายและสั้ น
มาก เพราะถามว่า  “จะท าอย่างไร เพื่อให้สิ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตมีอายุใช้งานได้ 1000 ปี (หนึ่งพันปี)” 

มีผู้ตอบค าถามนี้หลายคน  ท่านแรกมีพื้นฐานเป็นนักธรณีวิทยา ตอบว่าคอนกรีตสามารถใช้งานได้ถึง 
1000 ปี เพราะคอนกรีตเมื่อแข็งตัวและก็เหมือนหินก้อนหนึ่ง  หินที่มีอยู่ในธรรมชาติมีอายุหลายแสนหรือหลาย
ล้านปีอยู่แล้ว  ดังนั้นคอนกรีตจึงสามารถมีอายุได้ 1000 ปีแน่นอน 

ท่านที่ 2 ท างานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กมามาก กล่าวว่า คอนกรีตเสริมเหล็กที่จะมี
อายุ 1000 ปี ต้องมีส่วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด (ground granulated blast furnace slag) 
เพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ าทะเล ซัลเฟต และลดอัตราการซึมของน้ าผ่านคอนกรีต  ซึ่งท าให้
คอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีอายุการใช้งานเพ่ิมข้ึน อาจมีอายุได้เป็น 1000 ปี   

ท่านที่ 3 ท างานวิจัยเกี่ยวกับเถ้าถ่านหิน และ ซิลิกาฟูมมามาก จึงเสนอว่าคอนรีตเสริมเหล็กที่จะมี
อายุการใช้งานต้องใช้เถ้าถ่านหินหรือซิลิกาฟูมในส่วนผสมด้วย  เพ่ือเพ่ิมความทนทาน  ลดอัตราการซึมของน้ าผ่าน
คอนกรีต ลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ซึ่งเป็นสารที่ท าปฏิกิริยากับสารละลายคลอไรด์  ซัลเฟต 
กรด และอ่ืนๆ ได้ง่าย  ท าให้คอนกรีตมีอายุได้ถึง 1000 ปี 

ท่านที่ 4 มาตอบค าถามนี้ในระหว่างที่ทานข้าวกลางวันร่วมกัน  โดยตอบว่าถ้าต้องการให้คอนกรีตมี
อายุใช้งานถึง 1000 ปี ต้องไม่ใส่เหล็กในคอนกรีต  เพราะถ้าไม่มีเหล็กความเสียหายจากการที่เหล็กเป็นสนิมและ
ท าให้คอนกรีตเสียหายก็ไม่มี   แต่การที่ไม่ใส่เหล็กในคอนกรีตท าให้คอนกรีตรับแรงดึงหรือแรงดัดได้น้อย  และ
หากมีแรงดึงและแรงดัดกระท าต่อคอนกรีต (เช่นแรงที่เกิดจากแรงลม แรงแผ่นดินไหว เป็นต้น)  อาจท าให้
คอนกรีตวิบัติได้ง่ายเนื่องจากไม่ได้เสริมเหล็กรับแรงดึง 

 

ทั้ง 4 ท่านที่ตอบค าถามยังกล่าวถึงลักษณะของคอนกรีตโดยรวมที่เหมือนกัน คือ คอนกรีตที่ใช้ต้องมี
ก าลังสูง  มีอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานที่ต่ า (คือมีก าลังสูง)  มีการเท  การกระทุ้งเข้าแบบ  การบ่มคอนกรีต 
ที่ดีอย่างเต็มที่ด้วย  ส่วนรายการส าคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน
เสริมเข้ามา   ซ่ึงก็น่าจะเป็นไปตามที่แต่ละท่านแนะน ามา 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

                             
 

                รูปที่ 2 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในทะเลมักเสียหายง่าย แม้ว่าใช้งานเพียงไม่กี่ปี 
 
 

เวลาผ่านไป 20 กว่าปี  เมื่อมองย้อนกลับไปต่อค าถามดังกล่าว  ผมมีค าตอบที่ชัดเจนมากขึ้น  ผมขอ
เล่าสู่กันฟังในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชา คอนกรีตเทคโนโลยีทั้งเบื้องต้นและขั้นสูง  สอนวิชาการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งเบื้องต้นและข้ันสูง และท างานวิจัยเกี่ยวกับคอนกรีตมายาวนานมากกว่า 20 ปี  ผมมีค าตอบ
ดังนี้  

ก าลังอัดของคอนกรีตยิ่งสูง ยิ่งท าให้คอนกรีตมีความคงทนยาวนาน    ในอดีตช่วงก่อนปี พ.ศ. 2527  
พบว่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีค่าต่ า  เพราะในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [1] ในการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วย
แรงใช้งานและวิธีก าลัง ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดของคอนกรีตไม่เกินร้ อยละ 37.5 ของหน่วยแรงอัดประลัยของ
คอนกรีต แต่ต้องไม่เกิน 65 กก/ซม2    ซึ่งเมื่อท าการค านวณกลับพบว่าเป็นค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีตเท่ากับ 
173.3 กก/ซม2  หรือผู้ออกแบบส่วนใหญ่ใช้เท่ากับ 175 กก/ซม2  ที่กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ก าหนดเช่นนั้นเพราะ
เกรงว่าคนไทยคงไม่สามารถผสมคอนกรีตที่มีก าลังสูงกว่า 175 กก/ซม2 ได้ในช่วงเวลานั้น 

การที่ใช้ก าลังอัดของคอนกรีตที่ต่ าขนาดนั้น  แม้ว่าไม่มีผลในเรื่องการก่อสร้างหรือการรับก าลังของ
อาคารบ้านเรือน  แต่มีผลต่อเรื่องความทนทานและอายุการใช้งานของคอนกรีตอย่างมาก   เพราะคอนกรีตที่มี
ก าลังต่ า  มีรูพรุนสูง  ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีอยู่ในอากาศ (แม้ว่ามีปริมาณไม่สูงมากคือประมาณร้อยละ 
0.03-0.04) สามารถแทรกซึมเข้าไปท าปฏิกิริยากับผลผลิตของปูนซีเมนต์ ท าให้ความเป็นด่างในคอนกรีตต่ าลง  
ฟิล์มที่เคลือบผิวหน้าของเหล็กเสริมในคอนกรีตถูกท าลาย  ท าให้เหล็กเป็นสนิม  เกิดการขยายตัว และท าให้
คอนกรีตแตกออกตามแนวยาวของเหล็กเสริม  ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า “การเกิดคาร์บอเนชั่นในคอนกรีต” 



 

 

    
ตารางที่ 1 แสดงระยะการเกิดคาร์บอเนชันของคอนกรีตที่อยู่ภายนอกอาคารที่มีก าลังอัดต่างๆ   ในกรณี

ที่ใช้ก าลังอัด 200 กก/ซม2 พบว่าใช้งานอาคารไปประมาณ 30 ปี  มักพบว่าเสาแตกร้าว หรือดูไม่แข็งแรงต้องท า
การซ่อมแซม  เพราะถ้าเสามีขนาด 15x15x15 ซม3 เมื่อใช้งานไป 30 ปี เกิดคาร์บอเนชันข้างละประมาณ 4.5 ซม. 
เหลือเนื้อคอนกรีตที่ไม่เกิดคาร์บอเนชันราว 10x10x10 ซม3 แต่หากก่อสร้างอาคารดังกล่าวด้วยก าลังอัดของ
คอนกรีต 800 กก/ซม2 พบว่าเกิดคาร์บอเนชันเพียง 2 มม. เท่านั้น 

 

               ตารางท่ี 1 การเกิดคาร์บอเนชันของคอนกรีตที่อยู่ภายนอกอาคาร [2] 
 

ก าลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน (กก/ซม2) ความลึกของคาร์บอเนชันที่เวลา 30 ปี (มม) 
200 45 
400 17 
600 5 
800 2 

 
 

ส่วนผสมของคอนกรีต ที่ผสมวัสดุปอซโซลาน พบว่าสามารถช่วยเพ่ิมความทนทานของและยืดอายุการ
ใช้งานของคอนกรีตเสริมเหล็กได้ดี  งานวิจัยและงานก่อสร้างจริงจ านวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
พบว่า การใช้เถ้าถ่านหิน ที่มีสมบัติตาม มอก. 2135 [3] หรือ ASTM C 618 [4] และใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ในปริมาณที่เหมาะสม คือไม่น้อยหรือมากเกินไป สามารถยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตอย่างชัดเจน   การ
ทดสอบโดยใช้เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 35 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน แช่ในน้ าทะเลบริเวณ
อ่าวไทยเป็นเวลา 10 ปี พบว่ามีความทนทานมากกว่าคอนกรีตที่ไม่ใช้เถ้าถ่านหินอย่างมาก  โดยคอนกรีตที่ไม่มีเถ้า
ถ่านหินที่ใช้อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.55 ระยะหุ้มเหล็ก 5 ซม. มีสนิมเกิดขึ้นมาก  ขณะที่คอนกรีตที่ใช้
เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 35 โดยน้ าหนักวัสดุประสานมีก าลังอัดน้อยกว่าก็จริงแต่เหล็กเสริมเป็นสนิม
น้อยกว่ามาก   แสดงให้เห็นว่าการใช้วัสดุปอซโซลานมีส่วนช่วยในเรื่องการแทรกซึมของคลอไรด์ได้ดี  [5]   
นอกจากนี้ยังพบว่าเถ้าถ่านหินซึ่งเป็นวัสดุปอซโซลานช่วยให้คอนกรีตมีอัตราการซึมของน้ าผ่านคอนกรีตช้ากว่า
คอนกรีตที่ไม่ใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสม แม้ว่าคอนกรีตทั้ง 2 ชนิดมีก าลังอัดเท่ากันก็ตาม [6] 

วิศวกรโยธาหลายคนรังเกียจการใช้วัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต  เพราะราคา
ของวัสดุปอซโซลาน เช่น เถ้าถ่านหิน  มีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์มาก  จึงรู้สึกเหมือนว่าเป็นการน าของราคาถูกมาใช้
แทนที่ของราคาแพง  ท าให้ได้คุณภาพของคอนกรีตที่ต่ าด้วย ซึ่งไม่จริงและเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน    การที่
เถ้าถ่านหินมีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์เพราะเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินท าให้ต้นทุนการผลิตราคาต่ ากว่า
ปูนซีเมนต์มาก  และการใช้เถ้าถ่านหินที่มีคุณภาพดี (ต้องเป็นเถ้าถ่านหินที่มีคุณภาพดี) 

 



 

 

 
แทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป (โดยทั่วไปมักไม่เกินร้อยละ 30 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน)  ท า
ให้คอนกรีตมีคุณภาพดีข้ึนและราคาต่ าลง    

ความหนาของระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก  การก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ดังนั้นการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเป็นสิ่งส าคัญ  และความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมคือวัสดุที่
ปกป้องเหล็กเสริมให้เป็นสนิมช้าลง   ถ้าระยะคอนกรีตที่ใช้หุ้มเหล็กหนาขึ้น  สารเคมีหรือก๊าซต้องใช้เวลานานขึ้น
ในการแทรกซึมเข้าถึงเนื้อเหล็กนานขึ้น   หากสารละลายต่างๆ เช่น คลอไรด์ แทรกซึมเข้าไปถึงเหล็กเมื่อใด  
กระบวนการเกิดสนิมของเหล็กจะเริ่มต้นขึ้น     หลายท่านอาจคิดว่าถ้าจะป้องกันเหล็กเป็นสนิม ควรให้มีระยะหุ้ม
เหล็กหนามากๆ เช่น 20-30 ซม. จะได้ไม่เป็นสนิมน่าจะดี   แต่ความจริงแล้ว การก าหนดให้ระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กหนามากๆ เป็นสิ่งไม่ดี   เพราะหากความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กมากเกินไป  ไม่มีเหล็กในการยึดเกาะ  
คอนกรีตบริเวณนั้นมักแตกร้าวเนื่องจากการยืด-หดตัวได้ง่าย  ดังนั้นระยะหุ้มคอนกรีตหุ้มเหล็กจึงไม่ควรหนามาก
เกินไป  โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 10 ซม. 

สภาพแวดล้อมที่อาคารตั้งอยู่  หากอาคารตั้งอยู่ใกล้น้ าทะเลหรือน้ ากร่อยหรือมีสารละลายซัลเฟตอยู่สูง  
มีแนวโน้มว่าคอนกรีตเสริมเหล็กมักเสียหายจากการกัดกร่อนของสารเคมีเหล่านี้อย่างรวดเร็ว   สะพานทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งอยู่ริมอ่าวไทย จังหวัดชลบุรี ตามรูปที่ 3   มีความเสียหายจากการกัดกร่อนของน้ าทะเลสูง
มาก  ทั้งจากสารละลายคลอไรด์ที่ท าให้เหล็กเป็นสนิม จากสารละลายซัลเฟตที่ท าให้คอนกรีตเปื่อยยุ่ย และจาก
คลื่นและน้ าทะเลที่กระแทก เสียดสีคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ตลอดเวลา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการกัดกร่อนสูง  สังเกตว่าเสามีรอยร้าวตามแนวเหล็กยืน  
ส่วนคานมีรอยร้าวตามแนวเสริมเหล็กเช่นกัน  เนื่องจากเหล็กเป็นสนิม  สนิมเหล็กขยายตัวเกิดแรงเบ่ง  ท าให้
เป็นแรงดึงในคอนกรีต  และคอนกรีตแตกตามรอยสนิมเหล็ก   นอกจากนี้ผิวหน้าคอนกรีตยังมีรอยสึกกร่อน
เนื่องจากการเสียดสีของคลื่นและวัตถุที่ลอยตามน้ าทะเล 

 
 

หากต้องการให้โครงสร้างริมทะเลหรือที่ตั้งอยู่ในทะเลมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่านี้  ต้องออกแบบ
ให้คอนกรีตมีก าลังสูงมาก มีวัสดุปอซโซลาน เช่น เถ้าถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ 30  มีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่หนา
สัก 10 ซม.  ซึ่งท าให้อายุการใช้งานนานขึ้น  แต่คงไม่ถึง 500 ปี เพราะเหล็กคงเป็นสนิมก่อนและท าให้สะพาน
เสียหายเช่นกัน   แต่ถ้าต้องการให้ใช้งานได้นานๆ ต้องท าเป็นคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก  คือท าเป็นคอนกรีตล้วน (ไม่มี
เหล็กในคอนกรีต) วางอยู่ในน้ าทะเล  ซึ่งเมื่อไม่เสริมเหล็ก ย่อมไม่มีเหล็กให้เป็นสนิม  แต่ต้องออกแบบสะพาน
คอนกรีต (ไม่เสริมเหล็ก)  ไม่ให้รับแรงดัดหรือรับแรงดัดน้อยมาก  เพราะเมื่อไม่มีเหล็กเสริม การรับแรงดึงและแรง
ดัดของคอนกรีตจะต่ ามาก 

ส าหรับบทสรุป  หากต้องการสร้างบ้านที่มีอายุใช้งาน 500 ปี  โดยที่ความเสียหายของบ้าน เกิดจาก
คอนกรีตและเหล็กเสริมเป็นหลัก (ซึ่งบ้านส่วนใหญ่ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบันมักเสียหายในกรณีนี้
เป็นส่วนใหญ่) ความเสียหายไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว หรือ สึนามิ  ไม่ได้ตั้งอยู่ในหรือใกล้ทะเล  ต้องท าอย่างไร
บ้าง  ผมมีแนวคิดและข้อแนะน าดังนี้ครับ 

1. การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยเฉพาะเสาตอม่อและเสาชั้นล่างที่ต้องสัมผัส
กับดิน  หรือตากแดดตากฝน ให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติอีก 5-10 ซม. หมายความว่า หากออกแบบแล้ว พบว่า
ต้องการเสาขนาด 20x20 ซม2 ก็เพ่ิมเป็น 25x25 ซม2 หรือ 30x30 ซม2 แทน เพราะที่เพ่ิมขึ้นมาจากเดิมอีก 5-10 
ซม. ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อรับน้ าหนักบรรทุกจรและน้ าหนักบรรทุกคงที่   แต่เพ่ิมขนาดเสาให้ใหญ่ขึ้นมาเพ่ือให้
ทนทานต่อการกัดกร่อนจากก๊าซหรือสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม 

การเพ่ิมขนาดเสาตอม่อหรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่าง (ซึ่งมักสัมผัสดิน หรือน้ า ใต้ดิน)  ท าให้ค่า
ก่อสร้างและน้ าหนักบรรทุกคงที่เพ่ิมขึ้น  ท าให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น แต่ขอเรียนให้ทราบว่าเพ่ิมขึ้นไม่
มาก  โดยทั่วไปมักไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด  ซึ่งน่าจะคุ้มค่ามากเพราะอายุการใช้งานจะ
ยาวนานขึ้นมาก 

2. ก าลังอัดของคอนกรีต  ในการออกแบบค่าก าลังอัดของคอนกรีตส าหรับบ้านพักอาศัย มักระบุก าลัง
อัดที่อายุ 28 วันประมาณ 180-240 กก/ซม2  ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานได้ 50-80 ปี  แต่ถ้าต้องการให้อยู่ได้ 500 
ปี ต้องใช้ก าลังอัดของคอนกรีตเท่ากับ 350-400 กก/ซม2   ในข้อนี้หมายความว่า  ก าลังอัดที่ใช้ก่อสร้างในเสา
ตอม่อและเสาชั้นล่างต้องมีค่าสูงกว่าที่ออกแบบไว้ อาจใช้เฉพาะเสาตอม่อและเสาชั้นล่างเท่านั้น  ส่วนคานและเสา 

 



 

 

 
ชั้นอื่นๆ อาจไม่จ าเป็น  เพราะมีความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนต่ า  แต่ถ้าใช้ทั้งหมดย่อมท าให้ความคงทนของ
อาคารเพ่ิมข้ึนแน่นอนอีกหลายสิบหรือร้อยปี 

3. ใช้วัสดุปอซโซลาน แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรีต  ในที่นี้แนะน าให้ใช้เถ้าถ่านหินจาก
แม่เมาะที่มีคุณภาพชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2 ตาม มอก. 2135 [3] หรือตาม ASTM C 618 [4] แทนที่ปูนซีเมนต์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน เพ่ือลดค่าการซึมของน้ าผ่านคอนกรีต  ลดการแทรกซึมของ
สารละลายคลอไรด์ และ การกัดกร่อนเนื่องจากสารละลายซัลเฟต แต่ไม่น่าจะเกินร้อยละ 50 เพราะก าลังอัดจะต่ า 

4. ใช้ระยะคอนกรีตที่หุ้มเหล็กอย่างเหมาะสม    มาตรฐานการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
วิธีก าลัง [7] ก าหนดให้ใช้ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่บริเวณคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อติดดินหรือสัมผัสดินอย่างน้อย 
7.5 ซม.  ซึ่งในที่นี้มักได้แก่ เสาตอม่อ  เสาชั้นล่าง คานคอดิน หรือคานชั้นล่าง เป็นต้น  หากเห็นว่ายังน้อยไปอาจ
เพ่ิมเป็น 10 ซม.  เพื่อชะลอเวลาการแทรกซึมและการกัดกร่อนให้ใช้เวลานานขึ้น 

มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า  ในการหล่อเสาตอม่อ เสาชั้นล่าง หรือคานคอดินที่สัมผัสกับดิน  มักพบว่าระยะ 
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กที่ความหนา 1 ซม. แรก มักใช้ไม่ได้  เนื่องจากสัมผัสกับดินเมื่อคอนกรีตมีอายุน้อย  ความ
แข็งแรงต่ า  ดังนั้นการใช้ระยะหุ้มคอนกรีตที่ 10 ซม. จึงดีกว่าที่จะก าหนดใช้ 7.5 ซม. ซึ่งเป็นระยะต่ าสุดที่ก าหนด
โดยมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008 [7]  

5. เมื่อเทคอนกรีตเข้าแบบหล่อต้องมีการกระทุ้งคอนกรีตให้แน่นอย่างเต็มที่  บ่มคอนกรีตทันทีที่
สามารถบ่มได้ ท าการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน  เพ่ือให้คอนกรีตมีก าลังเพ่ิมสูงขึ้นได้อย่างเต็มที่   การบ่ม
คอนกรีตยิ่งนาน ยิ่งท าให้ก าลังของคอนกรีตมีค่าสูงขึ้น 

6. หลีกเลี่ยงหรือขจัดหรือลดสภาวะที่ท าให้คอนกรีตเสียหายอย่างรวดเร็ว  เช่น การสัมผัสกับน้ ากร่อย  
น้ าทะเล  สารละลายกรด  สารละลายซัลเฟต  การกระแทกของคลื่น และ อื่นๆ  เพ่ือลดหรือชะลอการกัดกร่อนให้
เกิดข้ึนน้อยหรือช้าที่สุด 

 
บทความนี้เป็นความเห็นและแนวคิดของผม  ซึ่งอาจมีผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับคอนกรีตโต้แย้งในบางประเด็น 

ซึ่งผมขอเรียนให้ทราบว่าเป็นแนวคิดของผมเท่านั้นและเป็นแนวคิดที่ผมจะใช้ในการด าเนินงานเพ่ือปลูกบ้านของ
ผมเอง  ส่วนผู้อ่านท่านใดสนใจจะน าข้อแนะน าหรือแนวคิดข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อไปประยุกต์ใช้งาน  ผมเชื่อ
ว่าจะท าให้บ้านพักมีอายุการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าจะต้องเพ่ิมเงินค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้น  แต่น่าจะคุ้มค่า
แน่นอนครับ 

 

หมายเหตุ บทความนี้ได้ลงตีพิมพ์ใน CPAC news ฉบับที่ 2 ปี 2558 หน้า 7-11 
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