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อาคารจะถูกออกแบบใหมี้ความแขง็แรง มีความสะดวกในการใชง้าน และมีความ

คงทนท่ีจะใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัเป็นเวลานานพอสมควร อาคารท่ีมีความประหยดัควรมีอาย ุ
30 ถึง 50 ปี ถึงจะมีการซ่อมแซมคร้ังใหญ่  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั พบว่า โครงสร้างของ
อาคารส่วนหน่ึงในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ซ่ึงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีความ
สูงไม่มากนกัคือ สูงไม่เกิน 4 ชั้นและมีฐานรากเป็นฐานรากแผ่ (spread footing) วางอยูบ่นชั้น
ดินท่ีระดบัความลึกไม่เกิน 2.50 เมตรจากระดบัพื้นชั้นล่างของอาคาร มีความเสียหายโดยเกิด
การแตกร้าวตามองคอ์าคารต่างๆ เช่น เสา คาน และพื้น เป็นตน้ อาคารดงักล่าวส่วนใหญ่ถูก
สร้างเสร็จมาแลว้ประมาณ 10 ปี และไดเ้ปิดให้มีการใช้งานไปแลว้เป็นระยะหน่ึง โดยการ
แตกร้าวเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 6 ปีท่ีผา่นมา 
สาเหตุของการแตกร้าวของโครงสร้าง 

การแตกร้าวขององคอ์าคารของอาคารเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ การท่ีโครงสร้างมี
ก าลังไม่เพียงพอเน่ืองจากการออกแบบและ/หรือการก่อสร้างท่ีผิดพลาดและ/หรือการ
เปล่ียนแปลงการใช้งานของโครงสร้าง การทรุดตวัของฐานรากท่ีไม่เท่ากนั  การขาดความ
ต่อเน่ืองของโครงสร้าง การผุกร่อนของวสัดุ เช่น เหล็กเสริม เป็นตน้ และความเสียหายทาง
กายภาพอ่ืนๆ เช่น เน่ืองจากไฟไหม ้เป็นตน้ 

จากการศึกษาเบ้ืองต้นถึงสาเหตุการแตกร้าวของอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี [1, 2] พบวา่ การแตกร้าวมีสาเหตุหลกัมาจากการทรุดตวัท่ีไม่เท่ากนัของฐาน 



 

 

 
ราก เน่ืองจากความสามารถในการรับน ้ าหนกัของดินมีค่าลดลงเม่ือมีปริมาณน ้ าในดินเพิ่มข้ึน 
และการท่ีดินในบริเวณบางส่วนของอาคาร เช่น บริเวณหอ้งน ้ าและบริเวณสวนหย่อม เป็นตน้ 
มีปริมาณน ้ าสูง ขณะท่ีดินในบริเวณอ่ืนๆ เช่น ช่วงตรงกลางระหว่างภายนอกและภายใน เป็น
ตน้ มีปริมาณน ้ าต  ่ากว่า ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ฐานรากในบริเวณท่ีดินมีปริมาณน ้ าสูงทรุดตัว
มากกว่าฐานรากในบริเวณท่ีดินมีปริมาณน ้ าต  ่า และเป็นผลต่อเน่ืองท าใหค้านและเสาบางส่วน
ตอ้งรับน ้ าหนกัมากข้ึน คานและเสาดงักล่าวจะเกิดการโก่งตวัมากข้ึน และจะบีบอดัผนงัก่ออิฐ
ใหเ้กิดการแตกร้าว 
ความกว้างของรอยร้าวและระดับความเสียหาย 

ระดบัความเสียหายมกัจะถูกพิจารณาโดยใชค้วามกวา้งของรอยแตกร้าวเป็นเกณฑ ์
โดยมาตรฐานการใชค้อนกรีตในงานก่อสร้างของประเทศองักฤษ BS 8110: Part 2 ก าหนดให้
ความกวา้งของรอยร้าวท่ีผิวของคอนกรีตควรมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร ตารางท่ี 1 แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความกวา้งของรอยร้าวของผนังในอาคาร ระดับความเสียหาย และ
ผลกระทบต่อโครงสร้างและการใชง้าน ซ่ึงเสนอโดย Pynford [4] อยา่งไรกต็าม นอกจากความ
กวา้งของรอยแตกร้าวแลว้ ระดับความเสียหายควรถูกประเมินควบคู่ไปกบัปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย 
โดยเฉพาะลกัษณะของโครงสร้าง (เป็น frame หรือ shear wall) ความสมดุลของโครงสร้าง 
ลกัษณะของรอยแตกร้าว (เน่ืองจากแรงดึง แรงเฉือน หรือแรงกระท าร่วม) และการทรุดตวัของ
โครงสร้างยงัคงด าเนินต่อไปหรือไม่  

 
โดยทัว่ไปแลว้ หลงัจากท่ีมีรอยแตกร้าวขนาดเล็กเกิดข้ึนเน่ืองจากการทรุดตวัของ

ฐานรากแลว้แลว้ รอยแตกดงักล่าวจะเป็นจุดอ่อนท่ีจะมีการขยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจจะ
เป็นผลเน่ืองจากสาเหตุการแตกร้าวเร่ิมตน้และสาเหตุการแตกร้าวอ่ืนๆ ดว้ย ในกรณีท่ีมีสาเหตุ
การแตกร้าวอ่ืนๆ ร่วมดว้ย นอกจากจะตอ้งแกปั้ญหาการทรุดตวัของฐานรากแลว้ การซ่อมแซม
อาคารจะตอ้งรวมถึงการเสริมก าลงัใหก้บัองคอ์าคารของโครงสร้างดว้ย เช่น การใชแ้ผ่นเหล็ก
มาเสริมก าลงัรับแรงดดัและแรงเฉือนของคาน และการใชแ้ผ่นเหลก็มาเสริมก าลงัรับแรงเฉือน
และแรงกดอดัของเสา เป็นตน้ 



 

 

 
ตารางที ่1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความกวา้งของรอยร้าวของผนงัในอาคาร ระดบัความเสียหาย 
และผลกระทบต่อโครงสร้างและการใชง้าน [4] 

ความกวา้ง
ของรอย
ร้าว (mm) 

ระดบัความเสียหาย ผลกระทบต่อ
โครงสร้างและการ

ใชง้าน 
อาคารท่ีพกั อาคาร

สาธารณะ 
โรงงาน 

< 0.1 ไม่มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล 
0.1 ถึง 0.3 นอ้ยมาก นอ้ยมาก ไม่มีผล ไม่มีผล 
0.3 ถึง 1.0 นอ้ย นอ้ย นอ้ยมาก มีผลต่อความ

สวยงามและท าให้
เกิดการผกุร่อนของ

โครงสร้าง 

1.0 ถึง 2.0 นอ้ยถึงปาน
กลาง 

นอ้ยถึงปาน
กลาง 

นอ้ยมาก 

2.0 ถึง 5.0 ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย มีผลต่อการใชง้าน
ของโครงสร้าง
จนถึงท าให้
โครงสร้างเสีย
เสถียรภาพ 

5.0 ถึง 
15.0 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

ปานกลาง 

15.0 ถึง 
25.0 

รุนแรงถึง
รุนแรงมาก 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

> 25.0 รุนแรงมากถึง
อนัตราย 

รุนแรงมากถึง
อนัตราย 

รุนแรงมากถึง
อนัตราย 

โครงสร้างถึงจุด
อนัตราย 

  
วธิีการซ่อมแซมอาคาร 

การซ่อมแซมอาคารท่ีมีการทรุดตวัของฐานรากแผ่ท่ีไม่เท่ากนัใหส้ามารถใชง้านได้
เหมือนเดิมท าไดโ้ดยการเสริมก าลงัใหก้บัฐานรากใหมี้การทรุดตวัท่ีเท่ากนัหรือไม่มีการทรุดตวั
เกิดข้ึนอีกเลย ก่อนท่ีจะท าการซ่อมแซมรอยร้าว วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใชคื้อ การท า underpinning 
ฐานรากของอาคาร ซ่ึงท าได ้3 แบบคือ 

 



 

 

 
1.ท าการค ้ายนัโครงสร้าง ท าการขดุดินใตฐ้านรากออก และสุดทา้ยท าการต่อฐานรากใหถึ้ง  
   ระดบัดินแขง็ 
2.การใชเ้สาเขม็ขนาดเลก็ (micropile) ถ่ายแรงจากฐานรากแผข่องอาคารไปยงัระดบัดินแขง็  
   ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงใชม้ากในประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอา้งอิง 3) 
3.การ grouting ดินโดยใชซี้เมนตเ์หลวอดัเขา้ไปในดินดว้ยความดนั  

 
 

                                    
 

รูปที ่1 การท า underpinning ฐานรากของอาคารโดยการเจาะฐานรากและเสริมดว้ยเสาเขม็
ขนาดเลก็ [4] 

  
อยา่งไรกต็าม การท า underpinning ฐานรากมีขอ้เสียท่ีตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
1.ราคาค่าก่อสร้างท่ีค่อนขา้งแพง (เสาเขม็ขนาดเลก็มีราคาค่าก่อสร้างอยา่งต ่า 10,000 บาทต่อ 
   ตน้) ในบางกรณีท าใหร้าคาค่าซ่อมแซมอาคารมีค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าปัจจุบนัของอาคารได ้ 
2.ขั้นตอนการก่อสร้างยุง่ยากและขดัขวางการใชง้านของอาคาร คือ ตอ้งมีการทุบพื้นบางส่วน 
   ของอาคารท่ีอยูใ่นต าแหน่งของฐานรากออก ท าการขนยา้ยดินเหนือฐานรากออก ท าการเจาะ    
   ฐานรากและเจาะดิน ท าการก่อสร้างเสาเขม็และท า capping ฐานราก ถมดินเหนือฐานราก 
   กลบัและบดอดัดินใหแ้น่น และท าการหล่อพื้น 
3.อาจก่อใหเ้กิดการทรุดตวัของอาคารเพิ่มข้ึนในช่วงของการด าเนินการได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีมี 
   การเคล่ือนตวัของดินในช่วงท่ีมีการก่อสร้างเสาเขม็อาคารท่ีมีการแตกร้าวบางส่วนอาจจะไม่ 



 

 

 
ตอ้งการท า underpinning ฐานรากในกรณีท่ีฐานรากทั้งหมดของอาคารหยุดการทรุดตวัแลว้ 
หรือถา้อตัราการทรุดตวัของฐานรากมีค่าต ่ามากและค่าการทรุดตวัสุดทา้ยท่ีค  านวณไดจ้ากผล
การทดสอบดินไม่มีผลกระทบต่อก าลงัและเสถียรภาพของโครงสร้างของอาคารในช่วงอายกุาร
ใชง้านของอาคาร ซ่ึงในกรณีหลงัน้ีการดูแลและซ่อมแซมอาคารอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอจะ
ช่วยท าใหอ้าคารยงัคงสภาพท่ีสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์โดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การเสริมฐานรากดังกล่าว นอกจากนั้นแลว้ การทรุดตวัของอาคารยงัถูกควบคุมได้โดยใช้
มาตรการอ่ืนๆ เช่น  
- การป้องกนัการซึมของน ้ าลงในดินในบริเวณอาคาร เช่น การปิดพื้นผิวของสวนหยอ่มดว้ย

พื้นคอนกรีตเสริมเหลก็และใชไ้มก้ระถางตกแต่งอาคารแทน เป็นตน้ 
- การป้องกันน ้ าใตดิ้นไม่ให้ซึมผ่านใต้อาคาร เช่น การท าคูน ้ ารอบอาคารท่ีมีความลึกท่ี

เพียงพอ คือ ต ่ากว่าความลึกของฐานรากแผ่อยา่งนอ้ย 30 ซม. โดยรอบของอาคาร เพื่อท่ีจะ
ท าใหน้ ้าใตดิ้นไม่ใหซึ้มผ่านใตฐ้านรากของอาคารและท าใหน้ ้ าใตดิ้นใตอ้าคารไหลมาลงท่ี
คูน ้า เป็นตน้ 

- การควบคุมปริมาณความช้ืนของดินภายในบริเวณฐานรากของอาคารให้คงท่ีและเท่ากนั
ตลอดเวลา ซ่ึงอาจจะท าไดโ้ดยการเจาะดินท าเป็นรูพกัน ้ าตามต าแหน่งของฐานราก แลว้ใช้
เคร่ืองดูดน ้าออกเป็นระยะ 

- การยา้ยต าแหน่งบ่อเกรอะบ่อซึมใหห่้างจากฐานรากของอาคาร 
- การซ่อมแซมท่อน ้ าและระบบระบายน ้ าของอาคารท่ีมีการแตกร้าวและอุดตนั และหมัน่

ดูแลใหมี้สภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ 
- การตดัแต่งตน้ไมใ้นบริเวณอาคารให้เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ขอ้เสียของมาตรการควบคุม

การทรุดตวัต่างๆ ดงักล่าวจะตอ้งมีการดูแลใหมี้สภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ ซ่ึงจะกระท าไดโ้ดย
การจดัตารางการดูแลอาคารให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ งมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะท าให้การ
ปฏิบติัท าไดส้ะดวก รวดเร็ว และประหยดั นอกจากนั้นแลว้ ควรมีการตรวจสอบการทรุด
ตวัของอาคารเหล่านั้นเป็นระยะ ซ่ึงอาจจะกระท าไดโ้ดยการส ารวจระดบัของอาคารอย่าง
สม ่าเสมอ 



 

 

 
สรุป 

สาเหตุหลกัของการแตกร้าวของอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเกิด
จากการทรุดตัวท่ีไม่เท่ากันของฐานรากแผ่ ซ่ึงจะสามารถท าการแก้ไขได้โดยการท า 
underpinning ฐานราก และการควบคุมการทรุดตวัของฐานราก ซ่ึงการเลือกวิธีการแกไ้ขข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสม สภาวะแวดลอ้มโดยรอบของอาคาร และงบประมาณท่ีตอ้งใช ้ถา้ไม่มีความ
จ าเป็นจริงๆ ควรท า underpinning ฐานรากเน่ืองจากขอ้เสียต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 
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