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บริษทั ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด (CPAC)
ปั ญหา นี้ สามารถพบได้ทวั่ ไป มีวิธีป้องกันและแก้ไขที่สามารถทาได้โดยง่าย แต่
ท่านเชื่อหรื อไม่วา่ ปัญหานี้จะพบได้ในพื้นภายในอาคารเท่านั้น บางท่านอาจสงสัยว่าปั ญหานี้มี
สาเหตุมาจากอะไรและทาไม่จึงไม่เคยเกิดกับพื้น กลางแจ้งหรื อพื้นภายนอกอาคาร ผมหวังว่า
เมื่อท่านได้อ่านบทความนี้ แล้วจะเข้าใจ เมื่อพบปั ญหานี้ จะสามารถวินิจฉัยสาเหตุได้ถูกต้อง
และนาไปสู่ การแก้ไขหรื อการป้ องกันตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อได้มาซึ่ งพื้นคอนกรี ต
ที่ปราศจากปัญหา ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสวยงามคงทนตลอดระยะเวลาการใช้งาน
ปัญหานี้จะพบได้ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนในอาคารโดยเฉพาะอาคารที่เป็ นโกดังเก็บ
ของ (Warehouse) จะไม่เกิดขึ้นกับพื้นกลางแจ้ง และมักจะไม่พบในฤดูหนาว ในประเทศไทย
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกภาค และสามารถเกิดกับพื้นที่เพิ่งเทคอนกรี ต และพื้นคอนกรี ตที่มีอายุ 1
ปี ขึ้นไป มีศพั ท์เฉพาะในวงการคอนกรี ตว่า Sweating Slab Syndrome หรื อ แปลตรงตัวว่า โรค
พื้นเหงื่ อออก แต่ ในความเป็ นจริ ง คอนกรี ตไม่ มีเหงื่ อที่ ถู กขับออกมาเหมื อนร่ างกายคนเรา
เพียงแต่เป็ นความชื้ นที่ อยู่ในบรรยากาศเหนื อพื้นคอนกรี ตหรื อเป็ นความชื้ นที่ สะสมอยู่ใน
ส่ ว นบนของพื้ น คอนกรี ต ที่ เ กิ ด การควบแน่ น (Condensation) ที่ บริ เ วณผิว คอนกรี ต นั่น เอง
ปรากฏการนี้ เรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า Dew Point Condensation กรณี แรกในสองกรณี ที่
สามารถเกิดปรากฏการนี้ แต่เป็ นกรณี ที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่ในประเทศเรา คือเกิดจากพื้นคอนกรี ต
มีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew Point Temperature หรื อ Td) ของบรรยากาศ อุณหภูมิ

จุดน้ าค้างจะเท่ากับอุณหภูมิอากาศที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 หาก ความชื้นสัมพัทธ์ต่ากว่า
อุณหภูมิจุดน้ าค้างจะต่ากว่าอุณหภูมิอากาศเล็กน้อย ตัวอย่างเช่นในอาคารที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี
อาจมีความชื้ นสัมพัทธ์ร้อยละ 90หากอุณหภูมิภายในอาคารวัดได้ 32 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิ
จุ ด น้ าค้ า งจะอยู่ ที่ ป ระมาณ 30 องศาเซลเซี ย ส ดั ง นั้ นพื้ น อาจจะเกิ ด Dew
Point
Condensation เมื่อพื้นมีอุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
เรื่ อง นี้อาจทาความเข้าใจได้โดยง่ายสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งสวมแว่นสายตา ซึ่ งผมก็เป็ นคน
หนึ่งและปั ญหานี้ก็เกิดขึ้นกับผมเป็ นประจา จนผมเรี ยกมันว่า Sweating Lens Syndrome เมื่อ
ขับรถเป็ นเวลานานแล้วเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ หรื อหลังจากนั่งรถประจาทางปรับอากาศเป็ น
เวลานาน จะทาให้กรอบแว่นตาและเลนส์มีอุณหภูมิที่ต่า เมื่อลงจากรถและเลนส์พบกับอากาศ
ที่ร้อนและชื้ นภายนอก ผมก็จะต้องถอดแว่นตาออกอยู่เสมอเพราะมองอะไรไม่เห็น เนื่ องจาก
เกิดการควบแน่นที่เลนส์ ต้องรอสักครู่ ให้หยดน้ าเล็กๆ นี้ ระเหยหายไป จึงจะสวมกลับและใช้
งานได้เป็ นปกติ ถ้าต้องการเร่ งให้เร็ วขึ้นก็ตอ้ งใช้ปากเป่ าใส่ เลนส์ แต่วนั ไหนมีฝนตกก็ตอ้ งรอ
นานขึ้ น กว่า เลนส์ จ ะใสและสามารถใช้ง านได้ นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ ทาให้ปัญ หานี้ ไม่ เ กิ ด กับพื้ น
ภายนอกอาคาร เพราะพื้นภายนอกอาคารไม่เย็นเหมือนพื้นภายในอาคาร และภายนอกมีการ
ไหลผ่านหรื อการถ่ายเทอากาศดีนนั่ เอง เมื่อพบปั ญหานี้ในพื้นภายในอาคาร โดยเฉพาะในช่วง
ที่อากาศค่อนข้างชื้นหรื อความชื้นสัมพันธ์สูง (High Humidity) ซึ่ ง เกินกว่าร้อยละ 80 หากเพิ่ม
การระบายอากาศภายในอาคาร ทาให้อากาศมีการถ่ายเทได้ดีข้ ึน ก็จะทาให้ความชื้นหรื อหยด
น้ าที่พ้ืนระเหยหายไป ซึ่ งวิธีน้ ี เป็ นวิธีป้องกันและแก้ไขปั ญหาอย่างง่าย และมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการต่าที่สุด ปัญหานี้จะไม่พบหากมีการออกแบบอาคารที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ให้มีช่องลม
หรื อหน้าต่างเพื่อการระบายอากาศที่เพียงพอ หากต้องการควบคุมปริ มาณฝุ่ นภายในอาคาร โดย
จากัดจานวนของช่องลมและหน้าต่าง ก็ควรมีอุปกรณ์กรองอากาศและพัดลมดูดระบายอากาศที่
พอเพียง ซึ่งควรให้วศิ วกรเฉพาะทาง (HVAC) เป็ นผูอ้ อกแบบให้
หาก ท่านผูใ้ ดกาลังประสบกับปั ญหานี้ และมีการจราจรในอาคารเป็ นประจา ควร
คานึงถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้อาคาร เนื่องจากพื้นที่เปี ยกจะลื่น ทาให้เสี่ ยงต่อการลื่นไถล เป็ น
อันตรายต่อผูใ้ ช้อาคารหรื อต่อสิ นค้าได้ (ในกรณี ใช้อาคารเป็ นบริ เวณเก็บกองสิ นค้า) ซึ่ งควรรี บ
ดาเนินการแก้ไขด้วยการเพิ่มการหมุนเวียน (Circulation) ของอากาศ

อาคาร สองหลังแม้เป็ นอาคารที่มีการระบายอากาศเช่ นเดี ยวกัน ตั้งอยู่ในบริ เวณ
เดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน ก็อาจพบว่าอาคารที่มีพ้นื คอนกรี ตขัดมันธรรมดาไม่เกิด
ปั ญหา แต่อาคารที่พ้ืนคอนกรี ตมีการปรับปรุ งผิวหน้าให้แกร่ งขึ้นด้วย Hardener จะพบปั ญหา
เมื่อทดสอบด้วยการลอกชั้นที่เป็ น Hardener ให้เหลือแต่ผิวคอนกรี ตเดิ ม เมื่อทิ้งเอาไว้สักครู่
หนึ่ง ก็จะพบว่าส่ วนที่เป็ นผิวคอนกรี ตเดิมแห้ง แต่ส่วนที่เป็ นผิวของ Hardener กลับยังเปี ยกชื้น

รู ปที่ 1 – แสดงพื้นส่ วนที่ลอก Hardener ออก (มีการตีตาราง) แห้งเมื่อทิ้งไว้

แ ต่ จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย วิ ธี นี้ ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ค อ น ก รี ต ชั้ น ล่ า ง
ของ Hardener ปกติ แต่ ท่ า นผูอ้ ่ า นคิ ด ว่า ปั ญ หาอยู่ที่ผ ง Hardener หรื อ ค าตอบคื อ หยดน้ า ถู ก
ควบแน่ นมาจากความชื้ นในอากาศ เมื่อพื้นที่เย็นกว่าสัมผัสกับอากาศที่ร้อนกว่าที่ผิวของพื้น
เพียงแต่ช้ นั Hardener มีความทึบน้ าสู งมากและมีกาลังอัด 40–60 MPa จึงไม่ดูดซับน้ าที่ผิวได้ดี
เท่ากับพื้นข้างล่างที่มีความทึบน้ าต่ากว่า และมีกาลังอัดปกติทวั่ ไป 20–30 MPa บางครั้งปั ญหานี้
ก็เกิดขึ้นได้กบั พื้นขัดมันหรื อพื้นที่เคลือบด้วย Epoxy หรื อ Polyurethane ที่มีความทึบน้ าสู ง
บาง กรณี การล้างทาความสะอาดพื้นก็สามารถกาจัดปั ญหานี้ ได้ เนื่ องด้วยคราบ
น้ ามันจากยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายสิ นค้า หรื อจากกระบวนการผลิตสิ นค้าในอาคาร หรื อยางจาก
ล้อรถ Fork-Liftเมื่อ สะสมเป็ นจานวนมากที่ผวิ หน้าของพื้นจะทาให้เป็ นชั้นฟิ ล์มที่มีความทึบ

น้ าสู ง เมื่อเกิดการควบแน่นของความชื้นที่ผวิ ของพื้นก็จะทาให้พ้ืนไม่สามารถซึ มซับ น้ าได้ง่าย
หากในอาคารมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอก็จะทาให้พ้ืนเปี ยกชื้ นได้หรื อบางกรณี ที่มีการ
วางสิ นค้าหรื อสิ่ งของต่างๆ ใกล้หรื อติดกับพื้น ทาให้การระบายอากาศที่พ้ืนไม่ดีพอ ก็ทาให้เกิด
ปัญหาได้ (รู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 – การวางสิ นค้าใกล้กบั พื้นทาให้การหมุนเวียนของอากาศบริ เวณผิวคอนกรี ตลดลง
หากพื้นคอนกรี ตนี้ ไม่มีผา้ พลาสติกกันความชื้ นรองอยู่ และพื้นรองข้างล่างมีน้ า
หรื อความชื้นสู ง ความชื้นก็จะซึมขึ้นมา เมื่อความชื้นขึ้นมาถึงผิวบนและไม่สามารถหนีออกไป
ได้ เนื่องจากมีวสั ดุหรื อสิ นค้าต่างๆ ปกคลุมผิวหน้าพื้นอยู่ ความชื้นที่ผิวหน้าก็จะมากขึ้นจนถึง
จุดอิ่มตัวละลายเอาเกลือแคลเซี ยม ไฮดร๊ อกไซด์ที่มีอยู่โดยทัว่ ไปในคอนกรี ตออกมา หรื อใน
บางพื้นที่ในภาคอีสานที่มีช้ นั เกลือและระดับน้ าใต้ดินสู งทาให้เกลือ ซึ มผ่านคอนกรี ตขึ้นมา
เมื่อมีคราบเกลืออยูท่ ี่ผิวหน้าของพื้นคอนกรี ต ซึ่ งเกลือจะดูดความชื้ นโดยธรรมชาติของตัวมัน
เอง ก็จ ะท าให้มี ค วามชื้ น สะสมที่ ผิ ว คอนกรี ต มากขึ้ น เมื่ อ เข้า ใจได้ว่ า คอนกรี ต เป็ นวัส ดุ
พรุ น (Porous) ความ ชื้นสามารถไหลผ่านได้ (ทดสอบได้ง่ายโดยการราดน้ าลงบนพื้นคอนกรี ต
ขัดหยาบ ก็จะเห็ นได้ว่าน้ าซึ มผ่านผิวได้โดยเร็ วจนไม่ มีน้ าขังให้เห็ นบนพื้น) จึ งควรมี วสั ดุ
ป้ องกันความชื้ นอยู่ขา้ งล่างพื้นคอนกรี ต ในกรณี ที่เทพื้นคอนกรี ตในชั้นใต้ดินในบริ เวณที่มี
ระดับน้ าใต้ดิน (Water Table) สู ง หรื อในกรณี ที่อาคารต้องมีระบบควบคุมความชื้น เช่น ระบบ

ปรับอากาศ หรื อทาเป็ นห้องเย็น หรื อจะมีการปูวสั ดุทบั พื้นคอนกรี ตที่เปลี่ยนแปลงหรื อเกิดการ
เสี ยหายได้ง่าย จากความชื้ น (Vapor or Moisture Sensitive Coverings) ตามข้อแนะนาของ
American
Concrete
Institute ดัง แผนภู มิ ก ารออกแบบพื้ น [Fig.3.1
Decision
flowchart… ใน ACI 302.1 Guide for Concrete Floor and Slab Construction] ตัวอย่างของวัสดุ
ปูทบั เหล่านี้ เช่น ไม้ พรม (ทั้งแบบเป็ นผืนหรื อเป็ นแผ่นติด) ไวนิล (Vinyl)อีพอ๊ กซี (Epoxy)
โพลียรู ี เทน (Polyurethane) เป็ นต้น

แผนภูมกิ ารออกแบบพืน้

ในอีกกรณี การกลัน่ ตัวของน้ าที่ ผิวคอนกรี ตจาก Dew Point Condensation ก็
สามารถเกิดขึ้นได้ในอาคารที่มีระบบทาความเย็นและมีอุณหภูมิภายในอาคารค่อน ข้างต่า เช่น
ห้องเย็น หรื อห้องที่ เปิ ดเครื่ องปรั บอากาศที่อุณหภูมิต่ามาก หากพื้นคอนกรี ตนั้นสัมผัสกับ
พื้นดิ นข้างล่างและไม่ มีวสั ดุ ป้องกันความชื้ น ข้างล่างพื้นคอนกรี ต เมื่ อนานไปความชื้ นจะ
สะสมอยูใ่ นพื้นคอนกรี ต หากคอนกรี ตมีความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินร้อยละ 95 และอุณหภูมิอากาศ
ภายในต่ ากว่าอุ ณหภูมิของพื้นคอนกรี ตเพียงไม่ กี่องศาเซลเซี ยส ก็จะทาให้เกิ ด Dew Point
Condensation
แหล่งของความความชื้น
การ แก้ปัญหาพื้นคอนกรี ตเปี ยกชื้นควรเริ่ มแต่การสังเกตปั ญหาว่าความชื้นเกิดขึ้น
ในช่ วงใดและเกิดในบริ เวณกว้างมากน้อยเพียงใด หากเป็ นเพียงบางจุด อาจเป็ นเพราะจุดนั้น
เป็ นมุมอับซึ่งการถ่ายเทอากาศอาจจะต่าเกินไป หากจุดนั้นมีอากาศถ่ายเทดีอาจเป็ นเพราะน้ าใต้
พื้นคอนกรี ตซึมขึ้นมาตามโพรงใน คอนกรี ตที่เกิดจากการจี้เขย่าที่ไม่เพียงพอ หากน้ ามาจากใต้
พื้นก็อาจมีความชื้ นให้เห็นได้ง่ายตามรอยต่อ (Jointing) หากพื้นเปี ยกแต่รอยต่อแห้งแสดงว่า
ความชื้ น มาจากข้า งบนของผิ ว คอนกรี ต (รู ป ที่ 3)
หากไม่ เ กิ ด จาก Dew
Point
Condensation ความชื้ นนี้ ก็อาจมาจากแหล่ งอื่ น เช่ น หยดน้ าจากเครื่ องปรับอากาศ หรื อจาก
หลัง คารั่ ว เป็ นต้น บางครั้ งกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอาคารหรื อ การใช้ง านของอาคารก็
สามารถเป็ นแหล่งผลิตความชื้ นได้ เช่ น การทาอาหาร การซักผ้า การล้างอาหาร หรื อการใช้
อาคารเป็ นสระว่า ยน้ า อ่ า งอาบแช่ ต ัว (Jacuzzi) เป็ นต้น การหาแหล่ ง ที่ ม าของความชื้ น ได้
ถูกต้องจะทาได้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยง่าย

รู ปที่ 3 – ความชื้นปรากฏเป็ นหย่อมบนพื้นคอนกรี ต แต่รอยต่อที่เป็ นแนวยาวทางขวาแห้ง

วิธีการวัดความชื้นในพืน้ คอนกรีต
วิธี การหาความชื้ นในพื้นคอนกรี ตมีมากมายหลายวิธี โดยวิธีต่างๆนั้นถูกคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นก่อนการปู วัสดุทบั วิธีตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือการปิ ด
ทับผิวคอนกรี ตด้วยแผ่นพลาสติกและเทปกาว (รู ปที่ 4) หลังจากทิ้งเอาไว้เป็ นเวลา 1-3 วันจึง
กลับมาสังเกตผล หากจะใช้วิธีตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันความพร้อมในการปูทบั วัสดุ เช่ นการ
เคลื อ บด้ ว ย Epoxy ควรก าหนดระยะเวลาในการทิ้ ง เพื่ อ รอผลไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลา
ที่ Epoxy ต้องใช้ในการบ่มตัว ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ประเภทของ Epoxy อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์
ของอากาศที่อยูเ่ หนือพื้น
วิ ธี ก ารที่ แ ม่ น ย ากว่ า และเป็ นที่ นิ ย มกว่ า ในต่ า งประเทศและมี ม าตราฐาน
รองรับ (ASTM F 2170) คือการเจาะรู ที่พ้ืนคอนกรี ตให้มีความลึก 1 ใน 3 ของความหนาของ
พื้น แล้วติดตั้งหัววัดความชื้ นในรู ที่เจาะและปิ ดด้วยวัสดุที่เป็ นฉนวนกันความร้อน ทิ้งเอาไว้
เป็ นเวลา 72 ชัง่ โมงแล้วจึงอ่านค่าความชื้ น (รู ปที่ 5) อนึ่ งพื้นที่วดั แล้วมีความชื้ นพอเหมาะ
สาหรับการปูวสั ดุปิดผิว เมื่อติดตั้งวัสดุปิดผิวและมีการใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจพบว่า
ความ ชื้นในพื้นคอนกรี ตมีปริ มาณเพิม่ ขึ้นในระดับที่อาจทาให้วสั ดุปิดผิวเกิดการ หลุดร่ อนได้

เนื่องจากมีความชื้นขึ้นมาจากพื้นข้างล่างพื้นคอนกรี ตและไม่มีการติดตั้ง วัสดุป้องกันความชื้น
ใต้พ้นื คอนกรี ต

รู ปที่ 4 – การตรวจสอบความชื้นในพื้นคอนกรี ตอย่างง่าย
(ภาพซ้าย เกิด Dew Point Condensation ภาพขวา ความชื้นมาจากข้างล่างของพื้น)

รู ปที่ 5 – เครื่ องวัดความชื้นขนาดจิ๋ว GI (ซ้าย) เครื่ องวัดคามชื้นและจุดน้ าค้าง Hanna (ขวา)

มาตรฐานความชื้นในพืน้ คอนกรีตทีเ่ หมาะสมก่ อนติดตั้งวัสดุปิดผิว
มาตรฐานความชื้นสู งสุ ดของพื้นคอนกรี ตที่ยอมรับได้ที่ปลอดภัยในการติดตั้งวัสดุ
ปิ ดผิว (Cover Material) ประเภท ต่างๆ ได้ถูกกาหนดขึ้นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในกลุ่มประเทศแส
กนดิเนเวียน และเป็ นที่ยอมรับในประเทศผูน้ าด้านคอนกรี ต เช่น สหรัฐอเมริ กา และสหราช

อาณาจักร ดังตาราง 6.2 Maximum Value of Relative Humidity in Concrete อย่าง ไรก็ตาม
เพื่อให้ค่าความชื้นในพื้นคงที่และไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อวัสดุ ปิ ดผิวในภายหลัง ควร
ออกแบบพื้นตามแผนภูมิการออกแบบตามมาตรฐาน ACI 320.1
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บทนา
บทความนี้ อธิ บาย แนวความคิดในการออกแบบโรงแรมระดับห้าดาวแห่ งหนึ่ งที่
กรุ งแบกแดด ประเทศอิรัก โดยใช้ชิ้นส่ วนคอนกรี ตหล่อสาเร็ จเป็ นหน่วยห้องพัก ความรวดเร็ ว
ในการก่อสร้างและความปลอดภัยของคอนกรี ตหล่อสาเร็ จเป็ นข้อดีที่ทา ให้ได้รับการพิจารณา
สาหรับโครงการนี้ งานระบบต่ าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้ า ประปา ปรับอากาศ จะถูกติดตั้งไป
พร้อมกับหน่วยห้องพักก่อนการขนส่ งจากท่าเรื อที่ Jacksonville ฟลอริ ดา ผ่านจอร์แดนเข้าไปสู่
อิรัก การก่อสร้างด้วยหน่ วยห้องพักนี้ เป็ นที่แพร่ หลายในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ สร้าง
อาคารห้องขังนักโทษ การดัดแปลงหน่ วยห้องขังเป็ นหน่ วยห้องพักมีความจาเป็ นเนื่ องจาก
ห้อ งพักใน โรงแรมต้อ งมี พ้ื นที่ ที่ก ว้า งขวางกว่า และมี ค วามหรู ห รามากกว่า อย่า งไรก็ต าม
ข้อจากัดในแง่การผลิตและการขนส่ งเช่น น้ าหนักที่มากที่สุด และขนาดที่มากที่สุด จาเป็ นต้อง
ถูกนามาพิจารณาด้วย

รู ปที่ ๑ ภาพรวมของโรงแรม

รู ปที่ ๒ ภาพรวมของโรงแรม

องค์ ประกอบของโครงการ

พื้นที่ของโครงการมีขนาด ๒๒,๐๔๘ ตารางเมตร ในบริ เวณพื้นที่สีเขียวใกล้กบั
สถานทูตสหรัฐอเมริ กา พื้นที่ดงั กล่าวกว้าง ๑๐๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร เนื่องจากความเสี่ ยงใน
อิรักในช่วงที่มีการออกแบบ การจัดวางตัวโรงแรมจาเป็ นต้องคานึงถึงความปลอดภัยของแขก
ของโรงแรมเพิ่มขึ้น จากความต้องการทัว่ ไปด้วย การก่อสร้างด้วยหน่วยห้องพักคอนกรี ตหล่อ
สาเร็ จนั้นสามารถตอบโจทย์เรื่ องความ ปลอดภัยได้อย่างดีเนื่ องจากผนังที่เป็ นคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก

รู ปที่ ๓ ภาพรวมของโรงแรม

โรงแรม ถู ก ออกแบบให้ห้อ งพัก ของแขกอยู่ไ กลที่ สุ ด จากถนนหลัก ซึ่ งอาจมี
อันตราย พื้นที่ส่วนกลางอยูถ่ ดั ออกมาจากบริ เวณห้องพัก และทาหน้าที่ป้องกันบริ เวณห้องพัก
ไปในตัว ระยะห่ า งระหว่ า งขอบของพื้ น ที่ ส่ ว นกลางถึ ง ถนนอยู่ที่ ๘๐ เมตร ตามรู ป ที่ ๔
การจราจรภายในโครงการจะเข้ามาถึงบริ เวณด้านหน้าของพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น
โรงแรม มีห้องพักอยู่ ๒๘๔ ห้อง ประกอบด้วย ห้องเตียงคิงส์ไซส์ ๘๔ ห้อง ห้อง
เตียงคู่ ๑๐๐ ห้อง ห้องแบบคิงส์ เอ็กซคิวทีฟ ๔๔ ห้อง ห้องเตียงคู่ เอ็กซคิวทีฟ ๑๒ ห้อง ห้องคน
พิการ ๔ ห้อง ห้องสวีทแบบหนึ่ งห้องนอน ๑๒ ห้อง และ ห้องเรซิ เดนเชี ยลสวีท แบบสอง
ห้อ งนอน ๒๘ ห้อ ง หน่ ว ยห้อ งพัก ถู ก แสดงไว้ใ นรู ปที่ ๕ ถึ ง ๗ พื้ น ที่ ใ ช้ส อยทั้ง หมดอยู่ที่
๒๒,๗๔๐ ตารางเมตร

รู ปที่ ๔ ภาพรวมของโรงแรม

ห้องเตียงคิงส์ไซส์ ห้องเตียงคู่ ห้องแบบคิงส์ เอ็กซคิวทีฟ ห้องเตียงคู่ เอ็กซคิวทีฟ
และห้องคนพิการมีพ้ืนที่ใช้สอย ๒๘.๑๐ ตารางเมตรต่อห้อง ห้องสวีทแบบหนึ่ งห้องนอนและ
สองห้องนอนมี พ้ืนที่ใช้สอย ๕๘.๕๐ และ ๘๘.๙๐ ตารางเมตรต่ อห้องตามลาดับ เนื่ องจาก
ข้อจากัดทางการผลิตและการขนส่ ง ห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนจะประกอบด้วยหน่วยห้องพัก
สองห้ อ ง ส่ วนห้ อ งสวี ท แบบสองห้ อ งนอนจะประกอบด้ ว ยหน่ ว ยห้ อ งพั ก สามห้ อ ง

รู ปที่ ๕ ห้ องเตียงคิงส์ ไซส์ และห้ องเตียงคู่

รู ปที่ ๖ ห้ องคนพิการและห้ องสวีทแบบหนึ่งห้ องนอน

รู ปที่ ๗ ห้ องสวีทแบบสองห้ องนอน
อาคารห้องพักแขกสู งสี่ ช้ นั อาคารรู ปตัวยูน้ ีมีพ้นื ที่สวนและสระว่ายน้ าอยูต่ รงกลาง
เพื่อเพิ่มความร่ มรื่ น

รู ปที่ ๘ แบบห้ องพักที่ตกแต่ งแล้ ว
ลดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้าเป็ นอาคารสามชั้นเชื่อมต่อกับอาคารห้องพักแขกด้วย
ทางเดิน ที่มีหลังคา พื้นที่ส่วนกลางประกอบด้วยล็อบบี้ ภัตตาคาร ห้องประชุม ส่ วนซ่อมบารุ ง
และส่ วนอานวยความสะดวกอื่น ๆ ของทางโรงแรม พื้นที่เหล่านี้จาเป็ นต้องใช้พ้นื ที่กว้างและ
เพดานที่สูง อาคารนี้จึงประกอบด้วยผนังรับแรงคอนกรี ตหล่อสาเร็จและระบบพื้นคานแทนที่
จะ เป็ นหน่วยห้องพักเหมือนกับอาคารห้องพักแขก

รู ปที่ ๙ ห้ องเตียงคู่ (ประกอบด้ วยหน่ วยห้ องพักหนึ่งหน่ วย)

หน่วยห้องพักจะถูกตกแต่งเสร็ จสมบูรณ์ก่อนการขนส่ งเพื่อลดเวลาในการก่อสร้าง
ที่ หน้างานให้เหลือน้อยที่สุด งานระบบต่าง ๆ ถูกติดตั้งไว้เรี ยบร้อยแล้ว เหลือแต่การเชื่อมต่อ
เข้ากับงานระบบของโครงการเมื่อหน่วยห้องพักถูกขนส่ งมา ถึง รู ปที่ ๙ และ ๑๐ แสดงภาพของ
ห้องเตียงคู่และห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนที่ถูกตกแต่งเรี ยบร้อย แล้ว

รู ปที่ ๑๐ ห้ องนั่งเล่ นของห้ องสวีทแบบหนึ่ งห้ องนอน (ประกอบด้ วยหน่ วยห้ องพักสองหน่ วย)

แนวความคิดในการออกแบบทางโครงสร้ างฐานราก
เลือกใช้ฐานรากแผ่ซ่ ึ งทาหน้าที่เป็ นพื้นชั้นล่างด้วยในตัว การเสริ มความแข็งแรง
ของดิ นอาจมีความจาเป็ นขึ้นกับสภาพดิ นที่หน้างาน ฐานรากของเสาและผนังรับแรงจะหนา
กว่าบริ เวณอื่น ตัวฐานรากเป็ นคอนกรี ตหล่อในที่
ระบบพืน้ และหลังคา
ระบบพื้ น และหลัง คาของพื้ น ที่ ส่ ว นกลางประกอบด้ว ยพื้ น แบบตัว ที คู่ (double
tees) แผ่นพื้นแบบกลวงและแบบตัน ขึ้นกับความยาวช่วงของพื้นส่ วนนั้น องค์อาคารทั้งหมด
เป็ นคอนกรี ตหล่อสาเร็จรับแรงทางเดียว (รู ปที่ ๑๑)

รู ปที่ ๑๑ องค์ อาคารแผ่ นพืน้ องค์ อาคารแนวดิ่ง
ระบบพื้ น ในพื้ น ที่ ส่ ว นกลางถู ก รองรั บด้ว ยคานแบบตัว ที ค ว่ า (inverted tee
beams) ซึ่ ง วางอยูบ่ นเสาอีกทอดหนึ่ง (รู ปที่ ๑๒ และ ๑๓) มิฉะนั้นแผ่นพื้นก็จะถูกรองรับด้วย
ผนังรับแรง (รู ปที่ ๑๔) องค์อาคารทั้งหมดเป็ นคอนกรี ตหล่อสาเร็จ

รู ปที่ ๑๒ ระบบพืน้ -คาน

รู ปที่ ๑๓ ระบบพืน้ -คาน

รู ปที่ ๑๔ ระบบผนังรั บแรง
หน่ วยห้ องพัก
หน่วยห้องพักเป็ นกล่องคอนกรี ตหล่อสาเร็จซึ่งจะถูกตั้งซ้อนกันขึ้นไป พื้นด้านล่าง
ของหน่วยห้องพักเป็ นแผ่นพื้นแบบรังผึ้ง (waffle slab) เพื่อ ลดน้ าหนักในขณะที่มีกาลังที่
มากกว่าแผ่นพื้นแบบเรี ยบทัว่ ไป ผนังทุกด้านเป็ นผนังรับแรง ผนังห้องด้านนอกอาคารมีแผ่น

ฉนวนแทรกอยูต่ รงกลางผนัง แผ่นพื้นด้านบนเป็ นแผ่นพื้นเรี ยบรองรับทุกด้านด้วยผนัง หน่วย
ห้องพักมีกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๘.๑๐ เมตร สู ง ๒.๘๐ เมตร พื้นและผนังหนา ๑๕ เซ็นติเมตร
สาหรับห้องสวีทผนังที่เชื่อมระหว่างสองห้องจะมีช่องเปิ ดของประตูแผ่นพื้นเรี ยบทาหน้าที่เป็ น
ทางเดินระหว่างห้องพักสองด้าน(รู ปที่๑๕)

รู ปที่ ๑๕ หน่ วยห้ องพัก

หน่ วยห้องพักถูกจากัดด้านขนาดไว้ตามที่อธิ บายข้างต้นเพื่อช่ วยในการขนส่ งและยกติด ตั้ง
หน่วยห้องพักที่มีลกั ษณะคล้ายกันนี้ถูกผลิตขึ้นเป็ นหน่วยห้องขังในปั จจุบนั โดยผูผ้ ลิตชิ้นงาน
คอนกรี ตหล่ อ สาเร็ จ เนื่ องจากความหนาของผนังที่ น้อ ย เหล็กเสริ มส่ ว นใหญ่ จะเป็ นเหล็ก
ตะแกรง โดยมีเหล็กเส้นเสริ มบริ เวณรอบช่องเปิ ด

ปล่องบันไดและลิฟท์
ปล่อง บันไดและลิฟท์ประกอบด้วยกล่องรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตั้งซ้อนกันขึ้นไป สาหรับปล่อง
บันได กล่องแต่ละชิ้นจะมีข้ นั บันไดอยูภ่ ายในพร้อมเพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง (รู ปที่ ๑๖)

รู ปที่ ๑๖ ชิ ้นส่ วนปล่ องบันไดและลิฟท์

แรงกระทาต่ อโครงสร้ าง
โครงสร้ างจะต้องรับแรงทั้งทางดิ่ งและทางราบ ในโครงการนี้ หน่ วยห้องพักถูก
ซ้อนกันขึ้นไปห้าชั้น จาเป็ นต้องมีการพิจารณาเรื่ องเสถียรภาพทางด้านข้างเนื่องจากแรงลมและ
แรงแผ่น ดินไหวอย่างละเอียดหน่วย ห้องพักถูกจัดวางให้ดา้ นยาวตั้งฉากกับระเบียงทางเดิน ทา
ให้กาลังในการรับโมเมนต์ดดั ของจุดต่อเพิ่มขึ้นอย่างมาก น้ าหนักของหน่ วยห้องพักก็มีระยะ
แขนโมเมนต์ที่มากขึ้นในการต้านแรงกระทาทางข้าง สาหรับพื้นที่ส่วนกลาง แรงกระทาทาง
ข้างจะถูกรับด้วยโครงข้อแข็งของเสาและคาน โดยมีผนังด้านนอกทาหน้าที่เป็ นผนังรับแรง
เฉื อนผนังด้านนอกจะต้องถูกออกแบบให้สามารถต้านทานแรงระเบิดที่อาจเกิดขึ้นในบริ เวณ
ใกล้เคียงได้

ขั้นตอนการก่ อสร้ าง
1. การ เตรี ยมพื้นที่หน้างาน เตรี ยมขุดร่ องสาหรับงานระบบ วางชิ้นคอนกรี ตหล่อสาเร็จ
สาหรับท่องานระบบลงในร่ องขุด เตรี ยมช่องทางออกของงานระบบประเภทต่าง ๆ เพื่อ
เชื่อมต่อเข้ากับหน่วยห้องพักและบริ เวณอื่น ๆ
2. เทพื้นชั้นล่างซึ่งเป็ นคอนกรี ตหล่อในที่ พื้นนี้ทาหน้าที่เป็ นฐานรากแผ่ของโครงการไปใน
ตัว ฐานรากของเสาและปล่องบันไดจะถูกเทต่างหากเนื่องจากจาเป็ นต้องรับแรงที่ มากกว่า
บริ เวณอื่น อุปกรณ์ที่ใช้ยดึ ชิ้นงานคอนกรี ตหล่อสาเร็จเข้ากับฐานรากก็จะถูกติดตั้งใน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการในขั้นตอนนี้
3. เสา และผนังรับแรงคอนกรี ตหล่อสาเร็จถูกติดตั้งพร้อมด้วยค้ ายันชัว่ คราว ค้ ายันนี้จะถูก
ถอดออกเมื่อชิ้นงานทั้งหมดถูกติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว เสาถูกยึดเข้ากับฐานรากด้วยแผ่นเหล็ก
ที่ฐานและข้อต่อทางกล ผนังรับแรงถูกยึดด้วยแผ่นเหล็ก รอยต่อทั้งสองประเภทจะถูกอัด
ด้วยน้ าปูนเพื่อให้ถ่ายแรงอัดได้และเพื่อช่วยปก ป้ องจุดต่อจากสภาพแวดล้อม

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

4. คาน แบบตัวทีควา่ จะถูกติดตั้งเข้ากับเสา แป้ นหูชา้ งที่ถูกหล่อเป็ นเนื้อเดียวกับเสาจะเป็ น
ตัวรับคานแบบตัวทีควา่ นี้ จุดต่อด้านบนของคานทาหน้าที่ป้องกันการหมุนของคานอัน
เนื่องมาจากแรงที่ไม่สม ดุลย์ซ่ ึงมาจากแผ่นพื้นแบบตัวทีคู่
5. องค์อาคารที่เป็ นพื้นเช่นแผ่นพื้นแบบตัวทีคู่ แผ่นพื้นแบบกลวงและแบบตันถูกติดตั้ง โดย
ถูกรองรับด้วยบ่าต่อเนื่องของคานแบบตัวทีควา่ หรื อบ่าของผนังรับแรง คอนกรี ตทับหน้า
และวัสดุตกแต่งพื้นจะถูกวางลงบนระบบพื้นที่ติดตั้งเสร็จเรี ยบ ร้อยนี้อีกที รู ปที่ ๑๗ แสดง
ขั้นตอนการก่อสร้างสาหรับพื้นที่ส่วนกลาง
6. หน่วยห้องพักของชั้นล่างถูกติดตั้งบนพื้นชั้นล่างโดยยึดเข้าด้วยกันด้วยเหล็กเดือยและน้ า
ปูนอัด
7. แผ่น พื้นระเบียงถูกติดตั้งระหว่างหน่วยห้องพัก แผ่นพื้นนี้จะถูกรองรับทางด้านยาวบน
ร่ องที่บากไว้บนหน่วยห้องพัก รู ปที่ ๑๘ แสดงแปลนของพื้นชั้นล่าง

Figure 18 Ground Floor Plan
8. เมื่อ การก่อสร้างของพื้นชั้นล่างเสร็จสิ้ น หน่วยห้องพักชั้นบนจะถูกติดตั้งซ้อนบนหน่วย
ห้องพักชั้นล่าง หน่วยห้องพักแต่ละชั้นจะถูกยึดติดเข้าด้วยกันด้วยเหล็กเดือยและน้ าปูนอัด
หน่วยห้องพักที่อยูด่ า้ นบนยังทาหน้าที่ยดึ แผ่นพื้นระเบียงให้เข้าที่ดว้ ย
9. ขั้นตอนที่ ๗ และ ๘ จะถูกทาซ้ าจนกระทัง่ ถึงชั้นที่ตอ้ งการ (รู ปที่ ๑๙)

Figure 19 Erection Sequence of the Guestroom Building (Red Area in Figure 18)
10. ปล่อง บันไดและลิฟท์จะถูกก่อสร้างไปควบคู่กบั หน่วยห้องพัก ซึ่งตัวปล่องบันไดและ
ลิฟท์จะแยกชิ้นเป็ นกล่องของแต่ละชั้นและนามาเชื่อมต่อ หน้างานเช่นกันเพื่อลดเวลาใน
การก่อสร้าง
11. แผ่นพื้นชั้นหลังคาถูกติดตั้งระหว่างหน่วยห้องพักชั้นบนสุ ด
12. แผ่น ราวกันตกบนหลังคาและแผ่นคอนกรี ตตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรมถูกติดตั้ง
ชิ้นงานเหล่านี้ไม่มีความจาเป็ นในการรับแรงของอาคาร จึงสามารถทาลวดลายและพื้นผิว
ได้อย่างเต็มที่
13. ฉนวนหลังคาและวัสดุปิดทับถูกติดตั้งบนหลังคา
14. เก็บงาน

การประสานงาน
Dura-Stress Inc. บริ ษทั ผลิตชิ้ นงานที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา เป็ นผูผ้ ลิตและขนส่ ง
ชิ้ น งานทั้ง หมดไปที่ ท่ า เรื อ ที่ Jacksonville รั ฐ ฟลอริ ด า การขนส่ ง จากท่ า เรื อ นั้น ไปสู่ ก รุ ง
แบกแดดผ่านทางท่าเรื อในประเทศจอร์ แดนนั้นทาโดยหน่ วยงานอื่น การติดตั้งที่หน้างานทา
โดย Dura-Stress Inc. บริ ษ ัท วิ สิ ท ธิ์ เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง คอนซั ล แตนส์ จ ากัด ท างานร่ ว มกับ
บริ ษ ทั KTGY Inter-Associates ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั สถาปนิ กในการออกแบบและเตรี ยมแบบ
ก่อสร้างและแบบสาหรับหล่อชิ้นงาน ให้กบั ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นงาน งานที่อยู่หน้างานทาโดย
ผูร้ ับเหมาและผูข้ ายภายในประเทศ
สรุป
โครงการ ถูกยกเลิ กไปในช่ วงการออกแบบขั้นต้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
ดังกล่าวพบว่ามีความเป็ นไปได้ในการก่อสร้างในรู ปแบบนี้ การก่อสร้างแบบใช้ชิ้นงานหล่อ
สาเร็จมีประโยชน์มากสาหรับสถานที่ก่อสร้างที่ ห่ างไกลหรื อมีอนั ตรายเนื่องจากมีความจาเป็ น
ในการใช้บุคคลากรหน้างานที่นอ้ ย กว่าวิธีอื่น นอกจากนี้คุณภาพของแรงงานจะเป็ นมาตรฐาน
เสมอไม่ว่าโครงการจะอยูท่ ี่ใดก็ตาม การใช้หน่วยห้องพักยังได้ประโยชน์ในแง่ผนังสองชั้นซึ่ ง
ทาให้มีความเป็ นส่ วน ตัวที่ สูง เหมาะกับโรงแรมและอาคารพัก อาศัย ที่ หรู หรา ด้วย ความ
ร่ วมมื ออย่างใกล้ชิดของวิศวกรและสถาปนิ กทาให้โครงสร้ างคอนกรี ตหล่ อ สาเร็ จมี ความ
สวยงาม ไม่ได้มีเพียงแต่ประโยชน์ใช้สอยแต่เพียงอย่างเดียว ดังแสดงให้เห็นในการออกแบบ
ครั้งนี้

ทฤษฎีการตรวจวัดความลึกของรอยร้ าวด้ วย
คลืน่ อัลตราโซนิค
ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล1,2
1

ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
2

ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ (MTEC)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (NSTDA)

1. ปัญหาการแตกร้ าวและความสาคัญของการวัดความลึกของรอยร้ าว
การ แตกร้ า วเป็ นปั ญ หาที่ ส ามารถพบเห็ น ได้บ่ อ ยในโครงสร้ า งคอนกรี ต การ
แตกร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างคอนกรี ตจะส่ งผลต่อพฤติกรรมเชิ งโครงสร้าง ความสวยงาม
ความรู ้ สึกปลอดภัยของผูใ้ ช้ง าน และความคงทนของโครงสร้ าง การแตกร้ าวนั้นสามารถ
เกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการแตกร้าวเนื่ องจากพฤติกรรมของคอนกรี ต
เอง (เช่ น การหดตัว หรื อการแตกร้าวเนื่ องจากอุณหภูมิจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ) การแตกร้าว
เนื่ องจากแรงกระทาภายนอก หรื อจุดบกพร่ องเนื่ องจากการก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การ
แตกร้าวในลักษณะต่างๆนั้นจะมีพฤติกรรมของการแตกร้าว รวมถึงมีรายละเอียดลักษณะของ
รอยร้าวที่แตกต่างกัน

หากรอยแตกร้าวเกิดขึ้นในโครงสร้างคอนกรี ตแล้ว ผูด้ ูแลโครงสร้างมักจะมีคาถาม
หลักอยู่ 2 คา ถามคือ รอยร้าวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร (สาเหตุคืออะไร) และ จะทาการ
ซ่ อมแซมรอยร้ าวที่ เกิ ดขึ้ นและป้ องกันไม่ ให้รอยร้ าวลักษณะเดี ยวกัน เกิ ดขึ้ นในอนาคตได้
อย่างไร (จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างไร) เพื่อที่จะตอบคาถามทั้งสองนี้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องทาการ
ตรวจสอบรอยร้าวโดยอาจจะเริ่ มต้นจากการตรวจพินิจ (Visual Inspection) และทาการรวบรวม
เกี่ยวกับการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ และระยะเวลาที่เกิดการแตกร้าวขึ้น จากข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ ผู ้
ตรวจสอบที่มีประสบการณ์จะสามารถประเมินสาเหตุ ของการแตกร้าวได้
อย่าง ไรก็ตามในหลาย ๆ กรณี ข้อมูลที่ได้จากการตรวจพินิจนั้นยังไม่เพียงพอต่อ
การกาหนดวิธีการแก้ไขซ่ อม แซมได้ เพราะว่า การตรวจพิ นิจจะให้ขอ้ มูลที่ ไ ด้จากผิวของ
โครงสร้างเท่านั้น และจะไม่บอกถึงสภาพภายในของโครงสร้างได้ ในกรณี ที่รอยร้าวที่เกิดขึ้น
ค่อนข้างรุ นแรงนั้น โดยทัว่ ไปความลึกของรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อการ
ประเมินความสามารถเชิ งโครงสร้างที่เกิ ดรอยร้าวนั้นขึ้น และกาหนดวิธีการซ่ อมแซมและ
ปกป้ องโครงสร้างที่เหมาะสม
การ ใช้คลื่นอัลตราโซนิ คเป็ นวิธีการที่ค่อนข้างเป็ นที่นิยมในการตรวจสอบโครง
สร้างคอนกรี ต ซึ่ งรวมถึงการตรวจวัดความลึกของรอยร้าวในโครงสร้างด้วย ซึ่ งผูเ้ ขียนจะขอ
อธิบายทฤษฎีการตรวจวัดความลึกของรอยร้าวและข้อจากัดของ ทฤษฎีดงั กล่าวในบทความนี้
2. การวัดความเร็วคลืน่ อัลตราโซนิค (Ultrasonic Pulse Velocity Measurement)
คลื่น อัลตราโซนิคเป็ นคลื่นกลซึ่ งเป็ นคลื่นชนิดเดียวกันกับคลื่นเสี ยงเพียงแตกต่าง
กันที่คลื่นอัลตราโซนิ คนั้นมีความถี่สูงเกินกว่าที่มนุ ษย์จะได้ยิน (>20 kHz) ด้วยความถี่ที่สูง
ดังกล่าวคลื่นอัลตราโซนิคจึงมีความสามารถที่จะตรวจจับจุดบกพร่ อง (Defect) ใน วัตถุต่างๆ
ได้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก ในปั จจุบนั การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรี ตด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
เป็ นหนึ่ งในวิธีการที่ได้รับความนิ ยมสู ง ทั้งนี้ เนื่ องจากความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ระดับ
ความแม่ น ย า และความปลอดภัย ของผูป้ ฏิ บัติ ง าน รู ปที่ 1แสดง ตัว อย่า งระบบตรวจสอบ
โครงสร้างคอนกรี ตด้วยคลื่นอัลตราโซนิคที่ใช้กนั อยูใ่ น ปัจจุบนั (ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณ

ตัวส่ งสัญญาณ และ หน่ วยประมวลผล) รู ปแบบการทดสอบโครงสร้างคอนกรี ตด้วยคลื่นอัล
ตราโซนิ คส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั นั้น เป็ นการวัดความเร็ วคลื่นอัลตราโซนิ ค (Ultrasonic Pulse
Velocity Measurement) ซึ่ งเป็ นการวัดความเร็ วของคลื่นอัลตราโซนิ ค ที่เคลื่อนที่จากตัวส่ ง
สัญญาณ (Transmitter) ไปยังตัวรับสัญญาณ (Receiver) หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือการวัดระยะเวลาที่
คลื่นอัลตราโซนิคใช้ในการเคลื่อนที่ (Travel time, ระยะเวลาเคลื่อนที่) โดยที่ผตู ้ รวจวัดจะต้องรู ้
ระยะทางที่แน่นอนระหว่างตัวส่ งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ

รูปที่ 1: ระบบการวัดความเร็วคลืน่ อัลตราโซนิค

3. ทฤษฎีการวัดความลึกของรอยร้ าวด้ วยคลืน่ อัลตราโซนิค
เรา สามารถใช้ระบบวัดความเร็วคลื่นอัลตราโซนิควัดระยะความลึกของรอยร้าวใน
โครง สร้ า งคอนกรี ตได้ ด้ ว ยวิ ธี การที่ ห ลากหลาย ซึ่ งในบทความนี้ ผู ้ เ ขี ย นจะขอ
ยกตัวอย่าง 3 แบบดังนี้คือ

3.1 วิธีของ BS Standard
การวัดความลึกของรอยร้าวด้วยอัลตราโซนิควิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ระบุไว้ในมาตรฐาน BS
1881: Part 203 ซึ่ งเป็ นวัดระยะเวลาที่คลื่นใช้เคลื่อนที่คร่ อมรอยร้าว (ตัวรับและตัวส่ งสัญญาณ
อัลตร้าโซนิ คอยู่คนละฝั่งของรอยร้าว) 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนระยะห่ างระหว่างตัวรับ/ส่ งสัญญาณ
ในการวัดครั้งที่ 2 ให้แตกต่างไปจากการวัดครั้งแรก
รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างการวัดความลึกของรอยร้าวด้วยวิธีน้ ี โดยสมมติให้ระยะห่ าง
ระหว่ า งตัว รั บ /ส่ ง สั ญ ญาณและต าแหน่ ง รอยร้ า วมี ค่ า เท่ า กับ a ในการวัด ครั้ งแรก และ
เท่ากับ 2a ในการวัดครั้งที่ 2 (มาตรฐาน BS 1881 กาหนดให้ a มีค่าเท่ากับ 150 มิลลิเมตร) เมื่อ
ตัวส่ งสัญญาณส่ งสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิคไปในโครงสร้างที่ตรวจสอบคลื่น อัลตราโซนิคจะ
กระจายไปในทุ กทิ ศทาง (ครึ่ งทรงกลม) อย่างไรก็ตามรอยร้ าวอยู่ระหว่างตัวรั บและตัวส่ ง
สั ญ ญาณจะทาให้สั ญญาณอัล ตรา โซนิ ค จะท าให้ค ลื่ น ไม่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ต รงจากตัว ส่ ง
สัญญาณไปยังตัวรั บสัญญาณ ได้ ในกรณี น้ ี เส้นทางที่ ส้ ันที่ สุดที่ คลื่ นอัลตราโซนิ คสามารถ
เคลื่อนที่จากตัว ส่ งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณได้คือการเคลื่อนที่ออ้ มรอยร้าวดังแสดงในรู ป
ที่ 2 ซึ่งคลื่นอัลตราโซนิคที่เคลื่อนที่ในเส้นทางดังกล่าวจะไปถึงตัวรับสัญญาณได้เร็ วที่สุด โดย
หากเราวัดระยะเวลาเคลื่อนที่ได้เท่ากับ t1 ในการวัดครั้งแรก และเท่ากับ t2 ในการวัดครั้งที่ 2 เรา
จะสามารถคานวณความลึกของรอยร้าวได้จากสมการที่ 1 ซึ่ งค่า t2 จะต้องมีค่ามากกว่า t1 แต่
จะต้องไม่เกิน 2t1 หากค่า t2 ไม่อยู่ในช่ วงนี้ ก็หมายความว่าอาจจะมีความผิดพลาดระหว่างการ
ทดสอบ

(1)

รูปที่ 2: วิธีการวัดความลึกของรอยร้ าวตาม BS Standard

ในกรณี ที่เราไม่สามารถกาหนดระยะห่ างระหว่างตัวรับ/ส่ งและรอยร้าวในการวัด
ครั้งที่ 2 ให้เป็ น 2 เท่าของการวัดครั้งแรกได้ ผูท้ ดสอบอาจจะปรับเปลี่ยนระยะทางได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่ งหากระยะห่ างในการวัดครั้งที่ 2 เป็ น k เท่าของการวัดครั้งแรก สมการคานวณ
ความลึ กของรอยร้ า วจะเป็ นไปตามสมการที่ 2 (ในกรณี น้ ี t2 จะต้อ งมากกว่า t1 แต่ ต ้อ งไม่
เกิน kt1)

(2)

3.2 วิธีการแบบ Tc-To (Tc-To Method)
วิธีการวัดความลึกของรอยร้าวแบบที่ 2 นี้ เป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับโครงสร้างที่มี
ขนาดจากัดซึ่งทาให้ไม่สามารถวางตัวรับ/ส่ งสัญญาณให้อยูห่ ่ างจากรอยร้าวตามวิธีการของ BS
standard ได้ โดยทาการวัดระยะเวลาเคลื่อนที่คร่ อมรอยร้าวเปรี ยบเทียบกับระยะเวลาเคลื่อนที่
ในโครงสร้างส่ วนที่คล้ายกันแต่ไม่มีรอยร้าว
รู ปที่ 3 แสดง ตัวอย่างการวัดความลึกของรอยร้าวด้วยวิธีน้ ี โดยจะเริ่ มจากการเลือก
ส่ วนของโครงสร้างที่ไม่รอยร้าวสาหรับทาการทดสอบหาระยะ เวลาที่คลื่นใช้เคลื่อนที่ในกรณี
ที่ไม่มีรอยร้าว (การวัดครั้งที่ 1) โดยกาหนดให้ระยะห่ างระหว่างตัวรับและตัวส่ งสัญญาณมี
ค่าประมาณ 150 – 200 มิลลิเมตร ในกรณี ที่ไม่มีรอยร้าวเส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอัลตรา
โซนิคที่ส้ นั ที่ สุ ดคือการเคลื่อนที่ตามผิวจากตัวส่ งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณ จากหลักการนี้
เราจะสามารถหาความเร็ วของคลื่นอัลตร้าโซนิ คได้จากการวัดครั้ง แรกนี้ ได้จากระยะเวลาที่
คลื่นอัลตราโซนิคใช้เคลื่อนที่ในกรณี ที่ไม่มีรอย ร้าว ( to )

รูปที่ 3: วิธีการวัดความลึกของรอยร้ าวแบบ Tc-To

ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบจุดของโครงสร้างที่เกิดการแตกร้าวขึ้น ด้วยการวาง
ตัวรับ/ส่ งสัญญาณคร่ อมรอยร้าวที่ตอ้ งการตรวจสอบโดยให้ตาแหน่ งของตัวรับ/ส่ ง สัญญาณ
เหมือนกับการทดสอบส่ วนที่ไม่มีรอยร้าว แต่ในครั้งนี้ ให้รอยร้าวอยู่ตรงกลางระหว่างตัวรับ
และตัวส่ งสัญญาณ (เส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอัลตราโซนิคในการวัดครั้งนี้ จะเหมือนกับ
การ ทดสอบตามวิธีของ BS Standard) ทั้งนี้หากระยะเวลาเคลื่อนที่ที่วดั ได้มีค่าเท่ากับ tc เราก็จะ
สามารถคานวณความลึกได้ตามสมการที่ 3

(3)

ทั้งนี้หากค่า tc น้อยกว่า to ก็จะบ่งชี้วา่ มีปัญหาในการทดสอบ เช่น คอนกรี ตในบริ เวณที่ทดสอบ
ทั้ง 2 บริ เวณอาจจะไม่เหมือนกัน เป็ นต้น
3.3 วิธีการแบบ Multi-position Measurement
วิธีการวัดความลึ กของรอยร้ าวแบบสุ ดท้ายที่ ผูเ้ ขี ยนจะอธิ บายในบทความนี้ คื อ
วิธีการแบบ Multi-position measurement ซึ่ งเป็ นการทดสอบรอยร้าวแบบที่คงตาแหน่งของตัว
ส่ งสัญญาณเอาไว้ แต่วา่ เปลี่ยนตาแหน่งของตัวรับสัญญาณไปเรื่ อย ๆ รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างการ
วัด ความลึ ก ของรอยร้ า วด้ ว ยวิ ธี น้ ี โดยเริ่ มจากการวางตัว ส่ งสั ญ ญาณไว้ห่ า งจากรอย
ร้าว 200 มิลลิเมตร จากนั้นทาวางตัวรับสัญญาณที่ระยะ 50 มิลลิเมตร จากตัวส่ งสัญญาณ (ซึ่งใน
กรณี น้ ีตวั รับตัวส่ งสัญญาณจะยังไม่คร่ อมรอยร้าวด้วยเหตุน้ ีจึงยัง เป็ นเพียงการทดสอบความเร็ ว
ข องค ลื่ น อั ล ตรา โซนิ ค ) ท า กา รทด สอบแ บบเดี ยวกั น ซ้ า ที่ ระ ยะ 100 มิ ลลิ เมตร
และ 150 มิลลิเมตรจากตัวส่ งสัญญาณและทาการบันทึกข้อมูล ผลการทดสอบที่ได้จะเป็ นส่ วน
ที่ 1 ของกราฟ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง ดังแสดงในรู ปที่ 4
หลัง จากนั้น ทาการย้ายตัวรับสัญญาณไปอีกฝั่ งของรอยร้ าวและทาการทดสอบ
ระยะเวลาการเคลื่อน ที่ของคลื่นอัลตราโซนิคโดยให้ระยะห่างระหว่างตัวรับ/ส่ งสัญญาณมีค่า

เท่ากับ 250, 300, 350 มิลลิเมตรตามลาดับ (ในกรณี น้ ีตวั รับส่ งสัญญาณคร่ อมรอยร้าว) ผลการ
ทดสอบที่ได้จะเป็ นส่ วนที่ 2 ของกราฟดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่งมีลกั ษณะไม่เป็ นเส้นตรง

รูปที่ 4: วิธีการวัดความลึกของรอยร้ าวแบบ Multi-span Measurement

เราสามารถคานวณหาความลึกของรอยร้าวได้จากค่า tA และ tB โดยเราสามารถหา
ค่า tA ได้จากการลากเส้นตรงผ่านผลการทดสอบในส่ วนที่ 1 และจุด 0-0ความสู งของกราฟที่
ระยะ L จะมี ค่ า เท่ า กับ tA ในขณะที่ ก ราฟส่ ว นที่ 2 นั้น มี ล ัก ษณะไม่ เ ชิ ง เส้ น เราจึ ง ควรหา
ค่า tB ด้วยการสมมติฟังชัน่ โพลิโนเมียลในรู ปแบบที่แสดงในสมการที่ 4

(4)
t คือ ระยะเวลาเดินทางของคลื่น
x คือ ตาแหน่งของตัวรับสัญญาณ (นับจากตาแหน่งของตัวส่ งสัญญาณ)
a คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ทาให้สมการ (4) เข้าใกล้ผลการวัดมากที่สุด
เมื่อได้ค่า tA และ tB มาแล้วก็จะสามารถคานวณหาความลึกของรอยร้าวได้จากสมการที่ 5

(5)
จะสังเกตได้ว่าวิธีการนี้ ตอ้ งมีการวัดระยะเวลาเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิ คมากกว่า 2 ครั้ง
และยังต้องมีการคานวณทีซบั ซ้อนมากกว่าสองวิธีแรกดังนั้นจึงเป็ นไม่ค่อยได้ รับความนิยม แต่
ก็เป็ นวิธีที่สามารถนาไปประยุกต์เพื่อตรวจสอบดูว่ารอยร้าวนั้นตั้งฉากกับ ผิวโครงสร้างจริ ง
หรื อไม่

4. ข้ อจากัดของการวัดความลึกรอยร้ าวด้ วยคลืน่ อัลตราโซนิค
ถึ ง แม้การใช้คลื่ นอัลตราโซนิ คจะเป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมมากที่ สุดในการวัด
ความลึกของรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก แต่การใช้คลื่นอัลตราโซนิคตามทฤษฏีที่
ได้อธิบายมาข้างต้นนั้นก็ยงั คงมีขอ้ จากัดอยูค่ ่อนข้างมาก เช่น

o ประสิ ทธิ ภาพในการวัดความลึกจะน้อยลงหากรอยร้าวเต็มไปด้วยของเหลวหรื อน้ าเพราะ
คลื่นอัลตราโซนิคอาจจะเคลื่อนที่ผา่ นรอยร้าวได้
o เหล็ก เสริ มในโครงสร้างจะส่ งผลกระทบต่อความแม่นยาในการวัดความลึกเพราะเหล็กเสริ ม
จะส่ งผลกระทบต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอัลตราโซนิค
o ใน กรณี ที่ผิวโครงสร้างมีลกั ษณะที่ไม่เรี ยบหรื อเป็ นผิวโค้ง ทฤษฏีที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นจะมี
ความคลาดเคลื่อน หรื ออาจจะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์วดั ความเร็วอัลตราโซนิคได้เลย
o ในกรณี ที่มีรอยร้าวมากกว่า 1 รอยร้าวอยู่ใกล้กนั (เช่ น ห่ างกันไม่เกิน 100 มิลลิเมตร) จะไม่
สามารถตรวจสอบความลึกของแต่ละรอยร้าวแยกกันได้
ผู ้ ที่นาคลื่นอัลตราโซนิคไปใช้ในการวัดความลึกของโครงสร้างจึงจาเป็ นต้องคานึง
ถึ ง ข้อจ ากัด ดังกล่ า วนี้ และเข้า ใจว่า วิธี ก ารวัดรอยร้ า วที่ น าเสนอในบทความนี้ นั้น อาจจะมี
ความคลาด เคลื่อนจากความลึกจริ งของรอยร้าวได้ และต้องนาผลการวัดที่ได้ไปใช้ประกอบผล
การตรวจสอบหรื อใช้เป็ นข้อมูลในการ วิเคราะห์ดว้ ยความเข้าใจในข้อจากัดดังกล่าว
เอกสารอ้างอิง
[1] BS 1881: Part 203 (1986), Recommendations for measurement of velocity of ultrasonic
pulses in concrete.

เทคนิคการตรวจหาเหล็กเสริมในโครงสร้ าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล1,2
1
ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
2
ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ (MTEC)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (NSTDA)

1. ความจาเป็ นของการตรวจสอบหาเหล็กเสริมในโครงสร้ าง
ผู ้ ที่เคยดำเนิ นกำรตรวจสอบและบำรุ งรักษำโครงสร้ำงคอนกรี ตเสริ มจะมีควำม
เข้ำใจดี ว่ำกำรตรวจสอบหำเหล็กเสริ มในโครงสร้ ำงนั้นถื อเป็ นขั้นตอนที่ จำเป็ นทั้งในกำร
ตรวจสอบ ซ่ อ มแซม หรื อ ปรั บปรุ ง แก้ไ ขโครงสร้ ำ งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ยกตัว อย่ำ งกำร
ตรวจสอบและปรับปรุ งโครงสร้ำงที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกำรตรวจหำ เหล็กเสริ มในโครงสร้ำง เช่น
กำรตรวจสอบระยะคอนกรี ตหุ ้มเหล็กและจำนวนเหล็กเสริ มในโครงสร้ำงว่ำตรงตำมแบบ
หรื อ ไม่ กำรเจำะเก็บ แท่ ง ตัว อย่ำ งคอนกรี ต (Coring) เพื่ อ ทดสอบในห้อ งปฏิ บัติ ก ำร กำร
ตรวจสอบกำรเกิดสนิ มในเหล็กเสริ มด้วย Half-cell รวมไปถึงกำรเตรี ยมกำรสำหรับเจำะพื้น
หรื อผนังคอนกรี ตเสริ มเหล็กสำหรับกำรใช้งำนที่เปลี่ยนไป
กำรตรวจสอบเหล็กเสริ มในโครงสร้ ำง อำจจะจำแนกได้เป็ นกำรตรวจสอบหำ
ตำแหน่งของเหล็กเสริ ม (Reinforcement Position) กำรวัดระยะคอนกรี ตหุม้ เหล็ก(Concrete

Cover) หรื อ กำรวัดขนำดของเหล็กเสริ มในโครงสร้ำงโดยที่ไม่อยำกให้เกิดควำมเสี ยหำยใดๆ
ต่อโครงสร้ำง บทควำมนี้ จะเป็ นกำรเรี ยบเรี ยงข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับเทคนิ คกำรตรวจหำเหล็ก
เสริ มในโครงสร้ำงคอนกรี ตแบบต่ำงๆ ที่มีใช้อยู่ในปั จจุ บนั เพื่อให้ทุกท่ำนมีควำมเข้ำใจใน
กลไกกำรทำงำนและข้อจำกัดของแต่ละเทคนิค
2. เทคนิคการตรวจสอบตาแหน่ งเหล็กเสริมในโครงสร้ าง
ในปัจจุบนั เรำสำมำรถตรวจสอบหำเหล็กเสริ มได้โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยใน
โครงสร้ำงได้ดว้ ย 3 วิธีหลักๆ คือ กำรใช้เครื่ องวัดระยะคอนกรี ตหุ ม้ เหล็ก (Covermeter) กำรใช้
คลื่นเรดำร์ (Ground Penetrating Radar) และ กำรฉำยรังสี เอ็กซ์ (X-ray Radiography) ซึ่ งมี
หลักกำรทำงำนดังนี้
2.1 การใช้ เครื่องวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Covermeter)
เครื่ อ งวัด ระยะคอนกรี ต หุ ้ม เหล็ก เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ อ ำศัยหลัก กำรเหนี่ ยวน ำของ
สนำมแม่ เ หล็กไฟฟ้ ำ (Electromagnetic Field) โดยเครื่ องแบบที่ ใช้กนั อย่ำงแพร่ ห ลำยใน
ปั จจุบนั จะอำศัยหลักกำรของ Eddy Current ซึ่ งอธิ บำยอย่ำงย่อได้ดงั นี้ คือ ในเครื่ องวัดระยะ
คอนกรี ต หุ ้ม เหล็ ก จะมี ข ดลวดที่ ต่ อ เข้ำ วงจรกับ แหล่ ง ไฟฟ้ ำกระแสสลับ (AC) เมื่ อ ไฟฟ้ ำ
กระแสสลับไหลผ่ำนขดลวดจะทำให้เกิดสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ ำที่มีควำมเข้มข้นเปลี่ยนแปลงไป
ตำมเวลำ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)
เมื่อ มีโลหะใดๆเข้ำใกล้วงจรดังกล่ำว ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ ำเกิดขึ้นในโลหะ
นั้นๆ และจะส่ งผลก่อกวนให้สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ ำหลักถูกรบกวนไป ซึ่ งเรำสำมำรถจับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดแล้วตีควำมเป็ นข้อมูลของโลหะที่เข้ำ มำรบกวนสนำมแม่เหล็ก เช่ น ขนำด
ของโลหะ และระยะห่ำงจำกขดลวดได้
รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่ำงเครื่ องมือวัดระยะคอนกรี ตหุ ้มเหล็ก (Covermeter) ที่ เป็ นที่
นิ ย มใช้อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ งโดยทั่ว ไปแล้ว จะประกอบด้ว ยส่ ว นตรวจวัด (Coil) และหน่ ว ย
ประมวลผล

รูปที่ 1: ภาพแสดงระบบการทางานของเครื่องวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กแบบ Eddy Current [1]

(a) Ferroscan (Hilti) (b) Profometer (Proceq)
รูปที่ 2: ตัวอย่ างเครื่องวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในปัจจุบัน

เรำ สำมำรถใช้งำนเครื่ องวัดระยะคอนกรี ตหุ ้มเหล็กไปหำตำแหน่ งเหล็กเสริ มได้
โดยน ำ ส่ ว นตรวจวัด ไปวำงบนผิ ว โครงสร้ ำ งคอนกรี ตที่ ต ้อ งกำรตรวจสอบซึ่ งหน่ ว ย
ประมวลผล จะทำกำรส่ งเสี ยงเตือนทันทีที่พบโลหะอยู่ในโครงสร้ำง ทั้งนี้ หน่ วยประมวลผล
ของเครื่ องจะสำมำรถบอกขนำดและระยะคอนกรี ตหุม้ เหล็กโดย ประมำณได้ จำกขั้นตอนที่ง่ำย
และไม่ ตอ้ งอำศัยกำรวิเครำะห์ ที่ซับซ้อนทำให้วิธีน้ ี เ ป็ น ที่ นิยมในกำรใช้ต รวจหำโลหะใน
โครงสร้ำงคอนกรี ตมำกที่สุด
นอกเหนื อไปจำกกำรตรวจสอบโครงสร้ำงคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เรำยังสำมำรถนำ
เครื่ องนี้ประเภทนี้ไปประยุกต์ใช้หำเศษโลหะในไม้ได้อีกด้วย (หมำยเหตุ: เครื่ อง มือแบบนี้ถูก
ใช้ในขั้นตอนกำรสร้ำงเสำชิงช้ำครั้งล่ำสุ ดเพื่อตรวจสอบดูว่ำมี เศษโลหะอยูใ่ นเนื้อไม้ที่เลือกมำ
หรื อไม่ ก่อนที่จะนำไม้ที่ผำ่ นกำรคัดเลือกแล้วไปประกอบเป็ นเสำชิงช้ำ)
2.2 การใช้ คลืน่ เรดาร์ (Radar)
Radar เป็ นคำย่อมำจำก Radio Detection and Ranging ซึ่ งหมำยถึ งกำรใช้
คลื่นวิทยุ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำในช่วงควำมถี่ต่ำกว่ำ 300 GHz) ใน กำรตรวจหำวัตถุที่ตอ้ งกำร
โดยอำศัยหลักกำรเคลื่อนที่และสะท้อนของคลื่นวิทยุ เมื่อเจอรอยต่อระหว่ำงวัสดุที่มีคุณสมบัติ
เชิ งแม่เหล็กไฟฟ้ ำที่แตกต่ำงกัน เครื่ องมือตรวจสอบด้วยเรดำร์ ที่ใช้ในงำนโยธำปั จจุบนั จะถูก
เรี ย กว่ ำ Ground Penetrating Radar (GPR) และมี ส่ ว นประกอบหลัก คื อ ตัว รั บ ส่ ง
สัญญำณ (Antenna) และหน่วยประมวลผล (Processing Unit)ซึ่งเป็ นคอมพิวเตอร์ ดังที่แสดงใน
รู ปที่ 3
จะสังเกตได้วำ่ ตัวรับส่ งสัญญำณ (Antenna) จะ มีลอ้ อยูเ่ พื่อช่วยในกำรเคลื่อนตัวรับ
ส่ งสัญญำณไปตำมผิวโครงสร้ำงที่ตอ้ งกำร ตรวจสอบ และช่ วยกำรวัดระยะทำงของตัวรับส่ ง
สัญญำณ จำกจุดที่เริ่ มต้นทำกำรวัด ขั้นตอนกำรตรวจหำเหล็กเสริ มด้วยคลื่นเรดำร์ เริ่ มต้นด้วย
กำรกำหนดจุดเริ่ มต้น กำรตรวจสอบและเลื่อนตัวรับส่ งสัญญำณไปตำมผิวโครงสร้ำงที่ตอ้ งกำร
ตรวจสอบ ซึ่ งหน่ วยประมวลผลจะทำกำรเก็บข้อมูลคลื่นเรดำร์ ที่วดั ได้ในแต่ละตำแหน่ งและ
นำเสนอออกมำเป็ นแผนภำพขำวดำ ดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่งเป็ นตัวอย่ำง ผลกำรตรวจสอบ

โครงสร้ำงที่มีเหล็กเสริ ม ท่อเหล็ก และท่อพีวีซีอยู่ภำยในซึ่ งจะสังเกตได้ว่ำสัญญำณจะแสดง
ลักษณะโค้งและมีจุดยอด อยูท่ ี่ตำแหน่งของวัสดุแต่ละชนิด
จำกตัวอย่ำงผลกำรวัดในรู ปที่ 4 จะ เห็นได้ว่ำกำรใช้คลื่นเรดำร์สำมำรถใช้ตรวจหำ
วัตถุหลำยประเภท(ทั้งที่ เป็ น โลหะและไม่ ใช่ โลหะ) ในเวลำเดี ยวกัน โดยควำมชัดเจนของ
สัญญำณจะขึ้นอยูก่ บั ขนำดของสิ่ งที่อยูภ่ ำยใน และลักษณะของสัญญำณจะแตกต่ำงไปตำมสิ่ งที่
อยู่ในโครงสร้ำง โดยจะสังเกตได้ว่ำสัญญำณที่วดั ได้จำกท่อPVC จะมีสีดำเป็ นหลัก ในขณะที่
สัญญำณที่วดั ได้จำกโลหะจะมีสีขำวเป็ นหลัก

รูปที่ 3: ตัวอย่ างเครื่อง GPR ทีใ่ ช้ สาหรับการตรวจสอบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปที่ 4: ตัวอย่ างผลการตรวจสอบตัวอย่ างทีม่ ีเหล็กเสริมและท่ อพีวีซีชนิดต่ างๆ

2.3 การฉายรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography)
กำร ฉำยรังสี เอ๊กซ์ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ใช้ตรวจสอบหำเหล็กเสริ มในโครงสร้ำงได้
โดยกลไกกำรทำงำนนั้นเหมือนกับกำรที่เรำไปถ่ำยฟิ ล์มเอ็กซเรย์ในโรงพยำบำลใน กำรตรวจ
สุ ขภำพ หรื ออำจจะแสดงระบบออกมำได้ดงั รู ปที่ 5 ระบบกำรฉำยรังสี เอ็กซ์จะประกอบด้วย
เครื่ องกำเนิดรังสี เอ็กซ์ (X-ray Tube) และฟิ ล์มที่จะอยูด่ ำ้ นตรงกันข้ำมกับเครื่ องกำเนิดรังสี เอ็กซ์
(ดังแสดงในรู ปที่ 5)
ขั้น ตอนกำรตรวจหำเหล็กเสริ มด้วยกำรฉำยรังสี เอ็กจะเริ่ มต้นจำกกำรกำหนดจุด
ของโครง สร้ำงที่ตอ้ งกำรตรวจสอบ หลังจำกนั้นก็ทำกำรติดตั้งเครื่ องกำเนิดรังสี เอ๊กซ์และฟิ ล์ม
ให้อยูค่ นละด้ำน ของโครงสร้ำงเป้ ำหมำยและทำกำรฉำยรังสี หำกส่ วนของโครงสร้ำงที่ทำกำร
ตรวจสอบมีวตั ถุอื่นๆอยู่ภำยใน เช่ น ช่ องว่ำง (Void) หรื อ เหล็กเสริ ม (Rebar) สี บนฟิ ล์มก็จะ
แตกต่ำงไปตำมวัสดุที่อยูใ่ นโครงสร้ำง โดยสี บนฟิ ล์มจะขึ้นอยูก่ บั ควำมหนำแน่น (Density) ที่

รังสี เอ็กซ์เคลื่อนที่ผ่ำน โดยในกรณี ของโครงสร้ำงคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สี บนฟิ ล์มจะเป็ นสี ขำว
หำกเป็ นเหล็กเสริ ม และเป็ นสี ดำหำกเป็ นช่องว่ำง
จำก ระบบกำรวัดดังกล่ำวข้ำงต้น เรำจะเห็นได้ว่ำกำรฉำยรังสี เอ๊กซ์น้ นั สำมำรถ
นำไปใช้ตรวจหำได้ไม่เพียงแต่ เหล็กเสริ มแต่ยงั สำมำรถใช้หำช่องหรื อท่อพลำสติกที่อยูใ่ นส่ วน
ของโครงสร้ ำง ได้อีกด้วย จุ ดเด่ นของกำรตรวจสอบด้วยกำรฉำยรังสี เอ็กซ์ คือกำรแสดงทั้ง
รู ปร่ ำงและขนำด (Shape) ของจุดบกพร่ องในขณะที่วธิ ีกำรอื่นนั้น จะบอกได้เพียงตำแหน่งและ
ขนำดโดยประมำณเท่ำนั้น

รูปที่ 5: ระบบฉายรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography System)

3. ข้ อเด่ น - ข้ อด้ อยของแต่ ละเทคนิค
จำกหลักกำรทำงำนของเทคนิ ค กำรตรวจหำเหล็กเสริ ม ทั้ง 3 แบบ จะเห็ น ได้ว่ำ
เทคนิ คแต่ละแบบนั้นมีขอ้ เด่ นและข้อด้อยที่แตกต่ำงกันออกไป ซึ่ งหำกเปรี ยบเทียบเทคนิ ค
ทั้ง 3 แบบแล้วก็จะสำมำรถสรุ ปได้ส้ นั ๆ ดังนี้คือ
กำรใช้เครื่ องวัดระยะคอนกรี ตหุ ้มเหล็ก (Covermeter) เป็ น วิธีกำรที่ดำเนิ นกำรได้
ง่ำยและรวดเร็วที่สุด สำมำรถกำหนดตำแหน่งที่มีเหล็กเสริ มได้รวดเร็ ว และประมำณขนำดของ
เหล็กเสริ มและระยะคอนกรี ตหุ ้มเหล็กได้ค่อนข้ำงแม่นยำ แต่มีขอ้ จำกัดที่ไม่สำมำรถตรวจหำ
เหล็กเสริ มที่อยู่ห่ำงจำกผิวเกินระยะสนำม แม่เหล็กไฟฟ้ ำที่เกิดขึ้นได้ โดยทัว่ ไประยะที่เครื่ อง
สำมำรถตรวจสอบจะไม่เกิน 150 มิลลิเมตร นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ระยะห่ ำงระหว่ำงเหล็กเสริ ม
น้อยก็อำจจะให้ผลที่คลำดเคลื่อนหรื อผิดพลำดได้
ก ำ ร ใ ช้ ค ลื่ น เ ร ด ำ ร์ (Radar) เ ป็ น วิ ธี ก ำ ร ที่ มี ร ะ ย ะ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ ใ น
ระดั บ 0.5 ถึ ง 1 เมตร ซึ่ งสำมำรถน ำไปใช้ ต รวจสอบโครงสร้ ำ งขนำดใหญ่ เ ช่ น เขื่ อ น
ควำมสำมำรถในกำรตรวจหำวัตถุที่แตกต่ำงนอกเหนือจำกโลหะก็ถือเป็ นข้อดีอีกข้อ หนึ่งแต่ก็
อำจจะทำให้กำรตีควำมผลกำรตรวจสอบที่ได้ยำกมำกขึ้น ด้วยเหตุน้ ี บ่อยครั้งที่กำรตีควำมผล
กำรตรวจสอบด้วย Radar จึงต้องอำศัยกำรตีควำมจำกผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ ซึ่ งถือเป็ นข้อจำกัด
หลักข้อหนึ่ง
กำรฉำยรั งสี เ อ็กซ์ (X-ray) เป็ นวิธีที่มี ควำมแม่ นยำและละเอี ยดสู งสุ ดในเทคนิ ค
ทั้ง 3 แบบ ซึ่งศักยภำพของกำรฉำยรังสี เอ็กซ์น้ นั สำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำระยะทำบของเหล็กเสริ มอยู
ที่ตำแหน่งใด หรื อเหล็กเสริ มมีกำรสู ญเสี ยหน้ำตัดเนื่องจำกกำรเกิดสนิมไปอย่ำงมีนยั ยะสำคัญ
หรื อไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ดว้ ยเทคนิคอื่น อย่ำงไรก็ตำมรังสี เอ็กซ์ที่ใช้ใน
กำรตรวจสอบโครงสร้ ำ งคอนกรี ต นั้น จะต้อ งมี ควำมเข้ม ข้น มำกกว่ ำ รั ง สี เ อ็ ก ซ์ ที่ ใ ช้ใ น
โรงพยำบำลเพรำะว่ำคอนกรี ตและเหล็ก เสริ มนั้นมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำร่ ำงกำยมนุษย์ ควำม
เข้มข้นของรังสี เอ็กซ์ที่มำกขึ้นนี้อำจจะส่ งผลต่อสุ ขภำพของผูป้ ฏิบตั ิ งำนได้ และระยะเวลำที่ใช้
ในกำรดำเนิ นกำรก็มำกกว่ำวิธีกำรอื่นๆ นอกจำกนี้ กำรที่จะต้องนำฟิ ล์มไปวำงไว้อีกด้ำนหนึ่ ง
ของโครงสร้ำงก็จำกัดกำร ใช้งำนตรวจสอบโครงสร้ำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้เพียงด้ำนเดียว

รูปที่ 6: ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่ างๆของเทคนิคการตรวจหาเหล็กเสริมทัง้ 3 วิธี

ผู ้ เขียนพยำยำมสรุ ปและเปรี ยบเทียบข้อเด่ นและข้อด้อยของทั้งสำมวิธีในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้
ผูอ้ ่ำนสำมำรถทำควำมเข้ำใจได้สะดวกมำกยิ่งขึ้นในรู ปที่ 6 ซึ่ งผูเ้ ขียนหวังว่ำผูอ้ ่ำนจะมีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิคกำรตรวจหำเหล็กเสริ มในโครงสร้ำงคอนกรี ตแบบต่ำงๆได้ดีข้ ึน
เอกสารอ้างอิง
[1] ACI228.2R-98, Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structure

การเสื่ อมสภาพของโครงสร้ างเหล็กป้ าย
โฆษณา

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุ รีย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการเสื่ อ มสภาพ ของ
โครงสร้ างเหล็กรองรั บป้ ายโฆษณา การศึ กษาทาโดยการออกส ารวจการเสื่ อมสภาพ ของ
โครงสร้างเหล็กรองรับป้ ายโฆษณา ที่ติดตั้งใช้งานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมต่างๆ กัน ผลการศึกษา
พบว่า การเสื่ อมสภาพของโครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณาสามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 ประเภท
คื อ การเสื่ อ มสภาพโดยทั่วไปจากการกัดกร่ อ น และการเสื่ อ มสภาพรุ น แรงเฉพาะจุ ด การ
เสื่ อมสภาพโดยทัว่ ไปจากการกัดกร่ อนขึ้ นกับสภาพแวดล้อมของบรรยากาศโดยรอบ การ
เสื่ อมสภาพรุ นแรงเฉพาะจุดเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่ น การออกแบบและติดตั้งที่ไม่ดี
การขาดการบารุ งรักษา การที่มีพืชขึ้นปกคลุมเป็ นต้น

ในปัจจุบนั การโฆษณาเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างหนึ่งของการดาเนินธุ รกิจ การโฆษณาทา
ได้หลายรู ปแบบ การติดตั้งป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่กเ็ ป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของการโฆษณาที่นิยม
ใช้กนั การโฆษณาในลักษณะนี้ จาเป็ นต้องมีโครงสร้างสาหรับรองรับป้ ายโฆษณา ซึ่ งมักนิ ยม
ใช้เ ป็ นโครงสร้ า งเหล็ก โครงสร้ างเหล็กรองรั บป้ ายโฆษณาเหล่ านี้ เมื่ อ ใช้งานก็จะเกิ ด การ
เสื่ อมสภาพไป เรื่ อยๆ ตามอายุการใช้งาน ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการวิบตั ิของโครงสร้างได้
ในการที่จะทาให้โครงสร้างเหล็กรองรับป้ ายโฆษณาเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน จาเป็ น
ที่จะต้องมีการออกแบบ ก่อสร้าง และบารุ งรักษาที่เหมาะสม ซึ่ งจาเป็ นต้องทราบถึงพฤติกรรม
การเสื่ อมสภาพ ของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ ายโฆษณา
การศึกษาพฤติกรรมการเสื่ อมสภาพ ของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ ายโฆษณา ทา
โดยการออกสารวจโครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณาที่ติดตั้งใช้งานอยู่ จานวน 83 ตัวอย่าง ใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ กับดังนี้
1. พื้นที่ในเมือง กรุ งเทพมหานคร จานวน 41 ตัวอย่าง
2. พื้นที่ชานเมือง ชานเมืองกรุ งเทพ จานวน 20 ตัวอย่าง
3. พื้นที่ชายทะเล 1 จังหวัดเพชรบุรี จานวน 11 ตัวอย่าง
4. พื้นที่ชายทะเล 2 จังหวัดชลบุรี จานวน 11 ตัวอย่าง
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่สารวจเฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ. 2535-2544) แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1. ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่สารวจเฉลี่ย 10 ปี
พื้นที่
กรุ งเทพและปริ มณฑล
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชลบุรี

ปริ มาณ
น้ าฝน (mm)
1659.74
968.48
1250.39

อุณหภูมิ
เฉลี่ย (º C)
28.70
27.75
28.45

ความชื้น
สัมพัทธิ์ (%)
72.8
76.6
72.0

ข้อมูลเบื้องต้นของโครงสร้างเหล็กเช่ น วันที่ติดตั้ง การทาสี ป้องกันการกัดกร่ อน ประวัติการ
บารุ งรักษา จะถูกรวบรวมไว้สาหรับทุกตัวอย่าง ร้อยละของการกัดกร่ อน (สนิม) ที่ผิวเหล็กจะ
ถูกประเมินด้วยสายตาโดยการเปรี ยบเทียบกับตารางภาพร้อยละการกัด กร่ อน การเสื่ อมสภาพ
รุ นแรงเฉพาะจุดจะถูกสารวจอย่างละเอียดถึงสภาพความเสี ยหาย และสาเหตุที่ทาให้เกิดความ
เสี ยหาย
สภาพโดยทัว่ ไป
พื้นที่ในเมืองโครงสร้างเหล็กรองรับป้ ายโฆษณาส่ วนใหญ่ได้รับการดูแลเป็ นอย่าง
ดี ส่ วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานก่อนทาสี ใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่ ฐานของโครงสร้างมักมีการเท
คอนกรี ตอย่างดีสาหรับโครงสร้างที่ติดตั้งบนพื้นดินจะพบวัชพืชขึ้นที่พ้ืนดินใต้โครงสร้างไม่
สู งนัก แสดงให้เห็นว่ามีการดูแลอย่างสม่าเสมอ การกัดกร่ อนของโครงสร้างเหล็กเกิดน้อยมี
ลักษณะกระจายสม่าเสมอทัว่ ทั้งโครงสร้างทุกระดับความสู งการกัดกร่ อนของผิวเหล็กด้านที่
หงายขึ้นกับผิวเหล็กด้านที่ควา่ ลงมีปริ มาณ ใกล้เคียงกัน
พื้นที่ ชานเมื องป้ ายโฆษณาในเขตชานเมืองส่ วนใหญ่ ต้ งั อยู่ในที่โล่งแจ้ง การกัด
กร่ อนของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ ายโฆษณาส่ วนใหญ่จะเกิดมากที่ผวิ เหล็ก ด้านที่หงายขึ้น ผิว
เหล็กด้านที่ควา่ ลงจะมีการกัดกร่ อนที่นอ้ ยกว่าอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ความรุ นแรงของการ

กัดกร่ อนยังเปลี่ยนไปตามระดับความสู งของโครงสร้าง ด้วย โดยชิ้นส่ วนโครงสร้างที่อยูต่ ่าจะ
เกิดการกัดกร่ อนสู งกว่าชิ้ นส่ วนโครงสร้างที่อยู่สูง เนื่ องจากสภาพแวดล้อมบริ เวณฐานของ
โครงสร้างเหล็กมักจะมีพืชขึ้นปกคลุม และยังมีแอ่งน้ าขัง และยังพบปั ญหาการสู ญหาย การบิด
งอของชิ้นส่ วนโครงสร้างเหล็กด้วย
พื้นที่ ชายทะเล ป้ ายโฆษณาส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรเช่นเดียวกับป้ าย
โฆษณาในเขตชานเมือง การกัดกร่ อนของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ ายโฆษณาจะมีระดับความ
รุ นแรงสู งสุ ด เมื่ อเที ยบกับพื้นที่ อื่น เนื่ องจากอิ ทธิ พลของปริ มาณความเข้มข้นของเกลือใน
อากาศที่ มีปริ มาณมาก การกัดกร่ อนจะเกิดสม่าเสมอทัว่ ทั้งโครงสร้ างทุ กระดับความสู ง ผิว
เหล็กด้านที่หงายขึ้นและด้านที่ควา่ ลงเกิดการกัดกร่ อนใกล้เคียงกัน
อัตราการกัดกร่ อนเฉลี่ย
ข้อมูลร้อยละของการกัดกร่ อนและอายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็ก ที่ได้จากการ
สารวจ ถูกนามาหาความสัมพันธ์โดยวิธี least-square ผลที่ได้แสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการกัดกร่ อนและอายุการใช้งาน

จาก รู ปที่ 1 จะเห็นว่าอัตราการกัดกร่ อนเฉลี่ยของโครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณา ที่อยู่
ในพื้นที่ในเมืองมีค่าต่าสุ ด ในขณะที่พ้นื ที่ชายทะเลจะมีอตั ราการกัดกร่ อนเฉลี่ยสู งสุ ด เนื่องจาก
โครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณาในพื้นที่ในเมือง ได้รับการดูแลที่ดีกว่าโครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณา
ในพื้นที่ชานเมือง และพื้นที่ชายทะเล นอกจากนี้โครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณาในพื้นที่ชายทะเล
ยังได้รับอิทธิผลจาก ปริ มาณความเข้มข้นของเกลือในอากาศที่มีปริ มาณสู ง ทาให้มีอตั ราการกัด
กร่ อนเฉลี่ยที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ
การเสื่ อมสภาพรุ นแรงเฉพาะจุด
จาก การส ารวจยัง พบว่ า มี บ างส่ วนของโครงสร้ า งเหล็ ก ป้ ายโฆษณามี ก าร
เสื่ อมสภาพ หรื อมีความเสี ยหายรุ นแรงมากกว่าส่ วนอื่นๆ ของโครงสร้าง ซึ่ งเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ กันดังนี้
1. ส่ วนของโครงสร้างถูกปกคลุมด้วยวัชพืช และไม้เลื้อย หรื ออยู่ใกล้กบั ต้นไม้ เมื่อถูกฝน
ชิ้นส่ วนโครงสร้างที่ถูกปกคลุมด้วยวัชพืช และ ไม้เลื้อย จะสะสมความชื้นได้มากกว่าและนาน
กว่า บริ เ วณอื่ น ทาให้เกิ ด การกัดกร่ อนที่ รุน แรง นอกจากนี้ ก ารเสี ยดสี กนั ระหว่าง ชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างและกิ่งไม้ยงั ทาให้สีที่ใช้ป้องกันการกัดกร่ อนหลุดลอกออก ซึงเป็ นเหตุให้เกิดการกัด
กร่ อนที่รวดเร็วและรุ นแรง แนวทางป้ องกันและแก้ไขสามารถทาได้โดยการเทคอนกรี ตบริ เวณ
พื้นใต้โครงสร้าง เหล็กป้ ายโฆษณา ควรออกตรวจและกาจัดวัชพืช ไม้เลื้อย และตัดกิ่งไม้ที่ข้ ึน
ปกคลุมหรื ออยูช่ ิดกับโครงสร้างเหล็กมากเกินไปออกอย่าง สม่าเสมอ

รู ปที่ 2. การกัดกร่ อนเนื่องจากถูกปกคลุมด้วยวัชพืช

2. โครงสร้างตั้งอยูใ่ นแอ่งน้ า ชิ้นส่ วนโครงสร้างเหล็กด้านล่างที่ชิดกับน้ าจะได้รับความชื้นจาก
ไอระเหยของ น้ า ตลอดเวลา นอกจากนี้ หากเกิ ด ฝนตกหนัก น้ า ในแอ่ ง น้ า อาจเอ่ อ ท่ ว ม
โครงสร้ างส่ วนล่ างได้ ทาให้โครงสร้างเหล็กส่ วนล่างเกิ ดการกัดกร่ อนที่ รุนแรง แนวทาง
ป้ องกันและแก้ไขสามารถทาได้โดยการไม่ออกแบบติดตั้งโครงสร้างเหล็กป้ าย โฆษณาใน
แอ่งน้ า หรื อหากเลี่ยงไม่ได้ควรทาการถมแอ่งน้ าบริ เวณที่จะทาการติดตั้งโครงสร้างให้ สู ง
เพียงพอที่น้ าในแอ่งน้ าจะไม่สามารถเอ่อท่วมถึงแล้วจึงทาการติดตั้งโครงสร้าง

รู ปที่ 3. การกัดกร่ อนเนื่องจากโครงสร้างตั้งอยูใ่ นแอ่งน้ า

3. ออกแบบและติดตั้งชิ้นส่ วนโครงสร้างในลักษณะที่ทาให้เกิดการกักขังน้ า หรื อสะสมฝุ่ น
ละอองความชื้นได้ง่าย ชิ้นส่ วนโครงสร้างที่สามารถกักขังน้ า หรื อสะสมฝุ่ นละอองความชื้ นได้
ง่าย จะเกิดการกัดกร่ อนที่รุนแรงและรวดเร็ วถึงแม้จะมีการทาสี ป้องกันการกัดกร่ อน อย่างดีก็
ตาม
4. การทาสี ป้องกันการกัดกร่ อนไม่ทวั่ ถึงโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณจุดต่อ ที่จุดต่อของโครงสร้าง
เหล็กเป็ นบริ เวณที่ยากแก่การทาสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณผิวสัมผัสระหว่างเหล็กโครงสร้าง
และแผ่นเหล็กปะกับ และที่สลักเกลียว บริ เวณที่ไม่ ได้รับการทาสี ก็จะเกิดการกัดกร่ อนอย่าง
รวดเร็ ว แนวทางป้ องกันสามารถทาได้โดยการทาสี ป้องกันการกัดกร่ อนที่สลักเกลียว ชิ้นส่ วน
โครงสร้างบริ เวณจุดต่อ และแผ่นเหล็กปะกับที่เจาะรู เรี ยบร้อยแล้วให้ทวั่ ถึงก่อนการประกอบ
ติดตั้ง และเมื่อประกอบติดตั้งเรี ยบร้อยแล้วควรทาสี ทบั อีกครั้ง

5. มีตน้ ไม้ข้ ึนใต้โครงสร้างหรื อขึ้นชิ ดกับโครงสร้าง เมื่อต้นไม้มีขนาดใหณ่ ข้ ึนก็จะดันให้
ชิ้ นส่ วนโครงสร้ างเกิ ดการบิดงอเสี ยหาย ได้ แนวทางป้ องกันทาได้โดยไม่ติดตั้งโครงสร้าง
เหล็ก ป้ ายโฆษณาใกล้ห รื อ ชิ ด กับ ต้น ไม้ และหมั่นตรวจสอบและกาจัด ต้น ไม้ที่ข้ ึ นบริ เ วณ
โครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณาออกให้ หมด

รู ปที่ 4. โครงสร้างบิดงอเสี ยหายเนื่องจากต้นไม้

6. ฐานรากเกิดการทรุ ดตัว เมื่อฐานรากเกิดการทรุ ดตัวก็จะส่ งผลให้ชิ้นส่ วนโครงสร้างเกิดการ
บิดงอเสี ย หายได้ การป้ องกันทาได้โดยการออกแบบและก่ อสร้างฐานรากให้แข็งแรง ควร
หลีกเลี่ยงการขุดดินบริ เวณใกล้ฐานรากที่จะเป็ นเหตุให้ฐานรากเกิดการทรุ ดตัวได้

รู ปที่ 5. โครงสร้างบิดงอเสี ยหายเนื่องจากฐานรากทรุ ดตัว
7. สี หลุดลอก เมื่อสี ป้องกันสนิ มหลุดลอก ชิ้นส่ วนโครงสร้างเหล็กจะเกิดการกัดกร่ อนอย่าง
รวดเร็ ว แนวทางป้ องกันทาได้โดยการเตียมพื้นผิวเหล็กก่อนการทาสี ให้แห้ง สะอาดปราศจาก
ฝุ่ น คราบน้ ามันและสิ่ งสกปรกต่างๆเพื่อให้สีสามารถยึดเกาะผิวเหล็กได้ดี

รู ปที่ 6. การกัดกร่ อนที่จุดต่อเนื่องจากสี หลุดลอก

8. โครงสร้างถูกรถชน โครงสร้างจะเกิดความเสี ยหายมากทันทีหากถูกรถชน แนวทางป้ องกัน
สามารถทาได้โดยการติดตั้งโครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณาให้ห่างจาก แนวถนน และหากจาเป็ นก็
ควรติดตั้งราวกันชนคัน่ ระหว่างถนนและโครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณา

รู ปที่ 7. โครงสร้างเสี ยหายจากการถูกรถชน

สรุป
การเสื่ อมสภาพของโครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณาสามารถจาแนกออกได้เป็ น
2
ประเภทคือ การเสื่ อมสภาพโดยทัว่ ไปจากการกัดกร่ อนและการเสื่ อมสภาพรุ นแรงเฉพาะจุด
การเสื่ อมสภาพโดยทัว่ ไปจากการกัดกร่ อนขึ้นกับสภาพแวดล้อมของบรรยากาศโดยรอบ การ
เสื่ อมสภาพรุ นแรงเฉพาะจุดเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น การออกแบบและติดตั้งที่ไม่ดี
การขาดการบารุ งรักษา การที่มีพืชขึ้นปกคลุมเป็ นต้น การที่จะให้โครงสร้างเหล็กป้ ายโฆษณามี
อายุการใช้งานที่ยาวนานนั้น จาเป็ นที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบ การก่อสร้างที่
ถูกต้องเหมาะสม และที่สาคัญคือต้องมีการตรวจสอบและบารุ งรักษาอย่างต่อเนื่อง
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