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1. บทน า 

ในกระบวนการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ส่ิงส าคญัประการแรกท่ีควรพึงพิจารณา 
คือความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการประเมินสภาพคอนกรีตท่ีถูกตอ้ง รวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อ
การซ่อมแซมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพความเสียหายทีเกิดข้ึนจริง ด้วยเหตุน้ีการตีความ
วเิคราะห์สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวจึงเป็นหน่ึงในประเดน็หลกัท่ีส าคญั เน่ืองจากลกัษณะความ
เสียหายท่ีพบเห็น อาจไม่เก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้การซ่อมแซมโครงสร้าง
เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ตรงประเด็น และส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบติัในเวลาต่อมา [1] 
ประเภทของรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างอาคาร โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ไดแ้ก่ รอยแตกร้าวท่ียงัมีการขยายตวั และรอยแตกร้าวท่ีหยดุการขยายตวัแลว้ ซ่ึงรูปแบบรอย
ร้าวในโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไป สามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 1 

 

 



 

 

 

                                                 

 

ส าหรับการตรวจสอบรอยร้าว เพื่อการพิจารณาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง 
ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลเป็นอีกหน่ึงขั้นตอนท่ีมีความส าคญั โดยมีรายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี 
1.  ต าแหน่งรอยร้าว 
2. รูปแบบรอยแตก 
3. ความกวา้งรอยร้าว 
4. อายรุอยร้าว 
5. การพิจารณาประเภทรอยร้าว(เป็นรอยร้าวท่ีหยดุการเคล่ือนตวัแลว้/ยงัไม่หยดุการเคล่ือน   

ตวั) 
จากขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ี จะท าให้ผูป้ระเมินปัญหารอยร้าวไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทราบ

ระดบัความอนัตรายของรอยแตกร้าว รวมไปถึงการเลือกวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวท่ีมีความ
เหมาะสม 

ภาพท่ี 1   การจ าแนกประเภทรอยร้าว 



 

 

 

โบราณสถานคือสถานท่ีเก่าแก่ และเต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรม ประเพณี ตลอด
จนถึงแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ท่ีเหล่าบรรพชนไดด้ ารงรักษา และสืบทอดเจตนา จาก
รุ่นสู่รุ่นมาจนถึงยคุปัจจุบนั แต่เน่ืองดว้ยยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหเ้ราเห็นความส าคญัของ
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลดลง โบราณสถาน วดัวาอารามต่างๆเร่ิมถูกทอดท้ิงใหร้กร้างไปพร้อมๆกบัการ
เส่ือมสภาพตามกาลเวลา โครงสร้างโบราณสถานจึงเป็นโครงสร้างเก่าท่ีมีความอ่อนแอ เกิด
ความเสียหายไดง่้ายและมีความรุนแรงมากกว่าโครงสร้างอาคารทัว่ไป ดงันั้น การประเมิน
ความกวา้งรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน จึงควรมีความเฉพาะตัวสูงและมี
ลักษณะแตกต่างจากการประเมินความกวา้งรอยแตกในโครงสร้างอาคารทั่วไป โดยน า
มาตรฐานการตรวจวดัความกวา้งรอยแตกร้าวโครงสร้างอาคารในปัจจุบนัในรูปแบบต่างๆ มา
ท าการวเิคราะห์ เปรียบเทียบกบัแนวโนม้ความเสียหายจริงของโครงสร้างโบราณสถาน 

2. ปัจจัยทีก่่อให้เกดิรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างคอนกรีต 

 ปัญหารอยร้าวเป็นปัญหาส าคญัท่ีเกิดควบคู่กบัโครงสร้างคอนกรีตอยู่เสมอ [2]  

เน่ืองจากคอนกรีตจะมีปัญหาในส่วนของการรับแรงดึงเป็นหลกั เพื่อการจ าแนกชนิดและ

สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวท่ีชดัเจน จึงจดัจ าแนกชนิดและสาเหตุการเกิดรอยร้าวไดด้งัแสดงใน

ภาพท่ี 2  

                                

ภาพท่ี 2   ปัจจยัการเกิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 



 

 

 

โดยรอยร้าวทั้ง 4 ประเภทน้ี บ่งช้ีสภาพความมัน่คงแขง็แรงของโครงสร้างแตกต่าง

กนั โดยรอยร้าวท่ีควรได้รับการพิจารณาปัญหาเป็นพิเศษ ได้แก่ รอยร้าวท่ีเกิดจากการรับ

น ้ าหนกัไม่ได ้และรอยร้าวท่ีเกิดจากการทรุดตวัของฐานราก เน่ืองจากรอยร้าวทั้ง 2 ประเภทน้ี 

อาจส่งผลต่อความมัน่คงแขง็แรงของโครงสร้างอาคารในภายหลงัได ้ 

 

 รอยร้าวทีเ่กดิจากโครงสร้างรับน า้หนักไม่ได้ 

 รอยร้าวประเภทน้ีเป็นรอยร้าวท่ีเกิดในโครงสร้างหลกัขององคอ์าคารเกิดภาวะรับ

น ้าหนกัไม่ได ้โดยสาเหตุเกิดจาก 

 หนา้ตดัมีขนาดเลก็เกินไป 

 วางเหลก็เสริมผดิต าแหน่ง 

 ใชง้านน ้าหนกับรรทุกเกินกวา่ท่ีออกแบบไว ้ซ่ึงลกัษณะความเสียหายเป็น 3 ลกัษณะ   

ไดแ้ก่ 

 

 

เสา  เม่ือโครงสร้างรับน ้ าหนกัไม่ไดจ้ะเกิดการแอ่นตวั รอยร้าวจะเกิดบริเวณช่วง

กลางใตท้อ้งคานและจะลามออกทั้งสองขา้ง มีลกัษณะเป็นรูปตวั U 

คาน   เม่ือโครงสร้างรับน ้ าหนกัไม่ไดจ้ะเกิดการโก่งตวั รอยร้าวจะเกิดบริเวณดา้น
ใดดา้นหน่ึงหรือสองดา้นติดกนับริเวณดา้นท่ีโก่งจะเกิดรอยแตกร้าวเน่ืองจากรับแรงดึงส่วน
ดา้นท่ีไม่โก่งจะไม่เกิดรอยแตกร้าวเน่ืองจากได ้รับแรงอดั 

 
 



 

 

 
พืน้  เม่ือโครงสร้างรับน ้ าหนกัไม่ไดจ้ะเกิดการแอ่นตวั จะพบรอยแตกร้าวบริเวณ

ขอบพื้นใกลค้านหรือเหนือคาน ลกัษณะรอยแตกเป็นเส้นขนานกบัความยาวของคาน เม่ือพื้น
เกิดการแอ่นตวัมากข้ึนท าใหเ้กิดรอยแตกมากข้ึน 

                                                    
                                                                 ภาพท่ี 3   ปัญหาท่ีเกิดจากการรับน ้าหนกัไม่ได ้

รอยร้าวทีเ่กดิจากฐานรากเกดิการทรุดตัว 

 โดยปกติเสาต าแหน่งท่ีฐานรากเกิดการทรุดตวัจะไม่เกิดรอยแตกร้าว เน่ืองจากเกิด

การทรุดตวัตามกนั แต่เสาบริเวณอ่ืนๆจะถูกร้ังใหเ้กิดการโก่งงอ เม่ือเสาโก่งงอจะก่อใหเ้กิดรอย

แตกร้าว โดยรอยแตกร้าวจะมีลกัษณะเส้นเป็นปลอ้งๆ ปลายของรอยร้าวช้ีไปในทิศทางท่ีฐาน

รากเกิดการทรุดตวั  

 นอกจากน้ี ปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงคือ รอยร้าวท่ีเกิดจากการหดตัวของ

คอนกรีต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การหดตวัแบบแหง้ (Drying Shrinkage) ของคอนกรีต [3]  

การหดตัวแบบแห้ง (Drying Shrinkage Crack) 
 

การพิจารณาดา้นความปลอดภยัขององคอ์าคารตอ้งอาศยัขอ้สังเกตเก่ียวกบัลกัษณะ

รูปร่างและองค์ประกอบอาคารต่างๆ ทั้งในส่วนของการบิดเบ้ียว การแอ่นตวั โดยเฉพาะใน

โครงสร้างอาคาร รอยแตกร้าวจะเป็นสัญญาณส าคญัท่ีสามารถจ าแนกสาเหตุสาเหตุเบ้ืองตน้ 



 

 

 

ของการเกิดปัญหาได ้ลกัษณะและสาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถบ่งช้ี

ท่ีมาของปัญหาในเบ้ืองต้น และสามารถด าเนินการแกไ้ขได้อย่างทนัท่วงที โดยเฉพาะใน

โครงสร้างท่ีมีพื้นท่ีผิวสัมผสักบัอากาศมาก ๆ เช่น พื้น หรือ ก าแพง จะมีโอกาสการเกิดการ

แตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัแบบแหง้ มากกวา่คอนกรีตโครงสร้างทัว่ๆไป  

สาเหตุหลกัการเกดิรอยแตกร้าว 

       2.1.1   การสูญเสียน ้าของคอนกรีต (Capillary Water Loss) การสูญเสียน ้ า

ของคอนกรีตเป็นสาเหตุท าใหค้อนกรีตเกิดการหดตวั โดยกลไกการหดตวัของคอนกรีตนั้นเกิด

จากน ้ าท่ีเติมเตม็อยูภ่ายในช่องว่างของคอนกรีต (Capillary Pore) เกิดการระเหยออก เน่ืองจาก

สภาวะแวดลอ้มท่ีรุนแรง ได้แก่อุณหภูมิท่ีสูง หรือความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีต  ่า ท า ให้เกิด

ปรากฏการณ์แรงตึงผวิในช่องวา่งคาปิลลาร่ี (Capillary Surface Tension) จึงท าใหค้อนกรีตท่ีอยู่

โดยรอบช่องวา่ง Capillary นั้นเกิดการอดัตวัเขา้มาเน่ืองจากการรักษาสมดุลของแรง เป็นสาเหตุ

ท าใหค้อนกรีตเกิดการหดตวั 

                              

                                                                        ภาพท่ี 4  การระเหยของน ้าในช่อง Capillary 



 

 

 

                                                                          

                                                                   ภาพท่ี 5 แรงดึง Capillary ท าใหค้อนกรีตหดตวั 

 

       2.1.2   การเกิดการยึดร้ัง (Restraint) โดยปกติแลว้การเกิดการหดตวัของ

คอนกรีตเพียงอยา่งเดียวนั้น ไม่สามารถท าใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวได ้เน่ืองจากถา้คอนกรีต

เกิดการหดตวัแบบอิสระจะไม่มีการเกิดแรงดึงภายในเกิดข้ึน จึงไม่มีการแตกร้าวจากการหดตวั 

แต่ในการใชง้านในชีวติจริง เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีคอนกรีตจะไม่มีการยดึร้ังเกิดข้ึน ทั้งน้ี การยดึร้ัง

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

                      

                              ภาพท่ี 6 คอนกรีตหดตวัแบบอิสระ 



 

 

 

         2.1.2.1   การยึดร้ังภายใน (Internal Restraint) การยดึร้ังภายในเกิดจากการ

หดตวัภายในท่ีไม่เท่ากนัของคอนกรีต เช่น คอนกรีตท่ีมีความหนามากๆ อตัราการสูญเสียน ้ าท่ี

ผวินอกกบัภายในคอนกรีตไม่เท่ากนั เป็นเหตุใหค้อนกรีตเกิดการยดึร้ังภายในเกิดข้ึน ท าใหเ้กิด

แรงดึงข้ึนในคอนกรีตและส่งผลใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวในท่ีสุด นอกจากน้ีการออกแบบ

เหลก็เสริมท่ีมีปริมาณมากเกินไป และไม่เหมาะสม กเ็ป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้อนกรีตเกิดการ

แตกร้าวเน่ืองจากการยดึร้ังภายในอีกดว้ย 

                                                                       

                                    

                                                                      

                                                          ภาพท่ี 7  กลไกการแตกร้าวจากการยดึร้ังภายใน (เหลก็เสริม) 
 

   2.1.2.2 การยึดร้ังภายนอก (External Restraint) การยดึร้ังภายนอก เกิดจากการ

หดตวัของโครงสร้างของคอนกรีต แลว้มีการยึดหรือค ้ าไวด้ว้ยโครงสร้างคอนกรีตอ่ืนหรือ

โครงสร้างประเภทอ่ืน เช่น เหลก็รูปพรรณ โดยลกัษณะการยดึร้ังประเภทน้ี ไดแ้ก่ ก าแพง

คอนกรีตท่ีอยูร่ะหวา่งเสาหรือ พื้นคอนกรีตท่ีอยูร่ะหวา่งคานขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงการยดึร้ัง 



 

 

 

ภายนอกน้ีก็เป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวเน่ืองมาจากการหดตวัแบบแห้ง

เช่นกนั 

                                                                         

                                                          ภาพท่ี 8 กลไกการเกิดรอยแตกร้าวจากการยดึร้ังภายนอก 

ดงันั้นการเกิดการแตกร้าวเน่ืองมาจากการหดตวัแบบแหง้ของคอนกรีต จึงเกิดจาก
คอนกรีตหดตวัเน่ืองมาจากการสูญเสียน ้ าประกอบกบัมีการยดึร้ังเกิดข้ึน จากกลไกดงักล่าว จะ
ท าใหค้อนกรีตเกิดหน่วยแรงดึงภายใน (Tensile Stress) เม่ือหน่วยแรงดึงภายในมากกว่า ก าลงั
รับแรงดึงของคอนกรีต (Tensile Strength) จะส่งผลใหค้อนกรีตเกิดการแตกร้าวเกิดข้ึน และจะ
ท าใหโ้ครงสร้างเกิดความเสียหายในภายหลงัได ้

3. ปัจจัยทีก่่อให้เกดิรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน 

โบราณสถานในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้ว ัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นวัสดุ

ธรรมชาติ ท่ีถูกประดิษฐ์คิดคน้ตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีต ดว้ยกาลเวลาท่ียาวนาน 

ประกอบกบัปัจจยัทางธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหโ้บราณสถานเกิดการช ารุดทรุดโทรม

มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจถึงสาเหตุและสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของโบราณสถาน [4] ปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดรอบแตกร้าวในโครงสร้างโบราณสถาน ประกอบดว้ย 

 



 

 

 

ลกัษณะภูมอิากาศ 

มีอิทธิพลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภูมิอากาศ

แบบร้อนช้ืน ซ่ึงมีคุณลกัษณะเฉพาะคือมีความช้ืนสูงเกือบตลอดปี เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของ

วชัพืช จุลินทรีย์ท่ีค่อยๆกัดกร่อนโบราณสถานอย่างช้าๆ ส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของ

โบราณสถานมาก 
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3.2  ความช้ืนหรือน า้ 
เป็นตน้เหตุการณ์เส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวตัถุเกือบทุกชนิด ทั้งใน

รูปของไอน ้าในบรรยากาศ หรือน ้ าใหดิ้น โดยน ้ าหรือความช้ืนจะเป็นตวักลางปฏิกิริยาระหว่าง

วตัถุและส่ิงแวดลอ้ม โดยจะเกิดปฏิกิริยา Ionization, oxidation และ hydrolysis นอกจากน้ีน ้ายงั

สามารถเป็นตัวท าละลายวตัถุต่างๆได้ ด้วยเหตุน้ีโครงสร้างโบราณสถานในส่ิงแวดล้อม

ลกัษณะน้ีจึงเส่ือมสภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว กาวหรือวสัดุเช่ือมประสานสามารถเส่ือมสภาพและ

อ่อนตัว ท าให้เกิดคราบและเส่ือมสภาพได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทาง

อุณหภูมิจะส่งผลใหโ้บราณสถานเกิดการเส่ือมสภาพเร็วข้ึน โดยเฉพาะในโครงสร้างอิฐ, หิน, 

ปูน ฯลฯ ท าใหเ้กิดแรงดนัภายในเน้ือวสัดุท าใหว้สัดุสามารถแตกเป็นเส่ียงๆได ้



 

 

 

3.3 แสงแดด 
แสงแดดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเส่ือมสภาพของอินทรียวตัถุ เน่ืองจาก

แสงแดดมีรังสีท่ีมีช่วงความยาวคล่ืนสั้ นโดยเฉพาะรังสีอุลตราไวโอเลทซ่ึงมีพลงังานสูงมาก

พอท่ีจะท าใหเ้กิดพนัธะ(Bond) ระหวา่งอะตอมแตกออกได ้ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีโฟโตเ้คมิคลั 

(Photochemical reaction) ซ่ึงยงัผลให้อินทรียว์ตัถุโดยเฉพาะสียอ้ม สีทาบ้าน สามารถ

เส่ือมสภาพไดอ้ย่างรวดเร็วและสังเกตเห็นไดอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีออกซิเจน

และความช้ืนร่วมดว้ย จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนสีจากลกัษณะสีขาวเป็นสีเหลืองๆ 
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3.4 ก๊าซพษิจากแหล่งอตุสาหกรรม 
บริ เวณ ท่ีอยู่ ใ กล้ เ คี ย งกับแห ล่ง อุตสาหกรรม  มักจะประกอบด้วย ก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซ่ึงก๊าซเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของ

โบราณสถานอย่างยิ่ง โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เม่ือรวมตวักบัไอน ้ าในบรรยากาศ จะเกิด

กรดคาร์บอนิค (Carbonic acid) ในขณะท่ีก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ะรวมตวักบัน ้าเป็นกรดซลั 



 

 

 

ฟูรัส (Sulphurous acid) เม่ือถูกออกซิไดส์จะเกิดกรดซลัฟูริค (Sulphuric acid) กรดเหล่าน้ีท าให้

วสัดุทุกชนิดสามารถเส่ือมสภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงสร้างโบราณสถานท่ีใชว้สัดุ

ก่อท่ีประกอบดว้ยหินคาร์บอเนตเป็นองคป์ระกอบกรดเหล่าน้ีจะค่อยๆละลายคาร์บอเนตจนท า

ใหโ้ครงสร้างโบราณสถานเส่ือมสภาพ ขาดความแขง็แรง นอกจากน้ีบริเวณพื้นผวิภายนอกของ

โบราณสถานยงัจะเกิดการสึกกร่อน ก่อใหเ้กิดคราบเป้ือนของกรดเกลือ ซ่ึงกรดเกลือน้ีจะเป็น

ตวัการส าคญัท่ีสามารถกดักร่อนวสัดุไดทุ้กชนิด แมก้ระทัง่โลหะท่ีแขง็แรง แมว้่ากรดเกลือจะมี

ความเขม้ขน้เล็กนอ้ย แต่หากเกิดเหตุการณ์เดิมซ ้ าๆในระยะยาว จะท าใหโ้บราณสถานเกิดการ

เส่ือมสภาพไปอยา่งถาวร 

3.5 กรด ด่าง เกลอื 
กรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีอ่ืนๆท่ีปะปนในบรรยากาศในรูปของไอน ้ า รวมไปถึง

น ้ าใตดิ้น ลว้นมีผลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน เน่ืองจากสารเคมีเหล่าน้ี อยูใ่นสถานะ

พร้อมท าปฏิกิริยาตลอดเวลา หากมีความช้ืนร่วมอยูด่ว้ย ปฏิกิริยากจ็ะสามารถเกิดไดเ้ร็วข้ึน [5] 

กรดเกลือหลายชนิดสามารถดูดความช้ืนไดเ้ม่ือมีอุณหภูมิสัมพทัธ์เปล่ียนแปลง  เม่ือความช้ืน

สัมพทัธ์สูง เกลือจะดูดความช้ืนจากบรรยากาศและคายออก แต่เม่ือความช้ืนลดลง น ้ าจะค่อยๆ

เกิดการระเหย ท าให้สารละลายเขม้ขน้จบัตวักนัเป็นผลึกเกลืออยูใ่นบริเวณช่องว่างนั้น ขนาด

ของผลึกจะขยายเพิ่มจนเกิดการกระเทาะหรือดันให้วตัถุกระเทาะออก โดยเกลือท่ีมีผลต่อ

โครงสร้างโบราณสถาน ไดแ้ก่ โซเดียมคลอไรด ์โซเดียมซลัเฟต และโซเดียมคาร์บอร์เนต ซ่ึง

ผลึกเกลือเหล่าน้ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เม่ือมีอนุภาคฝุ่ นละอองเขา้มาร่วมกบัผลึกนั้นดว้ย 

โดยฝุ่ นละอองสามารถสะสมความช้ืนไวบ้ริเวณผิวหนา้ของวตัถุไดดี้ ท าใหผ้ลึกเกลือทวีความ

รุนแรงมากข้ึน 

 



 

 

 

3.6 วชัพชื 
วชัพืช พืชชั้นต ่า  จุลินทรีย ์จะมีผลอย่างมากต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน 

โดยเฉาพะในเขตอากาศร้อนช้ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากภูมิอากาศท่ีเออ านวยต่อการเจริญเติบโตของ

วชัพืช ท าใหว้ชัพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี้ โดยเฉาพะในส่วนของรากท่ีท าหนา้ท่ีชอนไชเพื่อ

เกาะยึดและดูดซึมสารอาหาร เม่ือวชัพืชเหล่าน้ีเจริญเติบโตบนโบราณสถาน เหล่ารากพืช

ทั้งหลายกจ็ะท าหนา้ทีเสมือนล่ิมท่ีท าใหเ้น้ือวสัดุก่อเกิดการแตกร้าว หลุดกะเทาะ ยิง่หากเป็น

รากของพืชขนาดใหญ่ อาจท าให้โบราณสถานเกิดการทรุด เอียงตวั หรือพงัทลายได ้เม่ือพืช

เหล่านั้นตายลง ก็จะกลายเป็นอาหารแก่พืชอ่ืนๆ และอมน ้ าไวม้าก ท าให้โบราณสถานอยู่ใน

สภาพช้ืนแฉะ เกิดการสึกกร่อนไดง่้าย จุลินทรียท่ี์พบบนโบราณสถาน ไดแ้ก่ มอส สาหร่าย ไล

เคน รา แบคทีเรียต่างๆ เป็นตน้ 
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4. วธิีการวดัขนาดรอยแตกร้าวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หลกัการประเมนิความกว้างรอยแตกร้าว ตามมาตรฐาน PCA 
 [6] กระบวนการวดัรอยร้าวคอนกรีต จดัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัส าหรับการ

ตรวจสอบรอยร้าวเพื่อการซ่อมแซมคอนกรีตท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้น 
ประกอบดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งอาคาร, รูปแบบรอยร้าว, ความยาวรอยร้าว, ความกวา้งรอยร้าว, อายุ
ของรอยร้าวท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการพิจารณารอยร้าวว่าเป็นรอยร้าวท่ีหยุดการเคล่ือนตวัแลว้
(Dormant) หรือเป็นรอยร้าวท่ียงัไม่หยุดการเคล่ือนตวั(Dormant) ซ่ึงดว้ยขอ้มูลเหล่าน้ี จะช่วย
ใหก้ารประเมินสาเหตุของการเกิดรอยร้าวและระดบัความรุนแรงของรอยร้าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ส าหรับการประเมินสภาพความรุนแรงของความกวา้งรอยร้าว  ข้ึนกบัปัจจยัหลายๆดา้น ทั้งใน
ส่วนของประเภทอาคาร, สภาพภูมิอากาศและประเภทของรอยแตกร้าว [7] โดยมาตรฐานของ
สมาคมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement Association (PCA)) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ
ประเมินความกวา้งรอยแตกท่ีควรจะเป็น [8]ซ่ึงตารางท่ี 1 จะเป็นตารางแสดงความกวา้งรอย
แตกท่ีออกแบบส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหลก็ตามมาตรฐาน  ACI เม่ือพิจารณาจากเกณฑใ์น
ตารางท่ี 1  จะสามารถท าการประเมินและแยกประเภทรอยแตก ไดด้งัตารางท่ี 2 

 
              ตารางท่ี 1 กวา้งรอยแตกท่ีออกแบบไวส้ าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

ประเภทโครงสร้าง ความกวา้งรอยร้าว(น้ิว) 

โครงสร้างภายใน 
สภาพแหง้ 
สภาพเปียกหรือแหง้ 
โครงสร้างภายนอก 
โครงสร้างกนัซึม 

 
0.016 
0.012 
0.008 
0.004 



 

 

 

                                                         ตารางท่ี 2 ระดบัความรุมแรงของความกวา้งรอยแตกคอนกรีต 
 

 

 

 

 

 

 

หลกัการประเมนิความกว้างรอยแตกร้าว ตามมาตรฐานต่างๆ 

การวดัความกวา้งรอยแตกร้าวบริเวณผิวหนา้โครงสร้างคอนกรีตควรเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน  ต่างๆ ท่ีส าคญั [9] ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ประเภทรอยแตก ความกวา้ง 
รอยร้าว(น้ิว) 

CW 

เลก็มาก (กนัซึมได)้ 
เลก็ (ภายนอก) 
ปานกลาง (ภายใน-เปียก) 
กวา้ง (ภายใน-แหง้) 
รุนแรง 

CW 
0.004 < CW 
0.008 < CW 
0.012 < CW 
CW > 0.016 

0.004 
0.008 
0.012 
0.016 
- 



 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    ตารางท่ี 3 การประเมินความกวา้งรอยแตกร้าวตามมาตรฐานแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

ประเภทโครงสร้าง ความกวา้งรอยร้าว(มม.) 

ACI 224R.90 [10] 
อากาศแหง้ 
อากาศช้ืน, ร้อนช้ืน 
โครงสร้างใตน้ ้าทะเล 
โครงสร้างกนัน ้า 

0.41 
0.30 
0.25 
0.10 

ACI 318-89 [11] 
โครงสร้างภายใน 
โครงสร้างภายนอก 

0.41 
0.33 

ACI 350R-89 [12] 
โครงสร้างในสภาวะทัว่ไป 
โครงสร้างในสภาวะรุนแรง 

0.27 
0.22 

CEB/FIP Modal Code 1990 [13] 
โครงสร้างในสภาวะร้อนช้ืน 0.30 



 

 

 
หลกัการประเมนิความกว้างรอยแตกร้าว ตามมาตรฐานประเทศองักฤษ 

จากขอ้ก าหนดมาตรฐานการใชค้อนกรีตในงานก่อสร้างประเทศองักฤษ [14] ได้
ก  าหนดกรณีเบ้ืองตน้ของการตรวจสอบความกวา้งรอยร้าวโดยทัว่ไป ซ่ึงความกวา้งรอยร้าว
กวา้งสุดท่ีสามารถยอมรับได ้มีค่าเท่ากบั 0.3 มิลลิเมตร โดยจะวดัท่ีบริเวณผิวคอนกรีต ดว้ย
สมมติฐานท่ีดว้ยความกวา้งของรอยร้าวจะลดลงอยา่งค่อนขา้งรวดเร็วท่ีระดบัความลึกจากผิว
คอนกรีต ซ่ึงสมมติฐานน้ีจะเกิดข้ึนจริงไดใ้นกรณีท่ีรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนเป็นรอยร้าวท่ีเกิดจาก
คอนกรีตท่ีสัมผสักบัอุณหภูมิสูง หรือคอนกรีตเกิดการทรุดตวัในขณะสภาวะคอนกรีตสด 

การประมาณความกว้างรอยร้าวคอนกรีตจากแรงกระท าภายนอก 

เม่ือโครงสร้างรับแรงกระท าภายนอก จะก่อใหเ้กิด Tensile Stresses ซ่ึงก่อใหเ้กิดค่า
ความตึงเครียดและส่งผลให้คอนกรีตเกิดรอยแตกร้าวข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการสร้างสมการ
ส าหรับประเมินความกวา้งรอยร้าวท่ียอมรับได ้ส าหรับงานโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหลก็ [15]  ดงัสมการท่ี1 

                                                                -330.076 10 ( - )s cw f d A in lb  .......(1) 
                                                               หรือ -630.046 10 ( )s cw f d A SI  ......(2) 

                             เม่ือ 
                            w ความกวา้งรอยร้าวมากท่ีสุดท่ีน่าจะเป็นไปได ้
                             ค่าอตัราส่วนระยะห่างระหวา่งกลางแกน N.A. และบริเวณพื้นผวิ Tension face โดยมี       
                                  ค่าประมาณ1.2 ส าหรับโครงสร้างคาน 
                          sf  ค่าความเครียดเหลก็เสริม (MPa) 
                          cd  ค่าความหนาของส่วนท่ีครอบคลุมบริเวณส่วนท่ีรับแรงดึง(จากศนูยก์ลางเหลก็เสริมความ 
                                  หนาของ Concrete ท่ีปกคลุมในช่วง tension fiber ถึงจุดศนูยก์ลางของเหลก็เส้นท่ีใกลท่ี้สุด  
 
 



 

 

 
 ในขณะเดียวกัน สมการน้ีได้ถูกน ามาแก้ไขเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยก าหนดความกวา้งรอยร้าวให้มีค่าในช่วงระหว่าง 0.015น้ิว (0.38 
มม.) หรือ0.015น้ิว (0.38 มม.) 

เม่ือพิจารณาถึงความกวา้งรอยร้าวท่ีเกิดข้ึน สาเหตุหลกัอีกประการหน่ึงท่ีส าคญั คือ
การซึมของน ้ าในบริเวณรอยแตก โดยเม่ือน ้ าเกิดการแข็งตวัและขยายตวัเม่ืออุณหภูมิเกิดการ
เปล่ียนแปลง จะท าใหบ้ริเวณรอยแตกท่ีมีน ้ าแทรกซึมอยูจ่ะดนัใหค้อนกรีตเกิดการปริแตกตาม
ขอบรอยร้าวมากข้ึน ซ่ึงหากน ้ าแทรกซึมเขา้ไปในบริเวณท่ีเป็นโครงสร้างหลกัของอาคาร หรือ
บริเวณในเหลก็เสริมคอนกรีต จะส่งผลใหเ้หลก็เสริมเกิดการผุกร่อน นอกจากน้ีเหล่าสนิมท่ีเขา้
มาท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเขา้ไปแทรกเกาะบริเวณพื้นท่ีผิวเหล็กเสริม ท าให้คอนกรีตเกิด
การแตกร้าวและปริแตกเพิ่มมากข้ึน 

5. ทศิทางงานวจิัยด้านการเลอืกวธิีการวดัขนาดรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกบัโครงสร้างโบราณสถาน 

พบวา่ โครงสร้างโบราณสถาน มีโอกาสเส่ือมสภาพไดง่้ายกว่าโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริม

เหลก็ทัว่ไป เน่ืองจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็สามารถควบคุมการแตกร้าวของโครงสร้าง

ไดจ้ากการควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้าง และการออกแบบท่ีมีความถูกตอ้ง เหมาะสม อีกทั้ง

ดว้ยคุณภาพวสัดุก่อสร้างในปัจจุบนัเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ และผ่านการพฒันาคุณภาพ

วสัดุมากมายสามารถด าเนินการพฒันาวสัดุและปรับปรุงคุณภาพการก่อสร้างได้โดยง่าย 

แตกต่างจากโครงสร้างโบราณสถานท่ีใช้วสัดุก่อโบราณ อีกทั้ งยงัเส่ือมสภาพได้ง่ายจาก

คุณภาพวสัดุและสภาวะแวดลอ้ม โอกาสการเส่ือมสภาพและอตัราการสึกกร่อนของโครงสร้าง

จึงมีอัตราท่ีสูงกว่าโครงสร้างอาคารทั่วไป ดังนั้ นวิธีการวัดรอยร้าวส าหรับโครงสร้าง

โบราณสถาน จึงควรมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อการประเมินความเสียหายของโครงสร้าง

เป็นไปอย่างเหมาะสม จากการเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจวดัความกวา้งรอยร้าวอาคาร

คอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไปตามมาตรฐาน กบัอตัราการเกิดรอยร้าวในโบราณสถาน พบวา่ 



 

 

 

แนวโนม้ความกวา้งรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนในโบราณสถาน มีขนาดใหญ่กว่าความกวา้งรอยแตกร้าว

ในโครงสร้างอาคารทัว่ไป ดงัแสดงในกราฟ 

 

                                      

 

ภาพท่ี 12   กราฟเปรียบเทียบแนวโนม้ความกวา้งรอยร้าวในโบราณสถานกบัความกวา้งรอย  

                  แตกร้าวทัว่ไป 

4.  บทสรุป 

 การวิเคราะห์ขนาดความกวา้งรอยร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน ควรมี

รูปแบบการวิเคราะห์ความกวา้งท่ีแตกต่างจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไป เน่ืองจาก

ความเส่ือมสภาพและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงใน มีค่ามากกว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไป  

 



 

 

 

5.  ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการวิเคราะห์ความกวา้งรอยร้าวท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างโบราณสถาน จึงขอ

เสนอลกัษณะรูปแบบการประเมินความรุนแรงของความกวา้งรอยแตกร้าวส าหรับโครงสร้าง

โบราณสถาน ดงัน้ี 

                 ตารางท่ี 4  การประเมินความรุนแรงรอยร้าวส าหรับโครงสร้างโบราณสถาน 

ประเภทรอยแตก ความกวา้งรอยร้าว(มิลลิเมตร) CW 

เลก็มาก  
เลก็  
ปานกลาง  
ค่อนขา้งรุนแรง 
รุนแรง 

CW 
5 < CW 
10 < CW 
15 < CW 
CW > 20 

5 
10 
15 
20 
- 
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