
       “รอยแตกร้าวบนกำแพงคอนกรีตลดความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารไปและยังเป็นสาเหตุให้เกิดการร่ัว
ซึมของน้ำฝนหรือน้ำใต้ดิน   ย่ิงไปกว่าน้ันรอยแตกยังเป็น
สัญญาณบอกเหตุการวิบัติซ่ึงอาจเกิดตามมาดังน้ันเม่ือเกิด
รอยแตกควรจะทำการตรวจสอบ”

เรียบเรียงโดย
วรพงษ์   พนาวสุ

การทดสอบ/ตรวจสอบ ในงานคอนกรีต

KM

  การตรวจสอบรอยร้าวน้ัน   ควรจะเก็บข้อมูล
ต่อไปนี้ประกอบด้วย

ตำแหน่งของรอยร้าวในโครงสร้าง
รูปแบบรอยแตก (แนวราบ, แนวด่ิง, แนวเฉียง
ทแยงมุม, กระจายท่ัว)
ความยาว
ความกว้าง (ลึกถึงผิวสีทา, ถึงผิวปูนฉาบ,
ทะลุท้ังกำแพง)
อายุ
รอยร้าวยังไม่หยุดหรือเคล่ือนตัว (Active, moving)
หรือรอยร้าวหยุด (Dormant)

ของรอยแตกคอนกรีต

Technical Service

Knowledge Management

ด้วยข้อมูลเหล่าน้ี ผู้ตรวจสอบสามารถประเมิน
สาเหตุของการแตกร้าว ระดับอันตรายของรอยแตก และ
วิธีการซ่อมแซมท่ีเหมาะสม (ถ้าจำเป็นต้องซ่อม) ตำแหน่ง
และรูปแบบของรอยแตกเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดในการ
วิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าว

การวัดความกว้างของรอยแตก
ผู้ตรวจสอบอาคารส่วนใหญ่ใช้บรรทัดเปรียบ

เทียบ (Crack Comparator)ในการวัดความกว้างรอยแตก
แต่บางท่านใช้วัดขยายวัดรอยแตก (Graduated magnify-
ing device)เคร่ืองมืออีกอย่างได้แก่กล้องวัดขยายรอยแตก
ซ่ึงเคร่ืองมือท้ังสองแสดงดังภาพ 1 และ 2

ภาพท่ี 1  บรรทัดเปรียบเทียบ ใช้งานง่าย ความถูกต้อง
               เพียงพอสำหรับงานท่ัวไปเป็นส่วนใหญ่

การวัดความกว้าง



ความกว้างของรอยแตกเท่าไรจึงจะน่าเป็น
กังวล ?
รอยแตกกว้างเกินไปหรือไม่น้ันข้ึนกับประเภทของ

อาคาร    สภาพภูมิอากาศ   การเสริมเหล็กและประเภทของ
รอยแตก และท่ีสำคัญข้ึนกับความพึงพอใจอาทิเช่น เจ้าของ
คฤหาสน์หรู 100 ล้านถ้าพบรอยแตกในบ้านขนาด 0.3 mm.
ก็คงยอมรับไม่ได้ แต่เจ้าของบ้านเก่าอายุ 20 ปี อาจไม่ติดใจ
กับรอยแตกท่ีพบในฐานรากท่ีน้อยกว่า 3 mm.

หากว่าตามมาตรฐานของสมาคมซิเมนต์ปอร์ด-
แลนด์ (Portland Cement Association (PCA))รอยแตกขนาด
 0.25 ถึง 0.38 mm. ไม่ส่งผลต่อความสวยงามของผิวคอน-
กรีตหรือรบกวนทัศนียภาพของผู้มองเห็น    รอยแตกท่ีเล็ก
กว่า 0.1 mm. ถือว่าเป็นรอยแตกท่ีกันน้ำซึมได้

ดังน้ันแล้วหลักการประเมินความกว้างรอยแตก
ควรเป็นอย่างไร ตาราง 1 แสดงความกว้างรอยแตกท่ีออก
แบบสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก       เม่ือพิจารณาจาก
เกณฑ์ในตาราง  1  การประเมินและแยกประเภทรอยแตก
เป็นดังตาราง  2
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โครงสร้างภายใน
สภาพแห้ง 0.40 mm.
สภาพเปียกหรือช้ืน 0.30 mm.

โครงสร้างภายนอก 0.20 mm.
โครงสร้างกันซึม 0.10 mm.

ตาราง 1  ความกว้างรอยแตกตามท่ีออกแบบ

ตาราง 2  ประเภทความกว้างรอยต่อ

ประเภทรอยแตก     ความกว้าง         CW
       (mm.)               (mm.)

เล็กมาก (กันซึมได)้         CW          0.10
เล็ก (ภายนอก)    0.10 < CW          0.20
ปานกลาง (ภายใน-เปียก)    0.20 < CW          0.30
กว้าง (ภายใน - แห้ง)                0.30 < CW          0.40
รุนแรง                                        CW > 0.40             -

นอกจากการใช้ตาราง   2   แบ่งแยกประเภทรอย
แตกยังสามารถใช้ระบุระดับการสัมผัสท่ียอมให้สำหรับ
รอยร้าวแต่ละประเภทด้วย ตัวอย่างเช่น รอยแตกขนาด
0.36 mm.   ถือว่าเป็น   "ขนาดกว้าง"  และมักจะยอมให้
สำหรับกำแพงภายในอาคารเท่าน้ัน ถ้ารอยร้าวขนาด 0.36
mm. เกิดท่ีกำแพงภายนอกก็ควรจะทำการซ่อมแซม ปกติ
แล้ว จำนวนและความยาวรอยแตก  จะส่งผลต่อการรับรู้
และการยอมรับรอยแตกและทางเลือกการซ่อมแซมของ
ผู้ตรวจประเมิน

อย่างมุ่งความสนใจไปท่ีรอยแตกรอยใดรอยเดียว
ความกว้างรอยแตกมีความผันแปรสูง      จึงควรวัดความ
กว้างของหลาย ๆ รอยแตก      สำหรับโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กค่าสัมประสิทธิผันแปรสำหรับความกว้างรอยแตก
ภายในองค์อาคารเดียวประมาณ 40%

ตัวอย่างเช่น ถ้าความกว้างรอยแตกเฉล่ีย = 1.27
mm. รอยแตกในองค์อาคารควรอยู่ในช่วง 1.02 - 1.52 mm.

ภาพท่ี 2 กล้องวัดขยายรอยแตก

ความกว้างรอยร้าวในระยะยาว
ความกว้างรอยร้าวในกำแพงไม่ว่าจะเสริมเหล็ก

หรือไม่เสริมเหล็กจะมากข้ึนตามเวลา       แต่เป็นการยาก
ท่ีจะหาอัตราการขยายตัวและขนาดความกว้างมากท่ีสุด
สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
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สาเหตุจากน้ำหนักกระทำเกิดได้แก่   น้ำหนักคงท่ี
ของวัสดุน้ำหนักจรจากคนและอุปกรณ์     แรงดันจากดิน
และน้ำ  ลม หิมะและแผ่นดินไหว สามารถทำให้เกิดรอย
แตกการโก่งตัวและการเปล่ียนรูปร่างจากฐานราก กรอบ-
หน้าต่าง พ้ืนหลังคา และองค์อาคารอ่ืน สามารถทำให้เกิด
รอยแตกได้เช่นกัน

รอยแตกในกำแพงเสริมเหล็กและกำแพง
ไม่เสริมเหล็ก
 การเสริมเหล็กในกำแพงไม่ได้ป้องกันการเกิด

รอยร้าวหากแต่ช่วยควบคุมรอยแตก  รอยแตกบางประเภท
เป็นเร่ืองธรรมดาท้ังในกำแพงเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก

ทำไมถึงเกิดรอยแตก
รอยแตกเป็นผลมาจากความเครียดท่ีทำให้เกิด

หน่วยแรงดึงในระดับท่ีเกินกว่ากำลังรับของวัสดุ    ความ
เครียดอาจเกิดจากน้ำหนักกระทำ           การยึดร้ังจากการ
เปล่ียนแปลงปริมาตร(เกิดจากการเปล่ียนแปลงอุณภูมิและ
ความช้ืน)หรือพฤติกรรมของวัสดุ(ปฏิกิริยาระหว่างซิเมนต์
กับมวลรวม)

กฎท่ัวไปคือว่าความกว้างรอยแตกสุดท้ายจะเป็นสองเท่า
ของความกว้างรอยแตกเร่ิมต้น และหลังจากเกิดรอยร้าว
ประมาณ 2 ปี ความกว้างรอยร้าวตรงตำแหน่งเหล็กเสริม
จะเท่ากับความกว้างของรอยแตกท่ีผิว

โดยท่ัวไปกำแพงเสริมเหล็กจะมีรอยร้าวแคบ ๆ
หลาย ๆ แนวท่ีระยะห่างเป็นช่วง ๆ เม่ือกำแพงเสริมเหล็ก
แตกร้าว เหล็กเสริม(หากมีเพียงพอและวางได้ระยะ)จะช่วย
รักษากำลังและการใช้งานของกำแพง

กำแพงไม่เสริมเหล็กจะมีรอยแตกน้อยกว่าแต่กว้าง
กว่ารอยแตกในกำแพงเสริมเหล็ก   การขัดตัวของมวลรวม
(Aggregate Interlock) ระหว่างผิวรอยแตกจะช่วยถ่ายแรง
และควบคุมระดับการแตก หากรอยแตกกว้างเกินไป การ
ขัดตัวของมวลรวมจะไม่มีประสิทธิผลและผิวรอยแตกจะ
แยกออกจากกัน

การเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของรอยแตก

จำเป็นต้องแยกให้ออกว่ารอยแตกหยุดหรือยัง  รอย
แตกท่ียังเคล่ือนตัว (moving crack)     สามารถเปิดหรือปิด
และแตกยาวเพ่ิมได้ แต่รอยแตกสงบหรือหยุดแล้ว    (dor-
mant crack) จะหยุดการขยายตัวเพ่ิม    รอยแตกท่ีหยุดแล้ว
มักเกิดน้ำหนักกระทำช่ัวคราว รอยแตกเคล่ือนตัวเกิดจาก
น้ำหนักกระทำซ้ำ ๆ      หรือการเปล่ียนแปรงอุณหภูมิและ
ความช้ืน   ซ่ึงเป็นสาเหตุให้รอยแตกเปิดและปิด   อย่างไร
ก็ตาม รอยแตกท่ีเกิดจากน้ำหนักกระทำช่ัวคราว    สามารถ
เปล่ียนเป็นรอยแตกเคล่ือนตัวได้จากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

ถ้าเป็นรอยแตกหยุดแล้วสามารถซ่อมด้วยวัสดุซ่อม
แข็ง (Rigid Filler) เช่น epoxy หรือซิเมนต์ขณะท่ีรอยแตก
เคล่ือนตัวควรซ่อมด้วยวัสดุท่ีให้ตัวได้     (flexible sealants)
เพราะหากซ่อมด้วยวัสดุซ่อมแข็ง รอยแตกจะแตกอีก ถ้า
วัสดุซ่อมแข็งกว่าคอนกรีตจะเกิดรอยแตกแนวใหม่ขนาน
กับรอยแตกท่ีซ่อมเดิม

             การตรวจสอบว่ารอยแตกเป็นแบบเคล่ือนตัวหรือ
หยุดมี 3 วิธี

1. ไม้บรรทัดเปรียบเทียบ (crack comparator)
วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการวัดความกว้างรอยแตกด้วยไม้บรรทัด
เปรียบเทียบท่ีช่วงเวลาสม่ำเสมอ เช่น ทุก ๆ วันหรือสัปดาห์
บันทึกความกว้างรอยแตกและ   วันท่ีบันทึกควรวัดความ
กว้างรอยแตกท่ีตำแหน่งเดิมตลอดลากเส้นขวางผ่านรอย
แตกเพ่ือทำเคร่ืองหมายตำแหน่งท่ีวัดทำเช่นเดียวกันน้ี
3-4  ตำแหน่งตลอดแนวรอยแตกหากเป็นกำแพงภายนอก
ให้ใช้ปากกากันน้ำหากความกว้างรอยแตกมากข้ึนแสดง
ว่าเป็นรอยแตกเคล่ือนตัว



Technical Service

Knowledge Management

2. การใช้ปูนพลาสเตอร์ วิธีท่ีไม่แพงอีกวิธีคือการใช้
ปูนพลาสเตอร์ปะติดรอยแตกใช้น้ำร้อนผสมปูนเพ่ือเร่งการแข็งตัว
ของปูนพลาสเตอร์บันทึกวันท่ีโปะปูนและตรวจสอบเป็นระยะ
ๆ ว่ามีรอยแตกบนปูนพลาสเตอร์หรือไม่หากมีแสดงว่ารอย
แตกเคล่ือนตัวเพ่ือให้ม่ันใจว่าปูนพลาสเตอร์ไม่ได้แตกเน่ือง
จากการหดตัวแบบแห้งให้ใช้วัสดุพลาสเตอร์แบบไม่หดตัว
(nonshrink)

3. อุปกรณ์สองช้ินสำหรับติดตามรอยแตก  (two-
piece crack monitor) สามารถนำมาใช้ติดตามการเคล่ือนตัว
ของรอยแตก ช้ินหน่ึงของแผ่นพลาสติกจะมีเส้นขวางสีแดง
อีกช้ินหน่ึงมีเส้นตารางพร้อมกับตำแหน่งศูนย์ตรงกลาง
อุปกรณ์สองช้ินจะต่อกันด้วยเทปเพ่ือให้ตำแหน่งของเส้น
ขวางสีแดงบนช้ินหน่ึงอยู่ตรงกับตำแหน่งศูนย์ของอีกช้ิน

ติดต้ังอุปกรณ์เฝ้าติดตามขวางรอยแตกโดยแต่ละด้านยึดติด
กับกำแพงด้วย  epoxy  หรือกาวแข็งตัวเร็วหลังจากกาวบ่ม
ตัวเสร็จ     (ประมาณ 15 นาที สำหรับกาวและ 24 ช่ัวโมง
สำหรับ epoxy) ตัดเทปท่ีผูกช้ินส่วน  2  ช้ินออกและบันทึก
ค่าเร่ิมต้นหลังจากน้ันหากด้านใดด้านหน่ึงของรอยแตกเคล่ือน
อีกด้านจะเคล่ือนด้วยเส้นขวางสีแดง    (เดิมอยู่ท่ีค่าเร่ิมต้น)
จะเคล่ือนจากเส้นตารางแสดงถึงการเคล่ือนท่ีท้ังในแนวราบและ
แนวด่ิง           ปริมาณและทิศทางของการเคล่ือนท่ีสามารถ
สังเกตและบันทึกได้

ควรประเมินรอยแตกตั้งแต่เนิ่น ๆ

ถ้ารอยแตกไม่ถูกตรวจสอบ ประเมิน และซ่อมแซม
(หากจำเป็น) รอยแตกอาจจะขยายจากขนาดสายตามองเห็น
ไปสู่รอยแตกใหญ่จนน่าปวดหัว      รอยแตกย่ิงกว้างโอกาส
ท่ีน้ำ,     อากาศจะซึมเข้ากำแพงย่ิงมากและในท่ีสุดน้ำจะทำ
ให้เหล็กเสริมเป็นสนิมทำให้เกิดคราบหินปูน  (efforesence)
และทำให้คอนกรีตแตกออก         รอยแตกบางประเภทอาจ
ทำให้กำแพงพังได้      ดังน้ันรอยแตกเป็นสัญญาณท่ีไม่ควร
มองข้าม

 อ้างอิง

Bruce A. Suprenant and Kim D. Basham, Evaluating
cracks in concrete walls, Concrete Construction
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ตัวอย่างรูปแบบการแตกของกำแพงและฐานราก
กลางกำแพงทรุดตัวจากการบวมตัวของดิน
ท้ังสองข้าง

กำแพงด้านหน่ึงทรุดตัว

กำแพงทรุดตัวสองด้านหรือดินบวมตัวท่ีตำแหน่ง
กลางกำแพง

กำแพงด้านหน่ึงทรุดตัว

กำแพงด้านหน่ึงทรุดตัว การแตกร้าวเน่ืองจากแรงดันด้านข้าง

ประตู

หนาตาง

ดินบวม ดินบวมการทรุดตวัของกาํแพง

รอยแตกทแยงมุม

Flexural Cracking

ประตู

กําแพงทรุด

รอยแตกทแยงมุม

Flexural Cracking

กําแพงทรุด

รอยแตกทแยงมุม

Flexural Cracking

หนาตาง

ดินบวม กําแพงทรุดกําแพงทรุด

Flexural Cracking

กําแพงทรุด

Flexural Cracking

Flexural Cracking

แรง
ดนั
ดาน
ขาง

ฐานราก

พื้น


