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บริษทั ผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จ ากดั (CPAC) 
 

ปัญหา น้ีสามารถพบไดท้ัว่ไป มีวิธีป้องกนัและแกไ้ขท่ีสามารถท าไดโ้ดยง่าย แต่
ท่านเช่ือหรือไม่วา่ปัญหาน้ีจะพบไดใ้นพื้นภายในอาคารเท่านั้น บางท่านอาจสงสัยว่าปัญหาน้ีมี
สาเหตุมาจากอะไรและท าไม่จึงไม่เคยเกิดกบัพื้น กลางแจง้หรือพื้นภายนอกอาคาร ผมหวงัว่า
เม่ือท่านไดอ่้านบทความน้ีแลว้จะเขา้ใจ เม่ือพบปัญหาน้ีจะสามารถวินิจฉัยสาเหตุไดถู้กตอ้ง 
และน าไปสู่การแกไ้ขหรือการป้องกนัตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อไดม้าซ่ึงพื้นคอนกรีต
ท่ีปราศจากปัญหา ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัและสวยงามคงทนตลอดระยะเวลาการใชง้าน 

ปัญหาน้ีจะพบไดส่้วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนในอาคารโดยเฉพาะอาคารท่ีเป็นโกดงัเกบ็
ของ (Warehouse) จะไม่เกิดข้ึนกบัพื้นกลางแจง้ และมกัจะไม่พบในฤดูหนาว ในประเทศไทย
สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กภาค และสามารถเกิดกบัพื้นท่ีเพิ่งเทคอนกรีต และพื้นคอนกรีตท่ีมีอาย ุ1 
ปีข้ึนไป มีศพัทเ์ฉพาะในวงการคอนกรีตว่า Sweating Slab Syndrome หรือ แปลตรงตวัว่า โรค
พื้นเหง่ือออก แต่ในความเป็นจริงคอนกรีตไม่มีเหง่ือท่ีถูกขบัออกมาเหมือนร่างกายคนเรา 
เพียงแต่เป็นความช้ืนท่ีอยู่ในบรรยากาศเหนือพื้นคอนกรีตหรือเป็นความช้ืนท่ี สะสมอยู่ใน
ส่วนบนของพื้นคอนกรีตท่ีเกิดการควบแน่น (Condensation) ท่ีบริเวณผิวคอนกรีตนั่นเอง 
ปรากฏการน้ีเรียกอย่างเป็นทางการว่า Dew Point Condensation กรณี แรกในสองกรณีท่ี
สามารถเกิดปรากฏการน้ี แต่เป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ในประเทศเรา คือเกิดจากพื้นคอนกรีต
มีอุณหภูมิต ่ากวา่อุณหภูมิจุดน ้าคา้ง (Dew Point Temperature หรือ Td) ของบรรยากาศ อุณหภูมิ 



 

 

 
จุดน ้าคา้งจะเท่ากบัอุณหภูมิอากาศท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 100 หาก ความช้ืนสัมพทัธ์ต  ่ากว่า
อุณหภูมิจุดน ้าคา้งจะต ่ากวา่อุณหภูมิอากาศเลก็นอ้ย ตวัอยา่งเช่นในอาคารท่ีอากาศถ่ายเทไดไ้ม่ดี
อาจมีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 90หากอุณหภูมิภายในอาคารวดัได้ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
จุดน ้ าค้างจะอยู่ ท่ีประมาณ  30 องศาเซลเซียส ดังนั้ นพื้นอาจจะเ กิด  Dew Point 
Condensation เม่ือพื้นมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 30 องศาเซลเซียส 

เร่ือง น้ีอาจท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่ายส าหรับผูท่ี้ตอ้งสวมแว่นสายตา ซ่ึงผมกเ็ป็นคน
หน่ึงและปัญหาน้ีก็เกิดข้ึนกบัผมเป็นประจ า จนผมเรียกมนัว่า Sweating Lens Syndrome เม่ือ 
ขบัรถเป็นเวลานานแลว้เปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือหลงัจากนั่งรถประจ าทางปรับอากาศเป็น
เวลานาน จะท าใหก้รอบแว่นตาและเลนส์มีอุณหภูมิท่ีต  ่า เม่ือลงจากรถและเลนส์พบกบัอากาศ
ท่ีร้อนและช้ืนภายนอก ผมกจ็ะตอ้งถอดแว่นตาออกอยู่เสมอเพราะมองอะไรไม่เห็น เน่ืองจาก
เกิดการควบแน่นท่ีเลนส์ ตอ้งรอสักครู่ให้หยดน ้ าเลก็ๆ น้ีระเหยหายไป จึงจะสวมกลบัและใช้
งานไดเ้ป็นปกติ ถา้ตอ้งการเร่งให้เร็วข้ึนกต็อ้งใชป้ากเป่าใส่เลนส์ แต่วนัไหนมีฝนตกก็ตอ้งรอ
นานข้ึนกว่าเลนส์จะใสและสามารถใช้งานได้ น่ีคือเหตุผลท่ีท าให้ปัญหาน้ีไม่เกิดกับพื้น
ภายนอกอาคาร เพราะพื้นภายนอกอาคารไม่เยน็เหมือนพื้นภายในอาคาร และภายนอกมีการ
ไหลผ่านหรือการถ่ายเทอากาศดีนัน่เอง เม่ือพบปัญหาน้ีในพื้นภายในอาคาร โดยเฉพาะในช่วง
ท่ีอากาศค่อนขา้งช้ืนหรือความช้ืนสัมพนัธ์สูง (High Humidity) ซ่ึง เกินกว่าร้อยละ 80 หากเพิ่ม
การระบายอากาศภายในอาคาร ท าให้อากาศมีการถ่ายเทไดดี้ข้ึน ก็จะท าให้ความช้ืนหรือหยด
น ้ าท่ีพื้นระเหยหายไป ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งง่าย และมีค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการต ่าท่ีสุด ปัญหาน้ีจะไม่พบหากมีการออกแบบอาคารท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรก ใหมี้ช่องลม
หรือหนา้ต่างเพื่อการระบายอากาศท่ีเพียงพอ หากตอ้งการควบคุมปริมาณฝุ่ นภายในอาคาร โดย
จ ากดัจ านวนของช่องลมและหนา้ต่าง กค็วรมีอุปกรณ์กรองอากาศและพดัลมดูดระบายอากาศท่ี
พอเพียง ซ่ึงควรใหว้ศิวกรเฉพาะทาง (HVAC) เป็นผูอ้อกแบบให ้

หาก ท่านผูใ้ดก าลงัประสบกบัปัญหาน้ี และมีการจราจรในอาคารเป็นประจ า ควร
ค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร เน่ืองจากพื้นท่ีเปียกจะล่ืน ท าใหเ้ส่ียงต่อการล่ืนไถล เป็น
อนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารหรือต่อสินคา้ได ้(ในกรณีใชอ้าคารเป็นบริเวณเกบ็กองสินคา้) ซ่ึงควรรีบ
ด าเนินการแกไ้ขดว้ยการเพิ่มการหมุนเวยีน (Circulation) ของอากาศ 



 

 

 
อาคาร สองหลงัแมเ้ป็นอาคารท่ีมีการระบายอากาศเช่นเดียวกนั ตั้งอยู่ในบริเวณ

เดียวกนัท่ีมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนั กอ็าจพบวา่อาคารท่ีมีพื้นคอนกรีตขดัมนัธรรมดาไม่เกิด
ปัญหา แต่อาคารท่ีพื้นคอนกรีตมีการปรับปรุงผิวหนา้ให้แกร่งข้ึนดว้ย Hardener จะพบปัญหา 
เม่ือทดสอบดว้ยการลอกชั้นท่ีเป็น Hardener ให้เหลือแต่ผิวคอนกรีตเดิม เม่ือท้ิงเอาไวส้ักครู่
หน่ึง กจ็ะพบวา่ส่วนท่ีเป็นผวิคอนกรีตเดิมแหง้ แต่ส่วนท่ีเป็นผวิของ Hardener กลบัยงัเปียกช้ืน 

  

                                     
                รูปท่ี 1 – แสดงพื้นส่วนท่ีลอก Hardener ออก (มีการตีตาราง) แหง้เม่ือท้ิงไว ้
 
 

แ ต่ จ า กก า รทดสอบโด ย วิ ธี น้ี ส า ม า ร ถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ค อนก รี ต ชั้ น ล่ า ง
ของ Hardener ปกติ แต่ท่านผูอ่้านคิดว่าปัญหาอยู่ท่ีผง Hardener หรือค าตอบคือหยดน ้ าถูก
ควบแน่นมาจากความช้ืนในอากาศ เม่ือพื้นท่ีเยน็กว่าสัมผสักบัอากาศท่ีร้อนกว่าท่ีผิวของพื้น 
เพียงแต่ชั้น Hardener มีความทึบน ้ าสูงมากและมีก าลงัอดั 40–60 MPa จึงไม่ดูดซบัน ้ าท่ีผิวไดดี้
เท่ากบัพื้นขา้งล่างท่ีมีความทึบน ้าต  ่ากวา่ และมีก าลงัอดัปกติทัว่ไป 20–30 MPa บางคร้ังปัญหาน้ี
กเ็กิดข้ึนไดก้บัพื้นขดัมนัหรือพื้นท่ีเคลือบดว้ย Epoxy หรือ Polyurethane ท่ีมีความทึบน ้าสูง 

บาง กรณีการลา้งท าความสะอาดพื้นก็สามารถก าจดัปัญหาน้ีได ้เน่ืองดว้ยคราบ
น ้ามนัจากยานพาหนะท่ีใชข้นยา้ยสินคา้ หรือจากกระบวนการผลิตสินคา้ในอาคาร หรือยางจาก
ลอ้รถ Fork-Liftเม่ือ สะสมเป็นจ านวนมากท่ีผวิหนา้ของพื้นจะท าใหเ้ป็นชั้นฟิลม์ท่ีมีความทึบ 



 

 

 
น ้าสูง เม่ือเกิดการควบแน่นของความช้ืนท่ีผวิของพื้นกจ็ะท าใหพ้ื้นไม่สามารถซึมซบั น ้ าไดง่้าย 
หากในอาคารมีการระบายอากาศท่ีไม่เพียงพอก็จะท าให้พื้นเปียกช้ืนไดห้รือบางกรณีท่ีมีการ
วางสินคา้หรือส่ิงของต่างๆ ใกลห้รือติดกบัพื้น ท าใหก้ารระบายอากาศท่ีพื้นไม่ดีพอ กท็  าใหเ้กิด
ปัญหาได ้(รูปท่ี 2) 

 

                                                                     
 

รูปท่ี 2 – การวางสินคา้ใกลก้บัพื้นท าให้การหมุนเวียนของอากาศบริเวณผิวคอนกรีตลดลง 
 
                   หากพื้นคอนกรีตน้ีไม่มีผา้พลาสติกกนัความช้ืนรองอยู่ และพื้นรองขา้งล่างมีน ้ า
หรือความช้ืนสูง ความช้ืนกจ็ะซึมข้ึนมา เม่ือความช้ืนข้ึนมาถึงผวิบนและไม่สามารถหนีออกไป
ได ้เน่ืองจากมีวสัดุหรือสินคา้ต่างๆ ปกคลุมผิวหนา้พื้นอยู ่ความช้ืนท่ีผิวหนา้กจ็ะมากข้ึนจนถึง
จุดอ่ิมตวัละลายเอาเกลือแคลเซียม ไฮดร๊อกไซด์ท่ีมีอยู่โดยทัว่ไปในคอนกรีตออกมา หรือใน
บางพื้นท่ีในภาคอีสานท่ีมีชั้นเกลือและระดบัน ้ าใตดิ้นสูงท าให้เกลือ ซึมผ่านคอนกรีตข้ึนมา 
เม่ือมีคราบเกลืออยูท่ี่ผิวหนา้ของพื้นคอนกรีต ซ่ึงเกลือจะดูดความช้ืนโดยธรรมชาติของตวัมนั
เอง ก็จะท าให้มีความช้ืนสะสมท่ีผิวคอนกรีตมากข้ึน เม่ือเข้าใจได้ว่าคอนกรีตเป็นวสัดุ
พรุน (Porous) ความ ช้ืนสามารถไหลผา่นได ้(ทดสอบไดง่้ายโดยการราดน ้ าลงบนพื้นคอนกรีต
ขดัหยาบ ก็จะเห็นได้ว่าน ้ าซึมผ่านผิวได้โดยเร็วจนไม่มีน ้ าขงัให้เห็นบนพื้น) จึงควรมีวสัดุ
ป้องกนัความช้ืนอยู่ขา้งล่างพื้นคอนกรีต ในกรณีท่ีเทพื้นคอนกรีตในชั้นใตดิ้นในบริเวณท่ีมี
ระดบัน ้าใตดิ้น (Water Table) สูง หรือในกรณีท่ีอาคารตอ้งมีระบบควบคุมความช้ืน เช่น ระบบ 



 

 

 
ปรับอากาศ หรือท าเป็นหอ้งเยน็ หรือจะมีการปูวสัดุทบัพื้นคอนกรีตท่ีเปล่ียนแปลงหรือเกิดการ
เสียหายไดง่้าย จากความช้ืน (Vapor or Moisture Sensitive Coverings) ตามขอ้แนะน าของ
American Concrete Institute ดังแผนภูมิการออกแบบพื้น  [Fig.3.1 Decision 
flowchart… ใน ACI 302.1 Guide for Concrete Floor and Slab Construction] ตวัอยา่งของวสัดุ
ปูทบัเหล่าน้ี เช่น ไม ้พรม (ทั้งแบบเป็นผนืหรือเป็นแผน่ติด) ไวนิล (Vinyl)อีพอ๊กซี (Epoxy)  
โพลียรีูเทน (Polyurethane) เป็นตน้ 

 

                    
แผนภูมกิารออกแบบพืน้ 

  



 

 

 
ในอีกกรณีการกลัน่ตวัของน ้ าท่ีผิวคอนกรีตจาก Dew Point Condensation ก็

สามารถเกิดข้ึนไดใ้นอาคารท่ีมีระบบท าความเยน็และมีอุณหภูมิภายในอาคารค่อน ขา้งต ่า เช่น
ห้องเยน็ หรือห้องท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิต ่ามาก หากพื้นคอนกรีตนั้นสัมผสักบั
พื้นดินขา้งล่างและไม่มีวสัดุป้องกนัความช้ืน ขา้งล่างพื้นคอนกรีต เม่ือนานไปความช้ืนจะ
สะสมอยูใ่นพื้นคอนกรีต หากคอนกรีตมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงเกินร้อยละ 95 และอุณหภูมิอากาศ
ภายในต ่ากว่าอุณหภูมิของพื้นคอนกรีตเพียงไม่ก่ีองศาเซลเซียส ก็จะท าให้เกิด Dew Point 
Condensation 
 
แหล่งของความความช้ืน 

การ แกปั้ญหาพื้นคอนกรีตเปียกช้ืนควรเร่ิมแต่การสังเกตปัญหาว่าความช้ืนเกิดข้ึน 
ในช่วงใดและเกิดในบริเวณกวา้งมากนอ้ยเพียงใด หากเป็นเพียงบางจุด อาจเป็นเพราะจุดนั้น
เป็นมุมอบัซ่ึงการถ่ายเทอากาศอาจจะต ่าเกินไป หากจุดนั้นมีอากาศถ่ายเทดีอาจเป็นเพราะน ้ าใต้
พื้นคอนกรีตซึมข้ึนมาตามโพรงใน คอนกรีตท่ีเกิดจากการจ้ีเขยา่ท่ีไม่เพียงพอ หากน ้ ามาจากใต้
พื้นก็อาจมีความช้ืนให้เห็นไดง่้ายตามรอยต่อ (Jointing) หากพื้นเปียกแต่รอยต่อแห้งแสดงว่า
ความช้ืนมาจากข้างบนของผิวคอนกรีต (รูปท่ี  3) หากไม่เกิดจาก  Dew Point 
Condensation ความช้ืนน้ีก็อาจมาจากแหล่งอ่ืน เช่น หยดน ้ าจากเคร่ืองปรับอากาศ หรือจาก
หลังคาร่ัว เป็นต้น บางคร้ังกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอาคารหรือการใช้งานของอาคารก็
สามารถเป็นแหล่งผลิตความช้ืนได ้เช่น การท าอาหาร การซักผา้ การลา้งอาหาร หรือการใช้
อาคารเป็นสระว่ายน ้ า อ่างอาบแช่ตัว (Jacuzzi) เป็นต้น การหาแหล่งท่ีมาของความช้ืนได้
ถูกตอ้งจะท าไดส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยง่าย 

 
 
 
 
 



 

 

 

                                                        
                            รูปท่ี 3 – ความช้ืนปรากฏเป็นหยอ่มบนพื้นคอนกรีต แต่รอยต่อท่ีเป็นแนวยาวทางขวาแหง้ 
 
 

วธิีการวดัความช้ืนในพืน้คอนกรีต 
วิธี การหาความช้ืนในพื้นคอนกรีตมีมากมายหลายวิธี โดยวิธีต่างๆนั้นถูกคิดคน้

ข้ึนมาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นก่อนการปู วสัดุทบั วิธีตรวจสอบท่ีง่ายท่ีสุดคือการปิด
ทบัผิวคอนกรีตดว้ยแผ่นพลาสติกและเทปกาว (รูปท่ี 4) หลงัจากท้ิงเอาไวเ้ป็นเวลา 1-3 วนัจึง
กลบัมาสังเกตผล หากจะใช้วิธีตรวจสอบน้ีเพื่อยืนยนัความพร้อมในการปูทบัวสัดุ เช่นการ
เคลือบด้วย  Epoxy ควรก าหนดระยะเวลาในการท้ิงเพื่อรอผลไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ท่ี Epoxy ตอ้งใชใ้นการบ่มตวั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประเภทของ Epoxy อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์
ของอากาศท่ีอยูเ่หนือพื้น 

 
วิ ธีการท่ีแม่นย  ากว่าและเป็นท่ีนิยมกว่าในต่างประเทศและมีมาตราฐาน

รองรับ (ASTM F 2170) คือการเจาะรูท่ีพื้นคอนกรีตใหมี้ความลึก 1 ใน 3 ของความหนาของ
พื้น แลว้ติดตั้งหัววดัความช้ืนในรูท่ีเจาะและปิดดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนกนัความร้อน ท้ิงเอาไว้
เป็นเวลา 72 ชั่งโมงแลว้จึงอ่านค่าความช้ืน (รูปท่ี 5) อน่ึงพื้นท่ีวดัแลว้มีความช้ืนพอเหมาะ
ส าหรับการปูวสัดุปิดผวิ เม่ือติดตั้งวสัดุปิดผวิและมีการใชง้านเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้อาจพบว่า
ความ ช้ืนในพื้นคอนกรีตมีปริมาณเพิ่มข้ึนในระดบัท่ีอาจท าใหว้สัดุปิดผวิเกิดการ หลุดร่อนได ้ 



 

 

 
เน่ืองจากมีความช้ืนข้ึนมาจากพื้นขา้งล่างพื้นคอนกรีตและไม่มีการติดตั้ง วสัดุป้องกนัความช้ืน 
ใตพ้ื้นคอนกรีต 
 
 

                   
                          รูปท่ี 4 – การตรวจสอบความช้ืนในพื้นคอนกรีตอยา่งง่าย 

                                      (ภาพซา้ย เกิด Dew Point Condensation ภาพขวา ความช้ืนมาจากขา้งล่างของพื้น) 
 

                                                    
                              รูปท่ี 5 – เคร่ืองวดัความช้ืนขนาดจ๋ิว GI (ซา้ย) เคร่ืองวดัคามช้ืนและจุดน ้าคา้ง Hanna (ขวา) 
 
 

มาตรฐานความช้ืนในพืน้คอนกรีตทีเ่หมาะสมก่อนติดตั้งวสัดุปิดผวิ 
มาตรฐานความช้ืนสูงสุดของพื้นคอนกรีตท่ียอมรับไดท่ี้ปลอดภยัในการติดตั้งวสัดุ

ปิดผิว (Cover Material) ประเภท ต่างๆ ไดถู้กก าหนดข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในกลุ่มประเทศแส
กนดิเนเวยีน และเป็นท่ียอมรับในประเทศผูน้  าดา้นคอนกรีต เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราช 



 

 

 
อาณาจกัร ดงัตาราง 6.2 Maximum Value of Relative Humidity in Concrete อยา่ง ไรกต็าม
เพื่อใหค่้าความช้ืนในพื้นคงท่ีและไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อวสัดุ ปิดผวิในภายหลงั ควร
ออกแบบพื้นตามแผนภูมิการออกแบบตามมาตรฐาน ACI 320.1 
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บทน า 

บทความน้ีอธิบาย แนวความคิดในการออกแบบโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงท่ี 
กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก โดยใชช้ิ้นส่วนคอนกรีตหล่อส าเร็จเป็นหน่วยหอ้งพกั ความรวดเร็ว
ในการก่อสร้างและความปลอดภยัของคอนกรีตหล่อส าเร็จเป็นขอ้ดีท่ีท า ใหไ้ดรั้บการพิจารณา
ส าหรับโครงการน้ี งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ จะถูกติดตั้งไป
พร้อมกบัหน่วยหอ้งพกัก่อนการขนส่งจากท่าเรือท่ี Jacksonville ฟลอริดา ผา่นจอร์แดนเขา้ไปสู่
อิรัก การก่อสร้างดว้ยหน่วยห้องพกัน้ีเป็นท่ีแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ สร้าง
อาคารห้องขงันักโทษ การดดัแปลงหน่วยห้องขงัเป็นหน่วยห้องพกัมีความจ าเป็นเน่ืองจาก
ห้องพกัใน โรงแรมตอ้งมีพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางกว่าและมีความหรูหรามากกว่า อย่างไรก็ตาม 
ขอ้จ ากดัในแง่การผลิตและการขนส่งเช่น น ้ าหนกัท่ีมากท่ีสุด และขนาดท่ีมากท่ีสุด จ  าเป็นตอ้ง
ถูกน ามาพิจารณาดว้ย 

 
 

                                      
         

                                รูปท่ี ๑ ภาพรวมของโรงแรม 

 



 

 

 
 

                                                                   
                 

                              รูปท่ี ๒ ภาพรวมของโรงแรม 

 

องค์ประกอบของโครงการ 
 
 
                   พื้นท่ีของโครงการมีขนาด ๒๒,๐๔๘ ตารางเมตร ในบริเวณพื้นท่ีสีเขียวใกลก้บั
สถานทูตสหรัฐอเมริกา พื้นท่ีดงักล่าวกวา้ง ๑๐๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร เน่ืองจากความเส่ียงใน
อิรักในช่วงท่ีมีการออกแบบ การจดัวางตวัโรงแรมจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของแขก
ของโรงแรมเพิ่มข้ึน จากความตอ้งการทัว่ไปดว้ย การก่อสร้างดว้ยหน่วยหอ้งพกัคอนกรีตหล่อ
ส าเร็จนั้นสามารถตอบโจทยเ์ร่ืองความ ปลอดภยัไดอ้ย่างดีเน่ืองจากผนงัท่ีเป็นคอนกรีตเสริม
เหลก็ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                      
 
                                                  รูปท่ี ๓ ภาพรวมของโรงแรม 
 
 

โรงแรม ถูกออกแบบให้ห้องพักของแขกอยู่ไกลท่ีสุดจากถนนหลักซ่ึงอาจมี
อนัตราย พื้นท่ีส่วนกลางอยูถ่ดัออกมาจากบริเวณหอ้งพกั และท าหนา้ท่ีป้องกนับริเวณหอ้งพกั
ไปในตัว ระยะห่างระหว่างขอบของพื้นท่ีส่วนกลางถึงถนนอยู่ท่ี ๘๐ เมตร ตามรูปท่ี ๔ 
การจราจรภายในโครงการจะเขา้มาถึงบริเวณดา้นหนา้ของพื้นท่ีส่วนกลางเท่านั้น 

โรงแรม มีห้องพกัอยู่ ๒๘๔ หอ้ง ประกอบดว้ย ห้องเตียงคิงส์ไซส์ ๘๔ ห้อง ห้อง
เตียงคู่ ๑๐๐ หอ้ง หอ้งแบบคิงส์ เอก็ซคิวทีฟ ๔๔ หอ้ง หอ้งเตียงคู่ เอก็ซคิวทีฟ ๑๒ หอ้ง หอ้งคน
พิการ ๔ ห้อง ห้องสวีทแบบหน่ึงห้องนอน ๑๒ ห้อง และ ห้องเรซิเดนเชียลสวีท แบบสอง
ห้องนอน ๒๘ ห้อง หน่วยห้องพกัถูกแสดงไวใ้นรูปท่ี ๕ ถึง ๗ พื้นท่ีใช้สอยทั้ งหมดอยู่ท่ี 
๒๒,๗๔๐ ตารางเมตร 

 
 

 
 



 

 

 

                                         
 

                                   รูปท่ี ๔ ภาพรวมของโรงแรม 
 

 
                   หอ้งเตียงคิงส์ไซส์ ห้องเตียงคู่ ห้องแบบคิงส์ เอ็กซคิวทีฟ ห้องเตียงคู่ เอ็กซคิวทีฟ 
และหอ้งคนพิการมีพื้นท่ีใชส้อย ๒๘.๑๐ ตารางเมตรต่อหอ้ง หอ้งสวีทแบบหน่ึงหอ้งนอนและ
สองห้องนอนมีพื้นท่ีใช้สอย ๕๘.๕๐ และ ๘๘.๙๐ ตารางเมตรต่อห้องตามล าดับ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัทางการผลิตและการขนส่ง หอ้งสวทีแบบหน่ึงหอ้งนอนจะประกอบดว้ยหน่วยหอ้งพกั
สองห้อง ส่วนห้องสวีทแบบสองห้องนอนจะประกอบด้วยหน่วยห้องพักสามห้อง 
 

                                        
 

                           รูปท่ี ๕ ห้องเตียงคิงส์ไซส์และห้องเตียงคู่ 
 



 

 

 
 

                                     
 

              รูปท่ี ๖ ห้องคนพิการและห้องสวีทแบบหน่ึงห้องนอน 
 

                                     
  

                           รูปท่ี ๗ ห้องสวีทแบบสองห้องนอน 
 
                   อาคารหอ้งพกัแขกสูงส่ีชั้น อาคารรูปตวัยน้ีูมีพื้นท่ีสวนและสระวา่ยน ้าอยูต่รงกลาง 
เพื่อเพิ่มความร่มร่ืน 

 
 



 

 

 
 

                                        
 

                               รูปท่ี ๘ แบบห้องพักท่ีตกแต่งแล้ว 
 
                   ลดพื้นท่ีส่วนกลางดา้นหนา้เป็นอาคารสามชั้นเช่ือมต่อกบัอาคารหอ้งพกัแขกดว้ย
ทางเดิน ท่ีมีหลงัคา พื้นท่ีส่วนกลางประกอบดว้ยลอ็บบ้ี ภตัตาคาร หอ้งประชุม ส่วนซ่อมบ ารุง
และส่วนอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ของทางโรงแรม พื้นท่ีเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีกวา้งและ
เพดานท่ีสูง อาคารน้ีจึงประกอบดว้ยผนงัรับแรงคอนกรีตหล่อส าเร็จและระบบพื้นคานแทนท่ี
จะ เป็นหน่วยหอ้งพกัเหมือนกบัอาคารหอ้งพกัแขก 
 

                                       
 

          รูปท่ี ๙ ห้องเตียงคู่ (ประกอบด้วยหน่วยห้องพักหน่ึงหน่วย) 



 

 

 
                   หน่วยหอ้งพกัจะถูกตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ก่อนการขนส่งเพื่อลดเวลาในการก่อสร้าง
ท่ี หนา้งานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด งานระบบต่าง ๆ ถูกติดตั้งไวเ้รียบร้อยแลว้ เหลือแต่การเช่ือมต่อ
เขา้กบังานระบบของโครงการเม่ือหน่วยหอ้งพกัถูกขนส่งมา ถึง รูปท่ี ๙ และ ๑๐ แสดงภาพของ
หอ้งเตียงคู่และหอ้งสวทีแบบหน่ึงหอ้งนอนท่ีถูกตกแต่งเรียบร้อย แลว้ 

 
 

                                     
 
รูปท่ี ๑๐ ห้องนั่งเล่นของห้องสวีทแบบหน่ึงห้องนอน (ประกอบด้วยหน่วยห้องพักสองหน่วย) 
 
 
แนวความคดิในการออกแบบทางโครงสร้างฐานราก 

เลือกใชฐ้านรากแผ่ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นพื้นชั้นล่างดว้ยในตวั การเสริมความแข็งแรง
ของดินอาจมีความจ าเป็นข้ึนกบัสภาพดินท่ีหนา้งาน ฐานรากของเสาและผนงัรับแรงจะหนา
กวา่บริเวณอ่ืน ตวัฐานรากเป็นคอนกรีตหล่อในท่ี 

 
ระบบพืน้และหลงัคา 

ระบบพื้นและหลังคาของพื้นท่ีส่วนกลางประกอบด้วยพื้นแบบตัวทีคู่ (double 
tees) แผ่นพื้นแบบกลวงและแบบตนั ข้ึนกบัความยาวช่วงของพื้นส่วนนั้น องคอ์าคารทั้งหมด
เป็นคอนกรีตหล่อส าเร็จรับแรงทางเดียว (รูปท่ี ๑๑) 



 

 

 
 

                              
 

           รูปท่ี ๑๑ องค์อาคารแผ่นพืน้องค์อาคารแนวด่ิง 
 

                   ระบบพื้นในพื้นท่ีส่วนกลางถูกรองรับด้วยคานแบบตัวทีคว  ่า (inverted tee 
beams) ซ่ึง วางอยูบ่นเสาอีกทอดหน่ึง (รูปท่ี ๑๒ และ ๑๓) มิฉะนั้นแผ่นพื้นกจ็ะถูกรองรับดว้ย
ผนงัรับแรง (รูปท่ี ๑๔) องคอ์าคารทั้งหมดเป็นคอนกรีตหล่อส าเร็จ 

 
 

                               
        

                                                                             รูปท่ี ๑๒ ระบบพืน้-คาน 
 
 



 

 

 

                                                           
 
                                                                          รูปท่ี ๑๓ ระบบพืน้-คาน 
 

                                                            
 
                                                                         รูปท่ี ๑๔ ระบบผนังรับแรง 

 
หน่วยห้องพกั 
 

หน่วยหอ้งพกัเป็นกล่องคอนกรีตหล่อส าเร็จซ่ึงจะถูกตั้งซอ้นกนัข้ึนไป พื้นดา้นล่าง
ของหน่วยหอ้งพกัเป็นแผน่พื้นแบบรังผึ้ง (waffle slab) เพื่อ ลดน ้าหนกัในขณะท่ีมีก าลงัท่ี
มากกวา่แผน่พื้นแบบเรียบทัว่ไป ผนงัทุกดา้นเป็นผนงัรับแรง ผนงัหอ้งดา้นนอกอาคารมีแผน่ 



 

 

 
ฉนวนแทรกอยูต่รงกลางผนงั แผน่พื้นดา้นบนเป็นแผน่พื้นเรียบรองรับทุกดา้นดว้ยผนงั หน่วย
หอ้งพกัมีกวา้ง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๘.๑๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พื้นและผนงัหนา ๑๕ เซ็นติเมตร 
ส าหรับหอ้งสวีทผนงัท่ีเช่ือมระหวา่งสองหอ้งจะมีช่องเปิดของประตูแผน่พื้นเรียบท าหนา้ท่ีเป็น
ทางเดินระหวา่งหอ้งพกัสองดา้น(รูปท่ี๑๕) 
 

                                
                             
                                                รูปท่ี ๑๕ หน่วยห้องพัก 
 
 
หน่วยห้องพกัถูกจ ากดัดา้นขนาดไวต้ามท่ีอธิบายขา้งตน้เพื่อช่วยในการขนส่งและยกติด ตั้ง 
หน่วยหอ้งพกัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัน้ีถูกผลิตข้ึนเป็นหน่วยหอ้งขงัในปัจจุบนั โดยผูผ้ลิตช้ินงาน
คอนกรีตหล่อส าเร็จ เน่ืองจากความหนาของผนังท่ีน้อย เหล็กเสริมส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก
ตะแกรง โดยมีเหลก็เส้นเสริมบริเวณรอบช่องเปิด 
 
 
ปล่องบันไดและลฟิท์ 
 
ปล่อง บนัไดและลิฟทป์ระกอบดว้ยกล่องรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ตั้งซอ้นกนัข้ึนไป ส าหรับปล่อง
บนัได กล่องแต่ละช้ินจะมีขั้นบนัไดอยูภ่ายในพร้อมเพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง (รูปท่ี ๑๖) 
 



 

 

 

                                       
                   
                                           รูปท่ี ๑๖ ชิ้นส่วนปล่องบนัไดและลิฟท์ 
 
 
แรงกระท าต่อโครงสร้าง 
 

โครงสร้างจะตอ้งรับแรงทั้งทางด่ิงและทางราบ ในโครงการน้ีหน่วยห้องพกัถูก
ซอ้นกนัข้ึนไปหา้ชั้น จ  าเป็นตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองเสถียรภาพทางดา้นขา้งเน่ืองจากแรงลมและ
แรงแผน่ ดินไหวอยา่งละเอียดหน่วย หอ้งพกัถูกจดัวางใหด้า้นยาวตั้งฉากกบัระเบียงทางเดิน ท า
ให้ก  าลงัในการรับโมเมนตด์ดัของจุดต่อเพิ่มข้ึนอย่างมาก น ้ าหนกัของหน่วยห้องพกัก็มีระยะ
แขนโมเมนต์ท่ีมากข้ึนในการตา้นแรงกระท าทางขา้ง ส าหรับพื้นท่ีส่วนกลาง แรงกระท าทาง
ขา้งจะถูกรับดว้ยโครงขอ้แข็งของเสาและคาน โดยมีผนังดา้นนอกท าหน้าท่ีเป็นผนงัรับแรง
เฉือนผนงัดา้นนอกจะตอ้งถูกออกแบบให้สามารถตา้นทานแรงระเบิดท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณ
ใกลเ้คียงได ้

 
 

 



 

 

 
ขั้นตอนการก่อสร้าง 
 
1. การ เตรียมพื้นท่ีหนา้งาน เตรียมขดุร่องส าหรับงานระบบ วางช้ินคอนกรีตหล่อส าเร็จ 

ส าหรับท่องานระบบลงในร่องขดุ เตรียมช่องทางออกของงานระบบประเภทต่าง ๆ เพื่อ 
เช่ือมต่อเขา้กบัหน่วยหอ้งพกัและบริเวณอ่ืน ๆ 

2.  เทพื้นชั้นล่างซ่ึงเป็นคอนกรีตหล่อในท่ี พื้นน้ีท าหนา้ท่ีเป็นฐานรากแผข่องโครงการไปใน 
ตวั ฐานรากของเสาและปล่องบนัไดจะถูกเทต่างหากเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งรับแรงท่ี มากกวา่ 
บริเวณอ่ืน อุปกรณ์ท่ีใชย้ดึช้ินงานคอนกรีตหล่อส าเร็จเขา้กบัฐานรากกจ็ะถูกติดตั้งใน  
ต าแหน่งท่ีตอ้งการในขั้นตอนน้ี 

3.  เสา และผนงัรับแรงคอนกรีตหล่อส าเร็จถูกติดตั้งพร้อมดว้ยค ้ายนัชัว่คราว ค  ้ายนัน้ีจะถูก 
ถอดออกเม่ือช้ินงานทั้งหมดถูกติดตั้งเรียบร้อยแลว้ เสาถูกยดึเขา้กบัฐานรากดว้ยแผน่เหลก็ 
ท่ีฐานและขอ้ต่อทางกล ผนงัรับแรงถูกยดึดว้ยแผน่เหลก็ รอยต่อทั้งสองประเภทจะถูกอดั 
ดว้ยน ้าปูนเพื่อใหถ่้ายแรงอดัไดแ้ละเพื่อช่วยปก ป้องจุดต่อจากสภาพแวดลอ้ม 

 

                         
           Figure 17 Erection Sequence of the Public Area (Pink Area in Figure 18) 



 

 

 
4. คาน แบบตวัทีคว  า่จะถูกติดตั้งเขา้กบัเสา แป้นหูชา้งท่ีถูกหล่อเป็นเน้ือเดียวกบัเสาจะเป็น 

ตวัรับคานแบบตวัทีคว  า่น้ี จุดต่อดา้นบนของคานท าหนา้ท่ีป้องกนัการหมุนของคานอนั 
เน่ืองมาจากแรงท่ีไม่สม ดุลยซ่ึ์งมาจากแผน่พื้นแบบตวัทีคู่ 

5.  องคอ์าคารท่ีเป็นพื้นเช่นแผน่พื้นแบบตวัทีคู่ แผน่พื้นแบบกลวงและแบบตนัถูกติดตั้ง โดย 
ถูกรองรับดว้ยบ่าต่อเน่ืองของคานแบบตวัทีคว  า่หรือบ่าของผนงัรับแรง คอนกรีตทบัหนา้ 
และวสัดุตกแต่งพื้นจะถูกวางลงบนระบบพื้นท่ีติดตั้งเสร็จเรียบ ร้อยน้ีอีกที รูปท่ี ๑๗ แสดง 
ขั้นตอนการก่อสร้างส าหรับพื้นท่ีส่วนกลาง 

6.  หน่วยหอ้งพกัของชั้นล่างถูกติดตั้งบนพื้นชั้นล่างโดยยดึเขา้ดว้ยกนัดว้ยเหลก็เดือยและน ้า 
ปูนอดั 

7.  แผน่ พื้นระเบียงถูกติดตั้งระหวา่งหน่วยหอ้งพกั แผน่พื้นน้ีจะถูกรองรับทางดา้นยาวบน 
ร่องท่ีบากไวบ้นหน่วยหอ้งพกั รูปท่ี ๑๘ แสดงแปลนของพื้นชั้นล่าง 

 

                                     
  
                                                  Figure 18 Ground Floor Plan 
 
8. เม่ือ การก่อสร้างของพื้นชั้นล่างเสร็จส้ิน หน่วยหอ้งพกัชั้นบนจะถูกติดตั้งซอ้นบนหน่วย 

หอ้งพกัชั้นล่าง หน่วยหอ้งพกัแต่ละชั้นจะถูกยดึติดเขา้ดว้ยกนัดว้ยเหลก็เดือยและน ้าปูนอดั  
หน่วยหอ้งพกัท่ีอยูด่า้นบนยงัท าหนา้ท่ียดึแผน่พื้นระเบียงใหเ้ขา้ท่ีดว้ย 

9.  ขั้นตอนท่ี ๗ และ ๘ จะถูกท าซ ้ าจนกระทัง่ถึงชั้นท่ีตอ้งการ (รูปท่ี ๑๙) 



 

 

 
 

                             
 
        Figure 19 Erection Sequence of the Guestroom Building (Red Area in Figure 18) 
 
10. ปล่อง บนัไดและลิฟทจ์ะถูกก่อสร้างไปควบคู่กบัหน่วยหอ้งพกั ซ่ึงตวัปล่องบนัไดและ 

ลิฟทจ์ะแยกช้ินเป็นกล่องของแต่ละชั้นและน ามาเช่ือมต่อ หนา้งานเช่นกนัเพื่อลดเวลาใน 
การก่อสร้าง 

11.  แผน่พื้นชั้นหลงัคาถูกติดตั้งระหวา่งหน่วยหอ้งพกัชั้นบนสุด 
12.  แผน่ ราวกนัตกบนหลงัคาและแผน่คอนกรีตตกแต่งทางดา้นสถาปัตยกรรมถูกติดตั้ง  

ช้ินงานเหล่าน้ีไม่มีความจ าเป็นในการรับแรงของอาคาร จึงสามารถท าลวดลายและพื้นผวิ 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

13.  ฉนวนหลงัคาและวสัดุปิดทบัถูกติดตั้งบนหลงัคา 
14.  เกบ็งาน 
 
 
 



 

 

 
การประสานงาน 
 

Dura-Stress Inc. บริษทัผลิตช้ินงานท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นผูผ้ลิตและขนส่ง
ช้ินงานทั้ งหมดไปท่ีท่าเรือท่ี Jacksonville รัฐฟลอริดา การขนส่งจากท่าเรือนั้ นไปสู่กรุง
แบกแดดผ่านทางท่าเรือในประเทศจอร์แดนนั้นท าโดยหน่วยงานอ่ืน การติดตั้งท่ีหนา้งานท า
โดย Dura-Stress Inc. บริษัท วิสิทธ์ิ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส์ จ  ากัด ท างานร่วมกับ
บริษทั KTGY Inter-Associates ซ่ึง เป็นบริษทัสถาปนิกในการออกแบบและเตรียมแบบ
ก่อสร้างและแบบส าหรับหล่อช้ินงาน ให้กบัทางบริษทัผูผ้ลิตช้ินงาน งานท่ีอยู่หนา้งานท าโดย
ผูรั้บเหมาและผูข้ายภายในประเทศ 

 
สรุป 
 

โครงการ ถูกยกเลิกไปในช่วงการออกแบบขั้นตน้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
ดงักล่าวพบว่ามีความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างในรูปแบบน้ี การก่อสร้างแบบใชช้ิ้นงานหล่อ
ส าเร็จมีประโยชนม์ากส าหรับสถานท่ีก่อสร้างท่ี ห่างไกลหรือมีอนัตรายเน่ืองจากมีความจ าเป็น
ในการใชบุ้คคลากรหนา้งานท่ีนอ้ย กว่าวิธีอ่ืน นอกจากน้ีคุณภาพของแรงงานจะเป็นมาตรฐาน
เสมอไม่ว่าโครงการจะอยูท่ี่ใดกต็าม การใชห้น่วยหอ้งพกัยงัไดป้ระโยชน์ในแง่ผนงัสองชั้นซ่ึง
ท าให้มีความเป็นส่วน ตวัท่ีสูง เหมาะกบัโรงแรมและอาคารพกัอาศยัท่ีหรูหรา ด้วย ความ
ร่วมมืออย่างใกลชิ้ดของวิศวกรและสถาปนิกท าให้โครงสร้างคอนกรีตหล่อ ส าเร็จมีความ
สวยงาม ไม่ไดมี้เพียงแต่ประโยชน์ใชส้อยแต่เพียงอยา่งเดียว ดงัแสดงให้เห็นในการออกแบบ
คร้ังน้ี 

 

 

 



 

 

 

ทฤษฎกีารตรวจวดัความลกึของรอยร้าวด้วย

คลืน่อลัตราโซนิค 

ดร.รักตพิงษ์ สหมิตรมงคล1,2 

 

1ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC)  
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร (SIIT) 

2ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ(MTEC)  
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (NSTDA) 
 

 

1. ปัญหาการแตกร้าวและความส าคญัของการวดัความลกึของรอยร้าว 
การ แตกร้าวเป็นปัญหาท่ีสามารถพบเห็นได้บ่อยในโครงสร้างคอนกรีต การ

แตกร้าวท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างคอนกรีตจะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงโครงสร้าง ความสวยงาม 
ความรู้สึกปลอดภัยของผูใ้ช้งาน และความคงทนของโครงสร้าง การแตกร้าวนั้นสามารถ
เกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแตกร้าวเน่ืองจากพฤติกรรมของคอนกรีต
เอง (เช่น การหดตวั หรือการแตกร้าวเน่ืองจากอุณหภูมิจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น) การแตกร้าว
เน่ืองจากแรงกระท าภายนอก หรือจุดบกพร่องเน่ืองจากการก่อสร้างท่ีไม่มีคุณภาพ ทั้งน้ีการ
แตกร้าวในลกัษณะต่างๆนั้นจะมีพฤติกรรมของการแตกร้าว รวมถึงมีรายละเอียดลกัษณะของ
รอยร้าวท่ีแตกต่างกนั 

 



 

 

 
หากรอยแตกร้าวเกิดข้ึนในโครงสร้างคอนกรีตแลว้ ผูดู้แลโครงสร้างมกัจะมีค าถาม

หลกัอยู ่2 ค า ถามคือ รอยร้าวดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร (สาเหตุคืออะไร) และ จะท าการ
ซ่อมแซมรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนและป้องกนัไม่ให้รอยร้าวลกัษณะเดียวกนั เกิดข้ึนในอนาคตได้
อย่างไร (จะแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร) เพื่อท่ีจะตอบค าถามทั้งสองน้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบรอยร้าวโดยอาจจะเร่ิมตน้จากการตรวจพินิจ (Visual Inspection) และท าการรวบรวม
เก่ียวกบัการก่อสร้าง วสัดุท่ีใช ้และระยะเวลาท่ีเกิดการแตกร้าวข้ึน จากขอ้มูลเบ้ืองตน้เหล่าน้ีผู ้
ตรวจสอบท่ีมีประสบการณ์จะสามารถประเมินสาเหตุ ของการแตกร้าวได ้

อย่าง ไรก็ตามในหลาย ๆ กรณี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจพินิจนั้นยงัไม่เพียงพอต่อ
การก าหนดวิธีการแกไ้ขซ่อม แซมได้ เพราะว่าการตรวจพินิจจะให้ขอ้มูลท่ีได้จากผิวของ
โครงสร้างเท่านั้น และจะไม่บอกถึงสภาพภายในของโครงสร้างได ้ในกรณีท่ีรอยร้าวท่ีเกิดข้ึน
ค่อนขา้งรุนแรงนั้น โดยทัว่ไปความลึกของรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการ 
ประเมินความสามารถเชิงโครงสร้างท่ีเกิดรอยร้าวนั้นข้ึน และก าหนดวิธีการซ่อมแซมและ
ปกป้องโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

การ ใชค้ล่ืนอลัตราโซนิคเป็นวิธีการท่ีค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมในการตรวจสอบโครง 
สร้างคอนกรีต ซ่ึงรวมถึงการตรวจวดัความลึกของรอยร้าวในโครงสร้างดว้ย ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอ
อธิบายทฤษฎีการตรวจวดัความลึกของรอยร้าวและขอ้จ ากดัของ ทฤษฎีดงักล่าวในบทความน้ี 

 
2. การวดัความเร็วคลืน่อลัตราโซนิค (Ultrasonic Pulse Velocity Measurement) 

คล่ืน อลัตราโซนิคเป็นคล่ืนกลซ่ึงเป็นคล่ืนชนิดเดียวกนักบัคล่ืนเสียงเพียงแตกต่าง 
กนัท่ีคล่ืนอลัตราโซนิคนั้นมีความถ่ีสูงเกินกว่าท่ีมนุษยจ์ะไดย้ิน (>20 kHz) ดว้ยความถ่ีท่ีสูง
ดงักล่าวคล่ืนอลัตราโซนิคจึงมีความสามารถท่ีจะตรวจจบัจุดบกพร่อง (Defect) ใน วตัถุต่างๆ 
ไดถึ้งแมว้่าจะมีขนาดเลก็ ในปัจจุบนั การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตดว้ยคล่ืนอลัตราโซนิค 
เป็นหน่ึงในวิธีการท่ีไดรั้บความนิยมสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากความสะดวกในการปฏิบติังาน ระดบั
ความแม่นย  า และความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงาน รูปท่ี 1แสดง ตัวอย่างระบบตรวจสอบ
โครงสร้างคอนกรีตดว้ยคล่ืนอลัตราโซนิคท่ีใชก้นัอยูใ่น ปัจจุบนั (ประกอบดว้ยตวัรับสัญญาณ  



 

 

 
ตวัส่งสัญญาณ และ หน่วยประมวลผล) รูปแบบการทดสอบโครงสร้างคอนกรีตดว้ยคล่ืนอลั
ตราโซนิคส่วนใหญ่ในปัจจุบนันั้น เป็นการวดัความเร็วคล่ืนอลัตราโซนิค (Ultrasonic Pulse 
Velocity Measurement) ซ่ึงเป็นการวดัความเร็วของคล่ืนอลัตราโซนิคท่ีเคล่ือนท่ีจากตวัส่ง
สัญญาณ (Transmitter) ไปยงัตวัรับสัญญาณ (Receiver) หรืออีกนยัหน่ึงกคื็อการวดัระยะเวลาท่ี
คล่ืนอลัตราโซนิคใชใ้นการเคล่ือนท่ี (Travel time, ระยะเวลาเคล่ือนท่ี) โดยท่ีผูต้รวจวดัจะตอ้งรู้
ระยะทางท่ีแน่นอนระหวา่งตวัส่งสัญญาณและตวัรับสัญญาณ  
 
 

                               
 
                                 รูปที ่1: ระบบการวัดความเร็วคลืน่อัลตราโซนิค 
 
 
3. ทฤษฎกีารวดัความลกึของรอยร้าวด้วยคลืน่อลัตราโซนิค 

เรา สามารถใชร้ะบบวดัความเร็วคล่ืนอลัตราโซนิควดัระยะความลึกของรอยร้าวใน
โครง  ส ร้ า งคอนกรีตได้ด้วยวิ ธีการ ท่ีหลากหลาย  ซ่ึ ง ในบทความ น้ีผู ้ เ ขี ยนจะขอ
ยกตวัอยา่ง 3 แบบดงัน้ีคือ 

 



 

 

 
3.1 วิธีของ BS Standard 

การวดัความลึกของรอยร้าวดว้ยอลัตราโซนิควิธีน้ีเป็นวิธีท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน BS 
1881: Part 203 ซ่ึงเป็นวดัระยะเวลาท่ีคล่ืนใชเ้คล่ือนท่ีคร่อมรอยร้าว (ตวัรับและตวัส่งสัญญาณ
อลัตร้าโซนิคอยู่คนละฝ่ังของรอยร้าว) 2 คร้ัง โดยเปล่ียนระยะห่างระหว่างตวัรับ/ส่งสัญญาณ
ในการวดัคร้ังท่ี 2 ใหแ้ตกต่างไปจากการวดัคร้ังแรก 

รูปท่ี 2 แสดงตวัอย่างการวดัความลึกของรอยร้าวดว้ยวิธีน้ี โดยสมมติใหร้ะยะห่าง
ระหว่างตัวรับ/ส่งสัญญาณและต าแหน่งรอยร้าวมีค่าเท่ากับ  a ในการวัดคร้ังแรก และ
เท่ากบั 2a ในการวดัคร้ังท่ี 2 (มาตรฐาน BS 1881 ก าหนดให ้a มีค่าเท่ากบั 150 มิลลิเมตร) เม่ือ
ตวัส่งสัญญาณส่งสัญญาณคล่ืนอลัตราโซนิคไปในโครงสร้างท่ีตรวจสอบคล่ืน อลัตราโซนิคจะ
กระจายไปในทุกทิศทาง (คร่ึงทรงกลม) อย่างไรก็ตามรอยร้าวอยู่ระหว่างตวัรับและตวัส่ง
สัญญาณจะท าให้สัญญาณอัลตรา โซนิคจะท าให้คล่ืนไม่สามารถเคล่ือนท่ีตรงจากตัวส่ง
สัญญาณไปยงัตวัรับสัญญาณ ได้ ในกรณีน้ีเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุดท่ีคล่ืนอลัตราโซนิคสามารถ
เคล่ือนท่ีจากตวั ส่งสัญญาณไปยงัตวัรับสัญญาณไดคื้อการเคล่ือนท่ีออ้มรอยร้าวดงัแสดงในรูป
ท่ี 2 ซ่ึงคล่ืนอลัตราโซนิคท่ีเคล่ือนท่ีในเส้นทางดงักล่าวจะไปถึงตวัรับสัญญาณไดเ้ร็วท่ีสุด โดย
หากเราวดัระยะเวลาเคล่ือนท่ีไดเ้ท่ากบั t1 ในการวดัคร้ังแรก และเท่ากบั t2 ในการวดัคร้ังท่ี 2 เรา
จะสามารถค านวณความลึกของรอยร้าวไดจ้ากสมการท่ี 1 ซ่ึงค่า t2 จะตอ้งมีค่ามากกว่า t1 แต่
จะตอ้งไม่เกิน 2t1 หากค่า t2 ไม่อยู่ในช่วงน้ีก็หมายความว่าอาจจะมีความผิดพลาดระหว่างการ
ทดสอบ 

 
 

                                                                (1) 
 



 

 

 
 

               
                         รูปที ่2: วิธีการวัดความลกึของรอยร้าวตาม BS Standard 
 
 

ในกรณีท่ีเราไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างตวัรับ/ส่งและรอยร้าวในการวดั
คร้ังท่ี 2 ใหเ้ป็น 2 เท่าของการวดัคร้ังแรกได ้ผูท้ดสอบอาจจะปรับเปล่ียนระยะทางไดต้ามความ
เหมาะสม ซ่ึงหากระยะห่างในการวดัคร้ังท่ี 2 เป็น k เท่าของการวดัคร้ังแรก สมการค านวณ
ความลึกของรอยร้าวจะเป็นไปตามสมการท่ี 2 (ในกรณีน้ี t2 จะต้องมากกว่า t1 แต่ต้องไม่
เกิน kt1) 

 

                                                                                      (2)  

 
 



 

 

 
3.2 วิธีการแบบ Tc-To (Tc-To Method) 

วิธีการวดัความลึกของรอยร้าวแบบท่ี 2 น้ีเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างท่ีมี
ขนาดจ ากดัซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถวางตวัรับ/ส่งสัญญาณใหอ้ยูห่่างจากรอยร้าวตามวิธีการของ BS 
standard ได ้โดยท าการวดัระยะเวลาเคล่ือนท่ีคร่อมรอยร้าวเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเคล่ือนท่ี
ในโครงสร้างส่วนท่ีคลา้ยกนัแต่ไม่มีรอยร้าว 

รูปท่ี 3 แสดง ตวัอยา่งการวดัความลึกของรอยร้าวดว้ยวิธีน้ี โดยจะเร่ิมจากการเลือก
ส่วนของโครงสร้างท่ีไม่รอยร้าวส าหรับท าการทดสอบหาระยะ เวลาท่ีคล่ืนใชเ้คล่ือนท่ีในกรณี
ท่ีไม่มีรอยร้าว (การวดัคร้ังท่ี 1) โดยก าหนดให้ระยะห่างระหว่างตวัรับและตวัส่งสัญญาณมี
ค่าประมาณ 150 – 200 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีไม่มีรอยร้าวเส้นทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนอลัตรา
โซนิคท่ีสั้นท่ี สุดคือการเคล่ือนท่ีตามผิวจากตวัส่งสัญญาณไปยงัตวัรับสัญญาณ จากหลกัการน้ี
เราจะสามารถหาความเร็วของคล่ืนอลัตร้าโซนิคไดจ้ากการวดัคร้ัง แรกน้ีไดจ้ากระยะเวลาท่ี
คล่ืนอลัตราโซนิคใชเ้คล่ือนท่ีในกรณีท่ีไม่มีรอย ร้าว ( to ) 

 

                                          
                                                         รูปที ่3: วิธีการวัดความลกึของรอยร้าวแบบ Tc-To 

 



 

 

 

ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบจุดของโครงสร้างท่ีเกิดการแตกร้าวข้ึน ดว้ยการวาง
ตวัรับ/ส่งสัญญาณคร่อมรอยร้าวท่ีตอ้งการตรวจสอบโดยให้ต  าแหน่งของตวัรับ/ส่ง สัญญาณ
เหมือนกบัการทดสอบส่วนท่ีไม่มีรอยร้าว แต่ในคร้ังน้ีให้รอยร้าวอยู่ตรงกลางระหว่างตวัรับ
และตวัส่งสัญญาณ (เส้นทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนอลัตราโซนิคในการวดัคร้ังน้ีจะเหมือนกบั
การ ทดสอบตามวธีิของ BS Standard) ทั้งน้ีหากระยะเวลาเคล่ือนท่ีท่ีวดัไดมี้ค่าเท่ากบั tc เรากจ็ะ
สามารถค านวณความลึกไดต้ามสมการท่ี 3 

                            (3) 
 
 
ทั้งน้ีหากค่า tc นอ้ยกวา่ to กจ็ะบ่งช้ีวา่มีปัญหาในการทดสอบ เช่น คอนกรีตในบริเวณท่ีทดสอบ
ทั้ง 2 บริเวณอาจจะไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 

3.3 วิธีการแบบ Multi-position Measurement 
วิธีการวดัความลึกของรอยร้าวแบบสุดทา้ยท่ีผูเ้ขียนจะอธิบายในบทความน้ีคือ 

วธีิการแบบ Multi-position measurement ซ่ึงเป็นการทดสอบรอยร้าวแบบท่ีคงต าแหน่งของตวั
ส่งสัญญาณเอาไว ้แต่วา่เปล่ียนต าแหน่งของตวัรับสัญญาณไปเร่ือย ๆ รูปท่ี 4 แสดงตวัอยา่งการ
วัดความลึกของรอยร้าวด้วยวิ ธี น้ี  โดยเ ร่ิมจากการวางตัวส่งสัญญาณไว้ห่างจากรอย
ร้าว 200 มิลลิเมตร จากนั้นท าวางตวัรับสัญญาณท่ีระยะ 50 มิลลิเมตร จากตวัส่งสัญญาณ (ซ่ึงใน
กรณีน้ีตวัรับตวัส่งสัญญาณจะยงัไม่คร่อมรอยร้าวดว้ยเหตุน้ีจึงยงั เป็นเพียงการทดสอบความเร็ว
ของค ล่ืนอัลตร า โซ นิค )  ท า ก า รทดสอบแบบ เ ดี ยวกันซ ้ า ท่ี ร ะ ยะ  100 มิ ล ลิ เ มตร 
และ 150 มิลลิเมตรจากตวัส่งสัญญาณและท าการบนัทึกขอ้มูล ผลการทดสอบท่ีไดจ้ะเป็นส่วน
ท่ี 1 ของกราฟ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

หลงั จากนั้น ท าการยา้ยตวัรับสัญญาณไปอีกฝ่ังของรอยร้าวและท าการทดสอบ
ระยะเวลาการเคล่ือน ท่ีของคล่ืนอลัตราโซนิคโดยใหร้ะยะห่างระหวา่งตวัรับ/ส่งสัญญาณมีค่า 



 

 

 
เท่ากบั 250, 300, 350 มิลลิเมตรตามล าดบั (ในกรณีน้ีตวัรับส่งสัญญาณคร่อมรอยร้าว) ผลการ
ทดสอบท่ีไดจ้ะเป็นส่วนท่ี 2 ของกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงมีลกัษณะไม่เป็นเส้นตรง 

                                                      
                                             รูปที ่4: วิธีการวัดความลกึของรอยร้าวแบบ Multi-span Measurement 

 

เราสามารถค านวณหาความลึกของรอยร้าวไดจ้ากค่า tA และ tB โดยเราสามารถหา
ค่า tA ไดจ้ากการลากเส้นตรงผ่านผลการทดสอบในส่วนท่ี 1 และจุด 0-0ความสูงของกราฟท่ี
ระยะ L จะมีค่าเท่ากับ tA ในขณะท่ีกราฟส่วนท่ี 2 นั้ นมีลักษณะไม่เชิงเส้น เราจึงควรหา
ค่า tB ดว้ยการสมมติฟังชัน่โพลิโนเมียลในรูปแบบท่ีแสดงในสมการท่ี 4 

 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                    (4)  
                              

t คือ ระยะเวลาเดินทางของคล่ืน 
x คือ ต าแหน่งของตวัรับสัญญาณ (นบัจากต าแหน่งของตวัส่งสัญญาณ) 
a คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีท าใหส้มการ (4) เขา้ใกลผ้ลการวดัมากท่ีสุด 
เม่ือไดค่้า tA และ tB มาแลว้กจ็ะสามารถค านวณหาความลึกของรอยร้าวไดจ้ากสมการท่ี 5 
 

                                                                      (5)  

 
จะสังเกตไดว้่าวิธีการน้ีตอ้งมีการวดัระยะเวลาเดินทางของคล่ืนอลัตราโซนิคมากกว่า 2 คร้ัง 
และยงัตอ้งมีการค านวณทีซบัซอ้นมากกวา่สองวธีิแรกดงันั้นจึงเป็นไม่ค่อยได ้รับความนิยม แต่
ก็เป็นวิธีท่ีสามารถน าไปประยุกตเ์พื่อตรวจสอบดูว่ารอยร้าวนั้นตั้งฉากกบั ผิวโครงสร้างจริง
หรือไม่ 

 
 
 
4. ข้อจ ากดัของการวดัความลกึรอยร้าวด้วยคลืน่อลัตราโซนิค 

ถึง แมก้ารใช้คล่ืนอัลตราโซนิคจะเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการวดั 
ความลึกของรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ แต่การใชค้ล่ืนอลัตราโซนิคตามทฤษฏีท่ี
ไดอ้ธิบายมาขา้งตน้นั้นกย็งัคงมีขอ้ จ  ากดัอยูค่่อนขา้งมาก เช่น 

 
 



 

 

 
o ประสิทธิภาพในการวดัความลึกจะน้อยลงหากรอยร้าวเต็มไปดว้ยของเหลวหรือน ้ าเพราะ
คล่ืนอลัตราโซนิคอาจจะเคล่ือนท่ีผา่นรอยร้าวได ้
o เหลก็ เสริมในโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อความแม่นย  าในการวดัความลึกเพราะเหลก็เสริม 
จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนอลัตราโซนิค 
o ใน กรณีท่ีผิวโครงสร้างมีลกัษณะท่ีไม่เรียบหรือเป็นผิวโคง้ ทฤษฏีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้จะมี
ความคลาดเคล่ือน หรืออาจจะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์วดัความเร็วอลัตราโซนิคไดเ้ลย 
o ในกรณีท่ีมีรอยร้าวมากกว่า 1 รอยร้าวอยู่ใกลก้นั (เช่น ห่างกนัไม่เกิน 100 มิลลิเมตร) จะไม่
สามารถตรวจสอบความลึกของแต่ละรอยร้าวแยกกนัได ้
 

ผู ้ท่ีน าคล่ืนอลัตราโซนิคไปใชใ้นการวดัความลึกของโครงสร้างจึงจ าเป็นตอ้งค านึง 
ถึงข้อจ ากดัดังกล่าวน้ี และเข้าใจว่าวิธีการวดัรอยร้าวท่ีน าเสนอในบทความน้ีนั้นอาจจะมี
ความคลาด เคล่ือนจากความลึกจริงของรอยร้าวได ้และตอ้งน าผลการวดัท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบผล
การตรวจสอบหรือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ วเิคราะห์ดว้ยความเขา้ใจในขอ้จ ากดัดงักล่าว 

 
เอกสารอ้างองิ 

[1] BS 1881: Part 203 (1986), Recommendations for measurement of velocity of ultrasonic 
pulses in concrete. 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทคนิคการตรวจหาเหลก็เสริมในโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ดร.รักตพิงษ์ สหมิตรมงคล1,2 

1ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC)  
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร (SIIT) 
2ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ(MTEC)  
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (NSTDA) 
 

 

1. ความจ าเป็นของการตรวจสอบหาเหลก็เสริมในโครงสร้าง 
ผู ้ท่ีเคยด ำเนินกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมจะมีควำม

เขำ้ใจดี ว่ำกำรตรวจสอบหำเหล็กเสริมในโครงสร้ำงนั้นถือเป็นขั้นตอนท่ีจ ำเป็นทั้งในกำร 
ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกตัวอย่ำงกำร
ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้ำงท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจหำ เหลก็เสริมในโครงสร้ำง เช่น 
กำรตรวจสอบระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กและจ ำนวนเหล็กเสริมในโครงสร้ำงว่ำตรงตำมแบบ 
หรือไม่ กำรเจำะเก็บแท่งตัวอย่ำงคอนกรีต (Coring) เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติกำร กำร
ตรวจสอบกำรเกิดสนิมในเหล็กเสริมดว้ย Half-cell รวมไปถึงกำรเตรียมกำรส ำหรับเจำะพื้น
หรือผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ส ำหรับกำรใชง้ำนท่ีเปล่ียนไป 

กำรตรวจสอบเหล็กเสริมในโครงสร้ำง อำจจะจ ำแนกได้เป็นกำรตรวจสอบหำ
ต ำแหน่งของเหลก็เสริม (Reinforcement Position) กำรวดัระยะคอนกรีตหุม้เหลก็(Concrete  



 

 

 
Cover) หรือ กำรวดัขนำดของเหล็กเสริมในโครงสร้ำงโดยท่ีไม่อยำกใหเ้กิดควำมเสียหำยใดๆ 
ต่อโครงสร้ำง บทควำมน้ีจะเป็นกำรเรียบเรียงขอ้มูลพื้นฐำนเก่ียวกบัเทคนิคกำรตรวจหำเหล็ก 
เสริมในโครงสร้ำงคอนกรีตแบบต่ำงๆ ท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อให้ทุกท่ำนมีควำมเขำ้ใจใน
กลไกกำรท ำงำนและขอ้จ ำกดัของแต่ละเทคนิค 
 

2. เทคนิคการตรวจสอบต าแหน่งเหลก็เสริมในโครงสร้าง 
ในปัจจุบนั เรำสำมำรถตรวจสอบหำเหลก็เสริมไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยใน

โครงสร้ำงไดด้ว้ย 3 วิธีหลกัๆ คือ กำรใชเ้คร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุม้เหลก็(Covermeter) กำรใช้
คล่ืนเรดำร์ (Ground Penetrating Radar) และ กำรฉำยรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography) ซ่ึงมี
หลกักำรท ำงำนดงัน้ี 

2.1 การใช้เคร่ืองวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหลก็ (Covermeter) 
เคร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเป็นเคร่ืองมือท่ีอำศัยหลักกำรเหน่ียวน ำของ

สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Field) โดยเคร่ืองแบบท่ีใช้กนัอย่ำงแพร่หลำยใน
ปัจจุบนัจะอำศยัหลกักำรของ Eddy Current ซ่ึงอธิบำยอย่ำงย่อไดด้งัน้ีคือ ในเคร่ืองวดัระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กจะมีขดลวดท่ีต่อเข้ำวงจรกับแหล่งไฟฟ้ำกระแสสลับ (AC) เม่ือไฟฟ้ำ
กระแสสลบัไหลผ่ำนขดลวดจะท ำใหเ้กิดสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำท่ีมีควำมเขม้ขน้เปล่ียนแปลงไป
ตำมเวลำ (ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) 

เม่ือ มีโลหะใดๆเขำ้ใกลว้งจรดงักล่ำว กจ็ะท ำใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำเกิดข้ึนในโลหะ
นั้นๆ และจะส่งผลก่อกวนให้สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำหลกัถูกรบกวนไป ซ่ึงเรำสำมำรถจบักำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดแลว้ตีควำมเป็นขอ้มูลของโลหะท่ีเขำ้ มำรบกวนสนำมแม่เหลก็ เช่น ขนำด
ของโลหะ และระยะห่ำงจำกขดลวดได ้

รูปท่ี 2 แสดงตวัอย่ำงเคร่ืองมือวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Covermeter) ท่ีเป็นท่ี
นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยส่วนตรวจวัด (Coil) และหน่วย
ประมวลผล 



 

 

  
 

                                                
                          รูปที ่1: ภาพแสดงระบบการท างานของเคร่ืองวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหลก็แบบ Eddy Current [1] 
 
 

                                         
                                                                (a) Ferroscan (Hilti) (b) Profometer (Proceq) 

                                           รูปที ่2: ตัวอย่างเคร่ืองวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหลก็ทีเ่ป็นทีนิ่ยมในปัจจบัุน 



 

 

 
เรำ สำมำรถใชง้ำนเคร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กไปหำต ำแหน่งเหล็กเสริมได้

โดยน ำ  ส่วนตรวจวัดไปวำงบนผิวโครงสร้ำงคอนกรีตท่ีต้องกำรตรวจสอบซ่ึงหน่วย
ประมวลผล จะท ำกำรส่งเสียงเตือนทนัทีท่ีพบโลหะอยู่ในโครงสร้ำง ทั้งน้ีหน่วยประมวลผล
ของเคร่ืองจะสำมำรถบอกขนำดและระยะคอนกรีตหุม้เหลก็โดย ประมำณได ้จำกขั้นตอนท่ีง่ำย
และไม่ตอ้งอำศยักำรวิเครำะห์ท่ีซับซ้อนท ำให้วิธีน้ีเป็น ท่ีนิยมในกำรใช้ตรวจหำโลหะใน
โครงสร้ำงคอนกรีตมำกท่ีสุด 

นอกเหนือไปจำกกำรตรวจสอบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก เรำยงัสำมำรถน ำ
เคร่ืองน้ีประเภทน้ีไปประยกุตใ์ชห้ำเศษโลหะในไมไ้ดอี้กดว้ย (หมำยเหตุ: เคร่ือง มือแบบน้ีถูก
ใชใ้นขั้นตอนกำรสร้ำงเสำชิงชำ้คร้ังล่ำสุดเพื่อตรวจสอบดูว่ำมี เศษโลหะอยูใ่นเน้ือไมท่ี้เลือกมำ
หรือไม่ ก่อนท่ีจะน ำไมท่ี้ผำ่นกำรคดัเลือกแลว้ไปประกอบเป็นเสำชิงชำ้) 

 
2.2 การใช้คลืน่เรดาร์ (Radar) 

Radar เป็นค ำย่อมำจำก Radio Detection and Ranging ซ่ึงหมำยถึงกำรใช้
คล่ืนวิทยุ (คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำในช่วงควำมถ่ีต ่ำกว่ำ 300 GHz) ใน กำรตรวจหำวตัถุท่ีตอ้งกำร
โดยอำศยัหลกักำรเคล่ือนท่ีและสะทอ้นของคล่ืนวิทย ุเม่ือเจอรอยต่อระหว่ำงวสัดุท่ีมีคุณสมบติั
เชิงแม่เหล็กไฟฟ้ำท่ีแตกต่ำงกนั เคร่ืองมือตรวจสอบดว้ยเรดำร์ท่ีใชใ้นงำนโยธำปัจจุบนัจะถูก
เรียกว่ำ Ground Penetrating Radar (GPR) และมีส่วนประกอบหลักคือตัวรับส่ง
สัญญำณ (Antenna) และหน่วยประมวลผล (Processing Unit)ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ ดงัท่ีแสดงใน
รูปท่ี 3 

จะสังเกตไดว้ำ่ตวัรับส่งสัญญำณ (Antenna) จะ มีลอ้อยูเ่พื่อช่วยในกำรเคล่ือนตวัรับ
ส่งสัญญำณไปตำมผิวโครงสร้ำงท่ีตอ้งกำร ตรวจสอบ และช่วยกำรวดัระยะทำงของตวัรับส่ง
สัญญำณ จำกจุดท่ีเร่ิมตน้ท ำกำรวดั ขั้นตอนกำรตรวจหำเหล็กเสริมดว้ยคล่ืนเรดำร์เร่ิมตน้ดว้ย
กำรก ำหนดจุดเร่ิมตน้ กำรตรวจสอบและเล่ือนตวัรับส่งสัญญำณไปตำมผิวโครงสร้ำงท่ีตอ้งกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยประมวลผลจะท ำกำรเก็บขอ้มูลคล่ืนเรดำร์ท่ีวดัไดใ้นแต่ละต ำแหน่งและ 
น ำเสนอออกมำเป็นแผนภำพขำวด ำ ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงเป็นตวัอยำ่ง ผลกำรตรวจสอบ 



 

 

 
โครงสร้ำงท่ีมีเหล็กเสริม ท่อเหล็ก และท่อพีวีซีอยู่ภำยในซ่ึงจะสังเกตไดว้่ำสัญญำณจะแสดง
ลกัษณะโคง้และมีจุดยอด อยูท่ี่ต  ำแหน่งของวสัดุแต่ละชนิด 

จำกตวัอยำ่งผลกำรวดัในรูปท่ี 4 จะ เห็นไดว้่ำกำรใชค้ล่ืนเรดำร์สำมำรถใชต้รวจหำ
วตัถุหลำยประเภท(ทั้งท่ีเป็น โลหะและไม่ใช่โลหะ) ในเวลำเดียวกนั โดยควำมชัดเจนของ
สัญญำณจะข้ึนอยูก่บัขนำดของส่ิงท่ีอยูภ่ำยใน และลกัษณะของสัญญำณจะแตกต่ำงไปตำมส่ิงท่ี
อยู่ในโครงสร้ำง โดยจะสังเกตไดว้่ำสัญญำณท่ีวดัไดจ้ำกท่อPVC จะมีสีด ำเป็นหลกั ในขณะท่ี
สัญญำณท่ีวดัไดจ้ำกโลหะจะมีสีขำวเป็นหลกั 

 
 

 
 

                                                   
 
                           รูปที ่3: ตัวอย่างเคร่ือง GPR ทีใ่ช้ส าหรับการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

 



 

 

 
 

                                     
                                         รูปที ่4: ตัวอย่างผลการตรวจสอบตัวอย่างทีม่ีเหล็กเสริมและท่อพวีีซีชนิดต่างๆ 

 
 

2.3 การฉายรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography) 
กำร ฉำยรังสีเอ๊กซ์ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีใช้ตรวจสอบหำเหล็กเสริมในโครงสร้ำงได ้

โดยกลไกกำรท ำงำนนั้นเหมือนกบักำรท่ีเรำไปถ่ำยฟิลม์เอ็กซเรยใ์นโรงพยำบำลใน กำรตรวจ
สุขภำพ หรืออำจจะแสดงระบบออกมำไดด้งัรูปท่ี  5 ระบบกำรฉำยรังสีเอ็กซ์จะประกอบดว้ย
เคร่ืองก ำเนิดรังสีเอก็ซ ์(X-ray Tube) และฟิลม์ท่ีจะอยูด่ำ้นตรงกนัขำ้มกบัเคร่ืองก ำเนิดรังสีเอก็ซ์ 
(ดงัแสดงในรูปท่ี 5) 

ขั้น ตอนกำรตรวจหำเหล็กเสริมดว้ยกำรฉำยรังสีเอ็กจะเร่ิมตน้จำกกำรก ำหนดจุด
ของโครง สร้ำงท่ีตอ้งกำรตรวจสอบ หลงัจำกนั้นกท็  ำกำรติดตั้งเคร่ืองก ำเนิดรังสีเอ๊กซ์และฟิลม์
ใหอ้ยูค่นละดำ้น ของโครงสร้ำงเป้ำหมำยและท ำกำรฉำยรังสี หำกส่วนของโครงสร้ำงท่ีท ำกำร
ตรวจสอบมีวตัถุอ่ืนๆอยู่ภำยใน เช่น ช่องว่ำง (Void) หรือ เหล็กเสริม (Rebar) สีบนฟิล์มก็จะ
แตกต่ำงไปตำมวสัดุท่ีอยูใ่นโครงสร้ำง โดยสีบนฟิลม์จะข้ึนอยูก่บัควำมหนำแน่น (Density) ท่ี  
 



 

 

 
รังสีเอ็กซ์เคล่ือนท่ีผ่ำน โดยในกรณีของโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหลก็ สีบนฟิลม์จะเป็นสีขำว
หำกเป็นเหลก็เสริม และเป็นสีด ำหำกเป็นช่องวำ่ง 

จำก ระบบกำรวดัดงักล่ำวขำ้งตน้ เรำจะเห็นได้ว่ำกำรฉำยรังสีเอ๊กซ์นั้นสำมำรถ
น ำไปใชต้รวจหำไดไ้ม่เพียงแต่ เหลก็เสริมแต่ยงัสำมำรถใชห้ำช่องหรือท่อพลำสติกท่ีอยูใ่นส่วน
ของโครงสร้ำง ไดอี้กด้วย จุดเด่นของกำรตรวจสอบดว้ยกำรฉำยรังสีเอ็กซ์ คือกำรแสดงทั้ง
รูปร่ำงและขนำด (Shape) ของจุดบกพร่องในขณะท่ีวธีิกำรอ่ืนนั้น จะบอกไดเ้พียงต ำแหน่งและ
ขนำดโดยประมำณเท่ำนั้น 

 

                                                                       
                                                          รูปที ่5: ระบบฉายรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography System) 

 
 
 
 



 

 

 
3. ข้อเด่น - ข้อด้อยของแต่ละเทคนิค 

จำกหลกักำรท ำงำนของเทคนิคกำรตรวจหำเหล็กเสริมทั้ง 3 แบบ จะเห็นได้ว่ำ
เทคนิคแต่ละแบบนั้นมีขอ้เด่นและขอ้ด้อยท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ซ่ึงหำกเปรียบเทียบเทคนิค
ทั้ง 3 แบบแลว้กจ็ะสำมำรถสรุปไดส้ั้นๆ ดงัน้ีคือ 

กำรใชเ้คร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Covermeter) เป็น วิธีกำรท่ีด ำเนินกำรได้
ง่ำยและรวดเร็วท่ีสุด สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งท่ีมีเหลก็เสริมไดร้วดเร็ว และประมำณขนำดของ
เหล็กเสริมและระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กไดค่้อนขำ้งแม่นย  ำ แต่มีขอ้จ ำกดัท่ีไม่สำมำรถตรวจหำ
เหลก็เสริมท่ีอยู่ห่ำงจำกผิวเกินระยะสนำม แม่เหล็กไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึนได ้โดยทัว่ไประยะท่ีเคร่ือง
สำมำรถตรวจสอบจะไม่เกิน 150 มิลลิเมตร นอกจำกน้ีในกรณีท่ีระยะห่ำงระหว่ำงเหล็กเสริม
นอ้ยกอ็ำจจะใหผ้ลท่ีคลำดเคล่ือนหรือผดิพลำดได ้

ก ำ ร ใ ช้ ค ล่ื น เ ร ด ำ ร์  (Radar) เ ป็ น วิ ธี ก ำ ร ท่ี มี ร ะ ย ะก ำ รต ร วจสอบได้ ใ น
ระดับ  0.5 ถึง  1 เมตร ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ตรวจสอบโครงสร้ำงขนำดใหญ่เช่นเ ข่ือน 
ควำมสำมำรถในกำรตรวจหำวตัถุท่ีแตกต่ำงนอกเหนือจำกโลหะกถื็อเป็นขอ้ดีอีกขอ้ หน่ึงแต่ก็
อำจจะท ำให้กำรตีควำมผลกำรตรวจสอบท่ีไดย้ำกมำกข้ึน ดว้ยเหตุน้ีบ่อยคร้ังท่ีกำรตีควำมผล
กำรตรวจสอบดว้ย Radar จึงตอ้งอำศยักำรตีควำมจำกผูท่ี้มีประสบกำรณ์ ซ่ึงถือเป็นขอ้จ ำกดั
หลกัขอ้หน่ึง 

กำรฉำยรังสีเอ็กซ์ (X-ray) เป็นวิธีท่ีมีควำมแม่นย  ำและละเอียดสูงสุดในเทคนิค
ทั้ง 3 แบบ ซ่ึงศกัยภำพของกำรฉำยรังสีเอก็ซ์นั้นสำมำรถบ่งช้ีไดว้่ำระยะทำบของเหลก็เสริ มอยู
ท่ีต  ำแหน่งใด หรือเหลก็เสริมมีกำรสูญเสียหนำ้ตดัเน่ืองจำกกำรเกิดสนิมไปอย่ำงมีนยัยะส ำคญั 
หรือไม่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่ำน้ีไม่สำมำรถตรวจสอบไดด้ว้ยเทคนิคอ่ืน อยำ่งไรกต็ำมรังสีเอก็ซ์ท่ีใชใ้น
กำรตรวจสอบโครงสร้ำงคอนกรีตนั้ นจะต้องมี ควำมเข้มข้นมำกกว่ำรังสีเอ็กซ์ท่ีใช้ใน
โรงพยำบำลเพรำะวำ่คอนกรีตและเหลก็ เสริมนั้นมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำร่ำงกำยมนุษย ์ควำม
เขม้ขน้ของรังสีเอก็ซ์ท่ีมำกข้ึนน้ีอำจจะส่งผลต่อสุขภำพของผูป้ฏิบติั งำนได ้และระยะเวลำท่ีใช้
ในกำรด ำเนินกำรก็มำกกว่ำวิธีกำรอ่ืนๆ นอกจำกน้ีกำรท่ีจะตอ้งน ำฟิลม์ไปวำงไวอี้กดำ้นหน่ึง
ของโครงสร้ำงกจ็  ำกดักำร ใชง้ำนตรวจสอบโครงสร้ำงท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พียงดำ้นเดียว 



 

 

 

                                                      
                      รูปที ่6: ตารางเปรียบเทยีบคุณสมบัติด้านต่างๆของเทคนิคการตรวจหาเหลก็เสริมทัง้ 3 วิธี 
 

 
ผู ้เขียนพยำยำมสรุปและเปรียบเทียบขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของทั้งสำมวิธีในดำ้นต่ำงๆ เพื่อให้
ผูอ่้ำนสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจไดส้ะดวกมำกยิ่งข้ึนในรูปท่ี 6 ซ่ึงผูเ้ขียนหวงัว่ำผูอ่้ำนจะมีควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบัเทคนิคกำรตรวจหำเหลก็เสริมในโครงสร้ำงคอนกรีตแบบต่ำงๆไดดี้ข้ึน 

 
เอกสารอ้างองิ 
[1] ACI228.2R-98, Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structure 

 

 

 

 



 

 

 

การเส่ือมสภาพของโครงสร้างเหลก็ป้าย

โฆษณา 

 

รศ.ดร.สมเกยีรต ิรุ่งทองใบสุรีย์ 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 

 

การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเส่ือมสภาพ ของ
โครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณา การศึกษาท าโดยการออกส ารวจการเส่ือมสภาพ ของ
โครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณา ท่ีติดตั้งใชง้านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างๆ กนั ผลการศึกษา
พบว่า การเส่ือมสภาพของโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท
คือ การเส่ือมสภาพโดยทั่วไปจากการกดักร่อน และการเส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุด การ
เส่ือมสภาพโดยทัว่ไปจากการกดักร่อนข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มของบรรยากาศโดยรอบ การ
เส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุดเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น การออกแบบและติดตั้งท่ีไม่ดี 
การขาดการบ ารุงรักษา การท่ีมีพืชข้ึนปกคลุมเป็นตน้ 

 



 

 

 
ในปัจจุบนัการโฆษณาเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ การโฆษณาท า

ไดห้ลายรูปแบบ การติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่กเ็ป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการโฆษณาท่ีนิยม
ใชก้นั การโฆษณาในลกัษณะน้ีจ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างส าหรับรองรับป้ายโฆษณา ซ่ึงมกันิยม
ใช้เป็นโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณาเหล่าน้ีเม่ือใช้งานก็จะเกิดการ
เส่ือมสภาพไป เร่ือยๆ ตามอายุการใชง้าน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดการวิบติัของโครงสร้างได ้
ในการท่ีจะท าใหโ้ครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณาเหล่าน้ีมีอายกุารใชง้านท่ี ยาวนาน จ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการออกแบบ ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงพฤติกรรม
การเส่ือมสภาพ ของโครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณา 

 
การศึกษาพฤติกรรมการเส่ือมสภาพ ของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณา ท า

โดยการออกส ารวจโครงสร้างเหล็กป้ายโฆษณาท่ีติดตั้งใช้งานอยู่ จ  านวน 83 ตวัอย่าง ใน
สภาพแวดลอ้มต่างๆ กบัดงัน้ี 

 
1. พื้นท่ีในเมือง กรุงเทพมหานคร จ านวน 41 ตวัอยา่ง 
2. พื้นท่ีชานเมือง ชานเมืองกรุงเทพ จ านวน 20 ตวัอยา่ง 
3. พื้นท่ีชายทะเล 1 จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 11 ตวัอยา่ง 
4. พื้นท่ีชายทะเล 2 จงัหวดัชลบุรี จ านวน 11 ตวัอยา่ง 
ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาในเขตพื้นท่ีส ารวจเฉล่ีย 10 ปี (พ.ศ. 2535-2544) แสดงในตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี 1. ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาในเขตพื้นท่ีส ารวจเฉล่ีย 10 ปี 

 
พื้นท่ี ปริมาณ

น ้าฝน (mm) 
อุณหภูมิ 
เฉล่ีย (º C) 

ความช้ืน
สัมพทัธ์ิ (%) 

กรุงเทพและปริมณฑล 
จงัหวดัเพชรบุรี 
จงัหวดัชลบุรี 

1659.74 
         968.48 

1250.39 

28.70 
27.75 
28.45 

72.8 
76.6 
72.0 

 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโครงสร้างเหล็กเช่น วนัท่ีติดตั้ง การทาสีป้องกนัการกดักร่อน ประวติัการ
บ ารุงรักษา จะถูกรวบรวมไวส้ าหรับทุกตวัอยา่ง ร้อยละของการกดักร่อน (สนิม) ท่ีผิวเหลก็จะ
ถูกประเมินดว้ยสายตาโดยการเปรียบเทียบกบัตารางภาพร้อยละการกดั กร่อน การเส่ือมสภาพ
รุนแรงเฉพาะจุดจะถูกส ารวจอย่างละเอียดถึงสภาพความเสียหาย และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความ
เสียหาย 

 
สภาพโดยทัว่ไป 

พื้นท่ีในเมืองโครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณาส่วนใหญ่ไดรั้บการดูแลเป็นอยา่ง
ดี ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานก่อนทาสีใหม่ไม่เกิน 5 ปี ท่ีฐานของโครงสร้างมกัมีการเท
คอนกรีตอย่างดีส าหรับโครงสร้างท่ีติดตั้งบนพื้นดินจะพบวชัพืชข้ึนท่ีพื้นดินใตโ้ครงสร้างไม่
สูงนัก แสดงให้เห็นว่ามีการดูแลอย่างสม ่าเสมอ การกดักร่อนของโครงสร้างเหล็กเกิดน้อยมี
ลกัษณะกระจายสม ่าเสมอทัว่ทั้งโครงสร้างทุกระดบัความสูงการกดักร่อนของผิวเหล็กดา้นท่ี
หงายข้ึนกบัผวิเหลก็ดา้นท่ีคว  า่ลงมีปริมาณ ใกลเ้คียงกนั 

พื้นท่ีชานเมืองป้ายโฆษณาในเขตชานเมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท่ีโล่งแจง้ การกดั
กร่อนของโครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณาส่วนใหญ่จะเกิดมากท่ีผวิเหลก็ ดา้นท่ีหงายข้ึน ผิว
เหลก็ดา้นท่ีคว  า่ลงจะมีการกดักร่อนท่ีนอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ีความรุนแรงของการ 



 

 

 
กดักร่อนยงัเปล่ียนไปตามระดบัความสูงของโครงสร้าง ดว้ย โดยช้ินส่วนโครงสร้างท่ีอยูต่  ่าจะ
เกิดการกดักร่อนสูงกว่าช้ินส่วนโครงสร้างท่ีอยู่สูง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มบริเวณฐานของ
โครงสร้างเหลก็มกัจะมีพืชข้ึนปกคลุม และยงัมีแอ่งน ้ าขงั และยงัพบปัญหาการสูญหาย การบิด
งอของช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็ดว้ย 

พื้นท่ี ชายทะเล ป้ายโฆษณาส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควรเช่นเดียวกบัป้าย
โฆษณาในเขตชานเมือง การกดักร่อนของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณาจะมีระดบัความ
รุนแรงสูงสุด เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองจากอิทธิพลของปริมาณความเขม้ขน้ของเกลือใน
อากาศท่ีมีปริมาณมาก การกดักร่อนจะเกิดสม ่าเสมอทัว่ทั้งโครงสร้างทุกระดบัความสูง ผิว
เหลก็ดา้นท่ีหงายข้ึนและดา้นท่ีคว  า่ลงเกิดการกดักร่อนใกลเ้คียงกนั 

 
อตัราการกดักร่อนเฉล่ีย 

ขอ้มูลร้อยละของการกดักร่อนและอายกุารใชง้านของโครงสร้างเหลก็ ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจ ถูกน ามาหาความสัมพนัธ์โดยวธีิ least-square ผลท่ีไดแ้สดงในรูปท่ี 1 

 

                       
                                         รูปท่ี 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละของการกดักร่อนและอายกุารใชง้าน 



 

 

 
 

จาก รูปท่ี 1 จะเห็นวา่อตัราการกดักร่อนเฉล่ียของโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณา ท่ีอยู่
ในพื้นท่ีในเมืองมีค่าต ่าสุด ในขณะท่ีพื้นท่ีชายทะเลจะมีอตัราการกดักร่อนเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจาก
โครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาในพื้นท่ีในเมือง ไดรั้บการดูแลท่ีดีกวา่โครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณา
ในพื้นท่ีชานเมือง และพื้นท่ีชายทะเล นอกจากน้ีโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาในพื้นท่ีชายทะเล
ยงัไดรั้บอิทธิผลจาก ปริมาณความเขม้ขน้ของเกลือในอากาศท่ีมีปริมาณสูง ท าใหมี้อตัราการกดั
กร่อนเฉล่ียท่ีสูงกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ 
 
การเส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุด 

จาก การส ารวจยังพบว่ามีบางส่วนของโครงสร้างเหล็กป้ายโฆษณามีการ
เส่ือมสภาพ หรือมีความเสียหายรุนแรงมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ของโครงสร้าง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ กนัดงัน้ี 

 
1. ส่วนของโครงสร้างถูกปกคลุมดว้ยวชัพืช และไมเ้ล้ือย หรืออยู่ใกลก้บัตน้ไม ้เม่ือถูกฝน 
ช้ินส่วนโครงสร้างท่ีถูกปกคลุมดว้ยวชัพืช และ ไมเ้ล้ือย จะสะสมความช้ืนไดม้ากกว่าและนาน
กว่าบริเวณอ่ืน ท าให้เกิดการกดักร่อนท่ีรุนแรง นอกจากน้ีการเสียดสีกนัระหว่าง ช้ินส่วน
โครงสร้างและก่ิงไมย้งัท าใหสี้ท่ีใชป้้องกนัการกดักร่อนหลุดลอกออก ซึงเป็นเหตุใหเ้กิดการกดั
กร่อนท่ีรวดเร็วและรุนแรง แนวทางป้องกนัและแกไ้ขสามารถท าไดโ้ดยการเทคอนกรีตบริเวณ
พื้นใตโ้ครงสร้าง เหลก็ป้ายโฆษณา ควรออกตรวจและก าจดัวชัพืช ไมเ้ล้ือย และตดัก่ิงไมท่ี้ข้ึน
ปกคลุมหรืออยูชิ่ดกบัโครงสร้างเหลก็มากเกินไปออกอยา่ง สม ่าเสมอ 

 
 

 
 
                                             
 



 

 

 

                   
       

                                                            รูปท่ี 2. การกดักร่อนเน่ืองจากถูกปกคลุมดว้ยวชัพืช 
 
 
 
 

2. โครงสร้างตั้งอยูใ่นแอ่งน ้า ช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็ดา้นล่างท่ีชิดกบัน ้ าจะไดรั้บความช้ืนจาก
ไอระเหยของ น ้ าตลอดเวลา นอกจากน้ีหากเกิดฝนตกหนัก น ้ าในแอ่งน ้ าอาจเอ่อท่วม
โครงสร้างส่วนล่างได ้ท าให้โครงสร้างเหล็กส่วนล่างเกิดการกดักร่อนท่ีรุนแรง แนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขสามารถท าไดโ้ดยการไม่ออกแบบติดตั้งโครงสร้างเหล็กป้าย โฆษณาใน
แอ่งน ้ า หรือหากเล่ียงไม่ไดค้วรท าการถมแอ่งน ้ าบริเวณท่ีจะท าการติดตั้งโครงสร้างให้ สูง
เพียงพอท่ีน ้าในแอ่งน ้าจะไม่สามารถเอ่อท่วมถึงแลว้จึงท าการติดตั้งโครงสร้าง 

 
 
 



 

 

 
 

                   
 

                              รูปท่ี 3. การกดักร่อนเน่ืองจากโครงสร้างตั้งอยูใ่นแอ่งน ้า 
 
 

3. ออกแบบและติดตั้งช้ินส่วนโครงสร้างในลกัษณะท่ีท าให้เกิดการกกัขงัน ้ า หรือสะสมฝุ่ น
ละอองความช้ืนไดง่้าย ช้ินส่วนโครงสร้างท่ีสามารถกกัขงัน ้ า หรือสะสมฝุ่ นละอองความช้ืนได้
ง่าย จะเกิดการกดักร่อนท่ีรุนแรงและรวดเร็วถึงแมจ้ะมีการทาสีป้องกนัการกดักร่อน อย่างดีก็
ตาม 
4. การทาสีป้องกนัการกดักร่อนไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณจุดต่อ ท่ีจุดต่อของโครงสร้าง
เหลก็เป็นบริเวณท่ียากแก่การทาสี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณผิวสัมผสัระหว่างเหลก็โครงสร้าง
และแผ่นเหล็กปะกบั และท่ีสลกัเกลียว บริเวณท่ีไม่ ไดรั้บการทาสีก็จะเกิดการกดักร่อนอย่าง
รวดเร็ว แนวทางป้องกนัสามารถท าไดโ้ดยการทาสีป้องกนัการกดักร่อนท่ีสลกัเกลียว ช้ินส่วน
โครงสร้างบริเวณจุดต่อ และแผ่นเหลก็ปะกบัท่ีเจาะรูเรียบร้อยแลว้ใหท้ัว่ถึงก่อนการประกอบ
ติดตั้ง และเม่ือประกอบติดตั้งเรียบร้อยแลว้ควรทาสีทบัอีกคร้ัง 



 

 

 
5. มีตน้ไมข้ึ้นใตโ้ครงสร้างหรือข้ึนชิดกบัโครงสร้าง เม่ือตน้ไมมี้ขนาดใหณ่ข้ึนก็จะดนัให้
ช้ินส่วนโครงสร้างเกิดการบิดงอเสียหาย ได้ แนวทางป้องกนัท าไดโ้ดยไม่ติดตั้งโครงสร้าง
เหล็กป้ายโฆษณาใกลห้รือชิดกับ ตน้ไม้ และหมั่นตรวจสอบและก าจดัตน้ไม้ท่ีข้ึนบริเวณ
โครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาออกให ้หมด 

 

                                                      
   
                                                                    รูปท่ี 4. โครงสร้างบิดงอเสียหายเน่ืองจากตน้ไม ้
 
 

6. ฐานรากเกิดการทรุดตวั เม่ือฐานรากเกิดการทรุดตวักจ็ะส่งผลใหช้ิ้นส่วนโครงสร้างเกิดการ
บิดงอเสีย หายได ้การป้องกนัท าได้โดยการออกแบบและก่อสร้างฐานรากให้แข็งแรง ควร
หลีกเล่ียงการขดุดินบริเวณใกลฐ้านรากท่ีจะเป็นเหตุใหฐ้านรากเกิดการทรุดตวัได ้
 
 
 



 

 

 

                  
  
                                   รูปท่ี 5. โครงสร้างบิดงอเสียหายเน่ืองจากฐานรากทรุดตวั 
 
7. สีหลุดลอก เม่ือสีป้องกนัสนิมหลุดลอก ช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็จะเกิดการกดักร่อนอย่าง
รวดเร็ว แนวทางป้องกนัท าไดโ้ดยการเตียมพื้นผิวเหลก็ก่อนการทาสีให้แหง้ สะอาดปราศจาก
ฝุ่ น คราบน ้ามนัและส่ิงสกปรกต่างๆเพื่อใหสี้สามารถยดึเกาะผวิเหลก็ไดดี้  



 

 

 

       
 
                               รูปท่ี 6. การกดักร่อนท่ีจุดต่อเน่ืองจากสีหลุดลอก 
 
 
8. โครงสร้างถูกรถชน โครงสร้างจะเกิดความเสียหายมากทนัทีหากถูกรถชน แนวทางป้องกนั
สามารถท าไดโ้ดยการติดตั้งโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาใหห่้างจาก แนวถนน และหากจ าเป็นก็
ควรติดตั้งราวกนัชนคัน่ระหวา่งถนนและโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณา  
 
 



 

 

 
 

                             
                                       รูปท่ี 7. โครงสร้างเสียหายจากการถูกรถชน 
 
 



 

 

 
สรุป 
                   การเส่ือมสภาพของโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 
ประเภทคือ การเส่ือมสภาพโดยทัว่ไปจากการกดักร่อนและการเส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุด 
การเส่ือมสภาพโดยทัว่ไปจากการกดักร่อนข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มของบรรยากาศโดยรอบ การ
เส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุดเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น การออกแบบและติดตั้งท่ีไม่ดี 
การขาดการบ ารุงรักษา การท่ีมีพืชข้ึนปกคลุมเป็นตน้ การท่ีจะใหโ้ครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณามี
อายกุารใชง้านท่ียาวนานนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้างท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม และท่ีส าคญัคือตอ้งมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
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