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การเส่ือมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเน่ืองจากการปนเป้ือนคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต  
– ความรุนแรงของปัญหา การป้องกนั และแนวทางการตรวจสอบ 
 
 
1. ปัญหาการเกดิสนิมเน่ืองจากการปนเป้ือนของคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต 

ปัญหาการเส่ือมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆนั้น 
ไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและดูแลรักษาโครงสร้างต่างๆเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนหน่ึงกอ็าจจะเป็นเพราะวา่มีโครงสร้างคอนกรีตท่ีไดเ้กิดการเส่ือมสภาพเป็น 



 

 

 
จ านวนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และบางหน่วยงานก็มีประสบการณ์ว่า
การซ่อมแซมโครงสร้างนั้นมีความยุ่งยากและ ยงัใชง้บประมาณเป็นจ านวนมาก สาเหตุต่างๆ
เหล่าน้ีท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างคอนกรีตนั้นยอ้นกลบั มาใหค้วามส าคญัเพิ่มมากข้ึนกบั
การออกแบบโครงสร้างใหมี้ความคงทนซ่ึงเป็นจุด เร่ิมตน้ของการแกไ้ขปัญหา 

การ เกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นหน่ึงในรูปแบบการเส่ือมสภาพของ
โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหลก็ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อลกัษณะภายนอก พฤติกรรมเชิงโครงสร้าง 
ความปลอดภยั และอายกุารใชง้านของโครงสร้างนั้น ๆ เป็นอย่างมาก และยงัสามารถพบเห็น
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางในประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ี ท่ีอยูใ่กลท้ะเล หรือ เขตน ้ากร่อย 

โดย ทั่วไป เหล็กเสริมท่ีอยู่ในคอนกรีตนั้นจะถูกปกป้องจากการเกิดสนิม ด้วย
สภาวะด่างของคอนกรีต ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบเหล็กท่ีอยู่ในอากาศกบัเหล็กท่ีอยู่ในคอนกรีต
แลว้ จะพบว่าเหล็กท่ีอยู่ในคอนกรีตจะเกิดสนิมดว้ยอตัราท่ีชา้กว่ามาก อย่างไรก็ตามสภาพท่ี
ปกป้องเหล็กเสริมในคอนกรีตไวน้ั้นจะหมดไปเม่ือ คอนกรีตสูญเสียความเป็นด่าง (ดว้ยการ
เกิดคาร์บอเนชัน่ หรือ Leaching) หรือมีอิออนท่ีสามารถท าลายสภาพการป้องกนัการเกิดสนิม 
(เช่น คลอไรดอิ์ออน) อยูใ่นคอนกรีต 

อิออ นของคลอไรด์ในคอนกรีตนั้นสามารถก่อให้เกิดการข้ึนสนิมของเหล็กเสริม
ในโครง สร้างไดอ้ยา่งรวดเร็ว และในบางกรณีสามารถท าใหเ้กิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างได้
ในระยะเวลาเพียงไม่ก่ี ปี รูปท่ี 1 แสดง ปัญหาการเกิดสนิมในโครงสร้างท่าเทียบเรือท่ีอยู่ใน
ชายหาดแห่งหน่ึงซ่ึงสภาวะ ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสภาวะท่ีคลอไรด์จากสภาวะแวดลอ้มจะ
สามารถเขา้สู่โครง สร้างไดร้วดเร็วท่ีสุด 



 

 

 

                                             
  
                                                          รูปที ่1: การเกดิสนิมของท่าเทยีบเรือทีอ่ยู่ริมชายหาด 
 

                                             
                                รูปที ่2: การแตกร้าวตามแนวยาวอนัเน่ืองมาจากการขึน้สนิมในคานคอนกรีตเสริมเหลก็ 



 

 

 

                                   
                   

           รูปที ่3: การแตกร้าวของตอม่ออาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 

 
                   อยา่งไรกต็าม ปัญหาการเกิดสนิมเน่ืองจากคลอไรดน์ั้นไม่ใช่ปัญหาท่ีพบเห็นไดใ้น
โครงสร้างท่ีอยูริ่มทะเลเท่านั้น รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 เป็นตวัอยา่งปัญหาการเกิดสนิมในโครงสร้าง
ท่ีพบในกรณีท่ีโครงสร้างอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลพอสมควร (มากกว่า 2 กม.) และจากการ
ตรวจสอบกไ็ม่พบปริมาณคลอไรดใ์นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะแพร่เขา้ไปในโครง สร้างจนท าใหเ้หลก็
เสริมเป็นสนิมได ้ทั้งน้ีจากการตรวจสอบพบวา่ปัญหาในโครงสร้างดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัญหาท่ี
เกิด จากการปนเป้ือนของคลอไรด์ในคอนกรีตตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตคอนกรีต ซ่ึงอาจจะเป็น
การปนเป้ือนของคลอไรด์ในน ้ าหรือทรายท่ีใช้ผลิตคอนกรีต หรืออาจจะปนเป้ือนอยู่ใน
ส่วนผสม อ่ืนๆ กเ็ป็นไปได ้

 
 



 

 

 
2. ความรุนแรงของปัญหาการปนเป้ือนคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต 

ใน การออกแบบใหโ้ครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ใหมี้ความตา้นทานการเกิดสนิม
เน่ือง จากคลอไรด์นั้น หลกัการส าคญัคือการควบคุมปริมาณคลอไรด์ท่ีบริเวณผิวของเหล็ก
เสริมให้นอ้ย กว่าปริมาณวิกฤติของคลอไรด์อิออน (Critical Chloride Content) ท่ีจะท าลาย
สภาพการป้องกนัการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ซ่ึงปริมาณวิกฤตของคลอไรดอิ์ออนดงักล่าว ณ 
ปัจ จุบัน  ประมาณค่าไว้ท่ี  0.4% โดยน ้ าหนักของวัส ดุประสานในคอนกรีต  ( ซ่ึ ง มี
ค่าประมาณ 0.05% โดยน ้ าหนกั ของคอนกรีตหากคอนกรีตมีปริมาณ ปูนซีเมนต์ 325 กก.ต่อ
ลบ.ม. และมีหน่วยน ้าหนกั 2,500 กก.ต่อลบ.ม.) 

 
ในปัจจุบนั การควบคุมปริมาณคลอไรดจ์ะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญัสองส่วนคือ 
 

ส่วนท่ี 1: การ ควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมตน้ในคอนกรีต ซ่ึงเป็นการ
ควบคุมไม่ใหป้ริมาณคลอไรดใ์นส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ มีค่าเกินท่ีก าหนดไว ้(ดูตารางท่ี 1) 

ส่วนท่ี 2: การ ควบคุมอัตราการแพร่ของอิออนคลอไรด์จากส่ิงแวดล้อมให้มี
ปริมาณจ ากดั และจะไม่สามารถแพร่ไปยงัต าแหน่งของเหลก็เสริมไดม้ากพอท่ีจะท าลายสภาพ
ป้องกนั การเกิดสนิมตลอดอายกุารใชง้านท่ีตอ้งการ (Design Service Life) ซ่ึงส่วนน้ีมีวิธีการ
หลักอยู่ 2 อย่างคือ การก าหนดส่วนผสมคอนกรีตให้มีค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ของคลอ
ไรด ์(Chloride Diffusion Coefficient) ไม่มากเกินไป และการก าหนดระยะหุ้มเหล็กเสริมให้
มากเพียงพอท่ีจะปกป้องเหลก็เสริมตลอดอายกุารใชง้าน 

 

 

 

 



 

 

 

                           ตารางที ่1 ปริมาณคลอไรด์รวมที่ละลายน า้ได้ในคอนกรีตทีย่อมให้ 
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จะสังเกตได้ว่าหากผูท่ี้เก่ียวข้องไม่มีความระมัดระวงัเพียงพอในการควบคุม

ประมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมต้น (ส่วนท่ี 1) แล้วก็จะมีผลท าให้อายุการใช้งานจริงของ
โครงสร้างนั้นไม่เป็นไปตามท่ีการออกแบบโดยค านึงถึงความคงทน (ส่วนท่ี 2) นอกจากน้ีหาก
ปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนเร่ิมตน้มีค่าเกิน 0.4% โดย น ้ าหนกัของวสัดุประสาน กจ็ะท าใหเ้หลก็
เสริมซ่ึงตามปรกติควรไดรั้บ การปกป้องจากความเป็นด่างของคอนกรีต พร้อมท่ีจะเกิดสนิม
ทนัท่ีหลงัจากการเทคอนกรีต ซ่ึงในกรณีดงักล่าวเราอาจจะพบรอยร้าวอนัเน่ืองมาจากการเกิด
สนิมได้ในระยะ เวลาอนัสั้ น (น้อยกว่า 3 ปีหากมีสภาวะความช้ืนและปริมาณออกซิเจนท่ี
เหมาะสม) 

ดว้ยเหตุน้ี การควบคุมปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนเร่ิมตน้ในคอนกรีตจึงเป็นขั้นตอน
ท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาถึงความคงทนของโครงสร้าง 

 

ลกัษณะงานก่อสร้าง 
ปริมาณคลอไรดร์วมท่ีละลายน ้าได้

สูงสุดในคอนกรีต 
(ร้อยละของน ้าหนกัวสัดุประสาน) 

(ก) คอนกรีตอดัแรง 
(ข) คอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีขณะใชง้านมีการ
สัมผสักบัคลอไรด ์เช่น ก าแพงกนัคล่ืน 
 (Sea-Retaining Walls) 
(ค) คอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีสภาพแหง้ หรือ
ขณะใชง้านมีการป้องกนัความช้ืน 
(ง) การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็อ่ืน 

0.06 
0.15 

 
 

1.00 
 

0.30 



 

 

 
3. เทคนิคและวธีิการในการควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมต้นในคอนกรีต 

ด้วย ความส าคญัของการควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนเร่ิมตน้ในคอนกรีต
ดงักล่าวขา้ง ตน้ ผูอ่้านทุกท่านคงมีความเห็นพอ้งกบัผูเ้ขียนว่าควรมีการตรวจสอบปริมาณคลอ
ไรด ์ดงักล่าวก่อนท่ีจะน าคอนกรีตท่ีผสมไดไ้ปใชเ้ท ในขณะท่ีหลายท่านอาจจะยงัมีขอ้สงสัยว่า
จะสามารถท าการตรวจสอบปริมาณคลอไรด ์ไดอ้ยา่งไร 

ทั้งน้ี การตรวจสอบควบคุมปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนนั้น ควรท าการตรวจสอบ
ปริมาณคลอไรด์ปนเป้ือนในวัสดุผสมคอนกรีตแต่ละประเภท (เช่น น ้ า ทราย หิน และ
ปูนซีเมนต)์ ล่วงหน้าก่อนท่ีจะน าวสัดุดงักล่าวมาผสมคอนกรีต ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเก็บตวัอย่าง
วสัดุเพื่อท าการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ ทั้งน้ีวิศวกรควบคุมงานจะตอ้งท าการเกบ็ตวัอย่างท่ี
ตรงกบัวสัดุท่ีจะใช้จริง และตอ้งมีการเผื่อเวลาส าหรับการทดสอบไวล่้วงหนา้ เม่ือไดผ้ลการ
ทดสอบปริมาณคลอไรด์ในแต่ละวสัดุ ประกอบกบัขอ้มูลอตัราส่วนผสมของคอนกรีต ก็จะ
สามารถค านวนไดว้า่คอนกรีตท่ีจะผสมออกมานั้นมีปริมาณคลอไรดต์ามท่ีก าหนดหรือไม่ 

การ ตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ในวสัดุผสมคอนกรีตจะท าให้วิศวกรสามารถท า
การเลือกวสัดุ ท่ีเหมาะสมไดก่้อนท่ีจะผสมคอนกรีตจริง อย่างไรก็ตามหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
ปริมาณคลอไรดภ์ายหลงัจากท่ีท าการผสม คอนกรีตเสร็จแลว้ เรากย็งัสามารถท าการตรวจสอบ
ปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนในคอนกรีตสดท่ีผสมเสร็จ แลว้ไดโ้ดยใชชุ้ดอุปกรณ์ทดสอบทางเคมี 
เช่น ชุดอุปกรณ์ Hach Chloride Drop Count Tritator (รูปท่ี 4) หรือ ชุดอุปกรณ์ Hach Quantab 
Chloride LR Test Strips (รูปท่ี 5) โดยท าการเกบ็ตวัอยา่งคอนกรีตสด 5 กรัม (ซ่ึงอาจจะเลือก
เฉพาะส่วนท่ีเป็นมอร์ตา้ร์) มาท าการทดสอบตามวธีิการของชุดอุปกรณ์แต่ละแบบ 

 
 



 

 

 

                                                                 
                                                       รูปที ่4: ชุดอปุกรณ์ Hach Chloride Drop Count Tritator [3] 
 
 

                                                                     
                                                  รูปที ่5: ชุดอปุกรณ์ Hach QuanTab Chloride LR Test Strips [4] 
 



 

 

 
ชุด อุปกรณ์ตรวจวดัประมาณอิออนคลอไรด์ดงักล่าวนั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ตรวจ สภาวะแวดลอ้มในงานเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ก็สามารถน ามาใช้ประยุกต์กับงาน
คอนกรีตไดเ้ป็นอย่างดี โดยราคาก็อยู่ในระดบัท่ีไม่เกิน 50 บาทต่อการวดั 1 คร้ังเท่านั้น จึงถือ
ไดว้า่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าเพื่อท่ีจะใหไ้ดโ้ครงสร้างท่ีมีความคงทนตามท่ีตอ้งการ 

เป็น ท่ีน่าเสียดายท่ี การตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ดงัท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ไม่เคยมี
การปฏิบติัในประเทศ ไทย ท าใหเ้กิดปัญหาในโครงสร้างดงัท่ีแสดงใหเ้ป็นในรูปท่ี2 และ 3 ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีพบเห็นไดเ้ป็นประจ าในประเทศไทย 

 
4. วธิีการตรวจสอบปัญหาเหลก็เสริมเป็นสนิมอนัเน่ืองมาจากคลอไรด์ 

ใน กรณีท่ีเกิดปัญหาการเกิดสนิมข้ึนในโครงสร้างแลว้ ขั้นตอนท่ีจ าเป็นคือการ
จ าแนกว่าการเกิดสนิมนั้นเกิดเน่ืองมาจากกลไกการ เส่ือมสภาพแบบใด การจ าแนกรูปแบบ
ความเสียหายหลกัช่วยให้สามารถออกแบบวิธีการซ่อมแซมและเลือก วสัดุซ่อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเส่ือมสภาพแต่ละประเภทได ้ทั้งน้ี ถึงแมว้่าสภาพแวดลอ้มของโครงสร้างท่ีเกิด
ปัญหาจะสามารถช่วยใหผู้ต้รวจสอบ สามารถคาดการณ์ไดค้ร่าวๆว่าปัญหาของโครงสร้างนั้น
มาจากสาเหตุใด แต่การพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียวอาจไม่สามารถเช่ือถือไดใ้น
บาง กรณี ดงันั้นจึงควรมีการตรวจสอบละเอียดโดยการวเิคราะห์ทางเคมี 

วิธี การตรวจสอบว่าการท่ีเหล็กเสริมเป็นสนิมในโครงสร้างนั้นมีสาเหตุมาจาก
ปริมาณ คลอไรดห์รือไม่ จะตอ้งอาศยัการเจาะเกบ็ผงตวัอยา่งคอนกรีตจากโครงสร้างดงัแสดง
ในรูปท่ี 6 โดย ซ่ึงผูท้  าการเจาะตอ้งหลีกเล่ียงเหล็กเสริมโดยท าการตรวจหาต าแหน่งของเหล็ก 
เสริม และตอ้งแยกตวัอยา่งผงคอนกรีตตามระยะห่างจากผิวโครงสร้าง ตวัอยา่งคอนกรีตท่ีเก็บ
ได้ส าหรับแต่ละระยะความลึก ตอ้งถูกเก็บในถุงพลาสติกและระบุต าแหน่งของผงตวัอย่าง
คอนกรีตแต่ละชุดอยา่งชดัเจน เพื่อน าไปท าการไตรเตรชัน่ในหอ้งปฏิบติัการ 

 
 



 

 

 
 

                                  
  รูปที6่: วธิีการเจาะและเกบ็ผงตัวอย่างจากอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 

             
                     รูปที ่7: การกระจายตัวของคลอไรด์ออิอนทีแ่พร่มาจากส่ิงแวดล้อมภายนอก 



 

 

 
 

           
                           รูปที ่8: การกระจายตัวของคลอไรด์ออิอนทีม่าจากการปนเป้ือน 

 
เพื่อท่ีจะอธิบายผลการตรวจสอบท่ีได้ในกรณีท่ีแตกต่างกัน ผูเ้ขียนขออนุญาติ

ยกตวัอยา่งรูปท่ี 7 และ รูปท่ี 8 ซ่ึงเป็นการกระจายตวัของคลอไรดอิ์ออนท่ีผูเ้ขียนสามารถวดัได้
จากตวัอยา่งโครงสร้างจริงท่ีเคยตรวจสอบมา โดยโครงสร้างในรูปท่ี 7 เป็นโครงสร้างท่ียงัไม่มี
ปัญหาการเกิดสนิม ในขณะท่ี โครงสร้างในรูปท่ี 8 นั้นเกิดสนิมข้ึนแลว้ (ระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กของทั้งสองโครงสร้างมีค่าประมาณ 50 มม.) จะเห็นไดว้่าผลการตรวจสอบในรูปแบบน้ี
สามารถช่วยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างไดอ้ยา่งมาก 

ในกรณีของรูปท่ี 7 เน่ืองจากปริมาณความเขม้ขน้ของคลอไรด์มีค่าสูงท่ีบริเวณผิว
โครงสร้างและปริมาณคลอไรดท่ี์ระยะ 5 ซม.จากผิวมีค่าเพียงประมาณ 0.01%โดย น ้ าหนกัของ 
คอนกรีตเท่านั้น การกระจายตวัของคลอไรด์ท่ีพบท าให้เราทราบว่าโครงสร้างดงักล่าวไดรั้บ
คลอไรด ์จากการแพร่มาจากส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั และปริมาณคลอไรดป์นเป้ือนเร่ิมตน้นั้นมีค่า 



 

 

 
ไม่เกิน 0.01% โดย น ้ าหนักของคอนกรีต ทั้ งน้ี จากขอ้มูลท่ีได้ เราจะสามารถค านวนได้ว่า
โครงสร้างดงักล่าวจะเร่ิมมีปัญหาการเกิดสนิมภายหลงั จากการตรวจสอบน้ีก่ีปี และสามารถ
วางแผนการปกป้องโครงสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในกรณีของรูปท่ี 8 การกระจายตวัของคลอไรดน์ั้นมีค่ามากท่ีสุดท่ีต าแหน่งท่ีลึกเขา้
ไปในโครงสร้าง (ประมาณ 0.2% โดยน ้ าหนกัของคอนกรีตท่ีระยะ 50 มม.) และมีค่าลดลงเม่ือ
ใกลผ้ิวมากข้ึน ลกัษณะการกระจายตวัแบบน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการปนเป้ือนของคลอไรด์
จากวสัดุ ท่ีใชผ้สมคอนกรีต ค่าความเขม้ขน้ของคลอไรด์ท่ีลดลงบริเวณใกลผ้ิวโครงสร้างนั้น
เป็นผลจากการท่ี ความเขม้ขน้ของคลอไรด์ในโครงสร้างนั้นสูงกว่าคลอไรด์ท่ีส่ิงแวดลอ้มจึง
เกิด การแพร่ของคลอไรดอ์อกจากโครงสร้าง 

จะ เห็นได้ว่า การกระจายตวัของคลอไรด์อิออนท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางเคมี
สามารถช่วยให้เรา จ  าแนกปัญหาการเส่ือมสภาพจากคลอไรด์ไดว้่าเป็นคลอไรด์ท่ีมาจากการ
ปนเป้ือนของ วสัดุผสมคอนกรีตตั้งแต่ตน้ หรือ การแพร่ของอิออนคลอไรด์จากภายนอกเขา้สู่
โครงสร้างไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

ผู ้เขียนอยากเสนอแนะให้การตรวจสอบปริมาณคลอไรด์เร่ิมตน้ในคอนกรีตสด
ก่อนการเท เป็นขอ้บงัคบัเพื่อปฏิบติัในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพคอนกรีตสด โดยใหท้ดสอบ
ในเวลาเดียวกบัการทดสอบค่ายุบตวัและการเก็บตวัอย่างคอนกรีตเพื่อ ทดสอบก าลงัอดัเพื่อ
ป้องกนัมิใหเ้กิดกรณี โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เสียหายเน่ืองจากการปนเป้ือนของคลอไรด์
ในส่วนผสม คอนกรีตข้ึนอีกในอนาคต 
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