การใช้ โมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการกาหนด
ส่ วนผสมและวิธีการก่ อสร้ างคอนกรีตหลาเพือ่ ป้ องกัน
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1. ทีม่ าของปัญหาการแตกร้ าวในคอนกรีตหลา
ใน การก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคที่สาคัญต่าง ๆ ของประเทศ เช่ น เขื่อน, ทาง
ด่วน และอาคารสู ง ที่มีโครงสร้างคอนกรี ตขนาดใหญ่ หรื อคอนกรี ตหลา (Mass Concrete) ซึ่ ง
มี ก ารเทคอนกรี ต จ านวนมาก ๆ ในระยะเวลาที่ จ ากัด มัก พบปั ญ หาการแตกร้ า วเนื่ อ งจาก
อุณหภูมิของคอนกรี ต ซึ่ งการแตกร้าวนี้ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อโครงสร้าง และเป็ นเหตุให้
อายุการใช้งานของโครงสร้างลง

ความ ร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในคอนกรี ต เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าระหว่า งวัส ดุ ประสานกับ น้ า
เนื่ องจากคอนกรี ตมีค่าการนาความร้อนที่ ต่า ความร้อนที่เกิดขึ้นจึงถูกสะสมไว้ดา้ นในของ
คอนกรี ต และไม่สามารถถ่ายเทสู่ สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
อย่างรวดเร็ ว โดยบริ เวณภายในจะมีการเพิ่มขึ้ นของอุณหภูมิสูงกว่าบริ เวณผิวของคอนกรี ต
เนื่ องจากความร้อนบริ เวณผิวสามารถถ่ายเทสู่ สิ่งแวดล้อมได้ อุณหภูมิที่ไม่เท่ากันนี้ ทาให้เกิด
การขยายตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างบริ เวณภาย ใน และบริ เวณผิวของคอนกรี ต เมื่อคอนกรี ตเริ่ ม
แข็งตัว การขยายตัวที่ไม่เท่ากันนี้จะทาให้เกิดการยึดรั้ง โดยบริ เวณภายในคอนกรี ตจะถูกยึดรั้ง
โดยแรงอัด และบริ เวณผิวของคอนกรี ตจะถูกยึดรั้งโดยแรงดึง ถ้าความเค้นเนื่ องจากการยึดรั้ง
จากแรงดึง มากกว่าความสามารถในการรับความเค้นเนื่องจากแรงดึง(Tensile strain capacity,
TSC) คอนกรี ตจะแตกร้าวได้
การ ป้ องกันการแตกร้าวของคอนกรี ตในโครงสร้างขนาดใหญ่สามารถกระทาได้
หลายวิธี โดยอาจจะพิจราณาเลือกใช้แต่ละวิธี หรื อหลาย ๆ วิธีประกอบกัน ดังนี้
1. ออกแบบโครงสร้ า งของคอนกรี ตที่ จ ะเทให้ เ หมาะสม และใส่ เหล็ ก
เสริ ม (Temperature steel) ในบริ เวณที่ มีความเสี่ ยงสู ง เพื่อช่ วยรั บแรงดึ งที่ จะเกิ ดขึ้น และ
ควบคุมความกว้างของรอยแตกร้าวให้อยูใ่ นค่าที่ยอมรับได้
2. ออกแบบส่ ว นผสมคอนกรี ต ให้ เ หมาะสม โดยใช้ ค อนกรี ต ความร้ อ นต่ า
ที่สุด (Low heat concrete) ลดปริ มาณปูนซีเมนต์ให้ต่าที่สุด และใช้วสั ดุทดแทนซีเมนต์ เช่น เถ้า
ลอย ผงฝุ่ นหิน เป็ นต้น
3. ออก แบบวิธีการก่ อสร้างให้เหมาะสม โดยต้องพิจราณาตั้งแต่ข้ นั เทคอนกรี ต
จนถึงการบ่มคอนกรี ต โดยอาจจะเลือกแบ่งเทเป็ นชั้นบาง ๆ หรื อแบ่งเทเป็ นบล็อค และอาจจะ
พิจราณาใช้วธิ ีการบ่มโดยฉนวน (Insulation curing) ร่ วมด้วย
ใน ปั จจุบนั ได้มีการนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต เลือก
ชนิ ดของวัสดุผสมคอนกรี ต ตลอดจนออกแบบขั้นตอน และวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับ
งานคอนกรี ตหลา [1-5] โดย มีข้ นั ตอน และวิธีการวิเคราะห์ดงั แสดงในรู ปที่ 1 การวิเคราะห์เริ่ ม
จากน าส่ ว นผสมที่ ค าดว่ า จะใช้ เ ทมาท าการค านวณหาปริ ม าณความ ร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ปฏิกริ ยาไฮเดรชัน่ ของซีเมนต์ และปฏิกิริยาปอซโซลานิกของวัสดุปอซโซลาน (ในที่น้ ีได้แก่

เถ้าลอย) ทาการคานวณคุณสมบัติทางความร้อน อันได้แก่ ค่าความร้อนจาเพาะ ค่าการนาความ
ร้อน และค่าสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวเนื่องจากความร้อน และทาการคานวณคุณสมบัติทางกล
อัน ได้แ ก่ ค่ า โมดู ล ัส ของความยืด หยุ่น และค่ า ความสามารถในการรั บความเค้น จากแรง
ดึง (Tensile strain capacity, TSC) ของคอนกรี ต ซึ่ งคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกป้ อนเข้าสู่
โปรแกรมไฟไนท์แ อลิ เ มนต์ (FEM) เนื่ อ ง จากพฤติ ก รรมของคอนกรี ต เปลี่ ย นแปลงตาม
ส่ วนผสม, ชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิตคอนกรี ต และเปลี่ยนแปลงตามอายุของคอนกรี ต โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงอายุตน้ ๆ ดังนั้น คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องแปรผันตามเวลา, ส่ วนผสมของ
คอนกรี ต และชนิดของวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรี ตด้วย

รู ปที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อป้ องกันการแตกร้าวในคอนกรี ตหลา

โปรแกรม FEM จะแบ่งการคานวณออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
1. การคานวณการเคลื่อนที่ของความร้อน (Heat transfer analysis) ใน ขั้นตอนนี้โปรแกรมจะ
ทาการคานวณอุณหภูมิในแต่ละตาแหน่งของคอนกรี ตหลา และผลของอุณหภูมิที่ได้ในขั้นตอน
นี้จะถูกป้ อนเข้าสู่ การวิเคราะห์ในขั้นตอน ต่อไป
2. การวิเคราะห์ทางโครงสร้าง (Structural analysis) ใน ขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะคานวณการ
ขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างกัน รวมถึงความเครี ยด และความเค้นเนื่องจากการยึดรั้งใน
แต่ละจุดของโครงสร้าง
ผลของความเค้นจากแรงดึ งที่ได้จากโปรแกรมจะถูกนามาประเมินโอกาสในการ
แตกร้ า ว โดยจะน ามาเปรี ยบเที ย บกับ ค่ า TSC ของคอนกรี ต ถ้ า การยึ ด รั้ งจากแรงดึ ง
มากกว่า TSC ของคอนกรี ต แสดงว่าคอนกรี ตมีโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวขึ้นได้
2. ตัวอย่ างการวิเคราะห์ การแตกร้ าวในคอนกรีตหลา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พฒั นาขึ้นมานี้ได้ถูกนาไปใช้ประเมินการแตกร้าวที่เกิดขึ้น
จริ งในฐานราก ฐานรากที่มีการแตกร้าวมีขนาด 14 x 63 x 2.8 เมตร มีการแบ่งเทเป็ น 2 ชั้น โดย
ในแต่ละชั้นมีความหนา 1.4 เมตร คอนกรี ตจะถูกบ่มโดยใช้วิธีการบ่มแบบฉนวนเป็ นเวลา 4.6
วัน จากข้อมูลที่ได้จากวิศวกรผูค้ วบคุมงานพบว่า มีรอยร้าวในชั้นที่ 1 โดยพบรอยร้าวในขณะที่
ทาการถอดฉนวนออก ลักษณะของรอยร้าวแสดงในรู ปที่ 2 สาเหตุของการแตกร้าวนี้เนื่องจาก
ผูอ้ อกแบบได้ออกแบบให้ฐานรากต้องการกาลังอัดที่ สูงที่ อายุ 28 วัน เป็ นเหตุ ให้ตอ้ งใช้
ปูนซี เมนต์ในปริ มาณที่สูง ทาให้เกิดความร้อนสู ง และนาไปสู่ การแตกร้าว อีกสาเหตุหนึ่งเกิด
จากการไม่ใส่ เหล็กเสริ มเพื่อควบคุมรอยร้าวบริ เวณผิวบนของ คอนกรี ตที่เทในชั้นที่ 1
ใน โครงการนี้ ได้มีการวัดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในฐานราก ณ บริ เวณกึ่งกลางฐานราก
โดยวัดที่ 3 ความลึกอันได้แก่ 0.2 เมตร จากผิวด้านบน และด้านล่าง และ 0.7 เมตร จากผิว
ด้านบน รู ปที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างผลของอุณหภูมิที่ได้จากคานวณ กับผลที่ได้จาก
การวัด จากกราฟพบว่า เราสามารถทานายอุณหภูมิที่เกิดขึ้ นได้อย่างถูกต้อง การลดลงของ
อุณหภูมิที่ได้จากการคานวณ ณ ตาแหน่ง 0.2 เมตร จากผิวด้านบนภายหลังจาก 4.6 วัน เกิดจาก

การถอดฉนวนที่ใช้ในการบ่ม ทาให้ความร้อนที่ผิวด้านบนถ่ายเทออกสู่ สิ่งแวดล้อมได้ดีข้ ึน
ดังนั้นอุณหภูมิที่ผวิ ด้านบนจึงลดลงอย่างรวดเร็ว
รู ป ที่ 4 แสดงผลการยึดรั้งที่เกิดขึ้น ณ บริ เวณผิวด้านบน, กึ่งกลางความลึก และผิว
ด้านล่าง ผลที่ได้จากการคานวณพบว่าบริ เวณผิวด้านบนและด้านล่างมีการยึดรั้งโดยแรงดึ ง
และบริ เวณกึ่งกลางมีการยึดรั้งโดยแรงอัด และบริ เวณผิวด้านบนมีความเค้นเนื่ องจากแรงดึ ง
เกิดขึ้นสู งที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับ TSC ของ คอนกรี ต พบว่าจากการวิเคราะห์สามารถประเมิน
การแตกร้าวได้อย่างถูกต้องโดยประเมินว่า ฐานรากชั้นที่ 1 จะเกิดการแตกร้าวตั้งแต่ก่อนถอด
ฉนวนที่ใช้ในการบ่ม และความรุ นแรงของการแตกร้าวเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเลิกบ่ม ดังนั้น
จากรู ปที่ 3 และ 4 สรุ ปได้ว่าการวิเคราะห์โดยใช้โมเดล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ
ทานายอุณหภูมิ และโอกาสของการแตกร้าวที่เกิดขึ้นในคอนกรี ตหลาได้อย่างถูกต้อง
การ แตกร้าวในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผูอ้ อกแบบได้ทาการวิเคราะห์ และทาการ
ป้ องกันไว้ก่อน โดยการวิเคราะห์ดว้ ยโมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ส่วนผสม
คอนกรี ต วิธีการก่อสร้าง วิธีการและระยะเวลาในการบ่มที่เหมาะสม ตลอดจนต้องเพิ่มเหล็ก
เสริ มในบริ เวณที่มีความเสี่ ยงสู งเพื่อควบคุมความกว้าง ของรอยร้าว

รู ปที่ 2 รอยร้าวบริ เวณด้านข้างของฐานราก

รู ปที่ 3 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างผลของอุณหภูมิที่ได้จากการวัด และผลที่ได้จากการ
คานวณ

รู ปที่ 4 กราฟแสดงผลการคานวณความเค้นจากการยึดรั้งในคอนกรี ตหลา
3. ตัวอย่ างฐานรากทีไ่ ช้ คอมพิวเตอร์ ซอพแวร์ ในการวิเคราะห์ และป้ องกันการแตกร้ าว
ใน ปั จจุบนั ได้มีการใช้โมเดลและคอมพิวเตอร์ ซอพแวร์ ช่วยในการออกแบบการ
ก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง ค านวณหาส่ ว นผสมที่ เ หมาะสมส าหรั บ การเทฐานราก ในบทความนี้ ข อ
ยกตัวอย่างฐานรากของอาคารสู งแห่งหนึ่ง ปริ มาตรคอนกรี ตที่ใช้เทฐานราก

ประมาณ 12,000 ลบ. ม. แบ่งการเทคอนกรี ตออกเป็ น 7 ครั้ง โดยแบ่งการเทเป็ น 7 บล็อค โดย
เริ่ มเทจาก V1 ถึง V7 ดัง แสดงในรู ปที่ 5 ปริ มาตรการเทสู งสุ ดต่อ 1 บล็อค ประมาณ 2400 ลบ.
ม. และมี ความหนามากที่ สุดเท่ ากับ 3.85 เมตร รายละเอี ยดของการวิเคราะห์แสดงอยู่ใน
บทความซึ่งตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม คอนกรี ตแห่งชาติครั้งที่ 4 [5]
จาก การวิ เ คราะห์ ท าให้ ไ ด้ส่ ว นผสมคอนกรี ต ที่ เ หมาะสม กล่ า วคื อ ได้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงส่ วนผสมคอนกรี ต โดยทาการลดปริ มาณวัสดุประสาน และเพิ่มปริ มาณการแทนที่
ปูนซีเมนต์ ด้วยเถ้าลอย ซึ่ งทาให้ปริ มาณความร้อนที่เกิดขึ้นลดลง และลดอุณหภูมิได้อย่างมาก
ผลการวิเคราะห์ทาให้รู้ตาแหน่งที่จาเป็ นต้องมีการเพิ่มเหล็กเสริ มเพื่อควบ คุมรอยร้าว โดยใน
โครงการนี้ได้มีการเสริ มเหล็กบริ เวณผิวด้านบนของแต่ละบล็อค จากผลการวิเคราะห์ยงั พบอีก
ว่า เมื่อพิจารณาบริ เวณรอยต่อของแต่ละบล็อค ในบล็อคที่มีการเทก่อนจะถูกดึงโดยบล็อคที่เท
ทีหลัง ตัวอย่างเช่น ผิวด้านข้างของบล็อค V2 ถูกดึงโดยบล็อค V5 ดังนั้นจึงทาการการเพิ่มเหล็ก
เสริ มเพื่อควบคุมรอยร้าวในบริ เวณผิวด้านข้างของบล็อคที่ทาการเทก่อนอีกด้วย
กล่าว โดยสรุ ปคือ โมเดลและคอมพิวเตอร์ซอพแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้เป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบส่ วนผสม ขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดถึงตาแหน่งของการ
เสริ มเหล็ ก เพื่ อ ป้ องกั น และค วบคุ มการแตกร้ าวที่ จะเกิ ดขึ้ น ในค อนกรี ตหลา

รู ปที่ 5 ลาดับการเทฐานราก (รู ปด้านบน)
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กำลังรับแรงเฉือนระหว่ ำงรอยต่ อคอนกรีตเก่ ำ
และใหม่ ของหน้ ำตัดรับแรงดัน
ผศ.ดร.สมิตร ส่ งพิริยะกิจ
รศ.อเนก ศิริพำนิชกร

ใน การกาหนดตาแหน่ งการหยุดคอนกรี ตในการเทแผ่นพื้นในทางทฤษฎี วิศวกร
ทุกท่านคงทราบดี อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่สามารถหยุดคอนกรี ตในตาแหน่งดังกล่าวได้ วิศวกร
อาจจาเป็ นจะต้องพิจารณาถึงกาลังรับแรงเฉือนของรอยต่อคอนกรี ตนั้นด้วย
ก่อน ที่จะได้กล่าวต่อไป อยากจะนาสมาชิ กทุกท่านทบทวนถึงกลไกการรับแรง
เฉื อนของหน้าตัดคอนกรี ตเสริ ม เหล็กเป็ นเบื้องต้น คงจากันได้ว่าในองค์อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรับแรงดัดและแรงเฉื อนที่มีเหล็ก เสริ มล่างตามยาวทาหน้าที่รับแรงดึงอันเนื่องมาจากการ
ดัดขององค์อาคารเป็ น หลัก เช่นชิ้นส่ วนของแผ่นพื้น และคานการถ่ายแรง เฉื อนในองค์อาคาร
ประเภทนี้ประกอบด้วย 3 กลไก (เมื่อไม่มีเหล็กลูกตั้งรับแรงเฉื อน) ประการแรกคือผ่านเหล็ก
เสริ มนอน ที่เรี ยกว่า dowel action
กลไก dowel action นี้ เกิดจากแรงปฏิกิริยาต้านทานแรงดัด-ดึง ของเหล็กเสริ มใน
ตาแหน่งที่เกิดแรงเฉื อน ที่ประกอบกันกับการต้านทานการแตกร้าวของคอนกรี ตบริ เวณเหล็ก
เสริ ม โดยอาจกล่าวได้ว่า dowel action เป็ นกลไกที่เกิดขึ้นจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรี ต
กับเหล็กเสริ มนั้นเอง

กลไกที่สองถูกเรี ยกว่า aggregate interlock เป็ น การต้านแรงเฉื อนที่เกิดจากการ
ขัดกันของอนุภาคมวลรวมแต่ละอนุภาคในหน้าตัดขณะ แตกร้าว แรงเสี ยดทานของมวลรวมแต่
ละอนุภาคจะช่วยกันต้านทานแรงเฉือนที่ไหลผ่านหน้าตัด นี้
ส่ วนกลไกที่สาม เป็ นการต้านแรงเฉื อน ของหน้าตัดส่ วนที่อยู่เหนื อแกนสะเทิ น
ของหน้าตัดที่ยงั ไม่แตกร้าวและรับแรง อัดร่ วมอยูด่ ว้ ย รู ปที่ 1 แสดง free body diagramของแรง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

รู ปที่ 1 free body diagram แสดงการถ่ายแรงเฉือนบริ เวณหน้าตัด
จากทั้งสามกลไกตามที่ได้กล่าวมา dowel action จะวิบตั ิก่อนเมื่อหน้าตัดรับแรง
เฉือนถึงความสามารถสู งสุ ด(กาลังระบุ) ของหน้าตัด (Vn) จากนั้นจึงเกิดการวิบตั ิในกลไกที่สอง
และสาม ตามลาดับ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่ผ่านมาในอดีตก็ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้อย่างชัดเจน
ว่า แต่ละกลไกใดจะรับแรงได้เท่าใด
กาลัง รั บแรงเฉื อ นของคอนกรี ต (Vc) จึ ง นิ ย มที่ จะกล่ าวถึ ง ในภาพรวม มากกว่า
ผลรวมของแรงประกอบทั้งสามแรงนี้ เช่น Vc = 0.53 bd
จะเห็นได้จากสู ตรว่าการคานวณค่า Vc ไม่ได้อาศัยกาลังและหน้าตัดของเหล็กนอน
ตามยาว (dowel action) เลย มาตรฐาน วสท 1008-38 ให้สมการข้างต้นเป็ นสมการอย่างง่ายใน

การค านวณหาค่ า Vc แต่ ก็ไ ด้ใ ห้ส มการค านวณที่ ล ะเอี ย ดมากขึ้ น ในกรณี ที่ ต ้อ งการจะที่
พิจารณาถึงปริ มาณปริ มาณเหล็กเสริ มนอนเช่นกัน (โปรดดูขอ้ 4403 ใน วสท 1008-38)
อย่างไรก็ตามในบางมาตรฐานก็พิจารณา dowel action อย่าง ละเอียด นอกจากนี้ยงั
มีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการรับกาลังเฉื อนของหน้าตัดคอนกรี ต เช่ น ความชะลูดของหน้าตัด
ขนาดของหน้าตัด กาลังอัดของคอนกรี ต ปริ มาณเหล็กเสริ มนอน อัตราส่ วนของหน้าตัดต่ อ
ความยาวของคาน เป็ นต้น
มาถึงกาลังรับแรงเฉื อนของคอนกรี ตเก่ าและใหม่ที่เทต่อกัน วสท 1008-38 ได้
กล่ า วถึ ง ไว้ใ นข้อ 4407 เรื่ อ งแรงเฉื อ น-ความเสี ย ดทาน (shear-friction) ประมาณหนึ่ ง
หน้ากระดาษ ซึ่งจะขอสรุ ปคร่ าวๆ ไว้ในที่น้ ี ส่ วนรายละเอียดเชื่อว่าจะไปหาอ่านเองได้
มาตรฐาน วสท กล่าวไว้วา่ “...ให้ ใช้ขอ้ กาหนด 4407 เมื่อเห็นสมควรที่จะพิจารณา
ว่ามีการถ่ายแรงเฉื อนผ่านระนาบที่กาหนดให้ เช่ น รอยร้าวที่มีอยู่หรื อคาดว่าจะเกิดขึ้น ผิวต่อ
ระหว่างวัสดุที่ไม่เหมือนกัน และผิวต่อระหว่างคอนกรี ตที่หล่อในเวลาต่างกัน...”
กลไกการถ่ายแรง เฉื อนแบบ แรงเฉื อน-ความเสี ยดทาน นี้แตกต่างจากการถ่ายแรง
เฉื อนในหน้าตัดคานปกติที่ได้กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือลักษณะของร้อยราวจะถูกกาหนดขึ้น
หรื อสมมุติข้ ึน อย่างชัดเจน เช่นในกรณี ของรอยต่อคอนกรี ตเก่าและใหม่ กาลังรับแรงเฉื อนของ
หน้าตัดนี้ ข้ ึนอยู่กบั แรงเสี ยดทานระหว่างผิวสัมผัสของ คอนกรี ตเมื่ อมี เหล็กเสริ มรั บแรงดึ ง
สร้างแรงบีบ (clamping force) หน้า ตัดทั้งสองเข้าหากัน (ดูรูปที่ 2) ความสามารถในการถ่าย
แรงเฉือน จึงขึ้นอยูก่ บั ความหยาบที่ผวิ คอนกรี ตและขนาดของแรงกดบนผิวสัมผัสเป็ นหลัก

รู ปที่ 2 Model การถ่ายแรงเฉือนแบบ shear-friction
กาลังเฉือนระบุ Vn คานวณได้จากสมการ fVn = m Avf fy
โดยใช้ค่า f เท่ากับ 0.85 และ Avf เป็ น พื้นที่หน้าตัดเหล็กที่ผา่ นระนาบแรงเฉือน ส่ วน fy เป็ น
กาลังครากของเหล็กมีค่าไม่เกิน 4000 กก/ ซม2 และ m เป็ นสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทาน
โดย m สาหรับคอนกรี ตปกติ มีค่าดังต่อไปนี้

คอนกรี ต ที่ ห ล่ อ ติ ด กับ คอนกรี ต ที่ แ ข็ง ตัว แล้ว โดยตั้ง ใจท าให้เ กิ ด ผิ ว หยาบลึ ก
ประมาณ 6 มม ...1.0 คอนกรี ตที่หล่อติดกับคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้วโดยไม่มีผิวรอยต่อที่ทาให้
หยาบ ...0.6 ต่ Vn ต้องมี ค่าไม่ เกิน 0.2 Ac และไม่ เกิน 56Ac ซึ่ งมีหน่ วยเป็ น กิ โลกรั มจากสู ตร
ข้างต้น ทาให้สามารถหาปริ มาณเหล็กเสริ ม Avf ที่ตอ้ งการได้ อย่างไรก็ตาม ความยาวระยะฝัง
เพิ่มของเหล็กเสริ มต้องพอเพียงให้เหล็กสามารถถ่ายแรงดึงจนถึงจุดครากได้
ในกรณี ที่เหล็กเสริ มรับแรงดึงอยูก่ ่อนแล้วเนื่องโมเมนต์ดดั เช่นแผ่นพื้น จะต้อง
เพิ่มเหล็กเสริ มเพื่อสร้างแรงบีบอัดอีกต่างหากด้วย

การเสื่ อมสภาพของโครงสร้ างคอนกรีต
เนื่องจากการปนเปื้ อนคลอไรด์ ในส่ วนผสม
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การเสื่ อมสภาพของโครงสร้ างคอนกรีตเนื่องจากการปนเปื้ อนคลอไรด์ ในส่ วนผสมคอนกรีต
– ความรุนแรงของปัญหา การป้ องกัน และแนวทางการตรวจสอบ

1. ปัญหาการเกิดสนิมเนื่องจากการปนเปื้ อนของคลอไรด์ ในส่ วนผสมคอนกรีต
ปั ญหาการเสื่ อ มสภาพของโครงสร้ างคอนกรี ต อัน เนื่ องมาจากสาเหตุ ต่า งๆนั้น
ได้รับความสนใจจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและดูแลรักษาโครงสร้างต่างๆเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่ วนหนึ่งก็อาจจะเป็ นเพราะว่ามีโครงสร้างคอนกรี ตที่ได้เกิดการเสื่ อมสภาพเป็ น

จานวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ และบางหน่ วยงานก็มีประสบการณ์ว่า
การซ่ อมแซมโครงสร้างนั้นมีความยุ่งยากและ ยังใช้งบประมาณเป็ นจานวนมาก สาเหตุต่างๆ
เหล่านี้ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างคอนกรี ตนั้นย้อนกลับ มาให้ความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกับ
การออกแบบโครงสร้างให้มีความคงทนซึ่งเป็ นจุด เริ่ มต้นของการแก้ไขปัญหา
การ เกิดสนิ มของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตเป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการเสื่ อมสภาพของ
โครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็กซึ่งจะมีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก พฤติกรรมเชิงโครงสร้าง
ความปลอดภัย และอายุการใช้งานของโครงสร้างนั้น ๆ เป็ นอย่างมาก และยังสามารถพบเห็น
ได้อย่างกว้างขวางในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่ ที่อยูใ่ กล้ทะเล หรื อ เขตน้ ากร่ อย
โดย ทั่วไป เหล็ก เสริ ม ที่ อยู่ใ นคอนกรี ตนั้น จะถูก ปกป้ องจากการเกิ ดสนิ ม ด้ว ย
สภาวะด่างของคอนกรี ต ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบเหล็กที่อยู่ในอากาศกับเหล็กที่อยู่ในคอนกรี ต
แล้ว จะพบว่าเหล็กที่อยู่ในคอนกรี ตจะเกิดสนิ มด้วยอัตราที่ชา้ กว่ามาก อย่างไรก็ตามสภาพที่
ปกป้ องเหล็กเสริ มในคอนกรี ตไว้น้ นั จะหมดไปเมื่อ คอนกรี ตสู ญเสี ยความเป็ นด่ าง (ด้วยการ
เกิดคาร์บอเนชัน่ หรื อ Leaching) หรื อมีอิออนที่สามารถทาลายสภาพการป้ องกันการเกิดสนิ ม
(เช่น คลอไรด์อิออน) อยูใ่ นคอนกรี ต
อิออ นของคลอไรด์ในคอนกรี ตนั้นสามารถก่อให้เกิดการขึ้นสนิ มของเหล็กเสริ ม
ในโครง สร้างได้อย่างรวดเร็ ว และในบางกรณี สามารถทาให้เกิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างได้
ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ ปี รู ปที่ 1 แสดง ปั ญหาการเกิดสนิ มในโครงสร้างท่าเทียบเรื อที่อยู่ใน
ชายหาดแห่ งหนึ่ งซึ่ งสภาวะ ดังกล่าวถื อได้ว่าเป็ นสภาวะที่ คลอไรด์จากสภาวะแวดล้อมจะ
สามารถเข้าสู่ โครง สร้างได้รวดเร็วที่สุด

รู ปที่ 1: การเกิดสนิมของท่ าเทียบเรือทีอ่ ยู่ริมชายหาด

รู ปที่ 2: การแตกร้ าวตามแนวยาวอันเนื่องมาจากการขึน้ สนิมในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

รู ปที่ 3: การแตกร้ าวของตอม่ ออาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเกิดสนิมเนื่องจากคลอไรด์น้ นั ไม่ใช่ปัญหาที่พบเห็นได้ใน
โครงสร้างที่อยูร่ ิ มทะเลเท่านั้น รู ปที่ 2 และรู ปที่ 3 เป็ นตัวอย่างปัญหาการเกิดสนิมในโครงสร้าง
ที่ พบในกรณี ที่โครงสร้ างอยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลพอสมควร (มากกว่า 2 กม.) และจากการ
ตรวจสอบก็ไม่พบปริ มาณคลอไรด์ในสิ่ งแวดล้อมที่จะแพร่ เข้าไปในโครง สร้างจนทาให้เหล็ก
เสริ มเป็ นสนิมได้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าปัญหาในโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั ญหาที่
เกิด จากการปนเปื้ อนของคลอไรด์ในคอนกรี ตตั้งแต่ข้ นั ตอนการผลิตคอนกรี ต ซึ่ งอาจจะเป็ น
การปนเปื้ อนของคลอไรด์ใ นน้ า หรื อ ทรายที่ ใ ช้ผ ลิ ต คอนกรี ต หรื อ อาจจะปนเปื้ อนอยู่ใ น
ส่ วนผสม อื่นๆ ก็เป็ นไปได้

2. ความรุนแรงของปัญหาการปนเปื้ อนคลอไรด์ ในส่ วนผสมคอนกรีต
ใน การออกแบบให้โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กให้มีความต้านทานการเกิดสนิม
เนื่ อง จากคลอไรด์น้ นั หลักการสาคัญคื อการควบคุ มปริ มาณคลอไรด์ที่บริ เวณผิวของเหล็ก
เสริ มให้นอ้ ย กว่าปริ มาณวิกฤติของคลอไรด์อิออน (Critical Chloride Content) ที่จะทาลาย
สภาพการป้ องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริ ม ซึ่ งปริ มาณวิกฤตของคลอไรด์อิออนดังกล่าว ณ
ปั จจุ บั น ประมาณค่ า ไว้ ที่ 0.4% โดยน้ าหนั ก ของวั ส ดุ ป ระสานในคอนกรี ต (ซึ่ งมี
ค่าประมาณ 0.05% โดยน้ าหนัก ของคอนกรี ตหากคอนกรี ตมีปริ มาณ ปูนซี เมนต์ 325 กก.ต่อ
ลบ.ม. และมีหน่วยน้ าหนัก 2,500 กก.ต่อลบ.ม.)
ในปัจจุบนั การควบคุมปริ มาณคลอไรด์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญสองส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1: การ ควบคุ มปริ มาณคลอไรด์ปนเปื้ อนเริ่ มต้นในคอนกรี ต ซึ่ งเป็ นการ
ควบคุมไม่ให้ปริ มาณคลอไรด์ในส่ วนผสมคอนกรี ตต่างๆ มีค่าเกินที่กาหนดไว้ (ดูตารางที่ 1)
ส่ ว นที่ 2: การ ควบคุ ม อัต ราการแพร่ ข องอิ อ อนคลอไรด์จ ากสิ่ ง แวดล้อ มให้มี
ปริ มาณจากัด และจะไม่สามารถแพร่ ไปยังตาแหน่งของเหล็กเสริ มได้มากพอที่จะทาลายสภาพ
ป้ องกัน การเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งานที่ตอ้ งการ (Design Service Life) ซึ่ งส่ วนนี้มีวิธีการ
หลัก อยู่ 2 อย่า งคื อ การก าหนดส่ ว นผสมคอนกรี ต ให้มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การแพร่ ข องคลอ
ไรด์ (Chloride Diffusion Coefficient) ไม่มากเกินไป และการกาหนดระยะหุ ้มเหล็กเสริ มให้
มากเพียงพอที่จะปกป้ องเหล็กเสริ มตลอดอายุการใช้งาน

ตารางที่ 1 ปริมาณคลอไรด์ รวมที่ละลายนา้ ได้ ในคอนกรีตทีย่ อมให้
ลักษณะงานก่อสร้าง
(ก) คอนกรี ตอัดแรง
(ข) คอนกรี
ตเสริ มเหล็กที่ขณะใช้งานมีการ
จ
สัมผัสกับคลอไรด์ เช่น กาแพงกันคลื่น
(Sea-Retaining Walls)
(ค) คอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีสภาพแห้ง หรื อ
ขณะใช้งานมีการป้ องกันความชื้น
(ง) การก่อสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กอื่น

ปริ มาณคลอไรด์รวมที่ละลายน้ าได้
สู งสุ ดในคอนกรี ต
(ร้อยละของน้ าหนักวัสดุประสาน)
0.06
0.15

1.00
0.30

จะสั ง เกตได้ว่า หากผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งไม่ มี ค วามระมัด ระวัง เพี ย งพอในการควบคุ ม
ประมาณคลอไรด์ปนเปื้ อนเริ่ ม ต้น (ส่ ว นที่ 1) แล้ว ก็จ ะมี ผ ลทาให้อ ายุก ารใช้ง านจริ ง ของ
โครงสร้างนั้นไม่เป็ นไปตามที่การออกแบบโดยคานึงถึงความคงทน (ส่ วนที่ 2) นอกจากนี้หาก
ปริ มาณคลอไรด์ปนเปื้ อนเริ่ มต้นมีค่าเกิน 0.4% โดย น้ าหนักของวัสดุประสาน ก็จะทาให้เหล็ก
เสริ มซึ่ งตามปรกติควรได้รับ การปกป้ องจากความเป็ นด่ างของคอนกรี ต พร้อมที่จะเกิดสนิ ม
ทันที่หลังจากการเทคอนกรี ต ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวเราอาจจะพบรอยร้าวอันเนื่ องมาจากการเกิด
สนิ มได้ใ นระยะ เวลาอัน สั้น (น้อ ยกว่า 3 ปี หากมี ส ภาวะความชื้ น และปริ ม าณออกซิ เจนที่
เหมาะสม)
ด้วยเหตุน้ ี การควบคุมปริ มาณคลอไรด์ปนเปื้ อนเริ่ มต้นในคอนกรี ตจึงเป็ นขั้นตอน
ที่จาเป็ นอย่างยิง่ เมื่อพิจารณาถึงความคงทนของโครงสร้าง

3. เทคนิคและวิธีการในการควบคุมปริมาณคลอไรด์ ปนเปื้ อนเริ่มต้ นในคอนกรีต
ด้วย ความสาคัญ ของการควบคุ มปริ ม าณคลอไรด์ปนเปื้ อนเริ่ ม ต้น ในคอนกรี ต
ดังกล่าวข้าง ต้น ผูอ้ ่านทุกท่านคงมีความเห็นพ้องกับผูเ้ ขียนว่าควรมีการตรวจสอบปริ มาณคลอ
ไรด์ ดังกล่าวก่อนที่จะนาคอนกรี ตที่ผสมได้ไปใช้เท ในขณะที่หลายท่านอาจจะยังมีขอ้ สงสัยว่า
จะสามารถทาการตรวจสอบปริ มาณคลอไรด์ ได้อย่างไร
ทั้งนี้ การตรวจสอบควบคุ มปริ มาณคลอไรด์ปนเปื้ อนนั้น ควรทาการตรวจสอบ
ปริ ม าณคลอไรด์ป นเปื้ อนในวัส ดุ ผ สมคอนกรี ต แต่ ล ะประเภท (เช่ น น้ า ทราย หิ น และ
ปูนซี เมนต์) ล่วงหน้าก่อนที่จะนาวัสดุ ดงั กล่าวมาผสมคอนกรี ต ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะเก็บตัวอย่าง
วัสดุเพื่อทาการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ ทั้งนี้วิศวกรควบคุมงานจะต้องทาการเก็บตัวอย่างที่
ตรงกับวัสดุ ที่จะใช้จริ ง และต้องมีการเผื่อเวลาสาหรับการทดสอบไว้ล่วงหน้า เมื่อได้ผลการ
ทดสอบปริ มาณคลอไรด์ในแต่ ละวัสดุ ประกอบกับข้อมูลอัตราส่ วนผสมของคอนกรี ต ก็จะ
สามารถคานวนได้วา่ คอนกรี ตที่จะผสมออกมานั้นมีปริ มาณคลอไรด์ตามที่กาหนดหรื อไม่
การ ตรวจสอบปริ มาณคลอไรด์ในวัสดุผสมคอนกรี ตจะทาให้วิศวกรสามารถทา
การเลือกวัสดุ ที่เหมาะสมได้ก่อนที่จะผสมคอนกรี ตจริ ง อย่างไรก็ตามหากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
ปริ มาณคลอไรด์ภายหลังจากที่ทาการผสม คอนกรี ตเสร็จแล้ว เราก็ยงั สามารถทาการตรวจสอบ
ปริ มาณคลอไรด์ปนเปื้ อนในคอนกรี ตสดที่ผสมเสร็ จ แล้วได้โดยใช้ชุดอุปกรณ์ทดสอบทางเคมี
เช่น ชุดอุปกรณ์ Hach Chloride Drop Count Tritator (รู ปที่ 4) หรื อ ชุดอุปกรณ์ Hach Quantab
Chloride LR Test Strips (รู ปที่ 5) โดยทาการเก็บตัวอย่างคอนกรี ตสด 5 กรัม (ซึ่ งอาจจะเลือก
เฉพาะส่ วนที่เป็ นมอร์ตา้ ร์) มาทาการทดสอบตามวิธีการของชุดอุปกรณ์แต่ละแบบ

รู ปที่ 4: ชุดอุปกรณ์ Hach Chloride Drop Count Tritator [3]

รู ปที่ 5: ชุดอุปกรณ์ Hach QuanTab Chloride LR Test Strips [4]

ชุ ด อุปกรณ์ตรวจวัดประมาณอิออนคลอไรด์ดงั กล่าวนั้นเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจ สภาวะแวดล้อมในงานเกษตรกรรมเป็ นหลัก แต่ ก็สามารถน ามาใช้ประยุกต์ก ับงาน
คอนกรี ตได้เป็ นอย่างดี โดยราคาก็อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 50 บาทต่อการวัด 1 ครั้งเท่านั้น จึงถือ
ได้วา่ เป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าเพื่อที่จะให้ได้โครงสร้างที่มีความคงทนตามที่ตอ้ งการ
เป็ น ที่น่าเสี ยดายที่ การตรวจสอบปริ มาณคลอไรด์ดงั ที่อธิ บายไว้ขา้ งต้นไม่เคยมี
การปฏิบตั ิในประเทศ ไทย ทาให้เกิดปั ญหาในโครงสร้างดังที่แสดงให้เป็ นในรู ปที่2 และ 3 ซึ่ ง
เป็ นปัญหาที่พบเห็นได้เป็ นประจาในประเทศไทย
4. วิธีการตรวจสอบปัญหาเหล็กเสริมเป็ นสนิมอันเนื่องมาจากคลอไรด์
ใน กรณี ที่เกิ ดปั ญหาการเกิ ดสนิ มขึ้นในโครงสร้างแล้ว ขั้นตอนที่จาเป็ นคือการ
จาแนกว่าการเกิดสนิ มนั้นเกิดเนื่ องมาจากกลไกการ เสื่ อมสภาพแบบใด การจาแนกรู ปแบบ
ความเสี ยหายหลักช่ วยให้สามารถออกแบบวิธีการซ่ อมแซมและเลือก วัสดุ ซ่อมที่เหมาะสม
สาหรั บการเสื่ อมสภาพแต่ละประเภทได้ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของโครงสร้างที่เกิ ด
ปั ญหาจะสามารถช่ วยให้ผตู ้ รวจสอบ สามารถคาดการณ์ได้คร่ าวๆว่าปั ญหาของโครงสร้างนั้น
มาจากสาเหตุใด แต่การพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถเชื่อถือได้ใน
บาง กรณี ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบละเอียดโดยการวิเคราะห์ทางเคมี
วิธี การตรวจสอบว่าการที่เหล็กเสริ มเป็ นสนิ มในโครงสร้ างนั้นมีสาเหตุ มาจาก
ปริ มาณ คลอไรด์หรื อไม่ จะต้องอาศัยการเจาะเก็บผงตัวอย่างคอนกรี ตจากโครงสร้างดังแสดง
ในรู ปที่ 6 โดย ซึ่ งผูท้ าการเจาะต้องหลีกเลี่ยงเหล็กเสริ มโดยทาการตรวจหาตาแหน่ งของเหล็ก
เสริ ม และต้องแยกตัวอย่างผงคอนกรี ตตามระยะห่ างจากผิวโครงสร้าง ตัวอย่างคอนกรี ตที่เก็บ
ได้สาหรับแต่ ละระยะความลึ ก ต้องถูกเก็บในถุ งพลาสติกและระบุ ตาแหน่ งของผงตัวอย่าง
คอนกรี ตแต่ละชุดอย่างชัดเจน เพื่อนาไปทาการไตรเตรชัน่ ในห้องปฏิบตั ิการ

รู ปที6่ : วิธีการเจาะและเก็บผงตัวอย่ างจากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

รู ปที่ 7: การกระจายตัวของคลอไรด์ ออิ อนทีแ่ พร่ มาจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก

รู ปที่ 8: การกระจายตัวของคลอไรด์ ออิ อนทีม่ าจากการปนเปื้ อน
เพื่ อที่ จ ะอธิ บายผลการตรวจสอบที่ ไ ด้ในกรณี ที่แ ตกต่ า งกัน ผูเ้ ขี ย นขออนุ ญ าติ
ยกตัวอย่างรู ปที่ 7 และ รู ปที่ 8 ซึ่ งเป็ นการกระจายตัวของคลอไรด์อิออนที่ผเู ้ ขียนสามารถวัดได้
จากตัวอย่างโครงสร้างจริ งที่เคยตรวจสอบมา โดยโครงสร้างในรู ปที่ 7 เป็ นโครงสร้างที่ยงั ไม่มี
ปั ญหาการเกิดสนิ ม ในขณะที่ โครงสร้ างในรู ปที่ 8 นั้นเกิดสนิ มขึ้นแล้ว (ระยะคอนกรี ตหุ ้ม
เหล็กของทั้งสองโครงสร้างมีค่าประมาณ 50 มม.) จะเห็นได้ว่าผลการตรวจสอบในรู ปแบบนี้
สามารถช่วยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงสร้างได้อย่างมาก
ในกรณี ของรู ปที่ 7 เนื่ องจากปริ มาณความเข้มข้นของคลอไรด์ มีค่าสู งที่บริ เวณผิว
โครงสร้างและปริ มาณคลอไรด์ที่ระยะ 5 ซม.จากผิวมีค่าเพียงประมาณ 0.01%โดย น้ าหนักของ
คอนกรี ตเท่านั้น การกระจายตัวของคลอไรด์ที่พบทาให้เราทราบว่าโครงสร้างดังกล่าวได้รับ
คลอไรด์ จากการแพร่ มาจากสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก และปริ มาณคลอไรด์ปนเปื้ อนเริ่ มต้นนั้นมีค่า

ไม่ เกิ น 0.01% โดย น้ าหนักของคอนกรี ต ทั้งนี้ จากข้อมู ลที่ ได้ เราจะสามารถคานวนได้ว่า
โครงสร้างดังกล่าวจะเริ่ มมีปัญหาการเกิดสนิ มภายหลัง จากการตรวจสอบนี้ กี่ปี และสามารถ
วางแผนการปกป้ องโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม
ในกรณี ของรู ปที่ 8 การกระจายตัวของคลอไรด์น้ นั มีค่ามากที่สุดที่ตาแหน่งที่ลึกเข้า
ไปในโครงสร้าง (ประมาณ 0.2% โดยน้ าหนักของคอนกรี ตที่ระยะ 50 มม.) และมีค่าลดลงเมื่อ
ใกล้ผิวมากขึ้น ลักษณะการกระจายตัวแบบนี้แสดงให้เห็นถึงปั ญหาการปนเปื้ อนของคลอไรด์
จากวัสดุ ที่ใช้ผสมคอนกรี ต ค่าความเข้มข้นของคลอไรด์ที่ลดลงบริ เวณใกล้ผิวโครงสร้างนั้น
เป็ นผลจากการที่ ความเข้มข้นของคลอไรด์ในโครงสร้างนั้นสู งกว่าคลอไรด์ที่สิ่งแวดล้อมจึง
เกิด การแพร่ ของคลอไรด์ออกจากโครงสร้าง
จะ เห็ นได้ว่า การกระจายตัว ของคลอไรด์อิ ออนที่ ได้จากการวิเคราะห์ทางเคมี
สามารถช่ วยให้เรา จาแนกปั ญหาการเสื่ อมสภาพจากคลอไรด์ได้ว่าเป็ นคลอไรด์ที่มาจากการ
ปนเปื้ อนของ วัสดุผสมคอนกรี ตตั้งแต่ตน้ หรื อ การแพร่ ของอิออนคลอไรด์จากภายนอกเข้าสู่
โครงสร้างได้เป็ นอย่างดี
5. ข้ อเสนอแนะ
ผู ้ เขียนอยากเสนอแนะให้การตรวจสอบปริ มาณคลอไรด์เริ่ มต้นในคอนกรี ตสด
ก่อนการเท เป็ นข้อบังคับเพื่อปฏิบตั ิในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพคอนกรี ตสด โดยให้ทดสอบ
ในเวลาเดี ยวกับการทดสอบค่ายุบตัวและการเก็บตัวอย่างคอนกรี ตเพื่อ ทดสอบกาลังอัดเพื่อ
ป้ องกันมิให้เกิดกรณี โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กเสี ยหายเนื่องจากการปนเปื้ อนของคลอไรด์
ในส่ วนผสม คอนกรี ตขึ้นอีกในอนาคต
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รอยร้ าว นั้น..........สาคัญนะคร๊ าบ
“(ว่าที่) นายช่ างโอม”
ถ้าคุณยังจาผมได้......ผม “(ว่าที่) นายช่างโอม”ไงครับ...........คนที่มีหวานใจชื่ อยัย
แก้ว แถมมีบดั ดี้ ตวั ป่ วนชื่ อนายอามที่เป็ น คู่แฝด “ว่าที่นายช่ าง” เหมือนกัน.......ตาแหน่ ง “ว่า
ที่” ทาให้พวกเราโดน “เรี ยกใช้” อยู่บ่อย ๆ…….ก็อาจารย์นนั่ แหละครับ มีอยู่วนั นึ ง มีอาจารย์
พิเศษมาบรรยายให้พี่พี่ (ปริ ญญาโท) เค้าฟั ง หลังจากทาหน้าที่ “เด็กเสริ ฟ” (กาแฟ) เสร็ จ ผม
เก๊าะเลยแปลงร่ างเป็ น “ว่าที่” แอบฟั งอยู่หลังห้อง ก็....แหม..สไลด์ของอาจารย์เค้าน่ าสนใจมัก่
ๆ เล๊ย ผมเก๊าะเลยเก็บมาฝอยให้คุณฟังเล่น ๆ .....
แหม......ผมเพิ่งรู ้วา่ จ้าพระเอกคอนกรี ตของเราที่ใช้เป็ นโครงสร้างเนี่ยะ.... เค้ามีการ
แตกร้ า ว เป็ นปกติ ข องชี วิต ....เกิ ด ขึ้ น ได้ท้ งั ตอนที่ ค อนกรี ต ยัง สดอยู่. ....แล้ว ก็ท้ งั ที่ แ ข็ง ตัว
แล้ว นอกเหนือไปจากรอยร้าว จิ๋ว ๆ ในเนื้ อคอนกรี ตที่เป็ นธรรมชาติที่เค้าเรี ยก microcrack ไง
ครับ สาหรับเจ้านี่ ผมไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่ เพราะพระเอกของเราเค้าประกอบด้วยเพสต์.....
(ปูนซีเมนต์กะน้ าไงครับ) แล้วก็หินกะทรายเป็ นหลัก เจ้าเพสต์กะพวก “filler” หิ นกับทรายพวก
นี้ เ ค้า ยืด หดตัว ไม่ เ ท่ า กัน จริ ง ๆแล้ว เจ้า เพสต์นี่ เ ค้า หดตัว ได้ต้ งั เยอะ ขณะที่ หิ น กะทรายเค้า
เกือบจะอยูเ่ ฉยๆ….เพราะฉนั้น มันเก๊าะต้อง “ร้าว” แหง ๆ แต่รอยร้าวจิ๋ว ๆ พวกนี้อยูภ่ ายในเนื้อ
คอนกรี ตแถมถ้าคอนกรี ตรับน้ าหนักไม่มาก เกิดหน่วยแรงน้อย ๆ เจ้ารอยร้าวพวกนี้ไม่ค่อยมีผล
หรอกครับ แต่ถา้ เกิดหน่วยแรง ซัก....50 เปอร์เซ็นต์ ของค่ากาลัง ประลัยละก็.......รอยร้าวจิ๋ว ๆ
พวกนี้จะค่อย ๆ รวมตัวร้าวต่อเข้าไปใน “matrix” .....ที่ทาให้พฤติกรรมของคอนกรี ตเริ่ มไม่เป็ น
เส้นตรงไงครับ

แต่รอยร้าวที่มกั จะทาให้นายช่ างทั้งหลาย “ปวดร้าว” เนี่ ยะ เป็ นผลมาจากสารพัด
สาเหตุ ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง การให้รายละเอียดเหล็กเสริ ม การออกแบบส่ วนผสม
คอนกรี ต การทางานคอนกรี ตว่าเป็ นยังไง มีการควบคุมคุณภาพดีมยั๊ แถมหลังเทเสร็ จมีการบ่ม
ด้วยอ๊ะเปล่า….. บ่มพอไหม นอกจากนั้นตอนใช้งานล่ะ เป็ นยังไง ใช้งานผิดจากที่ออกแบบละ
เปล่า หรื อ พระเอกคอนกรี ตของเรา เค้าอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไง........พวกนี้ มีผลต่อโอกาส
การแตกร้าวหมดล่ะครับ….
รอยร้ า วพวกนี้ มี ต้ ัง แต่ ร้ า วบาง ๆ ชนิ ด ต้อ งแว่ น ขยายส่ อ ง ไปจนถึ ง “ร้ า วและ
แตก” ขนาด กว้างมัก่ ๆ ชนิ ด เอานิ้วจิ้มได้........... รอยร้าวพวกนี้ บางชนิ ดก็ไม่ค่อยสาคัญ แต่
รอยร้ าวบางอย่างอาจจะเป็ นตัวชี้ บอกว่าโครงสร้างกาลังมี ปัญหาสาคัญ จ้า.................นี่ คือ
สาเหตุที่อาจารย์เค้าต้องมาบรรยาย ให้พี่ ๆ นายช่างฟั ง อ๋ อ พี่พวกนี้เค้าจบไปแล้วละครับ แต่เค้า
ขยันเลยมาเรี ยนปริ ญญาโทต่อไงครับ
เจ้ารอยร้าวพวกนี้อาจแบ่งเป็ นพวกใหญ่ ๆ ได้ 4 อย่าง คือพวกที่รุนแรง แล้วก็บอก
ให้รู้วา่ อาคาร หรื อองค์อาคารนั้นกาลัง “มีปัญหา” จ้ะ พวกนี้จดั เป็ นรอยร้าวทางโครงสร้าง พวก
ที่สองเก๊าะคือ พวกที่อาจทาให้เกิดปัญหาในด้านความปลอดภัยที่จะลดลงในระยะยาว เนื่องจาก
การเกิดสนิ มของเหล็กเสริ ม พวกที่สาม เป็ นรอยร้าวที่ทาให้โครงสร้างนั้น ใช้งานไม่ได้เต็มที่
หรื อ สู ญเสี ยการใช้งานไป..........เก๊าะอย่างถังน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กไงครับ ถ้าร้าวและรั่ว...
น้ า ซึ ม ออกมาได้ จะเรี ย กว่ า ใช้ง านได้ย งั ไง๊ พวกที่ สี่ คื อ รอยร้ า วไม่ ค่ อ ยส าคัญ แต่ ท าให้
อาคาร “ไม่สวย” เจ้าของอาคาร “ปวดร้าว” ทุกที ตอนมองเห็น อะไรเทือกนั้น
เห็ น ไหมครั บ สามกรณี แ รก นี่ ส าคัญ มั่ก มั่ก ต่ อ ความปลอดภัย แล้ว ก็ ก ารใช้
งาน ส่ วนกรณี หลังนี้ มีผลแต่ทาให้ เจ้าของเป็ นโรค “ หัวใจ” (สลาย) ได้เร็ วขึ้นเท่านั้นแต่แค่
สามข้อนี่ เก๊าะต้องทาให้ “ นายช่าง” ทั้งหลายต้องมานัง่ ฟั งอาจารย์เค้าบรรยายอย่างหน้าดาคร่ า
เครี ยดกันแล้ว
ตัวอย่างของรอยร้าวที่อาจารย์เค้าจัดว่าเป็ นตัวชี้ บอกถึง “ปั ญหา” ทาง โครงสร้าง
เก๊าะอย่างรอยร้าวเป็ นรู ปตัวยู ตรงบริ เวณกลางคานที่อาจจะเป็ นสัญญาณ แสดงว่า.........สงสัย
เหล็กเสริ ม ที่เสริ มไว้จะอาจไม่พอสาหรับการรับน้ าหนัก..........หรื อรอยร้าวเป็ นแนว เอียง 45
องศา บนผนังที่อาจจะบอกถึง การทรุ ดตัวไม่เท่ากันของฐานราก.........ด้านที่ทรุ ดมากกว่า เก๊าะ

จะดึงส่ วนที่ทรุ ดน้อยกว่า เลยทาให้หน่ วยแรงที่เกิดขึ้นเกินค่าที่วสั ดุจะรับได้ ผลเก๊าะ คือ การ
แตกร้าวของผนัง......พวกนี้ไม่แก้ไม่ได้นะคร๊ าบ
รอยร้าวประเภทที่สองเนี่ยะ ตัวรอยร้าวเองไม่ค่อยเท่าไหร่ หรอกครับ แต่ถา้ ทิ้งไว้ไม่
แก้ไข เก๊าะจะกลายเป็ น “Gateway” หรื อ ทางผ่านให้พวกไม่ประสงค์ดี ปรารถนาร้าย อย่างพวก
ไอเกลือ หรื อความชื้น เดินทางเข้าไปในเนื้อคอนกรี ตได้ง่าย ๆ ............แล้วเลยทาให้เหล็กเสริ ม
เป็ นสนิ ม......เค้าเก๊าะเลยมีคาถามว่า ........เอ...........การเกิดสนิ มเนี๊ ยะ น่ าจะควบคุมได้นา ถ้า
ควบคุมความกว้างของรอยร้าวได้...เค้า “ประมาณว่า” ถ้ารอยร้าวกว้าง พวกผูไ้ ม่ประสงค์ดี ก็
น่าจะแทรกซึมเข้าไปในคอนกรี ตได้เร็วขึ้นไงครับ
............ขนาดพวก Code ต่ า ง ๆ ที่ เ ค้า ใช้ออกแบบ เค้า ยัง กาหนดสู ตรสาหรั บหา
ความกว้างของรอยร้าวไว้เลยละครับ วัตถุ ประสงค์เก๊าะ คือ เค้าตั้งใจจะเอาไว้ควบคุมการเกิด
สนิ ม น่ ะ ครั บ......แต่ อ ันนี้ เ ก๊า ะจริ ง มัง่ ไม่ จ ริ ง มัง่ .......อย่า งที่ เค้าพบว่า ถ้ารอยร้ า วแคบกว่า
0.3 มม. ละก็ ไม่วา่ รอยร้าวนั้นจะตั้งฉากกับเหล็ก หรื อ ร้าวตามแนวยาวของเหล็กละก็ โอกาสที่
จะเกิดสนิ มก็จะน้อยลงเยอะ แต่ เค้ามีงานศึกษาอีกแยะ ที่ยืนยันว่าถ้าเป็ นรอยร้าวที่ต้ งั ฉากกับ
เหล็กเสริ มละก็ยงั ไม่พบความเกี่ยว ข้องระหว่างความกว้างของรอยร้าว กับความเสี ยหายจาก
การเกิดสนิ ม (1,2) ......เรื่ องของเรื่ องเก๊าะ คื อ ธรรมชาติ ของ รอยร้าวกะเกิดสนิ มเนี่ ยะมัน
ซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้ความสัมพันธ์อนั นี้มากาหนดไงครับ
รอยร้าวประเภทที่สาม พวกนี้ สาคัญมากสาหรับโครงสร้างที่เค้าต้องการให้ “กัน
ซึม” อย่างพวกถังน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อ พื้นดาดฟ้ าไงครับ พวก Code ที่ใช้ออกแบบเค้าก็
เลยกาหนดความกว้างของรอยร้าวมากที่สุด สาหรับ ออกแบบเหล็กเสริ มที่รับแรงดึง หรื อแรง
ดัด...อย่าง ถ้าโครงสร้างพื้นอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรื อรุ นแรงมาก ๆ ละก้อ.....มากที่สุด
คือ 0.2 มม. ครับ มีนกั วิจยั บาง คน (3) เค้าพบว่าถ้าโครงสร้างนั้นยังไม่ได้เปิ ดใช้งานและอยูใ่ น
สภาพที่ เหมาะสมแถม รอยร้ าวค่ อ นข้างแคบ คื อแคบกว่า 0.2 มม. ละก้อ รอยร้ าวเค้าจะ
ซ่ อมแซมตัวเองได้ และการรั่วซึ มก็จะหยุดลงได้… เค้าสรุ ปว่าการ “ซ่ อม”แบบนี้ เป็ นผลจาก
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ต่อเนื่ องและการตกตะกอนของแคลเซี ยมคาร์ บอเนต มาอุดปิ ดรอย
ร้าวไงครับ

ส่ วนรอยร้าวประเภทที่สี่ คือพวกที่ทาให้อาคารดู “ขี้เหร่ ............เนะ” ภาษาญี่ปุ่น
คิเรนะ แปลว่า สวย แต่ ถ้าภาษาไทยสาเนียงคล้าย คล้าย กัน มีความหมายตรงกันข้ามเล๊ย..... มี
คนพยายามบอกว่า ถ้ารอยร้าวกว้างไม่เกิน 0.3 มม. เก๊าะ พอจะยอม ๆ กันได้แต่ในกรณี น้ ี ไม่
ค่อยมีกฏเกณฑ์ตายตัวหรอกครับ ว่ากว้างเท่าไหร่ ถึงไม่สวย ถ้าเป็ นบ้านพวกพอค้าเพชร เค้า
อาจจะกาหนดด้วยแว่นขยายก็วา่ ได้….เรื่ องนี้มีจริ งๆ นะคร๊ าบ
ที่ พูดมาตั้งยาวเนี่ ย........เป็ นแค่ เกริ่ นถึ งประเภทของรอยร้ าวเท่ านั้นนะครั บ แค่
ประเภทเนี่ ย ก็มีหลากหลายความเห็ นอี กเหมื อนกัน…อย่าง เช่ นบางกลุ่ ม เค้าอาจจัดเป็ น 2
ประเภทเท่านั้นคือ รอยร้าวทางโครงสร้างกับรอยร้าวที่ไม่ใช่ สาเหตุทางโครงสร้าง.....เหมือน
กาปั้ นทุบดิ นไหมครับ........เรื่ องของรอยร้าวเนี่ ยยังมีอีกยาว เช่ น เอ๊.........มันเกิดได้ยงั ไง เกิด
แล้วจะเป็ นยังไง......... จะรู ้ได้อย่างไรว่ามันอันตรายใหม จะซ่อมยังไง จะใช้อะไรซ่อม.......พวก
นี้สาคัญนะครับ เพราะถ้าไม่รู้ให้แจ่มแจ้งแดงแจ๋ ละก็ ซ่ อมแล้วบางทีไม่หายหรอกครับ เรื่ องนี้มี
อีกเยอะคุณ คุณต้องหาอ่านหาความรู ้เพิ่มเติม เอง....เพราะถ้าเขียนยาวกว่านี้ เก๊าะจะกลายเป็ น
ตาราไป….ขอหยุดแค่น้ ี พอเป็ นน้ าจิ้มให้คุณ คุณ อยากรู ้ต่อนะคร๊ าบ
อ้อ........ผมมี ข่าวมาบอก เรื่ องรอยร้ าวเนี่ ยะทางสมาคมคอนกรี ตไทย เค้าก็เห็ น
ความสาคัญไม่แพ้คุณคุณละครับ เค้าอยากให้คอนกรี ตโครงสร้างอยูน่ าน ๆ ใช้งานได้เยีย่ มยอด
ปลอดภัย แถมสวยซะไม่มี เค้า ก็เลยมีโครงการจัดอบรมเรื่ องรอยร้าวที่พูดรายละเอียดตั้งแต่ตน้
จนจบ แถมรู ปประกอบอี กเพี ย บ ชนิ ด ที่ คุ ณ คุ ณ ฟั ง แล้ว อาจจะต้อ งอ้า ปากค้า ง.......ตบอก
ผาง อุทานว่า รู ปนี้คล้ายๆ รอยร้าวที่บา้ นเล๊ย .............แย่แล้ว!!!!
ลองมาฟังกันนะคร๊ าบ เพราะ........รอยร้าวนั้น............สาคัญจริ งๆ ครับ… รายละเอียดการอบรม
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2552 นี้ โดยสามารถดุรายละเอียดเพิมเติมได้จากwww.thaitca.or.th .........
ขอให้โชคดี อย่า “ปวดร้าว” เพราะรอยร้าวนะครับ
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ปราสาทหินพนมวัน......สร้ างไม่ เสร็จ
จริงหรือ.......ตอนที่ 1
ธเนศ วีระศิริ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ตอนที่ 1
มี เ รื่ อ งเล่ า ของชาวบ้า นเกี่ ย วกับปราสาทหิ น พนมวัน ว่า เกิ ด จากการแข่ ง ขัน กัน
ระหว่างฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงในการสร้างปราสาทหิ น ผูเ้ ขียนได้รับฟั งมาก่อนหน้านี้ บา้ งแล้ว
แต่มาพบเรื่ องเล่าที่ขยายความชวนให้อ่านติดตามใน www.OKNation.net/blog/voranai จึงได้
ตัดตอนเนื้อหาบางส่ วนมาเกริ่ นนา เนื้อความมีวา่
"....เมื่อกาลครั้งหนึ่ง ที่ผชู ้ ายกับผูห้ ญิงเริ่ มมีความบาดหมาง ไม่เข้าใจและทะเลาะ
กันบ่อยครั้ง ความรั กเริ่มห่ างหาย เพราะเหตุดว้ ยผูช้ ายชอบวางอานาจ ทาตัวเป็ นเจ้านาย ถือว่า
ตัวมีร่างกายกายาและกาลังที่แข็งแรงกว่า
เมื่ออดรนทนไม่ไหวหนักเข้าฝ่ ายหญิง จึงประกาศขอประลองกาลัง ท้าทายฝ่ ายชาย
ด้วยการแข่งขันสร้าง "ปราสาทหิน"
.
ฝ่ ายชายก็รับคาท้า โดยสัญญาว่าถ้าฝ่ ายชายพ่ายแพ้ ก็จะยอมเป็ นเบี้ยล่างให้เหมือนวัวเหมือน
ควาย แต่ถา้ ฝ่ ายหญิงเป็ นฝ่ ายแพ้ ก็จะต้องเป็ นนางทาสประจาบ้านไปตลอดกาล (ซึ่ งปกติกค็ ล้าย
ๆ อยูแ่ ล้ว)
.
ทั้งสองฝ่ ายตกลงว่า ถ้าฝ่ ายใดสร้างปราสาทหิ นเสร็ จก่อน ก็จะต้ องส่ งสั ญญาณโดยปล่ อยโคม
โลมขึน้ สู่ ท้องฟ้าให้ อกี ฝ่ ายเห็น

.
ฝ่ ายหญิงก็รู้ตวั ดีวา่ ศึกประลองกับชายครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก จึงขอไปสร้างปราสาทในที่ไกลบ้าน
โดยอ้างว่า ถ้ าผู้ชายอยู่ใกล้จะทาให้ เสี ยเปรียบ เพราะจะได้ ยนิ คานินทาว่ าร้ าย ถากถางตลอดเวลา
พาลทาให้ เสี ยกาลังใจ !!!
.
ฝ่ ายหญิงจึงรวมตัวกันทั้งหมู่บา้ นเดินทางไปยังเมืองพิมาย แล้ วก็เริ่มสร้ างปราสาทหินพิมายขึน้
อย่ างใหญ่ โต
.
ฝ่ ายชายที่อยูใ่ นหมู่บา้ นก็เร่ งสร้างปราสาทหิ นพนมวันที่มีขนาดเล็ก เพราะไม่ รู้ จะสร้ างใหญ่ ไป
ทาไม ไม่ ได้ ตกลงเรื่องขนาดเอาไว้ นี่หว่ า เพียงยกแรกฝ่ ายชายก็เป็ นต่อหลายขุมเพราะผู้หญิงทา
อะไรคิดมาก ชอบคิดเล็กคิด น้ อย ไม่ ป ระมาณตัว ไม่ ชอบวางแผน ปราสาทหิ นเลยออกมา
ใหญ่ โต
.
ฝ่ ายหญิงก็ละเมียดละไมในการแกะสลัก ฝ่ ายชายก็สร้างไปถมไป ก่อไปจนถึงยอดก่อนแล้วกะ
ว่าจะกลับมาแกะสลักทีหลัง
ฝ่ ายชายสร้ างปราสาทหินพนมวันขึน้ ไปถึงยอดอย่ างรวดเร็ วและแกะสลักบัวกลุ่ม
ยอดปราสาทให้ สวยงามเป็ นอันดับแรก เพื่อประกาศศักดาข่มขวัญ ซึ่ งก็ได้ผล ฝ่ ายหญิงเห็นยอด
ปราสาทก่อขึ้นมาก็ให้ตกใจ เสี ยขวัญกันใหญ่ ก็ผชู ้ ายเขาร่ วมมือร่ วมใจกัน งานนี้ ฝ่ายหญิงเรา
เสร็จแน่ ๆ
.
แต่ ในหมู่ของสตรีกม็ สี ติปัญญาเป็ นอาวุธทีส่ าคัญ พวกเธอจึงปรึ กษากันว่า เราพลาดมากันแล้วที่
ก่อปราสาทใหญ่จนเกินไป ฝ่ ายชายอีกไม่กี่วนั ก็คงจะสร้างเสร็ จ จึงคิดออกอุบาย สร้ างโครงไม้
ขึน้ เป็ นยอดปราสาท ห่ อหุ้มด้ วยผ้ าขาว ทาให้ ปราสาทหินพิมายมีสีขาวเด่ น มองเห็นได้ มาแต่
ไกล แล้วจึงให้ปล่อยโคมลอยขึ้นท้องฟ้ าในค่าคืนนั้น รวมทั้งจัดงานเฉลิมฉลอง เต้ นราส่ งเสี ยง
กันเป็ นทีส่ นุกสนานเพือ่ ให้ ดูสมจริงสมจัง

ฝ่ ายชายเห็นโคมลอย ก็ยงั ไม่ปักใจเชื่อ จึงส่ งหนุ่มน้อยหน้ามลมาเป็ นสปาย แอบไป
ดูว่าฝ่ ายหญิงสร้างปราสาทเสร็ จจริ งแล้วหรื อ ชายหนุ่ มก็แอบล่องเรื อขึ้นมา แล้ วจึงถือโอกาส
แวะมาหาคนรักทีต่ ้ องแยกจากกัน เพราะต่ างต้ องมาช่ วยฝ่ ายของตัวเองในการแข่ งขัน !!!
หนุ่มมาเจอสาวด้ วยความคิดถึง หันไปเห็นปราสาทขาวแต่ไกล ก็ยงั ไม่เชื่อสนิทใจ
แต่สาวเจ้าผูเ้ ป็ นดัง่ แก้วตาดวงใจ ก็พูดให้เชื่ อสนิ ทใจว่า ปราสาทของฝ่ ายหญิงสร้างเสร็ จแล้ว
จริ ง ๆ
เมื่อความรักมันยิ่งใหญ่กว่าการแข่งขัน หนุ่มน้อยจึงเดินทางกลับมายังหมู่บา้ นแล้ว
แจ้งข่าวกับหัวหน้าฝ่ ายชายว่า ปราสาทฝ่ ายหญิงสร้ างเสร็ จแล้ วตามที่ให้ สัญญาณโคมลอยทุก
ประการ
หัวหน้ าฝ่ ายชายและทีมงานช่ างผู้เข้ มแข็ง ก็ให้ รันทด มือไม้ อ่อนแรงลงเพราะพ่ าย
แพ้ ต่ออิสตรี จึงหันไปหาไหเหล้า"อุสาโท"มาดื่มเพื่อย้อมใจ ไหน ๆ ก็จะกลายเป็ นขี้ขา้ ภรรยา
ตัวเองตามที่ลนั่ สัจจะวาจาไว้ ศักดิ์ศรี และความทรนงแห่งความเป็ นชายหายไปจนสิ้ นแล้ว ฮือ ๆ
บางคนก็ยงั คงแกะสลักต่อ แต่ผชู ้ ายส่ วนใหญ่ก็หยุดสร้างและไม่อยากจะแกะสลัก
ต่อไปอีกแล้ว บางคนก็เลยประชดด้ วยการไปรื้อหินส่ วนที่สร้ างขึ้นไปแล้ วลงมา ไหน ๆ ก็แพ้
แล้วนี่หว่ า
หนุ่ มน้อยก็พาเพื่อนหนุ่มทั้งหลายไปที่เมืองพิมาย เพื่อแจ้งข่าวการยอมแพ้ แต่เมื่อ
ไปถึง ก็พบว่าฝ่ ายหญิงก็ยงั สร้างปราสาทไม่เสร็จ ในทีแรกก็คิดจะโกรธ แต่ จะโกรธไปทาไม ใน
เมือ่ คนทีเ่ ขา"รัก"ต่ างก็ต้องมาตกระกาลาบาก ใช้แรงงานเพื่อสร้างปราสาทขนาดใหญ่ แข่งขัน
ประลองเพียงเพื่อต้องการให้ชายรู ้สานึกว่า ควรจะให้ เกียรติ ดูแลทะนุถนอม เอาใจใส่ พวกเธอ
บ้ าง ซึ่งก็ไม่ ใช่ เรื่องทีผ่ ู้ชายไม่ อยากจะทา แต่ กค็ งหลงลืมไปบ้ าง หลังจากได้ อยู่กนิ เป็ นผัวเมียจน
เคยตัว
ชายหนุ่มทั้งหลาย ก็เลยตัดสิ นใจลงมือช่ วยฝ่ ายหญิงให้ สร้ างปราสาทหินพิมายจน
สาเร็ จสะเด็ดน้า กลายเป็ นปราสาทที่มีลวดลายแกะสลักที่งดงาม เป็ นดั่งอนุ สรณ์ สถานแห่ ง
ความรักและความเข้ าใจทีก่ ลับคืนมาของหญิงและชาย

ในขณะที่ปราสาทหินพนมวัน ทิ้งร้ างและไม่ สมบู รณ์ ดั่งอดีตของความขัดแย้ ง
เพราะไม่ เข้ าใจกัน ซึ่งจะไม่มีทางสมบูรณ์เลย หากทั้งสองฝ่ ายไม่ยอมหันหน้าเข้าหากัน ยอมได้
ก็ควรยอม
.
ผู้ ช ายบ้ า นพนมวัน จึ ง ยอมรั บ ไม่ โ กรธเคือ งอุบ ายของฝ่ ายหญิ ง ที่ ทาไปเพราะ
อยากจะสอนให้พวกเขาเป็ นชายสมชาย และที่สาคัญ ความคิดถึงเมื่อยามต้ องห่ างไกลกันของ
ทั้งสองฝ่ าย ก็ได้ ละลายความบาดหมางทีม่ อี ยู่มลายหายไปจนสิ้น
.
เพราะเหตุหญิงชายต่างได้หยุดสร้างความไม่เข้าใจกันลงได้ ปราสาทหินพนมวันจึง
หยุดสร้ างและไม่ เคยสร้ างต่ อ นับแต่ วนั ที่ "ความรัก" ได้ กลับคืนมา.....สู่ บ้านพนมวันในครั้งนั้น
....!!! ”
. นี่ เป็ นเรื่ องเล่าสื บต่อกันในหมู่ชาวบ้านว่าเหตุใดปราสาทหิ นพนมวันจึงสร้างไม่
เสร็ จ ต้อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นผูเ้ ขี ย นใน WWW.OKAnation.net/blog/voranai อี ก ครั้ งที่ น าเรื่ อ ง
พื้นบ้านมาเล่าได้อย่างน่ าฟั ง ชวนให้มีผสู ้ นใจอยากเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทพนมวันมากยิ่งขึ้น
เป็ นประโยชน์ต่อการบูรณะและอนุรักษ์โบราณสถานต่อไป
ปราสาทพนมวัน....ปราสาทหินพุทธศตวรรษที่ 18..........คาว่า “ปราสาท” เป็ น
ภาษาสั น สกฤต หมายถึ ง “อาคารที่ มี ย อดซ้อ นกัน หลายชั้น ” สื่ อ ถึ ง อาคารที่ มี ค วามหรู ห รา
แตกต่างจากที่อยูอ่ าศัยของสามัญชนทัว่ ไป เพราะเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ละเทพเจ้าเท่านั้น
ปราสาทหิ นที่สร้างขึ้นยึดถือตามวัฒนธรรมของอินเดียแต่โบราณ ที่ยกย่องกษัตริ ยแ์ ละเทพเจ้า
ในฐานะที่ ท รงเป็ นผูย้ ิ่ง ใหญ่ เชื่ อ ว่า กษัต ริ ย ท์ รงเป็ นผูป้ กครองแผ่น ดิ น แต่ ส าหรั บเทพเจ้า
โดยเฉพาะในศาสนาฮินดู ยิง่ ได้รับการยกย่องให้มีความสาคัญมากขึ้นไปอีกหลายพันเท่า เพราะ
เชื่อว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ากษัตริ ยท์ ้ งั ปวง ทรงมีพลังอานาจมากที่สุด สรรพสิ่ งในจักรวาล
ล้วนเกิด ดารงอยูแ่ ละดับไป ด้วยพลังการควบคุมของพระองค์ท้ งั สิ้ น ดังนั้นแม้กษัตริ ยแ์ ละเทพ
เจ้าจะประทับอยูใ่ นอาคารที่เรี ยกว่า “ปราสาท” เช่นเดียวกัน แต่ปราสาทของเทพเจ้าจะแตกต่าง
ออกไป ไม่ได้สร้างด้วยไม้อย่างปราสาทพระราชวัง แต่สร้างขึ้นอย่างดีดว้ ยวัสดุที่คงทน เช่น อิฐ

และหิ น มี การสลักลวดลายอย่างงดงาม เพื่อให้เ หมาะสมกับผูท้ ี่ มีพระราชอานาจสู งสุ ดใน
จักรวาล......... (คัดมาจากหนังสื อ คู่มือท่องเที่ยว-เรี ยนรู ้ : ปราสาทหิ น พิมาย พนมรุ ้ง เมืองต่า
ตาเมือน เขาพระวิหาร เรี ยบเรี ยงโดย ธวัชชัย องค์วฒ
ุ ิเวทย์,วิไลรัตน์ ยังรอด)
ปราสาทพนมวัน เป็ นอาคารโบราณสถานแห่ งหนึ่ งที่ สร้ างขึ้ นตามคติความเชื่ อ
ดังกล่าว ปั จจุบนั อยูใ่ นพื้นที่บา้ นมะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสี มา ห่ างจากตัวเมืองไป
ทาง จ.ขอนแก่นประมาณ 17 กม. นักโบราณคดีพบว่าบริ เวณที่ต้ งั ปราสาทแต่เดิมเคยเป็ นสุ สาน
ฝั ง ศพสมั ย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ต่ อ มาจึ ง สร้ า งปราสาทอิ ฐ และปราสาทหิ น ซ้ อ นทั บ
ตามลาดับ สันนิ ษฐานว่าสร้างเป็ นปราสาทหิ นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 ปั จจุบนั เป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบสักการะ
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสเข้าไปทางานบางส่ วนเกี่ยวกับปราสาทพนม
วัน จากการที่กรมศิลปากรมีวตั ถุ ประสงค์จะบูรณะปราสาทประธานให้เต็มองค์ เพราะหิ น
บริ เวณยอดปรางค์หลุดร่ วงลงมาเกื อบหมด ซึ่ งก่อนหน้านี้ ได้มีการบูรณะในส่ วนอื่นมาเป็ น
ลาดับ แนวทางในการบูร ณะที่ ผ่านมาใช้วิธีก ารกาหนดตาแหน่ ง หิ นที่ อ ยู่ในสภาพโย้เย้เสี ย
รู ปทรง บันทึกลงในแบบแปลน จากนั้นทาการรื้ อหินออกแล้วจัดวางใหม่ สาหรับหิ นส่ วนที่ร่วง
ลงมาก่อนทาการบันทึกนั้นจะวิเคราะห์รูปแบบสถาปั ตยกรรมและโบราณคดีตามแต่ละยุคสมัย
ที่มีความน่าจะเป็ นมากที่สุดแล้วจัดวางประกอบหินตามที่วเิ คราะห์ได้
ปัจจุบนั การบูรณะปราสาทพนมวันยังคงขาดส่ วนที่เป็ นยอดปรางค์ประธาน(รู ปที่1)
และระเบียงคดโดยรอบ จากคาบอกเล่าของนายช่างและผูเ้ ชี่ยวชาญกรมศิลปากรทาให้ทราบว่า
หิ นส่ วนบนยอดปรางค์ประธานที่ขาดหายไปนั้นเป็ นส่ วนที่หลุดร่ วงลงมาก่ อนมี การบันทึ ก
และหินส่ วนใหญ่ที่หลุดร่ วงลงมาก็สูญหายไปมากแล้ว ไม่สามารถนามาประกอบเป็ นรู ปทรงที่
สมบูรณ์ได้ ปั จจุบนั หิ นทั้งหมดที่ร่วงลงมาถูกขนย้ายไปวางไว้บนพื้นที่โล่งด้านนอกปราสาท
ผูร้ ู ้หลายท่านสันนิษฐานว่าปราสาทพนมวันสร้างไม่เสร็จมาแต่แรกแล้ว

รู ปที่ 1 ปราสาทประธานและมณฑป ของปราสาทพนมวัน ต.มะค่า อ.เมือง จ.นครราชสี มา หิ น
ส่ วนบนของปราสาทประธานร่ วงหล่นลงก่อนที่จะมีการบันทึกตาแหน่งหินไว้

หน้าที่ที่ผเู ้ ขียนต้องทาก็คือ ศึกษาว่ าหากจัดวางหินเต็มถึงยอดปรางค์ โดยสมบูรณ์
แล้ ว ฐานรากเดิ มที่มี อยู่ จ ะรั บ น้ า หนั ก ได้ ห รื อไม่ และ ปราสาทประธานแบบเต็ ม องค์ ค วรมี
รู ปทรงแบบใด โดยพิจารณาจากหิ นเท่าที่มีอยู่และรู ปทรงของปราสาทประธานที่เป็ นอยู่ใน
ปัจจุบนั
ลาพังงานแรกที่ตอ้ งทาการวิเคราะห์ ‘ฐานรากเดิมว่ ารับน้าหนักได้ หรือไม่ ’ นั้นก็คง
จะเป็ นงานที่พอทาได้เพราะเป็ นงานทางด้านวิศวกรรมที่คุน้ เคยอยู่ แต่ก็คงไม่ใช่ งานง่ายเสี ย
ที เดี ย ว ไม่ ใช่ เ รื่ องธรรมดา...เป็ นแน่ !... เพราะฐานรากที่ ว่า นี้ เป็ นฐานรากในอดี ตที่ ค นสมัย
เกือบ 1000 ปี ที่แล้วทาไว้ ประกอบกับการจะวิเคราะห์น้ าหนักลงฐานรากได้จาเป็ นต้องทราบ
ปริ มาณหิ นทั้งหมดที่ จะนามาวางซ้อนทับด้านบน...ซึ่ งนั่นก็คืองานส่ วนที่ ส องที่ ตอ้ งทาคื อ
วิเคราะห์ ‘รู ปแบบปราสาทประธานแบบเต็มองค์ ’....จะวิเคราะห์ ได้ ยงั ไง?... ของเดิมก็สร้ างไม่

เสร็จแต่ ต้นแล้ ว... รู ปแบบเดิมก็ไม่ มี...แถมยังเป็ นรู ปทรง 3 มิติ......ต่ อจิ๊ กซอว์ (jigsaw)ยังง่ ายกว่ า
..มีรูปให้ ดูด้วย..(คิดในใจ)... ...
ผูเ้ ขียนคิดแล้วเห็นท่าจะไปไม่รอด เลยตั้งใจไม่รับทา.....กลัวๆ...กล้าๆ..อยูพ่ กั ใหญ่
แต่ดว้ ยกาลังใจจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรหลายท่านว่า.....ลองทาดูเผื่อจะเป็ นประโยชน์ให้
ศึกษาเชิ งลึกต่ อไปในอนาคต...สุ ดท้ายจึ งตัดสิ นใจทา...เรื่ องที่จะเล่าในที่น้ ี คือเรื่ องวิเคราะห์
รู ปแบบปรางค์ประธานที่กล่วถึงนี่ เองที่ผูเ้ ขียนมีความรู ้สึกว่าทาด้วยความยากลาบาก จัดเป็ น
งานหิ นๆสมชื่อจริ งๆ... แต่ยงั นับว่าโชคดีที่ได้ขอ้ สันนิษฐานเกี่ยวกับแนวคิดของคนสมัยก่อน
โดยบังเอิญ เป็ นเรื่ องฟลุ๊คๆ..ที่ทาให้งานแล้วเสร็จได้
เริ่มต้ นศึกษา
เริ่ มต้นด้วยการเดินสารวจลักษณะหินที่กองอยูด่ า้ นนอกปราสาท สนใจเฉพาะหิ นที่
เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรบอกว่าเป็ นส่ วนที่หล่นลงมาและอยูใ่ กล้ปราสาทประธานมากที่สุด ซึ่ งมี
อยูป่ ระมาณ 190 ก้อน และมีการทดลองประกอบไว้บางส่ วน(รู ปที่ 2) แต่ไม่เป็ นที่ยนื ยันแน่ชดั
ว่าจัดวางได้ถูกต้องตามจริ งหรื อไม่ ที่แน่ ๆคือต้องศึกษาการจัดวางใหม่หมด....เดินสารวจวัน
แรกๆแทบไม่ ไ ด้อ ะไรเลยเพราะหิ น มี ห น้า ตาคล้า ยกัน หมด แถมหิ น แต่ ล ะก้อ นยัง มี ข นาด
แตกต่างกัน หิ นที่พอมีลวดลายอยูบ่ า้ งก็พอจะบอกได้แต่เพียงว่านัน่ เป็ นเพราะมนุ ษย์สกัดหรื อ
ตบแต่งให้เป็ นลวดลาย.....หากหิ นมีลวดลายเมื่อนามาต่อกันแล้วปรากฎเป็ นรู ปร่ างใดรู ปร่ าง
หนึ่งก็คงจะง่ายขึ้นเยอะ แต่เอาเข้าจริ งแล้วหินที่มีลวดลายกลับมีให้พบเห็นน้อยมาก

รู ปที่ 2 กลุ่มหินหนึ่งใน 5 กลุ่มที่มีการทดลองประกอบไว้แต่เดิม เห็นตอนแรกจาแนกอะไรไม่
ออก ทราบแต่เพียงว่าหินบางก้อนเอามาหนุนไว้เท่านั้น

คุณลุงผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องหินของกรมศิลปากร(ลุงวิเชียร อริ ยะเดช) ได้อธิ บายวิธีการดู
หิ นจากประสบการณ์ว่าต้องดูจากร่ องรอยการกดทับของหิ นและผิวหิ นที่มีรอยสกัดจากภูเขา
ประกอบกัน จึงจะทาให้ทราบว่าหินก้อนใดควรต่อกับหินก้อนใด แต่ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลยแม้แต่ลุง
ผูเ้ ชี่ ย วชาญเองก็บ อกว่ า คงต้อ งใช้เ วลานานเพราะหิ น ส่ ว นใหญ่ สู ญ หายไปท าให้ย ากที่ จ ะ
วิเคราะห์รูปแบบที่ชดั เจนได้
......ผ่านเวลาไปนานเกือบหนึ่งเดือน(จากต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2551) ยังไม่ทราบ
ว่าจะเริ่ มต้นยังไง แต่สิ่งหนึ่ งที่แวบขึ้นในความคิดช่ วงหนึ่ งก็คือคาบอกเล่าที่ว่า “ปราสาทหิน
พนมวั น ....สร้ างไม่ เ สร็ จ ”....สร้ า งไม่ เ สร็ จ จริ ง หรื อ (ผูเ้ ขี ย นคิ ด ).... ค าว่ า สร้ า งไม่ เ สร็ จ คื อ
อย่างไร?...เป็ นไปได้หรื อไม่คาว่า ‘สร้ างไม่ เสร็ จ’ อาจไม่ได้หมายถึงงานตั้งเรี ยงหิ นไม่เสร็ จ
อาจตั้งหินเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ทนั ได้ตบแต่งลวดลายหรื อที่เรี ยกกันว่า ‘โกลนหิน’ ให้เสร็จ

สมบูรณ์หรื อเปล่า การที่ไม่ได้แต่งลวดลายให้แล้วเสร็ จอาจด้วยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองหรื อเหตุอื่นที่ ทาให้ตอ้ งหยุดชะงักเสี ยกลางคันก็เป็ นได้ หากเป็ นเช่ นสันนิ ษฐานนี้
จะต้องมีร่องรอยหิ นบริ เวณส่ วนบนสุ ดของปรางค์ประธานหลงเหลือให้พบเห็นอยู่บา้ ง.....ถ้า
โชคดี
...นับว่าโชคดีจริ งๆ ส่ วนบนสุ ดของปราสาทประธานยังคงมีอยู่ และมีอยูค่ รบถ้วน
เสี ยด้วย (รู ปที่ 3) จึงทาให้มนั่ ใจว่างานก่อสร้างปราสาทประธานนั้นก่อตั้งหิ นเสร็ จสมบูรณ์แต่
ยังไม่ได้โกลนหินตบแต่งให้มีลวดลายสวยงามเหมือนปราสาทอื่น จากหลักฐานทางโบราณคดี
การก่อสร้างเทวาลัยหรื อศาสนสถานในแถบที่ราบสู งโคราชนั้นน่าจะเริ่ มมีเรื่ อยมานับแต่พระ
ญาติของพระเจ้ายโสวรมันที่ 1(พ.ศ.1432 – 1443) ได้มาตั้งถิ่นฐานที่อยูล่ ุ่มน้ ามูล มีการค้นพบ
ศิลาจารึ กกล่าวถึงการสร้างปราสาทหินพิมาย การสร้างปราสาทพนมวัน แต่ไม่ปรากฏสาเหตุว่า
เป็ นเพราะเหตุใดจึงไม่ได้ตบแต่งให้แล้วเสร็จ

รู ปที่ 3 บัวยอดเป็ นส่ วนที่อยูบ่ นสุ ดของปราสาทประธาน ทาจากหินใหญ่ 4 ก้อน เมื่อนามา
ประกบกันแล้วมีลกั ษณะดังรู ป

จาแนกกลุ่มหิน
ในช่ วงแรกของการศึกษามีความเห็นว่ารู ปแบบของปราสาทประธานน่ าจะขึ้นอยู่
กับยุคสมัยที่ทาการก่อสร้าง รู ปแบบปราสาทประธานแต่ละยุคสมัยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
ออกไป หากทราบแน่ ชัด ว่า อยู่ใ นยุค ใดแล้ว น ารู ป แบบของปราสาทประธานในยุค นั้น มา
พิจารณาประกอบกับลักษณะหินที่มีอยูก่ น็ ่าจะสรุ ปแนวทางการจัดวางหิ นได้ แต่จนแล้วจนรอด
ก็ไม่สามารถระบุให้แน่ ชัดลงไปได้ว่ารู ปแบบใดคือต้นแบบของปราสาทพนมวัน เนื่ องจาก
ลักษณะของหินที่มีอยูไ่ ม่สอดคล้อง(มีเหมือนกันบ้างในบางส่ วนเท่านั้น) สิ่ งที่พอทาได้กค็ ือวัด
ขนาดความกว้างของขอบเขตหิ นที่บูรณะไว้ครั้งก่อน ซึ่ งมีขอ้ มูลยืนยันว่าส่ วนที่บูรณะนั้นเป็ น
ส่ วนที่ไม่ได้ลม้ ลงมา เป็ นส่ วนที่จดั วางมาแต่ตน้ อยู่แล้วเพียงแต่ผ่านการบูรณะใหม่ให้อยู่ใน
สภาพตั้งตรงไม่โย้เย้เท่านั้น
ในระยะแรกจึงทาได้เพียงศึกษาหิ นที่แบ่งแยกเป็ นกลุ่มๆ(ของเดิ ม) วัดความหนา
ของหินแต่ละก้อนและของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานบัวยอดไว้
การแบ่งแยกหิ นเป็ นกลุ่มๆนั้นกรมศิลปากรได้จดั ทาไว้แต่ตน้ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเรื่ อง
ปราสาทหิ นและได้จดั แบ่งไว้เป็ น 5 กลุ่ม ผูเ้ ขียนในฐานะผูม้ าใหม่จึงใช้ขอ้ มูลของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
นั้นมาศึกษาและพิจ ารณา พบว่าการจ าแนกหิ น เป็ น 5 กลุ่ ม น่ าจะอาศัยความรู ้ เกี่ ยวกับยอด
ปราสาทประธานที่โดยทัว่ ไปจะสร้ างตามความเชื่ อในศาสนาฮิ นดูซ่ ึ งมักจะเป็ นจานวนเลข
คี่ และแต่ละกลุ่มหินจะมีหินส่ วนที่เรี ยกว่าฐานและส่ วนหลังคาอยู่ ประกอบกับความรู ้เรื่ อง ‘ย่อ
เก็จ’ (รู ปที่4และรู ปที่ 5)ของปราสาทประธานในแต่ละแห่ ง ทาให้ยอมรับว่าหิ นที่จดั ไว้ 5 กลุ่มมี
เหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว

รู ปที่ 4 บริ เวณมุมของปราสาทประธานที่หยักเป็ นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมเช่นนี้เรี ยกว่า ‘ย่อ
เก็จ’ แนวเส้นยาวในรู ปเรี ยกว่ามุมประธาน

รู ปที่ 5 มุมของปราสาทประธานทั้งสี่ มุมหยักเป็ นมุมเก็จ หรื อ ‘ย่อเก็จ’ จานวน 5 หยักในแต่ละ
มุม

แต่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปว่าขนาดความกว้างยาวของแต่ละกลุ่มหิ นควรเป็ นเท่าใดเพราะ
หิ น ส่ ว นใหญ่ สู ญ หายไป การจัด วางเรี ย งซ้อ นกัน ของกลุ่ ม หิ น ทั้ง หมดต้อ งสอดคล้อ งและ
เหมาะสม และเมื่อวางหิ นถึงยอดบนแล้วต้องสามารถนาบัวยอดมาวางได้อย่างมัน่ คง และเมื่อ
มองจากภายนอกควรเห็นยอดปรางค์มีลกั ษณะเป็ นพุ่ม
ความเข้าเรื่ อง’ยอดปรางค์ ต้องมีลกั ษณะเป็ นพุ่ม’เช่นว่านั้นทาให้หลงทางคิดไปไกล
แต่ก็ทาให้ได้ศึกษาหาความรู ้ในศาสตร์ ที่ไม่เคยได้เรี ยนรู ้มา ได้เดินทางไปดูปราสาทประธาน
ในที่ต่างๆ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ ้ง ปราสาทเมืองต่า ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทพิมาย ได้รู้จกั
ชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวเนื่องกับปราสาท เช่น ระเบียงคต บาราย อโรคยาศาล ธรรมศาลา
บัว ยอด เสานางเรี ย ง เรื อ นธาตุ กลี บขนุ น เป็ นต้น และกลี บขนุ น (รู ปที่ 6) นี่ เ องที่ ผูเ้ ขี ยนมี
ความเห็ นว่าการที่ มองเห็ นส่ วนบนของยอดปรางค์ปราสาทเป็ นพุ่มคล้ายกับ parabola หรื อ
เกือบจะคล้าย circular paraboloid ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและความโค้งของกลีบขนุนนี่เอง

รู ปที่ 6 แสดงกลีบขนุ นที่ปราสาทส่ วนใหญ่จะมีวางไว้ที่ช้ นั หลังคาของแต่ละกลุ่มหิ น (ภาพนี้
เป็ นแบบจาลองที่ทาด้วยโฟม เดิมทีต้ งั ใจนามาแสดงในตอนท้าย)
พยายามเทียบเคียงรู ปแบบปราสาทต่ างๆว่ามี ที่ใดที่จดั เป็ นต้นแบบของปราสาท
พนมวันได้บา้ ง จนท้ายที่สุดก็ไม่พบส่ วนที่สอดคล้องหรื อเป็ นรู ปแบบที่ตรงกันชัดเจน เข้าใจว่า
การก่อสร้างแต่ละที่แม้จะมีลกั ษณะเป็ นปราสาทคล้ายกันแต่มีความแตกต่างในรายละเอียดกัน
มาก แม้แต่ปราสาทพิมายที่อยูใ่ กล้สุดน่าจะเป็ นต้นแบบได้กม็ ีความแตกต่างอยูม่ าก เช่น ความ
สู ง ชั้นเรื อนธาตุ และที่เห็นว่าแตกต่างแน่ชดั คือ จานวนย่อเก็จของปราสาทพิมายเป็ น 7 หยัก แต่
ปราสาทพนมวันเป็ นมุมเก็จ 5 หยัก
ดังที่กล่าวมาการเทียบเคียงกับปราสาทอื่นนับว่ามีระโยชน์ แต่กท็ าให้หลงทางไป
ไกลพอสมควร กว่าจะเฉลียวใจว่าหลงทางเวลาก็ผ่านไปเกือบๆ 3 เดือนแล้ว ราวๆปลายเดือน
มีนาคม2551 จึงเริ่ มเห็ นแนวทางขึ้นมาบ้างว่าควรทาอย่างไรจึงจะวิเคราะห์รูปแบบปราสาท
ประธานได้
ข้ อมูลหิน 5 กลุ่ม
รายละเอียดของหิน 5 กลุ่มมีดงั นี้
· กลุ่มหินที่ 1 มีหินทั้งหมด 41 ก้อน และแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นหินย่อย
· กลุ่มหินที่ 2 มีหินทั้งหมด 37 ก้อน แบ่งเป็ น 4 ชั้นหินย่อย
· กลุ่มหินที่ 3 มีหินทั้งหมด 50 ก้อน แบ่งเป็ น 4 ชั้นหินย่อย
· กลุ่มหินที่ 4 มีหินทั้งหมด 45 ก้อน แบ่งเป็ น 4 ชั้นหินย่อย
· กลุ่มหินที่ 5 มีหินทั้งหมด 17 ก้อน แบ่งเป็ น 3 ชั้นหินย่อย
หิ นยอดปราสาทประธานทั้งหมด 18 ชั้น ความสู งรวม 8.80 ม. (รู ปที่7) ต้องนาหิ น
เหล่านี้มาเรี ยงซ้อนต่อจากที่บูรณะไว้ครั้งก่อน
วัดขนาดความกว้างขอบในด้านบนปราสาทประธานในปั จจุบนั (ที่ บูรณะค้างไว้
ก่อนหน้านี้)ซึ่งเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสได้เท่ากับ 3.00 x 3.00 ม. (รู ปที่ 8) ต้องนาหินทั้ง18 ชั้นมาเรี ยง
ซ้อนต่อด้านบนจากตาแหน่งนี้ข้ ึนไปให้มีรูปทรงคล้ายปิ ระมิด โดยหิ นชั้นบนสุ ดควรต่อจากทุก
ด้านมาชนกันหรื อเกือบชนกันและต้องมีเสถียรภาพและความมัน่ คงเพียงพอที่จะนาบัวยอดมา

วางซ้ อ นทั บ ได้ อี ก โดยไม่ พ ัง ลงมา บั ว ยอดที่ จ ะน ามาวางมี ฐ านเป็ นวงกลมเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 2.20 ม.(จากการตรวจวัด) ดังนั้นพื้นที่หินส่ วนที่จะรองรับบัวยอดต้องมีความกว้าง
เพียงพอ และเมื่อตรวจร่ องรอยวางซ้อนทับในอดีตตาแหน่งของฝุ่ นหินควรสอดคล้องกันด้วย

รู ปที่ 7 จานวนหิน 5 กลุ่ม ที่ตอ้ งนามาจัดวางซ้อนลงบนปราสาทประธานที่บูรณะไว้เดิม

รู ปที่ 8 หิ นส่ วนบนที่บูรณะไว้เดิมรอการบูรณะต่อ ต้องวิเคราะห์วา่ หิ น 5 กลุ่มที่จดั วางไว้นอกปราสาทจะ
นามาวางต่อจากส่ วนนี้ในรู ปแบบใด ขอบด้านในเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสวัดขนาดได้ 3.00 x 3.00 เมตร

พบแนวทางโดยบังเอิญ
.....ด้วยไม่มีความรู ้เรื่ องปราสาทหิ นมาก่อน การวิเคราะห์รูปทรงปราสาทจึงใช้วิธี
เปรี ยบเทียบรู ปทรงกับปราสาทประธานในที่อื่นๆเพราะเห็นว่าน่าจะเป็ นแนวทางที่ถูกต้องที่สุด
แต่ผา่ นเวลาไปเนิ่นนานแล้วก็ยงั ไม่สามารถระบุรูปทรงที่แน่นอนได้....ไม่รู้จะทาอย่างไรดี....แต่
ละวันได้แต่ เดิ นดู กองหิ นหรื อไม่ ก็เดิ นวนไปวนมารอบปราสาท......หมดกาลังใจเอามากๆ
ทีเดียว
......อยูม่ าวันหนึ่ ง....ขณะนัง่ คิดเพลินๆอยูน่ อกปราสาท...เหลือบมองไปที่ปราสาท
ประธาน.....มีความคิดหนึ่ งแวบขึ้นมาว่า.....เอ!...หรื อเราจะหลงทางเสี ยแล้ว...การที่พยายาม
เทียบเคียงรู ปทรงของปราสาทประธานให้เหมือนที่นนั่ ....ให้เหมือนที่นี่....โดยคิดว่าต้องเป็ นไป
ตามยุคสมัยของการก่อสร้างเสมอไปนั้น...อาจไม่ถูกต้องเสี ยทั้งหมด....เนื่องจากความคิดแบบ
นั้นเป็ นการยึดถือแต่แนวทางด้านสถาปั ตยกรรมและโบราณคดีแต่เพียงอย่างเดียว......ไม่ได้
คานึ ง ถึ งหลักทางวิศวกรรมด้ว ยเลย....อันที่ จริ ง การจะตั้ง หิ นเรี ยงซ้อนกัน ขึ้ นไปจนถึ งยอด
บนสุ ดได้น้ นั จะอย่างไรเสี ยต้องใช้หลักทางวิศวกรรมด้วย.....มิฉะนั้นคงตั้งหิ นไม่ได้.....ต้องล้ม
พังลงมาก่อนสร้างเสร็จแน่ๆ....
ความคิดเพียงแวบเดียวนี้เป็ นจุดเปลี่ยนแนวคิดที่ผ่านมาโดยสิ้ นเชิง ตั้งใจทันทีว่าจะ
ไม่สนใจรู ปร่ างภายนอกแล้ว แต่จะให้ความสนใจกับรู ปร่ างภายใน นัน่ คือศึกษาลักษณะการจัด
วางหินเหลื่อมซ้อนกัน ทาอย่างไรให้หินมาต่อชนกันที่ดา้ นบน มีสภาพมัน่ คงแข็งแรงรองรับบัว
ยอดได้ สรุ ปแนวคิดว่า
· รู ปทรงด้านในถูกกาหนดขึ้นจากหลักทางวิศวกรรม
· รู ปทรงภายนอกเป็ นงานสถาปัตยกรรมและโบราณคดี
โปรดติดตามตอนที่ 2 ในคอนกรีตสารฉบับต่ อไปนะครับ ...

