การตัดคานคอนกรีตและเสริมกาลังคาน
ด้ วยคาร์ บอนไฟเบอร์ เพือ่ แก้ ไข
ระดับท้ องคานให้ สูงขึน้
มนตรี เชื้อคล้อยวรรณา

ประเทศไทยมีจำนวนสิ่ งก่อสร้ำงเก่ำที่เป็ นผลลัพธ์จำกวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี 2540
เป็ นจำนวนมำก ควำมพยำยำมที่จะนำสิ่ งก่อสร้ำงเหล่ำนี้กลับมำใช้ประโยชน์ตำมที่ควรจะเป็ น
ทำให้เกิดคำถำมและปั ญหำหลำยรู ปแบบตำมมำ เมื่อเร็ วๆนี้ผเู ้ ขียนได้พบโจทย์ที่มีควำมท้ำทำย
ข้อหนึ่งซึ่งเป็ นงำนก่อ สร้ำงปรับปรุ งอำคำรที่ถูกทิ้งร้ำงมำนำนแถวถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ โดยยัง
ไม่ได้ขออนุ ญำตเปิ ดใช้งำน แต่ตอ้ งกำรจะนำกลับมำใช้โดยแก้ไขดัดแปลงเพื่อขออนุ ญำตใช้
งำนให้ถูกต้องตำม กฎหมำย ปั ญหำของกำรแก้ไขคือระดับควำมสู งของส่ วนอำคำรลำนจอดรถ
2.00 เมตร ซึ่ งได้ขออนุ ญำตก่อสร้ำงและได้ดำเนิ นกำรก่อสร้ำงไปแล้วเมื่อหลำยปี ก่อนต้อง
แก้ไขให้สูงขึ้ นเป็ น 2.10 เมตรตำมกฎหมำยฉบับใหม่ ในปั จจุ บนั และจะต้องตัดท้องคำน
คอนกรี ตออกอย่ำงน้อย 12-15 เซนติเมตรซึ่ งจะทำให้เหล็กเสริ มคำนส่ วนล่ำงที่ตอ้ งรับแรงดึง
ถูกตัดออกไปด้วย ทั้งหมด จึงจำเป็ นต้องเสริ มส่ วนล่ำงของคำนที่ตดั ทุกตัวด้วยวัสดุที่เหมำะสม

เมื่อพิจำรณำข้อดีขอ้ เสี ยหลำยด้ำนแล้ว โครงกำรนี้ได้พิจำรณำเลือกใช้แผ่นคำร์บอนไฟเบอร์เพื่อ
เสริ มกำลังคำนที่ตดั แล้วด้วยเหตุผลสองประกำรคือ ประกำรที่หนึ่ง วัสดุมีกำลังรับแรงดึงสู งจึง
ใช้ปริ มำณวัสดุนอ้ ยทำให้มีควำมหนำในกำรติดตั้ง น้อยทำให้ไม่ตอ้ งตัดคำนลึกมำกเกินไป และ
ประกำรที่ ส องวัส ดุ มี น้ ำ หนัก เบำไม่ เ พิ่ ม น้ ำ หนัก คำนมำกนัก กำรติ ด ตั้ง สะดวก กว่ ำ วิธี อื่ น
ขั้นตอนและขบวนกำรโดยสรุ ปดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตัดและเสริ มกำลังคำนเดิม

ขนำด ของคำนที่สำรวจจำนวนทั้งหมด 20 คำน คือ คำนกว้ำง 100 เซนติเมตร คำนลึก 55
เซนติเมตร แต่ละคำนยำวประมำณ 6 เมตร ส่ วนที่ตดั คำนส่ วนล่ำงออกหนำประมำณ 12-15
เซนติเมตรซึ่ งเป็ นระดับเหนือเหล็กเสริ มล่ำง เนื่ องจำกเป็ นลำนจอดรถของอำคำรสำธำรณะจึง
ออกแบบคำนวณน้ ำหนักบรรทุกจรที่ 500 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร กำรออกแบบคำนวณยึดถือ
แนวทำงตำม ACI Committee 440 “Guide for the design and construction of externally
bonded FRP systems for strengthening concrete structures” เนื่องจำกคำนที่ถูกตัดแล้วจะ
สู ญเสี ยควำมลึกและเหล็กส่ วนล่ำงไป ผลกำรคำนวณออกแบบตำมแนวทำง ACI จะทำกำร
ติดตั้งแผ่นคำร์ บอนไฟเบอร์ ชนิดกว้ำง 100 มิลลิเมตร หนำ 1 มิลลิเมตร ซึ่ งมีกำลังรับแรงดึง
ประมำณ 28,500 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น พร้อมกำรเสริ มคำร์บอนไฟเบอร์
แบบแผ่นผ้ำซึ่งมีกำลังรับแรงดึงประมำณ 35,000 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ด้ำนข้ำงเพื่อรับ
แรงเฉือนแทนเหล็กปลอกที่ระยะ L/5
ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2 ลักษณะกำรเสริ มแผ่นคำร์บอนไฟเบอร์เพื่อรับแรงดึงและแรงเฉือน

ขั้น ตอนที่สำคัญในกำรทำงำนคือ กำรตัดคำนในแนวรำบซึ่งต้องระมัดระวังเรื่ องควำมปลอดภัย
โดยทำกำรค้ ำยันอย่ำง เพียงพอและเป็ นไปตำมแผนกำรค้ ำยันที่กำหนดก่อนกำรตัด และเมื่อกำร
ดำเนินกำรตัดคำนคอนกรี ตเสร็ จสิ้ นแล้วจึงทำกำรเสริ มกำลังด้วยแผ่น คำร์บอนไฟเบอร์ควบคู่
กันไป ในกำรดำเนิ นงำนครั้งนี้ ได้ทำกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักของคำนที่เสริ มกำลังตัว แรก
เพื่อดูผลเปรี ยบเทียบกับผลกำรคำนวณก่อนโดยใช้วิธีกำรวำงน้ ำหนักบรรทุก กระจำยบนพื้นที่
กำรรับน้ ำหนักรอบคำนตัวที่ทำกำรเสริ มกำลังแล้ววัดค่ำกำรแอ่น ตัวของโครงสร้ำงและพบว่ำ
ผลกำรทดสอบเป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกำรออกแบบ จำกนั้นจึงเริ่ มดำเนิ นกำรตัดและ
เสริ มกำลังคำนตัวต่อมำจนครบ 20 คำน ภำพที่ 3 เป็ นภำพกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักที่กล่ำวถึง

กระบวน กำรทั้งหมดใช้เวลำในกำรดำเนินกำรรวมประมำณ 60 วัน โดยแบ่งเป็ นช่วงกำรเตรี ยม
งำน กำรตัดคำนและกำรติดตั้งคำร์บอนไฟเบอร์ชุดแรก 10 วัน กำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ผล
10 วัน กำรดำเนินกำรตัดและเสริ มคำนส่ วนที่เหลืออีก 40 วันแบ่ง(เป็ นกำรทำงำน 10 ครั้งๆละ
ประมำณ 4 วัน) ภำพสรุ ปกำรทำงำนจริ งแสดงในภำพที่ 4

ภำพที่ 4 กระบวนกำรทำงำนของกำรตัดและเสริ มกำลังคำนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
กำรปรับแก้ควำมสู งของคำนคอนกรี ตโดยกำรตัดและเสริ มกำลังเพิ่มในโครงกำรนี้
เป็ นอี ก หนึ่ ง แนวทำงที่ อ ำจใช้แ ก้ไ ขปั ญ หำของอำคำรเก่ ำ ที่ มี ค วำมจ ำเป็ นต้อ ง แก้ไ ขตำมที่
กฎหมำยใหม่กำหนดเพดำนควำมสู งที่เพิ่มขึ้นให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำน ของอำคำรในภำวะ
ปั จจุบนั โครงกำรนี้ เลือกกำรประยุกต์ใช้งำนวัสดุประเภทแผ่นคำร์ บอนไฟเบอร์ เพรำะเหมำะ
สมในด้ำนขนำดควำมหนำ น้ ำหนักของวัสดุ วิธีกำรติดตั้งซึ่ งสะดวกกว่ำ ประกอบกับรำคำวัสดุ
ที่ถูกลงกว่ำในอดีต นอกจำกนี้ผเู ้ ขียนยังทรำบว่ำสมำคมคอนกรี ตไทยมีโครงกำรจัดกำรอบรม

กำรประยุกต์ ใช้วสั ดุประเภท Continuous fiber ในกำรซ่ อมหรื อเสริ มกำลังในอนำคตอันใกล้น้ ี
และเห็นว่ำจะช่วยส่ งเสริ มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจต่อผูท้ ี่สนใจในด้ำนนี้ได้มำกและจะเป็ นประโยชน์
ต่อวงกำรซ่อมแซม บำรุ งรักษำและเสริ มกำลังโครงสร้ำงคอนกรี ตเสริ มเหล็กในอนำคต
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.veetechcoating.com

Concrete Story ภาคปฏิบัติ
โดย ว่าที่นายช่ างหย่ าย

ผมอยากเริ่ มองก์น้ ีว่า.....หนึ่งราตรี ที่บางมด.....คล้าย ๆ กับเซเวนท์ไนท์อินแจแปน
ไหมครับ.....แต่แหม.....ผมกลัวคุณคุณจะว่าผมเว่อร์ .....จริ ง ๆ นะครับ.....หัวใจผมอยากร้อง
เพลง !
คุณเคยเป็ นยังงี้ไหมครับ? ....มีอยู่วนั นึ งในชี วิต วันที่อะไรอะไรก็ดูจะเป็ นสี ชมพูไปหมด.....
ขนาดตอนเช้าแม่ตบประตูเรี ยกผม
“โอม อาม ตื่นได้แล้วลูก วันนี้มีเรี ยนไม่ใช่หรื อ” ผมโผล่หน้าออกมายิม้ แป้ นด้วยเครื่ องแต่งตัว
ชนิดพร้อม “To go” จนแม่ทาตาปริ บ ๆ “เอ๊ะ...ผิดปกติจริ งลูกฉัน”
.....เรื่ องของเรื่ องคือวันนึงครับ.....ชีวติ ผมที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ชนิดลุ่มมากกว่าดอนตามปกติ ก็ถึงจุด
ที่วา่ ... “แล้วกามเทพก็แผลงศร !”
เรื่ อง ของเรื่ องเก๊าะคือ เรามีโอกาสไปใช้ชีวติ “หนึ่งราตรี ที่บางมด”.....พูดแล้วน่าตื่นเต้นครับ.....
แต่จริ ง ๆ แล้วพี่ ๆ เค้าเกณฑ์พวกผมไปเป็ นทีมเชียร์รุ่นพี่ที่เขาแข่ง “คอนกรี ตพลังช้าง” 129 งาน
นี้เป็ นงานท้าทาย “ว่าที่นายช่าง” ทั้งหลายว่ามีความรู ้เกี่ยวกับคอนกรี ตมากพอหรื อจะแพ้ “ช่าง
ปูน” ไหม พวกเราไปแข่งใน 3 หัวข้อ คือ (พยายาม) ทาคอนกรี ตกาลังสู งงง (ที่สุด) ....คอนกรี ต

ทนซัลเฟต….. แล้วเก๊าะ (หมอ) เดากาลังคอนกรี ต (ที่ตวั เองทา) ให้ใกล้เคียงที่สุด.....แต่พวกเรา
ก็แว่วๆมาเหมือนกันว่าอาจมีรางวัลความคิด สรรสร้าง….อย่างเช่นนนน….นวัตกรรมใหม่ๆ….
ถังพกพา…นวัตกรรมใหม่
ผมไปเป็ นลูกมือรุ่ นพี่ตวั เล็ก (ก็เค้าเป็ นผูห้ ญิงนี่ครับ) ท่าทางมาดแมนในรายการที่สอง.....คือพี่
เขาเกิดพุทธิปัญญาจะแข่งทาคอนกรี ตทน ซัลเฟต….ภายใต้นวัติกรรมใหม่ คือประดิษฐ์ถงั ผสม
คอนกรี ตแบบพกพา ชนิ ด...ไม่ใช้ไฟฟ้ า....ไม่ใช้เครื่ องกลใดๆเพื่อผสมคอนกรี ตแล้วจะเอาไป
แช่สาร ละลายซัลเฟต แข่งกัน....คุณเดาออกไหมครับว่าถังผสมสุ ดยอดนวัติกรรมของทีมผมจะ
มี หน้าตา เป็ นยังไง.....ครั บ คุ ณลองนึ ก ถึ งถังไอติ ม ….จับมันนอนลง เปิ ดด้านข้า งเป็ นช่ อ ง
สี่ เหลี่ยม มีฝาปิ ดรองด้วยแผ่นยาง ยึดด้วยน๊อต พอเปิ ดออกเก๊าะจะเห็นครี บทาด้วยแผ่นเหล็กอยู่
ข้างใน พอพี่เขาใส่ คอนกรี ต แล้วปิ ดเสร็จ เค้าเก๊าะเกณฑ์พวกรุ่ นน้องที่มาเชียร์...จะมีใคร๊ ....เก๊าะ
หน้าม้าอย่างผม แหละครับ...มาเตะ...เตะ...เตะ ให้มนั กลิ้งอยูก่ ลางสนาม งานนี้ คนดูกนั เกรี ยว
ค่าที่นายแบบ (คือพวกเรา) บรรจงเตะโชว์ดว้ ยท่าทีประหลาด ๆ...งานนี้เราได้รางวัลครับ...พูด
แล้วจะเรี ยกว่าคุย...
ตอนก้มหน้าก้มตา เตะ ผมเก๊าะวาดลวดลายไปเต็มที่...แต่พอได้ยนิ เสี ยงใส ๆหัวเราะกัน กิ๊กกัก๊
แถมวิพากษ์ดงั ๆ “ต่อหน้า ต่อตา” ผมจะอดได้ยงั งั้ย….เก๊าะต้องมองกันหน่อย
“โอ๊ย...ความคิดวิจิตรพันธ์เพี้ยนเลยเธอ” ข้อเท้ากลมกลึงที่อยูถ่ ดั จากรองเท้าผ้าใบสี ชมพูแปร๊ ด
ทาให้ผมเลื่อนสายตาสู งขึ้น
“ยายนี่น่องสวยแฮะ คางแหลม ปากบาง สงสัยจะด่าเก่ง...โฮย…ตาเขียวปี๋ เลยแฮะ”

พอ ผมเหลือบไปก็เจอะตาโต ๆ สี เขียวปี๋ พอ ๆ กับเสี ยงเลย....”มองอะไรยะ...เอ๊ะ” ยายผมเปี ยคู่
หน้าม้าแว่นตาโตนัน่ ชะงักนิดหนึ่งก่อนจะกรี๊ ด กร๊ าด
“นัน่ เธอเหรอ....นายโอม”
หมด เสี ยงโวยวายผมก็เลยนึ กออกว่าหน้ากลม ๆ หางเปี ยคู่น้ ี ละม้ายยายแก้วตัวแสบ ลูกสาว
หมอฟั นคู่ปรับเก่าครั้งเยาว์วยั ของผมเอง...เราเคยเป็ นคู่ แข่งตั้งกะ สมัยประถมที่ อยู่โรงเรี ยน
เดียวกัน....ตอนนั้นเจ้าหล่อนขี้เหล่สุด ๆ ลวดดัดฟั นแพรวพราวเต็มปากตอนเจ้าหล่อน “ฉอด
ๆ” เวลาถูกผมล้อ...เอ…ลูกเป็ ดขี้เหร่ เปลี่ยนเป็ นนางหงส์ได้ยงั ไงแฮะ…..
“เฮ้ นายโอม เธอเพี้ยนหรื อเปล่า เพื่อนทักทาเป็ นงงก๊ง”
เสี ยง โวยวายทาเอาผมต้องรี บกระชากสติกลับเป็ นพัลวันเลยครับ...ใจหนึ่งก็ยงั อายไม่ หายที่เจ้า
หล่ อนมาเห็ นผมทาอะไรบ้าๆ กลางสนาม...เฮอ...ก็คู่กดั นี่ นา เดี๋ ยวเจ้าหล่ อนเก๊าะเอาผมไป
ประจานทัว่ แน่
“...จาได้ซิ..แต่แก้วเปลี่ยนไปตั้งเยอะ มาทาอะไรที่นี่เหรอ”
ผม ปล่อยไก่โต้ง ไก่อู ไก่ชนออกไปตั้งเล้าด้วยคาถามเซ่ อ ๆ...ยาย “แก้ว” หน้าม้า...สมญานี้ผม
แอบตั้งตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ ก่อนเจ้าหล่อนจะหลบลี้หนีหน้าตามน้าสาวไปอยูเ่ มืองนอก...แต่ตอนนี้
ผมว่า สงสัยต้องหาสมญาใหม่เปลี่ยนให้ละครับ...อาทิ...แก้วใจจ๋ า (อ๊วก...เสี ยงนายอามที่เสี ย

มารยาทชะโงกหน้ามาแอบดู “ความในใจ” ผมน่ ะครับ….แหม….ผมละอยากจับบัดดี้ผมไป
ปล่อยทางใต้ชะจริ ง จริ๊ ง….)
เชื่อ ไหมครับ...ผมป้ า ๆ เป๋ อ ๆ ไม่เป็ นอันพูดจาเป็ นชิ้นเป็ นอันกับ “เพื่อนเก่า” ซักเท่าไหร่ แต่

กระนั้นก็ยงั จับใจความได้วา่ เจ้าหล่อนเรี ยนอยูโ่ รงเรี ยน “เกียร์” เหมือนผม...แล้วก็มาเชียร์รุ่ นพี่
เหมือนกับผมอีกน่ ะแหละ...ไม่ว่าจะ “เป๋ อ” แค่ไหนผมก็ยงั อุตส่ าห์ไม่ลืมขอเบอร์โทรของเจ้า
หล่อนด้วย ทริ คที่อุตสาห์คิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ แถมบื้อ ๆ อีกต่างหาก...
...แล้วโลกก็เป็ นสี ชมพูจนบัดนี้

...หลัง จากค่อยยังชัว่ จากอาการใบ้รับประทาน รุ่ นพี่ก็มาลากผมไปเตะ “กระป๋ อง” ต่อจนได้
ตอนนั้นดูเหมือนผมจะกระฉับกระเฉงเป็ นพิเศษ จนพี่ตวั แสบแซวว่า
“เออ...ชัว่ โมงนี้ดูจะมีเรี่ ยวแรงดีเป็ นพิเศษนะเว้ย”
เชื่ อ ไหมครั บว่าวันนั้นเราได้รางวัลมาหลายรางวัล และหนึ่ งในนั้นคื อการประดิ ษฐ์ถงั ผสม
คอนกรี ต! ความจริ งนะครับพี่ผมเค้าไม่ได้กะจะส่ งกระป๋ องผสมคอนกรี ต “แรงงานเด็ก” (อย่าง
ผม) เข้าประกวดหรอกครับ เค้ากะจะส่ งคอนกรี ตทนซัลเฟต...ที่ได้จากการผสมนี้ ตะหาก แต่
อย่างว่าแหละครับไอเดียบรรเจิดของคุณพี่บวกกับท่า “โมเดิร์นคิก” ของคุณน้องทาเอาชนะขาด
ลอย...แต่เนื้ อคอนกรี ตที่เทออกมาจากถังเอามาหล่อก้อน ตัวอย่างคอนกรี ตเพื่อเอาไปทดสอบ
ความทนทานต่อซัลเฟตนั้น แม้ว่าจะดูสวยงามเป็ นพิเศษในสายตาคนที่มีสีชมพูในหัวใจอย่าง
ผมแถมยังมีเนื้ อ เนี ยนสม่าเสมอสวยงามเป็ นสี ชมพูเรื่ อ ๆ ในสายตาผม (จากแก้วใจจ๋ า...เอฟ
เฟค) ก็เหอะ...แต่เนื่ องจากคุ ณพี่ผมเค้าไม่ได้ให้ความสนใจกะปั จจัยอย่างอื่ น มาก...(เท่ากับ
นวัตกรรมบรรเจิด)...ค่ากาลังอัดหลังแช่ สารละลายซัลเฟตอยู่ หลายเดือนมันเก๊าะเลยด้อยกว่า
ทีมอื่นเล็กน้อยยยย…

มาส-สะ-กอด + โอลิมปิ ค กับพระเอก
แฮ่ะ...แฮ่ะ... อย่าเพิ่งหวาบหวามหวิวหวานไปกะผมนะครับ เรื่ องของเรื่ องเก๊าะคือ วันนึ งยาย
แก้ว(หวานใจผมไงครับ)เค้ายิม้ หน้าบานอยูท่ ้ งั วันก็วา่ ได้
“แก้วได้คะแนนเต็ม Quiz มาเหรอ”
ยายนี่เค้าเป็ นคนงกคะแนน เพราะฉะนั้นผมเลยต้องเดาไว้ก่อน
“ฮื้อ....ไม่ใช่สักหน่อย...โอมหลับตาดูก่อน แก้วจะให้ดูอะไรอย่างนึง”
ผมจะไปว่ายังงัย๊ นอกจากจะหลับตาตาตามคาสั่งของเจ้าหล่อน...ก็ผมอยากรู ้เหมือนกันนี่ ครับ
.
.
.
.
“เอ้า ลืมตาได้แล้ว” เสี ยงใส ๆ อนุมตั ิให้ผมลืมลูกกะตาขึ้นมาได้ กลางมือที่แบอยูต่ รงหน้าเป็ น
ตุ๊ ก ตาตัว เล็ก ๆ อ้ว น ๆ เหมื อ นเป็ นห่ ว ง ๆ ซ้อ นกัน สี เ งิ น วับ แข่ ง กับ สี ข องห่ ว งพวงกุญ แจ
“จ๊าบไหม...อาของแก้วเค้าเพิ่งหลับมาจากลอนดอน...เค้าได้มาจากตลาดของเก่า แถมเห็นแก้ว
บ้าตุ๊กตามาสคอต Z10 เลยใจดีให้มา”
เจ้า มา-สะ-กอด เอ๊ย เจ้ามาสคอตตัวนี้ เค้าตัวอ้วนกลม เป็ นสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผลิตยางยักษ์
ใหญ่ แ ห่ ง นึ ง ว่ า กั น ว่ า คนประดิ ษ ฐ์ นี่ เ ค้า จิ น ตนาการมาจากกองยางที่ ซ้ อ น ๆ กั น อยู่
......เฮ้อ สัญลักษณ์พวกนี้เค้าต้องมีความหมาย เฉพาะตัว...อย่างมาสคอตประจากีฬาโอลิมปิ ค

2008 ที่ชื่อฟู่ หวา (Fuwa) Zi002 ที่เป็ นชุดเด็กน้อยน่ารักห้าคนแทนสัญลักษณ์ปลา
หมีแพนด้า แพะภูเขาธิเบต (Antelope) และนกนางแอ่น (Swallow) และสุ ดท้ายคือ ไฟโอลิมปิ ค
ไงครับ
....เอ.... ถ้าผมจะคิดมาสคอตของคอนกรี ตมัง่ ...นี่ยงั ไม่มีใครคิดเลยนะครับ ผมกะลังเป็ นเจ้าแรก
ของโลก...คุณว่าน่าจะมีหน้าตาเป็ นยังไง คล้าย ๆ รู ปข้างบนยังงี้จะดีไหมคร๊ าบ...อันนี้ผมว่าเจ๋ ง
สุ ด ค่าที่แทน “คอนกรี ตไหล นวัตกรรมของคอนกรี ตยุคใหม่ ”ไงครับ แต่เจ้าอาม (ซี้ ป๊ ึ กคู่แฝด
ของผม) เค้ามองแล้วสั่นหัว ทาหน้าเมื่อยสุ ด ๆ
“เหมือนไส้เดือนเลยแฮะ”
บัด๊ ดี๊ของผมเค้าช่างไร้จินตนาการซะนี่กระไร...เฮ้อออ....
คอนกรี ตไวท์เทนนิ่ง
ถ้าคุณนัง่ ดูทีวีแล้วบอกว่าไม่ได้ยนิ คาว่าไวท์เท นนิ่งเนี่ยะ....คุณต้องไปหาหมอโสด....เอ๊ยหมอ
โสตที่เค้ารักษาหู แล้วละ ครับ....เพราะหมายความว่าหูคุณมีปัญหาแหง แหง เพราะบ้านเราเค้า
โฆษณาทุ ก ห้ า นาที สิ บนาที เ ล๊ ย ท าเอา สาว สาว เค้ า อยากขาวใสกั น เป็ นแถว...
คอนกรี ตเค้าก็ทนั สมัยเหมือนกัล ล์คร๊ าบ...เพียงแต่เค้า “ไวท์เทนนิ่ง” เป็ นจุด ๆ...คุณคงจะงงว่า
ผมพูดถึงอะไรแหง แหง....เอางี้ ตอนคุณจะลอดใต้สะพานคอนกรี ตรถแล่นเวลาคุณจะข้ามถนน
....เลื อกเอาตรงที่เค้า กลับรถนะคร๊ าบ เพราะเป็ นช่ วงสะพานสู งน้อย ๆ จะได้เห็ นท้องคาน
คอนกรี ตชัด ๆ หน่อย ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปดู คุณอาจจะเห็นคราบขาวเป็ นทาง....นัน่ ละครับ....ที่
ผมกาลังจะฝอยถึงปรากฏการณ์ อันหนึ่งที่ทาง “เต๊ก-นิก” เค้าเรี ยกว่า Efflorescence ที่ทาให้

คอนกรี ตทันสมัย “ไวท์เทนนิ่ง” เป็ นจุด ๆ ไงครับ
....มันเกิดจากอะไรน๊า....
คือ งี้ครับ...อย่างที่ผม “ฝอย” ไปตั้งตะแรกว่า พอซี เมนต์เค้าทาปฏิกิริยากับน้ า...เก๊าะจะเกิด
ผลิตภัณฑ์ไฮเดรชัน่ สาคัญขึ้น 2-3 อย่าง อย่างนึงคือ CH หรื อแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ไงครับ เจ้า
นี่เค้าเป็ นผลึกที่ไม่ค่อยเสถียรซักเท่าไหร่ พอเจอะสารละลาย เก๊าะจะละลายหรื อทาปฏิกิริยาได้
ง่ายกว่า....พอน้ าซึมผ่านเนื้อคอนกรี ตบริ เวณ ที่พรุ นกว่าปกติ เจ้านี่เก๊าะจะถูกชะออกมา...มาเจอ
กับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เก๊าะจะเกิดเกลือแคลเซี ยมคาร์บอนเนต เป็ นคราบขาว ๆ ค้าง
อยูท่ ี่ผวิ หน้าคอนกรี ตไงครับ...ถ้าสังเกตดี ๆ นะครับ บางทีคุณอาจเห็นคราบขาว ขาวนี่ตรงรอย
ร้าว...เพราะรอยร้าวเนี่ยะ เป็ นทางให้อะไร อะไรผ่านได้ง่ายขึ้นไงครับ ...เพราะฉะนั้น อะไร ๆ
ที่แย่ ๆ ก็ผา่ นเข้าออกทางรอยร้าวได้ง่ายกว่าปกติท้ งั นั้นละครับ....
....แต่บาง ทีไอ้เจ้าคราบขาว ๆ เนี่ย อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ก็ได้เหมือนกันนะคร๊ าบ...อย่าง
เช่ น คุณใช้ทรายทะเล ที่ไม่ได้ลา้ งมาผสมคอนกรี ต เจ้าทรายเนี่ ยเก๊าะอาจจะมีเกลือที่ติด ๆ มา
เลยอาจจะทาให้ผวิ คอนกรี ตของคุณ เกิดเป็ นคราบขาว ๆ ได้เหมือนกัน.....
คุณ คงคิดว่า เอ....มันต้องแย่แน่ ๆ ใช่ไหม....แหม มันไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร่ หรอกครับ เพราะ
มันมักจะเกิดเฉพาะบริ เวณ แต่ที่แน่ ๆ คือทาให้คอนกรี ตของคุณไม่ค่อยสวย ถ้าไม่อยากเห็นให้
เกะกะลูก-กะ-ตา คุณเก๊าะเอาแปรงกะน้ าขัดออกก็ยอ่ มได้....แต่ถา้ เป็ นเยอะ เป็ นคราบหนา....คุณ
ต้องใช้กรดละครับ....เอาไปขัดไอ้เจ้าคราบขาว ๆ Z1 ที่ตกค้างไงครับ

เห็นไหมครับว่าคอนกรี ตเค้าเก๊าะมี “ไวท์เทนนิ่ง” ได้เหมือนกัน แต่เราไม่ค่อยอยากให้มีซกั
เท่าไหร่ หรอกครับ...อันนี้คือ ความต่างของพระเอกคอนกรี ตจากสาว ๆ ชาวมนุษย์
ไงครับ...สมัยใหม่เนี่ ย...หนุ่ ม ชาวมนุ ษย์เค้าเก๊าะอยากขาวใสเหมือนกัลล์....เค้าเลยมีครี มหน้า
ขาวออกมาขาย ด้วย...เดี๋ยวผมต้องรี บไปซื้อซะหน่อย! แฮ่ะ แฮ่ะ

สนิมทีเ่ กิดขึน้ ในคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผศ.ดร. วันชัย ยอดสุ ดใจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ปัญหาเหล็กเสริ มเกิดสนิมเป็ นปั ญหาที่พบมากในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ที่
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทาลายคุ ณสมบัติของคอนกรี ตและเหล็กเสริ ม หรื อจากการก่อสร้างที่
ไม่ได้มาตรฐาน ความเสี ยหายเนื่ องจากการกัดกร่ อนเป็ นสนิ มของเหล็กเสริ มในโครงสร้างมี
ความ สาคัญต่อความสามารถในการรับน้ าหนักของโครงสร้างเมื่อเหล็กเสริ มในโครงสร้าง เกิด
การกัดกร่ อนเป็ นสนิ มหน้า ตัด ของเหล็ก เสริ มจะลดลงจนกระทัง่ อาจไม่ เพี ยงพอ ต่ อ ความ
ปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้ การเกิ ดสนิ มยังทาให้เกิ ดการแตกร้ าวและหลุ ดออกของ
คอนกรี ตหุ ้มภายนอก เนื่ องจากปริ มาตรที่เพิ่มขึ้นจากการเกิดสนิ มและจะทาให้เกิดแรงดึงใน
เนื้ อ คอนกรี ตซึ่ งทาให้คอนกรี ตหุ ้มที่มีความหนาน้อยนั้นเกิ ดการแตกร้าว เป็ นผลทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายกับโครงสร้างมากยิง่ ขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 คานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ เกิ ด สนิ ม และทาให้เกิ ดการแตกร้ า วและหลุ ดร่ อ นของ
คอนกรี ต
แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าการเกิดสนิ มมีผลกระทบต่อการรับแรงของโครงสร้าง
แค่ไหน บ้าง ซึ่ งผลกระทบของสนิมของเหล็กเสริ มที่มีต่อพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้าง
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ยัง คงเป็ นที่ ส นใจต่ อ นั ก วิ จ ัย ทั้ง ในต่ า งประเทศ ดัง นั้น บทความนี้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะนาเสนอ ผลกระทบของการเกิดสนิมต่อพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก เพื่อที่ผอู ้ ่านจะได้มีแนวทางในการประเมินเบื้องต้น ของการรับแรงของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ที่ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ก า ร เ กิ ด ส นิ ม
คณะ ทางานของสมาคมวิศวกรโยธาแห่ งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society of Civil Engineers
(JSCE) Task Committee 331) ได้รายงานความสามารถในการต้านทานแรงดัด (Flexural
Capacity) ความสามารถในการต้านทานแรงเฉื อน (Shear Capacity) และความสามารถในการ
รับแรงกระทาแบบซ้ าๆ (Fatigue Capacity) ความเหนียว (Ductility) ของโครงสร้างคอนกรี ต
เสริ มเหล็กที่เกิดสนิ ม [1] รายงานระบุว่า ความสามารถในการต้านทานแรงดัดของคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ก ลดลงเมื่ อ เหล็ก เสริ ม เป็ น สนิ ม แต่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอัต ราการลดลงของ
ความสามารถในการต้านทานแรงดัดกับการ สู ญเสี ยน้ าหนักของเหล็กเสริ มมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละงานวิจยั ทั้งนี้มีสาเหตุมากจากการกระจายตัวของการเกิดสนิมในเหล็กเสริ มที่ใช้ใน

การทดลองของแต่ ล ะงานวิ จ ั ย ไม่ เ หมื อ นกั น ซึ่ งมั ก จะกระจายอย่ า งไม่ ส ม่ า เสมอ
ใน ส่ ว นของงานวิจยั ในประเทศไทยเกี่ ยวกับเรื่ องความสามารถในการรั บแรงที่ ลดลงของ
โครงสร้างที่เกิดสนิมยังไม่มีผศู ้ ึกษามากนัก จากงานวิจยั ของผูเ้ ขียน [2] พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กาลังการรับแรงดัดของคานที่เหล็กเสริ มเกิดสนิมกับคาน ที่เหล็กเสริ มไม่เกิดสนิม กาลังรับแรง
ดัดมีค่าลดลงดังแสดงในตารางที่ 1 นัน่ คือลดลง 2.35 3.92 28.23 และ 38.57 เปอร์เซนต์สาหรับ
คานที่เหล็กเสริ มสู ญเสี ยพื้นที่หน้าตัด 7.04 8.63 19.65 และ 23.92 เปอร์เซนต์ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าการแอ่นตัวที่กลางคานและแรงประลัย
Beam
No.
B1
B2
B3
B4
B5

Weight
Loss
(%)
0
7.04
8.63
19.65
23.92

Mid Span
Deflection.
(mm.)
10
9.5
9.5
8.5
11.5

P Ultimate.
(kN.)
54.83
53.54
52.68
39.35
33.68

นอกจากนี้ยงั พบว่า คานที่เหล็กเสริ มเกิดสนิมเมื่อรับแรงดัดจะเกิดรอยร้าวที่มีขนาด
ความกว้าง มากกว่าคานที่เหล็กเสริ มไม่เกิดสนิมหลังจากการทดสอบการรับแรงดัดดังแสดงใน
รู ปที่ 2 จะเห็นได้วา่ เมื่อคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กรับน้ าหนักบรรทุก (P) ที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ คาน B1
(คานที่เหล็กเสริ มไม่เป็ นสนิม) จะแอ่นตัวในลักษณะอีลาสติก และเกิดรอยร้าวกระจายทัว่ ช่วง
คานเคลื่อนตัวสู งขึ้นและกระจายไปสู่ ช่วงที่มี แรงเฉื อน (Shear Span) เมื่อคอนกรี ตเหนือแกน
สะเทินรับแรงอัดเพิ่มมากขึ้นคอนกรี ตบริ เวณดังกล่าวจะ แตกกระเทาะออกมา ส่ วนคาน B2 B3

B4 และ B5 (คานที่เกิดสนิมในเหล็กเสริ ม) จะมีรอยร้าวขนานกับเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด
เนื่งจากแรงดันที่เกิดจากการขยายปริ มาตรของเหล็กเสริ ม ขนาดความกว้าง ประมาณ 0.5 มม.
สาหรับคาน B2 และ B3 และขนาดความกว้างประมาณ 1 มม. สาหรับคาน B4 และ B5 เมื่อคาน
รับแรงดัด ลักษณะรอยร้าวเนื่ องจากแรงดัดจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับคานที่ไม่เกิดสนิมแต่ รอย
ร้าวของคานที่เกิดสนิมจะมีความกว้างมากกว่าคานที่เหล็กเสริ มไม่เกิดสนิม เมื่อคอนกรี ตเหนือ
แกนสะเทิ น รั บ แรงอัด จะเกิ ด รอยร้ า วบนหลัง คานขนานกับ แนวเหล็ ก เสริ ม รั บ แรงอัด

รู ป ที่ 2
ลั ก ษ ณ ะ รอ ย แ ต ก ร้ า ว ห ลั ง ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร รั บ แ ร ง ดั ด ข อ ง ค า น
ใน ส่ วนของการประเมินการรับแรงของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กเมื่อเหล็กเสริ ม เกิดสนิม
ด้วยการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองนั้น Asian Concrete Model Code 2001, Level 3
Document, Guidelines for Maintenance and Rehabilitation of Concrete Structures against
Chloride Induced Deterioration [3] ได้นาเสนอแบบจาลองในการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรี ต

เสริ มเหล็กที่เป็ นสนิมดัง แสดงในรู ปที่ 3 ซึ่ งได้แนะนาให้พิจารณาจากการสู ญเสี ยพื้นที่หน้าตัด
ของเหล็กเสริ ม และการหลุดออกของคอนกรี ตหุม้

รู ปที่ 3 แบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรี ตที่เป็ นสนิม
รู ป ที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในโครงสร้าง
คอนกรี ต เสริ มเหล็ก (Phenomenal Facts) และแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
รับน้ าหนักของโครงสร้าง (Models) ในกรณี แบบจาลองที่ให้เหล็กเสริ มเป็ น Linkage Elements
แบบจ าลองต้อ งการกราฟความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งหน่ ว ยแรงและความเครี ย ด (Stress-strain
Curve) และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งก าลัง ยึด เหนี่ ย วกับ การลื่ น ไถล (Bond Stress-slip
Relationship) ของเหล็กเสริ มที่เกิดสนิมในการวิเคราะห์ ในขณะเดียวกันถ้าหากแบบจาลองที่
ใช้เป็ นหลักการ Average Stress-strain Concept แบบจาลองจะต้องการความสัมพันธ์เฉลี่ยของ
หน่วยแรงและความเครี ยด (Average stress-strain Relationship) ของเหล็กเสริ มที่เป็ นสนิมใน
การวิเคราะห์

จะเห็นได้วา่ เราสามารถที่จะ ประเมินการรับแรงของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เมื่ อ เหล็ก เสริ ม เกิ ด สนิ ม ได้ จาก ผลการทดลองของนัก วิ จ ัย หรื อ จากการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้
แบบจาลอง แต่ ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น ในการประเมิ นทั้งสองแบบนี้ ผูป้ ระเมิ นจะต้องเข้า ใจว่าผลการ
ทดลองและแบบจาลองที่นามาใช้อาจจะมีขอ้ จากัด ต่างๆ อยู่ อาทิเช่น ถ้าใช้ผลการวิจยั ทดลอง
จากต่างประเทศในการประเมิน จะต้องเข้าใจว่าสภาวะสิ่ งแวดล้อมและวัสดุซ่ ึงมีผลอย่างมากต่อ
การเกิดสนิ มอาจ จะแตกต่างจากสภาวะแวดล้อมและวัสดุในประเทศไทย หรื อการใช้ผลการ
ทดลองวิจยั ที่มีการเร่ งการเกิดสนิ มด้วยไฟฟ้ า จะต้องเข้าใจว่าสภาวะการเกิดสนิ มจริ งกับการ
เกิดสนิมในห้องทดลองแตกต่างกัน ซึ่ งอาจทาให้การประเมินมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเรา
จะเห็นได้วา่ การศึกษาด้านนี้ยงั คงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยเริ่ ม ที่จะ
มี ปัญ หาโครงสร้ า งคอนกรี ต เสื่ อ มสภาพจากเหล็กเสริ ม เป็ นสนิ ม มากยิ่ง ขึ้ น แต่ ข ้อ มู ล ที่ จ ะ
นามาใช้ในการประเมินกาลังของโครงสร้างยังมีอยูอ่ ย่างจากัดและ ไม่ครอบคลุม ดังนั้นผูเ้ ขียน
มีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาอย่างลึกซึ้ งในด้านนี้ เพื่อที่จะสามารถประเมินความสามารถ
ในการรับแรงของโครงสร้างที่เสื่ อมสภาพจาก การเกิดสนิมได้อย่างถูกต้องแม่นยามากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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[2] ชัยพร เบ้าแก้ว และวันชัย ยอดสุ ดใจ, พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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เทถนนหรือพืน้ ทำไมเกิดฝุ่ นทีผ่ วิ หน้ ำ
เรียบเรียงโดย ดร. ปัณฑ์ ปำนถำวร

บทนำ
การเกิ ด ฝุ่ นที่ ผิ ว หน้า คอนกรี ต เป็ นการสะสมของวัส ดุ ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นผงหรื อ
อนุ ภาคขนาดเล็กอยู่ที่ บริ เวณผิวหน้าของคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเกิดขึ้นกับ
โครงสร้างคอนกรี ตประเภทพื้นและผิวถนน โดยจะเกิดภายหลังจากการใช้งานหรื อถูกขัดสี ไป
แล้วระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุที่ทาให้ผวิ หน้าของคอนกรี ตเป็ นฝุ่ น
ฝุ่ นที่ ผิว หน้าคอนกรี ต มี สาเหตุ ม าจากการที่ ผิว หน้า คอนกรี ตมี ค วามอ่ อ นแอไม่
สามารถ ต้านทานการขัดสี ซ่ ึ งเกิดขึ้นโดยปกติหรื ออาจถูกขีดข่วนด้วยวัตถุที่มีความ แข็งหรื อ
การกวาดพื้น อนุภาคของส่ วนละเอียดไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกับเนื้อคอนกรี ตทาให้อนุภาคของส่ วน
ละเอี ย ดนี้ หลุ ด ร่ อนออกมา ดั ง ที่ แ สดงไว้ใ นรู ปที่ 1โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก ในการเกิ ด ดั ง นี้

รู ปที่ 1 – ผิวหน้าคอนกรี ตที่เป็ นฝุ่ นและหลุดร่ อนเมื่อถูกขีดข่วน
1. การเลือกใช้คอนกรี ตไม่ถูกกับประเภทของงาน เช่น เลือกใช้คอนกรี ตที่มีกาลังอัดต่าเกินไป
และมีความสามารถต้านการขัดสี ได้นอ้ ย
2. มี ปริ มาณน้ าในส่ วนผสมคอนกรี ตที่มากเกินไปหรื อมีการเติมน้ าที่หน้างาน เป็ นสาเหตุที่ทา
ให้เกิ ดการเยิ้มน้ าขึ้ นที่ ผิวหน้าคอนกรี ต ซึ่ งทาให้อตั ราส่ วนระหว่า งน้ าและวัสดุ ประสานที่
ผิวหน้าคอนกรี ตสู งขึ้นมาก ทาให้ความทนต่อการขัดสี ลดลงอย่างมาก
3. การแต่งผิวหน้าคอนกรี ตที่เร็ ว เกินไป ทาให้น้ าที่จะเยิม้ ขึ้นมาที่ผิวหน้าถูกดันกลับเข้าไปใน
เนื้ อคอนกรี ตขณะแต่ง ผิว ซึ่ งก็ทาให้อตั ราส่ วนระหว่างน้ าและวัสดุ เชื่ อมประสานที่ผิวหน้า
คอนกรี ตสู ง ขึ้นมาก

4. น้ าส่ วนเกินจากการแต่งผิวหน้าคอนกรี ต จากการฉี ดพรมน้ าลงบนพื้นเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการขัดหน้า
5. ไม่มีการป้ องกันผิวหน้าคอนกรี ตที่ยงั ไม่แข็งตัว ขณะเกิดฝนตก
6. การเทคอนกรี ตบนพื้นดิน ที่มีการดูดซับต่าหรื อมีการปูแผ่นพลาสติก ทาให้ปริ มาณน้ าที่เยิม้
ขึ้นมากที่ผวิ หน้ามีมากกว่าปกติ
7. การเกิดคาร์บอเนชัน่ (Carbonation) ที่ผิวหน้าเนื่องจากไม่มีอากาศถ่ายเทและมีก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด์สูง
แต่ สาเหตุ ที่พ บในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ จ ะมาจากสองข้อแรก คื อ การเลื อกใช้
คอนกรี ตที่มีกาลังอัดต่าหรื อปานกลางมาใช้สาหรับเทงานถนนหรื อ งานพื้น (กาลังอัด 180-240
กก./ตร.ซม.) ซึ่ งมีความสามารถต้านการขัดสี น้อยอยู่แล้ว และการเติมน้ าที่หน้างานเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการเทคอนกรี ต ซึ่ งจะส่ งผลให้คอนกรี ตมีความสามารถต้านการขัดสี ลดลงไป
อีก หากมีการขัดหน้าที่ไม่ถูกวิธีเพิ่มขึ้นมาอีก ผิวหน้าก็จะเกิดเป็ นฝุ่ นอย่างแน่นอน การป้ องกัน
การเกิดเป็ นฝุ่ นที่ผิวหน้าของคอนกรี ตจากสาเหตุหลักที่กล่าวมาทั้ง 7 ข้อ ควรเริ่ มจากการใช้
คอนกรี ตให้ถูกประเภทซึ่ งควรมีกาลังอัดอย่างต่า280 กก./ตร.ซม. (ใช้ตวั อย่างทรงกระบอก
มาตรฐาน Ø 15 x 30 ซม.) โดยดูจากปริ มาณของปูนซี เมนต์และวัสดุประสานอื่นๆเป็ นหลัก ว่า
ควรมีปริ มาณ 330 กก./ลบ.ม. อย่างต่า หากเป็ นส่ วนผสมที่มีเถ้าลอยรวมอยูด่ ว้ ยปริ มาณของเถ้า
ลอยไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของวัสดุประสานทั้งหมด การมีเถ้าลอยในส่ วนผสมนั้น ยิง่ มีปริ มาณ
มากก็ยิ่งส่ งผลให้คอนกรี ตพัฒนากาลังอัดได้ชา้ ลง ซึ่ งไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการก่อสร้าง
ของประเทศไทยที่ตอ้ งการใช้งานของตัว โครงสร้างเร็ว และหลีกเลี่ยงการเติมน้ าหน้างานในรถ
โม่ อีกทั้งควบคุมการขัดผิวหน้าให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ไม่ใช้วธิ ีสาดปูนเพื่อซับน้ าที่เยิม้ ขึ้นมาที่

ผิวหน้า แต่ควรใช้วิธีการอื่นในการซับน้ า หากเทคอนกรี ตกลางแจ้งในช่ วงฤดูฝนก็ควรมีการ
ป้ องกันน้ าฝนไม่ให้สัมผัสกับผิว หน้า ส่ วนการปูแผ่นพลาสติกและการเกิดคาร์บอเนชัน่ นั้นไม่
ค่อยเป็ นปัญหาสาหรับ ประเทศไทย
ข้ อสรุปและกำรแก้ไขปัญหำ
ปญหาการเกิดฝุ่ นที่ผวิ หน้า คอนกรี ตนั้น สามารถป้ องกันได้ไม่ยาก แต่เป็ นปั ญหาที่
พบเห็นได้ทวั่ ไปในประเทศเนื่ องจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเทคอนกรี ตขาดความรู ้ความ
เข้าใจในวิชาการคอนกรี ตและวิธีการก่อสร้าง การป้ องกันการใช้คอนกรี ตผิดประเภทสามารถ
ทาได้ต้ งั แต่ ข้ นั ตอนการสั่ง คอนกรี ต ผูผ้ ลิ ตคอนกรี ต ควรสอบถามผูบ้ ริ โภคถึ งลักษณะของ
โครงสร้างและการใช้งาน หากพบว่าเป็ นงานพื้นหรื องานถนนก็ควรแนะนาลูกค้าสั่งคอนกรี ตที่
มีความทนต่อ การขัดสี ดีกว่า และให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภคด้านผลของการเติมน้ า และอาจรวมถึง
วิธีขดั มันที่ถูกต้อง
การซ่ อมแซมผิวหน้าคอนกรี ตที่เป็ นฝุ่ น เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างยุ่งยาก หากชั้นที่เกิด
การหลุดล่อนเป็ นฝุ่ นไม่หนามากนัก (0.5-1.5 มม.) ก็อาจแก้ไขได้โดยการขัดชั้นผิวนั้นออก ซึ่ ง
ถ้าไม่ลึกมากก็สามารถใช้แปรงลวดขัดออกได้ แต่ถา้ ลึกพอสมควรอาจต้องใช้เครื่ องขัดประเภท
เดียวกับรถกวาดถนนของ กทม. หรื อหากผิวหน้าไม่หลุดล่อนเป็ นแผ่นและคอนกรี ตมีอายุ 28
วันขึ้นไป ก็อาจใช้สารเคมีจาพวก Sodium Cilicate หรื อ Magnesium Fluoro-Silicate ซึ่ งจะทา
ปฏิกิริยาทางเคมีกบั แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์และเกิดวัสดุ ประสานทาให้ เพิ่มความแข็งแกร่ งที่
ผิวหน้าได้ การใช้ Epoxy Sealers หรื อ Cement Paint ก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ราคาจะแพงมาก
สาหรับชั้นผิวที่หนากว่า 2 มม.อาจแก้ไขโดยการทาการขัดผิวหน้าแบบเปี ยก (Wet Grinding)
เพื่อ ลอกชั้นที่อ่อนแอออกจนกระทัง่ เห็นเม็ดหิ น ซึ่ งโดยทัว่ ไปต้องขัดลึกประมาณ 3 มม. หรื อ
เททับหน้าใหม่ (Topping or Overlaying) โดยการสกัดเอาส่ วนผิวหน้าที่อ่อนแอออกแล้วจึงทา
การเททับเพื่อปรับระดับให้ ได้ตามที่ตอ้ งการ สาหรับบ้านพักอาศัย อาจเลือกการใช้วสั ดุตกแต่ง
ปิ ดทับผิวหน้าคอนกรี ตได้เลย อาทิ พรม หรื อกระเบื้อง
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การวางแผนการบารุ งรักษาโครงสร้ างโดย
พิจารณาค่ าใช้ จ่ายตลอดอายุการใช้ งาน
ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ และ ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปั จจุบนั เราจะพบเห็นความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในโครงสร้างคอนกรี ตแบบต่างๆ
ได้โดยทัว่ ไป ซึ่ งความเสี ยหายดังกล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากแรงต่างๆที่กระทาต่อโครงสร้างหรื อ
การเสื่ อมสภาพตามพฤติกรรม ของวัสดุกต็ ามล้วนมีผลต่อการใช้งานของโครงสร้าง และทาให้
เจ้าของอาคารหรื อผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลรักษาโครงสร้างนั้นหันมาให้ ความสนใจต่อการบารุ งรักษา
โครงสร้างต่างๆ มากขึ้นเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั
หากพิจารณาความเสี ยหายของโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยนั้น สามารถกล่าว
ได้ว่ า ความเสี ย หายดัง กล่ า วส่ ว นใหญ่ น้ ัน เกิ ด มาจากการออกแบบโครง สร้ า งที่ ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการรับน้ าหนัก บรรทุกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คานึงถึงสภาพการใช้งาน หรื อ
สภาวะแวดล้อมของโครงสร้างดังกล่าวเลย นอกจากนี้ ยงั พบว่าบางโครงสร้างนั้นมีปัญหาอัน
เนื่องมาจากการควบคุมคุณภาพของ งานก่อสร้างไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในแบบ
ก่อสร้างหรื อข้อกาหนดวัสดุ ที่ระบุไว้ เช่น มีระยะหุม้ เหล็กเสริ มน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ หรื อมี

ปริ มาณคลอไรด์ห รื อสารปนเปื้ อนอื่ นๆ ในคอนกรี ตจนทาให้การเสื่ อมสภาพเป็ นไปอย่า ง
รวดเร็ วยิ่งขึ้น การที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้น้ นั ไม่เพียงต้องมีการปรับปรุ งการออกแบบและ
ควบคุ มการก่อ สร้างโครงสร้างคอนกรี ตให้ให้มีความคงทนมากขึ้นต่อสภาพแวดล้อม และ
สภาวะการใช้งานเท่ า นั้น แต่ การบารุ งรั กษาโครงสร้ างที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้โครงสร้ า ง
ดังกล่าวมีอายุ การใช้งานตามที่ตอ้ งการโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ ไม่
น้อยไปกว่ากัน การบารุ งรักษาโครงสร้างนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) และ การบารุ งรักษาเชิงแก้ไข (Corrective
Maintenance) ความแตกต่างระหว่างการบารุ งรักษาสองประเภทนี้ คื อ การบารุ งรักษาเชิ ง
ป้ องกันจะเน้นการปกป้ องโครงสร้างก่อนที่โครงสร้างจะแสดง ความเสี ยหายอย่างชัดเจนให้
เห็น ในขณะที่การบารุ งรักษาเชิ งแก้ไขจะเน้นการซ่ อมแซมโครงสร้างหลังจากที่โครง สร้าง
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล้ ว ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ที่ พ บ ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ น ปั จ จุ บั น
ใน ประเทศไทยเรามักจะพบการบารุ งรักษาโครงสร้างเชิ งแก้ไข (Corrective Maintenance)
เพราะผูด้ ู แ ลรั ก ษาโครงสร้ า งนั้น ไม่ จ าเป็ นต้อ งทาการตรวจติ ด ตามสภาพของโครง สร้ า ง
(Monitoring) อย่างไรก็ตามการบารุ งรักษาเชิ งแก้ไขอาจมีค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาสู งมาก
หากโครงสร้างดังกล่าวไม่ได้รับการซ่ อมแซมอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยงั อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายจนผูใ้ ช้งานไม่ สามารถใช้งานโครงสร้าง ดังกล่ าวได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
ดังนั้นการบารุ งรักษาเชิงแก้ไข เปรี ยบเสมือนกับการดูแลสุ ขภาพที่ไม่ได้รับการตรวจเป็ นระยะ
แต่จะไปพบแพทย์กต็ ่อเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย ซึ่งอาจทาให้อาการเจ็บป่ วยเกิดการลุกลาม และยาก
ต่ อการรั ก ษา ในทางตรงกันข้าม การตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะเปรี ยบเสมื อนการบารุ งรั กษา
โครงสร้างเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งเน้นการป้ องกันหรื อซ่อมแซมก่อนที่จะเกิด
ความเสี ยหายรุ นแรงในโครงสร้าง แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบติดตามและการเก็บ
ข้อมูลของโครงสร้างเป็ น ระยะๆ แต่จะช่ วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมโครงสร้าง
และมูลค่าความเสี ยหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะการดาเนิ นการตรวจสอบสภาพและปกป้ อง
โครงสร้างก่อนที่จะมีความเสี ยหาย รุ นแรงนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่า การซ่ อมแซมโครงสร้างที่มี
ความเสี ยหายแล้วมาก

ตัวอย่างของโครงสร้างที่จา เป็ นควรได้รับการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน คือ โครงสร้าง
ขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน และยากต่อการสร้างใหม่ข้ ึนทดแทนของเดิม (เช่น
สะพานขนาดใหญ่ เขื่ อ น โรงงานขนาดใหญ่ ) โครงสร้ า งที่ ไ ม่ ส ามารถท าการซ่ อ มแซม
โครงสร้างได้สะดวกเนื่องจากยากต่อการเข้า ถึงได้ โครงสร้างที่ความเสี ยหายอาจจะก่อให้เกิด
ความสู ญเสี ยความมัน่ ใจของผูใ้ ช้งาน และโครงสร้างที่จะส่ งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างกว้างขวางหากสู ญเสี ย สมรรถภาพในการใช้งานไป อย่างไรก็ตามในกรณี ที่โครงสร้างเป็ น
โครงสร้ างชั่วคราว และไม่มีความสาคัญมากนัก การบารุ งรั กษาเชิ งแก้ไขก็อาจจะเป็ นวิธีที่
เหมาะสมกว่าในการแก้ไข การวางแผนการบารุ งรักษาโครงสร้างที่เหมาะสมนั้นเป็ นเรื่ องที่
ค่ อ นข้า งซั บ ซ้ อ นในทาง ปฏิ บัติ แต่ ก็ ค วรได้รั บ การพิ จ ารณาควบคู่ ไ ปกับ การออกแบบ
โครงสร้างและการกาหนดอายุการ ใช้งานของโครงสร้าง วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้การวาง
แผนการบารุ งรักษาโครงสร้างเป็ นไปได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือ การพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอด
อายุการใช้งานของโครงสร้าง (Life Cycle Cost) ซึ่ งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา และมูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นหากโครงสร้างไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามจุด ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ปั จจุบนั เจ้าของสิ่ งก่อสร้างในประเทศไทยส่ วนใหญ่ยงั คงคานึงถึง
การลดค่ า ใช้ จ่ า ยในก่ อ สร้ า งเพี ย งอย่ า งเดี ย วซึ่ งเป็ นแนวทางที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง เนื่ อ งจากหาก
โครงสร้างมีการเสี ยหายที่ ทาให้ไม่ สามารถใช้งานโครงสร้างได้ตาม วัตถุประสงค์หรื ออาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ผูใ้ ช้ง านเกิ ด ขึ้ นภายในระยะเวลาอัน สั้ น ก็ จ ะต้อ งมี ก ารซ่ อ มแซม
โครงสร้างและเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็ นจานวนมาก ดังนั้นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
ของโครงสร้างในกรณี ดงั กล่าวอาจมีค่าสู ง กว่าโครงสร้างที่มีการก่อสร้างอย่างดีต้ งั แต่แรก แม้
อาจจะมีราคาค่าก่อสร้างเริ่ มต้นที่สูงกว่าก็ตาม การวางแผนการบารุ งรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
กับสภาวะการใช้งานและอายุการใช้งาน ของโครงสร้าง จะสามารถลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการ
ใช้งานของโครงสร้างได้อย่างมาก

การวางแผนการบารุ งรักษาโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานที่ถูกต้องนั้นประกอบ
ไปด้ว ยหลาย ขั้น ตอน ตั้ง แต่ ก ารรวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานของโครงสร้ า ง การตรวจสอบ
โครงสร้าง การวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายและอัตราความเสี ยหายของโครง สร้าง
ในอนาคต และการเก็บรวบรวมประวัติ ก ารบารุ ง รั ก ษา ข้อมู ล ต่ า งๆของโครงสร้ า งล้ว นมี
ความสาคัญในการวางแผนการบารุ งรักษา ดังนั้นเจ้าของอาคารควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้
อย่างดีตลอดอายุการใช้งาน ของโครงสร้าง
การตรวจสอบโครงสร้างมีจุดประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบสภาพโดย รวม และหา
สัญญาณของความเสี ยหาย ซึ่งโดยปกติความเสี ยหายของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ตรวจ
พบ จะมีระดับความเสี ยหายแตกต่างกันในแต่ละส่ วนของโครงสร้าง ดังแสดงในรู ปที่ 1 (มี
ความเสี ยหายรุ นแรงในเสาแต่ แผ่นพื้นยังคงมี สภาพค่ อนข้างดี ) ความแตกต่ างกันนี้ เป็ นผล
เนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความไม่ สม่าเสมอของคุณภาพวัสดุ ความไม่สม่าเสมอของ
ขนาดโครงสร้าง สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละส่ วนของโครงสร้าง เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี
เพื่อที่จะทานายความเสี ยหายของโครงสร้างในอนาคตได้อย่างถูกต้อง จะต้องพิจารณาถึงความ
แตกต่างกันของส่ วนต่างๆของโครงสร้าง จากผลการตรวจสอบโครงสร้างจริ ง ดังแสดงในรู ปที่
2 เป็ นตัวอย่างของผลการทดสอบประเมินกาลังอัดของคอนกรี ตของโครงสร้างจริ ง ณ ตาแหน่ง
ต่างๆ ด้วย Schmidt Hammer ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากาลังอัดของคอนกรี ตจะมีค่าตั้งแต่ 20MPa ถึง
58MPa ในการทานายระดับความเสี ยหายของโครงสร้างในอนาคต ต้องเริ่ มจากการพิจารณาถึง
สาเหตุของการเสื่ อมสภาพ ขั้นตอนของการเสื่ อมสภาพของโครงสร้าง สมการการคานวณ และ
ข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้างและข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโครงสร้างจริ ง มาประกอบกัน
เพื่ อ ให้ ส ามารถท านายระดับ ความเสี ย หายของโครงสร้ า งในอนาคตได้ อย่ า งแม่ น ย า
การดาเนิ นการบารุ งรักษาโครงสร้างตามผลการคาดการณ์สภาพความ เสี ยหายของโครงสร้าง
ในอนาคต สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ นหลายระดับ ตั้ง แต่ การตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม (Extensive
Inspection) การซ่ อมแซม (Repair) การเสริ มกาลัง (Strengthening) การปรับปรุ งในด้านความ
สวยงามของโครงสร้าง (Appearance Improvement) การฟื้ นความสามารถในการใช้งานได้ของ

โครงสร้ า งตามวัต ถุ ป ระสงค์ (Serviceability Restoration) การปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการให้บริ การของโครงสร้าง (Functionality Improvement) การจากัดระดับ
การใช้งานของโครงสร้าง (Restriction in Service) และการรื้ อทาลายโครงสร้าง (Demolition
and Removal) การตัดสิ นใจเลือกวิธีการและเวลาที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการเป็ นประเด็น
หลักของการวางแผนบารุ งรักษาโครงสร้าง ซึ่ งการพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของ
โครงสร้ า งสามารถช่ ว ยผูต้ ดั สิ น ใจในการเลื อกวิธี การบารุ ง รั ก ษาได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ยกตัว อย่างเช่ น การวางแผนการบารุ งรั กษาส าหรั บโครงสร้ า งคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ มีก าร
เสื่ อ มสภาพ เนื่ อ งจากผลของคลอไรด์ใ ห้เ หมาะสมตลอดอายุก ารใช้ง านของโครงสร้ า งที่
ต้องการ ที่สมมุติว่าเหลืออยู่อีก 57 ปี การวางแผนการบารุ งรักษาเริ่ มจากการรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของโครงสร้าง และดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลของโครงสร้างที่จาเป็ นในการทานาย
ความเสี ยหายใน อนาคต เช่ นระยะหุ ้มเหล็กเสริ ม กาลังอัดของคอนกรี ต ปริ มาณคลอไรด์ใน
คอนกรี ต เป็ นต้น จากข้อมูลที่ได้ จะสามารถทานายการกระจายตัวของระดับการเสื่ อมสภาพ
ของโครงสร้างในอนาคตได้โดย ใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบกับทฤษฎีความน่าจะ
เป็ น โดยรู ปที่ 3 แสดงตัวอย่างความเสี่ ยงที่โครงสร้างจะเกิดรอยร้าวเนื่องจากสนิมในเหล็กเสริ ม
ที่อายุต่างๆ ทั้งในกรณี ที่ปราศจากการบารุ งรักษา และในกรณี ที่โครงสร้างได้รับการซ่ อมแซม
หรื อปกป้ องด้วยวิธีการต่างๆกัน เช่น การซ่อมแซมส่ วนที่เสี ยหายเป็ นจุดๆ การซ่ อมแซมส่ วนที่
เสี ยหายเป็ นจุดๆ พร้อมทั้งการทาเคลือบผิว หรื อการซ่ อมแซมส่ วนที่เสี ยหายและป้ องกันการ
เกิ ด สนิ ม ด้วยศัก ย์ไฟฟ้ า ซึ่ ง โครงสร้ างไม่ ไ ด้รับการซ่ อ มแซมจะมี ค วามเสี่ ย งที่ จะเกิ ดความ
เสี ยหายสู งมาก เมื่อเทียบกับโครงสร้างที่ได้รับการซ่ อมแซม ในช่วงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่
จากผลการคาดการณ์ระดับความเสี ยหายของ โครงสร้างตามที่แสดงในรู ปที่ 3 เราสามารถ
ประเมิ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการซ่ อ มแซมโครงสร้ า งด้ว ยวิ ธี ต่ า งๆ และมู ล ค่ า เสี ย หายในกรณี ที่
โครงสร้างไม่สามารถทางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพได้ โดยค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมและความ
คงทนของโครงสร้างภายหลังการซ่อมแซมนั้นจะ แตกต่างกันไปตามวิธีการที่ใช้ โดยทัว่ ไปการ
ซ่อมแซมที่มีคุณภาพต่า อาจทาให้เกิดการเสื่ อมสภาพซ้ าภายในระยะเวลาอันสั้นและต้องมีการ
ซ่อมแซมเพิ่ม เติมในช่วงอายุการใช้งานของ โครงสร้างที่เหลืออยู่ ดังนั้นในการเลือกวิธีการ

ซ่ อ มแซมที่ เ หมาะสม จะต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาค่ า ใช้จ่ า ยระหว่า งการใช้ง านเช่ น เดี ย วกับการ
พิจารณาค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้างเริ่ มต้น รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานใน
กรณี ต่างๆ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า แม้ว่าไม่ มีค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมเกิดขึ้นในกรณี ที่โครงสร้ าง
ไม่ได้รับการ ซ่อมแซมตลอดอายุการใช้งาน แต่ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างใน
กรณี น้ ีจะมีค่าสู งที่สุด เนื่องจากมูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผูใ้ ช้งานไม่สามารถใช้งาน
โครงสร้ า งได้อ ย่างเต็มประสิ ทธิ ภ าพ ส่ วนในกรณี ที่มีก ารซ่ อ มแซมโครงสร้ างด้ว ยวิธี ก าร
ซ่ อมแซมเฉพาะจุดที่เสี ยหาย แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมจะถูกกว่าวิธีอื่นๆ แต่ความคงทน
ของโครงสร้างหลังการซ่อมแซมน้อยกว่าการซ่ อมแซมด้วยวิธีอื่น ดังนั้นจึงต้องมีการซ่ อมแซม
โครงสร้างอีกหลายครั้งตลอดอายุการใช้งานของโครง สร้าง ทาให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้
งานสู งกว่าการซ่อมแซมด้วยวิธีอื่นๆ และเมื่อพิจารณาการซ่ อมแซมและป้ องกันโครงสร้างจาก
การเกิดสนิ มด้วยศักย์ไฟฟ้ า แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมในแต่ละครั้งจะสู งกว่าวิธีอื่น แต่
เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการป้ องกัน สามารถลดอัต ราการเสื่ อ มสภาพและการ
ซ่ อมแซมโครงสร้างลงได้ ซึ่ งทาให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างที่ซ่อมแซม
ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วมี ค่ า ต่ า ที่ สุ ดในวิ ธี การซ่ อมแซมทั้ ง 3
แบบที่ ย กตั ว อย่ า งมานี้
จะ เห็ นได้ว่า การวางแผนการบารุ งรั กษาโครงสร้ า งโดยพิจ ารณาเฉพาะค่ าใช้จ่า ยของการ
ซ่อมแซม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั้นเป็ นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากโครงสร้างต้องอยู่
ในสภาวะใช้งาน และควรได้รับบารุ งรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป การพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
การใช้งานของโครงสร้างเป็ นวิธีที่เหมาะสมมากก ว่าในการวางแผนการบารุ งรักษาโครงสร้าง
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องใช้งบประมาณในการบารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น เรื่ อยๆใน
อนาคต ดังที่หลายๆประเทศเผชิ ญอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนั้นการพัฒนาองค์ความความรู ้ และความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนการบารุ งรักษาโครงสร้าง เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างมาก
เพื่อที่จะสามารถบารุ งรักษาสิ่ งก่อสร้างให้มีความปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ และประหยัดงบประมาณในการบารุ งรักษาลงได้
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รู ปที่ 1 ระดับความเสี ยหายที่แตกต่างกันในแต่ละส่ วนของโครงสร้าง

รู ปที่ 2 การกระจายตัวของข้อมูลการตรวจสอบประเมินกาลังอัดของคอนกรี ต ณ ตาแหน่งต่างๆของโครงสร้าง

รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบโอกาสการเกิดรอยร้าวเนื่ องจากสนิ มในเหล็กเสริ มของโครงสร้าง
ที่มีการบารุ งรักษาด้วยวิธีต่างๆ

รู ปที่4 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างที่มีการบารุ งรัษาด้วยวิธีต่างๆ

คอนกรีตสำหรับสิ่ งแวดล้ อมทะเล
(Marine concrete)
เรียบเรียงโดย
ผศ.ดร.ทวีชัย สำรำญวำนิช
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วิศวกรโยธาที่ทางานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กในทะเลหรื อในสภาพ
สิ่ งแวดล้อมทะเล เช่ น บริ เวณชายฝั่ งทะเล หรื อห่ างจากทะเลไม่ ม ากนัก มักพบปั ญหาการ
เสื่ อมสภาพของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กเร็วกว่าที่ควรเป็ น อันมาก ทาให้โครงสร้างมีอายุ
การใช้งาน (Service life) ที่ส้ ัน ทั้งนี้โดยมากเกิดเนื่องจากเหล็กเสริ มภายในคอนกรี ตเกิดสนิม
แล้ว ดัน ให้เ นื้ อ ของคอนกรี ต ที่ หุ้ม อยู่เ กิ ด การแตกร้ า วหลุ ด ร่ อ นเสี ย หาย ทาให้ต ้อ งสู ญ เสี ย
งบประมาณในการซ่ อมแซมบารุ งรักษาจานวนมาก ทั้งๆ ที่โครงสร้างดังกล่าวก็ใช้ปูนซี เมนต์
ต้านทานซัลเฟตในการก่อสร้าง สาเหตุที่ทาให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ส้ ันส่ วนหนึ่ งเป็ น
เพราะว่าผูท้ ี่ เกี่ยวข้องในงานก่ อสร้ างยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้ าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ตอ้ งเผชิ ญกับสภาพการทาลายที่รุนแรงของน้ าทะเล ทั้งนี้ ในน้ าทะเลมี
เกลือหลักๆ อยู่สองชนิดคือ เกลือคลอไรด์ (Cl-) และเกลือซัลเฟต (SO4-) ซึ่ งแต่เดิมวิศวกรมี
ความเข้าใจว่าคอนกรี ตสาหรับโครงสร้างที่อยูใ่ นสิ่ งแวด ล้อมทะเลต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ประเภทที่ห้า (Sulfate resisting Portland cement) ซึ่ งต้านทานซัลเฟตเท่านั้นเป็ น
ส่ วนผสมจึงจะป้ องกันความเสี ยหายต่อโครงสร้าง คอนกรี ตได้ แต่ความจริ งแล้วปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หา้ เหมาะกับการใช้ในงาน คอนกรี ตที่ตอ้ งเผชิญเกลือซัลเฟตเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น จะเห็นได้จากในปูนจะมีปริ มาณสารประกอบไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C3A) ต่ากว่า
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภทอื่ นๆ ทั้งนี้ เพื่อลดการเกิดสาร Ettringite ซึ่ งก่ อให้เกิดการ
ขยายตัวของคอนกรี ต และลดการสู ญเสี ยความสามารถยึดประสานของคอนกรี ตเนื่ องจากเกิด
การเปลี่ยนสาร C-S-H ให้เป็ นสาร M-S-H ที่ไม่มีความสามารถยึดประสาน แต่เราสามารถใช้
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่หา้ ในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ ม เหล็กที่ตอ้ งสัมผัสกับน้ าเสี ย
ในชุมชน หรื อในโครงสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยของโรงงานซึ่งมีเกลือซัลเฟต แต่ไม่มีเกลือคลอไรด์
ละลายอยู่ หรื ออาจใช้งานคอนกรี ตล้วนที่ตอ้ งเผชิญทั้งเกลือซัลเฟตและเกลือคลอไรด์กไ็ ด้ แต่
ไม่ มี เ หล็ก เสริ ม อยู่ภ ายในคอนกรี ต เช่ น พื้ น คอนกรี ต ล้ว นที่ ไ ม่ มี เ หล็ก เสริ ม แต่ สั ม ผัส กับ
สิ่ งแวดล้อมทะเล เป็ นต้น
มาถึ ง ตรงนี้ ผูอ้ ่ า นคงเกิ ด ค าถามว่ า แล้ว จะใช้ค อนกรี ต แบบไหนกับ โครงสร้ า ง
คอนกรี ต เสริ มเหล็กที่ตอ้ งอยู่ในสิ่ งแวดล้อมทะเลที่มีท้ งั เกลื อคลอไรด์และเกลือ ซัลเฟตล่ ะ
ค าตอบของค าถามนี้ มี ไ ด้ห ลายแนวทางทั้ง ปรั บปรุ ง ที่ ร ายละเอี ย ดของแบบก่ อ สร้ า ง หรื อ
ปรับปรุ งที่คุณสมบัติของคอนกรี ตที่ใช้กไ็ ด้ หรื ออาจใช้หลายๆ แนวทางประกอบกันก็ได้ เพื่อ
ทาให้ได้โครงสร้างคอนกรี ตที่มีอายุการใช้งานยาวนานตามที่ตอ้ งการ แนวทางเหล่านี้ ได้แก่
การเพิ่มระยะหุ ม้ เหล็กเสริ ม (Covering depth) ของคอนกรี ตในแบบก่อสร้างให้มากขึ้น เพื่อให้
ระยะทางที่เกลือคลอไรด์จะแทรกซึ มเข้าไปถึงผิวเหล็กมีค่ามากขึ้นซึ่ ง เป็ นการยืดอายุการใช้
งานของโครงสร้างให้มากขึ้น หรื อการลดอัตราส่ วนน้ าต่อปริ มาณวัสดุ ประสาน (Water to
binder ratio) ในคอนกรี ตให้ต่าลงมากๆ เพื่อให้เนื้อคอนกรี ตมีความพรุ นน้อยลง ซึ่ งจะทาให้ท้ งั
เกลื อซัลเฟตและเกลื อ คลอไรด์แ ทรกซึ มเข้า ไปได้ยากขึ้ น หรื อการปรั บปรุ งคุ ณสมบัติของ
คอนกรี ตด้วยการเลือกใช้วสั ดุ ประสานที่ตา้ นทาน ทั้งการเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตเนื่ องจาก
เกลือซัลเฟตและการเกิดสนิมของเหล็ก เสริ มเนื่องจากเกลือคลอไรด์ดว้ ย ซึ่งวัสดุประสาน

ดังกล่าวคงไม่ใช่ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ ห้า ดังเหตุ ผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หา้ ต้าน ทานเฉพาะเกลือซัลเฟต แต่เราอาจใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่หนึ่ง (Ordinary Portland cement) ผสมกับเถ้าลอย (Fly ash) โดยใช้เถ้าลอย
แทนที่บางส่ วนของวัสดุประสานในอัตราส่ วนที่เหมาะสม จะทาให้ได้คอนกรี ตมีความพรุ นต่า
เนื่ องจากผลผลิตจากปฏิกิริยาปอซโซลานิ กของ เถ้าลอยไปเติมเต็ม ช่ องว่างในคอนกรี ต และ
เพิ่มความสามารถยึดจับเกลือคลอไรด์ในคอนกรี ตไม่ให้เคลื่อนที่สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ เถ้าลอยใน
บ้า นเราก็มี หลายชั้น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม (มอก.) วิศ วกรจึ ง ต้อ ง
เลื อ กใช้อ ย่า งเหมาะสมด้วย สรุ ปได้ว่าการก่ อสร้ า งโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาหรั บ
สิ่ งแวดล้อมทะเลจึง ต้องพิจารณาป้ องกันทั้งปั ญหาการทาลายคอนกรี ตโดยเกลือซัลเฟตและ
ปั ญหาการเกิด สนิ มของเหล็กเสริ มโดยเกลือคลอไรด์ควบคู่กนั ไปพร้อมกัน ซึ่ งอีกไม่นานจะมี
การออกประมวลข้อบังคับอาคาร (Building code) ฉบับใหม่ โดยกรมโยธาธิ การและผังเมือง
ซึ่ งมีรายละเอียดความคงทนของคอนกรี ต (Durability of Concrete) ที่สาคัญไว้ให้วิศวกรโยธา
ได้ใช้อา้ งอิงในทางานก่อสร้าง เพื่อให้ได้โครงสร้างคอนกรี ตที่ท้ งั แข็งแรงและคงทนครับ

รู ปที่ 1 โครงสร้างคอนเสริ มเสริ มเหล็กในสิ่ งแวดล้อมทะเลของไทย

รู ปที่ 2 ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริ มในเสาตอม่อของท่าเทียบเรื อจนทาให้คอนกรี ตหัวเสา
แตกร้าว

เทถนนแล้ วทำไมแตกร้ ำว
เรียบเรียงโดย ดร. ปัณฑ์ ปำนถำวร
บทนำ
การแตกร้าวของถนนนั้นมักจะ เกิดขึ้นขณะที่คอนกรี ตกาลังแข็งตัว หรื อเป็ นที่
รู ้จกั กันในเชิ งวิชาการคอนกรี ตว่า การแตกร้ าวเนื่ องจากการหดตัวแบบพลาสติ ก (Plastic
Shrinkage Cracking) ซึ่งนอกจากมีโอกาสสู งที่จะเกิดกับงานถนนแล้ว ยังเกิดกับงานประเภท
พื้นที่อยู่กลางแจ้งอื่นได้อีกด้วย อาทิ พื้นอาคาร, ดาดฟ้ า และลานประเภทต่างๆ เป็ นต้น การ
แตกร้าวในลักษณะนี้ จะไม่มีรูปแบบที่แน่ นอน ต่างกับการแตกร้าวเนื่ องจากคอนกรี ตหดตัว
แบบแห้งซึ่ งจะเป็ นเส้นค่อนข้างตรง และยาวที่มกั จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการตัดรอยต่อที่ถูกต้อง
สาเหตุของการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติก
การที่ ค อนกรี ต เกิ ด การแตกร้ า วแบบนี้ มี ส าเหตุ ม าจากคอนกรี ต หดตัว อย่า ง
เฉี ยบพลันในช่วงที่ยงั อยูใ่ นสภาพยังไม่แข็ง ตัว (Pre-hardened Stage) ซึ่ งคอนกรี ตในช่วงนี้
แทบจะไม่มีความสามารถในการรับแรงเค้นที่เกิดจากแรงดึง (Tensile Stress) ซึ่ งแรงเค้น
เกิดขึ้นขณะที่คอนกรี ตมีการหดตัว เมื่อแรงเค้นนี้เกิดมากเกินกว่าที่คอนกรี ตสามารถรับได้ ก็
จะเกิดการแตกร้าว ดังที่แสดงไว้ในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 – รอยแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติก

ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลให้คอนกรี ตเกิดการแตกร้าวแบบนี้ มีอยู่ดว้ ยกันมากมาย แต่จะสรุ ปเป็ นข้อ
ได้ 6 ปัจจัยหลักดังนี้
1. อุณหภูมิอากาศ – เมื่อเข้าฤดูร้อนอุณหภูมิอากาศเริ่ มสู งขึ้น ส่ งผลให้คอนกรี ตมีการสู ญเสี ย
น้ าที่ผิวหน้าอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งทาให้คอนกรี ตที่ผิวหน้ามีการหดตัวอย่างเฉี ยบพลัน จึงเสี่ ยงกับ
การแตกร้าว
2. น้ ายาผสมคอนกรี ต – การใช้น้ ายาหน่วงที่มากเกินความจาเป็ นจะทาให้ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่
ชะลอตัวลง มากเกินไป ซึ่งส่ งผลให้คอนกรี ตพัฒนากาลังดึง (Tensile Strength Development)
ได้ไม่ทนั กับการหดตัวของคอนกรี ตที่ผวิ หน้า

3. ความชื้ นสัมพัทธ์ – การมีความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่สูงในประเทศไทยช่ วยให้คอนกรี ต
สู ญเสี ยน้ าให้ กับสิ่ งแวดล้อมช้าลง ซึ่ งช่ วยลดความเสี่ ยงที่คอนกรี ตจะเกิดการแตกร้าว แต่
ในช่ วงฤดูหนาวอากาศจะมีความชื้ นสัมพัทธ์ต่ากว่า จึงทาให้คอนกรี ตอาจสู ญเสี ยน้ าให้กบั
สิ่ งแวดล้อมเร็วขึ้น จึงเสี่ ยงกับการแตกร้าวได้ง่าย
4. ลม – ลมเป็ นปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่ ง นอกเหนื อจากอุณหภูมิของอากาศและ
ความชื้ นสัมพัทธ์ที่กล่าวมา สาหรับลมซึ่ งมีความเร็ วกว่า 8 กม./ชม. จะส่ งผลกระทบกับการ
สู ญเสี ยน้ าที่ผวิ หน้าคอนกรี ตได้อย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อรวมกับอุณหภูมิอากาศ
ที่ร้อนจัดหรื อความชื้นสัมพัทธ์ ที่ต่า
5. ปริ มาณปูนซี เมนต์ – ปริ มาณของปูนซี เมนต์ในส่ วนผสมที่มีมากเกินไป จะส่ งผลกระทบ
ต่อการแตกร้าวของคอนกรี ตได้สองลักษณะ โดยในลักษณะแรกจะทาให้คอนกรี ตมีความ
ร้อนสู งจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซึ่ งเป็ นผลให้น้ าที่อยู่ในคอนกรี ตระเหยไปอย่างรวดเร็ ว ใน
ลัก ษณะที่ ส องอนุ ภ าคของปู น ซี เ มนต์ซ่ ึ ง มี ข นาดเล็ก มาก สามารถสร้ า งความทึ บน้ า ของ
คอนกรี ตได้ค่อนข้างดี จะส่ งผลให้น้ าที่อยูใ่ นส่ วนข้างล่างของพื้นถนนขึ้นมาชดเชยน้ าที่เสี ย
ไปจาก ผิวหน้าได้ชา้ จนอาจไม่ทนั การณ์ หรื ออัตราการระเหยของน้ ามากกว่าอัตราการชดเชย
6. ปริ มาณน้ า – ปริ มาณน้ าในคอนกรี ตเป็ นตัวแปรที่สาคัญกับกาลังอัดและการหดตัวของ
คอนกรี ต เมื่อปริ มาณน้ าในส่ วนผสมมีมากเกินไปก็จะส่ งผลให้คอนกรี ตมีกาลังอัดลดลง และ
ยังทาให้คอนกรี ตมีการหดตัวแบบแห้ง (Drying Shrinkage) สู งขึ้นด้วย ในทางกลับกันหาก
ปริ มาณน้ าในส่ วนผสมมีนอ้ ยจนเกินไป ก็ทาให้คอนกรี ตมีน้ าไม่เพียงพอที่จะขึ้นมาชดเชยน้ า
ที่เสี ยไปจากผิวหน้า

7. ปริ มาณเถ้าลอย – การใช้เถ้าลอยเป็ นส่ วนผสมในคอนกรี ตมีผลดีมากกว่าผลเสี ยหากเถ้า
ลอยที่ใช้มี คุณภาพดี ซึ่งทาให้การพัฒนากาลังอัดหลัง 50 วันเพิ่มขึ้น ทาให้คอนกรี ตทึบน้ าขึ้น
และยังทาให้ความทนทานต่อซัลเฟตกับคลอไรด์เพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อใช้ในปริ มาณที่สูงจะทา
ให้หน่ วงการก่อตัวของคอนกรี ต ซึ่ งเป็ นเหตุให้ระยะเวลาของการพัฒนากาลังอัดในช่ วงแรก
ยาวขึ้น กาลังอัดในระยะแรกต่าลง และความทนทานต่อการขัดสี ลดลง หากต้องการใช้เถ้า
ลอยในงานถนน ควรทาการบ่มคอนกรี ตให้ถูกวิธีเพื่อช่ วยป้ องกันการสู ญเสี ยน้ า โดยเฉพาะ
ในระยะเวลาที่คอนกรี ตยังไม่ก่อตัว
การป้ องกันการแตกร้าวแบบ Plastic Shrinkage
การป้ องกันปั ญหาการแตกร้าวอาจแยกความรับผิดชอบได้เป็ นสองส่ วน ในส่ วนของผูผ้ ลิต
สามารถทาได้หลายแนวทาง ดั้งนี้
แนวทางแรกคื อ การก าหนดมาตรฐานการผลิ ต คอนกรี ต ส าหรั บ เทงานพื้ น
กลางแจ้งที่คอนกรี ต มีโอกาสสู ญเสี ยน้ าที่ผิวหน้าในปริ มาณมากอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ปริ มาณ
น้ าในการผสมที่พอเหมาะ คือมีอตั ราส่ วนของน้ าต่อวัสดุประสานโดยน้ าหนักที่อยู่ระหว่าง
0.38 ถึง 0.45 และหลีกเลี่ยงการใช้น้ ายาผสมคอนกรี ตที่มีคุณสมบัติในการหน่วงการเกิดปฏิ
กิริยาไฮเดรชัน่ (น้ ายาผสม Type D) และหากเป็ นไปได้ไม่ควรใช้น้ ายาผสม Type Gเพราะ
ออกแบบปริ มาณการใช้ให้เหมาะกับงานได้ยาก แต่หากมีความจาเป็ นต้องรักษาความสามารถ
ในการเทได้ ต้องออกแบบคอนกรี ตให้มีระยะเวลาการก่อตัวที่ไม่ยาวเกินไป โดยพิจารณาการ
สู ญเสี ยค่ายุบตัวคอนกรี ตให้สอดคล้องกับอัตราการเทคอนกรี ต
แนวทางที่สองคือการวางแผนการจัดส่ งคอนกรี ตให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดย
การลดเวลาในการจัด ส่ ง ให้เ หลื อ น้อ ยที่ สุ ด ไม่ ว่า จะเป็ นการขออนุ ญ าตตั้ง โรงงานผสม
ชัว่ คราวภายในบริ เวณโครงการก่อสร้าง หรื อใกล้ที่หน้างาน หรื อการขอความอนุเคราะห์จาก

ลูกค้าให้ปรับปรุ งเส้นทางสัญจรเพื่ออานวยความ สะดวกแก่รถโม่ ซึ่ งเป็ นการลดเวลาที่ใช้ใน
การเดินทาง
แนวทางที่สามคือ ส่ วนผสมที่ใช้ตอ้ งเชื่ อมัน่ ได้ว่าใช้ปูนซี เมนต์ในปริ มาณที่นอ้ ย
ที่สุด แต่ตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนด และสามารถทางานได้ดีในขณะเท
แนวทางที่สี่คือการหลีกเลี่ยงการใช้ทรายที่มีความละเอียดมาก ซึ่ งทรายที่ละเอียด
มากจะไปขัดขวางช่องทางเดินของน้ า ทาให้น้ าที่อยูส่ ่ วนล่างของพื้นขึ้นมาชดเชยน้ าที่สูญเสี ย
ไปจากผิวหน้าได้ยากขึ้น
แนวทางที่หา้ คือการนาวัสดุหรื อสารผสมเพิ่มเข้ามาช่วยโดยเฉพาะวัน ที่มีอากาศ
ร้อนจัดมาก แต่วสั ดุหรื อสารผสมเพิ่มเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับส่ วนผสมตัว หลัก
อาทิ การใช้ Polypropylene Fiber เพื่อเพิ่ม Tensile Strength ให้กบั คอนกรี ต โดยใช้ใน
อัตราส่ วนร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนักของปูนซี เมนต์ หรื อการใช้ Methylcellulose เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอุม้ น้ าของคอนกรี ต โดยใช้ในอัตราส่ วนร้อยละ 0.02 โดยน้ าหนักของ
ปูนซีเมนต์
ในส่ วนของผูบ้ ริ โภคสามารถทาได้หลายแนวทาง ดั้งนี้
แนวทางแรกคือการวางแผนงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอย่างสู งสุ ด และ
ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิภาพและเพียงพอกับปริ มาณและอัตรา การเทของคอนกรี ต
ที่สั่ง รวมถึงการจ้างแรงงานที่ มีความชานาญในจานวนที่ พอเพียง เพื่อให้การเทคอนกรี ต
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและคอนกรี ตยังคงอยูใ่ นสภาพสด
แนวทางที่ ส องคื อ การเอื้ อ อ านวยความสะดวกให้ก ับ รถโม่ ที่ จ ัด ส่ ง คอนกรี ต
เพื่อให้รถใช้เวลาในการรับส่ งน้อยที่สุด หากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการ

คอนกรี ตในปริ มาณที่สูงและภายใน โครงการมีเนื้อที่ว่างพอ ควรพิจารณาอนุญาตให้บริ ษทั ฯ
สามารถติ ด ตั้ งโรงงานผสมคอนกรี ตภายในบริ เวณ โครงการเป็ นการชั่ ว คราว
แนวทางที่สามคือการควบคุมการทางานให้เป็ นไปตาม มาตรฐานและข้อกาหนด เช่ นอาจมี
การใช้น้ า ยาบ่ ม ฉี ดที่ ผิว หน้าหากคอนกรี ตอยู่ใ นสภาวะแวดล้อ มที่ ไม่ รุ น แรงนัก แต่ หาก
คอนกรี ตอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่นลมที่พดั ด้วยความเร็วเกิน 8 กม./ชม. การใช้น้ ายา
บ่มอาจเป็ นมาตราการป้ องกันที่ไม่พอเพียง ควรใช้แผ่นพลาสติกคลุมปิ ดผิวคอนกรี ตทันที
หลังการปาดหน้า หากไม่สามารถหาแผ่นพลาสติกได้ อาจใช้กระสอบป่ านชื้นคลุมแทน เช่น
ที่แสดงไว้ในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 – การบ่มคอนกรี ตโดยกระสอบป่ าน
แนวทางที่ สี่ คื อ การวางแผนงานให้ ล ดความรุ น แรงที่ มี ผ ลกระทบมาจาก
สิ่ งแวดล้อมได้ มากที่สุด ในกรณี ของโครงการนี้ อาจมีการศึกษาพฤติกรรมของลมว่าพัดจาก
ทิ ศ ใด ช่ ว งเวลาใดจะสงบที่ สุ ด และอุ ณ หภู มิ อ ากาศที่ ไ ม่ สู ง มาก และวางแผนการเทให้
สอดคล้องกับช่วงเวลานั้น

แนวทางที่ ห้า ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งที่ มี ความสาคัญที่ สุด ในขณะเดี ยวกันอาจมี ความ
เป็ นไปได้นอ้ ยที่สุด คือการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ ออกแบบส่ วนผสมที่เหมาะสมกับการใช้
งานของโครงการ โดยมี ข ้อ กาหนดแค่ คุณ สมบัติ ห รื อ ความสามารถ (Performance-based
Specification) ของคอนกรี ต
ข้ อสรุป
การแตกร้ า วของถนนหรื อ พื้ น คอนกรี ต นั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ส ามารถป้ องกัน มิ ใ ห้
เกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก แต่กค็ วรมีการร่ วมมือกันทั้งผูผ้ ลิตคอนกรี ตและผูบ้ ริ โภค และเมื่อมีการ
แตกร้าวเกิดขึ้นก็มิได้หมายความว่าโครงสร้างนั้นจะไม่ทนทานตาม ที่ผอู ้ อกแบบได้กาหนด
เอาไว้ ส่ วนใหญ่การแตกร้าวแบบนี้เป็ นการแตกร้าวโดยผิวเผิน หรื อ Cosmetic ซึ่ งไม่มีความ
จาเป็ น

เทคอนกรีตหน้ าฝน
ผศ.ดร. สมิตร ส่ งพิริยะกิจ

กำลังเข้ำหน้ำฝน ปั ญหำในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงก็มกั จะเกิดขึ้น เยอะแยะนะครับ
คนงำนกลับบ้ำนทำนำ ทำสวน ฝนตก ฟ้ ำร้ อง ไฟฟ้ ำดับ ไฟฟ้ ำดูด สำรพัด ช่ วงนี้ ขำ้ วรำคำดี
แรงงำนคงขำดแคลนมำกเป็ นพิเศษ
มีคำถำม ถำมมำเกี่ยวกับกำรเทคอนกรี ตในหน้ำฝน ว่ำควรเตรี ยมตัวอย่ำงไรบ้ำงถึง
จะได้คอนกรี ตที่เทแล้วมีคุณภำพ (ดี) สม่ำเสมอ ผมพอจะเล่ำให้ฟังได้บำ้ งเป็ นเกร็ ดเล็กเกร็ ด
น้อยนะครับ
ก่ อ นอื่ น ส ำหรั บ หน่ ว ยงำนที่ ผ สมคอนกรี ตเอง ก็ ค วรที่ จ ะซ่ อ มแซมโรงเก็ บ
ปูนซี เมนต์ให้มิดชิด ไม่ให้น้ ำท่วมถึง หรื อมีฝนสำดเข้ำมำได้ มีผำ้ ใบพื้นใหญ่พอที่จะคลุมกอง
หิ น กองทรำยในเวลำฝนตก เพื่อไม่ให้ปริ มำณควำมชื้ นในมวลรวมเปลี่ยนแปลงมำกเกินไป
อย่ำงไรก็ตำมควรที่จะต้องตรวจสอบควำมชื้ นในมวลรวมอย่ำงสม่ำเสมอเช่ นกัน ไม่เช่ นนั้น
อัตรำส่ วนน้ ำต่อปูนซี เมนต์กจ็ ะแปรปรวน และทำให้คอนกรี ตมีกำลัง และควำมสำมำรถเทได้
ไม่คงที่ สำหรับหน่วยงำนที่ใช้คอนกรี ตผสมเสร็ จก็หมดห่ วงในเรื่ องนี้ เพรำะแพล้นท์คอนกรี ต
ก็จะดูแลเรำในเรื่ องนี้แทน (อย่ำงน้อยเรำก็ควรตรวจสอบค่ำควำมยุบตัวของคอนกรี ตที่มำส่ งนะ
ครับ ว่ำเหลวเกินไปหรื อเปล่ำ)
ก่อนกำรเท ควรตรวจดูสำยไฟฟ้ ำ ที่ผำดไม้แบบเหล็ก ดูควำมแข็งแรงของท่อส่ ง
คอนกรี ต วำงแผนกำรเท จะถอยหลังเท หรื อจะเทจำกซ้ำยไปขวำ ดูช่องระบำยน้ ำบนไม้แบบ
พื้น คำน เสำ โดยเฉพำะสองอย่ำงหลัง ผมเคยเห็นไม่แบบเสำ คำน ที่เข้ำแบบได้ดีมำกจนน้ ำเข้ำ
ไปขังได้เป็ นคืบ เป็ นศอก ในกำรเทคอนกำรฐำนรำก คำนคอดิน ก็ตอ้ งทำบ่อดูดน้ ำ ไว้ดกั ให้น้ ำ

ไหลไปรวมกันเพื่อให้ดูดน้ ำออกได้ง่ำย (เตรี ยมปั้ มน้ ำที่มีน้ ำมันพร้อมไว้ดว้ ยนะครับ ไม่ง้ นั ต้อง
ใช้หลอดกำแฟดูดน้ ำออก) ทำงเข้ำเทคอนกรี ตก็ตอ้ งถม ซ่อมแซม ทำทำงระบำยน้ ำ อย่ำให้น้ ำขัง
บนผิวจำรจรได้ เหล่ำนี้ จะลดค่ำแรง ค่ำโอที ลดเวลำในกำรทำงำนหน้ำฝนได้อย่ำงคำดไม่ถึง
ครับ
ระหว่ำงเทคอนกรี ตก็ตอ้ งเตรี ยมรับสถำนกำรณ์ฝนตก มีผำ้ ใบกันฝนที่มำกพอที่จะ
คลุมคอนกรี ตได้ท้ งั พื้นที่ (ถึงแม้คอนกรี ตบำงส่ วนจะเทไปแล้วเป็ นชัว่ โมงก็ตำม ก็ยงั ต้องกำร
กำรปกป้ องผิวเพื่อ ไม่ให้น้ ำฝนชะเอำมอร์ ตำ้ ร์ หลุดร่ อนออกไป หรื อเพิ่มปริ มำณน้ ำที่ผิวหน้ำ
คอนกรี ต) ที่ หน่ วยงำนก่ อสร้ ำงก็ควรเตรี ยม ปูนซี เมนต์ ทรำย ไว้บำงส่ วนเพื่อใช้ซ่อมแซม
ผิวหน้ำคอนกรี ตที่ เสี ยหำยในทันที ที่ฝนหยุดตก กำรมี ผำ้ ใบกัน ฝนที่ พอเพียงช่ วยให้งำนเท
คอนกรี ต ระหว่ ำ งฝนตกท ำงำนได้ง่ ำ ยขึ้ น ใช้เ วลำรอกำรตกแต่ ง ผิ ว น้อ ยลง ลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
นอกจำกนี้ ควรเตรี ยมไม้แบบ เตรี ยมเหล็กเสริ มพิเศษ สำหรับกำรหยุดเทคอนกรี ตกะทันหัน
ตลอดหน้ำฝนก็คงได้ใช้ เตรี ยมไว้ไม่เสี ยหำยครับ

สุ ดท้ำยก็เป็ นเรื่ อง ของ กำรบน บำน ศำล กล่ำว หละครับใครมีสูตรไหน ตะไคร้หวั ทิ่ม หัวลง
ใช้ได้ผลก็ลองดู ที่สำคัญนำยช่ ำงคนไหน สำบำนไว้เยอะ อย่ำขึ้นหน้ำงำนขณะฝนตกนะครับ
เดียวฟ้ ำจะผ่ำเอำ!

ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การเสริมกาลังโครงสร้ างด้ วยระบบ Carbo Stress
เรียบเรียงจากบทความเรื่อง “Strengthening of Structures with CarboStress
System” โดย F.Fischli ,R.Cle’nin, A. De Silva และ P.Chaem- mangkang” จาก
Asia-Pacific Conference on FRP in Structures(APFIS 2007) 2007 International
Institute for FRP in Construction

ในปั จจุ บนั มี โครงสร้ า งที่ สร้ า งเสร็ จแล้วและใช้ง านมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง เป็ น
จานวนมาก โครงสร้างเหล่านี้อาจแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะ ขนาด อายุ และ สภาพการใช้
งาน บ่อยครั้งที่เจ้าของโครงสร้างอาจมีความจาเป็ นต้องเสริ มกาลังเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง
การใช้งานที่ต่างไปจากที่ออกแบบไว้เดิม หรื อจาเป็ นต้องเสริ มกาลังอาคารเก่าที่เสื่ อมสภาพไป
ให้มีขีดความสามารถตามที่ ออกแบบไว้ และเทคโนโลยีใน การก่อสร้างที่พฒั นาอย่างต่อเนื่อง
ในปั จจุ บนั ทั้งทางด้านวัสดุ และเทคนิ คการทางาน ทาให้ผูใ้ ช้มีทางเลื อกที่ จะรองรั บความ
ต้องการมากขึ้น CarboStress ก็เป็ นหนึ่งในคาตอบเหล่านั้น
เทคนิคในการเสริ มกาลังโครง สร้างอาจแบ่งเป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ คือระบบเชิ ง
รับ หรื อ Passive และ ระบบเชิ งรุ ก หรื อ Active ซึ่ งเกณฑ์การจาแนกนั้นขึ้นอยู่กบั ว่าน้ าหนัก
บรรทุกนั้นมีปฏิสัมพันธ์ (interact) กับวัสดุเสริ มกาลังอย่างไร
สาหรับเทคนิคที่เป็ นระบบเชิงรับนั้น วัสดุเสริ มกาลังจะเริ่ มทาหน้าที่รับแรงต่อเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างหรื อมีการเสี ยรู ปเพิม่ ขึ้นหรื อมีน้ าหนักบรรทุกใหม่เพิม่ ขึ้นซึ่งลักษณะ

เช่ นนี้ เป็ นเทคนิ คที่ ใช้ในวิธีการเสริ มกาลังหลายวิธี และตัวอย่างหนึ่ งที่ ใช้กนั แพร่ หลายใน
ปั จจุบนั คือการเสริ มกาลังแบบ Bonded – non prestressed Carbon Fiber Reinforced Polymer
(CFRP) อย่างไรก็ดี ในบางครั้งวิธีการเช่ นนี้ อาจประยุกต์ใช้ไม่ได้ เนื่ องจากโครงสร้างเดิมอาจ
เกิ ด หน่ ว ยแรงที่ สู ง มากเกิ น ไป เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงน้ า หนัก ท าให้ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ การ
ประยุกต์ใช้เทคนิ คของระบบเชิ งรับ การเลี่ยงปั ญหาเช่ นนี้ อาจทาได้โดยใช้เทคนิ คการซ่ อมที่
ประยุกต์ใช้ระบบเชิง รุ ก เช่น ระบบ CFRP แบบอัดแรงก่อน ซึ่ งสามารถลดหน่วยแรงที่เกิดขึ้น
ทันทีโดยการแบ่งรับน้ าหนัก
บริ ษทั Sika และบริ ษทั VSL ได้ร่วมกันพัฒนาระบบอัดแรงทีหลัง ซึ่ งใช้วสั ดุ
CFRP เป็ นวัสดุหลักที่เรี ยกว่าระบบ CarboStress ระบบที่พฒั นาขึ้นนี้มีหลักการให้ชิ้นส่ วนรับ
แรงดึงเป็ นแผ่น CFRP ยึดอยูใ่ นตัวยึด CFRP โดยมีแท่นยึด (Non Stressing หรื อ dead end) และ
อุปกรณ์ถ่ายแรง (Stressing load-Transfer) ซึ่งใช้ได้กบั งานทุกลักษณะที่ตอ้ งการเสริ มกาลังโดย
การให้แรงดึงจากภายนอก
ระบบนี้ สามารถใช้ได้กบั ระบบ Bonded หรื อ Unbounded ที่ประยุกต์ใช้กบั การ
เสริ มกาลังโครงสร้ างสาคัญ ๆ หลายลักษณะ เช่ น สะพานโรงงานอุ ตสาหกรรม อาคารสู ง
อนุ สาวรี ย ์ หรื อโครงสร้างที่ตอ้ งการเสริ มกาลังเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว รวมถึงโรงงาน
พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่ งเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้ระบบนี้
เนื้ อหาในบทความนี้ เป็ นรายงานการพัฒนาระบบดังกล่าว โดยกล่าวถึงคุณลักษณะของระบบ
ข้อได้เปรี ยบและการประยุกต์ใช้งานจริ ง
การพัฒนาระหว่าง ปี คศ. 1999-2001 ซึ่ งเป็ นช่วงแรกของการพัฒนา หน่วยวิจยั ใน
Swiss Federal (Institute of Technology) ในเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ดาเนินการ
ท ด ส อ บ ชิ้ น ตั ว อ ย่ า ง จ า น ว น ม า ก โ ด ย มุ่ ง ป ร ะ เ ด็ น ไ ป ที่ หั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ ดั ง นี้
- การทดสอบในระยะสั้นโดยใช้แผ่น CFRP ที่มีลกั ษณะต่าง ๆ (ขนาด 80 มม. X 2.4 มม. และ
60 มม. X 2.4 มม. ) ร่ วมกับหัวยึดที่ทาจากเหล็กและพลาสติก

- การทดสอบแรงดึงซ้ า ๆ เป็ นวงรอบ (load – cycle Tensile Test)
- การทดสอบรับแรงดึงในระยะยาว
- พฤติกรรมการถ่ายแรงจากอุปกรณ์ถ่ายแรงเข้าสู่ คอนกรี ต
- การทดสอบการถ่ายแรงจากแผ่น CFRP เข้าสู่ หวั ยึด CFRP
ใน ปี 2004 ได้มีการทดสอบเพิม่ เติมอีกหลายลักษณะที่ School of Engineering and
Architecture ใน How/Lucerne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ดงั นี้
- การทดสอบการติดตั้งลักษณะต่าง ๆ เช่นการติดตั้งในระดับเหนือศีรษะ (Overhead placing)
และการใช้มอร์ตาร์ยดึ อุปกรณ์ถ่ายแรง
- การทดสอบการรับแรงดึงถึงระดับที่เกิดการระเบิด
- การทดสอบอุปกรณ์ถ่ายน้ าหนักจนถึงกาลังประลัย
ระบบ CarboStress
ใน ระบบ CarboStress ซึ่งใช้แผ่น CFRP ยึดฝังในหัวยึด (หรื อ Stresshead) ทั้งสองปลายนั้น หัว
ยึดจะถูกจับยึดอยูใ่ นอุปกรณ์ถ่ายแรงซึ่งเป็ นเหล็กและเป็ นตัวยึดและถ่าย แรง Prestressed ใน
โครงสร้าง โดยมีรายละเอียดวัสดุ ภาพอุปกรณ์และการติดตั้งดังแสดงในรู ปที่ 1 ตารางที่ 1 และ
รู ปที่ 3 ตามลาดับ

รู ปที่ 1 ภาพอุปกรณ์ถ่ายแรงของระบบ CarboStress (ก)ภาพด้านข้าง (ข)ด้านบน

วิธีการประยุกต์ใช้แผ่น CFRP แบบ ยึด-อัดแรง ในระบบ CarboStress อาจสรุ ปได้ดงั นี้
1. เตรี ยมพื้นผิวคอนกรี ตด้วยวิธีเช่นเดียวกับที่ใช้สาหรับระบบแผ่น CFRPแบบยึดติดอีพอกซี
ทัว่ ไป
2. ยึดติดแผ่น CFRP กับหัวยึด CFRP หัวยึดที่ได้รับการออกแบบที่เหมาะสมจะป้ องกันความ
ผิ ด พลาดในการท างานได้ และท าให้ ร อยต่ อ มี ขี ด ความสามารถรั บ แรงตามต้อ งการได้
กระบวนการยึดส่ วนนี้กระทาในโรงงานที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้การยึดแผ่น CFRP
จากปลายถึงปลาย เข้ากับหัวยึดนั้นจะต้องมีการวัดขนาดจากหน้างานมาก่อน
3. ติดตั้งหัวยึดเข้ากับโครงสร้างคอนกรี ตที่ตอ้ งการเสริ มกาลังโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายแรงแบบ
Stressing/ nonStressing (รู ป 2a – 2e)
4. ใช้วสั ดุอีพอกซี เคลือบยึดแผ่น CFRP กับผิวหน้าคอนกรี ตด้วยวิธีแบบเดียวกับการใช้แผ่น
CFRPในงานปกติ (รู ป 2c)
5. ใช้เครื่ องดึงไฮดรอลิกให้แรงดึงต่อแผ่น CFRP ที่หวั ยึดโดยควบคุมการให้แรงก่อนด้วยมาตร
วัด เช่ นเดียวกับวิธีการอัดแรงก่อนตามปกติ เมื่อแล้วเสร็ จให้วดั ระยะยึดของแผ่น CFRP และ
เปรี ยบเทียบกับค่าที่คานวณตามทฤษฎี
6. ถอดอุปกรณ์ให้แรงออก

7. กดแผ่น CFRP ให้แนบผิวคอนกรี ตด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้สาหรับแผ่น CFRP ทัว่ ไป ระบบ
Carbo Stress นี้ใช้ได้กบั ระบบ Unbonded- prestressed CFRP ด้วย และในกรณี น้ นั อาจข้าม
ขั้นตอนที่ 1, 4 และ 7 ได้

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ระบบ CarboStress

ตารางที่ 1 ข้อมูลของระบบ CarboStress

CarboDur CFRP Plate
Dimensions(WidthXThickness)
Cross-sectional area
Tensile Strength, min.
Nominal Breaking Load
E-Modulus, min.
Elongation at Break, min.

S64
60mmX2.4mm
144mm2
2800N/mm2
400kN
165,000 N/mm2
1.7%

CFRP Anchor Head (StressHead)
Dimensions(WidthXLength)
Weight
Tension Force, P0
Tensile Strength at P0
Pre-strain at P0
Guaranteed Maximum Anchor
Force,Pmax.
-Strain at Maximum Anchor Force,P max.

StressHead 220
60/80 mmX110mm
0.55kg.
220kN
1540 N/mm2
0.95%
300kN
1.3%

รู ปที่ 3 หัวยึดแผ่นCFRP ในระบบ CarboStress (StressHead 220)
ระบบการยึด
แนวคิดของแท่นยึดแบบ non - Stressing (fixed) และแบบ Stressing (รู ป 4a – 4b)
ซึ่ งมีอุปกรณ์ถ่ายแรงนั้นมาจากแนวคิดของการประยุกต์ใช้ระบบที่ง่ายและการใช้ที่ยืดหยุน่ ได้
สาหรับงานทุก ๆ โครงการ

ทั้งนี้แรงที่ถูกดึงก่อน (prestressing force) จะถ่ายเข้าสู่ โครงสร้างคอนกรี ตด้วยอุปกรณ์เหล็กที่มี
รู ปทรงด้านข้างเป็ นทรงกลม (circular steel profile) ที่ทาหน้าที่เสมือนตัวถ่ายแรง โดยอุปกรณ์
ดัง กล่ า วมี เ ส้ น ผ่า ศู น ย์ก ลาง 125 มม. และยาว 255 มม. วางอยู่ใ นรู ที่เ จาะเตรี ย มไว้
อย่างไรก็ดีอาจมีการปรับใช้อุปกรณ์ถ่ายแรงรู ปทรงอื่นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของ
งานแต่ละโครงการดังแสดงในรู ปที่ 5 โดยทัว่ ๆ ไปแล้วมักใช้การปรับผังให้กดต่าลง 35 มม.
เพื่อติดให้แผ่นCFRP มีระดับใกล้เคียงกับผิวคอนกรี ตมากที่สุด โดยอาจใช้ร่วมกับ Sika dur 330
หรื อไม่กไ็ ด้ ในกรณี ของระบบ bonded และ Unbonded ทั้งนี้ ในกรณี ที่หวั ยึดมีขนาด 60 มม.
สาหรับโครงสร้างที่คอนกรี ตมีระยะหุ ้ม น้อยกว่า 35 มม. อาจปรับลดความหนานี้ ได้โดยเพิ่ม
ความหนาของ Sikadur 330 หรื อยอมให้เพิ่มระยะห่ างระหว่างแผน CFRP และผิวคอนกรี ตใน
กรณี ที่โครงสร้างมีเหล็กเสริ มเดิมแน่น อาจจาเป็ นต้องเสริ มเหล็กเพิ่มเพื่อให้แนวการถ่ายแรงมี
ความต่อเนื่ อง ในบริ เวณที่คาดว่าเหล็กเสริ มเดิมจะขาดหายไปเนื่ องจากการเตรี ยมพื้นที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ถ่ายแรงที่ตอ้ งกดลึกต่ากว่าผิวเดิม

(ก)ตัวยึดแบบ Ds (ข)ตัวยึดแบบ Df ชนิด Non-Stressing (Fixed)รู ปที่ 4 ตัวยึดแบบ D

รู ปที่ 5 ตัวยึดหลากชนิด ทั้งแบบ Stressing และแบบFixed ชนิด Non-Stressingที่มี
ใช้ในระบบ CarboStressตัวยึด (ancharage) แบบ F มักนิ ยมใช้กบั ระบบที่ตอ้ งให้แรงแบบไม่
สมมาตร เนื่องจากสามารถให้แรงโดยไม่เสี่ ยงต่อความเสี หายของโครงสร้าง (jeopardizing) ได้
โดยอาจประยุกต์ใช้ท้ งั กรณี มีการให้แรงด้านบน ด้านล่างหรื อด้านข้างของโครงสร้าง เช่นคาน
หรื อกาแพง เหล็กถ่ายแรง (dowel) มักจะวางทะลุตลอดความหนาของโครงสร้างเช่ น ตลอด
ความหนาของพื้นหรื อความหนาของคานเป็ นต้น
ตัวยึดแบบ G มักใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการวางตาแหน่งตัวยึดที่ส่วนปลายของโครงสร้าง
นอกจากตัวยึดแบบนี้จะมีส่วนเกลียวถ่ายแรง (threaded transfer body) ซึ่งทาให้สามารถดึงแผ่น
CFRP ได้แม้ในกรณี ที่ตวั ยึดอาจมีระยะวางห่ างจากที่รองรับเพียงเล็กน้อย ซึ่ งเหมาะสาหรับ
โครงสร้างแม้ในกรณี ที่มีพ้ืนที่ทางานจากัดสาหรับตัวยึดแบบ D เหมาะกับโครงสร้างที่มีความ
ลาดชันเช่นพื้นหรื อคานหลักที่มีส่วนเอียงลาด (haunch)
รู ปที่6 แสดงลักษณะการประยุกต์ใช้ตวั ยึดแบบ F1E1G และ D ตามลาดับ
รู ปที่ 6 การประยุกต์ใช้ตวั ยึดชนิดต่างๆ(ก)ชนิด F (ข)ชนิด E (ค)ชนิด G (ง)ชนิด D

การเสริ มกาลังด้วยระบบ Bonded CarboStress
ข้อดีของระบบ Bonded Prestress CFRP ซึ่ งเป็ นการดึงแผ่น CFRP ก่อนการยึดติดแน่นกับผิว
คอนกรี ตอาจสรุ ปได้ดงั นี้

- รอยร้าวที่เกิดในช่ วง shear span ที่ระดับน้ าหนักบันทุกสู ง ๆ จะแคบกว่าปกติและมักมี
ระยะห่างปรากฏแคบลง
- รอยร้าวเดิมในโครงสร้างจะปิ ดหรื อปิ ดแคบลง
- ที่ระดับการเสริ มกาลังเท่ากัน จะใช้พ้ืนที่หน้าตัดของแผ่น CFRP น้อยลงกว่าการใช้ระบบ
bonded – non prestressed CFRP ปกติ
- เหล็กเสริ มภายในของหน้าตัดมักจะถึงจุดครากที่ระดับน้ าหนักบรรทุกสู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับระบบ bonded – non pressed CFRP
ข้อดี เหล่ านี้ นอกจากจะเป็ นผลดี ต่อการปรั บปรุ งพฤติ กรรมการใช้งานและความคงทนของ
โครงสร้างแล้ว ยังเป็ นผลดีต่อการใช้งานวัสดุ CFRP ให้คุม้ ค่ามากที่สุด
ลักษณะการใช้งานของระบบนี้ในโครงสร้างหลากหลายรู ปแบบ มีตวั อย่างดังแสดงในตารางที่
2 ดังนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดของบางโครงการที่ประยุกต์ใช้ระบบ Bonded CarboStress

Name-Location

Reason for
Strengthening
Xiaofeng Bridge,
Insufficient strength in
Hunan Province China longitudinal direction
Stegweid Bridge,
Insufficient strength of
Spieaz, Switzerland
pier head beams
Landten Bridge, Biel Increasing of traffic
Switzerland
l;oads from 20 to 40
tons
Clinton &Hopkins
Corrosion of
Bridge, Ohio, USA
prestressed steel tendon
Bridges Hutten Bridge,
Westhenstein,
Switzerland
Sung San Bridge,Seoul,
Korea

Other

A3 Escher Canal
Bridge, Glarus,
Switzerland
A4 Reuss Bridge,
Fluelen, Switzerland
IWB Basel

Increasing of traffic
l;oads from 20 to 40
tons
Insufficient existing
steel reinforcement
Insufficient existing
steel reinforcement
Redevelopment of the
bridge structure
Upgrading of Seismic

Client

Year

Guangzhou Railway
Bureau
Canton of Berne Public
Works Department
Civil Engineering
Office of the City of
Biel
State of Ohio,
Department of
Transportation
Canton of Lucerne
Agriculture Department

2007

Western Roads&
Bridges Maintenance
Office, Seoul
Canton of Glarus
Public Works
Department
Uri Public Works
Department
City of Basel, Utility

2002

2006
2004

2003

2003

2002

1999
2006

structures
Similasan AG, Jonen, ,
Switzerland
Wallin a Nuclear Power
Plants ,
Gosgen,Switzerland
Farmer’s school in
Hohenems, Austria
Sports Hall Roof,
Thorl,

Resistance

of Wasgenring, CH

Renovation of the
structure
Upgrading of Seismic
Resistance

SIMILASAN AG,
2006
Jonen
Kernkraftwerk Gosgen 2004Daniken AG
2006

Renovation of the
structure

Government of
Vorarlberg, Austria

2005

Insufficient Strength

Municipality

2005

บทสรุป
หน่ ว ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเหล็ ก เสริ ม เดิ ม มัก เป็ นปั จ จัย ที่ เ ป็ นข้อ จ ากัด เทคนิ ค การ
ซ่ อมแซมแบบระบบเชิงรับ(passive) ดังเช่นระบบ bonded nonprestressed ในบางกรณี การลด
น้ าหนักบรรทุกในโครงสร้างเพื่อลดหน่วยแรง ในเหล็กเสริ มเดิมก่อนการเสริ มกาลังนั้นอาจทา
ได้ยากหรื อทาไม่ได้เลย และทาให้ตอ้ งปิ ดการใช้งานโครงสร้างนั้นขณะเสริ มกาลัง นอกจากนั้น
ลักษณะเช่นนี้ยงั เป็ นเพียงการลดหน่วยแรงที่เกิดจากน้ าหนักบรรทุกจรเท่านั้น การใช้เทคนิ ค
การซ่อมเสริ มกาลังในระบบเชิงรุ ก(active) เช่น prestressed CFRP นั้นช่วยลดหน่วยแรงทั้งจาก
น้ าหนัก บรรทุกคงที่ และน้ าหนักบรรทุกจรไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในกรณี โครงสร้างที่มีการ
เสื่ อ มสภาพ หน่ ว ยแรงในเหล็ก เสริ ม ที่ เ ป็ นสนิ ม ซึ่ ง มัก มี ค่ า สู ง ก็จ ะมี ค่ า ลดลง และอาจไม่
จาเป็ นต้องเสริ มเหล็กใหม่ เพื่อทดแทนเหล็กเสริ มทั้งหมด พฤติกรรมในการใช้งานและความ
คงทนของโครงสร้างมักดีข้ ึน

เนื่องจากรอยร้าวที่มีแต่เดิมปิ ดสนิทหรื อปิ ดแคบลงกว่าเดิมระบบ CarboStress เป็ น
ระบบการซ่อมแซมแบบรุ ก (active) ที่พฒั นาขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายแรงซึ่งดึงไว้ก่อนผ่านระบบตัว
ยึด ที่ ฝั ง ลึ ก ในคอนกรี ต ที่ มี เ นื้ อ แน่ น อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โครงสร้ า งส่ ว นรั บ แรงดึ ง ที่ ท า
จาก CFRP ส่ วนนั้นทนทานต่อการเกิดสนิมหรื อสึ กกร่ อน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าระบบนี้เป็ น
ระบบการซ่ อมเสริ มกาลังที่ใช้วสั ดุ CFRP อย่างมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบ
Non – prestressการใช้งานของระบบนี้จดั ว่าง่ายและมีการทางานประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมน้อย
เช่น ต้องการเพียงการเจาะ คอนกรี ตเพื่อฝังอุปกรณ์ถ่ายแรงเพิ่มขึ้น จากลักษณะงานทัว่ ไปที่ใช้
สาหรับ bonded – nonprestressed CFRP ความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบ bonded หรื อ
Unbonded prestressed CFRP นั้นขึ้นกับลักษณะ ของคอนกรี ตเดิมชั้นล่างและข้อจากัดของ
โครงการ อย่ า งไรก็ ดี ท้ ั งสองระบบนั้ นใช้ ไ ด้ ดี ก ั บ ระบบ CarboStressed
ทั้ งสิ้ น
(เรี ย บเรี ย งโดย รศ.ดร.สุ วิ ม ล สั จ จวาณิ ช ย์ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมยา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

