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ประเทศไทยมีจ ำนวนส่ิงก่อสร้ำงเก่ำท่ีเป็นผลลพัธ์จำกวกิฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี 2540 
เป็นจ ำนวนมำก ควำมพยำยำมท่ีจะน ำส่ิงก่อสร้ำงเหล่ำน้ีกลบัมำใชป้ระโยชน์ตำมท่ีควรจะเป็น 
ท ำใหเ้กิดค ำถำมและปัญหำหลำยรูปแบบตำมมำ เม่ือเร็วๆน้ีผูเ้ขียนไดพ้บโจทยท่ี์มีควำมทำ้ทำย
ขอ้หน่ึงซ่ึงเป็นงำนก่อ สร้ำงปรับปรุงอำคำรท่ีถูกท้ิงร้ำงมำนำนแถวถนนเพชรบุรีตดัใหม่ โดยยงั
ไม่ไดข้ออนุญำตเปิดใชง้ำน แต่ตอ้งกำรจะน ำกลบัมำใชโ้ดยแกไ้ขดดัแปลงเพื่อขออนุญำตใช้
งำนใหถู้กตอ้งตำม กฎหมำย ปัญหำของกำรแกไ้ขคือระดบัควำมสูงของส่วนอำคำรลำนจอดรถ 
2.00 เมตร ซ่ึงไดข้ออนุญำตก่อสร้ำงและไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงไปแลว้เม่ือหลำยปีก่อนตอ้ง 
แกไ้ขให้สูงข้ึนเป็น 2.10 เมตรตำมกฎหมำยฉบับใหม่ในปัจจุบนัและจะตอ้งตดัทอ้งคำน
คอนกรีตออกอยำ่งนอ้ย 12-15 เซนติเมตรซ่ึงจะท ำให้เหลก็เสริมคำนส่วนล่ำงท่ีตอ้งรับแรงดึง
ถูกตดัออกไปดว้ย ทั้งหมด จึงจ ำเป็นตอ้งเสริมส่วนล่ำงของคำนท่ีตดัทุกตวัดว้ยวสัดุท่ีเหมำะสม  



 

 

 

เม่ือพิจำรณำขอ้ดีขอ้เสียหลำยดำ้นแลว้ โครงกำรน้ีไดพ้ิจำรณำเลือกใชแ้ผน่คำร์บอนไฟเบอร์เพื่อ
เสริมก ำลงัคำนท่ีตดั แลว้ดว้ยเหตุผลสองประกำรคือ ประกำรท่ีหน่ึง วสัดุมีก ำลงัรับแรงดึงสูงจึง
ใชป้ริมำณวสัดุนอ้ยท ำใหมี้ควำมหนำในกำรติดตั้ง นอ้ยท ำใหไ้ม่ตอ้งตดัคำนลึกมำกเกินไป และ
ประกำรท่ีสองวสัดุมีน ้ ำหนักเบำไม่เพิ่มน ้ ำหนักคำนมำกนักกำรติดตั้ งสะดวก กว่ำวิธีอ่ืน 
ขั้นตอนและขบวนกำรโดยสรุปดงัภำพท่ี 1  

 
 

                       
 
                               ภำพท่ี 1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตดัและเสริมก ำลงัคำนเดิม 
 



 

 

 
ขนำด ของคำนท่ีส ำรวจจ ำนวนทั้งหมด 20 คำน คือ คำนกวำ้ง 100 เซนติเมตร คำนลึก 55 
เซนติเมตร แต่ละคำนยำวประมำณ 6 เมตร ส่วนท่ีตดัคำนส่วนล่ำงออกหนำประมำณ 12-15 
เซนติเมตรซ่ึงเป็นระดบัเหนือเหล็กเสริมล่ำง เน่ืองจำกเป็นลำนจอดรถของอำคำรสำธำรณะจึง
ออกแบบค ำนวณน ้ ำหนกับรรทุกจรท่ี 500 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร กำรออกแบบค ำนวณยดึถือ
แนวทำงตำม ACI Committee 440 “Guide for the design and construction of externally 
bonded FRP systems for strengthening concrete structures” เน่ืองจำกคำนท่ีถูกตดัแลว้จะ
สูญเสียควำมลึกและเหล็กส่วนล่ำงไป ผลกำรค ำนวณออกแบบตำมแนวทำง ACI จะท ำกำร
ติดตั้งแผ่นคำร์บอนไฟเบอร์ชนิดกวำ้ง 100 มิลลิเมตร หนำ 1 มิลลิเมตร ซ่ึงมีก ำลงัรับแรงดึง
ประมำณ 28,500 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร จ ำนวน 5 แผน่ พร้อมกำรเสริมคำร์บอนไฟเบอร์
แบบแผน่ผำ้ซ่ึงมีก ำลงัรับแรงดึงประมำณ 35,000 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ดำ้นขำ้งเพื่อรับ
แรงเฉือนแทนเหลก็ปลอกท่ีระยะ L/5  

ดงัภำพท่ี 2  

 

 

                                
 
                                        ภำพท่ี 2 ลกัษณะกำรเสริมแผน่คำร์บอนไฟเบอร์เพื่อรับแรงดึงและแรงเฉือน 

 



 

 

 
ขั้น ตอนท่ีส ำคญัในกำรท ำงำนคือ กำรตดัคำนในแนวรำบซ่ึงตอ้งระมดัระวงัเร่ืองควำมปลอดภยั
โดยท ำกำรค ้ำยนัอยำ่ง เพียงพอและเป็นไปตำมแผนกำรค ้ำยนัท่ีก ำหนดก่อนกำรตดั และเม่ือกำร
ด ำเนินกำรตดัคำนคอนกรีตเสร็จส้ินแลว้จึงท ำกำรเสริมก ำลงัดว้ยแผ่น คำร์บอนไฟเบอร์ควบคู่
กนัไป ในกำรด ำเนินงำนคร้ังน้ีไดท้  ำกำรทดสอบกำรรับน ้ ำหนักของคำนท่ีเสริมก ำลงัตวั แรก
เพื่อดูผลเปรียบเทียบกบัผลกำรค ำนวณก่อนโดยใชว้ิธีกำรวำงน ้ ำหนกับรรทุก กระจำยบนพื้นท่ี
กำรรับน ้ ำหนกัรอบคำนตวัท่ีท ำกำรเสริมก ำลงัแลว้วดัค่ำกำรแอ่น ตวัของโครงสร้ำงและพบว่ำ
ผลกำรทดสอบเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกำรออกแบบ จำกนั้นจึงเร่ิมด ำเนินกำรตดัและ
เสริมก ำลงัคำนตวัต่อมำจนครบ 20 คำน ภำพท่ี 3 เป็นภำพกำรทดสอบกำรรับน ้ ำหนกัท่ีกล่ำวถึง 
 

                   
 
กระบวน กำรทั้งหมดใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำรรวมประมำณ 60 วนั โดยแบ่งเป็นช่วงกำรเตรียม
งำน กำรตดัคำนและกำรติดตั้งคำร์บอนไฟเบอร์ชุดแรก 10 วนั กำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ผล 
10 วนั กำรด ำเนินกำรตดัและเสริมคำนส่วนท่ีเหลืออีก 40 วนัแบ่ง(เป็นกำรท ำงำน 10 คร้ังๆละ
ประมำณ 4 วนั) ภำพสรุปกำรท ำงำนจริงแสดงในภำพท่ี 4 

 



 

 

 
 

 
 
                 ภำพท่ี 4 กระบวนกำรท ำงำนของกำรตดัและเสริมก ำลงัคำนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

กำรปรับแกค้วำมสูงของคำนคอนกรีตโดยกำรตดัและเสริมก ำลงัเพิ่มในโครงกำรน้ี 
เป็นอีกหน่ึงแนวทำงท่ีอำจใช้แก้ไขปัญหำของอำคำรเก่ำท่ีมีควำมจ ำเป็นต้อง แก้ไขตำมท่ี
กฎหมำยใหม่ก ำหนดเพดำนควำมสูงท่ีเพิ่มข้ึนให้เหมำะสมต่อกำรใชง้ำน ของอำคำรในภำวะ
ปัจจุบนั โครงกำรน้ีเลือกกำรประยุกตใ์ชง้ำนวสัดุประเภทแผ่นคำร์บอนไฟเบอร์เพรำะเหมำะ 
สมในดำ้นขนำดควำมหนำ น ้ำหนกัของวสัดุ วธีิกำรติดตั้งซ่ึงสะดวกกว่ำ ประกอบกบัรำคำวสัดุ
ท่ีถูกลงกวำ่ในอดีต นอกจำกน้ีผูเ้ขียนยงัทรำบวำ่สมำคมคอนกรีตไทยมีโครงกำรจดักำรอบรม 



 

 

 

กำรประยกุต ์ใชว้สัดุประเภท Continuous fiber ในกำรซ่อมหรือเสริมก ำลงัในอนำคตอนัใกลน้ี้
และเห็นวำ่จะช่วยส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจต่อผูท่ี้สนใจในดำ้นน้ีไดม้ำกและจะเป็นประโยชน์
ต่อวงกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและเสริมก ำลงัโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหลก็ในอนำคต 

ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี www.veetechcoating.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veetechcoating.com/


 

 

 

Concrete Story ภาคปฏิบัต ิ
โดย ว่าที่นายช่างหย่าย 

 

ผมอยากเร่ิมองกน้ี์ว่า.....หน่ึงราตรีท่ีบางมด.....คลา้ย ๆ กบัเซเวนทไ์นทอิ์นแจแปน 
ไหมครับ.....แต่แหม.....ผมกลวัคุณคุณจะว่าผมเว่อร์.....จริง ๆ นะครับ.....หัวใจผมอยากร้อง
เพลง ! 

 
คุณเคยเป็นยงัง้ีไหมครับ? ....มีอยู่วนันึงในชีวิต วนัท่ีอะไรอะไรก็ดูจะเป็นสีชมพูไปหมด.....
ขนาดตอนเชา้แม่ตบประตูเรียกผม 

  
“โอม อาม ต่ืนไดแ้ลว้ลูก วนัน้ีมีเรียนไม่ใช่หรือ” ผมโผล่หนา้ออกมายิม้แป้นดว้ยเคร่ืองแต่งตวั
ชนิดพร้อม “To go” จนแม่ท าตาปริบ ๆ “เอ๊ะ...ผดิปกติจริงลูกฉนั”  

 
.....เร่ืองของเร่ืองคือวนันึงครับ.....ชีวติผมท่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ ชนิดลุ่มมากกว่าดอนตามปกติ กถึ็งจุด
ท่ีวา่... “แลว้กามเทพกแ็ผลงศร !”  

 
เร่ือง ของเร่ืองเก๊าะคือ เรามีโอกาสไปใชชี้วติ “หน่ึงราตรีท่ีบางมด”.....พดูแลว้น่าต่ืนเตน้ครับ.....
แต่จริง ๆ แลว้พี่ ๆ เคา้เกณฑพ์วกผมไปเป็นทีมเชียร์รุ่นพี่ท่ีเขาแข่ง “คอนกรีตพลงัชา้ง” 129 งาน
น้ีเป็นงานทา้ทาย “ว่าท่ีนายช่าง” ทั้งหลายว่ามีความรู้เก่ียวกบัคอนกรีตมากพอหรือจะแพ ้“ช่าง
ปูน” ไหม พวกเราไปแข่งใน 3 หวัขอ้ คือ (พยายาม) ท าคอนกรีตก าลงัสูงงง (ท่ีสุด) ....คอนกรีต 



 

 

 

ทนซลัเฟต….. แลว้เก๊าะ (หมอ) เดาก าลงัคอนกรีต (ท่ีตวัเองท า) ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด.....แต่พวกเรา
กแ็วว่ๆมาเหมือนกนัวา่อาจมีรางวลัความคิด สรรสร้าง….อยา่งเช่นนนน….นวตักรรมใหม่ๆ…. 

ถงัพกพา…นวตักรรมใหม่ 

 
ผมไปเป็นลูกมือรุ่นพี่ตวัเลก็ (กเ็คา้เป็นผูห้ญิงน่ีครับ) ท่าทางมาดแมนในรายการท่ีสอง.....คือพี่
เขาเกิดพุทธิปัญญาจะแข่งท าคอนกรีตทน ซลัเฟต….ภายใตน้วติักรรมใหม่ คือประดิษฐ์ถงัผสม
คอนกรีตแบบพกพา ชนิด...ไม่ใชไ้ฟฟ้า....ไม่ใชเ้คร่ืองกลใดๆเพื่อผสมคอนกรีตแลว้จะเอาไป
แช่สาร ละลายซลัเฟต แข่งกนั....คุณเดาออกไหมครับว่าถงัผสมสุดยอดนวติักรรมของทีมผมจะ
มีหน้าตา เป็นยงัไง.....ครับ คุณลองนึกถึงถังไอติม….จับมันนอนลง เปิดด้านขา้งเป็นช่อง
ส่ีเหล่ียม มีฝาปิดรองดว้ยแผน่ยาง ยดึดว้ยน๊อต พอเปิดออกเก๊าะจะเห็นครีบท าดว้ยแผ่นเหลก็อยู่
ขา้งใน พอพี่เขาใส่คอนกรีต แลว้ปิดเสร็จ เคา้เก๊าะเกณฑพ์วกรุ่นนอ้งท่ีมาเชียร์...จะมีใคร๊....เก๊าะ
หนา้มา้อย่างผม แหละครับ...มาเตะ...เตะ...เตะ ให้มนักล้ิงอยูก่ลางสนาม งานน้ีคนดูกนัเกรียว 
ค่าท่ีนายแบบ (คือพวกเรา) บรรจงเตะโชวด์ว้ยท่าทีประหลาด ๆ...งานน้ีเราไดร้างวลัครับ...พูด
แลว้จะเรียกวา่คุย... 

 
ตอนกม้หนา้กม้ตา เตะ ผมเก๊าะวาดลวดลายไปเตม็ท่ี...แต่พอไดย้นิเสียงใส ๆหวัเราะกนั ก๊ิกกัก๊ 
แถมวพิากษด์งั ๆ “ต่อหนา้ ต่อตา” ผมจะอดไดย้งังั้ย….เก๊าะตอ้งมองกนัหน่อย 

 
“โอ๊ย...ความคิดวิจิตรพนัธ์เพี้ยนเลยเธอ” ขอ้เทา้กลมกลึงท่ีอยูถ่ดัจากรองเทา้ผา้ใบสีชมพูแปร๊ด 
ท าใหผ้มเล่ือนสายตาสูงข้ึน 

 
“ยายน่ีน่องสวยแฮะ คางแหลม ปากบาง สงสัยจะด่าเก่ง...โฮย…ตาเขียวป๋ีเลยแฮะ” 



 

 

 
พอ ผมเหลือบไปกเ็จอะตาโต ๆ สีเขียวป๋ีพอ ๆ กบัเสียงเลย....”มองอะไรยะ...เอ๊ะ” ยายผมเปียคู่
หนา้มา้แวน่ตาโตนัน่ชะงกันิดหน่ึงก่อนจะกร๊ีด กร๊าด 

 
“นัน่เธอเหรอ....นายโอม” 

 
หมด เสียงโวยวายผมก็เลยนึกออกว่าหน้ากลม ๆ หางเปียคู่น้ีละมา้ยยายแกว้ตวัแสบ ลูกสาว
หมอฟันคู่ปรับเก่าคร้ังเยาวว์ยัของผมเอง...เราเคยเป็นคู่แข่งตั้งกะ สมยัประถมท่ีอยู่โรงเรียน
เดียวกนั....ตอนนั้นเจา้หล่อนข้ีเหล่สุด ๆ ลวดดดัฟันแพรวพราวเต็มปากตอนเจา้หล่อน “ฉอด 
ๆ” เวลาถูกผมลอ้...เอ…ลูกเป็ดข้ีเหร่เปล่ียนเป็นนางหงส์ไดย้งัไงแฮะ….. 

 
“เฮ ้นายโอม เธอเพี้ยนหรือเปล่า เพื่อนทกัท าเป็นงงก๊ง” 

 
เสียง โวยวายท าเอาผมตอ้งรีบกระชากสติกลบัเป็นพลัวนัเลยครับ...ใจหน่ึงกย็งัอายไม่ หายท่ีเจา้
หล่อนมาเห็นผมท าอะไรบา้ๆ กลางสนาม...เฮอ...ก็คู่กดัน่ีนา เด๋ียวเจา้หล่อนเก๊าะเอาผมไป
ประจานทัว่แน่ 

 
“...จ าไดซิ้..แต่แกว้เปล่ียนไปตั้งเยอะ มาท าอะไรท่ีน่ีเหรอ” 

 
ผม ปล่อยไก่โตง้ ไก่อู ไก่ชนออกไปตั้งเลา้ดว้ยค าถามเซ่อ ๆ...ยาย “แกว้” หนา้มา้...สมญาน้ีผม
แอบตั้งตั้งแต่สมยัเดก็ ๆ ก่อนเจา้หล่อนจะหลบล้ีหนีหนา้ตามนา้สาวไปอยูเ่มืองนอก...แต่ตอนน้ี
ผมวา่ สงสัยตอ้งหาสมญาใหม่เปล่ียนใหล้ะครับ...อาทิ...แกว้ใจจ๋า (อ๊วก...เสียงนายอามท่ีเสีย 



 

 

 

มารยาทชะโงกหน้ามาแอบดู “ความในใจ” ผมน่ะครับ….แหม….ผมละอยากจบับดัด้ีผมไป
ปล่อยทางใตช้ะจริง จร๊ิง….) 

 
เช่ือ ไหมครับ...ผมป ้ า ๆ เป๋อ ๆ ไม่เป็นอนัพดูจาเป็นช้ินเป็นอนักบั “เพื่อนเก่า” ซกัเท่าไหร่ แต่ 

 

กระนั้นกย็งัจบัใจความไดว้า่ เจา้หล่อนเรียนอยูโ่รงเรียน “เกียร์” เหมือนผม...แลว้กม็าเชียร์รุ่นพี่
เหมือนกบัผมอีกน่ะแหละ...ไม่ว่าจะ “เป๋อ” แค่ไหนผมกย็งัอุตส่าห์ไม่ลืมขอเบอร์โทรของเจา้
หล่อนดว้ย ทริคท่ีอุตสาห์คิดข้ึนสด ๆ ร้อน ๆ แถมบ้ือ ๆ อีกต่างหาก... 

 
...แลว้โลกกเ็ป็นสีชมพจูนบดัน้ี 

 

                                
 



 

 

 
...หลงั จากค่อยยงัชัว่จากอาการใบรั้บประทาน รุ่นพี่ก็มาลากผมไปเตะ “กระป๋อง” ต่อจนได ้
ตอนนั้นดูเหมือนผมจะกระฉบักระเฉงเป็นพิเศษ จนพี่ตวัแสบแซววา่ 

 
“เออ...ชัว่โมงน้ีดูจะมีเร่ียวแรงดีเป็นพิเศษนะเวย้” 

 
เช่ือ ไหมครับว่าวนันั้นเราได้รางวลัมาหลายรางวลั และหน่ึงในนั้นคือการประดิษฐ์ถงัผสม
คอนกรีต! ความจริงนะครับพี่ผมเคา้ไม่ไดก้ะจะส่งกระป๋องผสมคอนกรีต “แรงงานเด็ก” (อยา่ง
ผม) เขา้ประกวดหรอกครับ เคา้กะจะส่งคอนกรีตทนซัลเฟต...ท่ีไดจ้ากการผสมน้ีตะหาก แต่
อยา่งวา่แหละครับไอเดียบรรเจิดของคุณพี่บวกกบัท่า “โมเดิร์นคิก” ของคุณนอ้งท าเอาชนะขาด
ลอย...แต่เน้ือคอนกรีตท่ีเทออกมาจากถงัเอามาหล่อกอ้น ตวัอย่างคอนกรีตเพื่อเอาไปทดสอบ
ความทนทานต่อซัลเฟตนั้น แมว้่าจะดูสวยงามเป็นพิเศษในสายตาคนท่ีมีสีชมพูในหัวใจอย่าง
ผมแถมยงัมีเน้ือ เนียนสม ่าเสมอสวยงามเป็นสีชมพูเร่ือ ๆ ในสายตาผม (จากแกว้ใจจ๋า...เอฟ
เฟค) ก็เหอะ...แต่เน่ืองจากคุณพี่ผมเคา้ไม่ได้ให้ความสนใจกะปัจจยัอย่างอ่ืน มาก...(เท่ากบั
นวตักรรมบรรเจิด)...ค่าก าลงัอดัหลงัแช่สารละลายซัลเฟตอยู่ หลายเดือนมนัเก๊าะเลยดอ้ยกว่า
ทีมอ่ืนเลก็นอ้ยยยย… 

 

                                                



 

 

 
 
มาส-สะ-กอด + โอลิมปิค กบัพระเอก 

 
แฮ่ะ...แฮ่ะ... อย่าเพิ่งหวาบหวามหวิวหวานไปกะผมนะครับ เร่ืองของเร่ืองเก๊าะคือ วนันึงยาย
แกว้(หวานใจผมไงครับ)เคา้ยิม้หนา้บานอยูท่ั้งวนักว็า่ได ้

 
“แกว้ไดค้ะแนนเตม็ Quiz มาเหรอ” 

 
ยายน่ีเคา้เป็นคนงกคะแนน เพราะฉะนั้นผมเลยตอ้งเดาไวก่้อน 

 
“ฮ้ือ....ไม่ใช่สักหน่อย...โอมหลบัตาดูก่อน แกว้จะใหดู้อะไรอยา่งนึง” 

 
ผมจะไปว่ายงังัย๊ นอกจากจะหลบัตาตาตามค าสั่งของเจา้หล่อน...กผ็มอยากรู้เหมือนกนัน่ีครับ
. . . . 
“เอา้ ลืมตาไดแ้ลว้” เสียงใส ๆ อนุมติัใหผ้มลืมลูกกะตาข้ึนมาได ้กลางมือท่ีแบอยูต่รงหนา้เป็น
ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ อ้วน ๆ เหมือนเป็นห่วง ๆ ซ้อนกันสีเงินวบัแข่งกับสีของห่วงพวงกุญแจ 
“จ๊าบไหม...อาของแกว้เคา้เพิ่งหลบัมาจากลอนดอน...เคา้ไดม้าจากตลาดของเก่า แถมเห็นแกว้
บา้ตุ๊กตามาสคอต Z10 เลยใจดีใหม้า” 

 
เจา้ มา-สะ-กอด เอ๊ย เจา้มาสคอตตวัน้ี เคา้ตวัอว้นกลม เป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัผลิตยางยกัษ์
ใหญ่แห่งนึง ว่ากันว่าคนประดิษฐ์ น่ี เค้า จินตนาการมาจากกองยางท่ีซ้อน ๆ กันอยู่   
......เฮอ้ สัญลกัษณ์พวกน้ีเคา้ตอ้งมีความหมาย เฉพาะตวั...อยา่งมาสคอตประจ ากีฬาโอลิมปิค  



 

 

 

2008 ท่ีช่ือฟู่ หวา (Fuwa) Zi002 ท่ีเป็นชุดเด็กนอ้ยน่ารักหา้คนแทนสัญลกัษณ์ปลา 
หมีแพนดา้ แพะภูเขาธิเบต (Antelope) และนกนางแอ่น (Swallow) และสุดทา้ยคือ ไฟโอลิมปิค
ไงครับ 

  
....เอ.... ถา้ผมจะคิดมาสคอตของคอนกรีตมัง่...น่ียงัไม่มีใครคิดเลยนะครับ ผมกะลงัเป็นเจา้แรก
ของโลก...คุณว่าน่าจะมีหนา้ตาเป็นยงัไง คลา้ย ๆ รูปขา้งบนยงัง้ีจะดีไหมคร๊าบ...อนัน้ีผมว่าเจ๋ง
สุด ค่าท่ีแทน “คอนกรีตไหล นวตักรรมของคอนกรีตยุคใหม่ ”ไงครับ แต่เจา้อาม (ซ้ีป๊ึกคู่แฝด
ของผม) เคา้มองแลว้สั่นหวั ท าหนา้เม่ือยสุด ๆ  

 
“เหมือนไส้เดือนเลยแฮะ” 

 
บัด๊ด๊ีของผมเคา้ช่างไร้จินตนาการซะน่ีกระไร...เฮอ้ออ.... 

คอนกรีตไวทเ์ทนน่ิง 

 
ถา้คุณนัง่ดูทีวีแลว้บอกว่าไม่ไดย้นิค  าว่าไวทเ์ท นน่ิงเน่ียะ....คุณตอ้งไปหาหมอโสด....เอ๊ยหมอ
โสตท่ีเคา้รักษาหูแลว้ละ ครับ....เพราะหมายความว่าหูคุณมีปัญหาแหง แหง เพราะบา้นเราเคา้
โฆษณาทุกห้านา ที  สิบนา ที เ ล๊ ยท า เอา  สาว  สาว  เค้าอยากขาวใสกัน เ ป็นแถว . . . 
คอนกรีตเคา้กท็นัสมยัเหมือนกลั ลค์ร๊าบ...เพียงแต่เคา้ “ไวทเ์ทนน่ิง” เป็นจุด ๆ...คุณคงจะงงว่า
ผมพดูถึงอะไรแหง แหง....เอาง้ี ตอนคุณจะลอดใตส้ะพานคอนกรีตรถแล่นเวลาคุณจะขา้มถนน
....เลือกเอาตรงท่ีเคา้ กลบัรถนะคร๊าบ เพราะเป็นช่วงสะพานสูงน้อย ๆ จะได้เห็นทอ้งคาน
คอนกรีตชดั ๆ หน่อย ถา้แหงนหนา้ข้ึนไปดู คุณอาจจะเห็นคราบขาวเป็นทาง....นัน่ละครับ....ท่ี
ผมก าลงัจะฝอยถึงปรากฏการณ์ อนัหน่ึงท่ีทาง “เต๊ก-นิก” เคา้เรียกวา่ Efflorescence ท่ีท าให ้



 

 

 

คอนกรีตทนัสมยั “ไวทเ์ทนน่ิง” เป็นจุด ๆ ไงครับ  

 
....มนัเกิดจากอะไรน๊า.... 

 
คือ ง้ีครับ...อย่างท่ีผม “ฝอย” ไปตั้งตะแรกว่า พอซีเมนต์เคา้ท าปฏิกิริยากบัน ้ า...เก๊าะจะเกิด
ผลิตภณัฑไ์ฮเดรชัน่ส าคญัข้ึน 2-3 อยา่ง อยา่งนึงคือ CH หรือแคลเซียมไฮดรอกไซดไ์งครับ เจา้
น่ีเคา้เป็นผลึกท่ีไม่ค่อยเสถียรซกัเท่าไหร่ พอเจอะสารละลาย เก๊าะจะละลายหรือท าปฏิกิริยาได้
ง่ายกวา่....พอน ้าซึมผา่นเน้ือคอนกรีตบริเวณ ท่ีพรุนกว่าปกติ เจา้น่ีเก๊าะจะถูกชะออกมา...มาเจอ
กบัคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ เก๊าะจะเกิดเกลือแคลเซียมคาร์บอนเนต เป็นคราบขาว ๆ คา้ง
อยูท่ี่ผวิหนา้คอนกรีตไงครับ...ถา้สังเกตดี ๆ นะครับ บางทีคุณอาจเห็นคราบขาว ขาวน่ีตรงรอย
ร้าว...เพราะรอยร้าวเน่ียะ เป็นทางใหอ้ะไร อะไรผ่านไดง่้ายข้ึนไงครับ ...เพราะฉะนั้น อะไร ๆ 
ท่ีแย ่ๆ กผ็า่นเขา้ออกทางรอยร้าวไดง่้ายกวา่ปกติทั้งนั้นละครับ.... 

 
....แต่บาง ทีไอเ้จา้คราบขาว ๆ เน่ีย อาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ ก็ไดเ้หมือนกนันะคร๊าบ...อยา่ง
เช่น คุณใชท้รายทะเล ท่ีไม่ไดล้า้งมาผสมคอนกรีต เจา้ทรายเน่ียเก๊าะอาจจะมีเกลือท่ีติด ๆ มา 
เลยอาจจะท าใหผ้วิคอนกรีตของคุณ เกิดเป็นคราบขาว ๆ ไดเ้หมือนกนั..... 

 
คุณ คงคิดว่า เอ....มนัตอ้งแยแ่น่ ๆ ใช่ไหม....แหม มนัไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร่หรอกครับ เพราะ
มนัมกัจะเกิดเฉพาะบริเวณ แต่ท่ีแน่ ๆ คือท าใหค้อนกรีตของคุณไม่ค่อยสวย ถา้ไม่อยากเห็นให้
เกะกะลูก-กะ-ตา คุณเก๊าะเอาแปรงกะน ้าขดัออกกย็อ่มได.้...แต่ถา้เป็นเยอะ เป็นคราบหนา....คุณ
ตอ้งใชก้รดละครับ....เอาไปขดัไอเ้จา้คราบขาว ๆ Z1 ท่ีตกคา้งไงครับ 



 

 

 
เห็นไหมครับวา่คอนกรีตเคา้เก๊าะมี “ไวทเ์ทนน่ิง” ไดเ้หมือนกนั แต่เราไม่ค่อยอยากใหมี้ซกั 

เท่าไหร่หรอกครับ...อนัน้ีคือ ความต่างของพระเอกคอนกรีตจากสาว ๆ ชาวมนุษย์
ไงครับ...สมยัใหม่เน่ีย...หนุ่ม ชาวมนุษยเ์คา้เก๊าะอยากขาวใสเหมือนกลัล.์...เคา้เลยมีครีมหนา้
ขาวออกมาขาย ดว้ย...เด๋ียวผมตอ้งรีบไปซ้ือซะหน่อย! แฮ่ะ แฮ่ะ 



 

 

 

สนิมทีเ่กดิขึน้ในคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 

ผศ.ดร. วนัชัย ยอดสุดใจ 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

 

 

ปัญหาเหลก็เสริมเกิดสนิมเป็นปัญหาท่ีพบมากในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ท่ี
อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีท าลายคุณสมบติัของคอนกรีตและเหล็กเสริม หรือจากการก่อสร้างท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน ความเสียหายเน่ืองจากการกดักร่อนเป็นสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างมี
ความ ส าคญัต่อความสามารถในการรับน ้าหนกัของโครงสร้างเม่ือเหลก็เสริมในโครงสร้าง เกิด
การกัดกร่อนเป็นสนิมหน้าตดัของเหล็กเสริมจะลดลงจนกระทัง่อาจไม่เพียงพอ ต่อความ
ปลอดภยัในการใช้งาน นอกจากน้ีการเกิดสนิมยงัท าให้เกิดการแตกร้าวและหลุดออกของ
คอนกรีตหุ้มภายนอก เน่ืองจากปริมาตรท่ีเพิ่มข้ึนจากการเกิดสนิมและจะท าให้เกิดแรงดึงใน
เน้ือ คอนกรีตซ่ึงท าให้คอนกรีตหุ้มท่ีมีความหนาน้อยนั้นเกิดการแตกร้าว เป็นผลท าให้เกิด
ความเสียหายกบัโครงสร้างมากยิง่ข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

 

 



 

 

 
 

                                     
 
รูปท่ี 1 คานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเกิดสนิมและท าให้เกิดการแตกร้าวและหลุดร่อนของ
คอนกรีต 

แต่เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่าการเกิดสนิมมีผลกระทบต่อการรับแรงของโครงสร้าง
แค่ไหน บา้ง ซ่ึงผลกระทบของสนิมของเหลก็เสริมท่ีมีต่อพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้าง 
คอนกรีตเสริมเหล็กย ังคงเป็นท่ีสนใจต่อนักวิจัยทั้ งในต่างประเทศ ดังนั้ นบทความน้ีมี
วตัถุประสงคท่ี์จะน าเสนอ ผลกระทบของการเกิดสนิมต่อพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อท่ีผูอ่้านจะไดมี้แนวทางในการประเมินเบ้ืองตน้ ของการรับแรงของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ท่ี ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ก า ร เ กิ ด ส นิ ม 
คณะ ท างานของสมาคมวิศวกรโยธาแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Japan Society of Civil Engineers 
(JSCE) Task Committee 331) ไดร้ายงานความสามารถในการตา้นทานแรงดดั (Flexural 
Capacity) ความสามารถในการตา้นทานแรงเฉือน (Shear Capacity) และความสามารถในการ
รับแรงกระท าแบบซ ้ าๆ (Fatigue Capacity) ความเหนียว (Ductility) ของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีเกิดสนิม [1] รายงานระบุว่า ความสามารถในการตา้นทานแรงดดัของคอนกรีต
เสริมเหล็กลดลงเม่ือเหล็กเสริมเป็น สนิม แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการลดลงของ
ความสามารถในการตา้นทานแรงดดักบัการ สูญเสียน ้ าหนกัของเหลก็เสริมมีความแตกต่างกนั
ไปในแต่ละงานวจิยั ทั้งน้ีมีสาเหตุมากจากการกระจายตวัของการเกิดสนิมในเหลก็เสริมท่ีใชใ้น 



 

 

 

การทดลองของแ ต่ละงานวิจัยไ ม่ เหมือนกัน ซ่ึ งมักจะกระจายอย่า งไ ม่สม ่ า เสมอ 
ใน ส่วนของงานวิจยัในประเทศไทยเก่ียวกบัเร่ืองความสามารถในการรับแรงท่ีลดลงของ 
โครงสร้างท่ีเกิดสนิมยงัไม่มีผูศึ้กษามากนกั จากงานวิจยัของผูเ้ขียน [2] พบว่าเม่ือเปรียบเทียบ
ก าลงัการรับแรงดดัของคานท่ีเหลก็เสริมเกิดสนิมกบัคาน ท่ีเหลก็เสริมไม่เกิดสนิม ก าลงัรับแรง
ดดัมีค่าลดลงดงัแสดงในตารางท่ี 1 นัน่คือลดลง 2.35 3.92 28.23 และ 38.57 เปอร์เซนตส์ าหรับ
คานท่ีเหลก็เสริมสูญเสียพื้นท่ีหนา้ตดั 7.04 8.63 19.65 และ 23.92 เปอร์เซนตต์ามล าดบั 

                       ตารางที ่1 ค่าการแอ่นตวัท่ีกลางคานและแรงประลยั 
 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ียงัพบวา่ คานท่ีเหลก็เสริมเกิดสนิมเม่ือรับแรงดดัจะเกิดรอยร้าวท่ีมีขนาด
ความกวา้ง มากกวา่คานท่ีเหลก็เสริมไม่เกิดสนิมหลงัจากการทดสอบการรับแรงดดัดงัแสดงใน 
รูปท่ี 2 จะเห็นไดว้า่เม่ือคานคอนกรีตเสริมเหลก็รับน ้าหนกับรรทุก (P) ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ คาน B1 
(คานท่ีเหลก็เสริมไม่เป็นสนิม) จะแอ่นตวัในลกัษณะอีลาสติก และเกิดรอยร้าวกระจายทัว่ช่วง
คานเคล่ือนตวัสูงข้ึนและกระจายไปสู่ช่วงท่ีมี แรงเฉือน (Shear Span) เม่ือคอนกรีตเหนือแกน
สะเทินรับแรงอดัเพิ่มมากข้ึนคอนกรีตบริเวณดงักล่าวจะ แตกกระเทาะออกมา ส่วนคาน B2 B3  

Beam 
Weight 

Loss 
Mid Span 

Deflection. 
P Ultimate. 

No. (%) (mm.) (kN.) 
B1 0 10 54.83 
B2 7.04 9.5 53.54 
B3 8.63 9.5 52.68 
B4 19.65 8.5 39.35 
B5 23.92 11.5 33.68 



 

 

 

B4 และ B5 (คานท่ีเกิดสนิมในเหล็กเสริม) จะมีรอยร้าวขนานกบัเหล็กรับแรงดึงและแรงอดั 
เน่ืงจากแรงดนัท่ีเกิดจากการขยายปริมาตรของเหลก็เสริม ขนาดความกวา้ง ประมาณ 0.5 มม. 
ส าหรับคาน B2 และ B3 และขนาดความกวา้งประมาณ 1 มม. ส าหรับคาน B4 และ B5 เม่ือคาน
รับแรงดดั ลกัษณะรอยร้าวเน่ืองจากแรงดดัจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัคานท่ีไม่เกิดสนิมแต่ รอย
ร้าวของคานท่ีเกิดสนิมจะมีความกวา้งมากกว่าคานท่ีเหลก็เสริมไม่เกิดสนิม เม่ือคอนกรีตเหนือ
แกนสะเทินรับแรงอัดจะเกิดรอยร้าวบนหลังคานขนานกับแนวเหล็ก เสริมรับแรงอัด   
 

                                        
 
รู ป ท่ี  2 ลักษณะรอยแตก ร้ า วหลัง ก า รทดส อบกา ร รับแ ร งดัด ขอ งค าน 
ใน ส่วนของการประเมินการรับแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เม่ือเหลก็เสริม เกิดสนิม
ดว้ยการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองนั้น Asian Concrete Model Code 2001, Level 3 
Document, Guidelines for Maintenance and Rehabilitation of Concrete Structures against 
Chloride Induced Deterioration [3] ไดน้ าเสนอแบบจ าลองในการวเิคราะห์โครงสร้างคอนกรีต 



 

 

 

เสริมเหลก็ท่ีเป็นสนิมดงั แสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงไดแ้นะน าใหพ้ิจารณาจากการสูญเสียพื้นท่ีหนา้ตดั
ของเหลก็เสริม และการหลุดออกของคอนกรีตหุม้ 

 
 

           
 

 
                      รูปท่ี 3 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการวเิคราะห์โครงสร้างคอนกรีตท่ีเป็นสนิม 

รูป ท่ี 3 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในโครงสร้าง
คอนกรีต เสริมเหลก็ (Phenomenal Facts) และแบบจ าลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
รับน ้าหนกัของโครงสร้าง (Models) ในกรณีแบบจ าลองท่ีใหเ้หลก็เสริมเป็น Linkage Elements 
แบบจ าลองต้องการกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด (Stress-strain 
Curve) และความสัมพนัธ์ระหว่างก าลังยึดเหน่ียวกับการล่ืนไถล (Bond Stress-slip 
Relationship) ของเหลก็เสริมท่ีเกิดสนิมในการวิเคราะห์ ในขณะเดียวกนัถา้หากแบบจ าลองท่ี
ใชเ้ป็นหลกัการ Average Stress-strain Concept แบบจ าลองจะตอ้งการความสัมพนัธ์เฉล่ียของ
หน่วยแรงและความเครียด (Average stress-strain Relationship) ของเหลก็เสริมท่ีเป็นสนิมใน
การวเิคราะห์ 

 



 

 

 

จะเห็นไดว้า่เราสามารถท่ีจะ ประเมินการรับแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็
เม่ือเหล็กเสริมเกิดสนิมได้ จาก ผลการทดลองของนักวิจัย หรือจากการวิเคราะห์โดยใช้
แบบจ าลอง แต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้นในการประเมินทั้ งสองแบบน้ี ผูป้ระเมินจะตอ้งเขา้ใจว่าผลการ
ทดลองและแบบจ าลองท่ีน ามาใชอ้าจจะมีขอ้จ ากดั ต่างๆ อยู ่อาทิเช่น ถา้ใชผ้ลการวิจยัทดลอง
จากต่างประเทศในการประเมิน จะตอ้งเขา้ใจวา่สภาวะส่ิงแวดลอ้มและวสัดุซ่ึงมีผลอยา่งมากต่อ
การเกิดสนิมอาจ จะแตกต่างจากสภาวะแวดลอ้มและวสัดุในประเทศไทย หรือการใชผ้ลการ
ทดลองวิจยัท่ีมีการเร่งการเกิดสนิมดว้ยไฟฟ้า จะตอ้งเขา้ใจว่าสภาวะการเกิดสนิมจริงกบัการ
เกิดสนิมในหอ้งทดลองแตกต่างกนั ซ่ึงอาจท าใหก้ารประเมินมีความคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นเรา
จะเห็นไดว้า่ การศึกษาดา้นน้ียงัคงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิม ท่ีจะ
มีปัญหาโครงสร้างคอนกรีตเส่ือมสภาพจากเหล็กเสริมเป็นสนิมมากยิ่งข้ึน แต่ข้อมูลท่ีจะ
น ามาใชใ้นการประเมินก าลงัของโครงสร้างยงัมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและ ไม่ครอบคลุม ดงันั้นผูเ้ขียน
มีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาอย่างลึกซ้ึงในดา้นน้ี เพื่อท่ีจะสามารถประเมินความสามารถ
ในการรับแรงของโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพจาก การเกิดสนิมไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน 
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บทน ำ 

การเกิดฝุ่ นท่ีผิวหน้า คอนกรีตเป็นการสะสมของวสัดุท่ีมีลักษณะเป็นผงหรือ
อนุภาคขนาดเล็กอยู่ท่ี บริเวณผิวหน้าของคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกบั
โครงสร้างคอนกรีตประเภทพื้นและผิวถนน โดยจะเกิดภายหลงัจากการใชง้านหรือถูกขดัสีไป
แลว้ระยะเวลาหน่ึง สาเหตุท่ีท าใหผ้วิหนา้ของคอนกรีตเป็นฝุ่ น 

ฝุ่ นท่ีผิวหน้าคอนกรีตมีสาเหตุมาจากการท่ีผิวหน้าคอนกรีตมีความอ่อนแอไม่
สามารถ ตา้นทานการขดัสีซ่ึงเกิดข้ึนโดยปกติหรืออาจถูกขีดข่วนดว้ยวตัถุท่ีมีความ แข็งหรือ
การกวาดพื้น อนุภาคของส่วนละเอียดไม่มีแรงยดึเหน่ียวกบัเน้ือคอนกรีตท าใหอ้นุภาคของส่วน 
ละเอียดน้ีหลุดร่อนออกมา ดังท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 1โดยมีสาเหตุหลักในการเกิดดัง น้ี 
 



 

 

 

                                   
 
                           รูปท่ี 1 – ผวิหนา้คอนกรีตท่ีเป็นฝุ่ นและหลุดร่อนเม่ือถูกขีดข่วน 

 
1. การเลือกใชค้อนกรีตไม่ถูกกบัประเภทของงาน เช่น เลือกใชค้อนกรีตท่ีมีก าลงัอดัต ่าเกินไป
และมีความสามารถตา้นการขดัสีไดน้อ้ย 

 
2. มี ปริมาณน ้ าในส่วนผสมคอนกรีตท่ีมากเกินไปหรือมีการเติมน ้ าท่ีหนา้งาน เป็นสาเหตุท่ีท า
ให้เกิดการเยิ้มน ้ าข้ึนท่ีผิวหน้าคอนกรีต ซ่ึงท าให้อตัราส่วนระหว่างน ้ าและวสัดุประสานท่ี
ผวิหนา้คอนกรีตสูงข้ึนมาก ท าใหค้วามทนต่อการขดัสีลดลงอยา่งมาก 

 
3. การแต่งผิวหนา้คอนกรีตท่ีเร็ว เกินไป ท าใหน้ ้ าท่ีจะเยิม้ข้ึนมาท่ีผิวหนา้ถูกดนักลบัเขา้ไปใน
เน้ือคอนกรีตขณะแต่ง ผิว ซ่ึงก็ท าให้อตัราส่วนระหว่างน ้ าและวสัดุเช่ือมประสานท่ีผิวหน้า
คอนกรีตสูง ข้ึนมาก 

 



 

 

 
4. น ้าส่วนเกินจากการแต่งผิวหนา้คอนกรีต จากการฉีดพรมน ้ าลงบนพื้นเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการขดัหนา้ 

 
5. ไม่มีการป้องกนัผวิหนา้คอนกรีตท่ียงัไม่แขง็ตวั ขณะเกิดฝนตก 

 
6. การเทคอนกรีตบนพื้นดิน ท่ีมีการดูดซบัต ่าหรือมีการปูแผ่นพลาสติก ท าใหป้ริมาณน ้ าท่ีเยิม้
ข้ึนมากท่ีผวิหนา้มีมากกวา่ปกติ 

 
7. การเกิดคาร์บอเนชัน่ (Carbonation) ท่ีผิวหนา้เน่ืองจากไม่มีอากาศถ่ายเทและมีก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซดสู์ง 

แต่สาเหตุท่ีพบในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมาจากสองข้อแรก คือการเลือกใช้
คอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัต ่าหรือปานกลางมาใชส้ าหรับเทงานถนนหรือ งานพื้น (ก าลงัอดั 180-240 
กก./ตร.ซม.) ซ่ึงมีความสามารถตา้นการขดัสีน้อยอยู่แลว้ และการเติมน ้ าท่ีหน้างานเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการเทคอนกรีต ซ่ึงจะส่งผลใหค้อนกรีตมีความสามารถตา้นการขดัสีลดลงไป
อีก หากมีการขดัหนา้ท่ีไม่ถูกวิธีเพิ่มข้ึนมาอีก ผิวหนา้กจ็ะเกิดเป็นฝุ่ นอยา่งแน่นอน การป้องกนั
การเกิดเป็นฝุ่ นท่ีผิวหนา้ของคอนกรีตจากสาเหตุหลกัท่ีกล่าวมาทั้ง 7 ขอ้ ควรเร่ิมจากการใช้
คอนกรีตให้ถูกประเภทซ่ึงควรมีก าลงัอดัอย่างต ่า280 กก./ตร.ซม. (ใช้ตวัอย่างทรงกระบอก
มาตรฐาน Ø 15 x 30 ซม.) โดยดูจากปริมาณของปูนซีเมนตแ์ละวสัดุประสานอ่ืนๆเป็นหลกั ว่า
ควรมีปริมาณ 330 กก./ลบ.ม. อยา่งต ่า หากเป็นส่วนผสมท่ีมีเถา้ลอยรวมอยูด่ว้ยปริมาณของเถา้
ลอยไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของวสัดุประสานทั้งหมด การมีเถา้ลอยในส่วนผสมนั้น ยิง่มีปริมาณ
มากก็ยิ่งส่งผลให้คอนกรีตพฒันาก าลงัอดัไดช้า้ลง ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัพฤติกรรมการก่อสร้าง
ของประเทศไทยท่ีตอ้งการใชง้านของตวั โครงสร้างเร็ว และหลีกเล่ียงการเติมน ้ าหนา้งานในรถ
โม่ อีกทั้งควบคุมการขดัผวิหนา้ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ไม่ใชว้ธีิสาดปูนเพื่อซบัน ้าท่ีเยิม้ข้ึนมาท่ี 



 

 

 

ผิวหนา้ แต่ควรใชว้ิธีการอ่ืนในการซับน ้ า หากเทคอนกรีตกลางแจง้ในช่วงฤดูฝนก็ควรมีการ
ป้องกนัน ้าฝนไม่ใหส้ัมผสักบัผิว หนา้ ส่วนการปูแผ่นพลาสติกและการเกิดคาร์บอเนชัน่นั้นไม่
ค่อยเป็นปัญหาส าหรับ ประเทศไทย 

ข้อสรุปและกำรแก้ไขปัญหำ 

ป ญหาการเกิดฝุ่ นท่ีผวิหนา้ คอนกรีตนั้น สามารถป้องกนัไดไ้ม่ยาก แต่เป็นปัญหาท่ี
พบเห็นไดท้ัว่ไปในประเทศเน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั การเทคอนกรีตขาดความรู้ความ
เขา้ใจในวิชาการคอนกรีตและวิธีการก่อสร้าง การป้องกนัการใชค้อนกรีตผิดประเภทสามารถ
ท าได้ตั้ งแต่ขั้นตอนการสั่งคอนกรีต ผูผ้ลิตคอนกรีตควรสอบถามผูบ้ริโภคถึงลักษณะของ
โครงสร้างและการใชง้าน หากพบวา่เป็นงานพื้นหรืองานถนนกค็วรแนะน าลูกคา้สั่งคอนกรีตท่ี
มีความทนต่อ การขดัสีดีกว่า และใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคดา้นผลของการเติมน ้ า และอาจรวมถึง
วธีิขดัมนัท่ีถูกตอ้ง 

การซ่อมแซมผิวหนา้คอนกรีตท่ีเป็นฝุ่ น เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยุ่งยาก หากชั้นท่ีเกิด
การหลุดล่อนเป็นฝุ่ นไม่หนามากนกั (0.5-1.5 มม.) กอ็าจแกไ้ขไดโ้ดยการขดัชั้นผิวนั้นออก ซ่ึง
ถา้ไม่ลึกมากกส็ามารถใชแ้ปรงลวดขดัออกได ้แต่ถา้ลึกพอสมควรอาจตอ้งใชเ้คร่ืองขดัประเภท
เดียวกบัรถกวาดถนนของ กทม. หรือหากผิวหนา้ไม่หลุดล่อนเป็นแผ่นและคอนกรีตมีอายุ 28 
วนัข้ึนไป กอ็าจใชส้ารเคมีจ าพวก Sodium Cilicate หรือ Magnesium Fluoro-Silicate ซ่ึงจะท า
ปฏิกิริยาทางเคมีกบัแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเกิดวสัดุประสานท าให้ เพิ่มความแข็งแกร่งท่ี
ผวิหนา้ได ้การใช ้Epoxy Sealers หรือ Cement Paint กเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงแต่ราคาจะแพงมาก 
ส าหรับชั้นผิวท่ีหนากว่า 2 มม.อาจแกไ้ขโดยการท าการขดัผิวหนา้แบบเปียก (Wet Grinding) 
เพื่อ ลอกชั้นท่ีอ่อนแอออกจนกระทัง่เห็นเมด็หิน ซ่ึงโดยทัว่ไปตอ้งขดัลึกประมาณ 3 มม. หรือ
เททบัหนา้ใหม่ (Topping or Overlaying) โดยการสกดัเอาส่วนผิวหนา้ท่ีอ่อนแอออกแลว้จึงท า
การเททบัเพื่อปรับระดบัให ้ไดต้ามท่ีตอ้งการ ส าหรับบา้นพกัอาศยั อาจเลือกการใชว้สัดุตกแต่ง
ปิดทบัผวิหนา้คอนกรีตไดเ้ลย อาทิ พรม หรือกระเบ้ือง 
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การวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างโดย

พจิารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน 

 

ดร.ภคัวฒัน์ แสนเจริญ และ ดร.รักตพิงษ์ สหมิตรมงคล 
ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

ในปัจจุบนัเราจะพบเห็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างคอนกรีตแบบต่างๆ 
ไดโ้ดยทัว่ไป ซ่ึงความเสียหายดงักล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากแรงต่างๆท่ีกระท าต่อโครงสร้างหรือ
การเส่ือมสภาพตามพฤติกรรม ของวสัดุกต็ามลว้นมีผลต่อการใชง้านของโครงสร้าง และท าให้
เจา้ของอาคารหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลรักษาโครงสร้างนั้นหนัมาให ้ความสนใจต่อการบ ารุงรักษา
โครงสร้างต่างๆ มากข้ึนเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 

หากพิจารณาความเสียหายของโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยนั้น สามารถกล่าว
ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวส่วนใหญ่นั้ นเกิดมาจากการออกแบบโครง สร้างท่ีค  านึงถึง
ความสามารถในการรับน ้าหนกั บรรทุกเพียงอยา่งเดียวแต่ไม่ไดค้  านึงถึงสภาพการใชง้าน หรือ
สภาวะแวดลอ้มของโครงสร้างดงักล่าวเลย นอกจากน้ียงัพบว่าบางโครงสร้างนั้นมีปัญหาอนั
เน่ืองมาจากการควบคุมคุณภาพของ งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบ
ก่อสร้างหรือขอ้ก าหนดวสัดุ ท่ีระบุไว ้เช่น มีระยะหุม้เหลก็เสริมนอ้ยกวา่ท่ีออกแบบไว ้หรือมี 



 

 

 

ปริมาณคลอไรด์หรือสารปนเป้ือนอ่ืนๆ ในคอนกรีตจนท าให้การเส่ือมสภาพเป็นไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งข้ึน การท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าวไดน้ั้นไม่เพียงตอ้งมีการปรับปรุงการออกแบบและ
ควบคุมการก่อ สร้างโครงสร้างคอนกรีตให้ให้มีความคงทนมากข้ึนต่อสภาพแวดลอ้ม และ
สภาวะการใช้งานเท่านั้น แต่การบ ารุงรักษาโครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงสร้าง
ดงักล่าวมีอายุ การใชง้านตามท่ีตอ้งการโดยใชค่้าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดก็เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ไม่
นอ้ยไปกว่ากนั  การบ ารุงรักษาโครงสร้างนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) และ การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ข (Corrective 
Maintenance) ความแตกต่างระหว่างการบ ารุงรักษาสองประเภทน้ี คือ การบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัจะเนน้การปกป้องโครงสร้างก่อนท่ีโครงสร้างจะแสดง ความเสียหายอย่างชัดเจนให้
เห็น ในขณะท่ีการบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขจะเน้นการซ่อมแซมโครงสร้างหลงัจากท่ีโครง สร้าง
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล้ ว  ซ่ึ ง เ ป็ น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ท่ี พ บ ส่ ว น ให ญ่ ใ น ปั จ จุ บัน 
ใน ประเทศไทยเรามกัจะพบการบ ารุงรักษาโครงสร้างเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) 
เพราะผูดู้แลรักษาโครงสร้างนั้นไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจติดตามสภาพของโครง สร้าง 
(Monitoring) อยา่งไรก็ตามการบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขอาจมีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาสูงมาก 
หากโครงสร้างดงักล่าวไม่ไดรั้บการซ่อมแซมอยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ียงัอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายจนผูใ้ช้งานไม่สามารถใช้งานโครงสร้าง ดงักล่าวไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพอีกดว้ย 
ดงันั้นการบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ข เปรียบเสมือนกบัการดูแลสุขภาพท่ีไม่ไดรั้บการตรวจเป็นระยะ 
แต่จะไปพบแพทยก์ต่็อเม่ือมีอาการเจบ็ป่วย ซ่ึงอาจท าใหอ้าการเจบ็ป่วยเกิดการลุกลาม และยาก
ต่อการรักษา  ในทางตรงกันขา้ม การตรวจสุขภาพเป็นระยะเปรียบเสมือนการบ ารุงรักษา
โครงสร้างเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ซ่ึงเนน้การป้องกนัหรือซ่อมแซมก่อนท่ีจะเกิด
ความเสียหายรุนแรงในโครงสร้าง แมว้่าจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบติดตามและการเก็บ
ขอ้มูลของโครงสร้างเป็น ระยะๆ แต่จะช่วยให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมโครงสร้าง
และมูลค่าความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ เพราะการด าเนินการตรวจสอบสภาพและปกป้อง
โครงสร้างก่อนท่ีจะมีความเสียหาย รุนแรงนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากว่า การซ่อมแซมโครงสร้างท่ีมี
ความเสียหายแลว้มาก  



 

 

 

ตวัอยา่งของโครงสร้างท่ีจ  า เป็นควรไดรั้บการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั คือ โครงสร้าง
ขนาดใหญ่ท่ีมีอายกุารใชง้านท่ีค่อนขา้งนาน และยากต่อการสร้างใหม่ข้ึนทดแทนของเดิม (เช่น 
สะพานขนาดใหญ่ เข่ือน โรงงานขนาดใหญ่) โครงสร้างท่ีไม่สามารถท าการซ่อมแซม
โครงสร้างไดส้ะดวกเน่ืองจากยากต่อการเขา้ ถึงได ้โครงสร้างท่ีความเสียหายอาจจะก่อใหเ้กิด
ความสูญเสียความมัน่ใจของผูใ้ชง้าน และโครงสร้างท่ีจะส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
อยา่งกวา้งขวางหากสูญเสีย สมรรถภาพในการใชง้านไป อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีโครงสร้างเป็น
โครงสร้างชั่วคราว และไม่มีความส าคญัมากนัก การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขก็อาจจะเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมกว่าในการแกไ้ข  การวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างท่ีเหมาะสมนั้นเป็นเร่ืองท่ี
ค่อนข้างซับซ้อนในทาง ปฏิบัติ แต่ก็ควรได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับการออกแบบ
โครงสร้างและการก าหนดอายกุาร ใชง้านของโครงสร้าง วิธีการหน่ึงท่ีสามารถช่วยใหก้ารวาง
แผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างเป็นไปได ้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การพิจารณาค่าใชจ่้ายตลอด
อายกุารใชง้านของโครงสร้าง (Life Cycle Cost) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา และมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากโครงสร้างไม่สามารถใชง้าน
ไดต้ามจุด ประสงคท่ี์ตั้งไว ้ปัจจุบนัเจา้ของส่ิงก่อสร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัคงค านึงถึง
การลดค่าใช้ จ่ายในก่อสร้างเพียงอย่างเดียวซ่ึงเป็นแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง เน่ืองจากหาก
โครงสร้างมีการเสียหายท่ีท าให้ไม่สามารถใช้งานโครงสร้างได้ตาม วตัถุประสงค์หรืออาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ช้งานเกิดข้ึนภายในระยะเวลาอัน สั้ น ก็จะต้องมีการซ่อมแซม
โครงสร้างและเกิดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก ดงันั้นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
ของโครงสร้างในกรณีดงักล่าวอาจมีค่าสูง กว่าโครงสร้างท่ีมีการก่อสร้างอยา่งดีตั้งแต่แรก แม้
อาจจะมีราคาค่าก่อสร้างเร่ิมตน้ท่ีสูงกว่าก็ตาม การวางแผนการบ ารุงรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
กบัสภาวะการใชง้านและอายกุารใชง้าน ของโครงสร้าง จะสามารถลดค่าใชจ่้ายตลอดอายกุาร
ใชง้านของโครงสร้างไดอ้ยา่งมาก 

 

 



 

 

 

การวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างตลอดอายุการใชง้านท่ีถูกตอ้งนั้นประกอบ
ไปด้วยหลาย ขั้นตอน ตั้ งแต่การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้าง การตรวจสอบ
โครงสร้าง การวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายและอตัราความเสียหายของโครง สร้าง
ในอนาคต และการเก็บรวบรวมประวติัการบ ารุงรักษา ข้อมูลต่างๆของโครงสร้างล้วนมี
ความส าคญัในการวางแผนการบ ารุงรักษา ดงันั้นเจา้ของอาคารควรมีการเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไว้
อยา่งดีตลอดอายกุารใชง้าน ของโครงสร้าง 

การตรวจสอบโครงสร้างมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อตรวจสอบสภาพโดย รวม และหา
สัญญาณของความเสียหาย ซ่ึงโดยปกติความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีตรวจ
พบ จะมีระดบัความเสียหายแตกต่างกนัในแต่ละส่วนของโครงสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 (มี
ความเสียหายรุนแรงในเสาแต่แผ่นพื้นยงัคงมีสภาพค่อนขา้งดี) ความแตกต่างกนัน้ีเป็นผล
เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความไม่ สม ่าเสมอของคุณภาพวสัดุ ความไม่สม ่าเสมอของ
ขนาดโครงสร้าง สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของแต่ละส่วนของโครงสร้าง เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี
เพื่อท่ีจะท านายความเสียหายของโครงสร้างในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะตอ้งพิจารณาถึงความ
แตกต่างกนัของส่วนต่างๆของโครงสร้าง จากผลการตรวจสอบโครงสร้างจริง ดงัแสดงในรูปท่ี 
2 เป็นตวัอยา่งของผลการทดสอบประเมินก าลงัอดัของคอนกรีตของโครงสร้างจริง ณ ต าแหน่ง
ต่างๆ ดว้ย Schmidt Hammer ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าก าลงัอดัของคอนกรีตจะมีค่าตั้งแต่ 20MPa ถึง 
58MPa  ในการท านายระดบัความเสียหายของโครงสร้างในอนาคต ตอ้งเร่ิมจากการพิจารณาถึง
สาเหตุของการเส่ือมสภาพ ขั้นตอนของการเส่ือมสภาพของโครงสร้าง สมการการค านวณ และ
ขอ้มูลพื้นฐานของโครงสร้างและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบโครงสร้างจริง มาประกอบกนั
เพื่อให้สามารถท านายระดับความเสียหายของโครงสร้างในอนาคตได้ อย่างแม่นย  า   
การด าเนินการบ ารุงรักษาโครงสร้างตามผลการคาดการณ์สภาพความ เสียหายของโครงสร้าง
ในอนาคต สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับตั้ งแต่ การตรวจสอบเพิ่มเติม (Extensive 
Inspection) การซ่อมแซม (Repair) การเสริมก าลงั (Strengthening) การปรับปรุงในดา้นความ
สวยงามของโครงสร้าง (Appearance Improvement) การฟ้ืนความสามารถในการใชง้านไดข้อง 



 

 

 

โครงสร้างตามวตัถุประสงค์ (Serviceability Restoration) การปรับปรุง
ความสามารถในการให้บริการของโครงสร้าง (Functionality Improvement) การจ ากดัระดบั
การใชง้านของโครงสร้าง (Restriction in Service) และการร้ือท าลายโครงสร้าง (Demolition 
and Removal) การตดัสินใจเลือกวธีิการและเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการเป็นประเด็น 
หลกัของการวางแผนบ ารุงรักษาโครงสร้าง ซ่ึงการพิจารณาค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้านของ
โครงสร้างสามารถช่วยผูต้ดัสิน ใจในการเลือกวิธีการบ ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ยกตวัอย่างเช่น การวางแผนการบ ารุงรักษาส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีการ
เส่ือมสภาพ เน่ืองจากผลของคลอไรด์ให้เหมาะสมตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างท่ี
ตอ้งการ ท่ีสมมุติว่าเหลืออยู่อีก 57 ปี การวางแผนการบ ารุงรักษาเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐานของโครงสร้าง และด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลของโครงสร้างท่ีจ  าเป็นในการท านาย
ความเสียหายใน อนาคต เช่นระยะหุ้มเหล็กเสริม ก าลงัอดัของคอนกรีต ปริมาณคลอไรด์ใน
คอนกรีต เป็นตน้ จากขอ้มูลท่ีได ้จะสามารถท านายการกระจายตวัของระดบัการเส่ือมสภาพ
ของโครงสร้างในอนาคตไดโ้ดย ใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ประกอบกบัทฤษฎีความน่าจะ
เป็น โดยรูปท่ี 3 แสดงตวัอยา่งความเส่ียงท่ีโครงสร้างจะเกิดรอยร้าวเน่ืองจากสนิมในเหลก็เสริม 
ท่ีอายุต่างๆ ทั้งในกรณีท่ีปราศจากการบ ารุงรักษา และในกรณีท่ีโครงสร้างไดรั้บการซ่อมแซม
หรือปกป้องดว้ยวธีิการต่างๆกนั เช่น การซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายเป็นจุดๆ การซ่อมแซมส่วนท่ี
เสียหายเป็นจุดๆ พร้อมทั้งการทาเคลือบผิว หรือการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายและป้องกนัการ
เกิดสนิมด้วยศกัยไ์ฟฟ้า ซ่ึงโครงสร้างไม่ได้รับการซ่อมแซมจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความ
เสียหายสูงมาก เม่ือเทียบกบัโครงสร้างท่ีไดรั้บการซ่อมแซม ในช่วงอายุการใชง้านท่ีเหลืออยู่  
จากผลการคาดการณ์ระดบัความเสียหายของ โครงสร้างตามท่ีแสดงในรูปท่ี 3 เราสามารถ
ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงสร้างด้วยวิธีต่างๆ และมูลค่าเสียหายในกรณีท่ี
โครงสร้างไม่สามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพได ้โดยค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและความ
คงทนของโครงสร้างภายหลงัการซ่อมแซมนั้นจะ แตกต่างกนัไปตามวธีิการท่ีใช ้โดยทัว่ไปการ
ซ่อมแซมท่ีมีคุณภาพต ่า อาจท าใหเ้กิดการเส่ือมสภาพซ ้ าภายในระยะเวลาอนัสั้นและตอ้งมีการ
ซ่อมแซมเพิ่ม เติมในช่วงอายกุารใชง้านของ โครงสร้างท่ีเหลืออยู ่ดงันั้นในการเลือกวธีิการ 



 

 

 

ซ่อมแซมท่ีเหมาะสม จะต้องมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งานเช่นเดียวกับการ
พิจารณาค่าใช ้จ่ายในการก่อสร้างเร่ิมตน้ รูปท่ี 4 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้านใน
กรณีต่างๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า แมว้่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเกิดข้ึนในกรณีท่ีโครงสร้าง
ไม่ไดรั้บการ ซ่อมแซมตลอดอายกุารใชง้าน แต่ค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้านของโครงสร้างใน
กรณีน้ีจะมีค่าสูงท่ีสุด เน่ืองจากมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผูใ้ชง้านไม่สามารถใชง้าน 
โครงสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมโครงสร้างด้วยวิธีการ
ซ่อมแซมเฉพาะจุดท่ีเสียหาย แมว้่าค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมจะถูกกว่าวิธีอ่ืนๆ แต่ความคงทน
ของโครงสร้างหลงัการซ่อมแซมนอ้ยกว่าการซ่อมแซมดว้ยวิธีอ่ืน ดงันั้นจึงตอ้งมีการซ่อมแซม
โครงสร้างอีกหลายคร้ังตลอดอายุการใชง้านของโครง สร้าง ท าให้ค่าใชจ่้ายตลอดอายุการใช้
งานสูงกวา่การซ่อมแซมดว้ยวิธีอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาการซ่อมแซมและป้องกนัโครงสร้างจาก
การเกิดสนิมดว้ยศกัยไ์ฟฟ้า แมว้่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในแต่ละคร้ังจะสูงกว่าวิธีอ่ืน แต่
เน่ืองจากประสิทธิภาพของระบบการป้องกันสามารถลดอัตราการเส่ือมสภาพและการ 
ซ่อมแซมโครงสร้างลงได ้ซ่ึงท าให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างท่ีซ่อมแซม
ด้วยวิ ธีดัง  กล่าวมี ค่าต ่ า ท่ี สุดในวิ ธีการซ่อมแซมทั้ ง  3 แบบท่ียกตัวอย่างมา น้ี 
จะ เห็นได้ว่า การวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างโดยพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายของการ
ซ่อมแซม ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเพียงอยา่งเดียวนั้นเป็นวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากโครงสร้างตอ้งอยู่
ในสภาวะใชง้าน และควรไดรั้บบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป การพิจารณาค่าใชจ่้ายตลอดอายุ
การใชง้านของโครงสร้างเป็นวิธีท่ีเหมาะสมมากก ว่าในการวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ทั้งน้ีประเทศไทยจะตอ้งใชง้บประมาณในการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน เร่ือยๆใน
อนาคต ดงัท่ีหลายๆประเทศเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นการพฒันาองคค์วามความรู้ และความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้าง เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก 
เพื่อท่ีจะสามารถบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างให้มีความปลอดภยั สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และประหยดังบประมาณในการบ ารุงรักษาลงได ้
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                                                   รูปท่ี 1 ระดบัความเสียหายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละส่วนของโครงสร้าง 
 

                                                                    
 
                          รูปท่ี 2 การกระจายตวัของขอ้มูลการตรวจสอบประเมินก าลงัอดัของคอนกรีต ณ ต าแหน่งต่างๆของโครงสร้าง 



 

 

 

                                          
 
                                               รูปท่ี 3 เปรียบเทียบโอกาสการเกิดรอยร้าวเน่ืองจากสนิมในเหล็กเสริมของโครงสร้าง  

                                                  ท่ีมีการบ ารุงรักษาดว้ยวธีิต่างๆ 
                                           

             
 
               รูปท่ี4 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้านของโครงสร้างท่ีมีการบ ารุงรัษาดว้ยวธีิต่างๆ 



 

 

 

คอนกรีตส ำหรับส่ิงแวดล้อมทะเล  

(Marine concrete) 
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วิศวกรโยธาท่ีท างานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในทะเลหรือในสภาพ 
ส่ิงแวดล้อมทะเล เช่น บริเวณชายฝ่ังทะเล หรือห่างจากทะเลไม่มากนัก มกัพบปัญหาการ
เส่ือมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เร็วกว่าท่ีควรเป็น อนัมาก ท าใหโ้ครงสร้างมีอายุ
การใชง้าน (Service life) ท่ีสั้น ทั้งน้ีโดยมากเกิดเน่ืองจากเหลก็เสริมภายในคอนกรีตเกิดสนิม
แล้วดันให้เน้ือ ของคอนกรีตท่ีหุ้มอยู่เกิดการแตกร้าวหลุดร่อนเสียหาย ท าให้ต้องสูญเสีย
งบประมาณในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาจ านวนมาก ทั้งๆ ท่ีโครงสร้างดงักล่าวก็ใชปู้นซีเมนต์
ตา้นทานซัลเฟตในการก่อสร้าง สาเหตุท่ีท าให้โครงสร้างมีอายุการใชง้านท่ีสั้นส่วนหน่ึงเป็น
เพราะว่าผูท่ี้ เก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการออกแบบโครงสร้าง 
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาพการท าลายท่ีรุนแรงของน ้ าทะเล ทั้งน้ีในน ้ าทะเลมี
เกลือหลกัๆ อยู่สองชนิดคือ เกลือคลอไรด์ (Cl-) และเกลือซัลเฟต (SO4-) ซ่ึงแต่เดิมวิศวกรมี
ความเขา้ใจวา่คอนกรีตส าหรับโครงสร้างท่ีอยูใ่นส่ิงแวด ลอ้มทะเลตอ้งใชปู้นซีเมนตป์อร์ต 



 

 

 

แลนด์ประเภทท่ีห้า (Sulfate resisting Portland cement) ซ่ึงตา้นทานซัลเฟตเท่านั้นเป็น
ส่วนผสมจึงจะป้องกนัความเสียหายต่อโครงสร้าง คอนกรีตได ้แต่ความจริงแลว้ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดป์ระเภทท่ีหา้เหมาะกบัการใชใ้นงาน คอนกรีตท่ีตอ้งเผชิญเกลือซัลเฟตเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น จะเห็นไดจ้ากในปูนจะมีปริมาณสารประกอบไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C3A) ต ่ากว่า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อลดการเกิดสาร Ettringite ซ่ึงก่อให้เกิดการ
ขยายตวัของคอนกรีต และลดการสูญเสียความสามารถยึดประสานของคอนกรีตเน่ืองจากเกิด
การเปล่ียนสาร C-S-H ใหเ้ป็นสาร M-S-H ท่ีไม่มีความสามารถยดึประสาน แต่เราสามารถใช้
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ีหา้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กท่ีตอ้งสัมผสักบัน ้ าเสีย
ในชุมชน หรือในโครงสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียของโรงงานซ่ึงมีเกลือซลัเฟต แต่ไม่มีเกลือคลอไรด์
ละลายอยู ่หรืออาจใชง้านคอนกรีตลว้นท่ีตอ้งเผชิญทั้งเกลือซัลเฟตและเกลือคลอไรด์กไ็ด ้แต่
ไม่มีเหล็กเสริมอยู่ภายในคอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตล้วนท่ีไม่มีเหล็กเสริมแต่สัมผสักับ
ส่ิงแวดลอ้มทะเล เป็นตน้  

มาถึงตรงน้ีผูอ่้านคงเกิดค าถามว่าแล้วจะใช้คอนกรีตแบบไหนกับโครงสร้าง
คอนกรีต เสริมเหล็กท่ีตอ้งอยู่ในส่ิงแวดลอ้มทะเลท่ีมีทั้ งเกลือคลอไรด์และเกลือ ซัลเฟตล่ะ 
ค  าตอบของค าถามน้ีมีได้หลายแนวทางทั้ งปรับปรุงท่ีรายละเอียดของแบบก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงท่ีคุณสมบติัของคอนกรีตท่ีใชก้ไ็ด ้หรืออาจใชห้ลายๆ แนวทางประกอบกนักไ็ด ้เพื่อ
ท าให้ไดโ้ครงสร้างคอนกรีตท่ีมีอายุการใชง้านยาวนานตามท่ีตอ้งการ แนวทางเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
การเพิ่มระยะหุม้เหลก็เสริม (Covering depth) ของคอนกรีตในแบบก่อสร้างใหม้ากข้ึน เพื่อให้
ระยะทางท่ีเกลือคลอไรด์จะแทรกซึมเขา้ไปถึงผิวเหล็กมีค่ามากข้ึนซ่ึง เป็นการยืดอายุการใช้
งานของโครงสร้างให้มากข้ึน หรือการลดอตัราส่วนน ้ าต่อปริมาณวสัดุประสาน (Water to 
binder ratio) ในคอนกรีตใหต้  ่าลงมากๆ เพื่อใหเ้น้ือคอนกรีตมีความพรุนนอ้ยลง ซ่ึงจะท าใหท้ั้ง
เกลือซัลเฟตและเกลือคลอไรด์แทรกซึมเขา้ไปได้ยากข้ึน หรือการปรับปรุงคุณสมบติัของ
คอนกรีตดว้ยการเลือกใช้วสัดุประสานท่ีตา้นทาน ทั้งการเส่ือมสภาพของคอนกรีตเน่ืองจาก
เกลือซลัเฟตและการเกิดสนิมของเหลก็ เสริมเน่ืองจากเกลือคลอไรดด์ว้ย ซ่ึงวสัดุประสาน 



 

 

 

ดงักล่าวคงไม่ใช่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ีห้า ดังเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ีหา้ตา้น ทานเฉพาะเกลือซลัเฟต แต่เราอาจใชปู้นซีเมนตป์อร์ต
แลนดป์ระเภทท่ีหน่ึง (Ordinary Portland cement) ผสมกบัเถา้ลอย (Fly ash) โดยใชเ้ถา้ลอย
แทนท่ีบางส่วนของวสัดุประสานในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม จะท าใหไ้ดค้อนกรีตมีความพรุนต ่า
เน่ืองจากผลผลิตจากปฏิกิริยาปอซโซลานิกของ เถา้ลอยไปเติมเต็ม ช่องว่างในคอนกรีต และ
เพิ่มความสามารถยึดจบัเกลือคลอไรด์ในคอนกรีตไม่ให้เคล่ือนท่ีสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ีเถา้ลอยใน
บา้นเราก็มีหลายชั้นคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) วิศวกรจึงต้อง
เลือกใช้อย่างเหมาะสมด้วย สรุปได้ว่าการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
ส่ิงแวดลอ้มทะเลจึง ตอ้งพิจารณาป้องกนัทั้งปัญหาการท าลายคอนกรีตโดยเกลือซัลเฟตและ
ปัญหาการเกิด สนิมของเหล็กเสริมโดยเกลือคลอไรดค์วบคู่กนัไปพร้อมกนั ซ่ึงอีกไม่นานจะมี
การออกประมวลขอ้บงัคบัอาคาร (Building code) ฉบบัใหม่ โดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
ซ่ึงมีรายละเอียดความคงทนของคอนกรีต (Durability of Concrete) ท่ีส าคญัไวใ้หว้ิศวกรโยธา
ไดใ้ชอ้า้งอิงในท างานก่อสร้าง เพื่อใหไ้ดโ้ครงสร้างคอนกรีตท่ีทั้งแขง็แรงและคงทนครับ 

 
 

                                           
 
                รูปท่ี 1 โครงสร้างคอนเสริมเสริมเหลก็ในส่ิงแวดลอ้มทะเลของไทย 



 

 

 
 

                                                    
      
รูปท่ี 2 ปัญหาการเกิดสนิมของเหลก็เสริมในเสาตอม่อของท่าเทียบเรือจนท าใหค้อนกรีตหวัเสา
แตกร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทถนนแล้วท ำไมแตกร้ำว 

เรียบเรียงโดย ดร. ปัณฑ์ ปำนถำวร 

 
บทน ำ 

การแตกร้าวของถนนนั้นมกัจะ เกิดข้ึนขณะท่ีคอนกรีตก าลงัแข็งตวั หรือเป็นท่ี
รู้จกักนัในเชิงวิชาการคอนกรีตว่า การแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบพลาสติก (Plastic 
Shrinkage Cracking) ซ่ึงนอกจากมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดกบังานถนนแลว้ ยงัเกิดกบังานประเภท
พื้นท่ีอยู่กลางแจง้อ่ืนไดอี้กดว้ย อาทิ พื้นอาคาร, ดาดฟ้า และลานประเภทต่างๆ เป็นตน้ การ
แตกร้าวในลกัษณะน้ีจะไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน ต่างกบัการแตกร้าวเน่ืองจากคอนกรีตหดตวั
แบบแห้งซ่ึงจะเป็นเส้นค่อนขา้งตรง และยาวท่ีมกัจะเกิดข้ึนเม่ือไม่มีการตดัรอยต่อท่ีถูกตอ้ง 
สาเหตุของการแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบพลาสติก 

การท่ีคอนกรีตเกิดการแตกร้าวแบบน้ี มีสาเหตุมาจากคอนกรีตหดตัวอย่าง
เฉียบพลนัในช่วงท่ียงัอยูใ่นสภาพยงัไม่แขง็ ตวั (Pre-hardened Stage) ซ่ึงคอนกรีตในช่วงน้ี
แทบจะไม่มีความสามารถในการรับแรงเคน้ท่ีเกิดจากแรงดึง (Tensile Stress) ซ่ึงแรงเคน้
เกิดข้ึนขณะท่ีคอนกรีตมีการหดตวั เม่ือแรงเคน้น้ีเกิดมากเกินกว่าท่ีคอนกรีตสามารถรับได ้ก็
จะเกิดการแตกร้าว ดงัท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 

 

 

 



 

 

 
 

                                
 
                             รูปท่ี 1 – รอยแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบพลาสติก 

 
 
ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวแบบน้ีมีอยู่ดว้ยกนัมากมาย แต่จะสรุปเป็นขอ้
ได ้6 ปัจจยัหลกัดงัน้ี 

 
1. อุณหภูมิอากาศ – เม่ือเขา้ฤดูร้อนอุณหภูมิอากาศเร่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหค้อนกรีตมีการสูญเสีย
น ้ าท่ีผิวหนา้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงท าใหค้อนกรีตท่ีผิวหนา้มีการหดตวัอยา่งเฉียบพลนั จึงเส่ียงกบั
การแตกร้าว 

 
2. น ้ายาผสมคอนกรีต – การใชน้ ้ ายาหน่วงท่ีมากเกินความจ าเป็นจะท าใหป้ฏิกิริยาไฮเดรชัน่
ชะลอตวัลง มากเกินไป ซ่ึงส่งผลใหค้อนกรีตพฒันาก าลงัดึง (Tensile Strength Development) 
ไดไ้ม่ทนักบัการหดตวัของคอนกรีตท่ีผวิหนา้ 



 

 

 
3. ความช้ืนสัมพทัธ์ – การมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียท่ีสูงในประเทศไทยช่วยให้คอนกรีต
สูญเสียน ้ าให้ กบัส่ิงแวดลอ้มช้าลง ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงท่ีคอนกรีตจะเกิดการแตกร้าว แต่
ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะมีความช้ืนสัมพทัธ์ต  ่ากว่า จึงท าให้คอนกรีตอาจสูญเสียน ้ าให้กบั
ส่ิงแวดลอ้มเร็วข้ึน จึงเส่ียงกบัการแตกร้าวไดง่้าย 

 
4. ลม – ลมเป็นปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มอีกอย่างหน่ึง นอกเหนือจากอุณหภูมิของอากาศและ
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีกล่าวมา ส าหรับลมซ่ึงมีความเร็วกว่า 8 กม./ชม. จะส่งผลกระทบกบัการ
สูญเสียน ้าท่ีผวิหนา้คอนกรีตไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือรวมกบัอุณหภูมิอากาศ
ท่ีร้อนจดัหรือความช้ืนสัมพทัธ์ ท่ีต  ่า  

 
5. ปริมาณปูนซีเมนต ์– ปริมาณของปูนซีเมนตใ์นส่วนผสมท่ีมีมากเกินไป จะส่งผลกระทบ
ต่อการแตกร้าวของคอนกรีตไดส้องลกัษณะ โดยในลกัษณะแรกจะท าให้คอนกรีตมีความ
ร้อนสูงจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซ่ึงเป็นผลให้น ้ าท่ีอยู่ในคอนกรีตระเหยไปอย่างรวดเร็ว ใน
ลักษณะท่ีสองอนุภาคของปูนซีเมนต์ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก สามารถสร้างความทึบน ้ าของ
คอนกรีตไดค่้อนขา้งดี จะส่งผลใหน้ ้ าท่ีอยูใ่นส่วนขา้งล่างของพื้นถนนข้ึนมาชดเชยน ้ าท่ีเสีย
ไปจาก ผวิหนา้ไดช้า้จนอาจไม่ทนัการณ์ หรืออตัราการระเหยของน ้ามากกวา่อตัราการชดเชย  

 
6. ปริมาณน ้ า – ปริมาณน ้ าในคอนกรีตเป็นตวัแปรท่ีส าคญักบัก าลงัอดัและการหดตวัของ
คอนกรีต เม่ือปริมาณน ้าในส่วนผสมมีมากเกินไปกจ็ะส่งผลใหค้อนกรีตมีก าลงัอดัลดลง และ
ยงัท าให้คอนกรีตมีการหดตวัแบบแหง้ (Drying Shrinkage) สูงข้ึนดว้ย ในทางกลบักนัหาก
ปริมาณน ้าในส่วนผสมมีนอ้ยจนเกินไป กท็  าใหค้อนกรีตมีน ้ าไม่เพียงพอท่ีจะข้ึนมาชดเชยน ้ า
ท่ีเสียไปจากผวิหนา้ 



 

 

 
7. ปริมาณเถา้ลอย – การใชเ้ถา้ลอยเป็นส่วนผสมในคอนกรีตมีผลดีมากกว่าผลเสียหากเถา้
ลอยท่ีใชมี้ คุณภาพดี ซ่ึงท าใหก้ารพฒันาก าลงัอดัหลงั 50 วนัเพิ่มข้ึน ท าใหค้อนกรีตทึบน ้ าข้ึน 
และยงัท าใหค้วามทนทานต่อซลัเฟตกบัคลอไรด์เพิ่มมากข้ึน แต่เม่ือใชใ้นปริมาณท่ีสูงจะท า
ใหห้น่วงการก่อตวัของคอนกรีต ซ่ึงเป็นเหตุใหร้ะยะเวลาของการพฒันาก าลงัอดัในช่วงแรก
ยาวข้ึน ก าลงัอดัในระยะแรกต ่าลง และความทนทานต่อการขดัสีลดลง หากตอ้งการใชเ้ถา้
ลอยในงานถนน ควรท าการบ่มคอนกรีตให้ถูกวิธีเพื่อช่วยป้องกนัการสูญเสียน ้ า โดยเฉพาะ
ในระยะเวลาท่ีคอนกรีตยงัไม่ก่อตวั 

 
การป้องกนัการแตกร้าวแบบ Plastic Shrinkage 

 
การป้องกนัปัญหาการแตกร้าวอาจแยกความรับผิดชอบไดเ้ป็นสองส่วน ในส่วนของผูผ้ลิต
สามารถท าไดห้ลายแนวทาง ดั้งน้ี 

แนวทางแรกคือการก าหนดมาตรฐานการผลิตคอนกรีตส าหรับเทงานพื้น
กลางแจง้ท่ีคอนกรีต มีโอกาสสูญเสียน ้ าท่ีผิวหนา้ในปริมาณมากอยา่งรวดเร็ว โดยใชป้ริมาณ
น ้ าในการผสมท่ีพอเหมาะ คือมีอตัราส่วนของน ้ าต่อวสัดุประสานโดยน ้ าหนกัท่ีอยู่ระหว่าง 
0.38 ถึง 0.45 และหลีกเล่ียงการใชน้ ้ ายาผสมคอนกรีตท่ีมีคุณสมบติัในการหน่วงการเกิดปฏิ 
กิริยาไฮเดรชัน่ (น ้ ายาผสม Type D) และหากเป็นไปไดไ้ม่ควรใชน้ ้ ายาผสม Type Gเพราะ
ออกแบบปริมาณการใชใ้หเ้หมาะกบังานไดย้าก แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งรักษาความสามารถ
ในการเทได ้ตอ้งออกแบบคอนกรีตใหมี้ระยะเวลาการก่อตวัท่ีไม่ยาวเกินไป โดยพิจารณาการ
สูญเสียค่ายบุตวัคอนกรีตใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการเทคอนกรีต 

แนวทางท่ีสองคือการวางแผนการจดัส่งคอนกรีตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
การลดเวลาในการจัดส่งให้เหลือน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตตั้ งโรงงานผสม
ชัว่คราวภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง หรือใกลท่ี้หนา้งาน หรือการขอความอนุเคราะห์จาก 



 

 

 

ลูกคา้ใหป้รับปรุงเส้นทางสัญจรเพื่ออ านวยความ สะดวกแก่รถโม่ ซ่ึงเป็นการลดเวลาท่ีใชใ้น
การเดินทาง 

แนวทางท่ีสามคือ ส่วนผสมท่ีใชต้อ้งเช่ือมัน่ไดว้่าใชปู้นซีเมนตใ์นปริมาณท่ีนอ้ย
ท่ีสุด แต่ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนด และสามารถท างานไดดี้ในขณะเท 

แนวทางท่ีส่ีคือการหลีกเล่ียงการใชท้รายท่ีมีความละเอียดมาก ซ่ึงทรายท่ีละเอียด
มากจะไปขดัขวางช่องทางเดินของน ้ า ท าใหน้ ้ าท่ีอยูส่่วนล่างของพื้นข้ึนมาชดเชยน ้ าท่ีสูญเสีย
ไปจากผวิหนา้ไดย้ากข้ึน 

แนวทางท่ีหา้คือการน าวสัดุหรือสารผสมเพิ่มเขา้มาช่วยโดยเฉพาะวนั ท่ีมีอากาศ
ร้อนจดัมาก แต่วสัดุหรือสารผสมเพิ่มเหล่าน้ีมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัส่วนผสมตวั หลกั 
อาทิ การใช ้Polypropylene Fiber เพื่อเพิ่ม Tensile Strength ให้กบัคอนกรีต โดยใชใ้น
อตัราส่วนร้อยละ 0.1 โดยน ้ าหนกัของปูนซีเมนต์ หรือการใช้ Methylcellulose เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอุม้น ้ าของคอนกรีต โดยใชใ้นอตัราส่วนร้อยละ 0.02 โดยน ้ าหนกัของ
ปูนซีเมนต ์

 
ในส่วนของผูบ้ริโภคสามารถท าไดห้ลายแนวทาง ดั้งน้ี 

แนวทางแรกคือการวางแผนงานใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานอยา่งสูงสุด และ
ใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอกบัปริมาณและอตัรา การเทของคอนกรีต
ท่ีสั่ง รวมถึงการจา้งแรงงานท่ีมีความช านาญในจ านวนท่ีพอเพียง เพื่อให้การเทคอนกรีต
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและคอนกรีตยงัคงอยูใ่นสภาพสด 

แนวทางท่ีสองคือการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับรถโม่ท่ีจัดส่งคอนกรีต 
เพื่อใหร้ถใชเ้วลาในการรับส่งนอ้ยท่ีสุด หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความตอ้งการ 



 

 

 

คอนกรีตในปริมาณท่ีสูงและภายใน โครงการมีเน้ือท่ีว่างพอ ควรพิจารณาอนุญาตใหบ้ริษทัฯ
สามารถ ติดตั้ ง โรงงานผสมคอนกรีตภายในบริ เวณ โครงการ เ ป็นการชั่วคราว 
แนวทางท่ีสามคือการควบคุมการท างานให้เป็นไปตาม มาตรฐานและขอ้ก าหนด เช่นอาจมี
การใช้น ้ ายาบ่มฉีดท่ีผิวหน้าหากคอนกรีตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ รุนแรงนัก แต่หาก
คอนกรีตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีรุนแรง เช่นลมท่ีพดัดว้ยความเร็วเกิน 8 กม./ชม. การใชน้ ้ ายา
บ่มอาจเป็นมาตราการป้องกนัท่ีไม่พอเพียง ควรใชแ้ผ่นพลาสติกคลุมปิดผิวคอนกรีตทนัที
หลงัการปาดหนา้ หากไม่สามารถหาแผ่นพลาสติกได ้อาจใชก้ระสอบป่านช้ืนคลุมแทน เช่น
ท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 2 

 
 

                                       
 
                                            รูปท่ี 2 – การบ่มคอนกรีตโดยกระสอบป่าน 

แนวทางท่ีส่ี คือการวางแผนงานให้ลดความรุนแรงท่ีมีผลกระทบมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มได ้มากท่ีสุด ในกรณีของโครงการน้ี อาจมีการศึกษาพฤติกรรมของลมว่าพดัจาก
ทิศใด ช่วงเวลาใดจะสงบท่ีสุดและอุณหภูมิอากาศท่ีไม่สูงมาก และวางแผนการเทให้
สอดคลอ้งกบัช่วงเวลานั้น 

 



 

 

 

แนวทางท่ีห้า ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ในขณะเดียวกันอาจมีความ
เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด คือการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ออกแบบส่วนผสมท่ีเหมาะสมกบัการใช้
งานของโครงการ โดยมีข้อก าหนดแค่คุณสมบัติหรือความสามารถ (Performance-based 
Specification) ของคอนกรีต 

 
ข้อสรุป 

การแตกร้าวของถนนหรือพื้นคอนกรีต นั้น เป็นเร่ืองท่ีสามารถป้องกันมิให้
เกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ยาก แต่กค็วรมีการร่วมมือกนัทั้งผูผ้ลิตคอนกรีตและผูบ้ริโภค และเม่ือมีการ
แตกร้าวเกิดข้ึนกมิ็ไดห้มายความว่าโครงสร้างนั้นจะไม่ทนทานตาม ท่ีผูอ้อกแบบไดก้ าหนด
เอาไว ้ส่วนใหญ่การแตกร้าวแบบน้ีเป็นการแตกร้าวโดยผิวเผิน หรือ Cosmetic ซ่ึงไม่มีความ
จ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทคอนกรีตหน้าฝน 

ผศ.ดร. สมิตร ส่งพริิยะกจิ 

 

ก ำลงัเขำ้หนำ้ฝน ปัญหำในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงก็มกัจะเกิดข้ึน เยอะแยะนะครับ 
คนงำนกลบับำ้นท ำนำ ท ำสวน ฝนตก ฟ้ำร้อง ไฟฟ้ำดบั ไฟฟ้ำดูด สำรพดั ช่วงน้ีขำ้วรำคำดี 
แรงงำนคงขำดแคลนมำกเป็นพิเศษ 

มีค  ำถำม ถำมมำเก่ียวกบักำรเทคอนกรีตในหนำ้ฝน ว่ำควรเตรียมตวัอย่ำงไรบำ้งถึง
จะไดค้อนกรีตท่ีเทแลว้มีคุณภำพ (ดี) สม ่ำเสมอ ผมพอจะเล่ำให้ฟังไดบ้ำ้งเป็นเกร็ดเล็กเกร็ด
นอ้ยนะครับ 

ก่อนอ่ืนส ำหรับหน่วยงำนท่ีผสมคอนกรีตเอง ก็ควรท่ีจะซ่อมแซมโรงเก็บ
ปูนซีเมนตใ์หมิ้ดชิด ไม่ให้น ้ ำท่วมถึง หรือมีฝนสำดเขำ้มำได ้มีผำ้ใบพื้นใหญ่พอท่ีจะคลุมกอง
หิน กองทรำยในเวลำฝนตก เพื่อไม่ให้ปริมำณควำมช้ืนในมวลรวมเปล่ียนแปลงมำกเกินไป 
อย่ำงไรก็ตำมควรท่ีจะตอ้งตรวจสอบควำมช้ืนในมวลรวมอย่ำงสม ่ำเสมอเช่นกนั ไม่เช่นนั้น
อตัรำส่วนน ้ ำต่อปูนซีเมนตก์จ็ะแปรปรวน และท ำให้คอนกรีตมีก ำลงั และควำมสำมำรถเทได ้
ไม่คงท่ี ส ำหรับหน่วยงำนท่ีใชค้อนกรีตผสมเสร็จกห็มดห่วงในเร่ืองน้ี เพรำะแพลน้ทค์อนกรีต
กจ็ะดูแลเรำในเร่ืองน้ีแทน (อยำ่งนอ้ยเรำกค็วรตรวจสอบค่ำควำมยบุตวัของคอนกรีตท่ีมำส่งนะ
ครับ วำ่เหลวเกินไปหรือเปล่ำ) 

ก่อนกำรเท ควรตรวจดูสำยไฟฟ้ำ ท่ีผำดไมแ้บบเหล็ก ดูควำมแข็งแรงของท่อส่ง
คอนกรีต วำงแผนกำรเท จะถอยหลงัเท หรือจะเทจำกซ้ำยไปขวำ ดูช่องระบำยน ้ ำบนไมแ้บบ
พื้น คำน เสำ โดยเฉพำะสองอยำ่งหลงั ผมเคยเห็นไม่แบบเสำ คำน ท่ีเขำ้แบบไดดี้มำกจนน ้ ำเขำ้
ไปขงัไดเ้ป็นคืบ เป็นศอก ในกำรเทคอนกำรฐำนรำก คำนคอดิน กต็อ้งท ำบ่อดูดน ้ำ ไวด้กัใหน้ ้ำ 



 

 

 

ไหลไปรวมกนัเพื่อใหดู้ดน ้ำออกไดง่้ำย (เตรียมป้ัมน ้ ำท่ีมีน ้ ำมนัพร้อมไวด้ว้ยนะครับ ไม่งั้นตอ้ง
ใชห้ลอดกำแฟดูดน ้ำออก) ทำงเขำ้เทคอนกรีตกต็อ้งถม ซ่อมแซม ท ำทำงระบำยน ้ำ อยำ่ใหน้ ้ ำขงั
บนผิวจำรจรได ้เหล่ำน้ีจะลดค่ำแรง ค่ำโอที ลดเวลำในกำรท ำงำนหนำ้ฝนไดอ้ย่ำงคำดไม่ถึง
ครับ 

ระหว่ำงเทคอนกรีตก็ตอ้งเตรียมรับสถำนกำรณ์ฝนตก มีผำ้ใบกนัฝนท่ีมำกพอท่ีจะ
คลุมคอนกรีตไดท้ั้งพื้นท่ี (ถึงแมค้อนกรีตบำงส่วนจะเทไปแลว้เป็นชัว่โมงกต็ำม ก็ยงัตอ้งกำร
กำรปกป้องผิวเพื่อไม่ให้น ้ ำฝนชะเอำมอร์ตำ้ร์หลุดร่อนออกไป หรือเพิ่มปริมำณน ้ ำท่ีผิวหน้ำ
คอนกรีต) ท่ีหน่วยงำนก่อสร้ำงก็ควรเตรียม ปูนซีเมนต์ ทรำย ไวบ้ำงส่วนเพื่อใช้ซ่อมแซม
ผิวหน้ำคอนกรีตท่ีเสียหำยในทนัทีท่ีฝนหยุดตก กำรมีผำ้ใบกนัฝนท่ีพอเพียงช่วยให้งำนเท
คอนกรีตระหว่ำงฝนตกท ำงำนได้ง่ำยข้ึน ใช้เวลำรอกำรตกแต่งผิวน้อยลง ลดค่ำใช้จ่ำย 
นอกจำกน้ีควรเตรียมไมแ้บบ เตรียมเหล็กเสริมพิเศษ ส ำหรับกำรหยุดเทคอนกรีตกะทนัหัน 
ตลอดหนำ้ฝนกค็งไดใ้ช ้เตรียมไวไ้ม่เสียหำยครับ 

 
 
สุดทำ้ยก็เป็นเร่ือง ของ กำรบน บำน ศำล กล่ำว หละครับใครมีสูตรไหน ตะไคร้หวัท่ิม หัวลง 
ใชไ้ดผ้ลก็ลองดู ท่ีส ำคญันำยช่ำงคนไหน สำบำนไวเ้ยอะ อย่ำข้ึนหน้ำงำนขณะฝนตกนะครับ 
เดียวฟ้ำจะผำ่เอำ! 

 

 

 

 



 

 

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 

การเสริมก าลงัโครงสร้างด้วยระบบ Carbo Stress 
เรียบเรียงจากบทความเร่ือง “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 

 

ในปัจจุบนัมีโครงสร้างท่ีสร้างเสร็จแล้วและใช้งานมาเป็นระยะเวลาหน่ึง เป็น
จ านวนมาก โครงสร้างเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัทั้งในดา้นลกัษณะ ขนาด อาย ุและ สภาพการใช้
งาน บ่อยคร้ังท่ีเจา้ของโครงสร้างอาจมีความจ าเป็นตอ้งเสริมก าลงัเพื่อรองรับการ เปล่ียนแปลง
การใชง้านท่ีต่างไปจากท่ีออกแบบไวเ้ดิม หรือจ าเป็นตอ้งเสริมก าลงัอาคารเก่าท่ีเส่ือมสภาพไป
ใหมี้ขีดความสามารถตามท่ี ออกแบบไว ้และเทคโนโลยใีน การก่อสร้างท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ในปัจจุบนัทั้งทางด้านวสัดุ และเทคนิคการท างาน ท าให้ผูใ้ช้มีทางเลือกท่ี จะรองรับความ
ตอ้งการมากข้ึน CarboStress กเ็ป็นหน่ึงในค าตอบเหล่านั้น 

เทคนิคในการเสริมก าลงัโครง สร้างอาจแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือระบบเชิง
รับ หรือ Passive และ ระบบเชิงรุก หรือ Active ซ่ึงเกณฑ์การจ าแนกนั้นข้ึนอยู่กบัว่าน ้ าหนกั
บรรทุกนั้นมีปฏิสัมพนัธ์ (interact) กบัวสัดุเสริมก าลงัอยา่งไร 

ส าหรับเทคนิคท่ีเป็นระบบเชิงรับนั้น วสัดุเสริมก าลงัจะเร่ิมท าหนา้ท่ีรับแรงต่อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือมีการเสียรูปเพิ่มข้ึนหรือมีน ้าหนกับรรทุกใหม่เพิ่มข้ึนซ่ึงลกัษณะ 



 

 

 

เช่นน้ีเป็นเทคนิคท่ีใช้ในวิธีการเสริมก าลงัหลายวิธี และตวัอย่างหน่ึงท่ีใช้กนัแพร่หลายใน
ปัจจุบนัคือการเสริมก าลงัแบบ Bonded – non prestressed Carbon Fiber Reinforced Polymer 
(CFRP) อย่างไรกดี็ ในบางคร้ังวิธีการเช่นน้ีอาจประยกุตใ์ชไ้ม่ได ้เน่ืองจากโครงสร้างเดิมอาจ
เกิดหน่วยแรงท่ีสูงมากเกินไป เม่ือมีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนัก ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใชเ้ทคนิคของระบบเชิงรับ การเล่ียงปัญหาเช่นน้ีอาจท าไดโ้ดยใชเ้ทคนิคการซ่อมท่ี
ประยกุตใ์ชร้ะบบเชิง รุก เช่น ระบบ CFRP แบบอดัแรงก่อน ซ่ึงสามารถลดหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึน
ทนัทีโดยการแบ่งรับน ้าหนกั 

บริษทั Sika และบริษทั VSL ไดร่้วมกนัพฒันาระบบอดัแรงทีหลงั ซ่ึงใช้วสัดุ 
CFRP เป็นวสัดุหลกัท่ีเรียกว่าระบบ CarboStress ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีหลกัการใหช้ิ้นส่วนรับ
แรงดึงเป็นแผน่ CFRP ยดึอยูใ่นตวัยดึ CFRP โดยมีแท่นยดึ (Non Stressing หรือ dead end) และ
อุปกรณ์ถ่ายแรง (Stressing load-Transfer) ซ่ึงใชไ้ดก้บังานทุกลกัษณะท่ีตอ้งการเสริมก าลงัโดย
การใหแ้รงดึงจากภายนอก 

ระบบน้ีสามารถใชไ้ดก้บัระบบ Bonded หรือ Unbounded ท่ีประยุกตใ์ชก้บัการ
เสริมก าลงัโครงสร้างส าคญั ๆ หลายลกัษณะ เช่น สะพานโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง 
อนุสาวรีย ์หรือโครงสร้างท่ีตอ้งการเสริมก าลงัเพื่อตา้นทานแรงแผ่นดินไหว รวมถึงโรงงาน
พลงังานนิวเคลียร์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ซ่ึงเป็นตวัอย่างหน่ึงของการประยกุตใ์ชร้ะบบน้ี 
เน้ือหาในบทความน้ีเป็นรายงานการพฒันาระบบดงักล่าว โดยกล่าวถึงคุณลกัษณะของระบบ 
ขอ้ไดเ้ปรียบและการประยกุตใ์ชง้านจริง 

การพฒันาระหว่าง ปี คศ. 1999-2001 ซ่ึงเป็นช่วงแรกของการพฒันา หน่วยวิจยัใน 
Swiss Federal (Institute of Technology) ในเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนดไ์ดด้ าเนินการ
ท ด ส อ บ ช้ิ 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 ท่ี หั ว ข้ อ ต่ า ง  ๆ  ดั ง น้ี 
- การทดสอบในระยะสั้นโดยใชแ้ผ่น CFRP ท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ (ขนาด 80 มม. X 2.4 มม. และ 
60 มม. X 2.4 มม. ) ร่วมกบัหวัยดึท่ีท าจากเหลก็และพลาสติก 



 

 

 
- การทดสอบแรงดึงซ ้ า ๆ เป็นวงรอบ (load – cycle Tensile Test) 
- การทดสอบรับแรงดึงในระยะยาว 
- พฤติกรรมการถ่ายแรงจากอุปกรณ์ถ่ายแรงเขา้สู่คอนกรีต 
- การทดสอบการถ่ายแรงจากแผน่ CFRP เขา้สู่หวัยดึ CFRP 
ใน ปี 2004 ไดมี้การทดสอบเพิ่มเติมอีกหลายลกัษณะท่ี School of Engineering and 
Architecture ใน How/Lucerne ประเทศสวสิเซอร์แลนดด์งัน้ี 
- การทดสอบการติดตั้งลกัษณะต่าง ๆ เช่นการติดตั้งในระดบัเหนือศีรษะ (Overhead placing) 
และการใชม้อร์ตาร์ยดึอุปกรณ์ถ่ายแรง 
- การทดสอบการรับแรงดึงถึงระดบัท่ีเกิดการระเบิด 
- การทดสอบอุปกรณ์ถ่ายน ้าหนกัจนถึงก าลงัประลยั 
ระบบ CarboStress 
ใน ระบบ CarboStress ซ่ึงใชแ้ผน่ CFRP ยดึฝังในหวัยดึ (หรือ Stresshead) ทั้งสองปลายนั้น หวั
ยดึจะถูกจบัยดึอยูใ่นอุปกรณ์ถ่ายแรงซ่ึงเป็นเหลก็และเป็นตวัยดึและถ่าย แรง Prestressed ใน
โครงสร้าง โดยมีรายละเอียดวสัดุ ภาพอุปกรณ์และการติดตั้งดงัแสดงในรูปท่ี 1 ตารางท่ี 1 และ
รูปท่ี 3 ตามล าดบั 
 

                     
               รูปท่ี 1 ภาพอุปกรณ์ถ่ายแรงของระบบ CarboStress (ก)ภาพดา้นขา้ง (ข)ดา้นบน 



 

 

 
 
วธีิการประยกุตใ์ชแ้ผน่ CFRP แบบ ยดึ-อดัแรง ในระบบ CarboStress อาจสรุปไดด้งัน้ี 
1. เตรียมพื้นผวิคอนกรีตดว้ยวธีิเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับระบบแผน่ CFRPแบบยดึติดอีพอกซี
ทัว่ไป 

 
2. ยึดติดแผ่น CFRP กบัหวัยดึ CFRP หวัยดึท่ีไดรั้บการออกแบบท่ีเหมาะสมจะป้องกนัความ 
ผิดพลาดในการท างานได้ และท าให้รอยต่อมีขีดความสามารถรับแรงตามต้องการได ้
กระบวนการยดึส่วนน้ีกระท าในโรงงานท่ีมีการควบคุมสภาวะแวดลอ้ม ทั้งน้ีการยดึแผ่น CFRP
จากปลายถึงปลาย เขา้กบัหวัยดึนั้นจะตอ้งมีการวดัขนาดจากหนา้งานมาก่อน 

 
3. ติดตั้งหัวยึดเขา้กบัโครงสร้างคอนกรีตท่ีตอ้งการเสริมก าลงัโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายแรงแบบ 
Stressing/ nonStressing (รูป 2a – 2e) 

 
4. ใชว้สัดุอีพอกซีเคลือบยดึแผ่น CFRP กบัผิวหนา้คอนกรีตดว้ยวิธีแบบเดียวกบัการใชแ้ผ่น 
CFRPในงานปกติ (รูป 2c) 

 
5. ใชเ้คร่ืองดึงไฮดรอลิกใหแ้รงดึงต่อแผ่น CFRP ท่ีหวัยดึโดยควบคุมการใหแ้รงก่อนดว้ยมาตร
วดั เช่นเดียวกบัวิธีการอดัแรงก่อนตามปกติ เม่ือแลว้เสร็จใหว้ดัระยะยดึของแผ่น CFRP และ
เปรียบเทียบกบัค่าท่ีค  านวณตามทฤษฎี 

 
6. ถอดอุปกรณ์ใหแ้รงออก 



 

 

 
7. กดแผ่น CFRP ให้แนบผิวคอนกรีตดว้ยวิธีเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับแผ่น CFRP ทัว่ไป ระบบ 
Carbo Stress น้ีใชไ้ดก้บัระบบ Unbonded- prestressed CFRP ดว้ย และในกรณีนั้นอาจขา้ม
ขั้นตอนท่ี 1, 4 และ 7 ได ้

 
 

        
 

                                   รูปท่ี 2 ขั้นตอนการประยกุตใ์ชร้ะบบ CarboStress 

 

 

 



 

 

 
 

                                ตารางท่ี 1 ขอ้มูลของระบบ CarboStress 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

CarboDur CFRP Plate S64 
Dimensions(WidthXThickness) 60mmX2.4mm 

Cross-sectional area 144mm2 
Tensile Strength, min. 2800N/mm2 

Nominal Breaking Load 400kN 
E-Modulus, min. 165,000 N/mm2 

Elongation at Break, min. 1.7% 

CFRP Anchor Head (StressHead) StressHead 220 
Dimensions(WidthXLength) 60/80 mmX110mm 

Weight 0.55kg. 
Tension Force, P0 220kN 

Tensile Strength at P0 1540 N/mm2 
Pre-strain at P0 0.95% 

Guaranteed Maximum Anchor 
Force,Pmax. 

300kN 

-Strain at Maximum Anchor Force,P max. 1.3% 



 

 

 

                                                              

                               
                                             

      รูปท่ี 3 หวัยดึแผน่CFRP ในระบบ CarboStress (StressHead 220) 
 
ระบบการยดึ 

แนวคิดของแท่นยดึแบบ non - Stressing (fixed) และแบบ Stressing (รูป 4a – 4b) 
ซ่ึงมีอุปกรณ์ถ่ายแรงนั้นมาจากแนวคิดของการประยุกตใ์ชร้ะบบท่ีง่ายและการใชท่ี้ยืดหยุน่ได ้
ส าหรับงานทุก ๆ โครงการ 



 

 

 
ทั้งน้ีแรงท่ีถูกดึงก่อน (prestressing force) จะถ่ายเขา้สู่โครงสร้างคอนกรีตดว้ยอุปกรณ์เหลก็ท่ีมี
รูปทรงดา้นขา้งเป็นทรงกลม (circular steel profile) ท่ีท าหนา้ท่ีเสมือนตวัถ่ายแรง โดยอุปกรณ์
ดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. และยาว 255 มม. วางอยู่ในรูท่ีเจาะเตรียมไว ้
อย่างไรกดี็อาจมีการปรับใชอุ้ปกรณ์ถ่ายแรงรูปทรงอ่ืนได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของ
งานแต่ละโครงการดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยทัว่ ๆ ไปแลว้มกัใชก้ารปรับผงัใหก้ดต ่าลง 35 มม. 
เพื่อติดใหแ้ผน่CFRP มีระดบัใกลเ้คียงกบัผวิคอนกรีตมากท่ีสุด โดยอาจใชร่้วมกบั Sika dur 330 
หรือไม่กไ็ด ้ในกรณีของระบบ bonded และ Unbonded ทั้งน้ีในกรณีท่ีหวัยดึมีขนาด 60 มม. 
ส าหรับโครงสร้างท่ีคอนกรีตมีระยะหุ้มนอ้ยกว่า 35 มม. อาจปรับลดความหนาน้ีไดโ้ดยเพิ่ม
ความหนาของ Sikadur 330 หรือยอมใหเ้พิ่มระยะห่างระหว่างแผน CFRP และผิวคอนกรีตใน
กรณีท่ีโครงสร้างมีเหลก็เสริมเดิมแน่น อาจจ าเป็นตอ้งเสริมเหลก็เพิ่มเพื่อใหแ้นวการถ่ายแรงมี 
ความต่อเน่ือง ในบริเวณท่ีคาดว่าเหล็กเสริมเดิมจะขาดหายไปเน่ืองจากการเตรียมพื้นท่ีติดตั้ง
อุปกรณ์ถ่ายแรงท่ีตอ้งกดลึกต ่ากวา่ผวิเดิม 

 

 

                                     (ก)ตวัยดึแบบ Ds  (ข)ตวัยดึแบบ Df ชนิด Non-Stressing (Fixed)รูปท่ี 4 ตวัยดึแบบ D 

 



 

 

 

รูปท่ี 5 ตวัยดึหลากชนิด ทั้งแบบ Stressing และแบบFixed ชนิด Non-Stressingท่ีมี
ใชใ้นระบบ CarboStressตวัยึด (ancharage) แบบ F มกันิยมใชก้บัระบบท่ีตอ้งใหแ้รงแบบไม่
สมมาตร เน่ืองจากสามารถใหแ้รงโดยไม่เส่ียงต่อความเสีหายของโครงสร้าง (jeopardizing) ได ้
โดยอาจประยกุตใ์ช้ทั้งกรณีมีการให้แรงดา้นบน ดา้นล่างหรือดา้นขา้งของโครงสร้าง เช่นคาน 
หรือก าแพง เหล็กถ่ายแรง (dowel) มกัจะวางทะลุตลอดความหนาของโครงสร้างเช่น ตลอด
ความหนาของพื้นหรือความหนาของคานเป็นตน้ 

ตวัยดึแบบ G มกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการวางต าแหน่งตวัยดึท่ีส่วนปลายของโครงสร้าง 
นอกจากตวัยดึแบบน้ีจะมีส่วนเกลียวถ่ายแรง (threaded transfer body) ซ่ึงท าใหส้ามารถดึงแผ่น 
CFRP ไดแ้มใ้นกรณีท่ีตวัยึดอาจมีระยะวางห่างจากท่ีรองรับเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงเหมาะส าหรับ
โครงสร้างแมใ้นกรณีท่ีมีพื้นท่ีท างานจ ากดัส าหรับตวัยดึแบบ D เหมาะกบัโครงสร้างท่ีมีความ
ลาดชนัเช่นพื้นหรือคานหลกัท่ีมีส่วนเอียงลาด (haunch) 

 
รูปท่ี6 แสดงลกัษณะการประยกุตใ์ชต้วัยดึแบบ F1E1G และ D ตามล าดบั 

รูปท่ี 6 การประยกุตใ์ชต้วัยดึชนิดต่างๆ(ก)ชนิด F (ข)ชนิด E (ค)ชนิด G (ง)ชนิด D 

 
 
การเสริมก าลงัดว้ยระบบ Bonded CarboStress 

 
ขอ้ดีของระบบ Bonded Prestress CFRP ซ่ึงเป็นการดึงแผ่น CFRP ก่อนการยดึติดแน่นกบัผิว
คอนกรีตอาจสรุปไดด้งัน้ี 



 

 

 
- รอยร้าวท่ีเกิดในช่วง shear span ท่ีระดบัน ้ าหนักบนัทุกสูง ๆ จะแคบกว่าปกติและมกัมี
ระยะห่างปรากฏแคบลง 

 
- รอยร้าวเดิมในโครงสร้างจะปิดหรือปิดแคบลง 

 
- ท่ีระดบัการเสริมก าลงัเท่ากนั จะใชพ้ื้นท่ีหนา้ตดัของแผ่น CFRP นอ้ยลงกว่าการใชร้ะบบ 
bonded – non prestressed CFRP ปกติ 

 
- เหลก็เสริมภายในของหนา้ตดัมกัจะถึงจุดครากท่ีระดบัน ้ าหนกับรรทุกสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัระบบ bonded – non pressed CFRP 

 
ขอ้ดีเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นผลดีต่อการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้งานและความคงทนของ 
โครงสร้างแลว้ ยงัเป็นผลดีต่อการใชง้านวสัดุ CFRP ใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

ลกัษณะการใชง้านของระบบน้ีในโครงสร้างหลากหลายรูปแบบ มีตวัอยา่งดงัแสดงในตารางท่ี 
2 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดของบางโครงการท่ีประยกุตใ์ชร้ะบบ Bonded CarboStress 

 

 

 



 

 

 

 Name-Location Reason for 
Strengthening 

Client Year 

Bridges 

Xiaofeng Bridge, 
Hunan Province China 

Insufficient strength in 
longitudinal direction 

Guangzhou Railway 
Bureau 

2007 

Stegweid Bridge, 
Spieaz, Switzerland 

Insufficient strength of 
pier head beams 

Canton of Berne Public 
Works Department 

2006 

Landten Bridge, Biel 
Switzerland 

Increasing of traffic 
l;oads from 20 to 40 
tons 

Civil Engineering 
Office of the City of 
Biel 

2004 

Clinton &Hopkins 
Bridge, Ohio, USA 

Corrosion of 
prestressed steel tendon 

State of Ohio, 
Department of 
Transportation 

2003 

Hutten Bridge, 
Westhenstein, 
Switzerland 

Increasing of traffic 
l;oads from 20 to 40 
tons 

Canton of Lucerne 
Agriculture Department 

2003 

Sung San Bridge,Seoul, 
Korea 

Insufficient existing 
steel reinforcement 

Western Roads& 
Bridges Maintenance 
Office, Seoul 

2002 

A3 Escher Canal 
Bridge, Glarus, 
Switzerland 

Insufficient existing 
steel reinforcement 

Canton of Glarus  
Public Works 
Department 

2002 

A4 Reuss Bridge, 
Fluelen, Switzerland 

Redevelopment of the 
bridge structure 

Uri Public Works 
Department 

1999 

Other IWB Basel Upgrading of Seismic City of Basel, Utility 2006 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

หน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนในเหล็กเสริมเดิมมักเป็นปัจจัยท่ีเป็นข้อจ ากัดเทคนิคการ
ซ่อมแซมแบบระบบเชิงรับ(passive) ดงัเช่นระบบ bonded nonprestressed ในบางกรณีการลด
น ้าหนกับรรทุกในโครงสร้างเพื่อลดหน่วยแรง ในเหลก็เสริมเดิมก่อนการเสริมก าลงันั้นอาจท า
ไดย้ากหรือท าไม่ไดเ้ลย และท าใหต้อ้งปิดการใชง้านโครงสร้างนั้นขณะเสริมก าลงั นอกจากนั้น
ลกัษณะเช่นน้ียงัเป็นเพียงการลดหน่วยแรงท่ีเกิดจากน ้ าหนกับรรทุกจรเท่านั้น  การใชเ้ทคนิค
การซ่อมเสริมก าลงัในระบบเชิงรุก(active) เช่น prestressed CFRP นั้นช่วยลดหน่วยแรงทั้งจาก
น ้าหนกั  บรรทุกคงท่ี และน ้ าหนกับรรทุกจรไปพร้อมกนั โดยเฉพาะในกรณีโครงสร้างท่ีมีการ 
เส่ือมสภาพ หน่วยแรงในเหล็กเสริมท่ีเป็นสนิมซ่ึงมักมีค่าสูง ก็จะมีค่าลดลง และอาจไม่
จ าเป็นตอ้งเสริมเหล็กใหม่ เพื่อทดแทนเหล็กเสริมทั้งหมด พฤติกรรมในการใชง้านและความ
คงทนของโครงสร้างมกัดีข้ึน 

 

structures Resistance  of Wasgenring, CH 

Similasan AG, Jonen, , 
Switzerland 

Renovation of the 
structure 

SIMILASAN AG, 
Jonen 

2006 

Wallin a Nuclear Power 
Plants , 
Gosgen,Switzerland 

Upgrading of Seismic 
Resistance 

Kernkraftwerk Gosgen 
Daniken AG 

2004-
2006 

Farmer’s school in 
Hohenems, Austria 

Renovation of the 
structure 

Government of 
Vorarlberg, Austria 

2005 

Sports Hall Roof, 
Thorl, 

Insufficient Strength Municipality 2005 



 

 

 

เน่ืองจากรอยร้าวท่ีมีแต่เดิมปิดสนิทหรือปิดแคบลงกว่าเดิมระบบ CarboStress เป็น
ระบบการซ่อมแซมแบบรุก (active) ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใหมี้การถ่ายแรงซ่ึงดึงไวก่้อนผ่านระบบตวั
ยึดท่ีฝังลึกในคอนกรีตท่ีมีเน้ือแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างส่วนรับแรงดึงท่ีท า 
จาก CFRP ส่วนนั้นทนทานต่อการเกิดสนิมหรือสึกกร่อน ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าระบบน้ีเป็น
ระบบการซ่อมเสริมก าลงัท่ีใชว้สัดุ CFRP อยา่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบ 
Non – prestressการใชง้านของระบบน้ีจดัว่าง่ายและมีการท างานประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอ้ย 
เช่น ตอ้งการเพียงการเจาะ คอนกรีตเพื่อฝังอุปกรณ์ถ่ายแรงเพิ่มข้ึน จากลกัษณะงานทัว่ไปท่ีใช้
ส าหรับ bonded – nonprestressed CFRP ความเหมาะสมในการเลือกใชร้ะบบ bonded หรือ 
Unbonded prestressed CFRP นั้นข้ึนกบัลกัษณะ ของคอนกรีตเดิมชั้นล่างและขอ้จ ากดัของ
โครงการ อย่างไรก็ ดีทั้ งสองระบบนั้ นใช้ได้ดีกับระบบ CarboStressed ทั้ ง ส้ิน 
(เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 


