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อาคารท่ีมีการใช้งานมานานและไม่ได้มีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง อาจมีการ
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  โดย ในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในแถบกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มกัพบการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเน่ืองจากปฏิกิริยาคาร์บอเนชนั ซ่ึง หากไม่ไดมี้
การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม สนิมของเหล็กจะเกิดเพิ่มมากข้ึน ท าให้
พื้นท่ีหนา้ตดัของเหล็กเสริมมีขนาดเล็กลง และน าไปสู่การสูญเสียก าลงัรับน ้ าหนกัและความ
ปลอดภยัของโครงสร้างได ้

การตรวจสอบสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอาจท าโดยตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual 
Inspection) เพื่อตรวจสอบรอยร้าวหรือการกะเทาะของคอนกรีตท่ีผวิหนา้เน่ืองจากการเกิดสนิม 
เหลก็ หรืออาจท าการตรวจสอบละเอียดมากข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบแบบไม่ท าลายหรือ ก่ึง
ท าลาย การเลือกเคร่ืองมือทดสอบผูใ้ช้จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ถึงแนวทางในการน าไปใช้ และ
ขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือทดสอบ เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลมาใชใ้นการประเมินผลให้แม่นย  าข้ึน ซ่ึง
บทความวจิยัน้ีไดน้ าเสนอกรณีศึกษาจากการตรวจสอบอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ในแถบ 
 



 

 

 
กรุงเทพฯและปริมณฑลจ านวน 18 อาคาร โดยเลือกอาคารท่ีมีมาตรฐานการออกแบบและการ
ควบคุมงานท่ีใกลเ้คียงกนั โดยอาคารท่ีน ามาตรวจสอบมีอายกุารใชง้านในช่วง 10-60 ปี 

การวางแผนการตรวจสอบ 
การตรวจสอบเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดจ้  าเป็นตอ้งมีการวางแผนท่ีเหมาะสม โดย

ควรมีการวางแนวทางในการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ และต าแหน่งทดสอบใหช้ดัเจน ซ่ึง
ในขั้นตอนน้ีอาจตอ้งมีการส ารวจอาคารต่างๆดว้ยสายตาอยา่งคร่าวๆ นอกจากน้ีการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญั ควรมีการเกบ็ขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ แต่ละต าแหน่งท่ีท าการทดสอบ
ควรเกบ็ขอ้มูลสภาพส่ิงแวดลอ้มในบริเวณท่ีท าการ ทดสอบ ลกัษณะโครงสร้าง รูปถ่าย 
ลกัษณะของรอยร้าว เป็นตน้ เพื่อใชป้ระกอบในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงในงานวจิยัน้ีไดน้ าเอา
ระบบการเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มูลมาใชด้งัแสดง ในรูปท่ี 1  
 

        
                                 รูปท่ี 1 ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลการทดสอบท่ีพฒันาข้ึน 
 



 

 

 

การตรวจสอบเบือ้งต้น 
จากการส ารวจเบ้ืองตน้โดยใชว้ธีิตรวจสอบดว้ยสายตา พบวา่ปัญหาการเกิดสนิม

ของเหลก็เสริมส่วนใหญ่มกัเกิดบริเวณชั้นใตด้าดฟ้าของ อาคารและบริเวณใตก้นัสาดหรือชั้น
ลอย ซ่ึงสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของแผน่กนัซึม ระบบระบายน ้าไม่มีการ
บ ารุงรักษาท าใหมี้น ้าขงั ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ส่วนในบริเวณอ่ืนๆท่ีพบมกัเกิดจากการมีระยะหุม้
เหลก็นอ้ยเกินไป 

                                             
 

          
   



 

 

 
รูปท่ี 2 การเกิดสนิมของเหลก็เสริมบริเวณฝ้าเพดานของชั้นบนสุดเน่ืองจากการ

เส่ือมสถาพของแผน่กนัซึม 
 

การตรวจสอบละเอยีด 
หลงัจากท่ีก าหนดต าแหน่งทดสอบและวางแผนขั้นตอนการทดสอบแลว้ ไดท้ าการ

ทดสอบดงัต่อไปน้ี 
 Cover meter เหมาะ ส าหรับใชต้รวจสอบโครงสร้างคอนกรีตวา่มีระยะหุม้เหลก็

เพียงพอหรือไม่ และมีความแปรผนัของระยะหุม้เหลก็มากนอ้ยเพียงใด และควรน าความลึกท่ี
วดัไดน้ี้มาเปรียบเทียบกบัความลึกของปฏิกิริยาคาร์บอเน ชัน จากการตรวจสอบพบว่าหลาย
ต าแหน่งท่ีท าการทดสอบท่ีมีปัญหาการเกิดสนิมมีระยะ หุ้มเหล็กต ่ากว่าเกณฑ์และระยะหุ้ม
เหล็กมีค่าน้อยกว่าความลึกของปฏิกิริยา คาร์บอเนชันท่ีท าการทดสอบ ส่งผลให้ Passive 
layer ท่ีหุม้ เหลก็ถูกท าลายและท าใหเ้กิดสนิมข้ึน นอกจากน้ีบางต าแหน่งพบว่ามีความแปรผนั
ของระยะหุม้เหลก็ค่อนขา้งมาก ซ่ึงอาจเกิดจากการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างท่ีไม่ดีพอ ขอ้
ควรระวงัในการทดสอบคือ ถา้คอนกรีตถูกหุ้มด้วยปูนฉาบและสี ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือ
ทดสอบจะมีค่าแตกต่างจากค่าท่ีวดัความลึกของเหล็ก เสริมในโครงสร้างจริงค่อนขา้งมาก 
ดังนั้นการใช้เคร่ืองมือ Cover Meter ทดสอบระยะหุ้มเหล็ก ควรทดสอบบนผิวคอนกรีต
โดยตรง นอกจากน้ีควรมีการสอบเทียบค่าระยะหุ้มเหล็กท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือ  Cover 
Meter กบัความลึกของเหลก็เสริมในโครงสร้างเพื่อใหไ้ดค่้าท่ีแม่นย  าข้ึน 

 Rebound hammer เหมาะ ส าหรับใช้ตรวจสอบความสม ่าเสมอของคอนกรีต 
โดยวธีิน้ีจะวดัค่าความแขง็ของผวิคอนกรีต ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกน าไปใชใ้นการบ่งช้ีถึงก าลงัอดัของ
คอนกรีต การทดสอบน้ีมีขอ้ควรระวงัส าหรับการทดสอบคอนกรีตท่ีคาร์บอเนต เน่ืองจากการ
สอบ เ ทียบในห้องป ฏิบัติ ก า รพบว่ าคอนก รีต ท่ีค า ร์บอ เนตแล้ว จะให้ ค่ า  Rebound 
Number เพิ่มข้ึนมาก ดังนั้นการใช้ค่า Rebound number ปรับแก้เป็นค่าก าลังอัดคอนกรีต
โดยตรงอาจไม่เหมาะสมนกั เพราะจะท าใหค้อนกรีตท่ีท าการทดสอบมีค่าก าลงัอดัท่ีสูงเกินจริง 

 



 

 

 
 Two-probe resistivity test และ Four-probe resistivity test เหมาะส าหรับใช้

ทดสอบความต้านทานไฟฟ้าบริเวณใกล้พื้นผิวคอนกรีต วิธีการทดสอบน้ีมักถูกใช้ควบคู่
กับ Half-cell potential เพื่อตรวจสอบโอกาสการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต 
โดยทัว่ไปถา้คอนกรีตมีความช้ืนท่ีผิวคอนกรีตต ่า เคร่ืองมือทดสอบ Two-probe resistivity 
test หรือ Four-probe resistivity test จะ แสดงค่าความตา้นทานไฟฟ้าบริเวณใกลพ้ื้นผิว
คอนกรีตสูง แสดงใหเ้ห็นวา่ปฏิกิริยาของสนิมเกิดไดย้าก ส่งผลใหเ้หลก็เสริมมีโอกาสเกิดสนิม
ต ่า รูปท่ี 2 (ดา้นซ้าย) แสดงการทดสอบ Two-probe resistivity จาก ผลการทดสอบอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 18 แห่งพบว่าคอนกรีตท่ีแห้งส่วนใหญ่จะให้ค่าความตา้นทานไฟฟ้า
บริเวณใกลพ้ื้นผิว คอนกรีตท่ีสูงมาก ในขณะท่ีคอนกรีตท่ีมีคราบช้ืนบางต าแหน่งพบว่ามีค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าบริเวณ ใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตท่ีค่อนขา้งต ่า แสดงใหเ้ห็นว่าบริเวณดงักล่าวมี
แนวโนม้การเกิดสนิมท่ีค่อนขา้งสูง ขอ้ควรระวงั จากการสอบเทียบในห้องปฏิบติัการพบว่า
คอนกรีตท่ีคาร์บอเนตจะใหค่้าความตา้น ทานไฟฟ้าบริเวณใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตเพิ่มข้ึนมาก ซ่ึง
จากการตรวจสอบอาคารด้วยสายตาพบว่าบางต าแหน่งท่ีเกิดการหลุดร่อนของ คอนกรีต
เน่ืองจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมนั้ น เม่ือน าเคร่ืองมือทดสอบResistivity มาท าการ
ตรวจสอบ พบว่าค่าความตา้นทานไฟฟ้าบริเวณใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตมีค่าค่อนขา้งสูง ดงันั้นการ
ท่ีใชเ้คร่ืองมือทดสอบ Resistivity เพียงอยา่งเดียว และพบว่าคอนกรีตมีค่าความตา้นทานไฟฟ้า
บริเวณใกลพ้ื้นผิวคอนกรีตท่ีสูง ยงัไม่อาจสรุปไดว้่าคอนกรีตบริเวณท่ีท าการทดสอบมีโอกาส
เกิดสนิมต ่า ซ่ึงวศิวกรผูใ้ชเ้คร่ืองมือทดสอบ Resistivity ควรระวงัในการประมวลผล 

 ความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชนั เหมาะส าหรับตรวจสอบว่า Passive layer ของ 
เหล็กเสริมมีโอกาสถูกท าลายหรือไม่ ซ่ึงถา้ค่าความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชันท่ีอ่านไดมี้ค่า
ใกลเ้คียงหรือมากกว่า กบัระยะหุ้มเหล็ก แสดงว่า Passive layer ของเหล็กเสริมมีโอกาสถูก
ท าลาย และเหลก็เสริมของคอนกรีตบริเวณท่ีท าการทดสอบมีโอกาสเกิดสนิมข้ึน การทดสอบ
อาจท าโดยเจาะเขา้ไปในโครงสร้างคอนกรีต และพ่นสารละลาย Phenolphthalein ลงไป และ
วดัความลึกของคอนกรีตท่ีเปล่ียนจากสีชมพหูรือสีม่วงเป็นไม่มีสี ผลการทดสอบโดยรวมแสดง
ในรูปท่ี 3 ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าความลึกของคาร์บอเนชันมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามอายุอาคารท่ี 
เพิ่มข้ึน ความลึกของคาร์บอเนชนัยงัพบวา่ข้ึนกบัสภาพพื้นผวิคอนกรีต อาทิเช่น การทาสี มี 



 

 

 
แนวโน้มท าให้ความลึกของคาร์บอเนชันลดลง เป็นตน้ ดงันั้นการวดัความลึกเน่ืองจากคาร์
บอเนชนัควรระบุรายละเอียดสภาพพื้นผิว คอนกรีตให้ชดัเจนเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
นอกจากน้ียงัพบว่าบางต าแหน่งมีค่าความลึกคาร์บอเนชันสูงผิดปกติ เช่น อาคารท่ีมีอายุ
เพียง 11 ปี บางต าแหน่งมีความลึกคาร์บอเนชนัเกือบ 30 มิลลิเมตร ในขณะท่ีท าการทดสอบ
บริเวณใกลเ้คียงกนัพบว่ามีความลึกคาร์บอเนชนัเพียง 10 มิลลิเมตร ดงันั้นควรท าการทดสอบ
ร่วมกบัวธีิการทดสอบอ่ืนๆ อาทิเช่น ท่ีต  าแหน่งดงักล่าวซ่ึงมีค่าความลึกคาร์บอเนชนัสูงผิดปกติ 
เม่ือท าการทดสอบร่วมกบัความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณใกลผ้ิวคอนกรีตพบว่ามี โพรง
ภายในคอนกรีต อาจเกิดจากการบดอดัคอนกรีตบริเวณเหลก็เสริมระหว่างการก่อสร้างไม่ดีพอ 
ข้อ ค ว ร ร ะ วัง ใ นก า รทดสอบ  ค ว รท า ค ว า มส ะอ า ดบ ริ เ วณ ท่ี ทดสอบ ก่ อนพ่ น
สารละลาย Phenopthalein เพื่อ ไม่ให้ฝุ่ นจากการเจาะท่ีติดบนผิวคอนกรีตรบกวนการอ่านค่า 
นอกจากน้ีแต่ละบริเวณท่ีท าการทดสอบ ควรมีการวดัค่าความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชนัหลาย
ต าแหน่งเพื่อให้การทดสอบมี ความแม่นย  าข้ึน เน่ืองจากคุณภาพคอนกรีตของโครงสร้างจริง
อาจไม่สม ่าเสมอ ส่งผลให้ความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชันอาจมีค่าแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  
 

   
  รูปท่ี 3 ความลึกเน่ืองจากคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีท าการทดสอบ  



 

 

 
 

 ความ สามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีต เหมาะส าหรับใชต้รวจสอบ
โพรงภายในคอนกรีต หรือความต่อเน่ืองของโพรงภายในคอนกรีต โดยท่ีถ้าคอนกรีตมี
ความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีตสูง แสดงว่าคาร์บอนไดออกไซดมี์โอกาสแพร่
เขา้ไปในในคอนกรีตไดเ้ร็ว นอกจากน้ีความช้ืนและออกซิเจนมีโอกาสท่ีจะท าปฏิกิริยากบั
เหล็กแลว้เกิดเป็น สนิมข้ึนไดง่้าย การทดสอบอาจท าโดยเจาะรูเขา้ไปในคอนกรีต จากนั้นใช้
เคร่ืองมือทดสอบความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผวิคอนกรีตท าการดูด อากาศออกจากรูจน
มีความดันต ่ากว่าความดันบรรยากาศ จากนั้ นจึงหยุดดูดอากาศและท าการวดัอัตราการ
เปล่ียนแปลงความดันท่ีเกิดข้ึน ภายในรูซ่ึงเกิดจากการท่ีอากาศภายนอกพยายามไหลผ่าน
คอนกรีตเข้ามาในรู วิธีการทดสอบน้ีใช้เวลาในการติดตั้ งและทดสอบไม่เกิน 5 นาที รูป
ท่ี 4 แสดง การติดตั้ งเพื่อทดสอบความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีต ผลการ
ทดสอบพบว่าต าแหน่งท่ีมีรอยร้าว มีโพรงภายในคอนกรีต หรือมีรอยต่อระหว่างปูนฉาบกบั
คอนกรีตส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง จะใหค่้าความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิวคอนกรีตสูงมาก 
ในขณะท่ีคอนกรีตทัว่ไปท่ีมีคุณภาพดีจะใหค่้าความสามารถซึมซาบอากาศบริเวณผิว คอนกรีต
อยูใ่นเกณฑดี์ การทดสอบน้ีเหมาะส าหรับใชท้ดสอบร่วมกบัวธีิการทดสอบอ่ืนๆ  
 

                                       
                          รูปท่ี 4 การติดตั้งเพื่อทดสอบความสามารถในการซึมซาบอากาศ 
 



 

 

 
 Half-cell potential เหมาะส าหรับทดสอบโอกาสการเกิดสนิม และการทดสอบ Linear 

polarization เหมาะส าหรับทดสอบอัตราการเกิดสนิม ตัวอย่างการทดสอบดังแสดงในรูป
ท่ี 5 ซ่ึงการทดสอบ Half-cell potential เป็น การทดสอบการเกิดสนิมท่ีมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยปลายดา้นหน่ึงตอ้งมีการต่อสายไฟเขา้กบัเหล็กเสริมในคอนกรีตท่ีท าการวดั 
ในขณะท่ีปลายอีกดา้นต่อเขา้กบั Electrode ซ่ึงทาบอยูบ่นผิวคอนกรีต ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการวดั 
โดยท่ีถา้ค่า Half-cell potential มีค่ายิง่ต  ่าแสดงใหว้่าบริเวณดงักล่าวมีโอกาสเกิดสนิมสูงส่วน
การทดสอบ Linear polarization นั้นเป็นการวดัอตัราการเกิดสนิมโดยตรง ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลา
ในการทดสอบนานกวา่การทดสอบ Half-cell potential และชุดอุปกรณ์ทดสอบมีราคาแพงกว่า
ชุดทดสอบ Half-cell potentialค่อนขา้งมาก การทดสอบ Linear polarization เหมาะส าหรับใช้
ในการยนืยนัต าแหน่งของการเกิดสนิม ซ่ึงถา้ Linear polarization แสดงค่า Corrosion current 
density ท่ีสูงแสดงว่าบริเวณคอนกรีตเสริมเหล็กดงักล่าวมีอตัราการเกิดสนิมท่ีสูง จากผลการ
ทดสอบอาคารทั้ ง 18 แห่งพบว่าค่า Half-cell potential ท่ีมีค่าต ่าควบคู่กับค่า Linear 
polarization ท่ี มีค่าสูงแสดงถึงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมท่ีชัดเจน สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบสนิมเหลก็ของเหลก็เสริมดว้ยสายตาของบริเวณดงักล่าว ขอ้ควรระวงัในการทดสอบ 
ควรมีการตรวจสอบความต่อเน่ืองของเหลก็เสริมก่อนการทดสอบ ต าแหน่งท่ีท าการทดสอบไม่
ควรมีความตา้นทานทางไฟฟ้าของเหล็กเสริมบริเวณท่ีท า การทดสอบมากเกินไป และควร
ตรวจสอบขั้ วของเคร่ืองมือท่ีท าการทดสอบ เพื่อไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลยอ้ยกลับ 
นอกจากน้ีจากการสอบเทียบในหอ้งปฏิบติัการพบว่าคอนกรีตท่ีคาร์บอเนต และคอนกรีตท่ีช้ืน
มีผลต่อค่า Half-cell potential และค่า Linear polarization ท่ีวดัไดค่้อนขา้งมาก ดงันั้นการวดั
ค่า Half-cell potential และค่า Linear polarization ควรน าปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มมาร่วมใน
การประมวลผลดว้ย เพื่อให้การประเมินความเป็นสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมี
ความแม่นย  าข้ึน 

 
 
 
 



 

 

 

           
     

              
 

     รูปท่ี 5 การทดสอบ Half-cell potential (ซา้ย) และการทดสอบ Linear polarization (ขวา) 
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ในการเก็บ ขอ้มูลท่ีดี การส ารวจดว้ยสายตาเบ้ืองตน้จะช่วยในการก าหนดต าแหน่งทดสอบได ้
จากการตรวจสอบอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ในช่วงอาย ุ10 – 60 ปี พบการเกิดสนิมของอาคาร
ตลอดช่วงท่ีท าการทดสอบ การใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ
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