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ในปัจจุบนัเราจะพบเห็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างคอนกรีตแบบต่างๆ 
ไดโ้ดยทัว่ไป ซ่ึงความเสียหายดงักล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากแรงต่างๆท่ีกระท าต่อโครงสร้างหรือ
การเส่ือมสภาพตามพฤติกรรม ของวสัดุกต็ามลว้นมีผลต่อการใชง้านของโครงสร้าง และท าให้
เจา้ของอาคารหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลรักษาโครงสร้างนั้นหนัมาให ้ความสนใจต่อการบ ารุงรักษา
โครงสร้างต่างๆ มากข้ึนเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 

หากพิจารณาความเสียหายของโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยนั้น สามารถกล่าว
ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวส่วนใหญ่นั้ นเกิดมาจากการออกแบบโครง สร้างท่ีค  านึงถึง
ความสามารถในการรับน ้าหนกั บรรทุกเพียงอยา่งเดียวแต่ไม่ไดค้  านึงถึงสภาพการใชง้าน หรือ
สภาวะแวดลอ้มของโครงสร้างดงักล่าวเลย นอกจากน้ียงัพบว่าบางโครงสร้างนั้นมีปัญหาอนั
เน่ืองมาจากการควบคุมคุณภาพของ งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบ
ก่อสร้างหรือขอ้ก าหนดวสัดุ ท่ีระบุไว ้เช่น มีระยะหุม้เหลก็เสริมนอ้ยกวา่ท่ีออกแบบไว ้หรือมี 



 

 

 

ปริมาณคลอไรด์หรือสารปนเป้ือนอ่ืนๆ ในคอนกรีตจนท าให้การเส่ือมสภาพเป็นไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งข้ึน การท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าวไดน้ั้นไม่เพียงตอ้งมีการปรับปรุงการออกแบบและ
ควบคุมการก่อ สร้างโครงสร้างคอนกรีตให้ให้มีความคงทนมากข้ึนต่อสภาพแวดลอ้ม และ
สภาวะการใช้งานเท่านั้น แต่การบ ารุงรักษาโครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงสร้าง
ดงักล่าวมีอายุ การใชง้านตามท่ีตอ้งการโดยใชค่้าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดก็เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ไม่
นอ้ยไปกว่ากนั  การบ ารุงรักษาโครงสร้างนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) และ การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ข (Corrective 
Maintenance) ความแตกต่างระหว่างการบ ารุงรักษาสองประเภทน้ี คือ การบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัจะเนน้การปกป้องโครงสร้างก่อนท่ีโครงสร้างจะแสดง ความเสียหายอย่างชัดเจนให้
เห็น ในขณะท่ีการบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขจะเน้นการซ่อมแซมโครงสร้างหลงัจากท่ีโครง สร้าง
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล้ ว  ซ่ึ ง เ ป็ น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ท่ี พ บ ส่ ว น ให ญ่ ใ น ปั จ จุ บัน 
ใน ประเทศไทยเรามกัจะพบการบ ารุงรักษาโครงสร้างเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) 
เพราะผูดู้แลรักษาโครงสร้างนั้นไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจติดตามสภาพของโครง สร้าง 
(Monitoring) อยา่งไรก็ตามการบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขอาจมีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาสูงมาก 
หากโครงสร้างดงักล่าวไม่ไดรั้บการซ่อมแซมอยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ียงัอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายจนผูใ้ช้งานไม่สามารถใช้งานโครงสร้าง ดงักล่าวไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพอีกดว้ย 
ดงันั้นการบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ข เปรียบเสมือนกบัการดูแลสุขภาพท่ีไม่ไดรั้บการตรวจเป็นระยะ 
แต่จะไปพบแพทยก์ต่็อเม่ือมีอาการเจบ็ป่วย ซ่ึงอาจท าใหอ้าการเจบ็ป่วยเกิดการลุกลาม และยาก
ต่อการรักษา  ในทางตรงกันขา้ม การตรวจสุขภาพเป็นระยะเปรียบเสมือนการบ ารุงรักษา
โครงสร้างเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ซ่ึงเนน้การป้องกนัหรือซ่อมแซมก่อนท่ีจะเกิด
ความเสียหายรุนแรงในโครงสร้าง แมว้่าจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบติดตามและการเก็บ
ขอ้มูลของโครงสร้างเป็น ระยะๆ แต่จะช่วยให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมโครงสร้าง
และมูลค่าความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ เพราะการด าเนินการตรวจสอบสภาพและปกป้อง
โครงสร้างก่อนท่ีจะมีความเสียหาย รุนแรงนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากว่า การซ่อมแซมโครงสร้างท่ีมี
ความเสียหายแลว้มาก  



 

 

 

ตวัอยา่งของโครงสร้างท่ีจ  า เป็นควรไดรั้บการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั คือ โครงสร้าง
ขนาดใหญ่ท่ีมีอายกุารใชง้านท่ีค่อนขา้งนาน และยากต่อการสร้างใหม่ข้ึนทดแทนของเดิม (เช่น 
สะพานขนาดใหญ่ เข่ือน โรงงานขนาดใหญ่) โครงสร้างท่ีไม่สามารถท าการซ่อมแซม
โครงสร้างไดส้ะดวกเน่ืองจากยากต่อการเขา้ ถึงได ้โครงสร้างท่ีความเสียหายอาจจะก่อใหเ้กิด
ความสูญเสียความมัน่ใจของผูใ้ชง้าน และโครงสร้างท่ีจะส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
อยา่งกวา้งขวางหากสูญเสีย สมรรถภาพในการใชง้านไป อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีโครงสร้างเป็น
โครงสร้างชั่วคราว และไม่มีความส าคญัมากนัก การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขก็อาจจะเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมกว่าในการแกไ้ข  การวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างท่ีเหมาะสมนั้นเป็นเร่ืองท่ี
ค่อนข้างซับซ้อนในทาง ปฏิบัติ แต่ก็ควรได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับการออกแบบ
โครงสร้างและการก าหนดอายกุาร ใชง้านของโครงสร้าง วิธีการหน่ึงท่ีสามารถช่วยใหก้ารวาง
แผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างเป็นไปได ้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การพิจารณาค่าใชจ่้ายตลอด
อายกุารใชง้านของโครงสร้าง (Life Cycle Cost) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา และมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากโครงสร้างไม่สามารถใชง้าน
ไดต้ามจุด ประสงคท่ี์ตั้งไว ้ปัจจุบนัเจา้ของส่ิงก่อสร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัคงค านึงถึง
การลดค่าใช้ จ่ายในก่อสร้างเพียงอย่างเดียวซ่ึงเป็นแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง เน่ืองจากหาก
โครงสร้างมีการเสียหายท่ีท าให้ไม่สามารถใช้งานโครงสร้างได้ตาม วตัถุประสงค์หรืออาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ช้งานเกิดข้ึนภายในระยะเวลาอัน สั้ น ก็จะต้องมีการซ่อมแซม
โครงสร้างและเกิดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก ดงันั้นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
ของโครงสร้างในกรณีดงักล่าวอาจมีค่าสูง กว่าโครงสร้างท่ีมีการก่อสร้างอยา่งดีตั้งแต่แรก แม้
อาจจะมีราคาค่าก่อสร้างเร่ิมตน้ท่ีสูงกว่าก็ตาม การวางแผนการบ ารุงรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
กบัสภาวะการใชง้านและอายกุารใชง้าน ของโครงสร้าง จะสามารถลดค่าใชจ่้ายตลอดอายกุาร
ใชง้านของโครงสร้างไดอ้ยา่งมาก 

 

 



 

 

 

การวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างตลอดอายุการใชง้านท่ีถูกตอ้งนั้นประกอบ
ไปด้วยหลาย ขั้นตอน ตั้ งแต่การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้าง การตรวจสอบ
โครงสร้าง การวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายและอตัราความเสียหายของโครง สร้าง
ในอนาคต และการเก็บรวบรวมประวติัการบ ารุงรักษา ข้อมูลต่างๆของโครงสร้างล้วนมี
ความส าคญัในการวางแผนการบ ารุงรักษา ดงันั้นเจา้ของอาคารควรมีการเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไว้
อยา่งดีตลอดอายกุารใชง้าน ของโครงสร้าง 

การตรวจสอบโครงสร้างมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อตรวจสอบสภาพโดย รวม และหา
สัญญาณของความเสียหาย ซ่ึงโดยปกติความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีตรวจ
พบ จะมีระดบัความเสียหายแตกต่างกนัในแต่ละส่วนของโครงสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 (มี
ความเสียหายรุนแรงในเสาแต่แผ่นพื้นยงัคงมีสภาพค่อนขา้งดี) ความแตกต่างกนัน้ีเป็นผล
เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความไม่ สม ่าเสมอของคุณภาพวสัดุ ความไม่สม ่าเสมอของ
ขนาดโครงสร้าง สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของแต่ละส่วนของโครงสร้าง เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี
เพื่อท่ีจะท านายความเสียหายของโครงสร้างในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะตอ้งพิจารณาถึงความ
แตกต่างกนัของส่วนต่างๆของโครงสร้าง จากผลการตรวจสอบโครงสร้างจริง ดงัแสดงในรูปท่ี 
2 เป็นตวัอยา่งของผลการทดสอบประเมินก าลงัอดัของคอนกรีตของโครงสร้างจริง ณ ต าแหน่ง
ต่างๆ ดว้ย Schmidt Hammer ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าก าลงัอดัของคอนกรีตจะมีค่าตั้งแต่ 20MPa ถึง 
58MPa  ในการท านายระดบัความเสียหายของโครงสร้างในอนาคต ตอ้งเร่ิมจากการพิจารณาถึง
สาเหตุของการเส่ือมสภาพ ขั้นตอนของการเส่ือมสภาพของโครงสร้าง สมการการค านวณ และ
ขอ้มูลพื้นฐานของโครงสร้างและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบโครงสร้างจริง มาประกอบกนั
เพื่อให้สามารถท านายระดับความเสียหายของโครงสร้างในอนาคตได้ อย่างแม่นย  า   
การด าเนินการบ ารุงรักษาโครงสร้างตามผลการคาดการณ์สภาพความ เสียหายของโครงสร้าง
ในอนาคต สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับตั้ งแต่ การตรวจสอบเพิ่มเติม (Extensive 
Inspection) การซ่อมแซม (Repair) การเสริมก าลงั (Strengthening) การปรับปรุงในดา้นความ
สวยงามของโครงสร้าง (Appearance Improvement) การฟ้ืนความสามารถในการใชง้านไดข้อง 



 

 

 

โครงสร้างตามวตัถุประสงค์ (Serviceability Restoration) การปรับปรุง
ความสามารถในการให้บริการของโครงสร้าง (Functionality Improvement) การจ ากดัระดบั
การใชง้านของโครงสร้าง (Restriction in Service) และการร้ือท าลายโครงสร้าง (Demolition 
and Removal) การตดัสินใจเลือกวธีิการและเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการเป็นประเด็น 
หลกัของการวางแผนบ ารุงรักษาโครงสร้าง ซ่ึงการพิจารณาค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้านของ
โครงสร้างสามารถช่วยผูต้ดัสิน ใจในการเลือกวิธีการบ ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ยกตวัอย่างเช่น การวางแผนการบ ารุงรักษาส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีการ
เส่ือมสภาพ เน่ืองจากผลของคลอไรด์ให้เหมาะสมตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างท่ี
ตอ้งการ ท่ีสมมุติว่าเหลืออยู่อีก 57 ปี การวางแผนการบ ารุงรักษาเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐานของโครงสร้าง และด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลของโครงสร้างท่ีจ  าเป็นในการท านาย
ความเสียหายใน อนาคต เช่นระยะหุ้มเหล็กเสริม ก าลงัอดัของคอนกรีต ปริมาณคลอไรด์ใน
คอนกรีต เป็นตน้ จากขอ้มูลท่ีได ้จะสามารถท านายการกระจายตวัของระดบัการเส่ือมสภาพ
ของโครงสร้างในอนาคตไดโ้ดย ใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ประกอบกบัทฤษฎีความน่าจะ
เป็น โดยรูปท่ี 3 แสดงตวัอยา่งความเส่ียงท่ีโครงสร้างจะเกิดรอยร้าวเน่ืองจากสนิมในเหลก็เสริม 
ท่ีอายุต่างๆ ทั้งในกรณีท่ีปราศจากการบ ารุงรักษา และในกรณีท่ีโครงสร้างไดรั้บการซ่อมแซม
หรือปกป้องดว้ยวธีิการต่างๆกนั เช่น การซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายเป็นจุดๆ การซ่อมแซมส่วนท่ี
เสียหายเป็นจุดๆ พร้อมทั้งการทาเคลือบผิว หรือการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายและป้องกนัการ
เกิดสนิมด้วยศกัยไ์ฟฟ้า ซ่ึงโครงสร้างไม่ได้รับการซ่อมแซมจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความ
เสียหายสูงมาก เม่ือเทียบกบัโครงสร้างท่ีไดรั้บการซ่อมแซม ในช่วงอายุการใชง้านท่ีเหลืออยู่  
จากผลการคาดการณ์ระดบัความเสียหายของ โครงสร้างตามท่ีแสดงในรูปท่ี 3 เราสามารถ
ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงสร้างด้วยวิธีต่างๆ และมูลค่าเสียหายในกรณีท่ี
โครงสร้างไม่สามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพได ้โดยค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและความ
คงทนของโครงสร้างภายหลงัการซ่อมแซมนั้นจะ แตกต่างกนัไปตามวธีิการท่ีใช ้โดยทัว่ไปการ
ซ่อมแซมท่ีมีคุณภาพต ่า อาจท าใหเ้กิดการเส่ือมสภาพซ ้ าภายในระยะเวลาอนัสั้นและตอ้งมีการ
ซ่อมแซมเพิ่ม เติมในช่วงอายกุารใชง้านของ โครงสร้างท่ีเหลืออยู ่ดงันั้นในการเลือกวธีิการ 



 

 

 

ซ่อมแซมท่ีเหมาะสม จะต้องมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งานเช่นเดียวกับการ
พิจารณาค่าใช ้จ่ายในการก่อสร้างเร่ิมตน้ รูปท่ี 4 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้านใน
กรณีต่างๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า แมว้่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเกิดข้ึนในกรณีท่ีโครงสร้าง
ไม่ไดรั้บการ ซ่อมแซมตลอดอายกุารใชง้าน แต่ค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้านของโครงสร้างใน
กรณีน้ีจะมีค่าสูงท่ีสุด เน่ืองจากมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผูใ้ชง้านไม่สามารถใชง้าน 
โครงสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมโครงสร้างด้วยวิธีการ
ซ่อมแซมเฉพาะจุดท่ีเสียหาย แมว้่าค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมจะถูกกว่าวิธีอ่ืนๆ แต่ความคงทน
ของโครงสร้างหลงัการซ่อมแซมนอ้ยกว่าการซ่อมแซมดว้ยวิธีอ่ืน ดงันั้นจึงตอ้งมีการซ่อมแซม
โครงสร้างอีกหลายคร้ังตลอดอายุการใชง้านของโครง สร้าง ท าให้ค่าใชจ่้ายตลอดอายุการใช้
งานสูงกวา่การซ่อมแซมดว้ยวิธีอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาการซ่อมแซมและป้องกนัโครงสร้างจาก
การเกิดสนิมดว้ยศกัยไ์ฟฟ้า แมว้่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในแต่ละคร้ังจะสูงกว่าวิธีอ่ืน แต่
เน่ืองจากประสิทธิภาพของระบบการป้องกันสามารถลดอัตราการเส่ือมสภาพและการ 
ซ่อมแซมโครงสร้างลงได ้ซ่ึงท าให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างท่ีซ่อมแซม
ด้วยวิ ธีดัง  กล่าวมี ค่าต ่ า ท่ี สุดในวิ ธีการซ่อมแซมทั้ ง  3 แบบท่ียกตัวอย่างมา น้ี 
จะ เห็นได้ว่า การวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างโดยพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายของการ
ซ่อมแซม ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเพียงอยา่งเดียวนั้นเป็นวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากโครงสร้างตอ้งอยู่
ในสภาวะใชง้าน และควรไดรั้บบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป การพิจารณาค่าใชจ่้ายตลอดอายุ
การใชง้านของโครงสร้างเป็นวิธีท่ีเหมาะสมมากก ว่าในการวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ทั้งน้ีประเทศไทยจะตอ้งใชง้บประมาณในการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน เร่ือยๆใน
อนาคต ดงัท่ีหลายๆประเทศเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นการพฒันาองคค์วามความรู้ และความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการวางแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้าง เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก 
เพื่อท่ีจะสามารถบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างให้มีความปลอดภยั สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และประหยดังบประมาณในการบ ารุงรักษาลงได ้
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