
 

 

 

การตรวจหาการแยกตัวเนื่องจากการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต 
Detecting Corrosion-Induced Delaminations 
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เมื่อเหล็กเสริมคอนกรีตผุกร่อน ปริมาตรของเหล็กที่ผุกร่อนจะมากกว่าปริมาตรของโลหะเดิมหลายเท่า

การขยายตัวของเหล็กเมื่อผุกร่อนนี้ก่อให้เกิดความเค้นดึงกับคอนกรีตที่อยู่รอบๆ  ซึ่งท าให้การยึดเหนี่ยวระหว่าง

เหล็กเสริมกับคอนกรีตเสียไปและเกิดช่องว่างระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้เรียกกันโดยทั่วไป

ว่า การแยกตัว (Delamination) การแยกตัวเริ่มจากระดับเล็กๆ (micro) และลุกลามไปถึงระดับใหญ่ (macro) 

จนในที่สุดจะท าให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็กกะเทาะ (spalling) ซึ่งไม่ปลอดภัยกับคอนกรีต เช่น คอนกรีตพ้ืนสะพาน

หรือลานจอดรถ 
 

ก่อนที่จะด าเนินการซ่อมแซม ต้องส ารวจเพ่ือระบุต าแหน่งและปริมาณของการแยกตัว การส ารวจและ

การซ่อมแซมนี้มีผลต่อเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการที่เสียเวลาน้อยที่สุดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ผู้ใช้โครงสร้างน้อยที่สุด 
 

วิธีลากโซ ่(Traditional chain-drag test) 
 

วิธีลากโซ่เป็นวิธีดั้งเดิมและพบเห็นได้มากที่สุดในการตรวจหาการแยกตัว  ตรวจหาโดยการลากโซ่บน

พ้ืนผิวคอนกรีตที่จะตรวจสอบแล้วฟังเสียงที่เกิดข้ึน คอนกรีตที่ไม่เสียหายจะท าให้เกิดเสียงคมชัด  

ในขณะที่คอนกรีตที่มีการแยกตัวจะเกิดเป็นเสียงทื่อหรือเสียงกลวง วิธีนี้มีก าหนดไว้เป็นมาตรฐานใน 

ASTM D 4580 ซึ่งก าหนดให้ใช้โซ่ยาวประมาณ 460 มม. (18 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. (1/4 นิ้ว) จ านวน 4 ถึง 5 เส้น 

ติดกับท่อทองแดง (copper) หรือท่ออลูมิเนียมยาว 610 มม. (2 ฟุต) แล้วติดท่อยาว 610 ถึง 910 มม. (2 ถึง 3 ฟุต) ที่

กึ่งกลางท่อทองแดงหรืออลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นที่จับ ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีลากโซ่ ดังแสดงในรูปที่ 1วิธีนี้ง่ายและ

ประหยัดเมื่อใช้กับงานขนาดปานกลาง แต่ส าหรับพื้นท่ีขนาดใหญ่ (เช่น พ้ืนสะพาน) จะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การควบคุมการจราจร ซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี และในสะพานที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและปิด 



 

 

 

สะพานเพียงบางส่วนเพ่ือตรวจสอบ เสียงจากการจราจรโดยรอบจะท าให้สับสนในการฟังเสียงได้ ข้อจ ากัดอีก

ประการหนึ่งก็คือ วิธีลากโซ่ไม่มีวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นอิเล็กโทรนิกส์ ในการเก็บข้อมูลจะใช้สีสเปรย์ท าเครื่องหมาย

บริเวณท่ีเกิดการแยกตัวลงบนพื้นคอนกรีตแล้วจึงวาดภาพแสดงต าแหน่งลงบนกระดาษ 

 
 

      
 

        รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีลากโซ่แบบดั่งเดิม (Traditional chain-drag test) 

 



 

 

 

ในกรณีพ้ืนผิวคอนกรีตแนวตั้ง โดยปกติจะใช้ค้อนเคาะ ซึ่งเสียงที่เกิดจากการเคาะของค้อนจะระบุการ

แยกตัวในคอนกรีตได้เช่นเดียวกัน ในกรณีพ้ืนผิวคอนกรีตเหนือศีรษะ เช่น ใต้พ้ืนอาคารจอดรถ ใช้แท่งเหล็ก

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่านั้น เป็นเครื่องมือส าหรับเคาะได้ 
 

 

วิธีลากโซ่อัตโนมัติ (Automated chain-drag system) 
 
 

Henderson, Costley and Dion1 ได้พัฒนาวิธีลากโซ่อัตโนมัติขึ้น โดยใช้รถขนาดเล็ก (cart) ติดตั้ง

อุปกรณ์มีโซ่ติดไว้ใต้รถและใช้ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์บันทึกสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อรถแล่นผ่านพ้ืนผิวคอนกรีต 

ที่ไมโครโฟนมีเครื่องก้ันเสียงจากภายนอกเพ่ือช่วยลดเสียงรบกวน 

บนรถยังมีอุปกรณ์ท าเครื่องหมายอัตโนมัติและในรถมีคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างแผนผังพ้ืนผิวคอนกรีตแสดง

ต าแหน่งพื้นท่ีที่เกิดการแยกตัวในขณะด าเนินการทดสอบพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ต่อไปได้เครื่องมือนี้มี

ระบบกรองเสียงรบกวนภายนอกด้วยวิธีทางกลและเลือกขยายเฉพาะเสียงที่ต้องการได้ วิธีนี้ได้ใช้ตรวจสอบสะพาน

ใน Starkville, MS และได้ผลการตรวจสอบสอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลการตรวจสอบพื้นสะพานแบบทั่วไป 
 

วิธีเครื่องกลไฟฟ้า (Electro-mechanical sounding system) 
 

มาตรฐาน ASTM D 4580-02 “Standard Practice for Measuring Delaminations in Concrete 

Bridge Decks by Sounding” ได้เสนออุปกรณ์ส าหรับตรวจหาการแยกตัวในคอนกรีต วิธีนี้ใช้รถเช่นเดียวกับวิธี

ลากโซ่อัตโนมัติแต่มีความแตกต่างเล็กน้อย โดยที่อุปกรณ์ส าหรับวิธีนี้ใช้ล้อเหล็กสองล้อห่างกัน 152 มม. (6 นิ้ว) 

เคาะพ้ืนคอนกรีตในอัตรา 33 ครั้งต่อวินาที และมีอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณเสียงสองตัวเป็น piezoelectric 

hydrophone ติดอยู่ในล้อยางที่บรรจุน้ ามันซึ่งไม่หมุนไปกับพ้ืนคอนกรีต 

สัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจรับเสียงจะถูกบันทึกเป็นแถบกราฟสองช่อง (two-channel strip chart) 

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี 12 โวลต์ และรับสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วง 3 มิลลิวินาทีแรก 

ของการเคาะ นอกจากนี ้เครื่องมือจะรับสัญญาณเฉพาะที่อยู่ในช่วงความถี่ 300 ถึง 1200 เฮริทซ์ เท่านั้นเพื่อกรอง 

 



 

 

 

สัญญาณรบกวน ไม่มีรายงานการใช้เครื่องมือชนิดนี้มากนัก แต่ ASTM D 4580 กล่าวไว้ว่าวิธีนี้มีความแม่นย าต่ า

กว่าวิธีลากโซ่ การประมวลผลข้อมูลของเครื่องมือนี้ด้อยกว่าของเครื่องมือลากโซ่อัตโนมัติ 
 

วิธีหมุนกระทบ (Rotary-percussion sounding system) 
 

มาตรฐาน ASTM D 4580 ฉบับปัจจุบันยังได้เสนอเครื่องมือตรวจสอบแบบเคาะเสียงอีกชนิดหนึ่งซึ่งได้

จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Patent and Trademark Office)

อุปกรณ์ชนิดนี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเคาะสองชิ้นท าจากเหล็กกล้าแข็ง  15-point ซึ่งจะหมุนเมื่อน าไปกลิ้งบน

พ้ืนผิวคอนกรีต ชิ้นส่วนเคาะจะกระทบกับคอนกรีตด้วยแรงที่พอเพียงที่ท าให้เกิดเสียงคมชัดบนคอนกรีตตัน แต่จะ

เป็นเสียงทื่อหรือเสียงกลวงบนพ้ืนผิวที่มีการแยกตัว อุปกรณ์นี้ใช้ได้หลากหลายบนพ้ืนผิวคอนกรีตใดๆ ไม่ว่าจะ

แนวนอน, แนวตั้ง หรือเหนือศีรษะ อุปกรณ์ชนิดนี้อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแท่งเหล็กธรรมดาเมื่อใช้

ตรวจสอบพื้นผิวคอนกรีตแนวตั้งหรือเหนือศีรษะ 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานที่เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือชนิดนี้กับเครื่องมือเคาะเสียงชนิด

อ่ืนๆ นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังเก็บข้อมูลและประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้  ดังนั้นจึงต้องท าเครื่องหมาย

บริเวณท่ีพบว่ามีการแยกตัวบนพ้ืนผิวคอนกรีตแล้วจึงวาดลงบนกระดาษต่อไปเช่นเดียวกับวิธีลากโซ่ 
 

วิธีคลื่นความเค้นสะท้อน (Impact-echo method) 
 

วิธี impact-echo เริ่มพัฒนามาจากโครงการวิจัยร่วมระหว่าง National Institute of Standards and 

Technology (NIST) และมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) การพัฒนาเริ่มต้นในช่วงปี 1980s และ

ต่อเนื่องมาจนถึงปจัจุบันซึ่งเน้นไปทางด้านการประยุกต์ใช้งานวิธีการนี้ในรูปแบบต่างๆ 

ส าหรับวิธี impact-echo นี้ จะใช้เหล็กกระแทก (impactor) สร้างพลังงานกลในรูปของคลื่นความเค้น 

(stress wave) ให้แก่คอนกรีต คลื่นความเค้นนี้จะเคลื่อนที่ผ่านเต็มความลึกของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือจนถึงความ

เสียหายในคอนกรีต แล้วสะท้อนกลับมายังพ้ืนผิว ความเสียหายที่ตรวจพบอาจจะเป็นช่องว่างที่เกิดจากชั้นผิวหรือ 

ชั้นทับหน้าที่เสียหาย คอนกรีตที่แน่นตัว (consolidated) ไม่เพียงพอ คอนกรีตทรุดตัวเมื่ออยู่ในสถานะพลาสติก 

 



 

 

 

หรือจากการแยกตัวเนื่องจากการผุกร่อนของเหล็กเสริม ที่ผิวคอนกรีตมีเครื่องรับสัญญาณ 

(transducer) ติดอยู่ใกล้ๆ กับจุดกระแทกเพ่ือรับสัญญาณคลื่นสะท้อน การวิเคราะห์เรโซแนนซ์การสะท้อน 

(resonant echo) จากความหนาของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือความลึกของความเสียหายท าได้ค่อนข้างง่าย  ในการ

วิเคราะห์จะใช้การแปลงฟูเรียร์ (Fast Fourier Transform) ซึ่งผลสเปคตรัมของแอมพลิจูดจะช่วยระบุความถี่หลัก

ที่เกิดขึ้นในคลื่นสะท้อน ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีคลื่นความเค้นสะท้อน ดังแสดงในรูปที ่2 

 

 
 

รูปที่ 2 ชุดอุปกรณ์ทดสอบโดยวิธีคลื่นความเค้นสะท้อน (Impact-echo test)(ที่มาจาก Gary Crawford, FHWA) 
 

ชิ้นส่วนคอนกรีตที่ไม่มีความเสียหายภายในจะมีคุณลักษณะที่มีความถี่สูงสุดค่าเดียวซึ่งแสดงถึงความ

หนาของชิ้นส่วนโครงสร้าง ในกรณีแผ่นคอนกรีต ความหนา T ค านวณได้โดยหารครึ่งหนึ่งของความเร็วในการแพร่

ของคลื่นความเค้น Cp ด้วยความถ่ีสูงสุด ft ดังนี้ 

 

                                                                                          T = C / 2 f t 

 



 

 

 

ในการตรวจสอบช่วงแรก จะทดสอบค่าความเร็วของการแพร่ของคลื่นความเค้นโดยการกระแทกผิว

คอนกรีตซึ่งมีคุณภาพดีที่ต าแหน่งต่างๆ ที่ทราบความหนา หลังจากประมาณค่าความเร็วของการแพร่ของคลื่น

ความเค้นได้แล้วจึงทดสอบที่ต าแหน่งที่ต้องการและค านวณความลึกของการสะท้อนของคลื่นต่อไป 
 

วิธีตรวจจับความร้อนด้วยอินฟราเรด (Infrared thermography) 

วิธีตรวจจับความร้อนใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เมื่อระนาบอุณหภูมิแพร่ผ่านวัสดุ  ถ้าหากมีความ

เสียหายใดๆ ในวัสดุจะท าให้อัตราการแพร่ผ่านลดลงและการไม่ต่อเนื่องของอุณหภูมินี้ ตรวจจับได้บนพ้ืนผิวของ

วัตถ ุกล้องอินฟราเรดสามารถบันทึกความแตกต่างของอุณหภูมิที่ไม่ต่อเนื่องนี้ได้ โดยข้อมูลความเสียหายได้มาจาก

ภาพแต่ต้องได้รับการแปลผลที่ถูกต้องเท่านั้น2 ดังแสดงในรูปที่ 3 การใช้วิธีตรวจจับอุณหภูมิในงานวิศวกรรมโยธา

โดยเฉพาะในงานสะพานนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปี 1970s แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีงานวิจัยเรื่องวิธีการนี้อยู่ 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงผลการตรวจจับความร้อนด้วยอินฟราเรดเพ่ือส ารวจการแยกตัว (พ้ืนที่ปรากฎแสงสีส้มบ่งชี้ถึงการแยกตัว
ของคอนกรีต ภาพถ่ายจากใต้ท้องคาน)(ทีม่าจาก Glenn Washer, FHWA) 

 



 

 

 
วิธีตรวจจับอุณหภูมิสามารถตรวจจับการแยกตัวในสะพานคอนกรีตได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับปรุง

อีกมากเพ่ือให้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส ารวจการแยกตัวในพ้ืนสะพาน ปัญหาประการหนึ่งคือความยาก

ในการแยกแยะผลที่เกิดจากการแยกตัวกับผลที่เกิดจากวัสดุบนพื้นผิว เช่น เศษหิน เครื่องหมายบนผิวจราจรน้ ามัน

ที่หยดบนพ้ืน และชิ้นส่วนโลหะ การถ่ายภาพวีดีโอร่วมกับการอ่านผลอุณหภูมิจะช่วยระบุถึงผลที่เกิดจากวัสดุบน

ผิวในขณะวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิได้ เมื่อใช้วิธีการนี้พ้ืนสะพานควรสะอาดและแห้งเป็นเวลา 24 ชม.หลังฝนตก 

นอกจากนี้เมื่อตรวจจับอุณหภูมิความเสียหายหนึ่งได้แล้ว สิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้จะถูกบังและตรวจจับไม่ได ้

ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากวัสดุบนพ้ืนผิวและการบดบัง ได้มีการใช้กล้องอินฟราเรดคู่ กล้องหนึ่งใช้งานที่

ความยาวคลื่น 3 ถึง 5 ไมโครเมตร และอีกอันหนึ่งที่ 8 ถึง 12 ไมโครเมตร พร้อมกับการประมวลผลภาพขั้นสูงแต่

ก็ประสบความส าเร็จในระดับจ ากัด4 วิธีตรวจจับอุณภูมิเพ่ือตรวจหาการแยกตัวมีก าหนดเป็นมาตรฐานใน ASTM 

D 4788 “Standard Test Method for Detecting Delaminations in Bridge Decks Using Infrared 

                   Thermography” 

วิธีเรดาร ์(Ground-penetrating radar) 

Ground-penetrating radar (GPR) จะส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic energy) ในรูป

ของคลื่นดลความถี่วิทยุ (radio frequency pulse) เข้าสู่พ้ืนถนน สะพาน หรือวัตถุอ่ืนใดที่ต้องการทดสอบ เมื่อ

พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสัมผัสกับรอยต่อระหว่างวัสดุสองชนิดที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน พลังงาน

บางส่วนจะสะท้อนกลับ วิธีการนี้ใช้เรดาร์จับสัญญาณคลื่นที่สะท้อนกลับมาจากพ้ืนผิวรอยต่อเหล่านี้  จากนั้นจึง

ค านวณคุณสมบัติภายใต้โดยใช้ทฤษฎีฟิสิกส์ของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น 

มีการใช้งานเทคโนโลยี GPR มาเป็นเวลาหลายปีแล้วจากผู้ผลิตต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรมทางหลวงของรัฐ

Arizona ได้ส ารวจสะพานจ านวน 134 สะพานทั่วมลรัฐโดยใช้ GPR5 ผู้ส ารวจสรุปว่าวิธีการนี้สามารถใช้เป็น

เครื่องมือคัดกรองขั้นต้นส าหรับงานตรวจสอบสะพานแบบละเอียด  อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่ได้รายงานถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล GPR กับการเสื่อมสภาพที่แท้จริง 

 



 

 

 

ในการตรวจสอบอีกงานหนึ่ง ใช้ GPR กับสะพานข้ามแม่น้ า Connecticut ใน New Hamshire เพ่ือ

ก าหนดขอบเขตการรื้อและบ ารุงรักษาพ้ืนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปูทับด้วยแอสฟัลท์  อย่างไรก็ตาม ผู้

ตรวจสอบรายงานว่าประสบกับความยุ่งยากในการแยกแยะปริมาณการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาเนื่องจาก

ฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจมีน้อย ข้อมูลจาก GPR ได้จ าแนกสะพานเข้าประเภทรื้อแล้วสร้างใหม่ซึ่งขัดกับ

ความคาดหมาย เมื่อใช้ข้อมูลเพ่ิมเติม คือ การตรวจสอบใต้สะพานด้วยสายตา กรมทางหลวงแห่งรัฐ New 

Hamshire ในฐานะเจ้าของสะพานก็ด าเนินการซ่อมแซมแทนที่จะรื้อแล้วสร้างใหม่6 

การแปลผล GPR ที่แม่นย าเป็นสิ่งส าคัญมากในการใช้งานให้ประสบความส าเร็จ การแปลข้อมูลเรดาร์

จากภายใต้ต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญสูงเนื่องจากภาพจาก GPR เป็นภาพขยายสัญญาณที่สะท้อนจากรอยต่อ

ระหว่างวัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน ดังนั้น จึงยังคงมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าใจถึงสัญญาณ

สะท้อน GPR ได้ดีขึน้7 ภาพขยายสัญญาณจาก GPR ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

                        
 

รูปที่ 4 ภาพขยายสัญญาณจากวิธีเรดาร์ (Ground-penetrating radar) (ที่มาจาก Gary Crawford, FHWA) 
 
 



 

 

 
โครงการของ FHWA 

 

Federal Highway Administration (FHWA) ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าในการพัฒนา GPR มา

ตั้งแต่ปี 1995 FHWA ได้สนับสนุน Lawrence Livermore National Laboratories เพื่อพัฒนาระบบ

ตรวจสอบสองระบบคือ HERMES (High Speed Electromagnetic Roadway Measurement and 

Evaluation System) และ PERES (Precision Electromagnetic Roadway Evaluation System)8 

HERMES ดังแสดงในรูปที ่5 เป็นรถพ่วงยาว 9 เมตร (30 ฟุต) ติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ 64 อันพร้อมด้วย

อุปกรณ์ควบคุมอิเลกทรอนิกส์ วงล้อถอดรหัส คอมพิวเตอร์และที่เก็บข้อมูล อุปกรณ์นี้สามารถสแกนที่ความ

กว้าง 2 เมตร (6.5 ฟุต) ไปตามสะพานหรือถนนที่ความเร็วในการจราจรปกติ PERES เป็นรถหุ่นยนต์ขนาด

เล็กที่มีตัวรบัสัญญาณ GPR ใช้ในงานที่ต้องการข้อมูลโดยละเอียดและยอมให้ปิดการจราจรได้ 
 

 
 

                                 รูปที่ 5 ระบบตรวจสอบโดย HERMES 



 

 

 

 

 

                                รูปท่ี 5 ระบบตรวจสอบโดย HERMES 

 

การเลือกวิธีที่เหมาะสม 
 

เกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบการแยกตัวในคอนกรีตเนื่องจากการผุ

กร่อนคือ ความง่าย, ประสิทธิภาพ และ ความประหยัด ในหลายกรณีวิธีลากโซ่หรือใช้ค้อนเคาะเป็นวิธีที่สมดุล

ที่สุดตามเกณฑ์ดังกล่าว วิธีนี้ง่ายจึงด าเนินการได้โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมา ในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็

ครอบคลุมได้โดยเพิ่มจ านวนคนงานโดยท่ีระยะเวลาและและราคาก็ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม วิธีนี้ใช้ได้ง่าย

กับชิ้นส่วนคอนกรีตส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแนวนอน แนวตั้ง หรือเหนือศีรษะ แต่ข้อจ ากัดประการส าคัญ

ของวิธีนี้ก็คือเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ 

ตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับวิธีลากโซ่หรือค้อนเคาะก็คืออาคารจอดรถที่ต้องการตรวจสอบปริมาณ 

 



 

 

 

การแยกตัวของคอนกรีต พื้นด้านบนและล่าง คาน เสา และผนัง โดยอาจส ารวจตอนกลางคืนหรือในวันหยุด 

ในขณะที่มีรถจอดไม่มากและกีดขวางผู้ใช้อาคารน้อยท่ีสุด 

วิธีการนี้จะไม่มีประสิทธิภาพในงานที่ระยะเวลาเป็นปัจจัยส าคัญและมีพื้นที่คอนกรีตปริมาณมาก 

เช่น พื้นสะพาน เนื่องจากต้องควบคุมการจราจร จึงอาจใช้วิธีลากโซ่อัตโนมัติแทน วิธีนี้ได้แก้ปัญหาของวิธี

ลากโซ่แบบเดิมบางประการโดยกรองเสียงรบกวนออกและเก็บข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตาม 

รายงานการใช้งานวิธีนี้มีอยู่น้อย 

ในงานตรวจสอบโดยละเอียดที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก วิธี impact-echo จะมีข้อดีหลายประการ โดย

สามารถจ าแนกการแยกตัวเนื่องจากการผุกร่อนจากความเสียหายประเภทอ่ืนๆ ได้ เนื่องจากให้ข้อมูลความลึก

ของความเสียหาย และโดยปกติจะทราบความลึกของเหล็กเสริมที่เป็นต้นเหตุของการแยกตัวจากการผุกร่อน

ได้ง่ายจากแบบหรือใช้มิเตอร์แม่เหล็กตรวจวัด ในการใช้งาน impact-echo ต้องเจาะแท่งคอนกรีตเล็กน้อย

เพื่อวัดค่าความเร็วคลื่นและการใช้งานอุปกรณ์และแปลผลต้องใช้ผู้ท่ีมีความรู้และได้รับการอบรมในระดับที่สูง

กว่าของวิธีลากโซ่ วิธี impact-echo อาจใช้แทนเม่ือใช้วิธีฟังเสียงอ่ืนๆ ไม่ได้ เช่น การตรวจหารอยร้าวใน

โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (post-tension) 

วิธีตรวจวัดอุณหภูมิเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในห้องทดลองที่สามารถให้ความร้อนแก่ตัวอย่างได้

เหมาะสมก่อนการทดสอบ แต่ในสนามจะมีข้อจ ากัดหลายประการ โดยจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่มีแดดจ้า ไม่

มีเมฆหรือไม่มีฝน อีกทั้งวัสดุแปลกปลอม เช่น เศษหิน สีทาถนน น้ ามันจากรถยนต์ และชิ้นส่วนโลหะหรือเงา

จากต้นไม้และรางเหล็กกั้นถนนจะท าให้เกิดสัญญาณผิดได้ ดังนั้น จึงต้องมีการส ารวจด้วยสายตาอย่าง

รอบคอบหรือถ่ายวีดีโอเพื่อให้ได้ผลดี วิธีนี้จะไม่เหมาะสมกับผิวคอนกรีตที่อยู่ในร่ม เช่น อาคารจอดรถหรือใต้

สะพานนอกจากนี้ยังต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานและแปลผลที่มีความรู้และได้รับการอบรมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับวิธี  

impact-echo 

วิธีเกือบทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นั้นไม่สามารถตรวจหาความเสียหายที่ซ้อนกันได้  เม่ือ

ตรวจหาความเสียหายได้ที่หนึ่ง จะตรวจหาความเสียหายที่อยู่ภายใต้ความเสียหายแรกไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหา 

 



 

 

 

ใหญ ่วิธี GPR เป็นวิธีเดียวที่ตรวจสอบลักษณะได้ตลอดความหนาของชิ้นส่วนคอนกรีต และสามารถตรวจหา

ความเสียหายที่ซ้อนกันได้ แต่วิธีนี้ก็ยังไม่พัฒนาไปจนถึงขั้นที่จะใช้ตรวจสอบการแยกตัวจากการผุกร่อนได้

โดยง่าย มีประสิทธิภาพและประหยัด การประมวลผลภาพและระบบช่วยในการตัดสินใจเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่

เป็นอุปสรรคในการพัฒนาวิธีการนี้ให้สมบูรณ์ ปัจจุบันนี้ ระบบ GPR ที่มีในท้องตลาดสามารถใช้เป็นวิธีคัด

กรองในการตรวจหาการแยกตัวในสะพาน 

ในการพัฒนา GPR ท าให้มีระบบตรวจสอบท่ีขับเคลื่อนไปบนพื้นสะพานด้วยความเร็วจราจรปกติได้

โดยไม่ต้องควบคุมหรือปิดการจราจรและสามารถเก็บข้อมูลการแยกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าวิธีนี้จะมี

ประสิทธิภาพและประหยัดเม่ือใช้ตรวจสอบสะพานจ านวนมากก็ตามแต่ก็ยังต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และ

ได้รับการอบรมในระดับที่สูงกว่าของวิธี impact-echo และ thermography 
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