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 จากอดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศญีปุ่นถือไดว้า่เป็นประเทศทีเกิดภยัธรรมชาติ เนืองจากแผน่ดินไหว

ขึนบ่อยครังและเกิดขึนไดทุ้กจุดในประเทศ ดงัแสดงในรูปท ี1 เนืองจากสภาพทางธรณีวิทยาทีตงัอยูบ่นขอบ

ของแผน่เปลือกโลกหลายแผน่ อีกทงัประเทศญีปุ่นเป็นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 

ของโลก ดว้ยเหตุนีการป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดขึนต่อชีวิตและทรัพยสิ์นจึงเป็นสิงสาํคญัต่อการพฒันา

ประเทศ ตวัอยา่งเช่น การเกิดแผน่ดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์ ในวนัที 11 มีนาคม 2011 ทีมีชือวา่ Higashi-

Nihon ทาํใหเ้กิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 6-10 ลา้นลา้นบาท ซึงมากกวา่งบประมาณแผน่ดินของ

ประเทศไทยประมาณ 3-5 เท่าตวั ดว้ยเหตุนีในฐานะวศิวกรโยธา เราจะมีวิธีการใดทีจะช่วยลดความสูญเสีย

ดงักล่าว  

 

รูปท ี1 ขนาดและตาํแหน่งการเกิดแผน่ดินไหวในประเทศญีปุ่น (ขนาดสูงกวา่ 6 ริกเตอร์) 

ภายหลงัการเกิดแผน่ดินไหวในแต่ละครัง ผูเ้ชียวชาญและวิศวกรชาวญีปุ่นไดส้าํรวจสภาพความ

เสียหายทีเกิดขึนกบัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ เช่น อาคารบา้นเรือน โครงสร้างต่างๆ รวมถึงสะพาน



คอนกรีตเสริมเหลก็ พบวา่ รูปแบบการวบิติัของเสาคอนกรีตเสริมเหลก็เกิดขึนดว้ยกนั 3 ลกัษณะ ดงัแสดง

ในรูปท ี2 คือ 

1. การวบิัติเนืองจากแรงเฉือน (Shear Failure) ซึงสามารถแกไ้ขหรือปรับปรุงโครงสร้างดว้ยการเพิม
ความสามารถในการตา้นทานแรงเฉือน (Shear Strength Enhancement) 

2. การวบิัตเินืองจากการโก่งเดาะและการแตกหักของเหลก็เสริม (Bucking and Fracture of Rebar) 
ซึงสามารถแกไ้ขหรือปรับปรุงโครงสร้างดว้ยการเพิมความเหนียวใหก้บัโครงสร้าง (Ductility Enhancement 
or Confinement Effect) 

3. Rebar Cur-Off Plane ซึงสามารถแกไ้ขหรือปรับปรุงโครงสร้างดว้ยการเพิมความสามารถในการ
ตา้นทานแรงเฉือนและเพิมความเหนียวใหก้บัโครงสร้างควบคู่กนั (Ductility and Shear Strength 
Enhancement) 

 

 
a) Shear failure        b) Bucking and fracture of rebar  c) Rebar cur-off plane 

รูปท ี2 รูปแบบการวิบติัในเสาคอนกรีตเสริมเหลก็เนืองจากแผน่ดินไหว 

โดยทวัไปวิธีการซ่อมแซมและเสริมกาํลงัใหก้บัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ประกอบดว้ย 3 วิธี 

ดงัแสดงในรูปท ี3 คือ  

1. Reinforced Concrete Jacketing เป็นการเสริมกาํลงัโครงสร้างดว้ยวิธีการขยายขนาดหนา้ตดัใหก้บั

ชินส่วนของโครงสร้างทีตอ้งการซ่อมแซม  เช่น พืน คาน เสาและฐานราก โดยอาศยัคอนกรีตและเหลก็เสริม

เป็นตวัช่วยเพมิขยายหนา้ตดั เพือใหชิ้นส่วนดงักล่าวมีความสามารถในการรับนาํหนกัเพิมขึนหรือเพิมสติฟ

เนสใหก้บัโครงสร้าง โดยจะทาํการเพิมหนา้ตดัหรือขยายหนา้ตดัเฉพาะในตาํแหน่งทีมีการรับแรงสูงสุด เพือ

ไม่เป็นการเพมินาํหนกับรรทุกคงทีใหก้บัโครงสร้างมากเกินความจาํเป็นและเพือลดค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซม ความหนาเฉลียทีเพิมขึนประมาณ 250 มม. 



 
รูปท ี3 วิธีซ่อมแซมและเสริมกาํลงัใหก้บัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 

2. Steel Plate Jacketing เป็นการนาํแผน่เหลก็หรือเหลก็รูปพรรณ มายดึติดกบัโครงสร้างเดิมที

ตอ้งการเสริมกาํลงั เพือเสริมกาํลงัการรับแรงดดัและการรับแรงเฉือนใหก้บัชินส่วนนนัๆ การยดึติดกนั

ระหวา่งชินส่วนเหลก็กบัโครงสร้างเดิมซึงเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็นนั นิยมใชอี้พอ็กซีหรือมอร์

ตา้เป็นตวัประสาน นอกจากนนั หากตอ้งการเพิมความสามารถในการประสานกนัระหวา่งโครงสร้างอาจใช้

สลกัร่วมดว้ยกไ็ด ้ แต่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเจาะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เพือฝังสลกัไม่ให้

กระทบกบัเหลก็เสริมภายในทีมีอยูเ่ดิม โดยมีความหนาเฉลียทีเพิมขึนประมาณ 40 มม. อยา่งไรกต็ามการ

เสริมกาํลงัดว้ยวิธีนีมีขอ้เสียในเรืองของรอยเชือมระหวา่งแผน่เหลก็ทีนาํมาต่อกนั ซึงจะเป็นจุดอ่อนทีจะทาํ

ใหเ้หลก็นนัเกิดสนิม ดงันนัภายหลงัจากการเสริมกาํลงัใหก้บัโครงสร้างแลว้ ควรทาํการป้องกนัการสึก

กร่อนใหก้บัโครงสร้างเหลก็ทีใชใ้นการเสริมกาํลงัดว้ย 

 

3. Fiber Sheet Jacketing (Carbon/Aramid) การเสริมกาํลงัโครงสร้างดว้ยวิธีนี ในปัจจุบนันิยมใช้

วสัดุทีเรียกวา่ FRP (Fiber Reinforced Polymer) เป็นวสัดุเสริมกาํลงั เนืองจาก FRP เป็นวสัดุทีมี

ความสามารถในการรับแรงดึงสูง มีนาํหนกัเบา โดยขอ้ดีของวิธีนีคือ หนา้ตดัทีเพมิขึนนนับางมากเมือเทียบ

กบั 2 วิธีขา้งตน้ โดยมีความหนาเฉลียทีเพมิขึนประมาณ 10-20 มม. อีกทงัวสัดุทีใชมี้นาํหนกัเบาสามารถทาํ



การติดตงัโดยไม่ตอ้งอาศยัเครืองจกัรขนาดใหญ่ การเสริมกาํลงัโครงสร้างดว้ย FRP นนั สามารถเสริมกาํลงั

ไดท้งัในชินส่วน คาน เสา พนืและผนงั เป็นตน้ 

วธีิการพเิศษในการซ่อมแซมและเสริมกาํลงัเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ 

1. Steel Pipe Strut Method วิธีนีเป็นการเสริมกาํลงัใหก้บัเสาในกรณีทีมีเสาอยูใ่ตดิ้นไม่มากนกั โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างผนงักนัดินและขดุดินออกก่อน ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง 

โดยขนัตอนการเสริมกาํลงันนัจะตอกท่อเหลก็ลงไปใตดิ้นรอบๆ เสาทีตอ้งการเสริมกาํลงั จากนนัเท

คอนกรีตลงไปในท่อเหลก็ดงักล่าวและหล่อคานคอนกรีตเสริมเหลก็เพือรัดท่อเหลก็แต่ละท่อรอบเสา โดย

ไม่ตอ้งถอนท่อเหลก็ออก ในการตอกท่อเหลก็นนัจะตอกใหท่้อเหลก็ลงไปวางอยูบ่นฐานรากพอดี การเสริม

กาํลงัดว้ยวิธีนีเป็นการเพิมคุณสมบติัใหก้บัหนา้ตดัเสา นอกจากนนัส่วนของเสาทีอยูเ่หนือพืนดินจะทาํการ

เสริมกาํลงัดว้ยวิธี Reinforced Concrete Jacketing ต่อไป ดงัแสดงในรูปท ี4 

 

 

รูปท ี4 การเสริมกาํลงัวิธี Steel Pipe Strut Method 

 

2. Steel Sheet Pile Method วิธีนีเป็นการเสริมกาํลงัใหก้บัเสาในส่วนทีอยูใ่ตดิ้นหรือใตน้าํทีมีความลึก

ปานกลาง โดยไม่จาํเป็นตอ้งสร้างผนงักนัดินและขดุดินหรือสูบนาํออกก่อนเช่นเดียวกบัวิธี Steel Pipe Strut 

Method โดยขนัตอนการเสริมกาํลงันนัจะตอก Steel Sheet Pile ลงไปใตดิ้นรอบๆ เสาทีตอ้งการเสริมกาํลงั

ใหต่้อเนืองกนั จากนนัดูดดินหรือนาํออกจากช่องวา่งระหวา่งเสาและ Steel Sheet Pile ต่อจากนนัเทคอนกรีต



ลงไปในช่องวา่งดงักล่าว โดยไม่ตอ้งถอน Steel Sheet Pile  ออก บริเวณเสาทีอยูเ่หนือพืนดินจะทาํการเสริม

กาํลงัดว้ยวิธี Reinforced Concrete Jacketing ต่อไป ดงัแสดงในรูปท ี5 

 

 
รูปท ี5 การเสริมกาํลงัวิธี Steel Sheet Pile Method 

 

3. RC Formwork Unit Method วิธีนีเป็นการเสริมกาํลงัใหก้บัเสาในกรณีทีมีส่วนทีอยูใ่ตน้าํทีมีความ

ลึกมากๆ โดยขนัตอนการเสริมกาํลงันนัคลา้ยกบัวิธีการเสริมกาํลงัดว้ยวิธี Steel Sheet Pile Method เพียงแต่

เปลียนจาก Steel Sheet Pile เป็น แบบหล่อคอนกรีตเสริมเหลก็ (RC Formwork) ทีมีลกัษณะเป็นท่อนๆ  และ

เสาทีอยูเ่หนือนาํจะทาํการเสริมกาํลงัดว้ยวธีิ Reinforced Concrete Jacketing เช่นกนั ดงัแสดงในรูปท ี6 

 

 

รูปท ี6 การเสริมกาํลงัวิธี RC Formwork Unit Method 
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