


 

 

 

Self-Cleaning and Pollution Reducing 

Concrete 

แปลและเรียบเรียงโดย เฉลมิวุฒ ิสงวนญาต ิ

 

 

การพัฒนาวัส ดุ ก่อสร้างในปัจจุบันได้ก้าวล ้ าด้วย เทคโนโลยีชั้ น สูง  จน
นักวิทยาศาสตร์สามารถท าให้พื้นผิวของวสัดุสามารถท าความสะอาดตัวเอง(Self – 
cleaning) และลดมลพิษในอากาศ(Pollution reducing) ไดจ้นสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้าน
จริง โดยช่วงตน้ปี 1990 นกัวิจยัของ Italcementi Group ใน Bergamo ประเทศอิตาลี ไดท้ดลอง
ผลิตคอนกรีตท่ีท าสามารถความสะอาดตวัเองได้(Self–cleaning concrete) เพื่อปกป้องพื้นผิว
ของโครงสร้างตึก อาคารให้ปราศจากความหมองคล ้ าจากคราบส่ิงสกปรกและมลพิษใน
บรรยากาศ ดว้ยวธีิการผสมผงสีขาวของไทเทเนียมไดออกไซด์(Titanium dioxide, TiO2) เขา้ไป
ในส่วนผสมของปูนซี เมนต์ เพื่ อน าไปผสมเ ป็นคอนกรีต  เ ม่ืออนุภาค  TiO2 ดูดซับ
(Absorb) แสงอลัตราไวโลเลต(Ultraviolet) จะเปล่ียนสภาพเป็น TiO2 ท่ีว่องไวในการท า
ปฏิกิริยา(Highly active) และมีความสามารถในการย่อยสลายมลพิษในอากาศท่ีมาสัมผสักบั
พื้นผวิของคอนกรีต ท าใหค้อนกรีตสามารถท าสะอาดพื้นผวิไดเ้องและลดมลพิษในอากาศได ้

กลไกการท าความสะอาดตัวเองและการลดมลพษิในอากาศท างานอย่างไร 

การท่ีวสัดุสามารถในการท าความสะอาดตวัเองไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการ
ของปฏิกิริยาโฟโตคาตาไลซิส(Photocatalysis) ของสารท่ีสามารถถูกกระตุน้ไดง่้ายดว้ย 



 

 

 

แสง Ultraviolet นักวิจยัพบว่า TiO2 ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีการใช้งานอย่างกวา้งขวาง เช่น
เป็น Pigment สีขาวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก และเคร่ืองส าอาง และจดัเป็นสารก่ึงตวัน าท่ีมี
ความว่องไวในการท าปฏิกิริยามากเม่ือสัมผสักบัแสง Ultraviolet เน่ืองจากแสง Ultraviolet จะ
ไปกระตุน้ให ้TiO2 สร้าง negative electron(e-) และpositive-hole(h+) โดยท่ี negative electron(e-

) ของ TiO2 จะสามารถไปท าปฏิกิริยาเพื่อย่อยสลายโมเลกุลของน ้ าท าให้ไดก๊้าซไฮโดรเจน
(hydrogen gas,H2) และไฮดรอกซิลเรดิคอน(hydroxyl radical, OH-) ส่วน positive-hole(h+) จะ
ไปท าปฏิกิริยากบัโมเลกุลออกซิเจน(O2) แลว้ไดซุ้ปเปอร์ออกไซด์แอนอิออน(super oxide 
anion, O2

-) โดยวงจรของการเกิดปฏิกิริยาดงักล่าวน้ีจะด าเนินต่อเน่ืองไปเร่ือยๆเม่ือ TiO2 ไดรั้บ
แสง ดงัรูปท่ี 1 ผลิตภณัฑข์องปฏิกิริยา Photocatalysis ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดสารออกซิไดซ่ิง(strong 
oxidizing agent) เช่น OH-, O2

- นั้น จะสามารถยอ่ยสลายมลพิษในอากาศทั้งท่ีเป็นสารอินทรีย์
และอนินทรีย(์organic and inorganic pollutants) ใหเ้กิดเป็นคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้ าท่ีไม่
เป็นอนัตราย ดงัรูปท่ี 2 

 

                              
                              

          รูปท่ี 1 กลไกการเกิดปฏิกิริยา Photocatalysis ของ TiO2  

 



 

 

 
ดงันั้นเม่ือน าสาร TiO2 มาผสมในปูนซีเมนตเ์พื่อผลิตคอนกรีต ปฏิกิริยา Photocatalysis จะช่วย
ยอ่ยสลายสาร organic เช่น เขม่า ควนั น ้ามนั เช้ือรา ตะไคร่ สาหร่าย แบคทีเรีย ก๊าซพิษ(ฟอร์มา
ดีไฮด์ , เบนซีน , ควันบุหร่ี , ไนตรัสออกไซด์(NOx), ซัลฟู ริคออกไซด์(SOx) เป็น ต้น ให้
กลายเป็นออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด ์น ้ า ไนเตรท ซลัเฟตและโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีไม่ส่งผลต่อ
ความสกปรกของพื้นผิวและไม่ก่อให้เกิดผลมิษต่อสภาพแวดลอ้มใน อากาศ ส าหรับตวัอย่าง
ก ล ไ ก ก า ร ก า จั ด  NOx ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น ไ น เ ต ร ท (NO3) แ ส ด ง ไ ด้ ใ น รู ป ท่ี  3 
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของปฏิกิริยา Photocatalysis โดยเฉพาะน ้ า เม่ือเกิดข้ึนบนพื้นผิวจะเคลือบอยู่
เต็มพื้นผิว ท าให้เกิดพื้นผิวท่ีชอบน ้ า หรือท่ีเรียกว่า Hydrophilic surfaceจึงสามารถป้องกัน
ไม่ใหค้วามช้ืนในอากาศรวมตวัป็นหยดน ้าเกาะบนพื้นผวิ ซ่ึงจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดการจบัตวัของ
คราบส่ิงสกปรกบนพื้นผวิได ้ดงั นั้นเม่ือมีฝนตกหรือใชก้ารชะลา้งแบบเบาๆ พื้นผิวจะสามารถ
ท าความสะอาดไดโ้ดยง่าย ส่งผลใหโ้ครงสร้างคอนกรีตสามารถสวยงาม สะอาด และดูใหม่ได้
ยาวนานข้ึน 

 

                                    
  

      รูปท่ี 2 กลไกการยอ่ยสลายมลพิษประเภท Organic ของ TiO2 [ref:www.tipe.com] 

 



 

 

 
 

                                               
 

         รูปท่ี 3 กลไกการการยอ่ยสลายมลพิษ NOx ดว้ยปฏิกิริยา Photocatalysis ของ TiO2 

                                               [ref:www.concretedecor.net] 
 
 

คุณสมบัติของ Photocatalytic Cement 

ในปัจุบนับริษทั Essroc ผูผ้ลิตปูนซีเมนต์ชั้นน าในแถบอเมริกาเหนือ และอยู่ใน
เครือของ Italcementi Group ของอิตาลี ซ่ึงมีก าลงัการผลิตปูนซีเมนตใ์หญ่เป็นอนัดบั 5ของโลก 
ไดคิ้ดคน้และผลิตปูนซีเมนตส์ าหรับการผลิต Self-cleaning concrete ภายใตช่ื้อ TX Active 
Photocatalytic Cement โดยมีอยู ่2 เกรด คือ 

1. Self-cleaning: มี คุณสมบติัตา้นทานมลพิษท่ีเป็นสารอินทรียแ์ละอนินทรียท่ี์มาเกาะติดบน
พื้นผิว คอนกรีตท่ีเป็นสาเหตุท าให้สีของคอนกรีตเปล่ียนแปลง เช่น เขม่าควนั ฝุ่ นสกปรก 
คราบบุหร่ี รา ตะไคร่ สาหร่าย แบคทีเรีย เป็นตน้ 
2. Self-cleaning and Pollution Reducing: นอกจากจะมีคุณสมบติัท าความสะอาดตวัเองไดแ้ลว้ 
ยงัมีความสามารถในการขจดัมลพิษในบรรยากาศท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนเราดว้ย  
 



 

 

 
เช่น Nitrogen Oxides(NOx) , Sulfur Oxides(SOx) , Ammonia(NH3) , Carbon 
Monoxide(CO) เป็นตน้ ส าหรับการทดสอบคุณสมบติัของ Photocatalytic cement แบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 ดา้น ดง้น้ี 
 
Self Cleaning Test ทดสอบ ดว้ยวธีิการวดัค่าความเขม้สีของพื้นผิวคอนกรีตท่ีเปล่ียนแปลงตาม
เวลา เปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตสูตรท่ีใช้ปูนซีเมนต์ปกติกับสูตรท่ีใช้ Photocatalytic 
cement โดยน าช้ินตัวอย่างคอนกรีตท่ีทาด้วย Rhodamine dye ไปสัมผัสกับแสง Ultra-
violet นาน 24 ชัว่โมง แลว้จึงวดัความเขม้สีท่ีเวลาต่างๆ ดงัผลในรูปท่ี 4 ซ่ึงจะเห็นว่า คอนกรีต
ท่ีผลิตด้วย Photocalytic cement(เส้นสีแดง) จะมีความเข้มของแสงสีแดง (Chrominace 
a*) ลดลงอย่างต่อเน่ืองตามเวลา เม่ือเทียบกบัคอนกรีตสูตรปกติ(เส้นสีน ้ าเงิน) นั้นแสดงว่า
สี Rhodamine dye ท่ีเคลือยอยูจ่างลงนัน่เอง 

De-Pollution Test เป็นการทดสอบความสามารถในการก าจดัก๊าซ NOx ใน chamber ท่ีทราบ
ปริมาณความเขน้ขน้ของ NOx ท่ีแน่นอน และภายใน chamber จะติดตั้งUV lamp เพื่อกระตุน้
การท างานของ Photocatalytic cement แลว้น าช้ินทดสอบท่ีท ามาจากปูนซีเมนตสู์ตรปกติกบั
สูตร Photocatalytic Cement เขา้ไปวางในchamber แลว้วดัปริมาณมลพิษของ NOx ท่ีเหลืออยูท่ี่
เวลาต่างๆ ดงัผลในรูปท่ี 5 ซ่ึงจะเห็นว่า ช้ินทดสอบท่ีท าจาก Photocatalitic cement(เส้นสี
น ้ าตาลและสีฟ้า )  สามารถก าจัด ก๊าซ  NOx ท่ีอยู่ ใน  chamber ได้ดีกว่า ปูนซี เมนต์ปกติ 
 

 



 

 

 

           
                 รูปท่ี 4 ผลการทดสอบ Self-Cleaning Test [ref: Essroc, Italcementi Group] 

 
 

                    
                   รูปท่ี 5 ผลการทดสอบ De-Pollution Test [ref: Essroc, Italcementi Group] 

การน าไปประยุกต์ในงานของ Photocatalysis 

ปัจจุบนัในยโุรปและญ่ีปุ่นมีการน าเทคโนโลยี Photocatalysis ของ TiO2 ไปใชแ้ลว้
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะยุโรปถือว่าเป็นแห่งแรกท่ีมีการน าเทคโนโลยีน้ีไปใช้งาน เช่น 
โบสถ ์Jubilee Church ในกรุงโรม ดงัรูปท่ี 6 สร้างเสร็จเม่ือปี 2003 โดยเป็นโครงสร้างท่ี 



 

 

 

ประกอบด้วย Precast จ านวน 256 ช้ิน และ Post-tensioned concrete ท่ีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนดสี์ขาว(White Portland Cement) ท่ีมีการใส่สาร Photocatalytic ซ่ึงผลิตจาก Italcementi 
Group และใช้หินอ่อนเป็น aggregate เพื่อให้ได้โครงสร้างท่ีมีสีขาวสดใส โดยคาดหมายว่า 
โครงสร้างน้ีจะคงความสวยงาม สะอาด และดูใหม่เป็นเวลานานถึง 1,000 ปี 

 
 

                               

                                   

 
 รูปท่ี 6 โบสถ ์Jubilee ในกรุงโรมท่ีสร้างดว้ยเทคโนโลยี Photocatalysis [ref:www.essroc.com] 
 



 

 

 

ในญ่ีปุ่นโดยบริษทั Mitsubishi ไดมี้การน าเทคโนโลยีน้ีไปใช้ผลิตเป็น Concrete 
Paver ภายใตช่ื้อยีห่อ้ Noxer ดงัรูปท่ี 7 ท่ีสามารถท าความสะอาดตวัเองไดแ้ละยงัมีจุดประสงค์
เพื่อลดมลพิษในอากาศ จากผลการศึกษาพบวา่ Photocatalytic paver สามารถลดปริมาณ NOx ท่ี
ปล่อยจากรถยนตท่ี์วิ่งบนทอ้งถนนไดถึ้ง 15% ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกว่าการปลูกตน้ไมไ้ว ้2 ขา้ง 
ทางของถนนเสียอีก และถา้ทอ้งถนน ทางเดินเทา้ และพื้นผิวดา้นนอกของโครงสร้างอาคารน า
เทคโนโลยีน้ีไปใชแ้ลว้ คุณภาพของอากาศโดยรอบจะดีข้ึนถึง 80% นอกจากน้ีบริษทั Toto ยงั
น าไปใช้กับกระเบ้ืองเซรามิค เพื่อให้ได้กระเบ้ืองท่ีสามารถท าความสะอาดตัวเองได ้
 

                                              
 

                                       รูปท่ี 7 Concrete paver ในญ่ีปุ่นท่ีสร้างดว้ย     

                             เทคโนโลย ีPhotocatalysis[ref:www.concretdecor.net] 
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ผลการศึกษาการเปลีย่นแปลงอตัราเร็วคลืน่
อุลตร้าโซนิกของคอนกรีตขณะก่อตวั ตอนที ่1 

 

รศ. ดร. ปิต ิสุคนธสุขกลุ 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 
 

โดยทัว่ไปการวดัการก่อตวัของคอนกรีตท าไดโ้ดยการวดัระยะเวลาการก่อตวัของ
ซีเมนตม์อร์ตา้ร์ดว้ยวิธี Penetration Test อย่าง ไรก็ตาม การวดัดว้ยวิธีดงักล่าวท าไดเ้พียงใน
เฉพาะซีเมนตมอร์ตา้เท่านั้น ไม่สามารถท าไดใ้นคอนกรีตเน่ืองจากมีมวลรวมหยาบ นอกจากน้ี
ยงักระท าไดแ้ค่ในช่วงเร่ิมตน้การก่อตวัของมอร์ตา้เท่านั้น ไม่สามารถท าต่อไดห้ลงัจากท่ีมอร์
ตา้เร่ิมแขง็ตวั 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงเป็นความพยายามท่ีจะหาวธีิการทดสอบเพื่อวดัการก่อตวัของ
คอนกรีตจริงๆ ไม่ใช่เป็นการวดัผ่านการก่อตวัของซีเมนต์มอร์ตา้ และด าเนินการวดัอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกินกว่า 24 ชม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัต่อเน่ืองน่ามีประโยชน์ในการใช้
งานไดม้ากกว่าขอ้มูล ท่ีมีระยะเวลาการวดัสั้น คล่ืนอุลตร้าโซนิคถูกน าเขา้ใชใ้นการวดัการร้าว
ของคอนกรีตโดยดูจากการเปล่ียนแปลง ของอัตราเร็วคล่ีน โดยอตัราเร็วของคล่ืนนั้น เป็นท่ี
ทราบกนัว่าแปรผนัตามความหนาแน่นของคอนกรีต และดว้ยคุณสมบติัน้ีเอง จึงเป็นท่ีมาของ
การน าการทดสอบคล่ืนอุลตร้าโซนิคเขา้มาวดัการเปล่ียนแปลงของ คอนกรีตจากสภาวะสดเขา้
สู่สภาวะแขง็ตวั ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงกระบวนการแขง็ตวัของคอนกรีตนั้น ความหนาแน่นของ
คอนกรีตมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึน ความหนาแน่นท่ีเพิ่มข้ึนสะทอ้นถึงการก่อ
ตวัและการแขง็ตวัของคอนกรีต ซ่ึงน่าสามารถตรวจจบัไดด้ว้ยคล่ืนอุลตร้าโซนิค 



 

 

 
ผลการทดสองท่ีน าเสนอในท่ีน้ีดงัแสดงในภาพดา้นล่าง เป็นเพียงผลการทดลอง

เบ้ืองตน้ของคอนกรีตท่ีมีค่าก าลงัอดั 28 วนั ท่ี 30, 40 และ 50 MPa โดยพบว่าอตัราเร็วของคล่ืน
อุลตา้โซนิคของคอนกรีตสดทั้ง 3 ตวัอยา่งไม่ว่าจะมีค่าก าลงัอดัเท่าไรกต็ามมีค่าอยูป่ระมาณไม่
เกิน 1900 m/s จากนั้ นพบว่ามีการเพิ่มข้ึนของอัตราเร็วคล่ืนตามระยะเวลาการก่อตัวของ 
คอนกรีตและเร่ิมคงท่ีเม่ือเวลาผ่านไปไดป้ระมาณ 1 วนั โดยคอนกรีตท่ีมีค่าก าลงัท่ี 30 และ 
40 MPa มีค่าอตัราเร็วท่ี 3 วนัอยูท่ี่ประมาณ 5000m/s ส่วนคอนกรีตท่ีมีก าลงัอดั 50 MPa มีค่า
อตัราเร็วคล่ืนคงท่ีอยูป่ระมาณ 6000 m/s นอกจากน้ียงัพบว่าคอนกรีตท่ีก าลงัสูงกว่ามีอตัราการ
เพิ่มข้ึนของค่าอตัราเร็วคล่ืนท่ีสูงกวา่คอนกรีตท่ีมีก าลงัต ่า 

ใน ตอนหนา้จะเป็นผลการทดลองในส่วนของคอนกรีตท่ีมีการผสมวสัดุผสมเพิ่ม
จ าพวกเถา้ ลอยและซิลิกา้ฟูม เพื่อดูผลกระทบต่ออตัราการเปล่ียนแปลงความเร็วคล่ืนอุลตร้าโซ
นิก รวมถึงการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าอตัราเร็วและระยะจมลึกของเข็มใน การ
ทดสอบแบบ Penetration Test 

 

                                            



 

 

 

                                          
 

                                           
 

 

 

 



 

 

 

เทคนิคการใช้น า้ยาเคมียดึเสียบเหลก็ 

 

เรียบเรียงโดย ขนิษฐา ขดัมะละ 

 

 

น ้ ำยำ เคมีส ำหรับยึดเสียบเหล็กนับเป็นวสัดุดำ้นเคมีภณัฑ์ท่ีมีควำมส ำคญัในงำน
ก่อสร้ำงประเภทหน่ึงท่ีวิศวกรตอ้งค ำนึงถึงเป็นอยำ่งยิง่ เพรำะเป็นเคมีภณัฑท่ีตอ้งท ำหนำ้ท่ีรับ
น ้ ำหนักและ ถ่ำยแรง เขำ้สู่โครงสร้ำง ปัจจุบนัมีน ้ ำยำเคมีส ำหรับยึดเสียบเหล็กหลำยชนิดให้
เลือกในอุตสำหกรรมก่อ สร้ำงไทย กำรเลือกใช้น ้ ำยำเคมีผิดประเภทอำจจะมีผลกระทบกบั
โครงสร้ำงและกำรใชง้ำนไดใ้นภำยหลงั กำรมีควำมรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุ กำร
ออกแบบ มำตรฐำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไปจนถึงขอ้จ ำกดัในกำรใชง้ำนของน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็
ชนิดต่ำงๆ จะท ำให้ผูใ้ช้งำนเลือกใช้น ้ ำยำเคมีได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภยั และท ำให้เกิด
ประโยชนอ์ยำ่งเตม็ท่ีตำมก ำลงัควำมสำมำรถของน ้ำยำเคมียดึเสียบ เหลก็นั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
กำรเลือกใชน้ ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ มีปัจจยัท่ีตอ้งพิจำรณำดงัน้ี 

 
1) ภูมิอำกำศในประเทศไทย 
น ้ ำยำ เคมียึดเสียบเหล็กทุกประเภทมีขอ้จ ำกดัเร่ืองอุณหภูมิกบักำรรับน ้ ำหนัก เม่ืออุณหภูมิ
สูงข้ึนจนถึงระดบัหน่ึง กำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำเคมีจะลดลงไปเร่ือยๆ อุณหภูมิท่ีกล่ำวถึงน้ีคือ
อุณหภูมิระหวำ่งกำรใชง้ำน (service temperature) หรือภูมิอำกำศท่ีแวดลอ้มโครงสร้ำงท่ีท ำกำร
เจำะเสียบเหลก็นัน่เอง เน่ืองจำกประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิอำกำศเขตร้อน อุณหภูมิสูงสุด
เฉล่ียอำจสูงถึง 35 - 40 องศำเซลเซียส ดงันั้นกำรเลือกใชน้ ้ ำยำเคมียดึเสียบเหล็กควรจะเลือก
ชนิดท่ีมีกำรรับรองกำร ใช้งำนในช่วงอุณหภูมิดงักล่ำว เพื่อจะท ำให้ประสิทธิภำพในกำรรับ
น ้ำหนกัตรงกบัค่ำท่ีออกแบบไว ้



 

 

 
2) ประเภทของแรงกระท ำ 
น ้ำยำเคมียึดเสียบเหลก็ทุกประเภทสำมำรถรับแรงกระท ำประเภท Statics (แรงกระท ำคงท่ีไม่
เปล่ียนแปลงตำมเวลำ) ไดต้ำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต แต่แรงกระท ำประเภทDynamics และ 
Seismic เช่นแรงสั่นสะเทือนจำกเคร่ืองจักร หรือแรงท่ีเกิดข้ึนจำกแผ่นดินไหว จะมีควำม
แตกต่ำงจำกแรงประเภท Statics โดย เฉพำะท่ีขนำดแรงกระท ำสูง ซ่ึงจะท ำให้กำรยึดเสียบ
เหล็กนั้นตอ้งรับทั้งแรงดึง แรงอดั แรงเฉือน ท่ีมีทิศทำงท่ีเปล่ียนแปลงไปมำตลอดเวลำ ดงันั้น
ควรเลือกใช้น ้ ำยำ เคมียึด เสียบเหล็ก ท่ีได้รับกำรออกแบบ หรือผ่ำนกำรทดสอบใน
ลกัษณะ Dynamics หรือ Seismic Load Test ดว้ย 
3) กำรทนไฟของน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ 
กำร ติดตั้งน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ ในบำงคร้ังอยูใ่นต ำแหน่งท่ีจ  ำเป็นตอ้งมีควำมสำมำรถในกำร
ทนไฟ กำรออกแบบจ ำเป็นตอ้งดูมำตรฐำนกำรออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทนไฟของโครง 
สร้ำงท่ีออกแบบประกอบด้วย กำรเลือกใช้น ้ ำยำเคมีเพื่อยึดเสียบเหล็กน้ี ควรจะเลือกชนิดท่ีมี
กำรรับรองหรือมีผลทดสอบกำรทนไฟ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกำรออกแบบขนำด ควำมลึก 
และจ ำนวนของกำรยดึ เพื่อใหไ้ดค้วำมสำมำรถในกำรทนไฟของโครงสร้ำงตำมท่ีตอ้งกำร 
4) ก ำลงัรับแรงอดัและควำมหนำของคอนกรีต 
น ้ำยำเคมียึดเสียบเหล็กทุกประเภท ผูผ้ลิตมกัจะแนะน ำค่ำกำรรับน ้ ำหนกัท่ีไดจ้ำกกำรทดสอบ
กบัคอนกรีตท่ีมีก ำลงัรับแรงอดัอำ้งอิง (concrete strength) ค่ำหน่ึง เรำสำมำรถน ำน ้ ำยำเคมียึด
เสียบเหลก็น้ีไปใชง้ำนกบัคอนกรีตท่ีมีก ำลงัรับแรง อดัท่ีสูงกว่ำไดโ้ดยจะมีตวัคูณเพิ่มค่ำกำรรับ
น ้ ำหนักของกำรยึดเสียบเหล็กนั้นตำมค ำแนะน ำของ ผูผ้ลิต แต่หำกคอนกรีตท่ีเรำก ำลงัจะ
น ำไปใชง้ำนมีก ำลงัรับแรงอดัท่ีต ่ำกว่ำค่ำอำ้งอิง ควรจะปรับลดกำรรับน ้ ำหนกัของกำรยดึเสียบ
เหลก็ลงมำตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตเช่น กนั และควรตรวจสอบควำมหนำของคอนกรีตนั้นดว้ย
วำ่มีควำมหนำเพียงพอท่ีจะท ำกำรเจำะฝังเหลก็ตำมขนำดท่ีออกแบบไวห้รือไม่ 
5) วสัดุฐำนส ำหรับติดตั้งน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ (Base Material) 
ส ำหรับ วสัดุฐำนท่ีไม่ใช่คอนกรีต เช่น หิน ไม ้อิฐ เป็นตน้ รวมถึงกรณีท่ีตอ้งใชน้ ้ ำยำเคมียึด
เสียบเหลก็กบัรูเจำะท่ีใชเ้คร่ืองเจำะหวั เพชร (Coring) ควรจะขอค ำแนะน ำจำกผูผ้ลิต เพื่อจะได้
เลือกใชช้นิดของน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ใหเ้หมำะสมกบัวสัดุฐำน หรือ รูเจำะนั้นๆ 



 

 

 
6) ควำมช้ืนในรูเจำะคอนกรีตขณะติดตั้ง 
ควำม ช้ืนในรูเจำะคอนกรีตมีผลต่อคุณสมบติัของน ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็ก บำงประเภทจะให้
ก ำลงักำรรับน ้ ำหนกัท่ีลดลงเม่ือติดตั้งในคอนกรีตท่ีมีควำม ช้ืน ดงันั้นหำกจ ำเป็นตอ้งใชง้ำน
น ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็กในท่ีช้ืนหรือเปียก ควรจะเลือกประเภทท่ีผ่ำนกำรทดสอบหรือกำร
รับรองว่ำสำมำรถติดตั้งกบัรูเจำะ คอนกรีตท่ีมีสภำพช้ืนหรือเปียกไดโ้ดยทัว่ไปสภำพรูเจำะ
คอนกรีตจะแบ่งเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ รูเจำะในคอนกรีตแหง้ (Dry) รูเจำะในคอนกรีตช้ืน 
(Damp) และรูเจำะในคอนกรีตเปียก หรือคอนกรีตชุ่มน ้ำ (Wet or Saturated) 
7) ต ำแหน่งกำรติดตั้งน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ในโครงสร้ำง 
หำก ต ำแหน่งท่ีจะติดตั้งเป็นต ำแหน่งท่ีคอนกรีตมีรอยแตกร้ำว หรือคำดว่ำคอนกรีตอำจจะ
แตกร้ำวในอนำคตเม่ือใชง้ำน ควรเลือกใชน้ ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ท่ีไดรั้บกำรออกแบบมำเพื่อใช้
งำนกบั cracked concrete หรือ tensile zone concrete และเลือกใชค่้ำกำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำ
เคมียดึเสียบเหลก็ท่ีใชก้บั cracked concrete หรือ tensile zone concrete ใน กำรออกแบบ จะช่วย
ใหส้ัดส่วนควำมปลอดภยัของโครงสร้ำงมีควำมปลอดภยัในระดบัเดียวกบัโครงสร้ำงท่ีไม่มีรอย
แตกร้ำวและตอ้งค ำนึงถึงทิศทำงหรือแนวกำรติดตั้ง เช่น เหนือศีรษะ ผนงั พื้น ผ่ำนกำรทดสอบ
หรือกำรรับรองหรือไม่ 
8) สภำพแวดลอ้มในกำรใชง้ำน 
กำรใช้งำนริมฝ่ังทะเล หรือในทะเล หรือในบริเวณท่ีมีกำรกดักร่อนจำกสำรเคมีสูง หรือใน
บริเวณท่ีมีปริมำณมลภำวะทำงอำกำศสูง ควรเลือกใช้น ้ ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ท่ีมีควำมตำ้นทำน
ต่อกำรเกิดสนิม หรือตำ้นทำนต่อสำรเคมีนั้นๆ 
9) ระยะเวลำกำรก่อตวัและแขง็ตวัเพื่อรอใหน้ ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็รับก ำลงัไดเ้ตม็ท่ี 
กำร ยึดเหล็กเสริมขนำดใหญ่ซ่ึงจะมีระยะฝังท่ีลึกกว่ำเหล็กขนำดเล็กและใช้ปริมำณ ของเคมี
มำกกว่ำ ควรจะเลือกน ้ ำยำเคมีท่ีมีระยะเวลำกำรก่อตวัท่ีนำนข้ึนเพื่อใหมี้ระยะเวลำ เพียงพอใน
กำรฉีดน ้ำยำเขำ้ไปในรูเจำะและเสียบเหลก็รวมถึงกำรปรับแกเ้หลก็ให ้ไดแ้นวดว้ย หรือในกรณี
ท่ีไม่ตอ้งกำรใช้เวลำนำนในกำรรอระยะเวลำท่ีเคมีแข็งตวัเพรำะมีงำน ต่อเน่ืองอ่ืน ควรจะ
เลือกใชน้ ้ำยำเคมีประเภทท่ีใชร้ะยะเวลำก่อตวัและแขง็ตวัเร็วเพื่อจะได ้เพิ่มควำมรวดเร็วในกำร 

 



 

 

 
ติดตั้ งงำนต่อเน่ืองอ่ืนๆ ดังนั้นก่อนกำรเลือกใช้น ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็กควรจะพิจำรณำถึง
ระยะเวลำ กำรก่อตวัและแขง็ตวัของน ้ำยำเคมีใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะของงำนดว้ย 
10) มำตรฐำนรับรองสินคำ้และควำมคงทนของเคมีภณัฑใ์นระยะยำว (Long-term behavior) 
น ้ำยำ เคมีท่ีใชส้ ำหรับงำนยึดเสียบเหล็ก เป็นเคมีภณัฑ์ท่ีตอ้งท ำหนำ้ท่ีรับน ้ ำหนกัและถ่ำยแรง
เขำ้สู่โครงสร้ำง ดังนั้นกำรเลือกใช้ควรจะเลือกใช้น ้ ำยำเคมีท่ีมีมำตรฐำนรับรองสินคำ้จำก 
สถำบนัท่ีเช่ือถือไดแ้ละควรจะมีเอกสำรรับรองอำยุกำรใชง้ำนและระบุจ ำนวนปีท่ี รับรองกำร
ใชง้ำนดว้ย เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมมัน่ใจและควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน 
11) ขอ้มูลกำรค ำนวณ และ กำรทดสอบท่ีหนำ้งำน (Job Site Testing) 
กำร ค ำนวณกำรรับแรงของน ้ ำยำเคมีท่ีใชส้ ำหรับงำนยึดเสียบเหลก็ นบัว่ำเป็นเร่ืองจ ำเป็นเพื่อ
ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำเคมี นั้นก่อนกำรใชง้ำนจริง กำรเลือกน ้ ำยำ
เคมีเจำะเสียบเหล็กท่ีมีขอ้มูลด้ำนเทคนิคเพียงพอในกำรค ำนวณ เร่ืองกำรรับน ้ ำหนัก หรือ
ประเภทท่ีมีโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อช่วยในกำรค ำนวณ จะช่วยเพิ่มควำมสะดวกต่อวิศวกรใน
กำรค ำนวณและกำรเลือกใชช้นิดของน ้ำยำเคมี หรือ เลือกขนำดของแท่งเกลียวและเหลก็เส้นใน
กำรใช้งำน  ส่วนกำรสุ่มทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็ก
หลงักำรติด ตั้ง กเ็ป็นเร่ืองส ำคญั เพื่อเป็นกำรตรวจสอบคุณภำพของกำรติดตั้ง และตรวจสอบ
ว่ำกำรรับน ้ ำหนักได้ตำมค่ำท่ีออกแบบไวห้รือไม่ ส ำหรับกำรทดสอบท่ีหน้ำงำนน้ี จะเป็น
บริกำรจำกทำงบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงผูใ้ชง้ำนสำมำรถขอค ำแนะน ำ หรือสำมำรถเรียกใชบ้ริกำรได  ้

                                                                



 

 

 

การเสริมก าลงัของคานคอนกรีต 

โดยการติดตั้งแผ่นเหลก็ 

 

เรียบเรียงโดย ดร.พุทธิพงศ์ หะลห์ีรัตนวฒันา 

การติดตั้งแผ่นเหล็กท่ีผิวดา้นนอกของคานคอนกรีตถือว่าเป็นวิธีการหน่ึงซ่ึงช่วย 
เพิ่มพื้นท่ีหนา้ตดัของเหลก็เสริม ท าใหค้วามสามารถในการตา้นทานแรงดดัและ/หรือแรงเฉือน
ในคานมีค่ามากข้ึน นอกจากนั้นทั้งยงัช่วยลดการโก่งและการสั่นไหวท่ีจะเกิดข้ึนภายใตน้ ้ าหนกั 
บรรทุกจร การติดตั้งแผ่นเหล็กมีขอ้ดีคือใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้งแผ่นเหล็กน้อย ท าให้ไม่ไปกีด
ขวางหรือท าใหค้วามสวยงามลดลง การติดตั้งแผ่นเหลก็เขา้กบัคานจะใชอี้พอ็กซ่ี (Epoxy) เป็น
ตวัประสานหรืออาจจะใชส้ลกัเกลียว (Bolt)ช่วยในการยดึติดร่วมกบัอีพอ็กซ่ีดว้ย รูปท่ี 1 แสดง
ตวัอย่างการติดตั้ง แผ่นเหล็กกบัทอ้งคานโดยใชอี้พอ็กซ่ีและ สลกัเกลียวเพื่อเพิ่มก าลงัการรับ
แรงดดัใหม้ากข้ึน โดยลกัษณะของหน่วยแรงและความเครียดท่ีเกิดข้ึนแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 

 

                                                       
                   รูปที ่1 หนา้ตดัคานท่ีติดตั้ง แผน่เหลก็ เพื่อเสริมก าลงัรับแรงดดั 



 

 

 
 

                                  
                          รูปที ่2 รูปแสดงหน่วยแรงและความเครียดท่ีเกิดบนหนา้ตดัคานท่ีติดตั้งแผน่เหลก็ท่ีทอ้งคาน 
 
 

                                                           
 

                                              รูปที ่3 ตวัอยา่งการติดตั้งแผน่เหลก็ใตท้อ้งคานสะพาน 

 

 

 
 



 

 

 

                                                       
                                                         

                                           
 

                    รูปที ่4 ตวัอยา่งการติดตั้งแผน่เหลก็ใตพ้ื้นสะพานโดยใชอี้พอ็กซ่ีร่วมกบัสลกัเกลียว 
 
 
 

ส าหรับการติดตั้งแผน่เหลก็เพื่อเสริมก าลงัรับแรงดดัและแรงเฉือนของคานสามารถติดตั้งไดด้งั
รูปท่ี 5 



 

 

 
 
 

                                                     
 

        รูปที ่5 หนา้ตดัคานท่ีติดตั้ง แผน่เหลก็ เพื่อเสริมก าลงัรับแรงดดัและแรงเฉือน 
 
วสัดุและอปุกรณ์ 

คอนกรีต โดยทัว่ไปบริเวณผิวของคานคอนกรีตท่ีจะท าการติดตั้งแผ่นเหล็กควร
จะตอ้งมีก าลงัในการรับแรงดึงอย่างน้อย 20 กก./ตร.ซม. เพื่อช่วยการถ่ายน ้ าหนักระหว่าง
คอนกรีตไปสู่ แผ่นเหล็กเป็นไปอยา่งสมบูรณ์และมีพฤติกรรมของช้ินส่วนโครงสร้างเป็นช้ิน 
เดียวกนั 

แผ่นเหล็ก โดยทัว่ไปสามารถใช้เหล็กไดทุ้กเกรด แต่ควรจะใช้เหล็กเกรดท่ีดีใน
กรณีท่ีใช้เหล็กแผ่นท่ีหนา อย่างไรก็ตามเหล็กแผ่นท่ีใช้ควรจะบางท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
เพราะในการถ่ายแรงรับน ้าหนกัจะท าไดดี้กวา่เหลก็แผ่นท่ีหนา นอกจากนั้นตอ้งมีการเตรียมผิว
ของเหล็กใหส้ะอาดปราศจากคราบต่างๆ รวมทั้งคราบน ้ ามนั โดยอาจจะท าไดด้ว้ยการขดัดว้ย
ทราย (Sandblasting) ซ่ึงยงัมีผลให้ผิวเหล็กมีความหยาบข้ึน ท าให้ยดึเกาะไดดี้กบัอีพอ็กซ่ีแต่
ทั้งน้ีแผ่นเหล็กตอ้งหนามากกว่า 3 มม. เพื่อป้องกนัการเสียรูปเน่ืองจากการขดัดว้ยทราย ใน
กรณีท่ีตอ้งท าความสะอาดผวิเหลก็เสียก่อน 

ตัวยึดประสาน  (Adhesive) เป็น ส่วนท่ีช่วยให้ แผ่นเหล็กสามารถยึดเกาะกับ
โครงสร้าง และช่วยในการถ่ายน ้าหนกัมาท่ีแผน่เหลก็ ซ่ึงวสัดุท่ีใชโ้ดยทัว่ไปคือ อีพอ็กซ่ี โดย 



 

 

 

อีพอ็กซ่ีตอ้งสามารถรับก าลงัไดเ้ตม็ท่ีหลงัจากการติดตั้งแลว้ 7 วนั และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัสภาวะแวดลอ้มของโครงสร้าง ไม่มีการหดตวัหลงัจากการติดตั้ง สามารถใหก้ าลงัในการยดึ
เกาะและถ่ายแรงรับน ้าหนกัได ้

สลักเกลยีว ใชร่้วมกบัอีพอ็กซ่ีในการถ่ายแรงระหว่างโครงสร้างเดิมกบัแผ่นเหล็ก 
อาจจะใช้เป็นลกัษณะสลกัเกลียวเชิงกล (Mechanical Bolt) หรือ สลกัเกลียวเคมี(Chemical 
Bolt) ซ่ึงส าหรับการเสริมก าลังโดยปกติจะใช้สลักเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่าง
นอ้ย 16 มม. มีก าลงัรับแรงเฉือนไม่ต ่ากว่า 24 กิโล นิวตนัต่อตวั วางในแนวเดียวกนัตามขวาง
อย่างน้อยสองตวั โดยเวน้ระยะห่างให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถรับแรงเฉือนและแรงดึงท่ีเกิด
ระหวา่ง แผน่เหลก็ และคานคอนกรีต ส าหรับระยะฝังในคอนกรีตข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของสลกั
เกลียว 

สีทาป้องกนัสนิม (Anti-Corrosive Primer) ใชป้้องกนัสนิมท่ีจะเกิดกบั แผ่นเหลก็ 
โดยควรท่ีจะทาป้องกนัทั้งสองดา้นของแผน่เหลก็ 

สีทาป้องกนัความช้ืน (Anti-Weathering Paint) ส าหรับคานท่ีตอ้งอยูภ่ายนอกหรือ
กลางแจ้ง จ  าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัความช้ืนภายนอกซึมเขา้ไปสู่ แผ่นเหล็ก โดยทาทบัสีทา
ป้องกนัสนิม 

 

                                 
                                    รูปที ่6 ตวัอยา่งแผน่เหลก็ท่ีใชใ้นการเสริมก าลงั 



 

 

 
ขั้นตอนและวธิีการติดตั้ง 

ส าหรับขั้นตอนการติดตั้ง สามารถสรุปไดต้ามแผนผงัท่ีแสดงในรูปท่ี 7 ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่
ละส่วนดงัน้ี 

 

การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต ต้องมีการเตรียมพื้นผิวอย่างดี โดยการขัดสีให้ผิวสะอาดเรียบ 
บางคร้ังอาจจะตอ้งมีการกะเทาะเอาผิวส่วนนอกออก เพื่อใหถึ้งเน้ือคอนกรีตท่ีรับแรงโดยตรง 
และตอ้งมีการตรวจสอบก าลงัรับแรงดึงของคอนกรีตให้ไม่นอ้ยกว่า 20 กก./ตร.ซม. ถา้หากมี
รอยแตกหรือรูโหว่ตอ้งท าการอดั (Grout) ดว้ย อีพอ็กซ่ีมอร์ตาร์ก่อน จากนั้นจึงด าเนินการเจาะ
รูเพื่อติดตั้งสลกัเกลียว โดยใหค้วามลึกอยู่ท่ีระดบัอยา่งนอ้ยเท่ากบัต าแหน่งของเหล็กเสริมรับ
แรงดา้น ล่าง ในกรณีท่ีติดใตท้อ้งคาน ส าหรับการติดตั้งดา้นขา้งคานจะเจาะจนถึงต าแหน่งของ
เหลก็ปลอก 

 

การเตรียม แผ่นเหลก็ ตอ้งมีการเตรียมพื้นผิวท่ีจะติดแผ่นเหล็กให้สะอาด ปราศจากวสัดุท่ีเป็น
ตวัท าใหก้ารยึดแกะไม่สมบูรณ์ การขดัผิวเหลก็หรือท าให้ผิวหยาบข้ึนจะท าใหก้ารยึดและการ
ถ่ายแรงดีข้ึน ก่อนติดตั้งแผน่เหลก็จะใช ้อีพอ็กซ่ีทาท่ีแผน่เหลก็ก่อนจะติดตั้งเขา้กบัผิวคอนกรีต 
ในบางกรณีจะใชส้ลกัเกลียวร่วมกบัอีพอ็กซ่ีเพื่อใหก้ารถ่ายแรงเฉือนไดดี้มาก ข้ึน นอกจากนั้น
ควรจะมีการป้องกนัผิวของแผ่นเหล็กจากสภาวะแวดลอ้ม อุณหภูมิ และสนิม โดยการทาสี
ป้องกนัสนิม และสีป้องกนัความช้ืน 



 

 

 
 

                                                       
 

                                                                    รูปที ่7 แผนผงัแสดงขั้นตอนการติดตั้ง แผน่เหลก็ 



 

 

 
การติดตั้ง แผ่นเหลก็เข้ากบัคานคอนกรีต 

จะเอาน ้ าหนักบรรทุกจรออกจากโครงสร้างก่อนท่ีจะติดตั้ง จนกว่า อีพ็อกซ่ี จะ
สามารถถ่ายการรับแรงได ้หลงัจากการเตรียมพื้นผิวของคอนกรีตและแผ่นเหล็กให้ปราศจาก
ฝุ่ นผงต่างๆ แลว้ ท าการผสมอีพอ็กซ่ีแลว้ทาลงผิวคอนกรีตและ แผ่นเหล็ก และใชส้ลกัเกลียว
ช่วยในการยึดเขา้กบัทอ้งคานดว้ย โดยจะฝังสลกัเกลียว ไวท่ี้คานคอนกรีตก่อนแลว้ยึดแผ่น
เหล็กดว้ยน็อต และใช้ท่อนเหล็กค ้ ายนัช่วยกดให้เสมอตลอดความยาว แผ่นเหล็ก ในกรณีท่ี
ติดตั้งใตท้อ้งคาน ความหนาของอีพอ็กซ่ีท่ียึดควรจะอยูใ่นช่วง 1-3 มม. หรือ ใหห้นานอ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้เน่ืองจากจะให้การรับน ้ าหนกัแรงเฉือนระหว่าง แผ่นเหลก็และคานคอนกรีตได้
ดีกวา่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของอีพอ็กซ่ีท่ีใช ้หลงัจากการติดตั้งแลว้ 7 วนัควรมีการตรวจหา
ช่องวา่งภายในซ่ึงตรวจสอบไดโ้ดยการเคาะ หากพบใหท้ าการอุดอีพอ็กซ่ี 

กรณีท่ีต้องท าการทาบแผ่นเหล็กเน่ืองจากความยาวไม่เพียงพอ จะต้องใช้แผ่น
ประกบั (Cover Plate) ช่วยในการถ่ายแรงอีกที โดยความหนาของแผ่นประกบัหนาเท่ากบั แผ่น
เหล็ก ท่ีใช ้ส่วนระยะทาบของแผ่นประกบัข้ึนอยูก่บัความหนาของ แผ่นเหล็ก และความหนา
ของอีพอ็กซ่ี โดยจะยดึดว้ยสลกัเกลียวร่วมกบัอีพอ็กซ่ีเช่นกนั 

 
การควบคุมคุณภาพ 

ใน การเสริมก าลงัโดยใช ้แผ่นเหลก็ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง 
การเตรียมงาน เพื่อใหค้วามสามารถในการรับแรงของ แผ่นเหล็ก เป็นไปตามท่ีออกแบบ โดย
จะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ควรมีการตรวจสอบถึงคุณสมบติัของอีพอ็กซ่ีในการรับแรงเฉือนในกรณีท่ีสภาวะแวดลอ้มมี
อุณหภูมิสูง 

2. การติดตั้งควรท าอย่างระมดัระวงัในเร่ืองของพื้นผิวท่ีให้การยึดเกาะ ความช้ืนตลอดพื้นผิว 
การผสมอีพอ็กซ่ี การติดตั้งสลกัเกลียวใหส้ามารถถ่ายแรงได ้

3. คอนกรีตในจุดท่ีท าการติดตั้งแผน่เหลก็ หากมีสภาพเก่า เส่ือมโทรม มีการหลุดล่อนหรือรอย
แตกร้าว ตอ้งท าการซ่อมแซมใหมี้สภาพดีเสียก่อน 



 

 

 

4. สัด ส่วนและคุณภาพของอีพอ็กซ่ีจะตอ้งไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสม มีระยะเวลาท างานเพียงพอ 
ใหก้  าลงัในการยดึเกาะท่ีเหมาะสม รวมไปถึงความหนาไดข้นาดถูกตอ้งสม ่าเสมอ 

5. ผูติ้ดตั้ง ผูค้วบคุมงาน ผูอ้อกแบบ ตอ้งมีความช านาญและประสบการณ์ เน่ืองจากขั้นตอน
ต่างๆ มีความส าคญัต่อประสิทธิภาพงาน 

6. การ ค านวณในการออกแบบเสริมก าลงั ตอ้งมีการตรวจสอบลกัษณะการวิบติัว่าจะเกิดการ
เล่ือนหลุดของ แผน่เหลก็ หรือไม่ และเกิดการวบิติัในส่วนรับแรงอดัหรือส่วนรับแรงดึง 

7. ระยะทาบ ระยะต่อ ตอ้งมีระยะท่ีเพียงพอเพื่อใหเ้กิดการกระจายแรงท่ีต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การใช้งานกล้องอนิฟราเรดในการตรวจสอบ
โครงสร้างคอนกรีต 

 
ดร.รักตพิงษ์ สหมิตรมงคล 
ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC) 
 
 

 
                   ในปัจจุบนัองค์กรต่างๆไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการตรวจสอบโครงสร้าง
คอนกรีตมากข้ึน ทั้งน้ีเป็นเพราะอายขุองโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยเร่ิมมีอายมุากข้ึน และ
ยงัพบความเสียหายท่ีค่อนข้างรุนแรงในบางกรณี ด้วยเหตุน้ีวิธีการตรวจสอบแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Tests) ซ่ึง ช่วยให้ผู ้
ตรวจสอบสามารถเกบ็ขอ้มูลสภาพของโครงสร้างไดโ้ดยไม่ตอ้งท าความเสีย หายแก่โครงสร้าง
นั้ นๆจึงได้รับความสนใจเพิ่มข้ึนมากในปัจจุบัน การใช้งานกล้องอินฟราเรด  (Infrared 
Camera) ก็เป็นอีกวิธี หน่ึงท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีในปัจจุบนั ก็มีการใช้งาน
กลอ้งอินฟราเรดในโรงงานเพื่อจุดประสงคต่์างๆ เช่น ตรวจสอบอุณหภูมิของจุดเช่ือมสายไฟ 
หรือ ส าหรับวดัอุณหภูมิของเคร่ืองจกัรอยู่แลว้ แต่ในบทความน้ี ผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงการ
ประยกุตใ์ชง้านกลอ้งอินฟราเรดส าหรับงานตรวจสอบโครง สร้างคอนกรีตเป็นหลกั 

 
 



 

 

 

1. หลกัการท างานของกล้องอินฟราเรด 
รูปท่ี 1 เป็นตวัอย่างกลอ้งอินฟราเรดเป็นอุปกรณ์ส าหรับตรวจจบัความร้อนและ

การกระจายอุณหภูมิของพื้นผิว โดยผลจากการวดัจะเป็นลักษณะเป็น “รูปถ่ายความร้อน
(Thermal Image)” อยา่งไรกต็ามกลอ้งอินฟราเรดไม่ไดท้ าการวดัอุณหภูมิโดยตรงแต่ท าการวดั
การแผ่รังสีอินฟราเรด (คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนตั้งแต่ 2-14 µm) และท าการแปล
รังสีอินฟราเรดท่ีวดัไดเ้ป็นอุณหภูมิตามกฎของ Stefan-Boltzmann ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

 
R=e σ T4 (1) 
R = อตัราการแผรั่งสีอินฟราเรดต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี (W/m2) 
e = อตัราการปล่อยพลงังานรังสี (emissivity) ของผวิวตัถุโดยมีค่าไม่เกิน 1 (Siegell) 
σ= ค่าคงท่ีของ Stefan-Boltzmann ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.67 x 10-8 W/m2K4 
T= อุณหภูมิสัมบูรณ์ของผิววตัถุ (K) 
 

จากสมการท่ี 1 จะเห็นได้ว่าในการแปลงอัตราการแผ่รังสี (R) เป็น อุณหภูมิท่ี
ถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งท าการก าหนดค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของผิว วตัถุท่ีเหมาะสมส าหรับ
วตัถุนั้นๆ ค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของผวิวตัถุท่ีบ่งบอกถึงความสามารถของผิวต่างๆ กบั
การปล่อยพลงังานรังสีของ Black Body (ค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของผิววตัถุของ Black 
Body มีค่าเท่ากบัหน่ึง) ทั้งน้ีค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของวสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.85 ถึง 0.96 และค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีจะไม่ข้ึนอยูก่บัสีของผิววตัถุหาก
ใชก้ารตรวจวดัรังสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนในช่วงท่ียาวกว่า (Longer IR Wave, ความยาว
คล่ืนระหว่าง 8-14 µm)ใน การวดั ภายหลงัจากการวดักลอ้งจะแสดงผลการวดัออกมาใน
รูปแบบของรูปถ่ายซ่ึงมีสีแตก ต่างกนัไปตามระดบัการแผรั่งสีท่ีวดัไดด้งัแสดงในรูปท่ี 2 

 
 
 



 

 

 

               
 

                            รูปที ่1 กล้องอินฟราเรดส าหรับการตรวจวัดการแผ่รังสีอินฟราเรด 
 

                        
 

                          รูปที ่2 ตัวอย่างรูปถ่ายความร้อน (Thermal Image) ของผิวคอนกรีตทีม่ีโพรง 
 

กลอ้งอินฟราเรดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีอยู ่2 ระบบหลกั ๆ คือ FPA-Camera (Focal 
Plane Array) ซ่ึงอาศยัหน่วยตรวจวดัแบบสองมิติ (2-Dimensional Detector)และ Scanner-
Camera ซ่ึงใชห้น่วยตรวจวดัเด่ียว (Single Detector) ประกอบกบัอุปกรณ์การสแกน (Scanning 
Equipment) ทั้ งน้ีปัจจัยหลัก ๆ ในการเลือกใช้กล้องอินฟราเรดท่ีเหมาะสมคือ  Thermal 
Sensitivity, Field of View (FOV) และ Instantaneous Field of View (IFOV) ของกลอ้ง
อินฟราเรด ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 1 

 



 

 

 
                         ตารางที ่1: ปัจจัยหลกัในการเลอืกใช้กล้องอินฟราเรด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากกลอ้งอินฟราเรดจะท าการวดัอุณหภูมิของผิว ดงันั้นเราจึงสามารถใชใ้น
การคน้หารอยมือท่ีอยูบ่นโต๊ะหรือต าแหน่งท่ีเคยมี แกว้น ้ าร้อนวางบนโต๊ะไดถึ้งแมแ้กว้นั้นถูก
เอาออกไปแลว้ และหากเราพยายามท าการวดัอุณหภูมิของวตัถุใด ๆ โดยมีกระจกคัน่กลอ้ง
อินฟราเรดจะท าการวดัอุณหภูมิของกระจกแทนและจะมองไม่เห็น วตัถุท่ีตอ้งการวดั 

ปัจจัย รายละเอียด 
Thermal Sensitivity ความสามารถของกลอ้งอินฟราเรดท่ีจะแยกแยะอุณหภูมิ 

ท่ีแตกต่างกนั โดยค่า Thermal Sensitivity ส าหรับงาน
ตรวจสอบโครงสร้างไม่ควรเกิน 0.1 oC 

Field of View (FOV) มุมกวา้งของรูปท่ีสามารถถ่ายไดซ่ึ้งจะข้ึนอยูก่บัขนาด 
ของรูปThermal Image และเลนส์ท่ีใช ้ค่า FOV ท่ีมากข้ึน
แสดงถึงความสามารถในการถ่ายวตัถุท่ีใหญ่กวา่ไดท่ี้
ระยะห่างเท่าเดิม 

Instantaneous Field of 
View (IFOV) 

หมายถึงความละเอียดของรูปถ่ายความร้อน ซ่ึงหมายถึง
ขนาดของมุมท่ีจะถูกแสดงผลในแต่ละ pixel ของรูปถ่าย
ความร้อน หากค่า IFOV มีค่าสูงเกินไป ภาพถ่ายความ 
ร้อนจะมีลกัษณะไม่ละเอียด เน่ืองจากอุณหภูมิของแต่
ละ pixel เป็นค่าเฉล่ียของอุณหภูมิผวิท่ีอยู่
ใน IFOV เดียวกนั (ค่า IFOV ท่ีสูงข้ึนหมายความวา่
อุณหภูมิท่ีแสดงในรูปถ่ายอุณหภูมิเป็นค่าเฉล่ียของพื้นท่ี 
ท่ีใหญ่ข้ึน) ดว้ยเหตุน้ีค่า IFOV จึงมีความสัมพนัธ์กบั
Geometrical Resolution ของกลอ้งอินฟราเรด 



 

 

 

2. หลกัการใช้งานกล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต 
เรา สามารถน ากลอ้งอินฟราเรดมาใชใ้นการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตไดโ้ดย

อาศยัการน า ความร้อนท่ีแตกต่างกนัของคอนกรีตและอากาศ โดยอากาศมีลกัษณะเป็นฉนวน
โดยธรรมชาติ (มีค่าการน าความร้อนต ่ามาก) ดงันั้นหากโครงสร้างส่วนใด ๆ มีช่องวา่ง รอยร้าว 
หรือการหลุดร่อนอยูภ่ายใน โครงสร้างส่วนดงักล่าวจะไม่สามารถถ่ายความร้อนไปยงัส่วนอ่ืน
ของโครงสร้างได ้ดงันั้น หากมีความร้อนมากระทบท่ีผวิโครงสร้าง โครงสร้างส่วนท่ีมีช่องวา่ง
อยูภ่ายในจะมีอุณหภูมิสูงกวา่ส่วนของโครงสร้าง ท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ (ดงัแสดงในรูปท่ี 3) รูป
ท่ี 3ข แสดงตวัอยา่งรูปถ่ายความร้อนท่ีไดจ้ากตวัอยา่งคอนกรีตท่ีมีโพรงอยูภ่ายใน (บริเวณสี
แดง) 

 
 

                         
 

(ก) หลกัการตรวจสอบ (ข) ตวัอยา่งการตรวจหาโพรงภายในคอนกรีต 
                           รูปที ่3 หลกัการตรวจสอบ และตัวอย่างผลการตรวจหาโพรงภายในคอนกรีต 

 
 
 
 



 

 

 
ตารางที ่2 ข้อได้เปรียบของการตรวจสอบโดยกล้องอินฟราเรด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบดว้ยกลอ้งอินฟราเรดมีลกัษณะท่ีพิเศษและมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายอยา่ง
เม่ือเทียบกับการทดสอบแบบไม่ท าลายต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2 อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจสอบดว้ยกลอ้งอินฟราเรดกมี็ขอ้จ ากดั เช่น 
v สามารถตรวจสอบไดเ้ฉพาะความเสียหายท่ีเกิดใกลผ้วิโครงสร้าง (Shallow defects) เท่านั้น 
v จ าเป็นตอ้งมีการใหค้วามร้อนท่ีค่อนขา้งสม ่าเสมอกบัผิวท่ีตอ้งการตรวจสอบซ่ึงอาจจะท า ได้
ยากส าหรับโครงสร้างท่ีมีลกัษณะไม่เป็นระนาบ 
 
3. การประยุกต์ใช้งานกล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้างแบบต่างๆ 

นอกเหนือไปจากการตรวจสอบช่องว่างในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดงัท่ีได้
อธิบาย ในหัวขอ้ท่ีแลว้ เรายงัสามารถน ากลอ้งอินฟราเรดไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์น ๆ ในงาน
ก่อสร้าง เช่น การตรวจเช็คคุณภาพของการติดกระเบ้ืองบนผวิโครงสร้างเพื่อป้องกนัการหลุด 

กล้องอินฟราเรด การทดสอบแบบไม่ท าลายอื่นๆ 
สามารถตรวจสอบโครงสร้างเป็นบริเวณ
กวา้งไดใ้นการวดัคร้ังเดียว (2-D 
Measurement) 

สามารถตรวจสอบไดที้ละจุดหรือเป็น
ค่าเฉล่ียระหวา่งจุดสองจุด (Point or 1-D 
measurement) 

สามารถตรวจสอบจากระยะไกลได ้ ตอ้งเขา้ถึงผวิโครงสร้างท่ีตอ้งการ
ตรวจสอบ 

มีความรวดเร็วในการตรวจสอบสูง ใชเ้วลาในการเตรียมและด าเนินการ
ตรวจสอบค่อนขา้งมาก 

สามารถตีความเชิงคุณภาพไดท้นัทีท่ีท า
การวดัเสร็จ 

จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความซบั 
ซอ้นและตอ้งอาศยัประสบการณ์สูง 



 

 

 
ร่อน ของกระเบ้ือง หรือ ตรวจเช็คคุณภาพของงานซ่อมหรือเสริมก าลงั เช่นการเสริมก าลงัดว้ย
แผ่นพลาสติกเสริมเส้นใย (FRP) โดยรูปท่ี 4 เป็นตวัอยา่งการการตรวจสอบโครงสร้างท่ีไดรั้บ
การเสริมก าลงัดว้ย FRP ซ่ึง รูป 4(a) แสดงถึงจุดท่ีมีขอ้บกพร่องในการติดตั้งอยู่เป็นจุด ๆ และ
รูป 4(b) แสดงรูปถ่ายความร้อนท่ีถ่ายไดภ้ายหลงัจากการวิบติัของโครงสร้าง ซ่ึงจะพบไดว้่า
ต าแหน่งท่ีเกิดการ debonding นั้นตรงกบัต าแหน่งท่ีมีขอ้บกพร่องในการติด FRP 
 

                                   
                          รูปที ่4 รูปถ่ายความร้อนของโครงสร้างทีเ่สริมก าลงัด้วย FRP [2] 

 

                             
                 รูปที ่5 การใช้กล้องถ่ายความร้อนในการควบคุมการก่อสร้างถนนราดยางมะตอย [3] 

 



 

 

 
นอกจากน้ีกลอ้งถ่ายความร้อนยงัสามารถใชป้ระกอบการควบคุมการก่อสร้างเช่น 

การตรวจสอบอุณหภูมิของผิวโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่หลงัการเท หรือ การก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอยเพื่อประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึนในโครง สร้างอนัเน่ืองมาจาก
ความผิดพลาดระหว่างการก่อสร้างได้ด้วย โดยรูปท่ี 3 เป็นตัวอย่างของการตรวจสอบผิว
คอนกรีตราดยางมะตอยท่ีเกิดการเยน็ตวัการจะไดรั้บการบดอดั (จุดท่ีมีสีด า) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีท า
ใหผู้ก่้อสร้างสามารถป้องกนัจุดท่ีอาจจะเกิดความเสียหายไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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นวตักรรมในงานก่อสร้างในไต้หวนั 

เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สุวมิล สัจจวาณชิย์ 

 

เม่ือโลกยงัคงหมุนมนุษยไ์ดใ้ชพ้รสวรรค์และสติปัญญาในการมองและแกปั้ญหา
อยู่ตลอดเวลา มีผูก้ล่าวว่า วิศวกรรมโยธาจดัเป็นวิศวกรรมสาขาท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดสาขาหน่ึง ท่ี
พฒันามาคู่กบัมนุษย ์เพื่อรองรับความตอ้งการและชีวิตท่ีสะดวกสบายมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
งานวิศวกรรมโยธาก็ยงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด นอกจากจะค านึงถึงส่ิงอ านวย
ประโยชนแ์ลว้ ยงัค านึงถึง “behind the scene” ท่ีวิศวกรไดใ้ชค้วามรู้ ความคิด แกปั้ญหาใหม่ ๆ 
ท่ีตอ้งเผชิญ…. ปัญหาท่ีลึกซ้ึงกว่าท่ีเคยเป็นจากขอ้จ ากดัทางทรัพยากรต่าง ๆ และเพื่อใช้การ
ท างานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

รายงานฉบบัน้ีเก็บความมาจาก “Design and Construction Innovations for 
Reinforced Concrete Structures” โดย Dr. Samuel Yin ประธานคณะกรรมการบริษทั Ruentex 
Group และเป็นศาสตราจารย์แห่งภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน 
(National Taiwan University) ในไทเปซ่ึงไดน้ าเสนอเป็นบทความรับเชิญในการประชุม Asian 
Concrete Federation คร้ังท่ี 3 ท่ี เมืองโฮจิมินซิต้ี ประเทศเวียดนาม (P.77-92) ในระหว่าง
วนัท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2551 

เน้ือหา รายงานฉบบัน้ีกล่าวถึง นวตักรรมใหม่ ๆ ในงานก่อสร้างของประเทศใต้
หวนั โดยเนน้การออกแบบและก่อสร้างงานช้ินส่วนส าเร็จรูป โดยเฉพาะการใชร้ะบบอตัโนมติั 
ในกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตช้ินส่วนส าเร็จรูป ในระดบัอุตสาหกรรมโดยรายงาน
พิเศษฉบับน้ีจะตัดความมาเฉพาะนวตักรรม การใช้เหล็กปลอกหลายวงรอบ ส าหรับเสา 
เปรียบเทียบกบัวิธีท่ีใชก้นัตามปกติ ทั้งในดา้นเทคนิคและราคา โดยกระบวนการดงักล่าว ให้
ผลดีในดา้นการเพิ่มความเหนียว การตา้นทานแรงจากแผน่ดินไหวและก าลงัรับแรงในแนวแกน  



 

 

 

นอกเหนือไปจากการลดราคาในดา้นแรงงาน และระยะเวลาการก่อสร้างท่ีสั้นลง นอกจากนั้น
การพฒันาระบบอตัโนมติัในงานช้ินส่วนส าเร็จรูปยงัเป็นผลดีต่อคุณภาพงานท่ีดีและสม ่าเสมอ 
รวมถึงประสิทธิภาพในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็อีกดว้ย 

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยช้ิีนส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปในไตห้วนั นบัถอยหลงัไปท่ี
ประมาณช่วงปี คศ. 1970 ซ่ึงมีการใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูปส าหรับงานก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 
จ  านวนมากตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น อย่างไรก็ดีคุณภาพของงานช้ินส่วนส าเร็จรูป
เหล่านั้นอาจไม่ดีนกัเน่ืองจากการ พฒันาเทคโนโลยยีงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ ท าใหจ้  านวนโครงการ
ก่อสร้างท่ีใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูป ลดลงอย่างรวดเร็ว และเกือบหยุดน่ิงมาจนถึงปี คศ.1995 ท่ี
บริษทั Runhorn Pretech Engineering ไดน้ าเทคโนโลยขีั้นสูงในงานช้ินส่วนส าเร็จรูปจากยโุรป
และญ่ีปุ่นมาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาต่อ 

ใน ช่วงแรกอุตสาหกรรมน้ีพบกบัอุปสรรคนานัปประการ ทั้ งจากทศันคติของ
สาธารณชนต่อการใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูปท่ีไม่ดีนัก รวมถึงความยุ่งยากในการกลั่นกรอง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นรูปธรรมและความดอ้ยประสบการณ์ของบริษทัก่อสร้างทอ้งถ่ินใน
การท างาน และการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยีเหล่าน้ี อย่างไรก็ดี อุปสรรคเหล่าน้ีไดรั้บการ
แกไ้ขและผา่นพน้ไปดว้ยดีหลงัจากยคุการเร่ิมฟ้ืนฟู ประมาณ 2-3 ปี แรก โดยเร่ิมมีการวิจยัและ
การออกแบบก่อสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัช้ินส่วนส าเร็จรูปมาก ข้ึนประกอบกบัปัญหาความขาด
แคลนแรงงานก่อสร้าง และความผนัแปรในดา้นคุณภาพของงานก่อสร้างตามวธีิปกติ ท าใหก้าร
ก่อสร้างท่ีใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูปได้รับความนิยมมากข้ึน โดยขยายตลาดไปสู่งานก่อสร้าง
ศูนยก์ารคา้ โรงงานท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูงๆ อาคารส านกังานนอกเหนือไปจากโครงการบา้นพกั
อาศยัทัว่ไป 

การ เติบโตของอุตสาหกรรมโครงสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูปเม่ือเปรียบเทียบกบัโครง 
สร้างเหลก็ในไตห้วนัแสดงดงัรูปท่ี 1 และการเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างท่ีสั้ นลงของ
โครงสร้างท่ีใชช้ิ้นส่วนส าเร็จรูปและวสัดุอ่ืนๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 แสดงแนวโนม้ท่ีดีของ 



 

 

 

อุตสาหกรรมน้ีในอนาคต ส าหรับรูปท่ี 3 เป็นรูปแบบขั้นตอนการติดตั้งช้ินส่วนส าเร็จรูป
ส าหรับอาคารทัว่ๆไป ต่อชั้น 

 
 

                   
รูปท่ี 1 การเปรียบเทียบยอดขายต่อปีของโครงสร้างท่ีใชช้ิ้นส่วนส าเร็จรูปและเหลก็ในไตห้วนั
ระหวา่งปี 1995-2004 (1) 

 
 

                    
          รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการท่ีใชว้สัดุต่างๆ กนั (1) 



 

 

 
 

 
              รูปท่ี 3 แสดงขั้นตอนการท างานช้ินส่วนส าเร็จรูป ต่อชั้น ในกรณีทัว่ไป (1) 

 

ขั้น ตอนการท างานเร่ิมจากติดตั้งเสาคานเหล็ก และคานรองจากนั้นจึงติดตั้งพื้น 
จากนั้นจึงติดตั้งและติดตั้งเหลก็ตามขวางในบริเวณจุดต่อ และรางเหลก็พื้น แลว้จึงเทคอนกรีต
ซ่ึงการก่อสร้างพื้นมาตรฐาน (Standard floor) น้ีจะเสร็จภายใน 3-4 วนัโดยข้ึนกบัดินฟ้าอากาศ 
นอ้ยกวา่การท างานคอนกรีตตามปกติ ซ่ึงท าใหส้ามารถควบคุมคุณภาพของงาน และระยะเวลา
ไดง่้ายข้ึน 

นอก จากนั้นการใชว้ิธีอตัโนมติัประกอบเหล็กเสริมในเสายงัเป็นนวตักรรมใหม่
อยา่ง หน่ึงท่ีรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมช้ินส่วนส าเร็จรูปในไตห้วนัและเป็นจุด ส าคญัของ
รายงานพิเศษฉบบัน้ี 

 



 

 

 

การ ข้ีนรูปเหลก็ปลอกอยา่งต่อเน่ือง จดัเป็นหวัใจส าคญัของการก่อสร้างท่ีใชร้ะบบ
อตัโนมัติ ในงานโครงสร้าง การผูกเหล็กปลอกด้วยแรงคนจัดเป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลา และ
แรงงานอย่างมาก ดังนั้นการพฒันาการข้ึนรูปเหล็กปลอกทั้ งปลอกเดียวหรือหลายปลอก
ต่อเน่ืองดงั แสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงใช้เคร่ืองดดัอตัโนมติัและรูปท่ี 5 ซ่ึงพฒันามาใช้ Universal 
Machine ท า ใหส้ามารถข้ึนรูปไดท้ั้งเหลก็ปลอกเดียว และเหลก็ปลอกแบบประกอบหลายวงได้
อย่างต่อเน่ืองดงัเปรียบเทียบ กบัการผูกเหล็กตามปกติในรูปท่ี 6 7 และ 8 นอกจากเทคนิคการ
ขั้นรูปเหล็กปลอกขา้งตน้แลว้ Dr.Y.L.Yin (2) ยงัไดพ้ฒันานวตักรรมของการใช้เหล็กปลอก
เกลียวหลายวงรอบ (5 วงรอบ) “Yin s spiral” กบั งานเสาส่ีเหล่ียมอีกดว้ย โดยประกอบดว้ย
เหลก็ปลอกเกลียววงรอบใหญ่ 1 วง และวงรอบเลก็ 4 วง ท่ีซอ้นวงรอบใหญ่ดงัแสดงในรูปท่ี 9 
ซ่ึงท าให้ไดก้ารเสริมเหล็กท่ีเหมาะกบังานช้ินส่วนส าเร็จรูป โดยลดแรงงานและระยะเวลา
ก่อสร้างลง โดยมีประสิทธิภาพในดา้นราคาดว้ย ลกัษณะการข้ึนรูป เหล็กปลอกเกลียวหลาย
วงรอบดว้ยเคร่ืองจกัรแสดงในรูปท่ี 10 และ 11 

นอกจากนั้นผลการทดลองเสาคอนกรีตเสริมเหลก็หนา้ตดัส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีใชเ้หลก็
ปลอกลกัษณะน้ี ในห้องปฏิบติัการยงัแสดงถึงการพฒันา “Confining effect” ท่ีดีข้ึน และมี
ความเหนียวท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ปกติ 

 

                     รูปท่ี 4 การใชเ้คร่ืองดดัอตัโนมติัในการข้ึนรูปเหลก็ปลอก (1) 



 

 

 
 

 
รูปท่ี 5 การพฒันาใชเ้คร่ือง Universal Machineท าใหส้ามารถข้ึนรูปทั้งเหลก็ปลอกเดียว และ
เหลก็ปลอกแบบประกอบหลายวงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (1) 

 

 
                                                             รูปท่ี 6 – 7 



 

 

 
 

 
                                                                 รูปท่ี 8 

 

                  
                               รูปท่ี 9 การเสริมเหลก็ท่ีใช ้Muti-spiral stirrup (1) 



 

 

 
 

 
                      รูปท่ี 10 เคร่ืองมือท่ีใชข้ึ้นรูปเหลก็ปลอกเกลียววงรอบใหญ่ (1) 

จะเห็นไดว้่ากระบวนการน้ีไดพ้ฒันาแนวคิดมาจากเหล็กปลอกเกลียววงรอบเด่ียว
รวมกนัห้าวงโดยใชเ้คร่ืองจกัรข้ึนรูป (Spiral machine) ป้อนเหล็กจากขดเขา้ไปในโครงขด 
(Coil frame) ซ่ึง ท าหนา้ท่ีทั้งเป็นตวัป้อน, การยดื การข้ึนขดและตดัซ่ึงไดรั้บการควบคุมอยา่งดี 
และมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และคุณภาพการเป็นหน่วยเดียวกนัของเหลก็ปลอกวงรอบ
เลก็และใหญ่ ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์หลายอยา่งเช่น “Spacing control” อุปกรณ์การควบคุม
ความตรง และตวัรับ (Support) เป็นโครงช่วย (auxiliary frame) ในกระบวนการ Spacing 
control หรือ “CD frame” ซ่ึงยดึติดกบัแบบหรือท าหนา้ท่ีหลกัในการควบคุมระยะห่าง (pitch) 
ของเหล็กปลอกเกลียว โดยอาจท าจากไมห้รือท่อเหล็ก หรือ กอ้นคอนกรีตก็ได ้ข้ึนกบัความ
สะดวกและมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัท่ีออกแบบไว ้ส าหรับอุปกรณ์ควบคุมความตรงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การสอดเหลก็เสริมเหลก็ในภายหลงั และช่วยป้องกนัการฟันของภาพเหลก็เสริม
หลกัและเหลก็ปลอกเกลียว ซ่ึงจะท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานดีข้ึนอยา่งมาก ส่วนตวัยดึหรือ
ตวัรับมีส่วนในการช่วยลดแรงงานท่ีตอ้งใช ้เน่ืองจาก “CD frame” ของเหลก็ปลอกวงรอบเลก็
จะยดึกบั frame ทั้งดา้นหนา้ และดา้นหลงัดงัในรูปท่ี 11 



 

 

 
   

 
          รูปท่ี 11 การติดตั้งเหลก็ปลอกวงรอบเลก็ เขา้กบัติดตั้งเหลก็ปลอกวงรอบใหญ่ (1) 

จะเห็นไดว้า่การพฒันาเช่นน้ีเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างสมยั ใหม่
ซ่ึงเร่ิมจะพบกบัปัญหา การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะขดัจ ากดัของงานก่อสร้างในเร่ืองเวลา
และราคา รวมถึงระบบการท างานท่ีปลอดภยัต่อมนุษย ์อยา่งไรกดี็การพฒันาเช่นน้ีตอ้งการการ
พฒันาแนวคิด คุณภาพของคนและเทคโนโลยใีนดา้นเคร่ืองจกัรกลท่ีมารองรับ กรณีศึกษาของ 

 



 

 

 

ไตห้วนัน้ีจดัเป็นความกา้วหนา้วหน่ึงในวงการก่อสร้างท่ีแสดงถึง ความพยายามของมนุษย ์ท่ีจะ
กา้วขา้มขอ้จ ากดัใหม่ๆ ท่ีตอ้งเผชิญหนา้ตลอดเวลา 
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สารยบัยั้งการเกดิสนิมของเหลก็เสริม 
(Corrosion Inhibitor) 

 

ดร.ภคัวฒัน์ แสนเจริญ 
ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นปัญหาส าคญัท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทั้งรอยแตกร้าว คราบน ้ าสนิม การหลุดร่อนของ
คอนกรีต รวมไปถึงการพงัทลายของโครงสร้าง ซ่ึงสาเหตุหลกัของการเกิดสนิมในโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมกัพบในประเทศไทยไดแ้ก่ การเกิดสนิมเน่ืองจากคลอไรด์โดยเฉพาะ
โครงสร้างท่ีตั้ งอยู่ใกลท้ะเล ซ่ึงมีโอกาสสัมผสักบัน ้ าทะเลโดยตรง สัมผสักบัไอทะเล หรือ
แมแ้ต่อาจมีการปนเป้ือนของคลอไรดใ์นวสัดุผสมคอนกรีตตั้งแต่ช่วงการก่อสร้าง เช่นน ้ ากร่อย 
หรือทรายทะเลเป็นตน้ อีกหน่ึงสาเหตุของการเกิดสนิมในประเทศไทยไดแ้ก่ การเกิดสนิม
เน่ืองจากกระบวนการเกิดคาร์บอเนชั่น ซ่ึงสามารถพบไดใ้นโครงสร้างท่ีอยู่ในเขตเมืองซ่ึงมี
ความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศอยูใ่นระดบัสูง 

ความเสียหายท่ีมักพบเน่ืองจากสาเหตุการเกิดสนิมได้แก่ คราบน ้ าสนิมบนผิว
คอนกรีต รอยแตกร้าวเน่ืองจากการขยายตวัของสนิมเหลก็ การระเบิดออกของผิวคอนกรีต ซ่ึง
หากไม่มีการซ่อมแซมโครงสร้างดงักล่าวอย่างถูกตอ้งเหมาะสม อาจน าไปสู่การพงัทลายของ
โครงสร้างได ้โดยวธีิการป้องกนั และการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีเสียหายเน่ืองจากการเกิดสนิมมี
อยูด่ว้ยกนัหลายวธีิ เช่นการป้องกนัดว้ยวธีิการทาเคลือบผวิคอนกรีต การซ่อมแซมดว้ยวธีิ 



 

 

 
กะเทาะคอนกรีตท่ีปนเป้ือนคลอไรดอ์อก แลว้ปะคอนกรีตใหม่เขา้ไปแทนท่ี หรือการซ่อมแซม
และป้องกนัดว้ยวิธีทางไฟฟ้าเคมี ซ่ึงวิธีต่างๆ มีความยุ่งยากในระดับหน่ึงในการด าเนินการ
ป้องกนั และซ่อมแซม โดยในบทความฉบบัน้ีจะขอน าเสนอถึงวิธีการป้องกนั และซ่อมแซม
การเกิดสนิมอีกวธีิหน่ึงไดแ้ก่ การใชส้ารยบัย ั้งการเกิดสนิม ซ่ึงมีความสะดวกในการด าเนินการ 
และอาจใช้ควบคู่ไปกบัวิธีการป้องกนัและซ่อมแซมอ่ืนๆได้ เพื่อให้ระบบการป้องกนัและ
ซ่อมแซมมีความประสิมธิภาพ และมีความคงทนมากยิง่ข้ึน 

สารยบัย ั้งการเกิดสนิม หรือ Corrosion Inhibitor เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีต หรือ
สารทาผิวคอนกรีตประเภทหน่ึงท่ีสามารถลดอตัราการเกิดสนิม หรือแมก้ระทัง่สามารถยบัย ั้ง
การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงสารผสมเพิ่มประเภทน้ีมี
คุณสมบติัพิเศษไดแ้ก่ 

 
· เพิ่มความตา้นทานต่อการถูกท าลายเน่ืองจากคลอไรดไ์อออน หรือคาร์บอเนชัน่ของพาสซิพ
ฟิลม์ ซ่ึงเป็นชั้นฟิลม์ท่ีป้องกนัการเกิดสนิมของเหลก็เสริม และ/หรือ 
· สร้างชั้นฟิลม์พิเศษป้องกนัเหลก็เสริมจากการเกิดสนิม และ/หรือ 
· ยบัย ั้งการซึมผา่นของคลอไรดอิ์ออน หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และ/หรือ 
· เพิ่มความสามารถในการยดึจบัคลอไรดข์องคอนกรีต และ/หรือ 
· ลดปริมาณก๊าซออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นสารละลายภายในช่องวา่งของคอนกรีต และ/หรือ 
· ยบัย ั้งการซึมผา่นของก๊าซออกซิเจนผา่นช่องวา่งภายในคอนกรีต 
 

ในอดีตท่ีผ่านมา มีการศึกษาวิจยัและพฒันาสารเคมีข้ึนมาหลายชนิดเพื่อใชใ้นการ
ยบัย ั้งการเกิดสนิมของเหลก็เสริม โดยมีทั้งประเภทท่ีเป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีตโดยตรง และ
สารประเภททาเคลือบผวิซ่ึงจะซึมเขา้ไปในเน้ือคอนกรีตในภายหลงั และเน่ืองจากกระบวนการ
เกิดสนิมของเหล็กเสริมเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี ดงันั้นประเภทของสารยบัย ั้งการเกิด
สนิมจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ตามคุณสมบติัในการยบัย ั้งการเกิดสนิมตามทฤษฎี
ไฟฟ้าเคมี ไดแ้ก่ 

 



 

 

 
· สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทแอโนด เป็นสารเคมีท่ีสามารถยบัย ั้งกระบวนการเกิดปฏิกริยา
แอโนดของกระบวนการไฟฟ้าเคมี หรือไปยบัย ั้งการเกิดปฏิกิยาของโลหะ โดยสารเคมีในกลุ่ม
น้ีมกัมีองคป์ระกอบของ โครเมต หรือไนไตรท ์
· สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทแคโทด เป็นสารเคมีท่ีสามารถยบัย ั้งกระบวนการเกิดปฏิกริยา
แคโทดของกระบวนการไฟฟ้าเคมี โดยท าปฏิกริยากบัไอออนซ่ึงละลายอยู่ในสารละลาย 
ก่อให้เ กิดฟิล์มของเกลือซ่ึงละลายน ้ าได้น้อยลง สารเคมีในกลุ่มน้ีได้แก่ สารเคมีท่ีมี
องค์ประกอบของคาร์บอเนท ฟอสเฟท ซิลิเกท โพลีฟอสเฟท เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเกิดสนิมของสารในกลุ่มน้ีจะต ่ากว่าประเภทแอโนด ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการใชใ้นปริมาณท่ีสูง 
· สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทผสมทั้งแอโนด และแคโทด เป็นสารเคมีท่ีรวมคุณสมบติัทั้งใน
การยบัย ั้งกระบวนการเกิดปฏิกริยาแคโทด และแอโนดไปพร้อมกัน โดยป้องการการเกิด
ปฏิกริยาของโลหะ และขณะเดียวกนักไ็ปท าปฏิกริยากบัไอออนในสารละลายท่ีท าใหเ้กิดสนิม 
สารเคมีในกลุ่มน้ี เช่นสารกลุ่มเอมายน ์เป็นตน้ 

ผลของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทต่างๆ ต่ออตัราการเกิดสนิมแสงดในรูปท่ี 1 
โดยจะเห็นไดว้่าในกรณีท่ีไม่มีการใชส้ารยบัย ั้งการเกิดสนิม จะมีอตัราการเกิดสนิมในอตัราท่ี
สูงท่ีสุด (i1) และเม่ือมีการใช้สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทต่างๆ อัตราการเกิดสนิมจะ
ลดลง (i2, i3, i4) เน่ืองจากผลของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมต่อปฏิกริยาแอโนด หรือแคโทด แลว้แต่
ชนิดของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมแต่ละประเภท 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

                            รูปที ่1 - ผลของสารยบัยัง้การเกดิสนิมประเภทแอโนด และแคโทดต่ออัตราการเกดิสนิม 

ในอดีตท่ีผา่นมาสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทไนเตรทไ์ดรั้บความนิยม และมีการ
ใชก้นัอย่างแพร่หลายในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีประสิทธิภาพดี แต่อย่างไรก็ตามยงัมี
ความกงัวลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทน้ี โดยหากมีการใชป้ริมาณสาร
ยบัย ั้งประเภทน้ีอยูใ่นระดบัท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ อาจเป็นการเพิ่มอตัราการเกิดสนิม
ได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 2 



 

 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2 - ผลของปริมาณสารยับยั้งการเกดิสนิมต่ออัตราการเกดิสนิม (1)ไม่มีสารยับยั้งการเกดิ
สนิม (2) ใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมในปริมาณที่ไม่เพียงพอ (3) ใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมใน
ปริมาณทีเ่หมาะสม 

จากปัญหาดงักล่าว ปัจจุบนัจึงไดมี้การคิดคน้ พฒันาสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภท
ใหม่ๆข้ึนมา เพื่อลดปัญหาดงักล่าว โดยสารประเภทใหม่ๆ จะสามารถยบัย ั้งการเกิดปฏิกริยาทั้ง
แอโนด และแคโทดไปในคราวเดียวกนั โดยจะมีการป้องกนัการถูกท าลายของฟิลม์ท่ีปกป้อง
เหลก็เสริมจากการเป็นสนิม และสร้างชั้นป้องกนัการซึมผ่านของน ้ า หรือออกซิเจนไปพร้อมๆ 
กนั แต่อยา่งไรกต็ามประสิทธิภาพ และความเช่ือมัน่ต่อความสามารถในการยบัย ั้งการเกิดสนิม
ในระยะยาวของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมยงัเป็นปัญหาท่ีตอ้งการงานศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต 
นอกจากน้ีการใชง้านสารยบัย ั้งการเกิดสนิมอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบติัอ่ืนๆ ของคอนกรีตอีก 



 

 

 

ด้วย เช่นระยะเวลาการแข็งตวั ก าลงัอดัของคอนกรีต เป็นตน้ ดังท่ีได้สรุปไวใ้นตารางท่ี 1 
 
 
ตารางที่ 1 สารยับยั้งอัตราการเกิดสนิม และผลกระทบต่อคุณสมบัติอ่ืนๆ ของคอนกรีต  

 
 
จะเห็นไดว้่ามีสารยบัย ั้งการเกิดสนิม ณ ปัจจุบนัให้เลือกมากมายหลายชนิดในตลาด ผูใ้ชง้าน
ควรมีความเขา้ใจถึงชนิด และประเภทของผลิตภณัฑ ์และผลกระทบท่ีจะมีต่อระยะเวลาการเกิด
สนิม อตัราการเกิดสนิมทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว รวมทั้งผลท่ีอาจจะมีต่อคุณสมบติัอ่ืนๆ 
ของคอนกรีต หากผูใ้ชง้านสามารถเลือกผลิตภณัฑไ์ดเ้หมาะสมต่อลกัษณะการใชง้าน และ 

 



 

 

 

สภาพแวดลอ้มของโครงสร้าง จะก่อให้เกิดความสะดวก และความคงทนในการป้องกนัและ
ซ่อมแซมโครงสร้างได ้
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