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1. ทีม่าของปัญหาการแตกร้าวในคอนกรีตหลา 

ใน การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีส าคญัต่าง ๆ ของประเทศ เช่น เข่ือน, ทาง
ด่วน และอาคารสูง ท่ีมีโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือคอนกรีตหลา (Mass Concrete) ซ่ึง 
มีการเทคอนกรีตจ านวนมาก ๆ ในระยะเวลาท่ีจ  ากัด มักพบปัญหาการแตกร้าวเน่ืองจาก
อุณหภูมิของคอนกรีต ซ่ึงการแตกร้าวน้ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงสร้าง และเป็นเหตุให้
อายกุารใชง้านของโครงสร้างลง 



 

 

 
ความ ร้อนท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างวสัดุประสานกับน ้ า 

เน่ืองจากคอนกรีตมีค่าการน าความร้อนท่ีต ่า ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจึงถูกสะสมไวด้า้นในของ
คอนกรีต และไม่สามารถถ่ายเทสู่ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ
อย่างรวดเร็ว โดยบริเวณภายในจะมีการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณผิวของคอนกรีต 
เน่ืองจากความร้อนบริเวณผิวสามารถถ่ายเทสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้อุณหภูมิท่ีไม่เท่ากนัน้ีท าให้เกิด
การขยายตวัท่ีไม่เท่ากนัระหว่างบริเวณภาย ใน และบริเวณผิวของคอนกรีต เม่ือคอนกรีตเร่ิม
แขง็ตวั การขยายตวัท่ีไม่เท่ากนัน้ีจะท าใหเ้กิดการยดึร้ัง โดยบริเวณภายในคอนกรีตจะถูกยดึร้ัง
โดยแรงอดั และบริเวณผิวของคอนกรีตจะถูกยดึร้ังโดยแรงดึง ถา้ความเคน้เน่ืองจากการยดึร้ัง
จากแรงดึง มากกว่าความสามารถในการรับความเคน้เน่ืองจากแรงดึง(Tensile strain capacity, 
TSC) คอนกรีตจะแตกร้าวได ้

การ ป้องกนัการแตกร้าวของคอนกรีตในโครงสร้างขนาดใหญ่สามารถกระท าได้
หลายวธีิ โดยอาจจะพิจราณาเลือกใชแ้ต่ละวธีิ หรือหลาย ๆ วธีิประกอบกนั ดงัน้ี 

1. ออกแบบโครงสร้างของคอนกรีต ท่ีจะ เทให้ เหมาะสม และใส่ เหล็ก
เสริม (Temperature steel) ในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อช่วยรับแรงดึงท่ีจะเกิดข้ึน และ
ควบคุมความกวา้งของรอยแตกร้าวใหอ้ยูใ่นค่าท่ียอมรับได ้

2. ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสม โดยใช้คอนกรีตความร้อนต ่ า
ท่ีสุด (Low heat concrete) ลดปริมาณปูนซีเมนตใ์หต้  ่าท่ีสุด และใชว้สัดุทดแทนซีเมนต ์เช่น เถา้
ลอย ผงฝุ่ นหิน เป็นตน้ 

3. ออก แบบวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม โดยตอ้งพิจราณาตั้งแต่ขั้นเทคอนกรีต 
จนถึงการบ่มคอนกรีต โดยอาจจะเลือกแบ่งเทเป็นชั้นบาง ๆ หรือแบ่งเทเป็นบลอ็ค และอาจจะ
พิจราณาใชว้ธีิการบ่มโดยฉนวน (Insulation curing) ร่วมดว้ย 

ใน ปัจจุบนัไดมี้การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยออกแบบส่วนผสมคอนกรีต เลือก
ชนิดของวสัดุผสมคอนกรีต ตลอดจนออกแบบขั้นตอน และวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกบั
งานคอนกรีตหลา [1-5] โดย มีขั้นตอน และวธีิการวเิคราะห์ดงัแสดงในรูปท่ี 1 การวิเคราะห์เร่ิม
จากน าส่วนผสมท่ีคาดว่าจะใช้เทมาท าการค านวณหาปริมาณความ ร้อนท่ีเกิดข้ึนจาก
ปฏิกริยาไฮเดรชัน่ของซีเมนต ์และปฏิกิริยาปอซโซลานิกของวสัดุปอซโซลาน (ในท่ีน้ีไดแ้ก่  



 

 

 
เถา้ลอย) ท าการค านวณคุณสมบติัทางความร้อน อนัไดแ้ก่ ค่าความร้อนจ าเพาะ ค่าการน าความ
ร้อน และค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน และท าการค านวณคุณสมบติัทางกล
อันได้แก่ ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่น และค่าความสามารถในการรับความเค้นจากแรง
ดึง (Tensile strain capacity, TSC) ของคอนกรีต ซ่ึงคุณสมบติัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะถูกป้อนเขา้สู่
โปรแกรมไฟไนท์แอลิเมนต์(FEM) เน่ือง จากพฤติกรรมของคอนกรีตเปล่ียนแปลงตาม
ส่วนผสม, ชนิดของวสัดุท่ีใชผ้ลิตคอนกรีต และเปล่ียนแปลงตามอายขุองคอนกรีต โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงอายตุน้ ๆ ดงันั้น คุณสมบติัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งแปรผนัตามเวลา, ส่วนผสมของ
คอนกรีต และชนิดของวสัดุท่ีใชผ้สมคอนกรีตดว้ย 
 

           
            รูปท่ี 1 ผงัแสดงขั้นตอนการวเิคราะห์ เพื่อป้องกนัการแตกร้าวในคอนกรีตหลา 



 

 

 
โปรแกรม FEM จะแบ่งการค านวณออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
1. การค านวณการเคล่ือนท่ีของความร้อน (Heat transfer analysis) ใน ขั้นตอนน้ีโปรแกรมจะ
ท าการค านวณอุณหภูมิในแต่ละต าแหน่งของคอนกรีตหลา และผลของอุณหภูมิท่ีไดใ้นขั้นตอน
น้ีจะถูกป้อนเขา้สู่การวเิคราะห์ในขั้นตอน ต่อไป 
2. การวิเคราะห์ทางโครงสร้าง (Structural analysis) ใน ขั้นตอนน้ีโปรแกรมจะค านวณการ
ขยายตวัเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั รวมถึงความเครียด และความเคน้เน่ืองจากการยดึร้ังใน
แต่ละจุดของโครงสร้าง 

ผลของความเคน้จากแรงดึงท่ีไดจ้ากโปรแกรมจะถูกน ามาประเมินโอกาสในการ
แตกร้าว โดยจะน ามาเปรียบเทียบกับค่า  TSC ของคอนกรีต  ถ้าการยึด ร้ังจากแรงดึง 
มากกวา่ TSC ของคอนกรีต แสดงวา่คอนกรีตมีโอกาสท่ีจะเกิดการแตกร้าวข้ึนได ้
 
2. ตัวอย่างการวเิคราะห์การแตกร้าวในคอนกรีตหลา 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีไดถู้กน าไปใชป้ระเมินการแตกร้าวท่ีเกิดข้ึน
จริงในฐานราก ฐานรากท่ีมีการแตกร้าวมีขนาด 14 x 63 x 2.8 เมตร มีการแบ่งเทเป็น 2 ชั้น โดย
ในแต่ละชั้นมีความหนา 1.4 เมตร คอนกรีตจะถูกบ่มโดยใชว้ิธีการบ่มแบบฉนวนเป็นเวลา 4.6 
วนั จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากวศิวกรผูค้วบคุมงานพบวา่ มีรอยร้าวในชั้นท่ี 1 โดยพบรอยร้าวในขณะท่ี
ท าการถอดฉนวนออก ลกัษณะของรอยร้าวแสดงในรูปท่ี 2 สาเหตุของการแตกร้าวน้ีเน่ืองจาก 
ผูอ้อกแบบได้ออกแบบให้ฐานรากตอ้งการก าลงัอดัท่ีสูงท่ีอายุ 28 วนั เป็นเหตุให้ตอ้งใช้
ปูนซีเมนตใ์นปริมาณท่ีสูง ท าให้เกิดความร้อนสูง และน าไปสู่การแตกร้าว อีกสาเหตุหน่ึงเกิด
จากการไม่ใส่เหลก็เสริมเพื่อควบคุมรอยร้าวบริเวณผวิบนของ คอนกรีตท่ีเทในชั้นท่ี 1 

ใน โครงการน้ีไดมี้การวดัอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนในฐานราก ณ บริเวณก่ึงกลางฐานราก 
โดยวดัท่ี 3 ความลึกอนัไดแ้ก่ 0.2 เมตร จากผิวดา้นบน และดา้นล่าง และ 0.7 เมตร จากผิว
ดา้นบน รูปท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างผลของอุณหภูมิท่ีไดจ้ากค านวณ กบัผลท่ีไดจ้าก
การวดั จากกราฟพบว่า เราสามารถท านายอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกตอ้ง การลดลงของ
อุณหภูมิท่ีไดจ้ากการค านวณ ณ ต าแหน่ง 0.2 เมตร จากผวิดา้นบนภายหลงัจาก 4.6 วนั เกิดจาก 



 

 

 
การถอดฉนวนท่ีใช้ในการบ่ม ท าให้ความร้อนท่ีผิวดา้นบนถ่ายเทออกสู่ส่ิงแวดลอ้มไดดี้ข้ึน 
ดงันั้นอุณหภูมิท่ีผวิดา้นบนจึงลดลงอยา่งรวดเร็ว 

รูป ท่ี 4 แสดงผลการยดึร้ังท่ีเกิดข้ึน ณ บริเวณผิวดา้นบน, ก่ึงกลางความลึก และผิว
ดา้นล่าง ผลท่ีไดจ้ากการค านวณพบว่าบริเวณผิวดา้นบนและดา้นล่างมีการยึดร้ังโดยแรงดึง 
และบริเวณก่ึงกลางมีการยึดร้ังโดยแรงอดั และบริเวณผิวดา้นบนมีความเคน้เน่ืองจากแรงดึง
เกิดข้ึนสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบั TSC ของ คอนกรีต พบวา่จากการวเิคราะห์สามารถประเมิน
การแตกร้าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยประเมินว่า ฐานรากชั้นท่ี 1 จะเกิดการแตกร้าวตั้งแต่ก่อนถอด
ฉนวนท่ีใชใ้นการบ่ม และความรุนแรงของการแตกร้าวเพิ่มข้ึนภายหลงัจากการเลิกบ่ม ดงันั้น
จากรูปท่ี 3 และ 4 สรุปไดว้่าการวิเคราะห์โดยใชโ้มเดล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ
ท านายอุณหภูมิ และโอกาสของการแตกร้าวท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตหลาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การ แตกร้าวในลกัษณะน้ีจะไม่เกิดข้ึนถา้ผูอ้อกแบบไดท้ าการวิเคราะห์ และท าการ
ป้องกนัไวก่้อน โดยการวิเคราะห์ดว้ยโมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ไดส่้วนผสม
คอนกรีต วิธีการก่อสร้าง วิธีการและระยะเวลาในการบ่มท่ีเหมาะสม ตลอดจนตอ้งเพิ่มเหล็ก
เสริมในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อควบคุมความกวา้ง ของรอยร้าว 

 
 

                                                    
 

                                     รูปท่ี 2 รอยร้าวบริเวณดา้นขา้งของฐานราก 



 

 

 
 

                                    
รูปท่ี 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งผลของอุณหภูมิท่ีไดจ้ากการวดั และผลท่ีไดจ้ากการ
ค านวณ 

 
 

                                  
              รูปท่ี 4 กราฟแสดงผลการค านวณความเคน้จากการยดึร้ังในคอนกรีตหลา 

 
3. ตัวอย่างฐานรากทีไ่ช้คอมพวิเตอร์ซอพแวร์ในการวเิคราะห์ และป้องกนัการแตกร้าว 

ใน ปัจจุบนัไดมี้การใชโ้มเดลและคอมพิวเตอร์ซอพแวร์ช่วยในการออกแบบการ
ก่อสร้าง รวมถึงค านวณหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมส าหรับการเทฐานราก ในบทความน้ีขอ
ยกตวัอยา่งฐานรากของอาคารสูงแห่งหน่ึง ปริมาตรคอนกรีตท่ีใชเ้ทฐานราก 



 

 

 
ประมาณ 12,000 ลบ. ม. แบ่งการเทคอนกรีตออกเป็น 7 คร้ัง โดยแบ่งการเทเป็น 7 บลอ็ค โดย
เร่ิมเทจาก V1 ถึง V7 ดงั แสดงในรูปท่ี 5 ปริมาตรการเทสูงสุดต่อ 1 บลอ็ค ประมาณ 2400 ลบ. 
ม. และมีความหนามากท่ีสุดเท่ากบั 3.85 เมตร รายละเอียดของการวิเคราะห์แสดงอยู่ใน
บทความซ่ึงตีพิมพใ์นเอกสารการประชุม คอนกรีตแห่งชาติคร้ังท่ี 4 [5] 

จาก การวิเคราะห์ท าให้ได้ส่วนผสมคอนกรีตท่ีเหมาะสม กล่าวคือได้มีการ
เปล่ียนแปลงส่วนผสมคอนกรีต โดยท าการลดปริมาณวสัดุประสาน และเพิ่มปริมาณการแทนท่ี
ปูนซีเมนต ์ดว้ยเถา้ลอย ซ่ึงท าใหป้ริมาณความร้อนท่ีเกิดข้ึนลดลง และลดอุณหภูมิไดอ้ยา่งมาก 
ผลการวิเคราะห์ท าให้รู้ต  าแหน่งท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการเพิ่มเหลก็เสริมเพื่อควบ คุมรอยร้าว โดยใน
โครงการน้ีไดมี้การเสริมเหลก็บริเวณผิวดา้นบนของแต่ละบลอ็ค จากผลการวิเคราะห์ยงัพบอีก
ว่า เม่ือพิจารณาบริเวณรอยต่อของแต่ละบลอ็ค ในบลอ็คท่ีมีการเทก่อนจะถูกดึงโดยบลอ็คท่ีเท
ทีหลงั ตวัอยา่งเช่น ผวิดา้นขา้งของบลอ็ค V2 ถูกดึงโดยบลอ็ค V5 ดงันั้นจึงท าการการเพิ่มเหลก็
เสริมเพื่อควบคุมรอยร้าวในบริเวณผวิดา้นขา้งของบลอ็คท่ีท าการเทก่อนอีกดว้ย 

กล่าว โดยสรุปคือ โมเดลและคอมพิวเตอร์ซอพแวร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนน้ีเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ เพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบส่วนผสม ขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดถึงต าแหน่งของการ
เส ริม เหล็ก  เพื่ อ ป้องกัน  และควบคุมการแตก ร้ าว ท่ี จะ เ กิด ข้ึน ในคอนก รีตหลา 
 

       
 

                   รูปท่ี 5 ล าดบัการเทฐานราก (รูปดา้นบน) 
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ก ำลงัรับแรงเฉือนระหว่ำงรอยต่อคอนกรีตเก่ำ

และใหม่ของหน้ำตัดรับแรงดนั 
 

ผศ.ดร.สมติร ส่งพริิยะกจิ 
รศ.อเนก ศิริพำนิชกร 

 

ใน การก าหนดต าแหน่งการหยุดคอนกรีตในการเทแผ่นพื้นในทางทฤษฎี วิศวกร
ทุกท่านคงทราบดี อยา่งไรกต็ามถา้หากไม่สามารถหยดุคอนกรีตในต าแหน่งดงักล่าวได ้วิศวกร
อาจจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาถึงก าลงัรับแรงเฉือนของรอยต่อคอนกรีตนั้นดว้ย 

ก่อน ท่ีจะไดก้ล่าวต่อไป อยากจะน าสมาชิกทุกท่านทบทวนถึงกลไกการรับแรง
เฉือนของหนา้ตดัคอนกรีตเสริม เหลก็เป็นเบ้ืองตน้ คงจ ากนัไดว้่าในองคอ์าคารคอนกรีตเสริม
เหลก็รับแรงดดัและแรงเฉือนท่ีมีเหลก็ เสริมล่างตามยาวท าหนา้ท่ีรับแรงดึงอนัเน่ืองมาจากการ
ดดัขององคอ์าคารเป็น หลกั เช่นช้ินส่วนของแผ่นพื้น และคานการถ่ายแรง เฉือนในองคอ์าคาร
ประเภทน้ีประกอบดว้ย 3 กลไก (เม่ือไม่มีเหลก็ลูกตั้งรับแรงเฉือน) ประการแรกคือผ่านเหล็ก
เสริมนอน ท่ีเรียกวา่ dowel action 

กลไก dowel action น้ี เกิดจากแรงปฏิกิริยาตา้นทานแรงดดั-ดึง ของเหลก็เสริมใน
ต าแหน่งท่ีเกิดแรงเฉือน ท่ีประกอบกนักบัการตา้นทานการแตกร้าวของคอนกรีตบริเวณเหล็ก
เสริม โดยอาจกล่าวไดว้่า dowel action เป็นกลไกท่ีเกิดข้ึนจากแรงยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีต
กบัเหลก็เสริมนั้นเอง 

 
 



 

 

 
กลไกท่ีสองถูกเรียกว่า aggregate interlock เป็น การตา้นแรงเฉือนท่ีเกิดจากการ

ขดักนัของอนุภาคมวลรวมแต่ละอนุภาคในหนา้ตดัขณะ แตกร้าว แรงเสียดทานของมวลรวมแต่
ละอนุภาคจะช่วยกนัตา้นทานแรงเฉือนท่ีไหลผา่นหนา้ตดั น้ี 

ส่วนกลไกท่ีสาม เป็นการตา้นแรงเฉือน ของหน้าตดัส่วนท่ีอยู่เหนือแกนสะเทิน
ของหนา้ตดัท่ียงัไม่แตกร้าวและรับแรง อดัร่วมอยูด่ว้ย รูปท่ี 1 แสดง free body diagramของแรง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 
 

   
                  รูปท่ี 1 free body diagram แสดงการถ่ายแรงเฉือนบริเวณหนา้ตดั 

จากทั้งสามกลไกตามท่ีไดก้ล่าวมา dowel action จะวิบติัก่อนเม่ือหน้าตดัรับแรง
เฉือนถึงความสามารถสูงสุด(ก าลงัระบุ) ของหนา้ตดั (Vn) จากนั้นจึงเกิดการวบิติัในกลไกท่ีสอง
และสาม ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามงานวิจยัท่ีผ่านมาในอดีตก็ยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งชดัเจน
วา่ แต่ละกลไกใดจะรับแรงไดเ้ท่าใด 

ก าลงัรับแรงเฉือนของคอนกรีต (Vc) จึงนิยมท่ีจะกล่าวถึงในภาพรวม มากกว่า 
ผลรวมของแรงประกอบทั้งสามแรงน้ี เช่น Vc = 0.53 bd 

จะเห็นไดจ้ากสูตรว่าการค านวณค่า Vc ไม่ไดอ้าศยัก าลงัและหนา้ตดัของเหลก็นอน
ตามยาว (dowel action) เลย มาตรฐาน วสท 1008-38 ใหส้มการขา้งตน้เป็นสมการอยา่งง่ายใน 



 

 

 

การค านวณหาค่า Vc แต่ ก็ได้ให้สมการค านวณท่ีละเอียดมากข้ึน ในกรณีท่ีต้องการจะท่ี
พิจารณาถึงปริมาณปริมาณเหลก็เสริมนอนเช่นกนั (โปรดดูขอ้ 4403 ใน วสท 1008-38) 

อยา่งไรกต็ามในบางมาตรฐานกพ็ิจารณา dowel action อยา่ง ละเอียด นอกจากน้ียงั
มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการรับก าลงัเฉือนของหน้าตดัคอนกรีต เช่น ความชะลูดของหน้าตดั 
ขนาดของหน้าตดั ก าลงัอดัของคอนกรีต ปริมาณเหล็กเสริมนอน อตัราส่วนของหน้าตดัต่อ
ความยาวของคาน เป็นตน้ 

มาถึงก าลงัรับแรงเฉือนของคอนกรีตเก่าและใหม่ท่ีเทต่อกนั วสท 1008-38 ได้
กล่าวถึงไวใ้นข้อ 4407 เร่ืองแรงเฉือน-ความเสียดทาน  (shear-friction) ประมาณหน่ึง
หนา้กระดาษ ซ่ึงจะขอสรุปคร่าวๆ ไวใ้นท่ีน้ี ส่วนรายละเอียดเช่ือวา่จะไปหาอ่านเองได ้

มาตรฐาน วสท กล่าวไวว้า่ “...ให ้ใชข้อ้ก าหนด 4407 เม่ือเห็นสมควรท่ีจะพิจารณา
ว่ามีการถ่ายแรงเฉือนผ่านระนาบท่ีก าหนดให้ เช่น รอยร้าวท่ีมีอยู่หรือคาดว่าจะเกิดข้ึน ผิวต่อ
ระหวา่งวสัดุท่ีไม่เหมือนกนั และผวิต่อระหวา่งคอนกรีตท่ีหล่อในเวลาต่างกนั...” 

กลไกการถ่ายแรง เฉือนแบบ แรงเฉือน-ความเสียดทาน น้ีแตกต่างจากการถ่ายแรง
เฉือนในหนา้ตดัคานปกติท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ กล่าวคือลกัษณะของร้อยราวจะถูกก าหนดข้ึน
หรือสมมุติข้ึน อยา่งชดัเจน เช่นในกรณีของรอยต่อคอนกรีตเก่าและใหม่ ก าลงัรับแรงเฉือนของ
หน้าตดัน้ีข้ึนอยู่กบัแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผสัของ คอนกรีตเม่ือมีเหล็กเสริมรับแรงดึง
สร้างแรงบีบ (clamping force) หนา้ ตดัทั้งสองเขา้หากนั (ดูรูปท่ี 2) ความสามารถในการถ่าย
แรงเฉือน จึงข้ึนอยูก่บัความหยาบท่ีผวิคอนกรีตและขนาดของแรงกดบนผวิสัมผสัเป็นหลกั 

 

 

 



 

 

 
 

                                
                            

          รูปท่ี 2 Model การถ่ายแรงเฉือนแบบ shear-friction 

ก าลงัเฉือนระบุ Vn ค านวณไดจ้ากสมการ fVn = m Avf fy 
โดยใชค่้า f เท่ากบั 0.85 และ Avf เป็น พื้นท่ีหนา้ตดัเหลก็ท่ีผา่นระนาบแรงเฉือน ส่วน fy เป็น
ก าลงัครากของเหลก็มีค่าไม่เกิน 4000 กก/ ซม2 และ m เป็นสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน 

โดย m ส าหรับคอนกรีตปกติ มีค่าดงัต่อไปน้ี 
 

 
                   คอนกรีตท่ีหล่อติดกับคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้วโดยตั้ งใจท าให้เกิดผิวหยาบลึก
ประมาณ 6 มม ...1.0  คอนกรีตท่ีหล่อติดกบัคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้โดยไม่มีผิวรอยต่อท่ีท าให้
หยาบ ...0.6 ต่ Vn ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.2 Ac และไม่เกิน 56Ac ซ่ึงมีหน่วยเป็น กิโลกรัมจากสูตร
ขา้งตน้ ท าใหส้ามารถหาปริมาณเหล็กเสริม Avf ท่ีตอ้งการได ้อย่างไรก็ตาม ความยาวระยะฝัง
เพิ่มของเหลก็เสริมตอ้งพอเพียงใหเ้หลก็สามารถถ่ายแรงดึงจนถึงจุดครากได ้

ในกรณีท่ีเหลก็เสริมรับแรงดึงอยูก่่อนแลว้เน่ืองโมเมนตด์ดั เช่นแผน่พื้น จะตอ้ง
เพิ่มเหลก็เสริมเพื่อสร้างแรงบีบอดัอีกต่างหากดว้ย 
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การเส่ือมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเน่ืองจากการปนเป้ือนคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต  
– ความรุนแรงของปัญหา การป้องกนั และแนวทางการตรวจสอบ 
 
 
1. ปัญหาการเกดิสนิมเน่ืองจากการปนเป้ือนของคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต 

ปัญหาการเส่ือมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆนั้น 
ไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและดูแลรักษาโครงสร้างต่างๆเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนหน่ึงกอ็าจจะเป็นเพราะวา่มีโครงสร้างคอนกรีตท่ีไดเ้กิดการเส่ือมสภาพเป็น 



 

 

 
จ านวนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และบางหน่วยงานก็มีประสบการณ์ว่า
การซ่อมแซมโครงสร้างนั้นมีความยุ่งยากและ ยงัใชง้บประมาณเป็นจ านวนมาก สาเหตุต่างๆ
เหล่าน้ีท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างคอนกรีตนั้นยอ้นกลบั มาใหค้วามส าคญัเพิ่มมากข้ึนกบั
การออกแบบโครงสร้างใหมี้ความคงทนซ่ึงเป็นจุด เร่ิมตน้ของการแกไ้ขปัญหา 

การ เกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นหน่ึงในรูปแบบการเส่ือมสภาพของ
โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหลก็ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อลกัษณะภายนอก พฤติกรรมเชิงโครงสร้าง 
ความปลอดภยั และอายกุารใชง้านของโครงสร้างนั้น ๆ เป็นอย่างมาก และยงัสามารถพบเห็น
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางในประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ี ท่ีอยูใ่กลท้ะเล หรือ เขตน ้ากร่อย 

โดย ทั่วไป เหล็กเสริมท่ีอยู่ในคอนกรีตนั้นจะถูกปกป้องจากการเกิดสนิม ด้วย
สภาวะด่างของคอนกรีต ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบเหล็กท่ีอยู่ในอากาศกบัเหล็กท่ีอยู่ในคอนกรีต
แลว้ จะพบว่าเหล็กท่ีอยู่ในคอนกรีตจะเกิดสนิมดว้ยอตัราท่ีชา้กว่ามาก อย่างไรก็ตามสภาพท่ี
ปกป้องเหล็กเสริมในคอนกรีตไวน้ั้นจะหมดไปเม่ือ คอนกรีตสูญเสียความเป็นด่าง (ดว้ยการ
เกิดคาร์บอเนชัน่ หรือ Leaching) หรือมีอิออนท่ีสามารถท าลายสภาพการป้องกนัการเกิดสนิม 
(เช่น คลอไรดอิ์ออน) อยูใ่นคอนกรีต 

อิออ นของคลอไรด์ในคอนกรีตนั้นสามารถก่อให้เกิดการข้ึนสนิมของเหล็กเสริม
ในโครง สร้างไดอ้ยา่งรวดเร็ว และในบางกรณีสามารถท าใหเ้กิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างได้
ในระยะเวลาเพียงไม่ก่ี ปี รูปท่ี 1 แสดง ปัญหาการเกิดสนิมในโครงสร้างท่าเทียบเรือท่ีอยู่ใน
ชายหาดแห่งหน่ึงซ่ึงสภาวะ ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสภาวะท่ีคลอไรด์จากสภาวะแวดลอ้มจะ
สามารถเขา้สู่โครง สร้างไดร้วดเร็วท่ีสุด 



 

 

 

                                             
  
                                                          รูปที ่1: การเกดิสนิมของท่าเทยีบเรือทีอ่ยู่ริมชายหาด 
 

                                             
                                รูปที ่2: การแตกร้าวตามแนวยาวอนัเน่ืองมาจากการขึน้สนิมในคานคอนกรีตเสริมเหลก็ 



 

 

 

                                   
                   

           รูปที ่3: การแตกร้าวของตอม่ออาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 

 
                   อยา่งไรกต็าม ปัญหาการเกิดสนิมเน่ืองจากคลอไรดน์ั้นไม่ใช่ปัญหาท่ีพบเห็นไดใ้น
โครงสร้างท่ีอยูริ่มทะเลเท่านั้น รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 เป็นตวัอยา่งปัญหาการเกิดสนิมในโครงสร้าง
ท่ีพบในกรณีท่ีโครงสร้างอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลพอสมควร (มากกว่า 2 กม.) และจากการ
ตรวจสอบกไ็ม่พบปริมาณคลอไรดใ์นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะแพร่เขา้ไปในโครง สร้างจนท าใหเ้หลก็
เสริมเป็นสนิมได ้ทั้งน้ีจากการตรวจสอบพบวา่ปัญหาในโครงสร้างดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัญหาท่ี
เกิด จากการปนเป้ือนของคลอไรด์ในคอนกรีตตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตคอนกรีต ซ่ึงอาจจะเป็น
การปนเป้ือนของคลอไรด์ในน ้ าหรือทรายท่ีใช้ผลิตคอนกรีต หรืออาจจะปนเป้ือนอยู่ใน
ส่วนผสม อ่ืนๆ กเ็ป็นไปได ้

 
 



 

 

 
2. ความรุนแรงของปัญหาการปนเป้ือนคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต 

ใน การออกแบบใหโ้ครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ใหมี้ความตา้นทานการเกิดสนิม
เน่ือง จากคลอไรด์นั้น หลกัการส าคญัคือการควบคุมปริมาณคลอไรด์ท่ีบริเวณผิวของเหล็ก
เสริมให้นอ้ย กว่าปริมาณวิกฤติของคลอไรด์อิออน (Critical Chloride Content) ท่ีจะท าลาย
สภาพการป้องกนัการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ซ่ึงปริมาณวิกฤตของคลอไรดอิ์ออนดงักล่าว ณ 
ปัจ จุบัน  ประมาณค่าไว้ท่ี  0.4% โดยน ้ าหนักของวัส ดุประสานในคอนกรีต  ( ซ่ึ ง มี
ค่าประมาณ 0.05% โดยน ้ าหนกั ของคอนกรีตหากคอนกรีตมีปริมาณ ปูนซีเมนต์ 325 กก.ต่อ
ลบ.ม. และมีหน่วยน ้าหนกั 2,500 กก.ต่อลบ.ม.) 

 
ในปัจจุบนั การควบคุมปริมาณคลอไรดจ์ะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญัสองส่วนคือ 
 

ส่วนท่ี 1: การ ควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมตน้ในคอนกรีต ซ่ึงเป็นการ
ควบคุมไม่ใหป้ริมาณคลอไรดใ์นส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ มีค่าเกินท่ีก าหนดไว ้(ดูตารางท่ี 1) 

ส่วนท่ี 2: การ ควบคุมอัตราการแพร่ของอิออนคลอไรด์จากส่ิงแวดล้อมให้มี
ปริมาณจ ากดั และจะไม่สามารถแพร่ไปยงัต าแหน่งของเหลก็เสริมไดม้ากพอท่ีจะท าลายสภาพ
ป้องกนั การเกิดสนิมตลอดอายกุารใชง้านท่ีตอ้งการ (Design Service Life) ซ่ึงส่วนน้ีมีวิธีการ
หลักอยู่ 2 อย่างคือ การก าหนดส่วนผสมคอนกรีตให้มีค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ของคลอ
ไรด ์(Chloride Diffusion Coefficient) ไม่มากเกินไป และการก าหนดระยะหุ้มเหล็กเสริมให้
มากเพียงพอท่ีจะปกป้องเหลก็เสริมตลอดอายกุารใชง้าน 

 

 

 

 



 

 

 

                           ตารางที ่1 ปริมาณคลอไรด์รวมที่ละลายน า้ได้ในคอนกรีตทีย่อมให้ 
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จะสังเกตได้ว่าหากผูท่ี้เก่ียวข้องไม่มีความระมัดระวงัเพียงพอในการควบคุม

ประมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมต้น (ส่วนท่ี 1) แล้วก็จะมีผลท าให้อายุการใช้งานจริงของ
โครงสร้างนั้นไม่เป็นไปตามท่ีการออกแบบโดยค านึงถึงความคงทน (ส่วนท่ี 2) นอกจากน้ีหาก
ปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนเร่ิมตน้มีค่าเกิน 0.4% โดย น ้ าหนกัของวสัดุประสาน กจ็ะท าใหเ้หลก็
เสริมซ่ึงตามปรกติควรไดรั้บ การปกป้องจากความเป็นด่างของคอนกรีต พร้อมท่ีจะเกิดสนิม
ทนัท่ีหลงัจากการเทคอนกรีต ซ่ึงในกรณีดงักล่าวเราอาจจะพบรอยร้าวอนัเน่ืองมาจากการเกิด
สนิมได้ในระยะ เวลาอนัสั้ น (น้อยกว่า 3 ปีหากมีสภาวะความช้ืนและปริมาณออกซิเจนท่ี
เหมาะสม) 

ดว้ยเหตุน้ี การควบคุมปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนเร่ิมตน้ในคอนกรีตจึงเป็นขั้นตอน
ท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาถึงความคงทนของโครงสร้าง 

 

ลกัษณะงานก่อสร้าง 
ปริมาณคลอไรดร์วมท่ีละลายน ้าได้

สูงสุดในคอนกรีต 
(ร้อยละของน ้าหนกัวสัดุประสาน) 

(ก) คอนกรีตอดัแรง 
(ข) คอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีขณะใชง้านมีการ
สัมผสักบัคลอไรด ์เช่น ก าแพงกนัคล่ืน 
 (Sea-Retaining Walls) 
(ค) คอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีสภาพแหง้ หรือ
ขณะใชง้านมีการป้องกนัความช้ืน 
(ง) การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็อ่ืน 
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3. เทคนิคและวธีิการในการควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมต้นในคอนกรีต 

ด้วย ความส าคญัของการควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมตน้ในคอนกรีต
ดงักล่าวขา้ง ตน้ ผูอ่้านทุกท่านคงมีความเห็นพอ้งกบัผูเ้ขียนว่าควรมีการตรวจสอบปริมาณคลอ
ไรด ์ดงักล่าวก่อนท่ีจะน าคอนกรีตท่ีผสมไดไ้ปใชเ้ท ในขณะท่ีหลายท่านอาจจะยงัมีขอ้สงสัยว่า
จะสามารถท าการตรวจสอบปริมาณคลอไรด ์ไดอ้ยา่งไร 

ทั้งน้ี การตรวจสอบควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนนั้น ควรท าการตรวจสอบ
ปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนในวัสดุผสมคอนกรีตแต่ละประเภท (เช่น น ้ า ทราย หิน และ
ปูนซีเมนต)์ ล่วงหน้าก่อนท่ีจะน าวสัดุดงักล่าวมาผสมคอนกรีต ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเก็บตวัอย่าง
วสัดุเพื่อท าการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ ทั้งน้ีวิศวกรควบคุมงานจะตอ้งท าการเกบ็ตวัอย่างท่ี
ตรงกบัวสัดุท่ีจะใช้จริง และตอ้งมีการเผื่อเวลาส าหรับการทดสอบไวล่้วงหนา้ เม่ือไดผ้ลการ
ทดสอบปริมาณคลอไรด์ในแต่ละวสัดุ ประกอบกบัขอ้มูลอตัราส่วนผสมของคอนกรีต ก็จะ
สามารถค านวนไดว้า่คอนกรีตท่ีจะผสมออกมานั้นมีปริมาณคลอไรดต์ามท่ีก าหนดหรือไม่ 

การ ตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ในวสัดุผสมคอนกรีตจะท าให้วิศวกรสามารถท า
การเลือกวสัดุ ท่ีเหมาะสมไดก่้อนท่ีจะผสมคอนกรีตจริง อย่างไรก็ตามหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
ปริมาณคลอไรดภ์ายหลงัจากท่ีท าการผสม คอนกรีตเสร็จแลว้ เรากย็งัสามารถท าการตรวจสอบ
ปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนในคอนกรีตสดท่ีผสมเสร็จ แลว้ไดโ้ดยใชชุ้ดอุปกรณ์ทดสอบทางเคมี 
เช่น ชุดอุปกรณ์ Hach Chloride Drop Count Tritator (รูปท่ี 4) หรือ ชุดอุปกรณ์ Hach Quantab 
Chloride LR Test Strips (รูปท่ี 5) โดยท าการเกบ็ตวัอยา่งคอนกรีตสด 5 กรัม (ซ่ึงอาจจะเลือก
เฉพาะส่วนท่ีเป็นมอร์ตา้ร์) มาท าการทดสอบตามวธีิการของชุดอุปกรณ์แต่ละแบบ 

 
 



 

 

 

                                                                 
                                                       รูปที ่4: ชุดอปุกรณ์ Hach Chloride Drop Count Tritator [3] 
 
 

                                                                     
                                                  รูปที ่5: ชุดอปุกรณ์ Hach QuanTab Chloride LR Test Strips [4] 
 



 

 

 
ชุด อุปกรณ์ตรวจวดัประมาณอิออนคลอไรด์ดงักล่าวนั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ตรวจ สภาวะแวดลอ้มในงานเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ก็สามารถน ามาใช้ประยุกต์กับงาน
คอนกรีตไดเ้ป็นอย่างดี โดยราคาก็อยู่ในระดบัท่ีไม่เกิน 50 บาทต่อการวดั 1 คร้ังเท่านั้น จึงถือ
ไดว้า่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าเพื่อท่ีจะใหไ้ดโ้ครงสร้างท่ีมีความคงทนตามท่ีตอ้งการ 

เป็น ท่ีน่าเสียดายท่ี การตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ดงัท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ไม่เคยมี
การปฏิบติัในประเทศ ไทย ท าใหเ้กิดปัญหาในโครงสร้างดงัท่ีแสดงใหเ้ป็นในรูปท่ี2 และ 3 ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีพบเห็นไดเ้ป็นประจ าในประเทศไทย 

 
4. วธิีการตรวจสอบปัญหาเหลก็เสริมเป็นสนิมอนัเน่ืองมาจากคลอไรด์ 

ใน กรณีท่ีเกิดปัญหาการเกิดสนิมข้ึนในโครงสร้างแลว้ ขั้นตอนท่ีจ าเป็นคือการ
จ าแนกว่าการเกิดสนิมนั้นเกิดเน่ืองมาจากกลไกการ เส่ือมสภาพแบบใด การจ าแนกรูปแบบ
ความเสียหายหลกัช่วยให้สามารถออกแบบวิธีการซ่อมแซมและเลือก วสัดุซ่อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเส่ือมสภาพแต่ละประเภทได ้ทั้งน้ี ถึงแมว้่าสภาพแวดลอ้มของโครงสร้างท่ีเกิด
ปัญหาจะสามารถช่วยใหผู้ต้รวจสอบ สามารถคาดการณ์ไดค้ร่าวๆว่าปัญหาของโครงสร้างนั้น
มาจากสาเหตุใด แต่การพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียวอาจไม่สามารถเช่ือถือไดใ้น
บาง กรณี ดงันั้นจึงควรมีการตรวจสอบละเอียดโดยการวเิคราะห์ทางเคมี 

วิธี การตรวจสอบว่าการท่ีเหล็กเสริมเป็นสนิมในโครงสร้างนั้นมีสาเหตุมาจาก
ปริมาณ คลอไรดห์รือไม่ จะตอ้งอาศยัการเจาะเกบ็ผงตวัอยา่งคอนกรีตจากโครงสร้างดงัแสดง
ในรูปท่ี 6 โดย ซ่ึงผูท้  าการเจาะตอ้งหลีกเล่ียงเหล็กเสริมโดยท าการตรวจหาต าแหน่งของเหล็ก 
เสริม และตอ้งแยกตวัอยา่งผงคอนกรีตตามระยะห่างจากผิวโครงสร้าง ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีเก็บ
ได้ส าหรับแต่ละระยะความลึก ตอ้งถูกเก็บในถุงพลาสติกและระบุต าแหน่งของผงตวัอย่าง
คอนกรีตแต่ละชุดอยา่งชดัเจน เพื่อน าไปท าการไตรเตรชัน่ในหอ้งปฏิบติัการ 

 
 



 

 

 
 

                                  
  รูปที6่: วธิีการเจาะและเกบ็ผงตัวอย่างจากอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 

             
                     รูปที ่7: การกระจายตัวของคลอไรด์ออิอนทีแ่พร่มาจากส่ิงแวดล้อมภายนอก 



 

 

 
 

           
                           รูปที ่8: การกระจายตัวของคลอไรด์ออิอนทีม่าจากการปนเป้ือน 

 
เพื่อท่ีจะอธิบายผลการตรวจสอบท่ีได้ในกรณีท่ีแตกต่างกัน ผูเ้ขียนขออนุญาติ

ยกตวัอยา่งรูปท่ี 7 และ รูปท่ี 8 ซ่ึงเป็นการกระจายตวัของคลอไรดอิ์ออนท่ีผูเ้ขียนสามารถวดัได้
จากตวัอยา่งโครงสร้างจริงท่ีเคยตรวจสอบมา โดยโครงสร้างในรูปท่ี 7 เป็นโครงสร้างท่ียงัไม่มี
ปัญหาการเกิดสนิม ในขณะท่ี โครงสร้างในรูปท่ี 8 นั้นเกิดสนิมข้ึนแลว้ (ระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กของทั้งสองโครงสร้างมีค่าประมาณ 50 มม.) จะเห็นไดว้่าผลการตรวจสอบในรูปแบบน้ี
สามารถช่วยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างไดอ้ยา่งมาก 

ในกรณีของรูปท่ี 7 เน่ืองจากปริมาณความเขม้ขน้ของคลอไรด์มีค่าสูงท่ีบริเวณผิว
โครงสร้างและปริมาณคลอไรดท่ี์ระยะ 5 ซม.จากผิวมีค่าเพียงประมาณ 0.01%โดย น ้ าหนกัของ 
คอนกรีตเท่านั้น การกระจายตวัของคลอไรด์ท่ีพบท าให้เราทราบว่าโครงสร้างดงักล่าวไดรั้บ
คลอไรด ์จากการแพร่มาจากส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั และปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนเร่ิมตน้นั้นมีค่า 



 

 

 
ไม่เกิน 0.01% โดย น ้ าหนักของคอนกรีต ทั้ งน้ี จากขอ้มูลท่ีได้ เราจะสามารถค านวนได้ว่า
โครงสร้างดงักล่าวจะเร่ิมมีปัญหาการเกิดสนิมภายหลงั จากการตรวจสอบน้ีก่ีปี และสามารถ
วางแผนการปกป้องโครงสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในกรณีของรูปท่ี 8 การกระจายตวัของคลอไรดน์ั้นมีค่ามากท่ีสุดท่ีต าแหน่งท่ีลึกเขา้
ไปในโครงสร้าง (ประมาณ 0.2% โดยน ้ าหนกัของคอนกรีตท่ีระยะ 50 มม.) และมีค่าลดลงเม่ือ
ใกลผ้ิวมากข้ึน ลกัษณะการกระจายตวัแบบน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการปนเป้ือนของคลอไรด์
จากวสัดุ ท่ีใชผ้สมคอนกรีต ค่าความเขม้ขน้ของคลอไรด์ท่ีลดลงบริเวณใกลผ้ิวโครงสร้างนั้น
เป็นผลจากการท่ี ความเขม้ขน้ของคลอไรด์ในโครงสร้างนั้นสูงกว่าคลอไรด์ท่ีส่ิงแวดลอ้มจึง
เกิด การแพร่ของคลอไรดอ์อกจากโครงสร้าง 

จะ เห็นได้ว่า การกระจายตวัของคลอไรด์อิออนท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางเคมี
สามารถช่วยให้เรา จ  าแนกปัญหาการเส่ือมสภาพจากคลอไรด์ไดว้่าเป็นคลอไรด์ท่ีมาจากการ
ปนเป้ือนของ วสัดุผสมคอนกรีตตั้งแต่ตน้ หรือ การแพร่ของอิออนคลอไรด์จากภายนอกเขา้สู่
โครงสร้างไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

ผู ้เขียนอยากเสนอแนะให้การตรวจสอบปริมาณคลอไรด์เร่ิมตน้ในคอนกรีตสด
ก่อนการเท เป็นขอ้บงัคบัเพื่อปฏิบติัในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพคอนกรีตสด โดยใหท้ดสอบ
ในเวลาเดียวกบัการทดสอบค่ายุบตวัและการเก็บตวัอย่างคอนกรีตเพื่อ ทดสอบก าลงัอดัเพื่อ
ป้องกนัมิใหเ้กิดกรณี โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เสียหายเน่ืองจากการปนเป้ือนของคลอไรด์
ในส่วนผสม คอนกรีตข้ึนอีกในอนาคต 
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รอยร้าว นั้น..........ส าคญันะคร๊าบ 

 

“(ว่าที่) นายช่างโอม” 
 

ถา้คุณยงัจ าผมได.้.....ผม “(ว่าท่ี) นายช่างโอม”ไงครับ...........คนท่ีมีหวานใจช่ือยยั
แกว้ แถมมีบดัด้ีตวัป่วนช่ือนายอามท่ีเป็น คู่แฝด “ว่าท่ีนายช่าง” เหมือนกนั.......ต  าแหน่ง “ว่า
ท่ี” ท าให้พวกเราโดน “เรียกใช”้ อยู่บ่อย ๆ…….ก็อาจารยน์ัน่แหละครับ มีอยู่วนันึง มีอาจารย์
พิเศษมาบรรยายให้พี่พี่ (ปริญญาโท) เคา้ฟัง หลงัจากท าหนา้ท่ี “เด็กเสริฟ” (กาแฟ) เสร็จ ผม
เก๊าะเลยแปลงร่างเป็น “ว่าท่ี” แอบฟังอยู่หลงัห้อง ก.็...แหม..สไลดข์องอาจารยเ์คา้น่าสนใจมัก่ 
ๆ เล๊ย ผมเก๊าะเลยเกบ็มาฝอยใหคุ้ณฟังเล่น ๆ ..... 

แหม......ผมเพิ่งรู้วา่จา้พระเอกคอนกรีตของเราท่ีใชเ้ป็นโครงสร้างเน่ียะ.... เคา้มีการ
แตกร้าว เป็นปกติของชีวิต....เกิดข้ึนได้ทั้ งตอนท่ีคอนกรีตยงัสดอยู่.....แล้วก็ทั้ งท่ีแข็งตัว
แลว้ นอกเหนือไปจากรอยร้าว จ๋ิว ๆ ในเน้ือคอนกรีตท่ีเป็นธรรมชาติท่ีเคา้เรียก microcrack ไง
ครับ ส าหรับเจา้น่ีผมไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่ เพราะพระเอกของเราเคา้ประกอบดว้ยเพสต์.....
(ปูนซีเมนตก์ะน ้าไงครับ) แลว้กหิ็นกะทรายเป็นหลกั เจา้เพสตก์ะพวก “filler” หินกบัทรายพวก
น้ีเค้ายืดหดตัวไม่เท่ากัน จริงๆแล้วเจ้าเพสต์น่ีเค้าหดตัวได้ตั้ งเยอะ ขณะท่ีหินกะทรายเค้า
เกือบจะอยูเ่ฉยๆ….เพราะฉนั้น มนัเก๊าะตอ้ง “ร้าว” แหง ๆ แต่รอยร้าวจ๋ิว ๆ พวกน้ีอยูภ่ายในเน้ือ
คอนกรีตแถมถา้คอนกรีตรับน ้าหนกัไม่มาก เกิดหน่วยแรงนอ้ย ๆ เจา้รอยร้าวพวกน้ีไม่ค่อยมีผล
หรอกครับ แต่ถา้เกิดหน่วยแรง ซกั....50 เปอร์เซ็นต ์ของค่าก าลงั ประลยัละก.็......รอยร้าวจ๋ิว ๆ 
พวกน้ีจะค่อย ๆ รวมตวัร้าวต่อเขา้ไปใน “matrix” .....ท่ีท าใหพ้ฤติกรรมของคอนกรีตเร่ิมไม่เป็น
เส้นตรงไงครับ 

 



 

 

 
แต่รอยร้าวท่ีมกัจะท าให้นายช่างทั้งหลาย “ปวดร้าว” เน่ี ยะ เป็นผลมาจากสารพดั

สาเหตุ ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง การให้รายละเอียดเหล็กเสริม การออกแบบส่วนผสม
คอนกรีต การท างานคอนกรีตว่าเป็นยงัไง มีการควบคุมคุณภาพดีมัย๊ แถมหลงัเทเสร็จมีการบ่ม
ดว้ยอ๊ะเปล่า….. บ่มพอไหม นอกจากนั้นตอนใชง้านล่ะ เป็นยงัไง ใชง้านผิดจากท่ีออกแบบละ
เปล่า หรือ พระเอกคอนกรีตของเรา เคา้อยู่ในสภาพแวดลอ้มยงัไง........พวกน้ีมีผลต่อโอกาส
การแตกร้าวหมดล่ะครับ…. 

รอยร้าวพวกน้ีมีตั้ งแต่ร้าวบาง ๆ ชนิดต้องแว่นขยายส่อง ไปจนถึง “ร้าวและ
แตก” ขนาด กวา้งมัก่ ๆ ชนิด เอาน้ิวจ้ิมได.้.......... รอยร้าวพวกน้ีบางชนิดก็ไม่ค่อยส าคญั แต่
รอยร้าวบางอย่างอาจจะเป็นตวัช้ีบอกว่าโครงสร้างก าลงัมีปัญหาส าคญั จา้.................น่ีคือ
สาเหตุท่ีอาจารยเ์คา้ตอ้งมาบรรยาย ใหพ้ี่ ๆ นายช่างฟัง อ๋อ พี่พวกน้ีเคา้จบไปแลว้ละครับ แต่เคา้
ขยนัเลยมาเรียนปริญญาโทต่อไงครับ 

เจา้รอยร้าวพวกน้ีอาจแบ่งเป็นพวกใหญ่ ๆ ได ้4 อยา่ง คือพวกท่ีรุนแรง แลว้กบ็อก
ใหรู้้วา่อาคาร หรือองคอ์าคารนั้นก าลงั “มีปัญหา” จะ้ พวกน้ีจดัเป็นรอยร้าวทางโครงสร้าง พวก
ท่ีสองเก๊าะคือ พวกท่ีอาจท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นความปลอดภยัท่ีจะลดลงในระยะยาว เน่ืองจาก
การเกิดสนิมของเหล็กเสริม พวกท่ีสาม เป็นรอยร้าวท่ีท าให้โครงสร้างนั้น ใชง้านไม่ไดเ้ต็มท่ี 
หรือ สูญเสียการใชง้านไป..........เก๊าะอย่างถงัน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กไงครับ ถา้ร้าวและร่ัว...
น ้ าซึมออกมาได้ จะเรียกว่าใช้งานได้ยงัไง๊ พวกท่ีส่ี คือ รอยร้าวไม่ค่อยส าคัญ แต่ท าให้
อาคาร “ไม่สวย” เจา้ของอาคาร “ปวดร้าว” ทุกที ตอนมองเห็น อะไรเทือกนั้น 

เห็นไหมครับ สามกรณีแรก น่ีส าคัญมั่ก มั่ก ต่อความปลอดภัยแล้วก็การใช้
งาน ส่วนกรณี หลงัน้ีมีผลแต่ท าให้ เจา้ของเป็นโรค “ หัวใจ” (สลาย) ไดเ้ร็วข้ึนเท่านั้นแต่แค่
สามขอ้น่ีเก๊าะตอ้งท าให ้“ นายช่าง” ทั้งหลายตอ้งมานัง่ฟังอาจารยเ์คา้บรรยายอยา่งหนา้ด าคร ่ า
เครียดกนัแลว้ 

ตวัอย่างของรอยร้าวท่ีอาจารยเ์คา้จดัว่าเป็นตวัช้ีบอกถึง “ปัญหา” ทาง โครงสร้าง
เก๊าะอย่างรอยร้าวเป็นรูปตวัย ูตรงบริเวณกลางคานท่ีอาจจะเป็นสัญญาณ แสดงว่า.........สงสัย 
เหลก็เสริม ท่ีเสริมไวจ้ะอาจไม่พอส าหรับการรับน ้ าหนกั..........หรือรอยร้าวเป็นแนว เอียง 45 
องศา บนผนงัท่ีอาจจะบอกถึง การทรุดตวัไม่เท่ากนัของฐานราก.........ดา้นท่ีทรุดมากกวา่ เก๊าะ 



 

 

 
จะดึงส่วนท่ีทรุดนอ้ยกว่า เลยท าให้หน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนเกินค่าท่ีวสัดุจะรับได ้ผลเก๊าะ คือ การ
แตกร้าวของผนงั......พวกน้ีไม่แกไ้ม่ไดน้ะคร๊าบ 

รอยร้าวประเภทท่ีสองเน่ียะ ตวัรอยร้าวเองไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับ แต่ถา้ท้ิงไวไ้ม่
แกไ้ข เก๊าะจะกลายเป็น “Gateway” หรือ ทางผา่นใหพ้วกไม่ประสงคดี์ ปรารถนาร้าย อยา่งพวก
ไอเกลือ หรือความช้ืน เดินทางเขา้ไปในเน้ือคอนกรีตไดง่้าย ๆ ............แลว้เลยท าใหเ้หลก็เสริม
เป็นสนิม......เคา้เก๊าะเลยมีค าถามว่า ........เอ...........การเกิดสนิมเน๊ียะ น่าจะควบคุมไดน้า ถา้
ควบคุมความกวา้งของรอยร้าวได.้..เคา้ “ประมาณว่า” ถา้รอยร้าวกวา้ง พวกผูไ้ม่ประสงคดี์ ก็
น่าจะแทรกซึมเขา้ไปในคอนกรีตไดเ้ร็วข้ึนไงครับ 

............ขนาดพวก Code ต่าง ๆ ท่ีเคา้ใช้ออกแบบ เคา้ยงัก าหนดสูตรส าหรับหา
ความกวา้งของรอยร้าวไวเ้ลยละครับ วตัถุ ประสงคเ์ก๊าะ คือ เคา้ตั้งใจจะเอาไวค้วบคุมการเกิด
สนิมน่ะครับ......แต่อันน้ีเก๊าะจริงมัง่ ไม่จริงมัง่ .......อย่างท่ีเค้าพบว่า ถ้ารอยร้าวแคบกว่า 
0.3 มม. ละก ็ไม่วา่รอยร้าวนั้นจะตั้งฉากกบัเหลก็ หรือ ร้าวตามแนวยาวของเหลก็ละก ็โอกาสท่ี
จะเกิดสนิมก็จะนอ้ยลงเยอะ แต่ เคา้มีงานศึกษาอีกแยะ ท่ียืนยนัว่าถา้เป็นรอยร้าวท่ีตั้งฉากกบั
เหล็กเสริมละก็ยงัไม่พบความเก่ียว ขอ้งระหว่างความกวา้งของรอยร้าว กบัความเสียหายจาก
การเกิดสนิม (1,2) ......เร่ืองของเร่ืองเก๊าะ คือ ธรรมชาติของ รอยร้าวกะเกิดสนิมเน่ียะมนั
ซบัซอ้นเกินกวา่ท่ีจะใชค้วามสัมพนัธ์อนัน้ีมาก าหนดไงครับ 

รอยร้าวประเภทท่ีสาม พวกน้ีส าคญัมากส าหรับโครงสร้างท่ีเคา้ตอ้งการให้ “กนั
ซึม” อยา่งพวกถงัน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือ พื้นดาดฟ้าไงครับ พวก Code ท่ีใชอ้อกแบบเคา้ก็
เลยก าหนดความกวา้งของรอยร้าวมากท่ีสุด ส าหรับ ออกแบบเหล็กเสริมท่ีรับแรงดึง หรือแรง
ดดั...อยา่ง ถา้โครงสร้างพื้นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีรุนแรงหรือรุนแรงมาก ๆ ละกอ้.....มากท่ีสุด
คือ 0.2 มม. ครับ มีนกัวิจยับาง คน (3) เคา้พบว่าถา้โครงสร้างนั้นยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านและอยูใ่น
สภาพท่ีเหมาะสมแถม รอยร้าวค่อนขา้งแคบ คือแคบกว่า 0.2 มม. ละกอ้ รอยร้าวเคา้จะ
ซ่อมแซมตวัเองได ้และการร่ัวซึมก็จะหยุดลงได…้ เคา้สรุปว่าการ “ซ่อม”แบบน้ี เป็นผลจาก
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ต่อเน่ืองและการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต มาอุดปิดรอย
ร้าวไงครับ 

 



 

 

 
ส่วนรอยร้าวประเภทท่ีส่ี คือพวกท่ีท าให้อาคารดู “ข้ีเหร่............เนะ” ภาษาญ่ีปุ่น 

คิเรนะ แปลว่า สวย แต่ ถา้ภาษาไทยส าเนียงคลา้ย คลา้ย กนั มีความหมายตรงกนัขา้มเล๊ย..... มี
คนพยายามบอกว่า ถา้รอยร้าวกวา้งไม่เกิน 0.3 มม. เก๊าะ พอจะยอม ๆ กนัไดแ้ต่ในกรณีน้ีไม่
ค่อยมีกฏเกณฑ์ตายตวัหรอกครับ ว่ากวา้งเท่าไหร่ถึงไม่สวย ถา้เป็นบา้นพวกพอคา้เพชร เคา้
อาจจะก าหนดดว้ยแวน่ขยายกว็า่ได…้.เร่ืองน้ีมีจริงๆ นะคร๊าบ 

ท่ีพูดมาตั้งยาวเน่ีย........เป็นแค่เกร่ินถึงประเภทของรอยร้าวเท่านั้ นนะครับ แค่
ประเภทเน่ีย ก็มีหลากหลายความเห็นอีกเหมือนกนั…อย่าง เช่นบางกลุ่ม เคา้อาจจดัเป็น 2 
ประเภทเท่านั้นคือ รอยร้าวทางโครงสร้างกบัรอยร้าวท่ีไม่ใช่สาเหตุทางโครงสร้าง.....เหมือน 
ก าป้ันทุบดินไหมครับ........เร่ืองของรอยร้าวเน่ียยงัมีอีกยาว เช่น เอ๊.........มนัเกิดไดย้งัไง เกิด
แลว้จะเป็นยงัไง......... จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มนัอนัตรายใหม จะซ่อมยงัไง จะใชอ้ะไรซ่อม.......พวก
น้ีส าคญันะครับ เพราะถา้ไม่รู้ใหแ้จ่มแจง้แดงแจ๋ละก ็ซ่อมแลว้บางทีไม่หายหรอกครับ เร่ืองน้ีมี
อีกเยอะคุณ คุณตอ้งหาอ่านหาความรู้เพิ่มเติม เอง....เพราะถา้เขียนยาวกว่าน้ี เก๊าะจะกลายเป็น
ต าราไป….ขอหยดุแค่น้ี พอเป็นน ้าจ้ิมใหคุ้ณ คุณ อยากรู้ต่อนะคร๊าบ 

ออ้........ผมมีข่าวมาบอก เร่ืองรอยร้าวเน่ียะทางสมาคมคอนกรีตไทย เคา้ก็เห็น
ความส าคญัไม่แพคุ้ณคุณละครับ เคา้อยากใหค้อนกรีตโครงสร้างอยูน่าน ๆ ใชง้านไดเ้ยีย่มยอด 
ปลอดภยั แถมสวยซะไม่มี เคา้ กเ็ลยมีโครงการจดัอบรมเร่ืองรอยร้าวท่ีพูดรายละเอียดตั้งแต่ตน้
จนจบ แถมรูปประกอบอีกเพียบ ชนิดท่ีคุณคุณฟังแล้ว อาจจะต้องอ้าปากค้าง.......ตบอก
ผาง อุทานวา่ รูปน้ีคลา้ยๆ รอยร้าวท่ีบา้นเล๊ย .............แยแ่ลว้!!!! 

 
ลองมาฟังกนันะคร๊าบ เพราะ........รอยร้าวนั้น............ส าคญัจริงๆ ครับ… รายละเอียดการอบรม 
ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 น้ี โดยสามารถดุรายละเอียดเพิมเติมไดจ้ากwww.thaitca.or.th .........
ขอใหโ้ชคดี อยา่ “ปวดร้าว” เพราะรอยร้าวนะครับ 

 
 
 

http://www.thaitca.or.th/
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ปราสาทหินพนมวนั......สร้างไม่เสร็จ 

จริงหรือ.......ตอนที่ 1 

ธเนศ วรีะศิริ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
ตอนที ่1 

มีเร่ืองเล่าของชาวบ้านเก่ียวกับปราสาทหินพนมวนัว่าเกิดจากการแข่งขันกัน
ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการสร้างปราสาทหิน ผูเ้ขียนไดรั้บฟังมาก่อนหนา้น้ีบา้งแลว้ 
แต่มาพบเร่ืองเล่าท่ีขยายความชวนให้อ่านติดตามใน www.OKNation.net/blog/voranai จึงได้
ตดัตอนเน้ือหาบางส่วนมาเกร่ินน า เน้ือความมีวา่ 

"....เมื่อกาลคร้ังหน่ึง ท่ีผูช้ายกบัผูห้ญิงเร่ิมมีความบาดหมาง ไม่เขา้ใจและทะเลาะ
กนับ่อยคร้ัง ความรักเร่ิมห่างหาย เพราะเหตุดว้ยผูช้ายชอบวางอ านาจ ท าตวัเป็นเจา้นาย ถือว่า
ตวัมีร่างกายก าย  าและก าลงัท่ีแขง็แรงกวา่ 

เม่ืออดรนทนไม่ไหวหนกัเขา้ฝ่ายหญิง จึงประกาศขอประลองก าลงั ทา้ทายฝ่ายชาย
ดว้ยการแข่งขนัสร้าง "ปราสาทหิน" 
. 
ฝ่ายชายก็รับค าทา้ โดยสัญญาว่าถา้ฝ่ายชายพ่ายแพ ้ก็จะยอมเป็นเบ้ียล่างให้เหมือนววัเหมือน
ควาย แต่ถา้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายแพ ้กจ็ะตอ้งเป็นนางทาสประจ าบา้นไปตลอดกาล (ซ่ึงปกติกค็ลา้ย 
ๆ อยูแ่ลว้) 
. 
ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ถา้ฝ่ายใดสร้างปราสาทหินเสร็จก่อน ก็จะต้องส่งสัญญาณโดยปล่อยโคม
โลมขึน้สู่ท้องฟ้าให้อกีฝ่ายเห็น 

http://www.oknation.net/blog/voranai


 

 

. 
ฝ่ายหญิงกรู้็ตวัดีวา่ ศึกประลองกบัชายคร้ังน้ีใหญ่หลวงนกั จึงขอไปสร้างปราสาทในท่ีไกลบา้น 
โดยอา้งวา่ ถ้าผู้ชายอยู่ใกล้จะท าให้เสียเปรียบ เพราะจะได้ยนิค านินทาว่าร้าย ถากถางตลอดเวลา 
พาลท าให้เสียก าลงัใจ !!! 
. 
ฝ่ายหญิงจึงรวมตวักนัทั้งหมู่บา้นเดินทางไปยงัเมืองพมิาย แล้วกเ็ร่ิมสร้างปราสาทหินพมิายขึน้
อย่างใหญ่โต 
. 
ฝ่ายชายท่ีอยูใ่นหมู่บา้นกเ็ร่งสร้างปราสาทหินพนมวนัท่ีมีขนาดเลก็ เพราะไม่รู้จะสร้างใหญ่ไป
ท าไม ไม่ได้ตกลงเร่ืองขนาดเอาไว้น่ีหว่า เพียงยกแรกฝ่ายชายกเ็ป็นต่อหลายขุมเพราะผู้หญิงท า
อะไรคิดมาก ชอบคิดเล็กคิดน้อย ไม่ประมาณตัว ไม่ชอบวางแผน ปราสาทหินเลยออกมา
ใหญ่โต 
. 
ฝ่ายหญิงกล็ะเมียดละไมในการแกะสลกั ฝ่ายชายกส็ร้างไปถมไป ก่อไปจนถึงยอดก่อนแลว้กะ
วา่จะกลบัมาแกะสลกัทีหลงั 

ฝ่ายชายสร้างปราสาทหินพนมวันขึน้ไปถึงยอดอย่างรวดเร็วและแกะสลักบัวกลุ่ม
ยอดปราสาทให้สวยงามเป็นอนัดับแรก เพื่อประกาศศกัดาข่มขวญั ซ่ึงกไ็ดผ้ล ฝ่ายหญิงเห็นยอด
ปราสาทก่อข้ึนมาก็ให้ตกใจ เสียขวญักนัใหญ่ ก็ผูช้ายเขาร่วมมือร่วมใจกนั งานน้ีฝ่ายหญิงเรา
เสร็จแน่ ๆ 
. 
แต่ในหมู่ของสตรีกม็สีติปัญญาเป็นอาวุธทีส่ าคญั พวกเธอจึงปรึกษากนัวา่ เราพลาดมากนัแลว้ท่ี
ก่อปราสาทใหญ่จนเกินไป ฝ่ายชายอีกไม่ก่ีวนัก็คงจะสร้างเสร็จ จึงคิดออกอุบาย สร้างโครงไม้
ขึน้เป็นยอดปราสาท ห่อหุ้มด้วยผ้าขาว ท าให้ปราสาทหินพิมายมีสีขาวเด่น มองเห็นได้มาแต่
ไกล แลว้จึงใหป้ล่อยโคมลอยข้ึนทอ้งฟ้าในค ่าคืนนั้น รวมทั้งจัดงานเฉลมิฉลอง เต้นร าส่งเสียง
กนัเป็นทีส่นุกสนานเพือ่ให้ดูสมจริงสมจัง 
 



 

 

 
ฝ่ายชายเห็นโคมลอย กย็งัไม่ปักใจเช่ือ จึงส่งหนุ่มนอ้ยหนา้มลมาเป็นสปาย แอบไป

ดูว่าฝ่ายหญิงสร้างปราสาทเสร็จจริงแลว้หรือ ชายหนุ่มก็แอบล่องเรือข้ึนมา แล้วจึงถือโอกาส
แวะมาหาคนรักทีต้่องแยกจากกนั เพราะต่างต้องมาช่วยฝ่ายของตัวเองในการแข่งขนั !!! 

หนุ่มมาเจอสาวด้วยความคิดถึง หนัไปเห็นปราสาทขาวแต่ไกล กย็งัไม่เช่ือสนิทใจ 
แต่สาวเจา้ผูเ้ป็นดัง่แกว้ตาดวงใจ ก็พูดให้เช่ือสนิทใจว่า ปราสาทของฝ่ายหญิงสร้างเสร็จแลว้
จริง ๆ 

เม่ือความรักมนัยิ่งใหญ่กว่าการแข่งขนั หนุ่มนอ้ยจึงเดินทางกลบัมายงัหมู่บา้นแลว้
แจง้ข่าวกบัหัวหนา้ฝ่ายชายว่า ปราสาทฝ่ายหญิงสร้างเสร็จแล้วตามที่ให้สัญญาณโคมลอยทุก
ประการ 

หัวหน้าฝ่ายชายและทีมงานช่างผู้เข้มแข็ง กใ็ห้รันทด มือไม้อ่อนแรงลงเพราะพ่าย
แพ้ต่ออสิตรี จึงหันไปหาไหเหลา้"อุสาโท"มาด่ืมเพื่อยอ้มใจ ไหน ๆ กจ็ะกลายเป็นข้ีขา้ภรรยา
ตวัเองตามท่ีลัน่สัจจะวาจาไว ้ศกัด์ิศรีและความทรนงแห่งความเป็นชายหายไปจนส้ินแลว้ ฮือ ๆ 

บางคนก็ยงัคงแกะสลกัต่อ แต่ผูช้ายส่วนใหญ่ก็หยุดสร้างและไม่อยากจะแกะสลกั
ต่อไปอีกแลว้ บางคนก็เลยประชดด้วยการไปร้ือหินส่วนที่สร้างขึ้นไปแล้วลงมา ไหน ๆ ก็แพ้
แล้วน่ีหว่า 

หนุ่มนอ้ยก็พาเพื่อนหนุ่มทั้งหลายไปท่ีเมืองพิมาย เพื่อแจง้ข่าวการยอมแพ ้แต่เม่ือ
ไปถึง กพ็บวา่ฝ่ายหญิงกย็งัสร้างปราสาทไม่เสร็จ ในทีแรกกคิ็ดจะโกรธ แต่จะโกรธไปท าไม ใน
เมือ่คนทีเ่ขา"รัก"ต่างกต้็องมาตกระก าล าบาก ใชแ้รงงานเพื่อสร้างปราสาทขนาดใหญ่ แข่งขนั
ประลองเพียงเพื่อตอ้งการให้ชายรู้ส านึกว่า ควรจะให้เกยีรติ ดูแลทะนุถนอม เอาใจใส่พวกเธอ
บ้าง ซ่ึงกไ็ม่ใช่เร่ืองทีผู้่ชายไม่อยากจะท า แต่กค็งหลงลมืไปบ้าง หลงัจากได้อยู่กนิเป็นผัวเมียจน
เคยตัว 

ชายหนุ่มทั้งหลาย กเ็ลยตัดสินใจลงมือช่วยฝ่ายหญิงให้สร้างปราสาทหินพมิายจน
ส าเร็จสะเด็ดน ้า กลายเป็นปราสาทท่ีมีลวดลายแกะสลกัท่ีงดงาม  เป็นดั่งอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักและความเข้าใจทีก่ลบัคนืมาของหญิงและชาย 

 



 

 

 
ในขณะที่ปราสาทหินพนมวัน ทิ้งร้างและไม่สมบูรณ์ ดั่งอดีตของความขัดแย้ง

เพราะไม่เข้าใจกนั ซ่ึงจะไม่มีทางสมบูรณ์เลย หากทั้งสองฝ่ายไม่ยอมหนัหนา้เขา้หากนั ยอมได้
กค็วรยอม 

. 
ผู้ชายบ้านพนมวันจึงยอมรับ ไม่โกรธเคืองอุบายของฝ่ายหญิง ท่ีท าไปเพราะ

อยากจะสอนให้พวกเขาเป็นชายสมชาย และท่ีส าคญั  ความคิดถึงเมื่อยามต้องห่างไกลกันของ
ทั้งสองฝ่าย กไ็ด้ละลายความบาดหมางทีม่อียู่มลายหายไปจนส้ิน 

. 
เพราะเหตุหญิงชายต่างไดห้ยดุสร้างความไม่เขา้ใจกนัลงได ้ปราสาทหินพนมวันจึง

หยุดสร้างและไม่เคยสร้างต่อ นับแต่วนัที ่"ความรัก" ได้กลบัคนืมา.....สู่บ้านพนมวนัในคร้ังน้ัน
....!!! ” 

. น่ีเป็นเร่ืองเล่าสืบต่อกนัในหมู่ชาวบา้นว่าเหตุใดปราสาทหินพนมวนัจึงสร้างไม่
เสร็จ ต้องขอขอบคุณท่านผูเ้ขียนใน WWW.OKAnation.net/blog/voranai อีกคร้ังท่ีน าเร่ือง
พื้นบา้นมาเล่าไดอ้ย่างน่าฟัง ชวนใหมี้ผูส้นใจอยากเขา้ไปเยี่ยมชมปราสาทพนมวนัมากยิ่งข้ึน 
เป็นประโยชนต่์อการบูรณะและอนุรักษโ์บราณสถานต่อไป 

ปราสาทพนมวัน....ปราสาทหินพุทธศตวรรษที่ 18..........ค าว่า “ปราสาท” เป็น
ภาษาสันสกฤต หมายถึง  “อาคารท่ีมียอดซ้อนกันหลายชั้น” ส่ือถึงอาคารท่ีมีความหรูหรา
แตกต่างจากท่ีอยูอ่าศยัของสามญัชนทัว่ไป เพราะเป็นท่ีประทบัของกษตัริยแ์ละเทพเจา้เท่านั้น 
ปราสาทหินท่ีสร้างข้ึนยดึถือตามวฒันธรรมของอินเดียแต่โบราณ ท่ียกยอ่งกษตัริยแ์ละเทพเจา้
ในฐานะท่ีทรงเป็นผูย้ิ่งใหญ่ เช่ือว่ากษตัริยท์รงเป็นผูป้กครองแผ่นดิน แต่ส าหรับเทพเจ้า
โดยเฉพาะในศาสนาฮินดู ยิง่ไดรั้บการยกยอ่งใหมี้ความส าคญัมากข้ึนไปอีกหลายพนัเท่า เพราะ
เช่ือว่าพระองคท์รงยิ่งใหญ่กว่ากษตัริยท์ั้งปวง ทรงมีพลงัอ านาจมากท่ีสุด สรรพส่ิงในจกัรวาล
ลว้นเกิด ด ารงอยูแ่ละดบัไป ดว้ยพลงัการควบคุมของพระองคท์ั้งส้ิน ดงันั้นแมก้ษตัริยแ์ละเทพ
เจา้จะประทบัอยูใ่นอาคารท่ีเรียกว่า “ปราสาท” เช่นเดียวกนั แต่ปราสาทของเทพเจา้จะแตกต่าง
ออกไป ไม่ไดส้ร้างดว้ยไมอ้ยา่งปราสาทพระราชวงั แต่สร้างข้ึนอยา่งดีดว้ยวสัดุท่ีคงทน เช่น อิฐ 
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และหิน มีการสลกัลวดลายอย่างงดงาม เพื่อให้เหมาะสมกับผูท่ี้มีพระราชอ านาจสูงสุดใน
จกัรวาล......... (คดัมาจากหนงัสือ คู่มือท่องเท่ียว-เรียนรู้ : ปราสาทหิน พิมาย พนมรุ้ง เมืองต ่า 
ตาเมือน เขาพระวหิาร เรียบเรียงโดย ธวชัชยั องคว์ฒิุเวทย,์วไิลรัตน ์ยงัรอด) 

ปราสาทพนมวนั เป็นอาคารโบราณสถานแห่งหน่ึงท่ีสร้างข้ึนตามคติความเช่ือ
ดงักล่าว ปัจจุบนัอยูใ่นพื้นท่ีบา้นมะค่า ต.บา้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ห่างจากตวัเมืองไป
ทาง จ.ขอนแก่นประมาณ 17 กม. นกัโบราณคดีพบว่าบริเวณท่ีตั้งปราสาทแต่เดิมเคยเป็นสุสาน
ฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ต่อมาจึงสร้างปราสาทอิฐและปราสาทหินซ้อนทับ
ตามล าดบั สันนิษฐานว่าสร้างเป็นปราสาทหินในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 – 19 ปัจจุบนัเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปกราบสักการะ 

เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2551 ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเขา้ไปท างานบางส่วนเก่ียวกบัปราสาทพนม
วนั จากการท่ีกรมศิลปากรมีวตัถุประสงค์จะบูรณะปราสาทประธานให้เต็มองค์ เพราะหิน
บริเวณยอดปรางค์หลุดร่วงลงมาเกือบหมด ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดมี้การบูรณะในส่วนอ่ืนมาเป็น
ล าดับ แนวทางในการบูรณะท่ีผ่านมาใช้วิธีการก าหนดต าแหน่งหินท่ีอยู่ในสภาพโยเ้ยเ้สีย
รูปทรง บนัทึกลงในแบบแปลน จากนั้นท าการร้ือหินออกแลว้จดัวางใหม่ ส าหรับหินส่วนท่ีร่วง
ลงมาก่อนท าการบนัทึกนั้นจะวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมและโบราณคดีตามแต่ละยคุสมยั
ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุดแลว้จดัวางประกอบหินตามท่ีวเิคราะห์ได ้

ปัจจุบนัการบูรณะปราสาทพนมวนัยงัคงขาดส่วนท่ีเป็นยอดปรางคป์ระธาน(รูปท่ี1)
และระเบียงคดโดยรอบ จากค าบอกเล่าของนายช่างและผูเ้ช่ียวชาญกรมศิลปากรท าใหท้ราบว่า
หินส่วนบนยอดปรางค์ประธานท่ีขาดหายไปนั้นเป็นส่วนท่ีหลุดร่วงลงมาก่อนมีการบนัทึก 
และหินส่วนใหญ่ท่ีหลุดร่วงลงมากสู็ญหายไปมากแลว้ ไม่สามารถน ามาประกอบเป็นรูปทรงท่ี
สมบูรณ์ได ้ปัจจุบนัหินทั้งหมดท่ีร่วงลงมาถูกขนยา้ยไปวางไวบ้นพื้นท่ีโล่งดา้นนอกปราสาท 
ผูรู้้หลายท่านสันนิษฐานวา่ปราสาทพนมวนัสร้างไม่เสร็จมาแต่แรกแลว้ 

 
 



 

 

 
 

                                    
รูปท่ี 1 ปราสาทประธานและมณฑป ของปราสาทพนมวนั ต.มะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา หิน
ส่วนบนของปราสาทประธานร่วงหล่นลงก่อนท่ีจะมีการบนัทึกต าแหน่งหินไว ้

 
 
 

หนา้ท่ีท่ีผูเ้ขียนตอ้งท าก็คือ ศึกษาว่าหากจัดวางหินเต็มถึงยอดปรางค์โดยสมบูรณ์
แล้วฐานรากเดิมที่มีอยู่จะรับน ้าหนักได้หรือไม่ และ ปราสาทประธานแบบเต็มองค์ควรมี
รูปทรงแบบใด โดยพิจารณาจากหินเท่าท่ีมีอยู่และรูปทรงของปราสาทประธานท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั 

ล าพงังานแรกท่ีตอ้งท าการวิเคราะห์ ‘ฐานรากเดิมว่ารับน ้าหนักได้หรือไม่’ นั้นกค็ง
จะเป็นงานท่ีพอท าไดเ้พราะเป็นงานทางดา้นวิศวกรรมท่ีคุน้เคยอยู่ แต่ก็คงไม่ใช่งานง่ายเสีย
ทีเดียว ไม่ใช่เร่ืองธรรมดา...เป็นแน่!... เพราะฐานรากท่ีว่าน้ีเป็นฐานรากในอดีตท่ีคนสมัย
เกือบ 1000 ปีท่ีแลว้ท าไว ้ประกอบกบัการจะวิเคราะห์น ้ าหนกัลงฐานรากไดจ้  าเป็นตอ้งทราบ
ปริมาณหินทั้งหมดท่ีจะน ามาวางซ้อนทบัด้านบน...ซ่ึงนั่นก็คืองานส่วนท่ีสองท่ีตอ้งท าคือ 
วเิคราะห์ ‘รูปแบบปราสาทประธานแบบเต็มองค์’....จะวิเคราะห์ได้ยงัไง?... ของเดิมกส็ร้างไม่ 
 



 

 

 
เสร็จแต่ต้นแล้ว... รูปแบบเดิมกไ็ม่มี...แถมยงัเป็นรูปทรง 3 มิติ......ต่อจ๊ิกซอว์(jigsaw)ยงัง่ายกว่า
..มีรูปให้ดูด้วย..(คิดในใจ)... ... 

ผูเ้ขียนคิดแลว้เห็นท่าจะไปไม่รอด เลยตั้งใจไม่รับท า.....กลวัๆ...กลา้ๆ..อยูพ่กัใหญ่ 
แต่ดว้ยก าลงัใจจากเจา้หน้าท่ีกรมศิลปากรหลายท่านว่า.....ลองท าดูเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้
ศึกษาเชิงลึกต่อไปในอนาคต...สุดทา้ยจึงตดัสินใจท า...เร่ืองท่ีจะเล่าในท่ีน้ีคือเร่ืองวิเคราะห์
รูปแบบปรางคป์ระธานท่ีกล่วถึงน่ีเองท่ีผูเ้ขียนมีความรู้สึกว่าท าดว้ยความยากล าบาก จดัเป็น
งานหินๆสมช่ือจริงๆ... แต่ยงันบัว่าโชคดีท่ีไดข้อ้สันนิษฐานเก่ียวกบัแนวคิดของคนสมยัก่อน
โดยบงัเอิญ เป็นเร่ืองฟลุ๊คๆ..ท่ีท าใหง้านแลว้เสร็จได ้

เร่ิมต้นศึกษา 
เร่ิมตน้ดว้ยการเดินส ารวจลกัษณะหินท่ีกองอยูด่า้นนอกปราสาท สนใจเฉพาะหินท่ี

เจา้หนา้ท่ีกรมศิลปากรบอกว่าเป็นส่วนท่ีหล่นลงมาและอยูใ่กลป้ราสาทประธานมากท่ีสุด ซ่ึงมี
อยูป่ระมาณ 190 กอ้น และมีการทดลองประกอบไวบ้างส่วน(รูปท่ี 2) แต่ไม่เป็นท่ียนืยนัแน่ชดั
ว่าจดัวางไดถู้กตอ้งตามจริงหรือไม่ ท่ีแน่ๆคือตอ้งศึกษาการจดัวางใหม่หมด....เดินส ารวจวนั
แรกๆแทบไม่ได้อะไรเลยเพราะหินมีหน้าตาคล้ายกันหมด แถมหินแต่ละก้อนยงัมีขนาด
แตกต่างกนั หินท่ีพอมีลวดลายอยูบ่า้งก็พอจะบอกไดแ้ต่เพียงว่านัน่เป็นเพราะมนุษยส์กดัหรือ
ตบแต่งให้เป็นลวดลาย.....หากหินมีลวดลายเม่ือน ามาต่อกนัแลว้ปรากฎเป็นรูปร่างใดรูปร่าง
หน่ึงกค็งจะง่ายข้ึนเยอะ แต่เอาเขา้จริงแลว้หินท่ีมีลวดลายกลบัมีใหพ้บเห็นนอ้ยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                       

                   
 
รูปท่ี 2 กลุ่มหินหน่ึงใน 5 กลุ่มท่ีมีการทดลองประกอบไวแ้ต่เดิม เห็นตอนแรกจ าแนกอะไรไม่
ออก ทราบแต่เพียงวา่หินบางกอ้นเอามาหนุนไวเ้ท่านั้น 
 
 

คุณลุงผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองหินของกรมศิลปากร(ลุงวิเชียร อริยะเดช) ไดอ้ธิบายวิธีการดู
หินจากประสบการณ์ว่าตอ้งดูจากร่องรอยการกดทบัของหินและผิวหินท่ีมีรอยสกดัจากภูเขา
ประกอบกนั จึงจะท าใหท้ราบวา่หินกอ้นใดควรต่อกบัหินกอ้นใด แต่ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยแมแ้ต่ลุง
ผูเ้ช่ียวชาญเองก็บอกว่าคงต้องใช้เวลานานเพราะหินส่วนใหญ่สูญหายไปท าให้ยากท่ีจะ
วเิคราะห์รูปแบบท่ีชดัเจนได ้

......ผา่นเวลาไปนานเกือบหน่ึงเดือน(จากตน้เดือนมกราคม พ.ศ. 2551) ยงัไม่ทราบ
ว่าจะเร่ิมตน้ยงัไง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีแวบข้ึนในความคิดช่วงหน่ึงก็คือค าบอกเล่าท่ีว่า “ปราสาทหิน
พนมวัน....สร้างไม่เสร็จ”....สร้างไม่เสร็จจริงหรือ(ผูเ้ขียนคิด).... ค  าว่าสร้างไม่เสร็จคือ
อย่างไร?...เป็นไปไดห้รือไม่ค าว่า ‘สร้างไม่เสร็จ’ อาจไม่ไดห้มายถึงงานตั้งเรียงหินไม่เสร็จ 
อาจตั้งหินเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ทนัไดต้บแต่งลวดลายหรือท่ีเรียกกนัวา่ ‘โกลนหิน’ ใหเ้สร็จ 



 

 

 
สมบูรณ์หรือเปล่า การท่ีไม่ไดแ้ต่งลวดลายให้แลว้เสร็จอาจดว้ยเหตุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองหรือเหตุอ่ืนท่ีท าให้ตอ้งหยุดชะงกัเสียกลางคนัก็เป็นได้ หากเป็นเช่นสันนิษฐานน้ี
จะตอ้งมีร่องรอยหินบริเวณส่วนบนสุดของปรางคป์ระธานหลงเหลือให้พบเห็นอยู่บา้ง.....ถา้
โชคดี 

...นบัว่าโชคดีจริงๆ ส่วนบนสุดของปราสาทประธานยงัคงมีอยู่ และมีอยูค่รบถว้น
เสียดว้ย (รูปท่ี 3) จึงท าใหม้ัน่ใจว่างานก่อสร้างปราสาทประธานนั้นก่อตั้งหินเสร็จสมบูรณ์แต่
ยงัไม่ไดโ้กลนหินตบแต่งใหมี้ลวดลายสวยงามเหมือนปราสาทอ่ืน จากหลกัฐานทางโบราณคดี
การก่อสร้างเทวาลยัหรือศาสนสถานในแถบท่ีราบสูงโคราชนั้นน่าจะเร่ิมมีเร่ือยมานบัแต่พระ
ญาติของพระเจา้ยโสวรมนัท่ี 1(พ.ศ.1432 – 1443) ไดม้าตั้งถ่ินฐานท่ีอยูลุ่่มน ้ ามูล มีการคน้พบ
ศิลาจารึกกล่าวถึงการสร้างปราสาทหินพิมาย การสร้างปราสาทพนมวนั แต่ไม่ปรากฏสาเหตุว่า
เป็นเพราะเหตุใดจึงไม่ไดต้บแต่งใหแ้ลว้เสร็จ 

 

                                                        
 

รูปท่ี 3 บวัยอดเป็นส่วนท่ีอยูบ่นสุดของปราสาทประธาน ท าจากหินใหญ่ 4 กอ้น เม่ือน ามา
ประกบกนัแลว้มีลกัษณะดงัรูป 
 



 

 

 
จ าแนกกลุ่มหิน 

ในช่วงแรกของการศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบของปราสาทประธานน่าจะข้ึนอยู่
กบัยคุสมยัท่ีท าการก่อสร้าง รูปแบบปราสาทประธานแต่ละยคุสมยัจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป หากทราบแน่ชัดว่าอยู่ในยุคใดแล้วน ารูปแบบของปราสาทประธานในยุคนั้นมา
พิจารณาประกอบกบัลกัษณะหินท่ีมีอยูก่น่็าจะสรุปแนวทางการจดัวางหินได ้แต่จนแลว้จนรอด
ก็ไม่สามารถระบุให้แน่ชัดลงไปไดว้่ารูปแบบใดคือตน้แบบของปราสาทพนมวนั เน่ืองจาก
ลกัษณะของหินท่ีมีอยูไ่ม่สอดคลอ้ง(มีเหมือนกนับา้งในบางส่วนเท่านั้น) ส่ิงท่ีพอท าไดก้คื็อวดั
ขนาดความกวา้งของขอบเขตหินท่ีบูรณะไวค้ร้ังก่อน ซ่ึงมีขอ้มูลยนืยนัว่าส่วนท่ีบูรณะนั้นเป็น
ส่วนท่ีไม่ไดล้ม้ลงมา เป็นส่วนท่ีจดัวางมาแต่ตน้อยู่แลว้เพียงแต่ผ่านการบูรณะใหม่ให้อยู่ใน
สภาพตั้งตรงไม่โยเ้ยเ้ท่านั้น 

ในระยะแรกจึงท าไดเ้พียงศึกษาหินท่ีแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆ(ของเดิม) วดัความหนา
ของหินแต่ละกอ้นและของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งวดัขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางของฐานบวัยอดไว ้

การแบ่งแยกหินเป็นกลุ่มๆนั้นกรมศิลปากรไดจ้ดัท าไวแ้ต่ตน้โดยผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง
ปราสาทหินและไดจ้ดัแบ่งไวเ้ป็น 5 กลุ่ม ผูเ้ขียนในฐานะผูม้าใหม่จึงใชข้อ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ
นั้นมาศึกษาและพิจารณา พบว่าการจ าแนกหินเป็น 5 กลุ่ม น่าจะอาศยัความรู้เก่ียวกับยอด
ปราสาทประธานท่ีโดยทัว่ไปจะสร้างตามความเช่ือในศาสนาฮินดูซ่ึงมกัจะเป็นจ านวนเลข
ค่ี และแต่ละกลุ่มหินจะมีหินส่วนท่ีเรียกวา่ฐานและส่วนหลงัคาอยู ่ประกอบกบัความรู้เร่ือง ‘ยอ่
เกจ็’ (รูปท่ี4และรูปท่ี 5)ของปราสาทประธานในแต่ละแห่ง ท าใหย้อมรับว่าหินท่ีจดัไว ้5 กลุ่มมี
เหตุผลท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ 



 

 

 
 

                                
 
รูปท่ี 4 บริเวณมุมของปราสาทประธานท่ีหยกัเป็นเหล่ียมหลายเหล่ียมเช่นน้ีเรียกวา่ ‘ยอ่
เกจ็’ แนวเส้นยาวในรูปเรียกวา่มุมประธาน 
 

                              
รูปท่ี 5 มุมของปราสาทประธานทั้งส่ีมุมหยกัเป็นมุมเกจ็ หรือ ‘ยอ่เกจ็’ จ านวน 5 หยกัในแต่ละ
มุม 



 

 

 
แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปว่าขนาดความกวา้งยาวของแต่ละกลุ่มหินควรเป็นเท่าใดเพราะ

หินส่วนใหญ่สูญหายไป การจัดวางเรียงซ้อนกันของกลุ่มหินทั้ งหมดต้องสอดคล้องและ
เหมาะสม และเม่ือวางหินถึงยอดบนแลว้ตอ้งสามารถน าบวัยอดมาวางไดอ้ย่างมัน่คง และเม่ือ
มองจากภายนอกควรเห็นยอดปรางคมี์ลกัษณะเป็นพุ่ม 

ความเขา้เร่ือง’ยอดปรางค์ต้องมลีกัษณะเป็นพุ่ม’เช่นวา่นั้นท าใหห้ลงทางคิดไปไกล 
แต่ก็ท าให้ไดศึ้กษาหาความรู้ในศาสตร์ท่ีไม่เคยไดเ้รียนรู้มา ไดเ้ดินทางไปดูปราสาทประธาน
ในท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต ่า ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทพิมาย ไดรู้้จกั
ช่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัปราสาท เช่น ระเบียงคต บาราย อโรคยาศาล ธรรมศาลา 
บัวยอด เสานางเรียง เรือนธาตุ กลีบขนุน เป็นต้น  และกลีบขนุน(รูปท่ี6) น่ีเองท่ีผูเ้ขียนมี
ความเห็นว่าการท่ีมองเห็นส่วนบนของยอดปรางค์ปราสาทเป็นพุ่มคลา้ยกบั parabola หรือ
เกือบจะคลา้ย circular paraboloid ไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัขนาดและความโคง้ของกลีบขนุนน่ีเอง 
                                                                                     

                                    



 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงกลีบขนุนท่ีปราสาทส่วนใหญ่จะมีวางไวท่ี้ชั้นหลงัคาของแต่ละกลุ่มหิน (ภาพน้ี
เป็นแบบจ าลองท่ีท าดว้ยโฟม เดิมทีตั้งใจน ามาแสดงในตอนทา้ย)  

พยายามเทียบเคียงรูปแบบปราสาทต่างๆว่ามีท่ีใดท่ีจดัเป็นตน้แบบของปราสาท
พนมวนัไดบ้า้ง จนทา้ยท่ีสุดกไ็ม่พบส่วนท่ีสอดคลอ้งหรือเป็นรูปแบบท่ีตรงกนัชดัเจน เขา้ใจว่า
การก่อสร้างแต่ละท่ีแมจ้ะมีลกัษณะเป็นปราสาทคลา้ยกนัแต่มีความแตกต่างในรายละเอียดกนั
มาก แมแ้ต่ปราสาทพิมายท่ีอยูใ่กลสุ้ดน่าจะเป็นตน้แบบไดก้มี็ความแตกต่างอยูม่าก เช่น ความ
สูง ชั้นเรือนธาตุ และท่ีเห็นวา่แตกต่างแน่ชดัคือ จ  านวนยอ่เกจ็ของปราสาทพิมายเป็น 7 หยกั แต่
ปราสาทพนมวนัเป็นมุมเกจ็ 5 หยกั 

ดงัท่ีกล่าวมาการเทียบเคียงกบัปราสาทอ่ืนนบัว่ามีระโยชน์ แต่กท็  าให้หลงทางไป
ไกลพอสมควร กว่าจะเฉลียวใจว่าหลงทางเวลากผ็่านไปเกือบๆ 3 เดือนแลว้ ราวๆปลายเดือน
มีนาคม2551 จึงเร่ิมเห็นแนวทางข้ึนมาบา้งว่าควรท าอย่างไรจึงจะวิเคราะห์รูปแบบปราสาท
ประธานได ้
ข้อมูลหิน 5 กลุ่ม 
รายละเอียดของหิน 5 กลุ่มมีดงัน้ี 
· กลุ่มหินท่ี 1 มีหินทั้งหมด 41 กอ้น และแบ่งออกเป็น 3 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 2 มีหินทั้งหมด 37 กอ้น แบ่งเป็น 4 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 3 มีหินทั้งหมด 50 กอ้น แบ่งเป็น 4 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 4 มีหินทั้งหมด 45 กอ้น แบ่งเป็น 4 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 5 มีหินทั้งหมด 17 กอ้น แบ่งเป็น 3 ชั้นหินยอ่ย 

หินยอดปราสาทประธานทั้งหมด 18 ชั้น ความสูงรวม 8.80 ม. (รูปท่ี7) ตอ้งน าหิน
เหล่าน้ีมาเรียงซอ้นต่อจากท่ีบูรณะไวค้ร้ังก่อน 

วดัขนาดความกวา้งขอบในดา้นบนปราสาทประธานในปัจจุบนั(ท่ีบูรณะคา้งไว้
ก่อนหนา้น้ี)ซ่ึงเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสไดเ้ท่ากบั 3.00 x 3.00 ม. (รูปท่ี 8) ตอ้งน าหินทั้ง18 ชั้นมาเรียง
ซอ้นต่อดา้นบนจากต าแหน่งน้ีข้ึนไปใหมี้รูปทรงคลา้ยปิระมิด โดยหินชั้นบนสุดควรต่อจากทุก
ดา้นมาชนกนัหรือเกือบชนกนัและตอ้งมีเสถียรภาพและความมัน่คงเพียงพอท่ีจะน าบวัยอดมา 



 

 

 
วางซ้อนทับได้อีกโดยไม่พังลงมา  บัวยอดท่ีจะน ามาวาง มีฐานเป็นวงกลมเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 2.20 ม.(จากการตรวจวดั) ดงันั้นพื้นท่ีหินส่วนท่ีจะรองรับบวัยอดตอ้งมีความกวา้ง
เพียงพอ และเม่ือตรวจร่องรอยวางซอ้นทบัในอดีตต าแหน่งของฝุ่ นหินควรสอดคลอ้งกนัดว้ย 
 

                                            
 
รูปท่ี 7 จ านวนหิน 5 กลุ่ม ท่ีตอ้งน ามาจดัวางซอ้นลงบนปราสาทประธานท่ีบูรณะไวเ้ดิม 
 

                          
รูปท่ี 8 หินส่วนบนท่ีบูรณะไวเ้ดิมรอการบูรณะต่อ ตอ้งวิเคราะห์วา่หิน 5 กลุ่มท่ีจดัวางไวน้อกปราสาทจะ
น ามาวางต่อจากส่วนน้ีในรูปแบบใด ขอบดา้นในเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสวดัขนาดได ้3.00 x 3.00 เมตร 



 

 

 
พบแนวทางโดยบังเอญิ 

.....ดว้ยไม่มีความรู้เร่ืองปราสาทหินมาก่อน การวิเคราะห์รูปทรงปราสาทจึงใชว้ิธี
เปรียบเทียบรูปทรงกบัปราสาทประธานในท่ีอ่ืนๆเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
แต่ผา่นเวลาไปเน่ินนานแลว้กย็งัไม่สามารถระบุรูปทรงท่ีแน่นอนได.้...ไม่รู้จะท าอยา่งไรดี....แต่
ละวนัได้แต่เดินดูกองหินหรือไม่ก็เดินวนไปวนมารอบปราสาท......หมดก าลงัใจเอามากๆ
ทีเดียว 

......อยูม่าวนัหน่ึง....ขณะนัง่คิดเพลินๆอยูน่อกปราสาท...เหลือบมองไปท่ีปราสาท
ประธาน.....มีความคิดหน่ึงแวบข้ึนมาว่า.....เอ!...หรือเราจะหลงทางเสียแลว้...การท่ีพยายาม
เทียบเคียงรูปทรงของปราสาทประธานใหเ้หมือนท่ีนัน่....ใหเ้หมือนท่ีน่ี....โดยคิดว่าตอ้งเป็นไป
ตามยุคสมยัของการก่อสร้างเสมอไปนั้น...อาจไม่ถูกตอ้งเสียทั้งหมด....เน่ืองจากความคิดแบบ
นั้นเป็นการยึดถือแต่แนวทางดา้นสถาปัตยกรรมและโบราณคดีแต่เพียงอย่างเดียว......ไม่ได้
ค  านึงถึงหลกัทางวิศวกรรมด้วยเลย....อนัท่ีจริงการจะตั้งหินเรียงซ้อนกนัข้ึนไปจนถึงยอด
บนสุดไดน้ั้นจะอยา่งไรเสียตอ้งใชห้ลกัทางวิศวกรรมดว้ย.....มิฉะนั้นคงตั้งหินไม่ได.้....ตอ้งลม้
พงัลงมาก่อนสร้างเสร็จแน่ๆ.... 

ความคิดเพียงแวบเดียวน้ีเป็นจุดเปล่ียนแนวคิดท่ีผ่านมาโดยส้ินเชิง ตั้งใจทนัทีว่าจะ
ไม่สนใจรูปร่างภายนอกแลว้ แต่จะใหค้วามสนใจกบัรูปร่างภายใน นัน่คือศึกษาลกัษณะการจดั
วางหินเหล่ือมซอ้นกนั ท าอยา่งไรใหหิ้นมาต่อชนกนัท่ีดา้นบน มีสภาพมัน่คงแขง็แรงรองรับบวั
ยอดได ้สรุปแนวคิดวา่ 

 
· รูปทรงดา้นในถูกก าหนดข้ึนจากหลกัทางวิศวกรรม 
· รูปทรงภายนอกเป็นงานสถาปัตยกรรมและโบราณคดี 
โปรดติดตามตอนที ่2 ในคอนกรีตสารฉบับต่อไปนะครับ ... 
 
 

 


