การวัดความกว้าง
ของรอยแตกคอนกรีต

การทดสอบ/ตรวจสอบ ในงานคอนกรีต

KM

เรียบเรียงโดย
วรพงษ์ พนาวสุ

“รอยแตกร้าวบนกำแพงคอนกรีตลดความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารไปและยังเป็นสาเหตุให้เกิดการรัว่
ซึมของน้ำฝนหรือน้ำใต้ดนิ ยิง่ ไปกว่านัน้ รอยแตกยังเป็น
สัญญาณบอกเหตุการวิบตั ซิ ง่ึ อาจเกิดตามมาดังนัน้ เมือ่ เกิด
รอยแตกควรจะทำการตรวจสอบ”
การตรวจสอบรอยร้าวนัน้ ควรจะเก็บข้อมูล
ต่อไปนี้ประกอบด้วย
ตำแหน่งของรอยร้าวในโครงสร้าง
รูปแบบรอยแตก (แนวราบ, แนวดิง่ , แนวเฉียง
ทแยงมุม, กระจายทัว่ )
ความยาว
ความกว้าง (ลึกถึงผิวสีทา, ถึงผิวปูนฉาบ,
ทะลุทง้ั กำแพง)
อายุ
รอยร้าวยังไม่หยุดหรือเคลือ่ นตัว (Active, moving)
หรือรอยร้าวหยุด (Dormant)
ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ผูต้ รวจสอบสามารถประเมิน
สาเหตุของการแตกร้าว ระดับอันตรายของรอยแตก และ
วิธกี ารซ่อมแซมทีเ่ หมาะสม (ถ้าจำเป็นต้องซ่อม) ตำแหน่ง
และรูปแบบของรอยแตกเป็นปัจจัยสำคัญทีส่ ดุ ในการ
วิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าว
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การวัดความกว้างของรอยแตก
ผูต้ รวจสอบอาคารส่วนใหญ่ใช้บรรทัดเปรียบ
เทียบ (Crack Comparator)ในการวัดความกว้างรอยแตก
แต่บางท่านใช้วดั ขยายวัดรอยแตก (Graduated magnifying device)เครือ่ งมืออีกอย่างได้แก่กล้องวัดขยายรอยแตก
ซึง่ เครือ่ งมือทัง้ สองแสดงดังภาพ 1 และ 2

ภาพที่ 1 บรรทัดเปรียบเทียบ ใช้งานง่าย ความถูกต้อง
เพียงพอสำหรับงานทัว่ ไปเป็นส่วนใหญ่
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ประเภทรอยแตก
เล็กมาก (กันซึมได้)
เล็ก (ภายนอก)
ปานกลาง (ภายใน-เปียก)
กว้าง (ภายใน - แห้ง)
รุนแรง

ภาพที่ 2 กล้องวัดขยายรอยแตก

ความกว้างของรอยแตกเท่าไรจึงจะน่าเป็น
กังวล ?
รอยแตกกว้างเกินไปหรือไม่นน้ั ขึน้ กับประเภทของ
อาคาร สภาพภูมอิ ากาศ การเสริมเหล็กและประเภทของ
รอยแตก และทีส่ ำคัญขึน้ กับความพึงพอใจอาทิเช่น เจ้าของ
คฤหาสน์หรู 100 ล้านถ้าพบรอยแตกในบ้านขนาด 0.3 mm.
ก็คงยอมรับไม่ได้ แต่เจ้าของบ้านเก่าอายุ 20 ปี อาจไม่ตดิ ใจ
กับรอยแตกทีพ่ บในฐานรากทีน่ อ้ ยกว่า 3 mm.
หากว่าตามมาตรฐานของสมาคมซิเมนต์ปอร์ดแลนด์ (Portland Cement Association (PCA))รอยแตกขนาด
0.25 ถึง 0.38 mm. ไม่สง่ ผลต่อความสวยงามของผิวคอนกรีตหรือรบกวนทัศนียภาพของผูม้ องเห็น รอยแตกทีเ่ ล็ก
กว่า 0.1 mm. ถือว่าเป็นรอยแตกทีก่ นั น้ำซึมได้
ดังนัน้ แล้วหลักการประเมินความกว้างรอยแตก
ควรเป็นอย่างไร ตาราง 1 แสดงความกว้างรอยแตกทีอ่ อก
แบบสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เมือ่ พิจารณาจาก
เกณฑ์ในตาราง 1 การประเมินและแยกประเภทรอยแตก
เป็นดังตาราง 2
โครงสร้างภายใน
สภาพแห้ง
สภาพเปียกหรือชืน้
โครงสร้างภายนอก
โครงสร้างกันซึม

0.40
0.30
0.20
0.10

mm.
mm.
mm.
mm.

ตาราง 1 ความกว้างรอยแตกตามทีอ่ อกแบบ
Knowledge Management

ความกว้าง
(mm.)
CW
0.10 < CW
0.20 < CW
0.30 < CW
CW > 0.40

CW
(mm.)
0.10
0.20
0.30
0.40
-

ตาราง 2 ประเภทความกว้างรอยต่อ
นอกจากการใช้ตาราง 2 แบ่งแยกประเภทรอย
แตกยังสามารถใช้ระบุระดับการสัมผัสทีย่ อมให้สำหรับ
รอยร้าวแต่ละประเภทด้วย ตัวอย่างเช่น รอยแตกขนาด
0.36 mm. ถือว่าเป็น "ขนาดกว้าง" และมักจะยอมให้
สำหรับกำแพงภายในอาคารเท่านัน้ ถ้ารอยร้าวขนาด 0.36
mm. เกิดทีก่ ำแพงภายนอกก็ควรจะทำการซ่อมแซม ปกติ
แล้ว จำนวนและความยาวรอยแตก จะส่งผลต่อการรับรู้
และการยอมรับรอยแตกและทางเลือกการซ่อมแซมของ
ผูต้ รวจประเมิน
อย่างมุง่ ความสนใจไปทีร่ อยแตกรอยใดรอยเดียว
ความกว้างรอยแตกมีความผันแปรสูง จึงควรวัดความ
กว้างของหลาย ๆ รอยแตก สำหรับโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กค่าสัมประสิทธิผนั แปรสำหรับความกว้างรอยแตก
ภายในองค์อาคารเดียวประมาณ 40%
ตัวอย่างเช่น ถ้าความกว้างรอยแตกเฉลีย่ = 1.27
mm. รอยแตกในองค์อาคารควรอยูใ่ นช่วง 1.02 - 1.52 mm.

ความกว้างรอยร้าวในระยะยาว
ความกว้างรอยร้าวในกำแพงไม่วา่ จะเสริมเหล็ก
หรือไม่เสริมเหล็กจะมากขึน้ ตามเวลา แต่เป็นการยาก
ทีจ่ ะหาอัตราการขยายตัวและขนาดความกว้างมากทีส่ ดุ
สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
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กฎทัว่ ไปคือว่าความกว้างรอยแตกสุดท้ายจะเป็นสองเท่า
ของความกว้างรอยแตกเริม่ ต้น และหลังจากเกิดรอยร้าว
ประมาณ 2 ปี ความกว้างรอยร้าวตรงตำแหน่งเหล็กเสริม
จะเท่ากับความกว้างของรอยแตกทีผ่ วิ

ทำไมถึงเกิดรอยแตก
รอยแตกเป็นผลมาจากความเครียดทีท่ ำให้เกิด
หน่วยแรงดึงในระดับทีเ่ กินกว่ากำลังรับของวัสดุ ความ
เครียดอาจเกิดจากน้ำหนักกระทำ
การยึดรัง้ จากการ
เปลีย่ นแปลงปริมาตร(เกิดจากการเปลีย่ นแปลงอุณภูมแิ ละ
ความชืน้ )หรือพฤติกรรมของวัสดุ(ปฏิกริ ยิ าระหว่างซิเมนต์
กับมวลรวม)
สาเหตุจากน้ำหนักกระทำเกิดได้แก่ น้ำหนักคงที่
ของวัสดุนำ้ หนักจรจากคนและอุปกรณ์ แรงดันจากดิน
และน้ำ ลม หิมะและแผ่นดินไหว สามารถทำให้เกิดรอย
แตกการโก่งตัวและการเปลีย่ นรูปร่างจากฐานราก กรอบหน้าต่าง พืน้ หลังคา และองค์อาคารอืน่ สามารถทำให้เกิด
รอยแตกได้เช่นกัน

การเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของรอยแตก
จำเป็นต้องแยกให้ออกว่ารอยแตกหยุดหรือยัง รอย
แตกทีย่ งั เคลือ่ นตัว (moving crack) สามารถเปิดหรือปิด
และแตกยาวเพิม่ ได้ แต่รอยแตกสงบหรือหยุดแล้ว (dormant crack) จะหยุดการขยายตัวเพิม่ รอยแตกทีห่ ยุดแล้ว
มักเกิดน้ำหนักกระทำชัว่ คราว รอยแตกเคลือ่ นตัวเกิดจาก
น้ำหนักกระทำซ้ำ ๆ หรือการเปลีย่ นแปรงอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ ซึง่ เป็นสาเหตุให้รอยแตกเปิดและปิด อย่างไร
ก็ตาม รอยแตกทีเ่ กิดจากน้ำหนักกระทำชัว่ คราว สามารถ
เปลีย่ นเป็นรอยแตกเคลือ่ นตัวได้จากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ
ถ้าเป็นรอยแตกหยุดแล้วสามารถซ่อมด้วยวัสดุซอ่ ม
แข็ง (Rigid Filler) เช่น epoxy หรือซิเมนต์ขณะทีร่ อยแตก
เคลือ่ นตัวควรซ่อมด้วยวัสดุทใ่ี ห้ตวั ได้ (flexible sealants)
เพราะหากซ่อมด้วยวัสดุซอ่ มแข็ง รอยแตกจะแตกอีก ถ้า
วัสดุซอ่ มแข็งกว่าคอนกรีตจะเกิดรอยแตกแนวใหม่ขนาน
กับรอยแตกทีซ่ อ่ มเดิม

รอยแตกในกำแพงเสริมเหล็กและกำแพง
การตรวจสอบว่ารอยแตกเป็นแบบเคลือ่ นตัวหรือ
ไม่เสริมเหล็ก
หยุดมี 3 วิธี

การเสริมเหล็กในกำแพงไม่ได้ปอ้ งกันการเกิด
รอยร้าวหากแต่ชว่ ยควบคุมรอยแตก รอยแตกบางประเภท
เป็นเรือ่ งธรรมดาทัง้ ในกำแพงเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก
โดยทัว่ ไปกำแพงเสริมเหล็กจะมีรอยร้าวแคบ ๆ
หลาย ๆ แนวทีร่ ะยะห่างเป็นช่วง ๆ เมือ่ กำแพงเสริมเหล็ก
แตกร้าว เหล็กเสริม(หากมีเพียงพอและวางได้ระยะ)จะช่วย
รักษากำลังและการใช้งานของกำแพง
กำแพงไม่เสริมเหล็กจะมีรอยแตกน้อยกว่าแต่กว้าง
กว่ารอยแตกในกำแพงเสริมเหล็ก การขัดตัวของมวลรวม
(Aggregate Interlock) ระหว่างผิวรอยแตกจะช่วยถ่ายแรง
และควบคุมระดับการแตก หากรอยแตกกว้างเกินไป การ
ขัดตัวของมวลรวมจะไม่มปี ระสิทธิผลและผิวรอยแตกจะ
แยกออกจากกัน
Knowledge Management

1. ไม้บรรทัดเปรียบเทียบ (crack comparator)
วิธที ง่ี า่ ยทีส่ ดุ ในการวัดความกว้างรอยแตกด้วยไม้บรรทัด
เปรียบเทียบทีช่ ว่ งเวลาสม่ำเสมอ เช่น ทุก ๆ วันหรือสัปดาห์
บันทึกความกว้างรอยแตกและ วันทีบ่ นั ทึกควรวัดความ
กว้างรอยแตกทีต่ ำแหน่งเดิมตลอดลากเส้นขวางผ่านรอย
แตกเพือ่ ทำเครือ่ งหมายตำแหน่งทีว่ ดั ทำเช่นเดียวกันนี้
3-4 ตำแหน่งตลอดแนวรอยแตกหากเป็นกำแพงภายนอก
ให้ใช้ปากกากันน้ำหากความกว้างรอยแตกมากขึน้ แสดง
ว่าเป็นรอยแตกเคลือ่ นตัว
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2. การใช้ปนู พลาสเตอร์ วิธที ไ่ี ม่แพงอีกวิธคี อื การใช้
ปูนพลาสเตอร์ปะติดรอยแตกใช้นำ้ ร้อนผสมปูนเพือ่ เร่งการแข็งตัว
ของปูนพลาสเตอร์บนั ทึกวันทีโ่ ปะปูนและตรวจสอบเป็นระยะ
ๆ ว่ามีรอยแตกบนปูนพลาสเตอร์หรือไม่หากมีแสดงว่ารอย
แตกเคลือ่ นตัวเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าปูนพลาสเตอร์ไม่ได้แตกเนือ่ ง
จากการหดตัวแบบแห้งให้ใช้วสั ดุพลาสเตอร์แบบไม่หดตัว
(nonshrink)

ติดตัง้ อุปกรณ์เฝ้าติดตามขวางรอยแตกโดยแต่ละด้านยึดติด
กับกำแพงด้วย epoxy หรือกาวแข็งตัวเร็วหลังจากกาวบ่ม
ตัวเสร็จ (ประมาณ 15 นาที สำหรับกาวและ 24 ชัว่ โมง
สำหรับ epoxy) ตัดเทปทีผ่ กู ชิน้ ส่วน 2 ชิน้ ออกและบันทึก
ค่าเริม่ ต้นหลังจากนัน้ หากด้านใดด้านหนึง่ ของรอยแตกเคลือ่ น
อีกด้านจะเคลือ่ นด้วยเส้นขวางสีแดง (เดิมอยูท่ ค่ี า่ เริม่ ต้น)
จะเคลือ่ นจากเส้นตารางแสดงถึงการเคลือ่ นทีท่ ง้ั ในแนวราบและ
แนวดิง่
ปริมาณและทิศทางของการเคลือ่ นทีส่ ามารถ
สังเกตและบันทึกได้

ควรประเมินรอยแตกตั้งแต่เนิ่น ๆ
ถ้ารอยแตกไม่ถกู ตรวจสอบ ประเมิน และซ่อมแซม
(หากจำเป็น) รอยแตกอาจจะขยายจากขนาดสายตามองเห็น
ไปสูร่ อยแตกใหญ่จนน่าปวดหัว รอยแตกยิง่ กว้างโอกาส
ทีน่ ำ้ , อากาศจะซึมเข้ากำแพงยิง่ มากและในทีส่ ดุ น้ำจะทำ
ให้เหล็กเสริมเป็นสนิมทำให้เกิดคราบหินปูน (efforesence)
3. อุปกรณ์สองชิน้ สำหรับติดตามรอยแตก (two- และทำให้คอนกรีตแตกออก
รอยแตกบางประเภทอาจ
piece crack monitor) สามารถนำมาใช้ตดิ ตามการเคลือ่ นตัว ทำให้กำแพงพังได้ ดังนัน้ รอยแตกเป็นสัญญาณทีไ่ ม่ควร
ของรอยแตก ชิน้ หนึง่ ของแผ่นพลาสติกจะมีเส้นขวางสีแดง มองข้าม
อีกชิน้ หนึง่ มีเส้นตารางพร้อมกับตำแหน่งศูนย์ตรงกลาง
อุปกรณ์สองชิน้ จะต่อกันด้วยเทปเพือ่ ให้ตำแหน่งของเส้น
อ้างอิง
ขวางสีแดงบนชิน้ หนึง่ อยูต่ รงกับตำแหน่งศูนย์ของอีกชิน้
Bruce A. Suprenant and Kim D. Basham, Evaluating
cracks in concrete walls, Concrete Construction
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ตัวอย่างรูปแบบการแตกของกำแพงและฐานราก
กำแพงทรุดตัวสองด้านหรือดินบวมตัวทีต่ ำแหน่ง
กลางกำแพง

กลางกำแพงทรุดตัวจากการบวมตัวของดิน
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