
 

 

 

เทคนิคการตรวจหาเหลก็เสริมในโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ดร.รักตพิงษ์ สหมิตรมงคล1,2 

1ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC)  
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร (SIIT) 
2ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ(MTEC)  
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (NSTDA) 
 

 

1. ความจ าเป็นของการตรวจสอบหาเหลก็เสริมในโครงสร้าง 
ผู ้ท่ีเคยด ำเนินกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมจะมีควำม

เขำ้ใจดี ว่ำกำรตรวจสอบหำเหล็กเสริมในโครงสร้ำงนั้นถือเป็นขั้นตอนท่ีจ ำเป็นทั้งในกำร 
ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกตัวอย่ำงกำร
ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้ำงท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจหำ เหลก็เสริมในโครงสร้ำง เช่น 
กำรตรวจสอบระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กและจ ำนวนเหล็กเสริมในโครงสร้ำงว่ำตรงตำมแบบ 
หรือไม่ กำรเจำะเก็บแท่งตัวอย่ำงคอนกรีต (Coring) เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติกำร กำร
ตรวจสอบกำรเกิดสนิมในเหล็กเสริมดว้ย Half-cell รวมไปถึงกำรเตรียมกำรส ำหรับเจำะพื้น
หรือผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ส ำหรับกำรใชง้ำนท่ีเปล่ียนไป 

กำรตรวจสอบเหล็กเสริมในโครงสร้ำง อำจจะจ ำแนกได้เป็นกำรตรวจสอบหำ
ต ำแหน่งของเหลก็เสริม (Reinforcement Position) กำรวดัระยะคอนกรีตหุม้เหลก็(Concrete  



 

 

 
Cover) หรือ กำรวดัขนำดของเหล็กเสริมในโครงสร้ำงโดยท่ีไม่อยำกใหเ้กิดควำมเสียหำยใดๆ 
ต่อโครงสร้ำง บทควำมน้ีจะเป็นกำรเรียบเรียงขอ้มูลพื้นฐำนเก่ียวกบัเทคนิคกำรตรวจหำเหล็ก 
เสริมในโครงสร้ำงคอนกรีตแบบต่ำงๆ ท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อให้ทุกท่ำนมีควำมเขำ้ใจใน
กลไกกำรท ำงำนและขอ้จ ำกดัของแต่ละเทคนิค 
 

2. เทคนิคการตรวจสอบต าแหน่งเหลก็เสริมในโครงสร้าง 
ในปัจจุบนั เรำสำมำรถตรวจสอบหำเหลก็เสริมไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยใน

โครงสร้ำงไดด้ว้ย 3 วิธีหลกัๆ คือ กำรใชเ้คร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุม้เหลก็(Covermeter) กำรใช้
คล่ืนเรดำร์ (Ground Penetrating Radar) และ กำรฉำยรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography) ซ่ึงมี
หลกักำรท ำงำนดงัน้ี 

2.1 การใช้เคร่ืองวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหลก็ (Covermeter) 
เคร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเป็นเคร่ืองมือท่ีอำศัยหลักกำรเหน่ียวน ำของ

สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Field) โดยเคร่ืองแบบท่ีใช้กนัอย่ำงแพร่หลำยใน
ปัจจุบนัจะอำศยัหลกักำรของ Eddy Current ซ่ึงอธิบำยอย่ำงย่อไดด้งัน้ีคือ ในเคร่ืองวดัระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กจะมีขดลวดท่ีต่อเข้ำวงจรกับแหล่งไฟฟ้ำกระแสสลับ (AC) เม่ือไฟฟ้ำ
กระแสสลบัไหลผ่ำนขดลวดจะท ำใหเ้กิดสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำท่ีมีควำมเขม้ขน้เปล่ียนแปลงไป
ตำมเวลำ (ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) 

เม่ือ มีโลหะใดๆเขำ้ใกลว้งจรดงักล่ำว กจ็ะท ำใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำเกิดข้ึนในโลหะ
นั้นๆ และจะส่งผลก่อกวนให้สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำหลกัถูกรบกวนไป ซ่ึงเรำสำมำรถจบักำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดแลว้ตีควำมเป็นขอ้มูลของโลหะท่ีเขำ้ มำรบกวนสนำมแม่เหลก็ เช่น ขนำด
ของโลหะ และระยะห่ำงจำกขดลวดได ้

รูปท่ี 2 แสดงตวัอย่ำงเคร่ืองมือวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Covermeter) ท่ีเป็นท่ี
นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยส่วนตรวจวัด (Coil) และหน่วย
ประมวลผล 



 

 

  
 

                                                
                          รูปที ่1: ภาพแสดงระบบการท างานของเคร่ืองวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหลก็แบบ Eddy Current [1] 
 
 

                                         
                                                                (a) Ferroscan (Hilti) (b) Profometer (Proceq) 

                                           รูปที ่2: ตัวอย่างเคร่ืองวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหลก็ทีเ่ป็นทีนิ่ยมในปัจจบัุน 



 

 

 
เรำ สำมำรถใชง้ำนเคร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กไปหำต ำแหน่งเหล็กเสริมได้

โดยน ำ  ส่วนตรวจวัดไปวำงบนผิวโครงสร้ำงคอนกรีตท่ีต้องกำรตรวจสอบซ่ึงหน่วย
ประมวลผล จะท ำกำรส่งเสียงเตือนทนัทีท่ีพบโลหะอยู่ในโครงสร้ำง ทั้งน้ีหน่วยประมวลผล
ของเคร่ืองจะสำมำรถบอกขนำดและระยะคอนกรีตหุม้เหลก็โดย ประมำณได ้จำกขั้นตอนท่ีง่ำย
และไม่ตอ้งอำศยักำรวิเครำะห์ท่ีซับซ้อนท ำให้วิธีน้ีเป็น ท่ีนิยมในกำรใช้ตรวจหำโลหะใน
โครงสร้ำงคอนกรีตมำกท่ีสุด 

นอกเหนือไปจำกกำรตรวจสอบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก เรำยงัสำมำรถน ำ
เคร่ืองน้ีประเภทน้ีไปประยกุตใ์ชห้ำเศษโลหะในไมไ้ดอี้กดว้ย (หมำยเหตุ: เคร่ือง มือแบบน้ีถูก
ใชใ้นขั้นตอนกำรสร้ำงเสำชิงชำ้คร้ังล่ำสุดเพื่อตรวจสอบดูว่ำมี เศษโลหะอยูใ่นเน้ือไมท่ี้เลือกมำ
หรือไม่ ก่อนท่ีจะน ำไมท่ี้ผำ่นกำรคดัเลือกแลว้ไปประกอบเป็นเสำชิงชำ้) 

 
2.2 การใช้คลืน่เรดาร์ (Radar) 

Radar เป็นค ำย่อมำจำก Radio Detection and Ranging ซ่ึงหมำยถึงกำรใช้
คล่ืนวิทยุ (คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำในช่วงควำมถ่ีต ่ำกว่ำ 300 GHz) ใน กำรตรวจหำวตัถุท่ีตอ้งกำร
โดยอำศยัหลกักำรเคล่ือนท่ีและสะทอ้นของคล่ืนวิทย ุเม่ือเจอรอยต่อระหว่ำงวสัดุท่ีมีคุณสมบติั
เชิงแม่เหล็กไฟฟ้ำท่ีแตกต่ำงกนั เคร่ืองมือตรวจสอบดว้ยเรดำร์ท่ีใชใ้นงำนโยธำปัจจุบนัจะถูก
เรียกว่ำ Ground Penetrating Radar (GPR) และมีส่วนประกอบหลักคือตัวรับส่ง
สัญญำณ (Antenna) และหน่วยประมวลผล (Processing Unit)ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ ดงัท่ีแสดงใน
รูปท่ี 3 

จะสังเกตไดว้ำ่ตวัรับส่งสัญญำณ (Antenna) จะ มีลอ้อยูเ่พื่อช่วยในกำรเคล่ือนตวัรับ
ส่งสัญญำณไปตำมผิวโครงสร้ำงท่ีตอ้งกำร ตรวจสอบ และช่วยกำรวดัระยะทำงของตวัรับส่ง
สัญญำณ จำกจุดท่ีเร่ิมตน้ท ำกำรวดั ขั้นตอนกำรตรวจหำเหล็กเสริมดว้ยคล่ืนเรดำร์เร่ิมตน้ดว้ย
กำรก ำหนดจุดเร่ิมตน้ กำรตรวจสอบและเล่ือนตวัรับส่งสัญญำณไปตำมผิวโครงสร้ำงท่ีตอ้งกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยประมวลผลจะท ำกำรเก็บขอ้มูลคล่ืนเรดำร์ท่ีวดัไดใ้นแต่ละต ำแหน่งและ 
น ำเสนอออกมำเป็นแผนภำพขำวด ำ ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงเป็นตวัอยำ่ง ผลกำรตรวจสอบ 



 

 

 
โครงสร้ำงท่ีมีเหล็กเสริม ท่อเหล็ก และท่อพีวีซีอยู่ภำยในซ่ึงจะสังเกตไดว้่ำสัญญำณจะแสดง
ลกัษณะโคง้และมีจุดยอด อยูท่ี่ต  ำแหน่งของวสัดุแต่ละชนิด 

จำกตวัอยำ่งผลกำรวดัในรูปท่ี 4 จะ เห็นไดว้่ำกำรใชค้ล่ืนเรดำร์สำมำรถใชต้รวจหำ
วตัถุหลำยประเภท(ทั้งท่ีเป็น โลหะและไม่ใช่โลหะ) ในเวลำเดียวกนั โดยควำมชัดเจนของ
สัญญำณจะข้ึนอยูก่บัขนำดของส่ิงท่ีอยูภ่ำยใน และลกัษณะของสัญญำณจะแตกต่ำงไปตำมส่ิงท่ี
อยู่ในโครงสร้ำง โดยจะสังเกตไดว้่ำสัญญำณท่ีวดัไดจ้ำกท่อPVC จะมีสีด ำเป็นหลกั ในขณะท่ี
สัญญำณท่ีวดัไดจ้ำกโลหะจะมีสีขำวเป็นหลกั 

 
 

 
 

                                                   
 
                           รูปที ่3: ตัวอย่างเคร่ือง GPR ทีใ่ช้ส าหรับการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

 



 

 

 
 

                                     
                                         รูปที ่4: ตัวอย่างผลการตรวจสอบตัวอย่างทีม่ีเหล็กเสริมและท่อพวีีซีชนิดต่างๆ 

 
 

2.3 การฉายรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography) 
กำร ฉำยรังสีเอ๊กซ์ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีใช้ตรวจสอบหำเหล็กเสริมในโครงสร้ำงได ้

โดยกลไกกำรท ำงำนนั้นเหมือนกบักำรท่ีเรำไปถ่ำยฟิลม์เอ็กซเรยใ์นโรงพยำบำลใน กำรตรวจ
สุขภำพ หรืออำจจะแสดงระบบออกมำไดด้งัรูปท่ี  5 ระบบกำรฉำยรังสีเอ็กซ์จะประกอบดว้ย
เคร่ืองก ำเนิดรังสีเอก็ซ ์(X-ray Tube) และฟิลม์ท่ีจะอยูด่ำ้นตรงกนัขำ้มกบัเคร่ืองก ำเนิดรังสีเอก็ซ์ 
(ดงัแสดงในรูปท่ี 5) 

ขั้น ตอนกำรตรวจหำเหล็กเสริมดว้ยกำรฉำยรังสีเอ็กจะเร่ิมตน้จำกกำรก ำหนดจุด
ของโครง สร้ำงท่ีตอ้งกำรตรวจสอบ หลงัจำกนั้นกท็  ำกำรติดตั้งเคร่ืองก ำเนิดรังสีเอ๊กซ์และฟิลม์
ใหอ้ยูค่นละดำ้น ของโครงสร้ำงเป้ำหมำยและท ำกำรฉำยรังสี หำกส่วนของโครงสร้ำงท่ีท ำกำร
ตรวจสอบมีวตัถุอ่ืนๆอยู่ภำยใน เช่น ช่องว่ำง (Void) หรือ เหล็กเสริม (Rebar) สีบนฟิล์มก็จะ
แตกต่ำงไปตำมวสัดุท่ีอยูใ่นโครงสร้ำง โดยสีบนฟิลม์จะข้ึนอยูก่บัควำมหนำแน่น (Density) ท่ี  
 



 

 

 
รังสีเอ็กซ์เคล่ือนท่ีผ่ำน โดยในกรณีของโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหลก็ สีบนฟิลม์จะเป็นสีขำว
หำกเป็นเหลก็เสริม และเป็นสีด ำหำกเป็นช่องวำ่ง 

จำก ระบบกำรวดัดงักล่ำวขำ้งตน้ เรำจะเห็นได้ว่ำกำรฉำยรังสีเอ๊กซ์นั้นสำมำรถ
น ำไปใชต้รวจหำไดไ้ม่เพียงแต่ เหลก็เสริมแต่ยงัสำมำรถใชห้ำช่องหรือท่อพลำสติกท่ีอยูใ่นส่วน
ของโครงสร้ำง ไดอี้กด้วย จุดเด่นของกำรตรวจสอบดว้ยกำรฉำยรังสีเอ็กซ์ คือกำรแสดงทั้ง
รูปร่ำงและขนำด (Shape) ของจุดบกพร่องในขณะท่ีวธีิกำรอ่ืนนั้น จะบอกไดเ้พียงต ำแหน่งและ
ขนำดโดยประมำณเท่ำนั้น 

 

                                                                       
                                                          รูปที ่5: ระบบฉายรังสีเอ็กซ์ (X-ray Radiography System) 

 
 
 
 



 

 

 
3. ข้อเด่น - ข้อด้อยของแต่ละเทคนิค 

จำกหลกักำรท ำงำนของเทคนิคกำรตรวจหำเหล็กเสริมทั้ง 3 แบบ จะเห็นได้ว่ำ
เทคนิคแต่ละแบบนั้นมีขอ้เด่นและขอ้ด้อยท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ซ่ึงหำกเปรียบเทียบเทคนิค
ทั้ง 3 แบบแลว้กจ็ะสำมำรถสรุปไดส้ั้นๆ ดงัน้ีคือ 

กำรใชเ้คร่ืองวดัระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Covermeter) เป็น วิธีกำรท่ีด ำเนินกำรได้
ง่ำยและรวดเร็วท่ีสุด สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งท่ีมีเหลก็เสริมไดร้วดเร็ว และประมำณขนำดของ
เหล็กเสริมและระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กไดค่้อนขำ้งแม่นย  ำ แต่มีขอ้จ ำกดัท่ีไม่สำมำรถตรวจหำ
เหลก็เสริมท่ีอยู่ห่ำงจำกผิวเกินระยะสนำม แม่เหล็กไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึนได ้โดยทัว่ไประยะท่ีเคร่ือง
สำมำรถตรวจสอบจะไม่เกิน 150 มิลลิเมตร นอกจำกน้ีในกรณีท่ีระยะห่ำงระหว่ำงเหล็กเสริม
นอ้ยกอ็ำจจะใหผ้ลท่ีคลำดเคล่ือนหรือผดิพลำดได ้

ก ำ ร ใ ช้ ค ล่ื น เ ร ด ำ ร์  (Radar) เ ป็ น วิ ธี ก ำ ร ท่ี มี ร ะ ย ะก ำ รต ร วจสอบได้ ใ น
ระดับ  0.5 ถึง  1 เมตร ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ตรวจสอบโครงสร้ำงขนำดใหญ่เช่นเ ข่ือน 
ควำมสำมำรถในกำรตรวจหำวตัถุท่ีแตกต่ำงนอกเหนือจำกโลหะกถื็อเป็นขอ้ดีอีกขอ้ หน่ึงแต่ก็
อำจจะท ำให้กำรตีควำมผลกำรตรวจสอบท่ีไดย้ำกมำกข้ึน ดว้ยเหตุน้ีบ่อยคร้ังท่ีกำรตีควำมผล
กำรตรวจสอบดว้ย Radar จึงตอ้งอำศยักำรตีควำมจำกผูท่ี้มีประสบกำรณ์ ซ่ึงถือเป็นขอ้จ ำกดั
หลกัขอ้หน่ึง 

กำรฉำยรังสีเอ็กซ์ (X-ray) เป็นวิธีท่ีมีควำมแม่นย  ำและละเอียดสูงสุดในเทคนิค
ทั้ง 3 แบบ ซ่ึงศกัยภำพของกำรฉำยรังสีเอก็ซ์นั้นสำมำรถบ่งช้ีไดว้่ำระยะทำบของเหลก็เสริ มอยู
ท่ีต  ำแหน่งใด หรือเหลก็เสริมมีกำรสูญเสียหนำ้ตดัเน่ืองจำกกำรเกิดสนิมไปอย่ำงมีนยัยะส ำคญั 
หรือไม่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่ำน้ีไม่สำมำรถตรวจสอบไดด้ว้ยเทคนิคอ่ืน อยำ่งไรกต็ำมรังสีเอก็ซ์ท่ีใชใ้น
กำรตรวจสอบโครงสร้ำงคอนกรีตนั้ นจะต้องมี ควำมเข้มข้นมำกกว่ำรังสีเอ็กซ์ท่ีใช้ใน
โรงพยำบำลเพรำะวำ่คอนกรีตและเหลก็ เสริมนั้นมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำร่ำงกำยมนุษย ์ควำม
เขม้ขน้ของรังสีเอก็ซ์ท่ีมำกข้ึนน้ีอำจจะส่งผลต่อสุขภำพของผูป้ฏิบติั งำนได ้และระยะเวลำท่ีใช้
ในกำรด ำเนินกำรก็มำกกว่ำวิธีกำรอ่ืนๆ นอกจำกน้ีกำรท่ีจะตอ้งน ำฟิลม์ไปวำงไวอี้กดำ้นหน่ึง
ของโครงสร้ำงกจ็  ำกดักำร ใชง้ำนตรวจสอบโครงสร้ำงท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พียงดำ้นเดียว 



 

 

 

                                                      
                      รูปที ่6: ตารางเปรียบเทยีบคุณสมบัติด้านต่างๆของเทคนิคการตรวจหาเหลก็เสริมทัง้ 3 วิธี 
 

 
ผู ้เขียนพยำยำมสรุปและเปรียบเทียบขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของทั้งสำมวิธีในดำ้นต่ำงๆ เพื่อให้
ผูอ่้ำนสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจไดส้ะดวกมำกยิ่งข้ึนในรูปท่ี 6 ซ่ึงผูเ้ขียนหวงัว่ำผูอ่้ำนจะมีควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบัเทคนิคกำรตรวจหำเหลก็เสริมในโครงสร้ำงคอนกรีตแบบต่ำงๆไดดี้ข้ึน 
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