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เรียบเรียงโดย ดร. ปัณฑ์ ปำนถำวร 

 
บทน ำ 

การแตกร้าวของถนนนั้นมกัจะ เกิดข้ึนขณะท่ีคอนกรีตก าลงัแข็งตวั หรือเป็นท่ี
รู้จกักนัในเชิงวิชาการคอนกรีตว่า การแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบพลาสติก (Plastic 
Shrinkage Cracking) ซ่ึงนอกจากมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดกบังานถนนแลว้ ยงัเกิดกบังานประเภท
พื้นท่ีอยู่กลางแจง้อ่ืนไดอี้กดว้ย อาทิ พื้นอาคาร, ดาดฟ้า และลานประเภทต่างๆ เป็นตน้ การ
แตกร้าวในลกัษณะน้ีจะไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน ต่างกบัการแตกร้าวเน่ืองจากคอนกรีตหดตวั
แบบแห้งซ่ึงจะเป็นเส้นค่อนขา้งตรง และยาวท่ีมกัจะเกิดข้ึนเม่ือไม่มีการตดัรอยต่อท่ีถูกตอ้ง 
สาเหตุของการแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบพลาสติก 

การท่ีคอนกรีตเกิดการแตกร้าวแบบน้ี มีสาเหตุมาจากคอนกรีตหดตัวอย่าง
เฉียบพลนัในช่วงท่ียงัอยูใ่นสภาพยงัไม่แขง็ ตวั (Pre-hardened Stage) ซ่ึงคอนกรีตในช่วงน้ี
แทบจะไม่มีความสามารถในการรับแรงเคน้ท่ีเกิดจากแรงดึง (Tensile Stress) ซ่ึงแรงเคน้
เกิดข้ึนขณะท่ีคอนกรีตมีการหดตวั เม่ือแรงเคน้น้ีเกิดมากเกินกว่าท่ีคอนกรีตสามารถรับได ้ก็
จะเกิดการแตกร้าว ดงัท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 

 

 

 



 

 

 
 

                                
 
                             รูปท่ี 1 – รอยแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบพลาสติก 

 
 
ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวแบบน้ีมีอยู่ดว้ยกนัมากมาย แต่จะสรุปเป็นขอ้
ได ้6 ปัจจยัหลกัดงัน้ี 

 
1. อุณหภูมิอากาศ – เม่ือเขา้ฤดูร้อนอุณหภูมิอากาศเร่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหค้อนกรีตมีการสูญเสีย
น ้ าท่ีผิวหนา้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงท าใหค้อนกรีตท่ีผิวหนา้มีการหดตวัอยา่งเฉียบพลนั จึงเส่ียงกบั
การแตกร้าว 

 
2. น ้ายาผสมคอนกรีต – การใชน้ ้ ายาหน่วงท่ีมากเกินความจ าเป็นจะท าใหป้ฏิกิริยาไฮเดรชัน่
ชะลอตวัลง มากเกินไป ซ่ึงส่งผลใหค้อนกรีตพฒันาก าลงัดึง (Tensile Strength Development) 
ไดไ้ม่ทนักบัการหดตวัของคอนกรีตท่ีผวิหนา้ 



 

 

 
3. ความช้ืนสัมพทัธ์ – การมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียท่ีสูงในประเทศไทยช่วยให้คอนกรีต
สูญเสียน ้ าให้ กบัส่ิงแวดลอ้มช้าลง ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงท่ีคอนกรีตจะเกิดการแตกร้าว แต่
ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะมีความช้ืนสัมพทัธ์ต  ่ากว่า จึงท าให้คอนกรีตอาจสูญเสียน ้ าให้กบั
ส่ิงแวดลอ้มเร็วข้ึน จึงเส่ียงกบัการแตกร้าวไดง่้าย 

 
4. ลม – ลมเป็นปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มอีกอย่างหน่ึง นอกเหนือจากอุณหภูมิของอากาศและ
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีกล่าวมา ส าหรับลมซ่ึงมีความเร็วกว่า 8 กม./ชม. จะส่งผลกระทบกบัการ
สูญเสียน ้าท่ีผวิหนา้คอนกรีตไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือรวมกบัอุณหภูมิอากาศ
ท่ีร้อนจดัหรือความช้ืนสัมพทัธ์ ท่ีต  ่า  

 
5. ปริมาณปูนซีเมนต ์– ปริมาณของปูนซีเมนตใ์นส่วนผสมท่ีมีมากเกินไป จะส่งผลกระทบ
ต่อการแตกร้าวของคอนกรีตไดส้องลกัษณะ โดยในลกัษณะแรกจะท าให้คอนกรีตมีความ
ร้อนสูงจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซ่ึงเป็นผลให้น ้ าท่ีอยู่ในคอนกรีตระเหยไปอย่างรวดเร็ว ใน
ลักษณะท่ีสองอนุภาคของปูนซีเมนต์ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก สามารถสร้างความทึบน ้ าของ
คอนกรีตไดค่้อนขา้งดี จะส่งผลใหน้ ้ าท่ีอยูใ่นส่วนขา้งล่างของพื้นถนนข้ึนมาชดเชยน ้ าท่ีเสีย
ไปจาก ผวิหนา้ไดช้า้จนอาจไม่ทนัการณ์ หรืออตัราการระเหยของน ้ามากกวา่อตัราการชดเชย  

 
6. ปริมาณน ้ า – ปริมาณน ้ าในคอนกรีตเป็นตวัแปรท่ีส าคญักบัก าลงัอดัและการหดตวัของ
คอนกรีต เม่ือปริมาณน ้าในส่วนผสมมีมากเกินไปกจ็ะส่งผลใหค้อนกรีตมีก าลงัอดัลดลง และ
ยงัท าให้คอนกรีตมีการหดตวัแบบแหง้ (Drying Shrinkage) สูงข้ึนดว้ย ในทางกลบักนัหาก
ปริมาณน ้าในส่วนผสมมีนอ้ยจนเกินไป กท็  าใหค้อนกรีตมีน ้ าไม่เพียงพอท่ีจะข้ึนมาชดเชยน ้ า
ท่ีเสียไปจากผวิหนา้ 



 

 

 
7. ปริมาณเถา้ลอย – การใชเ้ถา้ลอยเป็นส่วนผสมในคอนกรีตมีผลดีมากกว่าผลเสียหากเถา้
ลอยท่ีใชมี้ คุณภาพดี ซ่ึงท าใหก้ารพฒันาก าลงัอดัหลงั 50 วนัเพิ่มข้ึน ท าใหค้อนกรีตทึบน ้ าข้ึน 
และยงัท าใหค้วามทนทานต่อซลัเฟตกบัคลอไรด์เพิ่มมากข้ึน แต่เม่ือใชใ้นปริมาณท่ีสูงจะท า
ใหห้น่วงการก่อตวัของคอนกรีต ซ่ึงเป็นเหตุใหร้ะยะเวลาของการพฒันาก าลงัอดัในช่วงแรก
ยาวข้ึน ก าลงัอดัในระยะแรกต ่าลง และความทนทานต่อการขดัสีลดลง หากตอ้งการใชเ้ถา้
ลอยในงานถนน ควรท าการบ่มคอนกรีตให้ถูกวิธีเพื่อช่วยป้องกนัการสูญเสียน ้ า โดยเฉพาะ
ในระยะเวลาท่ีคอนกรีตยงัไม่ก่อตวั 

 
การป้องกนัการแตกร้าวแบบ Plastic Shrinkage 

 
การป้องกนัปัญหาการแตกร้าวอาจแยกความรับผิดชอบไดเ้ป็นสองส่วน ในส่วนของผูผ้ลิต
สามารถท าไดห้ลายแนวทาง ดั้งน้ี 

แนวทางแรกคือการก าหนดมาตรฐานการผลิตคอนกรีตส าหรับเทงานพื้น
กลางแจง้ท่ีคอนกรีต มีโอกาสสูญเสียน ้ าท่ีผิวหนา้ในปริมาณมากอยา่งรวดเร็ว โดยใชป้ริมาณ
น ้ าในการผสมท่ีพอเหมาะ คือมีอตัราส่วนของน ้ าต่อวสัดุประสานโดยน ้ าหนกัท่ีอยู่ระหว่าง 
0.38 ถึง 0.45 และหลีกเล่ียงการใชน้ ้ ายาผสมคอนกรีตท่ีมีคุณสมบติัในการหน่วงการเกิดปฏิ 
กิริยาไฮเดรชัน่ (น ้ ายาผสม Type D) และหากเป็นไปไดไ้ม่ควรใชน้ ้ ายาผสม Type Gเพราะ
ออกแบบปริมาณการใชใ้หเ้หมาะกบังานไดย้าก แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งรักษาความสามารถ
ในการเทได ้ตอ้งออกแบบคอนกรีตใหมี้ระยะเวลาการก่อตวัท่ีไม่ยาวเกินไป โดยพิจารณาการ
สูญเสียค่ายบุตวัคอนกรีตใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการเทคอนกรีต 

แนวทางท่ีสองคือการวางแผนการจดัส่งคอนกรีตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
การลดเวลาในการจัดส่งให้เหลือน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตตั้ งโรงงานผสม
ชัว่คราวภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง หรือใกลท่ี้หนา้งาน หรือการขอความอนุเคราะห์จาก 



 

 

 

ลูกคา้ใหป้รับปรุงเส้นทางสัญจรเพื่ออ านวยความ สะดวกแก่รถโม่ ซ่ึงเป็นการลดเวลาท่ีใชใ้น
การเดินทาง 

แนวทางท่ีสามคือ ส่วนผสมท่ีใชต้อ้งเช่ือมัน่ไดว้่าใชปู้นซีเมนตใ์นปริมาณท่ีนอ้ย
ท่ีสุด แต่ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนด และสามารถท างานไดดี้ในขณะเท 

แนวทางท่ีส่ีคือการหลีกเล่ียงการใชท้รายท่ีมีความละเอียดมาก ซ่ึงทรายท่ีละเอียด
มากจะไปขดัขวางช่องทางเดินของน ้ า ท าใหน้ ้ าท่ีอยูส่่วนล่างของพื้นข้ึนมาชดเชยน ้ าท่ีสูญเสีย
ไปจากผวิหนา้ไดย้ากข้ึน 

แนวทางท่ีหา้คือการน าวสัดุหรือสารผสมเพิ่มเขา้มาช่วยโดยเฉพาะวนั ท่ีมีอากาศ
ร้อนจดัมาก แต่วสัดุหรือสารผสมเพิ่มเหล่าน้ีมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัส่วนผสมตวั หลกั 
อาทิ การใช ้Polypropylene Fiber เพื่อเพิ่ม Tensile Strength ให้กบัคอนกรีต โดยใชใ้น
อตัราส่วนร้อยละ 0.1 โดยน ้ าหนกัของปูนซีเมนต์ หรือการใช้ Methylcellulose เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอุม้น ้ าของคอนกรีต โดยใชใ้นอตัราส่วนร้อยละ 0.02 โดยน ้ าหนกัของ
ปูนซีเมนต ์

 
ในส่วนของผูบ้ริโภคสามารถท าไดห้ลายแนวทาง ดั้งน้ี 

แนวทางแรกคือการวางแผนงานใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานอยา่งสูงสุด และ
ใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอกบัปริมาณและอตัรา การเทของคอนกรีต
ท่ีสั่ง รวมถึงการจา้งแรงงานท่ีมีความช านาญในจ านวนท่ีพอเพียง เพื่อให้การเทคอนกรีต
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและคอนกรีตยงัคงอยูใ่นสภาพสด 

แนวทางท่ีสองคือการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับรถโม่ท่ีจัดส่งคอนกรีต 
เพื่อใหร้ถใชเ้วลาในการรับส่งนอ้ยท่ีสุด หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความตอ้งการ 



 

 

 

คอนกรีตในปริมาณท่ีสูงและภายใน โครงการมีเน้ือท่ีว่างพอ ควรพิจารณาอนุญาตใหบ้ริษทัฯ
สามารถ ติดตั้ ง โรงงานผสมคอนกรีตภายในบริ เวณ โครงการ เ ป็นการชั่วคราว 
แนวทางท่ีสามคือการควบคุมการท างานให้เป็นไปตาม มาตรฐานและขอ้ก าหนด เช่นอาจมี
การใช้น ้ ายาบ่มฉีดท่ีผิวหน้าหากคอนกรีตอยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ รุนแรงนัก แต่หาก
คอนกรีตอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีรุนแรง เช่นลมท่ีพดัดว้ยความเร็วเกิน 8 กม./ชม. การใชน้ ้ ายา
บ่มอาจเป็นมาตราการป้องกนัท่ีไม่พอเพียง ควรใชแ้ผ่นพลาสติกคลุมปิดผิวคอนกรีตทนัที
หลงัการปาดหนา้ หากไม่สามารถหาแผ่นพลาสติกได ้อาจใชก้ระสอบป่านช้ืนคลุมแทน เช่น
ท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 2 

 
 

                                       
 
                                            รูปท่ี 2 – การบ่มคอนกรีตโดยกระสอบป่าน 

แนวทางท่ีส่ี คือการวางแผนงานให้ลดความรุนแรงท่ีมีผลกระทบมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มได ้มากท่ีสุด ในกรณีของโครงการน้ี อาจมีการศึกษาพฤติกรรมของลมว่าพดัจาก
ทิศใด ช่วงเวลาใดจะสงบท่ีสุดและอุณหภูมิอากาศท่ีไม่สูงมาก และวางแผนการเทให้
สอดคลอ้งกบัช่วงเวลานั้น 

 



 

 

 

แนวทางท่ีห้า ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ในขณะเดียวกันอาจมีความ
เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด คือการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ออกแบบส่วนผสมท่ีเหมาะสมกบัการใช้
งานของโครงการ โดยมีข้อก าหนดแค่คุณสมบัติหรือความสามารถ (Performance-based 
Specification) ของคอนกรีต 

 
ข้อสรุป 

การแตกร้าวของถนนหรือพื้นคอนกรีต นั้น เป็นเร่ืองท่ีสามารถป้องกันมิให้
เกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ยาก แต่กค็วรมีการร่วมมือกนัทั้งผูผ้ลิตคอนกรีตและผูบ้ริโภค และเม่ือมีการ
แตกร้าวเกิดข้ึนกมิ็ไดห้มายความว่าโครงสร้างนั้นจะไม่ทนทานตาม ท่ีผูอ้อกแบบไดก้ าหนด
เอาไว ้ส่วนใหญ่การแตกร้าวแบบน้ีเป็นการแตกร้าวโดยผิวเผิน หรือ Cosmetic ซ่ึงไม่มีความ
จ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 


