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ปัญหาเหลก็เสริมเกิดสนิมเป็นปัญหาท่ีพบมากในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ท่ี
อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีท าลายคุณสมบติัของคอนกรีตและเหล็กเสริม หรือจากการก่อสร้างท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน ความเสียหายเน่ืองจากการกดักร่อนเป็นสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างมี
ความ ส าคญัต่อความสามารถในการรับน ้าหนกัของโครงสร้างเม่ือเหลก็เสริมในโครงสร้าง เกิด
การกัดกร่อนเป็นสนิมหน้าตดัของเหล็กเสริมจะลดลงจนกระทัง่อาจไม่เพียงพอ ต่อความ
ปลอดภยัในการใช้งาน นอกจากน้ีการเกิดสนิมยงัท าให้เกิดการแตกร้าวและหลุดออกของ
คอนกรีตหุ้มภายนอก เน่ืองจากปริมาตรท่ีเพิ่มข้ึนจากการเกิดสนิมและจะท าให้เกิดแรงดึงใน
เน้ือ คอนกรีตซ่ึงท าให้คอนกรีตหุ้มท่ีมีความหนาน้อยนั้นเกิดการแตกร้าว เป็นผลท าให้เกิด
ความเสียหายกบัโครงสร้างมากยิง่ข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

 

 



 

 

 
 

                                     
 
รูปท่ี 1 คานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเกิดสนิมและท าให้เกิดการแตกร้าวและหลุดร่อนของ
คอนกรีต 

แต่เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่าการเกิดสนิมมีผลกระทบต่อการรับแรงของโครงสร้าง
แค่ไหน บา้ง ซ่ึงผลกระทบของสนิมของเหลก็เสริมท่ีมีต่อพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้าง 
คอนกรีตเสริมเหล็กย ังคงเป็นท่ีสนใจต่อนักวิจัยทั้ งในต่างประเทศ ดังนั้ นบทความน้ีมี
วตัถุประสงคท่ี์จะน าเสนอ ผลกระทบของการเกิดสนิมต่อพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อท่ีผูอ่้านจะไดมี้แนวทางในการประเมินเบ้ืองตน้ ของการรับแรงของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ท่ี ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ก า ร เ กิ ด ส นิ ม 
คณะ ท างานของสมาคมวิศวกรโยธาแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Japan Society of Civil Engineers 
(JSCE) Task Committee 331) ไดร้ายงานความสามารถในการตา้นทานแรงดดั (Flexural 
Capacity) ความสามารถในการตา้นทานแรงเฉือน (Shear Capacity) และความสามารถในการ
รับแรงกระท าแบบซ ้ าๆ (Fatigue Capacity) ความเหนียว (Ductility) ของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีเกิดสนิม [1] รายงานระบุว่า ความสามารถในการตา้นทานแรงดดัของคอนกรีต
เสริมเหล็กลดลงเม่ือเหล็กเสริมเป็น สนิม แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการลดลงของ
ความสามารถในการตา้นทานแรงดดักบัการ สูญเสียน ้ าหนกัของเหลก็เสริมมีความแตกต่างกนั
ไปในแต่ละงานวจิยั ทั้งน้ีมีสาเหตุมากจากการกระจายตวัของการเกิดสนิมในเหลก็เสริมท่ีใชใ้น 



 

 

 

การทดลองของแ ต่ละงานวิจัยไ ม่ เหมือนกัน ซ่ึ งมักจะกระจายอย่า งไ ม่สม ่ า เสมอ 
ใน ส่วนของงานวิจยัในประเทศไทยเก่ียวกบัเร่ืองความสามารถในการรับแรงท่ีลดลงของ 
โครงสร้างท่ีเกิดสนิมยงัไม่มีผูศึ้กษามากนกั จากงานวิจยัของผูเ้ขียน [2] พบว่าเม่ือเปรียบเทียบ
ก าลงัการรับแรงดดัของคานท่ีเหลก็เสริมเกิดสนิมกบัคาน ท่ีเหลก็เสริมไม่เกิดสนิม ก าลงัรับแรง
ดดัมีค่าลดลงดงัแสดงในตารางท่ี 1 นัน่คือลดลง 2.35 3.92 28.23 และ 38.57 เปอร์เซนตส์ าหรับ
คานท่ีเหลก็เสริมสูญเสียพื้นท่ีหนา้ตดั 7.04 8.63 19.65 และ 23.92 เปอร์เซนตต์ามล าดบั 

                       ตารางที ่1 ค่าการแอ่นตวัท่ีกลางคานและแรงประลยั 
 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ียงัพบวา่ คานท่ีเหลก็เสริมเกิดสนิมเม่ือรับแรงดดัจะเกิดรอยร้าวท่ีมีขนาด
ความกวา้ง มากกวา่คานท่ีเหลก็เสริมไม่เกิดสนิมหลงัจากการทดสอบการรับแรงดดัดงัแสดงใน 
รูปท่ี 2 จะเห็นไดว้า่เม่ือคานคอนกรีตเสริมเหลก็รับน ้าหนกับรรทุก (P) ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ คาน B1 
(คานท่ีเหลก็เสริมไม่เป็นสนิม) จะแอ่นตวัในลกัษณะอีลาสติก และเกิดรอยร้าวกระจายทัว่ช่วง
คานเคล่ือนตวัสูงข้ึนและกระจายไปสู่ช่วงท่ีมี แรงเฉือน (Shear Span) เม่ือคอนกรีตเหนือแกน
สะเทินรับแรงอดัเพิ่มมากข้ึนคอนกรีตบริเวณดงักล่าวจะ แตกกระเทาะออกมา ส่วนคาน B2 B3  

Beam 
Weight 

Loss 
Mid Span 

Deflection. 
P Ultimate. 

No. (%) (mm.) (kN.) 
B1 0 10 54.83 
B2 7.04 9.5 53.54 
B3 8.63 9.5 52.68 
B4 19.65 8.5 39.35 
B5 23.92 11.5 33.68 



 

 

 

B4 และ B5 (คานท่ีเกิดสนิมในเหล็กเสริม) จะมีรอยร้าวขนานกบัเหล็กรับแรงดึงและแรงอดั 
เน่ืงจากแรงดนัท่ีเกิดจากการขยายปริมาตรของเหลก็เสริม ขนาดความกวา้ง ประมาณ 0.5 มม. 
ส าหรับคาน B2 และ B3 และขนาดความกวา้งประมาณ 1 มม. ส าหรับคาน B4 และ B5 เม่ือคาน
รับแรงดดั ลกัษณะรอยร้าวเน่ืองจากแรงดดัจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัคานท่ีไม่เกิดสนิมแต่ รอย
ร้าวของคานท่ีเกิดสนิมจะมีความกวา้งมากกว่าคานท่ีเหลก็เสริมไม่เกิดสนิม เม่ือคอนกรีตเหนือ
แกนสะเทินรับแรงอัดจะเกิดรอยร้าวบนหลังคานขนานกับแนวเหล็ก เสริมรับแรงอัด   
 

                                        
 
รู ป ท่ี  2 ลักษณะรอยแตก ร้ า วหลัง ก า รทดส อบกา ร รับแ ร งดัด ขอ งค าน 
ใน ส่วนของการประเมินการรับแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เม่ือเหลก็เสริม เกิดสนิม
ดว้ยการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองนั้น Asian Concrete Model Code 2001, Level 3 
Document, Guidelines for Maintenance and Rehabilitation of Concrete Structures against 
Chloride Induced Deterioration [3] ไดน้ าเสนอแบบจ าลองในการวเิคราะห์โครงสร้างคอนกรีต 



 

 

 

เสริมเหลก็ท่ีเป็นสนิมดงั แสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงไดแ้นะน าใหพ้ิจารณาจากการสูญเสียพื้นท่ีหนา้ตดั
ของเหลก็เสริม และการหลุดออกของคอนกรีตหุม้ 

 
 

           
 

 
                      รูปท่ี 3 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการวเิคราะห์โครงสร้างคอนกรีตท่ีเป็นสนิม 

รูป ท่ี 3 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในโครงสร้าง
คอนกรีต เสริมเหลก็ (Phenomenal Facts) และแบบจ าลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
รับน ้าหนกัของโครงสร้าง (Models) ในกรณีแบบจ าลองท่ีใหเ้หลก็เสริมเป็น Linkage Elements 
แบบจ าลองต้องการกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด (Stress-strain 
Curve) และความสัมพนัธ์ระหว่างก าลังยึดเหน่ียวกับการล่ืนไถล (Bond Stress-slip 
Relationship) ของเหลก็เสริมท่ีเกิดสนิมในการวิเคราะห์ ในขณะเดียวกนัถา้หากแบบจ าลองท่ี
ใชเ้ป็นหลกัการ Average Stress-strain Concept แบบจ าลองจะตอ้งการความสัมพนัธ์เฉล่ียของ
หน่วยแรงและความเครียด (Average stress-strain Relationship) ของเหลก็เสริมท่ีเป็นสนิมใน
การวเิคราะห์ 

 



 

 

 

จะเห็นไดว้า่เราสามารถท่ีจะ ประเมินการรับแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็
เม่ือเหล็กเสริมเกิดสนิมได้ จาก ผลการทดลองของนักวิจัย หรือจากการวิเคราะห์โดยใช้
แบบจ าลอง แต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้นในการประเมินทั้ งสองแบบน้ี ผูป้ระเมินจะตอ้งเขา้ใจว่าผลการ
ทดลองและแบบจ าลองท่ีน ามาใชอ้าจจะมีขอ้จ ากดั ต่างๆ อยู ่อาทิเช่น ถา้ใชผ้ลการวิจยัทดลอง
จากต่างประเทศในการประเมิน จะตอ้งเขา้ใจวา่สภาวะส่ิงแวดลอ้มและวสัดุซ่ึงมีผลอยา่งมากต่อ
การเกิดสนิมอาจ จะแตกต่างจากสภาวะแวดลอ้มและวสัดุในประเทศไทย หรือการใชผ้ลการ
ทดลองวิจยัท่ีมีการเร่งการเกิดสนิมดว้ยไฟฟ้า จะตอ้งเขา้ใจว่าสภาวะการเกิดสนิมจริงกบัการ
เกิดสนิมในหอ้งทดลองแตกต่างกนั ซ่ึงอาจท าใหก้ารประเมินมีความคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นเรา
จะเห็นไดว้า่ การศึกษาดา้นน้ียงัคงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิม ท่ีจะ
มีปัญหาโครงสร้างคอนกรีตเส่ือมสภาพจากเหล็กเสริมเป็นสนิมมากยิ่งข้ึน แต่ข้อมูลท่ีจะ
น ามาใชใ้นการประเมินก าลงัของโครงสร้างยงัมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและ ไม่ครอบคลุม ดงันั้นผูเ้ขียน
มีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาอย่างลึกซ้ึงในดา้นน้ี เพื่อท่ีจะสามารถประเมินความสามารถ
ในการรับแรงของโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพจาก การเกิดสนิมไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน 
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