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การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเส่ือมสภาพ ของ
โครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณา การศึกษาท าโดยการออกส ารวจการเส่ือมสภาพ ของ
โครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณา ท่ีติดตั้งใชง้านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างๆ กนั ผลการศึกษา
พบว่า การเส่ือมสภาพของโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท
คือ การเส่ือมสภาพโดยทั่วไปจากการกดักร่อน และการเส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุด การ
เส่ือมสภาพโดยทัว่ไปจากการกดักร่อนข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มของบรรยากาศโดยรอบ การ
เส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุดเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น การออกแบบและติดตั้งท่ีไม่ดี 
การขาดการบ ารุงรักษา การท่ีมีพืชข้ึนปกคลุมเป็นตน้ 

 



 

 

 
ในปัจจุบนัการโฆษณาเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ การโฆษณาท า

ไดห้ลายรูปแบบ การติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่กเ็ป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการโฆษณาท่ีนิยม
ใชก้นั การโฆษณาในลกัษณะน้ีจ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างส าหรับรองรับป้ายโฆษณา ซ่ึงมกันิยม
ใช้เป็นโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณาเหล่าน้ีเม่ือใช้งานก็จะเกิดการ
เส่ือมสภาพไป เร่ือยๆ ตามอายุการใชง้าน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดการวิบติัของโครงสร้างได ้
ในการท่ีจะท าใหโ้ครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณาเหล่าน้ีมีอายกุารใชง้านท่ี ยาวนาน จ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการออกแบบ ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงพฤติกรรม
การเส่ือมสภาพ ของโครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณา 

 
การศึกษาพฤติกรรมการเส่ือมสภาพ ของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณา ท า

โดยการออกส ารวจโครงสร้างเหล็กป้ายโฆษณาท่ีติดตั้งใช้งานอยู่ จ  านวน 83 ตวัอย่าง ใน
สภาพแวดลอ้มต่างๆ กบัดงัน้ี 

 
1. พื้นท่ีในเมือง กรุงเทพมหานคร จ านวน 41 ตวัอยา่ง 
2. พื้นท่ีชานเมือง ชานเมืองกรุงเทพ จ านวน 20 ตวัอยา่ง 
3. พื้นท่ีชายทะเล 1 จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 11 ตวัอยา่ง 
4. พื้นท่ีชายทะเล 2 จงัหวดัชลบุรี จ านวน 11 ตวัอยา่ง 
ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาในเขตพื้นท่ีส ารวจเฉล่ีย 10 ปี (พ.ศ. 2535-2544) แสดงในตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี 1. ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาในเขตพื้นท่ีส ารวจเฉล่ีย 10 ปี 

 
พื้นท่ี ปริมาณ

น ้าฝน (mm) 
อุณหภูมิ 
เฉล่ีย (º C) 

ความช้ืน
สัมพทัธ์ิ (%) 

กรุงเทพและปริมณฑล 
จงัหวดัเพชรบุรี 
จงัหวดัชลบุรี 

1659.74 
         968.48 

1250.39 

28.70 
27.75 
28.45 

72.8 
76.6 
72.0 

 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโครงสร้างเหล็กเช่น วนัท่ีติดตั้ง การทาสีป้องกนัการกดักร่อน ประวติัการ
บ ารุงรักษา จะถูกรวบรวมไวส้ าหรับทุกตวัอยา่ง ร้อยละของการกดักร่อน (สนิม) ท่ีผิวเหลก็จะ
ถูกประเมินดว้ยสายตาโดยการเปรียบเทียบกบัตารางภาพร้อยละการกดั กร่อน การเส่ือมสภาพ
รุนแรงเฉพาะจุดจะถูกส ารวจอย่างละเอียดถึงสภาพความเสียหาย และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความ
เสียหาย 

 
สภาพโดยทัว่ไป 

พื้นท่ีในเมืองโครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณาส่วนใหญ่ไดรั้บการดูแลเป็นอยา่ง
ดี ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานก่อนทาสีใหม่ไม่เกิน 5 ปี ท่ีฐานของโครงสร้างมกัมีการเท
คอนกรีตอย่างดีส าหรับโครงสร้างท่ีติดตั้งบนพื้นดินจะพบวชัพืชข้ึนท่ีพื้นดินใตโ้ครงสร้างไม่
สูงนัก แสดงให้เห็นว่ามีการดูแลอย่างสม ่าเสมอ การกดักร่อนของโครงสร้างเหล็กเกิดน้อยมี
ลกัษณะกระจายสม ่าเสมอทัว่ทั้งโครงสร้างทุกระดบัความสูงการกดักร่อนของผิวเหล็กดา้นท่ี
หงายข้ึนกบัผวิเหลก็ดา้นท่ีคว  า่ลงมีปริมาณ ใกลเ้คียงกนั 

พื้นท่ีชานเมืองป้ายโฆษณาในเขตชานเมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท่ีโล่งแจง้ การกดั
กร่อนของโครงสร้างเหลก็รองรับป้ายโฆษณาส่วนใหญ่จะเกิดมากท่ีผวิเหลก็ ดา้นท่ีหงายข้ึน ผิว
เหลก็ดา้นท่ีคว  า่ลงจะมีการกดักร่อนท่ีนอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ีความรุนแรงของการ 



 

 

 
กดักร่อนยงัเปล่ียนไปตามระดบัความสูงของโครงสร้าง ดว้ย โดยช้ินส่วนโครงสร้างท่ีอยูต่  ่าจะ
เกิดการกดักร่อนสูงกว่าช้ินส่วนโครงสร้างท่ีอยู่สูง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มบริเวณฐานของ
โครงสร้างเหลก็มกัจะมีพืชข้ึนปกคลุม และยงัมีแอ่งน ้ าขงั และยงัพบปัญหาการสูญหาย การบิด
งอของช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็ดว้ย 

พื้นท่ี ชายทะเล ป้ายโฆษณาส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควรเช่นเดียวกบัป้าย
โฆษณาในเขตชานเมือง การกดักร่อนของโครงสร้างเหล็กรองรับป้ายโฆษณาจะมีระดบัความ
รุนแรงสูงสุด เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองจากอิทธิพลของปริมาณความเขม้ขน้ของเกลือใน
อากาศท่ีมีปริมาณมาก การกดักร่อนจะเกิดสม ่าเสมอทัว่ทั้งโครงสร้างทุกระดบัความสูง ผิว
เหลก็ดา้นท่ีหงายข้ึนและดา้นท่ีคว  า่ลงเกิดการกดักร่อนใกลเ้คียงกนั 

 
อตัราการกดักร่อนเฉล่ีย 

ขอ้มูลร้อยละของการกดักร่อนและอายกุารใชง้านของโครงสร้างเหลก็ ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจ ถูกน ามาหาความสัมพนัธ์โดยวธีิ least-square ผลท่ีไดแ้สดงในรูปท่ี 1 

 

                       
                                         รูปท่ี 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละของการกดักร่อนและอายกุารใชง้าน 



 

 

 
 

จาก รูปท่ี 1 จะเห็นวา่อตัราการกดักร่อนเฉล่ียของโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณา ท่ีอยู่
ในพื้นท่ีในเมืองมีค่าต ่าสุด ในขณะท่ีพื้นท่ีชายทะเลจะมีอตัราการกดักร่อนเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจาก
โครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาในพื้นท่ีในเมือง ไดรั้บการดูแลท่ีดีกวา่โครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณา
ในพื้นท่ีชานเมือง และพื้นท่ีชายทะเล นอกจากน้ีโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาในพื้นท่ีชายทะเล
ยงัไดรั้บอิทธิผลจาก ปริมาณความเขม้ขน้ของเกลือในอากาศท่ีมีปริมาณสูง ท าใหมี้อตัราการกดั
กร่อนเฉล่ียท่ีสูงกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ 
 
การเส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุด 

จาก การส ารวจยังพบว่ามีบางส่วนของโครงสร้างเหล็กป้ายโฆษณามีการ
เส่ือมสภาพ หรือมีความเสียหายรุนแรงมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ของโครงสร้าง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ กนัดงัน้ี 

 
1. ส่วนของโครงสร้างถูกปกคลุมดว้ยวชัพืช และไมเ้ล้ือย หรืออยู่ใกลก้บัตน้ไม ้เม่ือถูกฝน 
ช้ินส่วนโครงสร้างท่ีถูกปกคลุมดว้ยวชัพืช และ ไมเ้ล้ือย จะสะสมความช้ืนไดม้ากกว่าและนาน
กว่าบริเวณอ่ืน ท าให้เกิดการกดักร่อนท่ีรุนแรง นอกจากน้ีการเสียดสีกนัระหว่าง ช้ินส่วน
โครงสร้างและก่ิงไมย้งัท าใหสี้ท่ีใชป้้องกนัการกดักร่อนหลุดลอกออก ซึงเป็นเหตุใหเ้กิดการกดั
กร่อนท่ีรวดเร็วและรุนแรง แนวทางป้องกนัและแกไ้ขสามารถท าไดโ้ดยการเทคอนกรีตบริเวณ
พื้นใตโ้ครงสร้าง เหลก็ป้ายโฆษณา ควรออกตรวจและก าจดัวชัพืช ไมเ้ล้ือย และตดัก่ิงไมท่ี้ข้ึน
ปกคลุมหรืออยูชิ่ดกบัโครงสร้างเหลก็มากเกินไปออกอยา่ง สม ่าเสมอ 

 
 

 
 
                                             
 



 

 

 

                   
       

                                                            รูปท่ี 2. การกดักร่อนเน่ืองจากถูกปกคลุมดว้ยวชัพืช 
 
 
 
 

2. โครงสร้างตั้งอยูใ่นแอ่งน ้า ช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็ดา้นล่างท่ีชิดกบัน ้ าจะไดรั้บความช้ืนจาก
ไอระเหยของ น ้ าตลอดเวลา นอกจากน้ีหากเกิดฝนตกหนัก น ้ าในแอ่งน ้ าอาจเอ่อท่วม
โครงสร้างส่วนล่างได ้ท าให้โครงสร้างเหล็กส่วนล่างเกิดการกดักร่อนท่ีรุนแรง แนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขสามารถท าไดโ้ดยการไม่ออกแบบติดตั้งโครงสร้างเหล็กป้าย โฆษณาใน
แอ่งน ้ า หรือหากเล่ียงไม่ไดค้วรท าการถมแอ่งน ้ าบริเวณท่ีจะท าการติดตั้งโครงสร้างให้ สูง
เพียงพอท่ีน ้าในแอ่งน ้าจะไม่สามารถเอ่อท่วมถึงแลว้จึงท าการติดตั้งโครงสร้าง 

 
 
 



 

 

 
 

                   
 

                              รูปท่ี 3. การกดักร่อนเน่ืองจากโครงสร้างตั้งอยูใ่นแอ่งน ้า 
 
 

3. ออกแบบและติดตั้งช้ินส่วนโครงสร้างในลกัษณะท่ีท าให้เกิดการกกัขงัน ้ า หรือสะสมฝุ่ น
ละอองความช้ืนไดง่้าย ช้ินส่วนโครงสร้างท่ีสามารถกกัขงัน ้ า หรือสะสมฝุ่ นละอองความช้ืนได้
ง่าย จะเกิดการกดักร่อนท่ีรุนแรงและรวดเร็วถึงแมจ้ะมีการทาสีป้องกนัการกดักร่อน อย่างดีก็
ตาม 
4. การทาสีป้องกนัการกดักร่อนไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณจุดต่อ ท่ีจุดต่อของโครงสร้าง
เหลก็เป็นบริเวณท่ียากแก่การทาสี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณผิวสัมผสัระหว่างเหลก็โครงสร้าง
และแผ่นเหล็กปะกบั และท่ีสลกัเกลียว บริเวณท่ีไม่ ไดรั้บการทาสีก็จะเกิดการกดักร่อนอย่าง
รวดเร็ว แนวทางป้องกนัสามารถท าไดโ้ดยการทาสีป้องกนัการกดักร่อนท่ีสลกัเกลียว ช้ินส่วน
โครงสร้างบริเวณจุดต่อ และแผ่นเหลก็ปะกบัท่ีเจาะรูเรียบร้อยแลว้ใหท้ัว่ถึงก่อนการประกอบ
ติดตั้ง และเม่ือประกอบติดตั้งเรียบร้อยแลว้ควรทาสีทบัอีกคร้ัง 



 

 

 
5. มีตน้ไมข้ึ้นใตโ้ครงสร้างหรือข้ึนชิดกบัโครงสร้าง เม่ือตน้ไมมี้ขนาดใหณ่ข้ึนก็จะดนัให้
ช้ินส่วนโครงสร้างเกิดการบิดงอเสียหาย ได้ แนวทางป้องกนัท าไดโ้ดยไม่ติดตั้งโครงสร้าง
เหล็กป้ายโฆษณาใกลห้รือชิดกับ ตน้ไม้ และหมั่นตรวจสอบและก าจดัตน้ไม้ท่ีข้ึนบริเวณ
โครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาออกให ้หมด 

 

                                                      
   
                                                                    รูปท่ี 4. โครงสร้างบิดงอเสียหายเน่ืองจากตน้ไม ้
 
 

6. ฐานรากเกิดการทรุดตวั เม่ือฐานรากเกิดการทรุดตวักจ็ะส่งผลใหช้ิ้นส่วนโครงสร้างเกิดการ
บิดงอเสีย หายได ้การป้องกนัท าได้โดยการออกแบบและก่อสร้างฐานรากให้แข็งแรง ควร
หลีกเล่ียงการขดุดินบริเวณใกลฐ้านรากท่ีจะเป็นเหตุใหฐ้านรากเกิดการทรุดตวัได ้
 
 
 



 

 

 

                  
  
                                   รูปท่ี 5. โครงสร้างบิดงอเสียหายเน่ืองจากฐานรากทรุดตวั 
 
7. สีหลุดลอก เม่ือสีป้องกนัสนิมหลุดลอก ช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็จะเกิดการกดักร่อนอย่าง
รวดเร็ว แนวทางป้องกนัท าไดโ้ดยการเตียมพื้นผิวเหลก็ก่อนการทาสีให้แหง้ สะอาดปราศจาก
ฝุ่ น คราบน ้ามนัและส่ิงสกปรกต่างๆเพื่อใหสี้สามารถยดึเกาะผวิเหลก็ไดดี้  



 

 

 

       
 
                               รูปท่ี 6. การกดักร่อนท่ีจุดต่อเน่ืองจากสีหลุดลอก 
 
 
8. โครงสร้างถูกรถชน โครงสร้างจะเกิดความเสียหายมากทนัทีหากถูกรถชน แนวทางป้องกนั
สามารถท าไดโ้ดยการติดตั้งโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาใหห่้างจาก แนวถนน และหากจ าเป็นก็
ควรติดตั้งราวกนัชนคัน่ระหวา่งถนนและโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณา  
 
 



 

 

 
 

                             
                                       รูปท่ี 7. โครงสร้างเสียหายจากการถูกรถชน 
 
 



 

 

 
สรุป 
                   การเส่ือมสภาพของโครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณาสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 
ประเภทคือ การเส่ือมสภาพโดยทัว่ไปจากการกดักร่อนและการเส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุด 
การเส่ือมสภาพโดยทัว่ไปจากการกดักร่อนข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มของบรรยากาศโดยรอบ การ
เส่ือมสภาพรุนแรงเฉพาะจุดเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น การออกแบบและติดตั้งท่ีไม่ดี 
การขาดการบ ารุงรักษา การท่ีมีพืชข้ึนปกคลุมเป็นตน้ การท่ีจะใหโ้ครงสร้างเหลก็ป้ายโฆษณามี
อายกุารใชง้านท่ียาวนานนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้างท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม และท่ีส าคญัคือตอ้งมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
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