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1. บทน า 

ท่ามกลางกระแสของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีเป็นท่ีปรารถนาของ ทุกประเทศใน
โลก  วิสัยทศัน์และความตั้งใจดูเหมือนจะยงัห่างไกลกบัการปฏิบติัจริงในหลายๆ เร่ือง  ใน
วงการก่อสร้างกเ็ช่นเดียวกนั  แมว้า่  ในวงการวชิาการ  จะมีการพดูถึงการพฒันาวงการก่อสร้าง
แบบยัง่ยืนมาหลายสิบปีแลว้  แต่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ยงัไม่ค่อยไดป้ฏิบติังาน
ทางดา้นก่อสร้างท่ี แตกต่างไปจากท่ีเคยปฏิบติัอยู่แลว้เท่าไร  คุณภาพของส่ิงก่อสร้างเป็นส่ิง
หน่ึงท่ีบ่งบอกถึงระดบัความส าเร็จของการพฒันา แบบยัง่ยืน  จากผลการส ารวจโครงสร้าง
คอนกรีตซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างสะพานในเขตภาคกลาง และภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย  พบปัญหาคุณภาพและการเส่ือมสภาพของโครงสร้างเป็นจ านวนมาก    ซ่ึงจากการ
วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาพบวา่  ปัญหาเกิดในทุกขั้นตอนของการ 



 

 

 

ปฏิบติังาน  ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวประกอบดว้ย 

 
1. การวเิคราะห์และออกแบบ 

 
2. การเลือกวสัดุ 

 
3. การก่อสร้าง 

 
4. การบ ารุงรักษา ซ่ึงรวมถึงการบูรณะซ่อมแซม 

ตราบใดท่ีทั้งส่ีขั้นตอนไม่ไดถู้กปฏิบติัเป็นอยา่งดีและถูกตอ้ง  โครงสร้างคอนกรีต
ท่ีไดก้จ็ะไม่มีคุณภาพและมีอายกุารใชง้านสั้น  รูปท่ี 1  แสดงตวัอยา่งปัญหาการเส่ือมสภาพของ
โครงสร้างจากการส ารวจ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานผดิพลาดในแต่ละขั้นตอน 

 
 

         
 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
2.การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ปัญหาหลกัในขั้นตอนการออกแบบท่ีท าให้โครงสร้างเสียหาย เช่น แตกร้าวและมี
อายกุารใชง้านสั้นนั้นมาจากการก าหนดก าลงัของคอนกรีตโดยค านึง เพียงความตอ้งการในการ
รับแรงเน่ืองจากน ้ าหนักบรรทุก   แต่มิได้ค  า นึงถึงคุณสมบัติ ท่ีจ  า เ ป็นอ่ืนๆ ของ
คอนกรีต  เช่น  การหดตวั  เป็นตน้  รูปท่ี 2 แสดงตวัอยา่งของการแตกร้าวท่ีเกิดจากหดตวัของ
คอนกรีตในโครงสร้างแผ่นพื้น  เน่ืองจากการหดตวัไม่ไดถู้กพิจารณาในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ 

 
 

 
 



 

 

 

ส าหรับกรณีของปัญหาในขั้นตอนการเลือกวัสดุนั้ น  มีสาเหตุหลักอยู่ 2 
ประการ  คือ 1) เลือกวสัดุ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ชนิดของวสัดุและส่วนผสมของคอนกรีต)  โดย
มิไดค้  านึงถึงคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ  เช่น  คุณสมบติัทางดา้นความร้อน  การหดตวั  ความ
คงทนต่อการเส่ือมสภาพต่างๆ  และ 2)  เลือกวสัดุโดยมิไดพ้ิจารณาใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงสร้างนั้น  รูปท่ี 3  แสดงผลของการส ารวจความเสียหายของสะพานโดยแกนนอน
แสดงอายขุองโครงสร้าง ณ เวลาท่ีส ารวจและแกนตั้งแสดงระดบัความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก
การเป็นสนิมของ เหล็กเสริม  ผลของระดบัความเสียหายในรูปท่ี 4  แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
สะพานในเขตภาคกลางจะมีอายุการใชง้านยาวนานกว่ากลุ่ม สะพานในเขตภาคตะวนัออกซ่ึง
อยู่ใกลท้ะเล  ทั้งๆท่ีสะพานทั้งหมดสร้างโดยใชม้าตรฐานการออกแบบและขอ้ก าหนดวสัดุ
เดียวกนั  อนัน้ีเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีคลอไรดใ์นบริเวณภาคตะวนัออกซ่ึงใกลท้ะเล จะ
มีความรุนแรงต่อการเป็นสนิมของเหลก็เสริมมากกวา่สภาพแวดลอ้มในเขตภาคกลาง 

ในกรณีของปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น  เกิดมาจากการปฏิบติังานก่อสร้างท่ี
ไม่ดี ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  และไม่ไดมี้การควบคุมงานท่ีดี  ท าให้ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของการก่อสร้าง  ปัญหาท่ีพบมากและเป็นปัญหาใหญ่  กเ็ช่น  ขอ้ก าหนดการควบคุม
คุณภาพไม่ครบถว้น (ควบคุมแต่ก าลงัอดัและค่ายบุตวั)  การบ่มท่ีไม่ดีไม่เพียงพอ  เทและเขยา่
คอนกรีตไม่ดี  การท่ีระยะหุม้เหลก็เสริมไม่คงท่ีและไม่เพียงพอ 

 

 
       



 

 

 

 
 

   

 
 



 

 

 

ส าหรับในขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงคือขั้นตอนการบ ารุงรักษาโครงสร้างนั้น  กจ็ะมีปัญหา
ตั้งแต่การไม่ไดมี้แผนการบ ารุงรักษา  ปล่อยใหโ้ครงสร้างเส่ือมสภาพจนค่าใชจ่้ายในการบูรณะ
ซ่อมแซมสูง  หรือใชก้ารไม่ไดจ้นตอ้งทุบท้ิงสร้างใหม่ (รูปท่ี 5)  หรือถา้มีการบ ารุงรักษากเ็ลือก
วสัดุไม่ถูกตอ้ง (รูปท่ี 6) 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
หรือปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งไม่มีคุณภาพเป็นตน้  โดยหลกัการแลว้การท าการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัน่าจะเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งและมี ค่าใชจ่้ายในระยะยาวต ่าท่ีสุด  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษานั้นจะเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ (ไม่เป็นเส้นตรง) เม่ือเทียบกบัระดบัความเสียหาย  ดงันั้น 
โดยหลกัการแลว้จึงไม่ควรปล่อยใหโ้ครงสร้างเส่ือมสภาพไปจนตอ้งการการซ่อมแซม  แต่ควร
ท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั อย่างไรก็ดีส าหรับโครงสร้างท่ีเลยจุดท่ีจะท าการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัไปแลว้ (ปรากฏความเสียหายอยา่งชดัเจนแลว้)  ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในประเทศ  ก็
จ  าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบและจดัท าระบบฐานขอ้มูล  ของระดบัความเสียหายของโครงสร้าง
เหล่านั้น  เพื่อประโยชนใ์นการวางแผนการบ ารุงรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  ข่าวอุบติัเหตุและการพงัทลายของโครงสร้างคอนกรีตมีให้
เห็นอยู่หลายเหตุการณ์ (ดูรูปท่ี 7)  ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากการขาดการตรวจสอบติดตามและ
บ ารุงรักษา 

 
 

 



 

 

 

 

ในประเทศไทยกมี็โครงสร้างคอนกรีตท่ีมีปัญหาหรือพงัทลายเน่ืองจากการขาดการ 
บ ารุงรักษาท่ีดีอยู่มาก (ดูรูปท่ี 8)  อย่างไรก็ดี  ปัญหาเหล่าน้ีก็ไม่ไดรั้บการให้ความส าคญั
เท่าท่ีควรในอดีตจวบจนปัจจุบนั 

 
 

 
 



 

 

 

การปล่อยปละละเลยให้โครงสร้างท่ีมีอยู่เ ส่ือมสภาพไปเร่ือยๆโดยไม่มีการ
บ ารุงรักษาท่ีเหมาะสมจะท าให้ประเทศต้องมีภาระสูงมากในการฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษา
โครงสร้างซ่ึงจะมีจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต  ซ่ึงสภาวการณ์น้ีเป็นท่ีวิตกกนัอยา่งยิ่งใน
หมู่ประเทศท่ีพฒันาไปก่อนหนา้ ประเทศไทยแลว้ว่างบประมาณในการก่อสร้างอาจจะตอ้งถูก
ใชใ้นการบ ารุงรักษาเสีย เป็นส่วนใหญ่  ในกรณีท่ีรุนแรงมากอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ เลยกเ็ป็นได ้

3. ทางออกและการแก้ไข 

ส าหรับโครงสร้างท่ีจะสร้างใหม่การแกปั้ญหาดงั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น  จ าเป็นตอ้ง
อาศัยความร่วมมือและความเข้าใจของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ ก่อสร้าง  ซ่ึง
รวมถึง  เจา้ของงาน  ผูอ้อกแบบ  ผูก่้อสร้าง  ผูค้วบคุมงาน  และผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
บ ารุงรักษา  การก าหนดราคาค่าก่อสร้างอาจจ าเป็นตอ้งค านึงถึงราคาท่ีรวมอายกุารใชง้าน (Life-
cycle cost)  เจา้ของงานจ าเป็นตอ้งเขา้ใจประเด็นน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้ของงานท่ีเป็น 
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการใชจ่้ายจากเงินภาษีอากร  เจา้ของงานยงัจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดขอ้ก าหนดทางดา้นอายุการใช้งานและความคงทนไวใ้น งานก่อสร้าง  ผูอ้อกแบบ
จ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้ให้สามารถออกแบบโดยค านึงถึงคุณสมบติัระยะ ยาวและประเมิน
อายุการใช้งานได้  ผูก่้อสร้างจ าเป็นต้องก่อสร้างให้ได้ตามรายการในแบบก่อสร้างและ
ขอ้ก าหนดของ การก่อสร้าง  ผูค้วบคุมงานจ าเป็นตอ้งควบคุมการก่อสร้างใหไ้ดดี้และทา้ยสุด
เจา้ของงานจ า เป็นตอ้งท าการตรวจสอบติดตาม  และวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างท่ีสร้าง
ข้ึนมา 

ส่วนในกรณีของโครงสร้างท่ีสร้างเสร็จแลว้ทั้งท่ียงัไม่มีความเสียหาย  หรือเกิด
ความเสียหายแลว้นั้น  จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบเพื่อทราบระดบัความเสียหาย  ชนิดของความ
เสียหายและแนวโนม้อตัราการเพิ่มของการเส่ือมสภาพในอนาคต  และจดัท าระบบฐานขอ้มูล
ของความเสียหายของโครงสร้างภายใตค้วามรับผดิชอบ (ซ่ึงการจดัท าระบบฐานขอ้มูลอาจไม่ 



 

 

 

จ าเป็นในกรณีท่ีมีโครงสร้างท่ีตอ้งดูแลไม่ มาก)  ทั้งน้ีเพื่อจะได้สามารถวางแผน  จัด
งบประมาณ  และด าเนินการบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

4.  สรุป 

บทความฉบบัน้ีไดร้วบรวมใหเ้ห็นถึงปัญหาของการไดม้าซ่ึงโครง สร้างท่ีขาด
คุณภาพและมีอายกุารใชง้านสั้น  โดยอาจเกิดจากขั้นตอนการวเิคราะห์ออกแบบ  ขั้นตอนการ
เลือกวสัดุ  ขั้นตอนการก่อสร้าง  และขั้นตอนการบ ารุงรักษาหรือหลายขั้นตอน
รวมกนั  ถึงแมว้า่หนทางการแกไ้ขท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทความน้ียงัไม่มีความละเอียดชดัเจน มาก
นกั  แต่กห็วงัวา่จะพอท าใหเ้ห็นภาพของความจ าเป็นในการเปล่ียนแนวคิดและวธีิการ 
ปฏิบติังานก่อสร้างในทุกขั้นตอน  ส่วนรายละเอียดการแกไ้ขนั้น  สามารถติดตามไดจ้ากการ
ประชุมวชิาการหรือการสัมมนาของสมาคมคอนกรีตไทยหรือ ว.ส.ท. หรือ การสัมมนา/เทคนิค
พิจารณ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าประมวลขอ้ บงัคบัหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป 
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