
 

 

 

รอยร้าว นั้น..........ส าคญันะคร๊าบ 

 

“(ว่าที่) นายช่างโอม” 
 

ถา้คุณยงัจ าผมได.้.....ผม “(ว่าท่ี) นายช่างโอม”ไงครับ...........คนท่ีมีหวานใจช่ือยยั
แกว้ แถมมีบดัด้ีตวัป่วนช่ือนายอามท่ีเป็น คู่แฝด “ว่าท่ีนายช่าง” เหมือนกนั.......ต  าแหน่ง “ว่า
ท่ี” ท าให้พวกเราโดน “เรียกใช”้ อยู่บ่อย ๆ…….ก็อาจารยน์ัน่แหละครับ มีอยู่วนันึง มีอาจารย์
พิเศษมาบรรยายให้พี่พี่ (ปริญญาโท) เคา้ฟัง หลงัจากท าหนา้ท่ี “เด็กเสริฟ” (กาแฟ) เสร็จ ผม
เก๊าะเลยแปลงร่างเป็น “ว่าท่ี” แอบฟังอยู่หลงัห้อง ก.็...แหม..สไลดข์องอาจารยเ์คา้น่าสนใจมัก่ 
ๆ เล๊ย ผมเก๊าะเลยเกบ็มาฝอยใหคุ้ณฟังเล่น ๆ ..... 

แหม......ผมเพิ่งรู้วา่จา้พระเอกคอนกรีตของเราท่ีใชเ้ป็นโครงสร้างเน่ียะ.... เคา้มีการ
แตกร้าว เป็นปกติของชีวิต....เกิดข้ึนได้ทั้ งตอนท่ีคอนกรีตยงัสดอยู่.....แล้วก็ทั้ งท่ีแข็งตัว
แลว้ นอกเหนือไปจากรอยร้าว จ๋ิว ๆ ในเน้ือคอนกรีตท่ีเป็นธรรมชาติท่ีเคา้เรียก microcrack ไง
ครับ ส าหรับเจา้น่ีผมไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่ เพราะพระเอกของเราเคา้ประกอบดว้ยเพสต์.....
(ปูนซีเมนตก์ะน ้าไงครับ) แลว้กหิ็นกะทรายเป็นหลกั เจา้เพสตก์ะพวก “filler” หินกบัทรายพวก
น้ีเค้ายืดหดตัวไม่เท่ากัน จริงๆแล้วเจ้าเพสต์น่ีเค้าหดตัวได้ตั้ งเยอะ ขณะท่ีหินกะทรายเค้า
เกือบจะอยูเ่ฉยๆ….เพราะฉนั้น มนัเก๊าะตอ้ง “ร้าว” แหง ๆ แต่รอยร้าวจ๋ิว ๆ พวกน้ีอยูภ่ายในเน้ือ
คอนกรีตแถมถา้คอนกรีตรับน ้าหนกัไม่มาก เกิดหน่วยแรงนอ้ย ๆ เจา้รอยร้าวพวกน้ีไม่ค่อยมีผล
หรอกครับ แต่ถา้เกิดหน่วยแรง ซกั....50 เปอร์เซ็นต ์ของค่าก าลงั ประลยัละก.็......รอยร้าวจ๋ิว ๆ 
พวกน้ีจะค่อย ๆ รวมตวัร้าวต่อเขา้ไปใน “matrix” .....ท่ีท าใหพ้ฤติกรรมของคอนกรีตเร่ิมไม่เป็น
เส้นตรงไงครับ 

 



 

 

 
แต่รอยร้าวท่ีมกัจะท าให้นายช่างทั้งหลาย “ปวดร้าว” เน่ี ยะ เป็นผลมาจากสารพดั

สาเหตุ ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง การให้รายละเอียดเหล็กเสริม การออกแบบส่วนผสม
คอนกรีต การท างานคอนกรีตว่าเป็นยงัไง มีการควบคุมคุณภาพดีมัย๊ แถมหลงัเทเสร็จมีการบ่ม
ดว้ยอ๊ะเปล่า….. บ่มพอไหม นอกจากนั้นตอนใชง้านล่ะ เป็นยงัไง ใชง้านผิดจากท่ีออกแบบละ
เปล่า หรือ พระเอกคอนกรีตของเรา เคา้อยู่ในสภาพแวดลอ้มยงัไง........พวกน้ีมีผลต่อโอกาส
การแตกร้าวหมดล่ะครับ…. 

รอยร้าวพวกน้ีมีตั้ งแต่ร้าวบาง ๆ ชนิดต้องแว่นขยายส่อง ไปจนถึง “ร้าวและ
แตก” ขนาด กวา้งมัก่ ๆ ชนิด เอาน้ิวจ้ิมได.้.......... รอยร้าวพวกน้ีบางชนิดก็ไม่ค่อยส าคญั แต่
รอยร้าวบางอย่างอาจจะเป็นตวัช้ีบอกว่าโครงสร้างก าลงัมีปัญหาส าคญั จา้.................น่ีคือ
สาเหตุท่ีอาจารยเ์คา้ตอ้งมาบรรยาย ใหพ้ี่ ๆ นายช่างฟัง อ๋อ พี่พวกน้ีเคา้จบไปแลว้ละครับ แต่เคา้
ขยนัเลยมาเรียนปริญญาโทต่อไงครับ 

เจา้รอยร้าวพวกน้ีอาจแบ่งเป็นพวกใหญ่ ๆ ได ้4 อยา่ง คือพวกท่ีรุนแรง แลว้กบ็อก
ใหรู้้วา่อาคาร หรือองคอ์าคารนั้นก าลงั “มีปัญหา” จะ้ พวกน้ีจดัเป็นรอยร้าวทางโครงสร้าง พวก
ท่ีสองเก๊าะคือ พวกท่ีอาจท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นความปลอดภยัท่ีจะลดลงในระยะยาว เน่ืองจาก
การเกิดสนิมของเหล็กเสริม พวกท่ีสาม เป็นรอยร้าวท่ีท าให้โครงสร้างนั้น ใชง้านไม่ไดเ้ต็มท่ี 
หรือ สูญเสียการใชง้านไป..........เก๊าะอย่างถงัน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กไงครับ ถา้ร้าวและร่ัว...
น ้ าซึมออกมาได้ จะเรียกว่าใช้งานได้ยงัไง๊ พวกท่ีส่ี คือ รอยร้าวไม่ค่อยส าคัญ แต่ท าให้
อาคาร “ไม่สวย” เจา้ของอาคาร “ปวดร้าว” ทุกที ตอนมองเห็น อะไรเทือกนั้น 

เห็นไหมครับ สามกรณีแรก น่ีส าคัญมั่ก มั่ก ต่อความปลอดภัยแล้วก็การใช้
งาน ส่วนกรณี หลงัน้ีมีผลแต่ท าให้ เจา้ของเป็นโรค “ หัวใจ” (สลาย) ไดเ้ร็วข้ึนเท่านั้นแต่แค่
สามขอ้น่ีเก๊าะตอ้งท าให ้“ นายช่าง” ทั้งหลายตอ้งมานัง่ฟังอาจารยเ์คา้บรรยายอยา่งหนา้ด าคร ่ า
เครียดกนัแลว้ 

ตวัอย่างของรอยร้าวท่ีอาจารยเ์คา้จดัว่าเป็นตวัช้ีบอกถึง “ปัญหา” ทาง โครงสร้าง
เก๊าะอย่างรอยร้าวเป็นรูปตวัย ูตรงบริเวณกลางคานท่ีอาจจะเป็นสัญญาณ แสดงว่า.........สงสัย 
เหลก็เสริม ท่ีเสริมไวจ้ะอาจไม่พอส าหรับการรับน ้ าหนกั..........หรือรอยร้าวเป็นแนว เอียง 45 
องศา บนผนงัท่ีอาจจะบอกถึง การทรุดตวัไม่เท่ากนัของฐานราก.........ดา้นท่ีทรุดมากกวา่ เก๊าะ 



 

 

 
จะดึงส่วนท่ีทรุดนอ้ยกว่า เลยท าให้หน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนเกินค่าท่ีวสัดุจะรับได ้ผลเก๊าะ คือ การ
แตกร้าวของผนงั......พวกน้ีไม่แกไ้ม่ไดน้ะคร๊าบ 

รอยร้าวประเภทท่ีสองเน่ียะ ตวัรอยร้าวเองไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับ แต่ถา้ท้ิงไวไ้ม่
แกไ้ข เก๊าะจะกลายเป็น “Gateway” หรือ ทางผา่นใหพ้วกไม่ประสงคดี์ ปรารถนาร้าย อยา่งพวก
ไอเกลือ หรือความช้ืน เดินทางเขา้ไปในเน้ือคอนกรีตไดง่้าย ๆ ............แลว้เลยท าใหเ้หลก็เสริม
เป็นสนิม......เคา้เก๊าะเลยมีค าถามว่า ........เอ...........การเกิดสนิมเน๊ียะ น่าจะควบคุมไดน้า ถา้
ควบคุมความกวา้งของรอยร้าวได.้..เคา้ “ประมาณว่า” ถา้รอยร้าวกวา้ง พวกผูไ้ม่ประสงคดี์ ก็
น่าจะแทรกซึมเขา้ไปในคอนกรีตไดเ้ร็วข้ึนไงครับ 

............ขนาดพวก Code ต่าง ๆ ท่ีเคา้ใช้ออกแบบ เคา้ยงัก าหนดสูตรส าหรับหา
ความกวา้งของรอยร้าวไวเ้ลยละครับ วตัถุ ประสงคเ์ก๊าะ คือ เคา้ตั้งใจจะเอาไวค้วบคุมการเกิด
สนิมน่ะครับ......แต่อันน้ีเก๊าะจริงมัง่ ไม่จริงมัง่ .......อย่างท่ีเค้าพบว่า ถ้ารอยร้าวแคบกว่า 
0.3 มม. ละก ็ไม่วา่รอยร้าวนั้นจะตั้งฉากกบัเหลก็ หรือ ร้าวตามแนวยาวของเหลก็ละก ็โอกาสท่ี
จะเกิดสนิมก็จะนอ้ยลงเยอะ แต่ เคา้มีงานศึกษาอีกแยะ ท่ียืนยนัว่าถา้เป็นรอยร้าวท่ีตั้งฉากกบั
เหล็กเสริมละก็ยงัไม่พบความเก่ียว ขอ้งระหว่างความกวา้งของรอยร้าว กบัความเสียหายจาก
การเกิดสนิม (1,2) ......เร่ืองของเร่ืองเก๊าะ คือ ธรรมชาติของ รอยร้าวกะเกิดสนิมเน่ียะมนั
ซบัซอ้นเกินกวา่ท่ีจะใชค้วามสัมพนัธ์อนัน้ีมาก าหนดไงครับ 

รอยร้าวประเภทท่ีสาม พวกน้ีส าคญัมากส าหรับโครงสร้างท่ีเคา้ตอ้งการให้ “กนั
ซึม” อยา่งพวกถงัน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือ พื้นดาดฟ้าไงครับ พวก Code ท่ีใชอ้อกแบบเคา้ก็
เลยก าหนดความกวา้งของรอยร้าวมากท่ีสุด ส าหรับ ออกแบบเหล็กเสริมท่ีรับแรงดึง หรือแรง
ดดั...อยา่ง ถา้โครงสร้างพื้นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีรุนแรงหรือรุนแรงมาก ๆ ละกอ้.....มากท่ีสุด
คือ 0.2 มม. ครับ มีนกัวิจยับาง คน (3) เคา้พบว่าถา้โครงสร้างนั้นยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านและอยูใ่น
สภาพท่ีเหมาะสมแถม รอยร้าวค่อนขา้งแคบ คือแคบกว่า 0.2 มม. ละกอ้ รอยร้าวเคา้จะ
ซ่อมแซมตวัเองได ้และการร่ัวซึมก็จะหยุดลงได…้ เคา้สรุปว่าการ “ซ่อม”แบบน้ี เป็นผลจาก
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ต่อเน่ืองและการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต มาอุดปิดรอย
ร้าวไงครับ 

 



 

 

 
ส่วนรอยร้าวประเภทท่ีส่ี คือพวกท่ีท าให้อาคารดู “ข้ีเหร่............เนะ” ภาษาญ่ีปุ่น 

คิเรนะ แปลว่า สวย แต่ ถา้ภาษาไทยส าเนียงคลา้ย คลา้ย กนั มีความหมายตรงกนัขา้มเล๊ย..... มี
คนพยายามบอกว่า ถา้รอยร้าวกวา้งไม่เกิน 0.3 มม. เก๊าะ พอจะยอม ๆ กนัไดแ้ต่ในกรณีน้ีไม่
ค่อยมีกฏเกณฑ์ตายตวัหรอกครับ ว่ากวา้งเท่าไหร่ถึงไม่สวย ถา้เป็นบา้นพวกพอคา้เพชร เคา้
อาจจะก าหนดดว้ยแวน่ขยายกว็า่ได…้.เร่ืองน้ีมีจริงๆ นะคร๊าบ 

ท่ีพูดมาตั้งยาวเน่ีย........เป็นแค่เกร่ินถึงประเภทของรอยร้าวเท่านั้ นนะครับ แค่
ประเภทเน่ีย ก็มีหลากหลายความเห็นอีกเหมือนกนั…อย่าง เช่นบางกลุ่ม เคา้อาจจดัเป็น 2 
ประเภทเท่านั้นคือ รอยร้าวทางโครงสร้างกบัรอยร้าวท่ีไม่ใช่สาเหตุทางโครงสร้าง.....เหมือน 
ก าป้ันทุบดินไหมครับ........เร่ืองของรอยร้าวเน่ียยงัมีอีกยาว เช่น เอ๊.........มนัเกิดไดย้งัไง เกิด
แลว้จะเป็นยงัไง......... จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มนัอนัตรายใหม จะซ่อมยงัไง จะใชอ้ะไรซ่อม.......พวก
น้ีส าคญันะครับ เพราะถา้ไม่รู้ใหแ้จ่มแจง้แดงแจ๋ละก ็ซ่อมแลว้บางทีไม่หายหรอกครับ เร่ืองน้ีมี
อีกเยอะคุณ คุณตอ้งหาอ่านหาความรู้เพิ่มเติม เอง....เพราะถา้เขียนยาวกว่าน้ี เก๊าะจะกลายเป็น
ต าราไป….ขอหยดุแค่น้ี พอเป็นน ้าจ้ิมใหคุ้ณ คุณ อยากรู้ต่อนะคร๊าบ 

ออ้........ผมมีข่าวมาบอก เร่ืองรอยร้าวเน่ียะทางสมาคมคอนกรีตไทย เคา้ก็เห็น
ความส าคญัไม่แพคุ้ณคุณละครับ เคา้อยากใหค้อนกรีตโครงสร้างอยูน่าน ๆ ใชง้านไดเ้ยีย่มยอด 
ปลอดภยั แถมสวยซะไม่มี เคา้ กเ็ลยมีโครงการจดัอบรมเร่ืองรอยร้าวท่ีพูดรายละเอียดตั้งแต่ตน้
จนจบ แถมรูปประกอบอีกเพียบ ชนิดท่ีคุณคุณฟังแล้ว อาจจะต้องอ้าปากค้าง.......ตบอก
ผาง อุทานวา่ รูปน้ีคลา้ยๆ รอยร้าวท่ีบา้นเล๊ย .............แยแ่ลว้!!!! 

 
ลองมาฟังกนันะคร๊าบ เพราะ........รอยร้าวนั้น............ส าคญัจริงๆ ครับ… รายละเอียดการอบรม 
ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 น้ี โดยสามารถดุรายละเอียดเพิมเติมไดจ้ากwww.thaitca.or.th .........
ขอใหโ้ชคดี อยา่ “ปวดร้าว” เพราะรอยร้าวนะครับ 

 
 
 

http://www.thaitca.or.th/
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