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1. ทีม่าของปัญหาการแตกร้าวในคอนกรีตหลา 

ใน การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีส าคญัต่าง ๆ ของประเทศ เช่น เข่ือน, ทาง
ด่วน และอาคารสูง ท่ีมีโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือคอนกรีตหลา (Mass Concrete) ซ่ึง 
มีการเทคอนกรีตจ านวนมาก ๆ ในระยะเวลาท่ีจ  ากัด มักพบปัญหาการแตกร้าวเน่ืองจาก
อุณหภูมิของคอนกรีต ซ่ึงการแตกร้าวน้ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงสร้าง และเป็นเหตุให้
อายกุารใชง้านของโครงสร้างลง 



 

 

 
ความ ร้อนท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างวสัดุประสานกับน ้ า 

เน่ืองจากคอนกรีตมีค่าการน าความร้อนท่ีต ่า ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจึงถูกสะสมไวด้า้นในของ
คอนกรีต และไม่สามารถถ่ายเทสู่ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ
อย่างรวดเร็ว โดยบริเวณภายในจะมีการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณผิวของคอนกรีต 
เน่ืองจากความร้อนบริเวณผิวสามารถถ่ายเทสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้อุณหภูมิท่ีไม่เท่ากนัน้ีท าให้เกิด
การขยายตวัท่ีไม่เท่ากนัระหว่างบริเวณภาย ใน และบริเวณผิวของคอนกรีต เม่ือคอนกรีตเร่ิม
แขง็ตวั การขยายตวัท่ีไม่เท่ากนัน้ีจะท าใหเ้กิดการยดึร้ัง โดยบริเวณภายในคอนกรีตจะถูกยดึร้ัง
โดยแรงอดั และบริเวณผิวของคอนกรีตจะถูกยดึร้ังโดยแรงดึง ถา้ความเคน้เน่ืองจากการยดึร้ัง
จากแรงดึง มากกว่าความสามารถในการรับความเคน้เน่ืองจากแรงดึง(Tensile strain capacity, 
TSC) คอนกรีตจะแตกร้าวได ้

การ ป้องกนัการแตกร้าวของคอนกรีตในโครงสร้างขนาดใหญ่สามารถกระท าได้
หลายวธีิ โดยอาจจะพิจราณาเลือกใชแ้ต่ละวธีิ หรือหลาย ๆ วธีิประกอบกนั ดงัน้ี 

1. ออกแบบโครงสร้างของคอนกรีต ท่ีจะ เทให้ เหมาะสม และใส่ เหล็ก
เสริม (Temperature steel) ในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อช่วยรับแรงดึงท่ีจะเกิดข้ึน และ
ควบคุมความกวา้งของรอยแตกร้าวใหอ้ยูใ่นค่าท่ียอมรับได ้

2. ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสม โดยใช้คอนกรีตความร้อนต ่ า
ท่ีสุด (Low heat concrete) ลดปริมาณปูนซีเมนตใ์หต้  ่าท่ีสุด และใชว้สัดุทดแทนซีเมนต ์เช่น เถา้
ลอย ผงฝุ่ นหิน เป็นตน้ 

3. ออก แบบวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม โดยตอ้งพิจราณาตั้งแต่ขั้นเทคอนกรีต 
จนถึงการบ่มคอนกรีต โดยอาจจะเลือกแบ่งเทเป็นชั้นบาง ๆ หรือแบ่งเทเป็นบลอ็ค และอาจจะ
พิจราณาใชว้ธีิการบ่มโดยฉนวน (Insulation curing) ร่วมดว้ย 

ใน ปัจจุบนัไดมี้การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยออกแบบส่วนผสมคอนกรีต เลือก
ชนิดของวสัดุผสมคอนกรีต ตลอดจนออกแบบขั้นตอน และวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกบั
งานคอนกรีตหลา [1-5] โดย มีขั้นตอน และวธีิการวเิคราะห์ดงัแสดงในรูปท่ี 1 การวิเคราะห์เร่ิม
จากน าส่วนผสมท่ีคาดว่าจะใช้เทมาท าการค านวณหาปริมาณความ ร้อนท่ีเกิดข้ึนจาก
ปฏิกริยาไฮเดรชัน่ของซีเมนต ์และปฏิกิริยาปอซโซลานิกของวสัดุปอซโซลาน (ในท่ีน้ีไดแ้ก่  



 

 

 
เถา้ลอย) ท าการค านวณคุณสมบติัทางความร้อน อนัไดแ้ก่ ค่าความร้อนจ าเพาะ ค่าการน าความ
ร้อน และค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน และท าการค านวณคุณสมบติัทางกล
อันได้แก่ ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่น และค่าความสามารถในการรับความเค้นจากแรง
ดึง (Tensile strain capacity, TSC) ของคอนกรีต ซ่ึงคุณสมบติัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะถูกป้อนเขา้สู่
โปรแกรมไฟไนท์แอลิเมนต์(FEM) เน่ือง จากพฤติกรรมของคอนกรีตเปล่ียนแปลงตาม
ส่วนผสม, ชนิดของวสัดุท่ีใชผ้ลิตคอนกรีต และเปล่ียนแปลงตามอายขุองคอนกรีต โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงอายตุน้ ๆ ดงันั้น คุณสมบติัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งแปรผนัตามเวลา, ส่วนผสมของ
คอนกรีต และชนิดของวสัดุท่ีใชผ้สมคอนกรีตดว้ย 
 

           
            รูปท่ี 1 ผงัแสดงขั้นตอนการวเิคราะห์ เพื่อป้องกนัการแตกร้าวในคอนกรีตหลา 



 

 

 
โปรแกรม FEM จะแบ่งการค านวณออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
1. การค านวณการเคล่ือนท่ีของความร้อน (Heat transfer analysis) ใน ขั้นตอนน้ีโปรแกรมจะ
ท าการค านวณอุณหภูมิในแต่ละต าแหน่งของคอนกรีตหลา และผลของอุณหภูมิท่ีไดใ้นขั้นตอน
น้ีจะถูกป้อนเขา้สู่การวเิคราะห์ในขั้นตอน ต่อไป 
2. การวิเคราะห์ทางโครงสร้าง (Structural analysis) ใน ขั้นตอนน้ีโปรแกรมจะค านวณการ
ขยายตวัเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั รวมถึงความเครียด และความเคน้เน่ืองจากการยดึร้ังใน
แต่ละจุดของโครงสร้าง 

ผลของความเคน้จากแรงดึงท่ีไดจ้ากโปรแกรมจะถูกน ามาประเมินโอกาสในการ
แตกร้าว โดยจะน ามาเปรียบเทียบกับค่า  TSC ของคอนกรีต  ถ้าการยึด ร้ังจากแรงดึง 
มากกวา่ TSC ของคอนกรีต แสดงวา่คอนกรีตมีโอกาสท่ีจะเกิดการแตกร้าวข้ึนได ้
 
2. ตัวอย่างการวเิคราะห์การแตกร้าวในคอนกรีตหลา 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีไดถู้กน าไปใชป้ระเมินการแตกร้าวท่ีเกิดข้ึน
จริงในฐานราก ฐานรากท่ีมีการแตกร้าวมีขนาด 14 x 63 x 2.8 เมตร มีการแบ่งเทเป็น 2 ชั้น โดย
ในแต่ละชั้นมีความหนา 1.4 เมตร คอนกรีตจะถูกบ่มโดยใชว้ิธีการบ่มแบบฉนวนเป็นเวลา 4.6 
วนั จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากวศิวกรผูค้วบคุมงานพบวา่ มีรอยร้าวในชั้นท่ี 1 โดยพบรอยร้าวในขณะท่ี
ท าการถอดฉนวนออก ลกัษณะของรอยร้าวแสดงในรูปท่ี 2 สาเหตุของการแตกร้าวน้ีเน่ืองจาก 
ผูอ้อกแบบได้ออกแบบให้ฐานรากตอ้งการก าลงัอดัท่ีสูงท่ีอายุ 28 วนั เป็นเหตุให้ตอ้งใช้
ปูนซีเมนตใ์นปริมาณท่ีสูง ท าให้เกิดความร้อนสูง และน าไปสู่การแตกร้าว อีกสาเหตุหน่ึงเกิด
จากการไม่ใส่เหลก็เสริมเพื่อควบคุมรอยร้าวบริเวณผวิบนของ คอนกรีตท่ีเทในชั้นท่ี 1 

ใน โครงการน้ีไดมี้การวดัอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนในฐานราก ณ บริเวณก่ึงกลางฐานราก 
โดยวดัท่ี 3 ความลึกอนัไดแ้ก่ 0.2 เมตร จากผิวดา้นบน และดา้นล่าง และ 0.7 เมตร จากผิว
ดา้นบน รูปท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างผลของอุณหภูมิท่ีไดจ้ากค านวณ กบัผลท่ีไดจ้าก
การวดั จากกราฟพบว่า เราสามารถท านายอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกตอ้ง การลดลงของ
อุณหภูมิท่ีไดจ้ากการค านวณ ณ ต าแหน่ง 0.2 เมตร จากผวิดา้นบนภายหลงัจาก 4.6 วนั เกิดจาก 



 

 

 
การถอดฉนวนท่ีใช้ในการบ่ม ท าให้ความร้อนท่ีผิวดา้นบนถ่ายเทออกสู่ส่ิงแวดลอ้มไดดี้ข้ึน 
ดงันั้นอุณหภูมิท่ีผวิดา้นบนจึงลดลงอยา่งรวดเร็ว 

รูป ท่ี 4 แสดงผลการยดึร้ังท่ีเกิดข้ึน ณ บริเวณผิวดา้นบน, ก่ึงกลางความลึก และผิว
ดา้นล่าง ผลท่ีไดจ้ากการค านวณพบว่าบริเวณผิวดา้นบนและดา้นล่างมีการยึดร้ังโดยแรงดึง 
และบริเวณก่ึงกลางมีการยึดร้ังโดยแรงอดั และบริเวณผิวดา้นบนมีความเคน้เน่ืองจากแรงดึง
เกิดข้ึนสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบั TSC ของ คอนกรีต พบวา่จากการวเิคราะห์สามารถประเมิน
การแตกร้าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยประเมินว่า ฐานรากชั้นท่ี 1 จะเกิดการแตกร้าวตั้งแต่ก่อนถอด
ฉนวนท่ีใชใ้นการบ่ม และความรุนแรงของการแตกร้าวเพิ่มข้ึนภายหลงัจากการเลิกบ่ม ดงันั้น
จากรูปท่ี 3 และ 4 สรุปไดว้่าการวิเคราะห์โดยใชโ้มเดล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ
ท านายอุณหภูมิ และโอกาสของการแตกร้าวท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตหลาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การ แตกร้าวในลกัษณะน้ีจะไม่เกิดข้ึนถา้ผูอ้อกแบบไดท้ าการวิเคราะห์ และท าการ
ป้องกนัไวก่้อน โดยการวิเคราะห์ดว้ยโมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ไดส่้วนผสม
คอนกรีต วิธีการก่อสร้าง วิธีการและระยะเวลาในการบ่มท่ีเหมาะสม ตลอดจนตอ้งเพิ่มเหล็ก
เสริมในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อควบคุมความกวา้ง ของรอยร้าว 

 
 

                                                    
 

                                     รูปท่ี 2 รอยร้าวบริเวณดา้นขา้งของฐานราก 



 

 

 
 

                                    
รูปท่ี 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งผลของอุณหภูมิท่ีไดจ้ากการวดั และผลท่ีไดจ้ากการ
ค านวณ 

 
 

                                  
              รูปท่ี 4 กราฟแสดงผลการค านวณความเคน้จากการยดึร้ังในคอนกรีตหลา 

 
3. ตัวอย่างฐานรากทีไ่ช้คอมพวิเตอร์ซอพแวร์ในการวเิคราะห์ และป้องกนัการแตกร้าว 

ใน ปัจจุบนัไดมี้การใชโ้มเดลและคอมพิวเตอร์ซอพแวร์ช่วยในการออกแบบการ
ก่อสร้าง รวมถึงค านวณหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมส าหรับการเทฐานราก ในบทความน้ีขอ
ยกตวัอยา่งฐานรากของอาคารสูงแห่งหน่ึง ปริมาตรคอนกรีตท่ีใชเ้ทฐานราก 



 

 

 
ประมาณ 12,000 ลบ. ม. แบ่งการเทคอนกรีตออกเป็น 7 คร้ัง โดยแบ่งการเทเป็น 7 บลอ็ค โดย
เร่ิมเทจาก V1 ถึง V7 ดงั แสดงในรูปท่ี 5 ปริมาตรการเทสูงสุดต่อ 1 บลอ็ค ประมาณ 2400 ลบ. 
ม. และมีความหนามากท่ีสุดเท่ากบั 3.85 เมตร รายละเอียดของการวิเคราะห์แสดงอยู่ใน
บทความซ่ึงตีพิมพใ์นเอกสารการประชุม คอนกรีตแห่งชาติคร้ังท่ี 4 [5] 

จาก การวิเคราะห์ท าให้ได้ส่วนผสมคอนกรีตท่ีเหมาะสม กล่าวคือได้มีการ
เปล่ียนแปลงส่วนผสมคอนกรีต โดยท าการลดปริมาณวสัดุประสาน และเพิ่มปริมาณการแทนท่ี
ปูนซีเมนต ์ดว้ยเถา้ลอย ซ่ึงท าใหป้ริมาณความร้อนท่ีเกิดข้ึนลดลง และลดอุณหภูมิไดอ้ยา่งมาก 
ผลการวิเคราะห์ท าให้รู้ต  าแหน่งท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการเพิ่มเหลก็เสริมเพื่อควบ คุมรอยร้าว โดยใน
โครงการน้ีไดมี้การเสริมเหลก็บริเวณผิวดา้นบนของแต่ละบลอ็ค จากผลการวิเคราะห์ยงัพบอีก
ว่า เม่ือพิจารณาบริเวณรอยต่อของแต่ละบลอ็ค ในบลอ็คท่ีมีการเทก่อนจะถูกดึงโดยบลอ็คท่ีเท
ทีหลงั ตวัอยา่งเช่น ผวิดา้นขา้งของบลอ็ค V2 ถูกดึงโดยบลอ็ค V5 ดงันั้นจึงท าการการเพิ่มเหลก็
เสริมเพื่อควบคุมรอยร้าวในบริเวณผวิดา้นขา้งของบลอ็คท่ีท าการเทก่อนอีกดว้ย 

กล่าว โดยสรุปคือ โมเดลและคอมพิวเตอร์ซอพแวร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนน้ีเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ เพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบส่วนผสม ขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดถึงต าแหน่งของการ
เส ริม เหล็ก  เพื่ อ ป้องกัน  และควบคุมการแตก ร้ าว ท่ี จะ เ กิด ข้ึน ในคอนก รีตหลา 
 

       
 

                   รูปท่ี 5 ล าดบัการเทฐานราก (รูปดา้นบน) 
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