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1. ปัญหาการแตกร้าวและความส าคญัของการวดัความลกึของรอยร้าว 
การ แตกร้าวเป็นปัญหาท่ีสามารถพบเห็นได้บ่อยในโครงสร้างคอนกรีต การ

แตกร้าวท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างคอนกรีตจะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงโครงสร้าง ความสวยงาม 
ความรู้สึกปลอดภัยของผูใ้ช้งาน และความคงทนของโครงสร้าง การแตกร้าวนั้นสามารถ
เกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแตกร้าวเน่ืองจากพฤติกรรมของคอนกรีต
เอง (เช่น การหดตวั หรือการแตกร้าวเน่ืองจากอุณหภูมิจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น) การแตกร้าว
เน่ืองจากแรงกระท าภายนอก หรือจุดบกพร่องเน่ืองจากการก่อสร้างท่ีไม่มีคุณภาพ ทั้งน้ีการ
แตกร้าวในลกัษณะต่างๆนั้นจะมีพฤติกรรมของการแตกร้าว รวมถึงมีรายละเอียดลกัษณะของ
รอยร้าวท่ีแตกต่างกนั 

 



 

 

 
หากรอยแตกร้าวเกิดข้ึนในโครงสร้างคอนกรีตแลว้ ผูดู้แลโครงสร้างมกัจะมีค าถาม

หลกัอยู ่2 ค า ถามคือ รอยร้าวดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร (สาเหตุคืออะไร) และ จะท าการ
ซ่อมแซมรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนและป้องกนัไม่ให้รอยร้าวลกัษณะเดียวกนั เกิดข้ึนในอนาคตได้
อย่างไร (จะแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร) เพื่อท่ีจะตอบค าถามทั้งสองน้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบรอยร้าวโดยอาจจะเร่ิมตน้จากการตรวจพินิจ (Visual Inspection) และท าการรวบรวม
เก่ียวกบัการก่อสร้าง วสัดุท่ีใช ้และระยะเวลาท่ีเกิดการแตกร้าวข้ึน จากขอ้มูลเบ้ืองตน้เหล่าน้ีผู ้
ตรวจสอบท่ีมีประสบการณ์จะสามารถประเมินสาเหตุ ของการแตกร้าวได ้

อย่าง ไรก็ตามในหลาย ๆ กรณี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจพินิจนั้นยงัไม่เพียงพอต่อ
การก าหนดวิธีการแกไ้ขซ่อม แซมได้ เพราะว่าการตรวจพินิจจะให้ขอ้มูลท่ีได้จากผิวของ
โครงสร้างเท่านั้น และจะไม่บอกถึงสภาพภายในของโครงสร้างได ้ในกรณีท่ีรอยร้าวท่ีเกิดข้ึน
ค่อนขา้งรุนแรงนั้น โดยทัว่ไปความลึกของรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการ 
ประเมินความสามารถเชิงโครงสร้างท่ีเกิดรอยร้าวนั้นข้ึน และก าหนดวิธีการซ่อมแซมและ
ปกป้องโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

การ ใชค้ล่ืนอลัตราโซนิคเป็นวิธีการท่ีค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมในการตรวจสอบโครง 
สร้างคอนกรีต ซ่ึงรวมถึงการตรวจวดัความลึกของรอยร้าวในโครงสร้างดว้ย ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอ
อธิบายทฤษฎีการตรวจวดัความลึกของรอยร้าวและขอ้จ ากดัของ ทฤษฎีดงักล่าวในบทความน้ี 

 
2. การวดัความเร็วคลืน่อลัตราโซนิค (Ultrasonic Pulse Velocity Measurement) 

คล่ืน อลัตราโซนิคเป็นคล่ืนกลซ่ึงเป็นคล่ืนชนิดเดียวกนักบัคล่ืนเสียงเพียงแตกต่าง 
กนัท่ีคล่ืนอลัตราโซนิคนั้นมีความถ่ีสูงเกินกว่าท่ีมนุษยจ์ะไดย้ิน (>20 kHz) ดว้ยความถ่ีท่ีสูง
ดงักล่าวคล่ืนอลัตราโซนิคจึงมีความสามารถท่ีจะตรวจจบัจุดบกพร่อง (Defect) ใน วตัถุต่างๆ 
ไดถึ้งแมว้่าจะมีขนาดเลก็ ในปัจจุบนั การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตดว้ยคล่ืนอลัตราโซนิค 
เป็นหน่ึงในวิธีการท่ีไดรั้บความนิยมสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากความสะดวกในการปฏิบติังาน ระดบั
ความแม่นย  า และความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงาน รูปท่ี 1แสดง ตัวอย่างระบบตรวจสอบ
โครงสร้างคอนกรีตดว้ยคล่ืนอลัตราโซนิคท่ีใชก้นัอยูใ่น ปัจจุบนั (ประกอบดว้ยตวัรับสัญญาณ  



 

 

 
ตวัส่งสัญญาณ และ หน่วยประมวลผล) รูปแบบการทดสอบโครงสร้างคอนกรีตดว้ยคล่ืนอลั
ตราโซนิคส่วนใหญ่ในปัจจุบนันั้น เป็นการวดัความเร็วคล่ืนอลัตราโซนิค (Ultrasonic Pulse 
Velocity Measurement) ซ่ึงเป็นการวดัความเร็วของคล่ืนอลัตราโซนิคท่ีเคล่ือนท่ีจากตวัส่ง
สัญญาณ (Transmitter) ไปยงัตวัรับสัญญาณ (Receiver) หรืออีกนยัหน่ึงกคื็อการวดัระยะเวลาท่ี
คล่ืนอลัตราโซนิคใชใ้นการเคล่ือนท่ี (Travel time, ระยะเวลาเคล่ือนท่ี) โดยท่ีผูต้รวจวดัจะตอ้งรู้
ระยะทางท่ีแน่นอนระหวา่งตวัส่งสัญญาณและตวัรับสัญญาณ  
 
 

                               
 
                                 รูปที ่1: ระบบการวัดความเร็วคลืน่อัลตราโซนิค 
 
 
3. ทฤษฎกีารวดัความลกึของรอยร้าวด้วยคลืน่อลัตราโซนิค 

เรา สามารถใชร้ะบบวดัความเร็วคล่ืนอลัตราโซนิควดัระยะความลึกของรอยร้าวใน
โครง  ส ร้ า งคอนกรีตได้ด้วยวิ ธีการ ท่ีหลากหลาย  ซ่ึ ง ในบทความ น้ีผู ้ เ ขี ยนจะขอ
ยกตวัอยา่ง 3 แบบดงัน้ีคือ 

 



 

 

 
3.1 วิธีของ BS Standard 

การวดัความลึกของรอยร้าวดว้ยอลัตราโซนิควิธีน้ีเป็นวิธีท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน BS 
1881: Part 203 ซ่ึงเป็นวดัระยะเวลาท่ีคล่ืนใชเ้คล่ือนท่ีคร่อมรอยร้าว (ตวัรับและตวัส่งสัญญาณ
อลัตร้าโซนิคอยู่คนละฝ่ังของรอยร้าว) 2 คร้ัง โดยเปล่ียนระยะห่างระหว่างตวัรับ/ส่งสัญญาณ
ในการวดัคร้ังท่ี 2 ใหแ้ตกต่างไปจากการวดัคร้ังแรก 

รูปท่ี 2 แสดงตวัอย่างการวดัความลึกของรอยร้าวดว้ยวิธีน้ี โดยสมมติใหร้ะยะห่าง
ระหว่างตัวรับ/ส่งสัญญาณและต าแหน่งรอยร้าวมีค่าเท่ากับ  a ในการวัดคร้ังแรก และ
เท่ากบั 2a ในการวดัคร้ังท่ี 2 (มาตรฐาน BS 1881 ก าหนดให ้a มีค่าเท่ากบั 150 มิลลิเมตร) เม่ือ
ตวัส่งสัญญาณส่งสัญญาณคล่ืนอลัตราโซนิคไปในโครงสร้างท่ีตรวจสอบคล่ืน อลัตราโซนิคจะ
กระจายไปในทุกทิศทาง (คร่ึงทรงกลม) อย่างไรก็ตามรอยร้าวอยู่ระหว่างตวัรับและตวัส่ง
สัญญาณจะท าให้สัญญาณอัลตรา โซนิคจะท าให้คล่ืนไม่สามารถเคล่ือนท่ีตรงจากตัวส่ง
สัญญาณไปยงัตวัรับสัญญาณ ได้ ในกรณีน้ีเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุดท่ีคล่ืนอลัตราโซนิคสามารถ
เคล่ือนท่ีจากตวั ส่งสัญญาณไปยงัตวัรับสัญญาณไดคื้อการเคล่ือนท่ีออ้มรอยร้าวดงัแสดงในรูป
ท่ี 2 ซ่ึงคล่ืนอลัตราโซนิคท่ีเคล่ือนท่ีในเส้นทางดงักล่าวจะไปถึงตวัรับสัญญาณไดเ้ร็วท่ีสุด โดย
หากเราวดัระยะเวลาเคล่ือนท่ีไดเ้ท่ากบั t1 ในการวดัคร้ังแรก และเท่ากบั t2 ในการวดัคร้ังท่ี 2 เรา
จะสามารถค านวณความลึกของรอยร้าวไดจ้ากสมการท่ี 1 ซ่ึงค่า t2 จะตอ้งมีค่ามากกว่า t1 แต่
จะตอ้งไม่เกิน 2t1 หากค่า t2 ไม่อยู่ในช่วงน้ีก็หมายความว่าอาจจะมีความผิดพลาดระหว่างการ
ทดสอบ 

 
 

                                                                (1) 
 



 

 

 
 

               
                         รูปที ่2: วิธีการวัดความลกึของรอยร้าวตาม BS Standard 
 
 

ในกรณีท่ีเราไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างตวัรับ/ส่งและรอยร้าวในการวดั
คร้ังท่ี 2 ใหเ้ป็น 2 เท่าของการวดัคร้ังแรกได ้ผูท้ดสอบอาจจะปรับเปล่ียนระยะทางไดต้ามความ
เหมาะสม ซ่ึงหากระยะห่างในการวดัคร้ังท่ี 2 เป็น k เท่าของการวดัคร้ังแรก สมการค านวณ
ความลึกของรอยร้าวจะเป็นไปตามสมการท่ี 2 (ในกรณีน้ี t2 จะต้องมากกว่า t1 แต่ต้องไม่
เกิน kt1) 

 

                                                                                      (2)  

 
 



 

 

 
3.2 วิธีการแบบ Tc-To (Tc-To Method) 

วิธีการวดัความลึกของรอยร้าวแบบท่ี 2 น้ีเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างท่ีมี
ขนาดจ ากดัซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถวางตวัรับ/ส่งสัญญาณใหอ้ยูห่่างจากรอยร้าวตามวิธีการของ BS 
standard ได ้โดยท าการวดัระยะเวลาเคล่ือนท่ีคร่อมรอยร้าวเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเคล่ือนท่ี
ในโครงสร้างส่วนท่ีคลา้ยกนัแต่ไม่มีรอยร้าว 

รูปท่ี 3 แสดง ตวัอยา่งการวดัความลึกของรอยร้าวดว้ยวิธีน้ี โดยจะเร่ิมจากการเลือก
ส่วนของโครงสร้างท่ีไม่รอยร้าวส าหรับท าการทดสอบหาระยะ เวลาท่ีคล่ืนใชเ้คล่ือนท่ีในกรณี
ท่ีไม่มีรอยร้าว (การวดัคร้ังท่ี 1) โดยก าหนดให้ระยะห่างระหว่างตวัรับและตวัส่งสัญญาณมี
ค่าประมาณ 150 – 200 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีไม่มีรอยร้าวเส้นทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนอลัตรา
โซนิคท่ีสั้นท่ี สุดคือการเคล่ือนท่ีตามผิวจากตวัส่งสัญญาณไปยงัตวัรับสัญญาณ จากหลกัการน้ี
เราจะสามารถหาความเร็วของคล่ืนอลัตร้าโซนิคไดจ้ากการวดัคร้ัง แรกน้ีไดจ้ากระยะเวลาท่ี
คล่ืนอลัตราโซนิคใชเ้คล่ือนท่ีในกรณีท่ีไม่มีรอย ร้าว ( to ) 

 

                                          
                                                         รูปที ่3: วิธีการวัดความลกึของรอยร้าวแบบ Tc-To 

 



 

 

 

ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบจุดของโครงสร้างท่ีเกิดการแตกร้าวข้ึน ดว้ยการวาง
ตวัรับ/ส่งสัญญาณคร่อมรอยร้าวท่ีตอ้งการตรวจสอบโดยให้ต  าแหน่งของตวัรับ/ส่ง สัญญาณ
เหมือนกบัการทดสอบส่วนท่ีไม่มีรอยร้าว แต่ในคร้ังน้ีให้รอยร้าวอยู่ตรงกลางระหว่างตวัรับ
และตวัส่งสัญญาณ (เส้นทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนอลัตราโซนิคในการวดัคร้ังน้ีจะเหมือนกบั
การ ทดสอบตามวธีิของ BS Standard) ทั้งน้ีหากระยะเวลาเคล่ือนท่ีท่ีวดัไดมี้ค่าเท่ากบั tc เรากจ็ะ
สามารถค านวณความลึกไดต้ามสมการท่ี 3 

                            (3) 
 
 
ทั้งน้ีหากค่า tc นอ้ยกวา่ to กจ็ะบ่งช้ีวา่มีปัญหาในการทดสอบ เช่น คอนกรีตในบริเวณท่ีทดสอบ
ทั้ง 2 บริเวณอาจจะไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 

3.3 วิธีการแบบ Multi-position Measurement 
วิธีการวดัความลึกของรอยร้าวแบบสุดทา้ยท่ีผูเ้ขียนจะอธิบายในบทความน้ีคือ 

วธีิการแบบ Multi-position measurement ซ่ึงเป็นการทดสอบรอยร้าวแบบท่ีคงต าแหน่งของตวั
ส่งสัญญาณเอาไว ้แต่วา่เปล่ียนต าแหน่งของตวัรับสัญญาณไปเร่ือย ๆ รูปท่ี 4 แสดงตวัอยา่งการ
วัดความลึกของรอยร้าวด้วยวิ ธี น้ี  โดยเ ร่ิมจากการวางตัวส่งสัญญาณไว้ห่างจากรอย
ร้าว 200 มิลลิเมตร จากนั้นท าวางตวัรับสัญญาณท่ีระยะ 50 มิลลิเมตร จากตวัส่งสัญญาณ (ซ่ึงใน
กรณีน้ีตวัรับตวัส่งสัญญาณจะยงัไม่คร่อมรอยร้าวดว้ยเหตุน้ีจึงยงั เป็นเพียงการทดสอบความเร็ว
ของค ล่ืนอัลตร า โซ นิค )  ท า ก า รทดสอบแบบ เ ดี ยวกันซ ้ า ท่ี ร ะ ยะ  100 มิ ล ลิ เ มตร 
และ 150 มิลลิเมตรจากตวัส่งสัญญาณและท าการบนัทึกขอ้มูล ผลการทดสอบท่ีไดจ้ะเป็นส่วน
ท่ี 1 ของกราฟ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

หลงั จากนั้น ท าการยา้ยตวัรับสัญญาณไปอีกฝ่ังของรอยร้าวและท าการทดสอบ
ระยะเวลาการเคล่ือน ท่ีของคล่ืนอลัตราโซนิคโดยใหร้ะยะห่างระหวา่งตวัรับ/ส่งสัญญาณมีค่า 



 

 

 
เท่ากบั 250, 300, 350 มิลลิเมตรตามล าดบั (ในกรณีน้ีตวัรับส่งสัญญาณคร่อมรอยร้าว) ผลการ
ทดสอบท่ีไดจ้ะเป็นส่วนท่ี 2 ของกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงมีลกัษณะไม่เป็นเส้นตรง 

                                                      
                                             รูปที ่4: วิธีการวัดความลกึของรอยร้าวแบบ Multi-span Measurement 

 

เราสามารถค านวณหาความลึกของรอยร้าวไดจ้ากค่า tA และ tB โดยเราสามารถหา
ค่า tA ไดจ้ากการลากเส้นตรงผ่านผลการทดสอบในส่วนท่ี 1 และจุด 0-0ความสูงของกราฟท่ี
ระยะ L จะมีค่าเท่ากับ tA ในขณะท่ีกราฟส่วนท่ี 2 นั้ นมีลักษณะไม่เชิงเส้น เราจึงควรหา
ค่า tB ดว้ยการสมมติฟังชัน่โพลิโนเมียลในรูปแบบท่ีแสดงในสมการท่ี 4 

 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                    (4)  
                              

t คือ ระยะเวลาเดินทางของคล่ืน 
x คือ ต าแหน่งของตวัรับสัญญาณ (นบัจากต าแหน่งของตวัส่งสัญญาณ) 
a คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีท าใหส้มการ (4) เขา้ใกลผ้ลการวดัมากท่ีสุด 
เม่ือไดค่้า tA และ tB มาแลว้กจ็ะสามารถค านวณหาความลึกของรอยร้าวไดจ้ากสมการท่ี 5 
 

                                                                      (5)  

 
จะสังเกตไดว้่าวิธีการน้ีตอ้งมีการวดัระยะเวลาเดินทางของคล่ืนอลัตราโซนิคมากกว่า 2 คร้ัง 
และยงัตอ้งมีการค านวณทีซบัซอ้นมากกวา่สองวธีิแรกดงันั้นจึงเป็นไม่ค่อยได ้รับความนิยม แต่
ก็เป็นวิธีท่ีสามารถน าไปประยุกตเ์พื่อตรวจสอบดูว่ารอยร้าวนั้นตั้งฉากกบั ผิวโครงสร้างจริง
หรือไม่ 

 
 
 
4. ข้อจ ากดัของการวดัความลกึรอยร้าวด้วยคลืน่อลัตราโซนิค 

ถึง แมก้ารใช้คล่ืนอัลตราโซนิคจะเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการวดั 
ความลึกของรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ แต่การใชค้ล่ืนอลัตราโซนิคตามทฤษฏีท่ี
ไดอ้ธิบายมาขา้งตน้นั้นกย็งัคงมีขอ้ จ  ากดัอยูค่่อนขา้งมาก เช่น 

 
 



 

 

 
o ประสิทธิภาพในการวดัความลึกจะน้อยลงหากรอยร้าวเต็มไปดว้ยของเหลวหรือน ้ าเพราะ
คล่ืนอลัตราโซนิคอาจจะเคล่ือนท่ีผา่นรอยร้าวได ้
o เหลก็ เสริมในโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อความแม่นย  าในการวดัความลึกเพราะเหลก็เสริม 
จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนอลัตราโซนิค 
o ใน กรณีท่ีผิวโครงสร้างมีลกัษณะท่ีไม่เรียบหรือเป็นผิวโคง้ ทฤษฏีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้จะมี
ความคลาดเคล่ือน หรืออาจจะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์วดัความเร็วอลัตราโซนิคไดเ้ลย 
o ในกรณีท่ีมีรอยร้าวมากกว่า 1 รอยร้าวอยู่ใกลก้นั (เช่น ห่างกนัไม่เกิน 100 มิลลิเมตร) จะไม่
สามารถตรวจสอบความลึกของแต่ละรอยร้าวแยกกนัได ้
 

ผู ้ท่ีน าคล่ืนอลัตราโซนิคไปใชใ้นการวดัความลึกของโครงสร้างจึงจ าเป็นตอ้งค านึง 
ถึงข้อจ ากดัดังกล่าวน้ี และเข้าใจว่าวิธีการวดัรอยร้าวท่ีน าเสนอในบทความน้ีนั้นอาจจะมี
ความคลาด เคล่ือนจากความลึกจริงของรอยร้าวได ้และตอ้งน าผลการวดัท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบผล
การตรวจสอบหรือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ วเิคราะห์ดว้ยความเขา้ใจในขอ้จ ากดัดงักล่าว 
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