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เขียนโดย ดร. ปณฑ ปานถาวร
บริการเทคนิคคอนกรีต

“ การหาสาเหตุของแตกราวใด มิควรรีบตัง้ ขอสมมุตฐิ าน โดยมีขอ มูลจากแหลงเดียวหรือจากการสังเกต
อยางคราวๆ พบวาบอยครัง้ ทีข่ อ มูลทีไ่ ดรบั จากลูกคา โดยเฉพาะลูกคาที่ เปนผูร บั เหมากอสรางมักจะไมครบถวน
ซึง่ อาจเจตนา หรือไมกต็ าม ”
โครงการทีม่ ีเรือ่ งมาเลานี้ เปนโครงการตอเติม
อาคารโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึง่ ซึง่ มีผู
รับเหมากอสราง รายใหญในเขตนัน้ (ลูกคา) เปนผูด ําเนิน
การกอสราง ลูกคาเคยใชคอนกรีตซีแพคแลวเปลีย่ นไป
ใชเจาอืน่ เปนเวลานาน โครงการนี้ ทางการตลาดได
เกลีย้ กลอม ใหกลับมาใชคอนกรีตซีแพค ไดสําเร็จเปน
โครงการแรก

ทีโ่ ครงการโดยมีวิศวกรควบคุมงานของลูกคาเปนผูชแี้ จง
รายละเอียดในการ ทํางานและนําไปดูรอยแตกราวซึง่ แสดง
รอยแตกราวทีพ่ นื้ อยางเดียว ดังทีแ่ ตแสดงไวในรูปที่ 3

ลักษณะโครงสราง

เปนคานรองพืน้ และพืน้ ยกระดับสูงจากพืน้ ดิน
โดยออกแบบพืน้ เปน one-way slab และ two-way slab
ตามทีแ่ สดงไวในรูปที่ 1 ใชคอนกรีตปม กําลังอัด 240 ksc
(ลูกบาศก) โดยถอดค้าํ ยันเมือ่ คอนกรีตมีอายุครบ 14 วัน
เทานัน้ รูปที่ 2 แสดงถึงโครงสรางทีแ่ ลวเสร็จ

รูปที่ 1 - โครงสรางกอนเทคาน

ปญหาที่พบ

เมือ่ ไดรบั การรองเรียนจากลูกคาวาพบพืน้ คอนกรีต
แตกราว
หลังจากมีการถอดค้ํายันตามขอกําหนดของ
โครงการที่ 14 วัน วิศวกรและฝายผลิตก็ไดเขาไปพบลูกคา

รูปที่ 2 - โครงสรางหลังการเท
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รูปที่ 3 - วิศวกรของลูกคานําดูรอยราว
จากการวิเคราะหเบือ้ งตน เทาทีม่ ีขอ มูลจํากัดจาก
วิศวกรของผูร ับเหมา นาจะมาจากการหดตัวตามปกติ
ของคอนกรีตซึง่ เหล็กเสริม จะสามารถรับแรงดึงเนือ่ งมา
จากการหดตัวนีไ้ ด ซึง่ ก็จะสามารถตรวจสอบจากการ
คํานวณการออกแบบเหล็กเสริมตาม ACI 224R-01 วา
เหล็กเสริมทีใ่ สเพียงพอหรือไม แตความเปนไปไดของ
สาเหตุทเี่ นือ่ งมาจากการออกแ บบทีผ่ ดิ มักจะนอยมากกวา
ความเปนไป ไดของสาเหตุทเี่ นือ่ งมาจากการผิดพลาดใน
การทํางาน ดังนั้นวิธีการวิเคราะหทถี่ ูกตองควรตรวจสอบ
และหาขอมูลเพิม่ เติมกอนทีจ่ ะตั้งสมมุติฐานของสาเหตุ
จากการสืบหาขอมูลเพิม่ เติม โดยการสํารวจสถาน
ทีร่ อบๆ บริเวณทีก่ อ สรางพบวาดานลางของพืน้ และจาก
การซักถามจากคนงาน จึงพบสาเหตุทแี่ ทจริงดังทีแ่ สดง
ไวในรูปที่ 4

วาคานในสวนที่ตดิ กับเสามีรอยแตกราวของการวิบัตจิ าก
แรงเฉือน (shear failure) เพราะการค้ํายันของทองคานเปน
ไปอยางไมถูกตอง ทําใหมกี ารทรุดตัวมากจนเกินไปใน
ขณะที่ คอนกรีตยังพัฒนากําลังไดไมพอ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ใน กรณีน้ี ผูร ับเหมาเลือกเทคานพรอมกับพืน้ คอนกรีต
สดจะมีนํา้ หนักมาก จึงตองใหความสนใจกับระบบการ
ค้ํายันเปนพิเศษ เมือ่ ถามคนงานจากการสังเกตค้าํ ยันใน
ขณะเทคอนกรีตและหลังจากคอนกรีตเริม่ แข็งตัวไดระยะ
หนึง่ แลวจึงตรงกับทีต่ งั้ สมมุติฐานเอาไว เพราะขาของ
ค้ํายันไดจมลงไปในพืน้ ดินทีร่ องรับ เนือ่ งจากไมมีการ
ปรับสภาพใหเหมาะสมทีจ่ ะรับน้าํ หนักชัว่ คราวของคอนกรีต
โดยพืน้ ดินทีร่ องรับมีลกั ษณะเปนโคลนเหลว ดังทีแ่ สดง
ไวในภาพที่ 5

รูปที่ 5 - พืน้ ดินรองค้ํายันทีไ่ มเหมาะสม

สรุป

การหาสาเหตุของแตกราวใด มิควรรีบตัง้ ขอสมมุติฐาน
โดยมีขอมูลจากแหลงเดียว หรือจากการสังเกตอยางคราวๆ
พบวาบอยครัง้ ทีข่ อ มูลทีไ่ ดรับจากลูกคา โดยเฉพาะลูกคาที่
เปนผูร ับเหมากอสราง มักจะไมครบถวนซึง่ อาจเจตนา
หรือไมกต็ าม ดังนัน้ ควรมีการสืบหาขอมูลจากแหลงตางๆ
เชน จากคนงานทีม่ ีสว นเกีย่ วของกับโครงสรางทีม่ ีปญ หา
และมีการสังเกตอยางละเอียดในโครงสรางตางๆทีเ่ กีย่ วของกับ
รูปที่ 4 - รอยราวของคานรองพืน้
สวนทีพ่ บรอยแตกราวทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจน เพราะสาเหตุ
ทีท่ ําใหคอนกรีตเกิดการแตกราวมีไดหลายสาเหตุ ซึง่ อาจ
สาเหตุของการแตกราว
การแตกราวของพืน้ ดังทีแ่ สดงไวในรูปที่ 3 มีสาเหตุ มาจากการทํางานทีข่ าดความสนใจของค้ํายัน ดังทีเ่ ห็นได
ทีแ่ ทจริงมาจากการโกงตัวของคานที่ทําหนาทีร่ บั น้ําหนัก ในตัวอยางเบือ้ งตน
จากพืน้ และถายแรงไปทีเ่ สา จากรูปที่ 4 จะเห็นไดชดั เจน

