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บทคัดย่อ   
 บทความนี้น าเสนอแนวทางการทดสอบแบบไม่ท าลายและกึ่งท าลายในการตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้าง
อาคารที่มีอายุการใช้งานนานซึ่งอาจมีผลกระทบด้านการเสื่อมสภาพของวัสดุ โดยมีประเด็นพิจารณาด้านอายุการใช้
งาน ความคงทนของวัสดุ เสถียรภาพ การใช้งาน น้ าหนักบรรทุกจรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการส ารวจและ
วิเคราะห์จ าเป็นต้องมีข้อมูลทั้งด้านสภาพทางกายภาพและรายละเอียดโครงสร้างทั้งด้านคุณสมบัติวัสดุ รายละเอียด
ทางวิศวกรรมและทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพ่ือทราบถึงความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกทั้งโครงสร้างและ
ระบบฐานรากเพ่ือน ามาวิเคราะห์ประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างอาคารต่อไป 

ค าส าคัญ: เสถียรภาพ, การทดสอบแบบไม่ท าลาย, โครงสร้าง 

Abstract 
This paper presents the results of non – destructive test and semi destructive test carried 

out in the evaluation of stability for Building structures. For each type and cause of damage or 
characteristic: service life, durability, and structural stability, execution of work, Live Load and 
environmental effects. To evaluate the capacity of load carried, these investigate and analysis 
must have the data concern physical properties and structural details in both parts of structural 
material and geological properties. The mentioned technique can be used for safety evaluation of 
the Building structures in the future. 
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1. บทน า 

 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายมักประสบปัญหาการใช้งานอาคารเก่าที่ซื้อมาท าการปรับปรุงการใช้งานใหม่
และหลายอาคารมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของการใช้อาคารให้มีน้ าหนักบรรทุกจรที่เพ่ิมข้ึน บางแห่งไม่เปลี่ยนแปลง
การใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรม ภายในมีแนวผนังกั้นห้องใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหา
เรื่องแบบโครงสร้างของอาคารเดิมไม่มี เนื่องจากอาคารเก่ามีการเปลี่ยนเจ้าของมาหลายราย แบบอาจมีการช ารุด สูญ
หาย จึงท าให้ไม่สามารถทราบว่าผู้ออกแบบเดิมได้ออกแบบประเภทการใช้งานเดิมไว้เป็นประเภทใด ไม่สามารถทราบ
ถึงขนาดของคาน เสา ความหนาพ้ืน จ านวนฐานราก ชนิด ขนาด ความยาวของเสาเข็ม รายละเอียดของเหล็กเสริม
ต่างๆ รวมไปถึงสภาพของโครงสร้างของอาคารอาจมีการช ารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากอายุการใช้งานของอาคารมาก 
ดังรูปที่ 1 คอนกรีตมีการแตกร้าว กะเทาะร่อน ปัญหาเรื่องความคงทนของวัสดุ  ทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้เจ้าของ
อาคาร ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่มั่นใจในสภาพของโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันว่าหากน ามาปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงสภาพอาคารใหม่แล้ว โครงสร้างอาคารจะมีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่หรือไม่ 
  

   
 

รูปที่ 1 สภาพอาคารเดิมก่อนการปรับปรุง 

2. วัตถุประสงค์ 

 อาคารเก่าที่น ามาปรับปรุงโดยส่วนใหญ่แบบจะเป็นลักษณะของการต่อเติมดัดแปลงอาคาร ดังนั้นในการ
ตรวจสอบจ าเป็นต้องตรวจสอบเพ่ือแก้ไขซ่อมแซมอาคารส่วนที่ช ารุดสึกหรอ มีการวิบัติของโครงสร้างอาคาร หรือมี
การทรุดตัวของฐานรากอาคารและตรวจสอบโครงสร้างอาคารในลักษณะเชิงลึก และเพ่ือการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุง
อาคาร เปลี่ยนแปลง สภาพการใช้น้ าหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคาร วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร โดยเป็นการ
ตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบโดยการสุ่มต าแหน่งการทดสอบ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลทั้งหมดของโครงสร้าง เช่น ข้อมูลรายละเอียดทางกายภาพ รูปแบบโครงสร้าง แบบโครงสร้าง 
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม คุณสมบัติของวัสดุ ก าลังของวัสดุ ณ ปัจจุบัน และทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
คุณสมบัติของชั้นดิน ระดับความเสียหายของโครงสร้าง และน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ประเมินเสถียรภาพของ
โครงสร้างอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมส าหรับการใช้งานในอนาคตได้ยาวนานต่อไป 
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3. หลักการตรวจสอบ 

 หลักการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเชิงลึกสามารถแสดงได้ดังแผนภาพในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคาร [1] 

4. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ขอบเขตการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรกการด าเนินงานระยะที่ 1 (งานส ารวจและตรวจสอบ) และการ
ด าเนินงานระยะท่ี 2 ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง 

การด าเนนิงานระยะที่ 1 งานส ารวจและประเมินสภาพเบื้องต้นอาคาร 
- ส ารวจสภาพโครงสร้างทางกายภาพของอาคาร และบันทึกข้อมูลขนาดโครงสร้าง  

กรณีมีแบบกรณีมีแบบ กรณีไม่มีแบบกรณีไม่มีแบบ 

ส ารวจท าแบบโครงสร้าง 

ตรวจสอบความเสียหายและ
การทรุดเอียงอาคาร 

ส ารวจบันทึกข้อมลูวัดขนาด
โครงสร้าง หาขนาดและต าแหน่ง

เหล็กเสรมิ Ferro Scan  

ส ารวจบันทึกต าแหน่ง รูปแบบและขนาด
รอยร้าว ระดับพ้ืนอาคาร 

ตรวจสอบค่าก าลังวัสดุ ข้อมูลสภาพชั้นดิน ตรวจสอบ
ระบบฐานราก ชนิดและความยาวเสาเข็ม 

Rebound Hammer, Coring, Ultrasonic 
Pulse Velocity, Ground Penetrating 
Radar (GPR), Ferro Scan, Hardness 

Testing of Steel, Half Cell Potential, 
Carbonation Test, Parallel Seismic  

วิเคราะห์โครงสร้างตามแบบ
ปรับปรุงใหม่ 

รายงานสรุป ประเมินความม่ันคงแข็งแรงอาคาร ปริมาณความเสียหาย พร้อม
วิธีการซ่อมแซมแก้ไข เสริมก าลังโครงสร้าง 

Finite Element Program 

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคารเชิงลึกการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคารเชิงลึก 
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- ส ารวจสภาพความเสียหายของอาคาร เช่น รอยแตกร้าวที่เสา คาน พ้ืน 
- งานตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง สุ่มตรวจสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต (Fc’) 

โดยวิธีRebound Hammer, สุ่มตรวจสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต  (Fc’) โดยใช้วิธีเจาะเก็บตัวอย่างแท่ง
คอนกรีตด้วยวิธี Coring และน ามากดทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบต่อเนื่องของคอนกรีตด้วยวิธีการทดสอบ
แบบไม่ท าลาย โดยวิธีความเร็วคลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Pulse Velocity, UPV) สุ่มตรวจสอบรายละเอียดเหล็ก
เสริม โดยวิธีการตรวจสอบหาต าแหน่งเหล็กเสริม โดยวิธี Ground Penetrating Radar (GPR) หรือ Ferro Scan, 
ทดสอบหาแนวโน้มการเกิดสนิมเหล็ก (Half Cell Potential), ตรวจสอบอัตราการเกิดคาร์บอเนชั่น (Carbonation 
Test) 

- งานตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมฐานรากธรณีเทคนิค  งานสุ่มขุดตรวจสอบระบบฐานราก 
งานเจาะส ารวจสภาพชั้นดินบริเวณภายในโครงการ งานสุ่มทดสอบความยาวเสาเข็มของอาคาร  

การด าเนินงานระยะที่ 2 ประเมินผลตรวจสอบทางวิศวกรรม ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง และ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

5. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ 

5.1 งานส ารวจโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างหลักของอาคาร 
ส ารวจสภาพโครงสร้างทางกายภาพ จัดท าแบบรายละเอียดแปลนอาคาร  ขนาดต่างๆของโครงสร้างหลัก เช่น

ความหนาพ้ืน ขนาดคาน เสา ระดับความสูงในแต่ละชั้นของอาคาร การส ารวจสภาพโครงสร้างทางกายภาพด้วย
สายตา (Visual inspection) ประกอบกับความรู้ทางด้านพฤติกรรมโครงสร้าง เพ่ือตรวจสอบสภาพการช ารุดและการ
ประเมินโครงสร้าง ซึ่งต้องด าเนินการโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยสามารถบอกได้ถึงข้อมูล
ส าคัญต่าง ๆ เช่น คุณภาพของการก่อสร้าง สภาพการใช้งาน การเสื่อมสภาพของวัสดุ รูปแบบของการแตกร้าว 
ต าแหน่งของการแตกร้าว ดังรูปที่ 3 รวมถึงการช ารุดของชิ้นส่วนโครงสร้าง การทรุดตัวของอาคาร เป็นต้น  

       
รูปที่ 3 การส ารวจความเสียหายรอยแตกร้าวของโครงสร้าง 

5.2 การตรวจสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างหลักของอาคาร 
5.2.1 ตรวจสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต (f’c) แบบไม่ท าลายโครงสร้าง โดยใช้วิธี Rebound 

Hammer-Schmidt [2] ใช้หลักการสะท้อนของลูกเหล็กภายในอุปกรณ์มาเทียบกับค่าก าลังอัดสูงสุดของคอนกรีต ดัง
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รูปที่ 4 – 5  การทดสอบวิธีนี้สามารถน าไปใช้ประเมินหาค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีต ณ สภาพปัจจุบัน ค่า 
Rebound Number จะถูกน าไปแปลงผลเป็นก าลังอัดประลัยของคอนกรีตโดยใช้ดัชนีมาตรฐานในการแปลงผล  

    
 

รูปที่ 4 ทดสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต ด้วยวิธี Rebound Hammer-Schmidt 

 
 
 

รูปที่ 5 ค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีต ด้วยวิธี Rebound Hammer-Schmidt 
 

มาตรฐานการทดสอบ ASTM C805 – 97 “Rebound Number of Hardened Concrete” 
5.2.2 ตรวจสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต (fc’) โดยใช้วิธีเจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วยวิธี 

coring [3] และน าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการดังรูปที่ 6 และน ามาตัดให้อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2:1 

 

    
 

รูปที่ 6 เจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วยวิธี coring 
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มาตรฐานการทดสอบหาค่าก าลังอัดสูงสุดด้วยการเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต  (Coring) เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C42/C 42M “Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete” 

5.2.3 การตรวจสอบความต่อเนื่องของคอนกรีต โดยเครื่องอัลตร้าโซนิค โดยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity 
(UPV) [4] อาศัยหลักการของการส่งคลื่นความถ่ีสูง (Ultrasonic Pulse) ดังรูปที่ 7 ผ่านเข้าไปในตัวกลางเนื้อคอนกรีต
ที่ต้องการทดสอบ แล้ววัดเวลาที่คลื่นความถี่สูงใช้ในการเคลื่อนที่จากหัวส่งสัญญาณไปยังหัวรับสัญญาณ  น ามา
ค านวณหาค่าความเร็วคลื่น (Pulse Velocity) ในตัวกลาง โดยที่ความเร็วคลื่นมีค่าเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาที่ใช้ 

มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน  ASTM C597-97: “Standard Test Method for Pulse Velocity 
through Concrete”  

 
 

ความเร็วคลื่น (เมตร/วินาที) สภาพคุณภาพคอนกรีต 
> 4,500 ดีมาก (Excellent) 
3,500 – 4,500 ด ี(Good) 

3,000 – 3,500 ปานกลาง (Medium) 
2,000 – 3,000 ไม่แน่นอน (Doubtful) 

< 2,000 ต่ า (Poor) 
 

 

รูปที่ 7 เกณฑ์การทดสอบและผลค่าความเร็วคลื่นจากการทดสอบเครื่องอัลตร้าโซนิค 
 

5.2.4 การตรวจสอบต าแหน่งเหล็กเสริมโดยวิธี Ground Penetrating Radar (GPR) [5] เป็นวิธีการ
ทดสอบโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) ในการตรวจสอบโดย หากพบวัตถุที่ฝังอยู่ด้านใต้
หรือพบความเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุจะเกิดการสะท้อนของคลื่นบางส่วนกลับขึ้นมา ดัง
รูปที่ 8 

 

    
 

 

รูปที่ 8 แสดงผลการตรวจสอบต าแหน่งเหล็กเสริมโครงสร้างโดยเครื่องมือ Ground Penetrating Radar (GPR) 
 

5.2.5 งานทดสอบความเป็นไปได้การเกิดสนิมในเหล็กเสริมโครงสร้างด้วย Half Cell Potential อ้างอิง
มาตรฐาน ASTM C 876 [6] ดังรูปที่ 9 
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ความต่างศักย ์(mV) แนวโน้มการเกิดสนมิเหล็ก 
> -200 mV มีความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดการกัดกร่อนของสนิม

ในเหล็กเสริมคอนกรีตมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 

-200 mV ถึง -350 mV มีโอกาสเกิดหรือไม่เกิดการกัดกร่อนของสนิมใน
เหล็กเสริมคอนกรีต 

< -350 mV มีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการกัดกร่อนของสนิมใน
เหล็กเสริมคอนกรีตมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 

 

รูปที่ 9 เกณฑ์มาตรฐานของการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าตามมาตรฐานและตัวอย่างผล Potential Map 
5.2.6 งานทดสอบคุณสมบัติทางเคมี  โดย pH Value Test, Chloride Content Test, Sulfate 

Content Test อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A 751 [7], ASTM C1152/C1152M-04 [8] 
5.2.7 งานเจาะส ารวจสภาพชั้นดิน (Soil Investigation) และผลการทดสอบหาความยาวเสาเข็มโดยวิธี 

Parallel Seismic แสดงผลดังรูปที่ 10  

   
 

รูปที่ 10 ข้อมูลงานเจาะส ารวจสภาพชั้นดิน และผลการทดสอบหาความยาวเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic 
 

5.2.8 งานวิเคราะห์ประเมินผลตรวจสอบทางวิศวกรรมและความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง 
น าผลที่ได้จากงานทดสอบทางวิศวกรรม ข้อมูลแรงที่กระท าต่อโครงสร้างทั้งหมดไปวิเคราะห์และประเมินความ

มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Finite Element 3D ในการขึ้นแบบจ าลองสามมิติโครงสร้างอาคาร ดัง
รูปที่ 11 เพื่อวิเคราะห์หาหน่วยแรงต่างๆที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกับสภาพโครงสร้าง ณ ปัจจุบัน 
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รูปที่ 11 แบบจ าลองสามมิติโครงสร้างอาคารและผลการวิเคราะห์หน่วยแรงต่างๆ 

6. บทสรุป 
6.1 ผลการส ารวจทางกายภาพสามารถแยกลักษณะของการแตกร้าวของโครงสร้าง ระดับความรุนแรงของความ

เสียหายเพื่อน าไปประเมินสันนิษฐานสาเหตุความเสียหาย ก าหนดขอบเขตของความเสียหายรวมไปถึงขอบเขตการการ
ซ่อมแซมและประเมินรูปแบบ วิธีของการซ่อมแซมเพื่อให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงต่อไป โดยการเสื่อมสภาพแล ะ
ความเสียหายของโครงสร้างสาเหตุหลักเน่ืองมาจากการกัดกร่อน และเสื่อมสภาพของวัสดุ 

6.2 การทดสอบแบบ Non-destructive Testing สามารถช่วยตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ท าลาย
โครงสร้างและยังสามารถประเมินก าลังเสถียรภาพของโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันว่าจะมีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ส าหรับการใช้งานในอนาคตต่อไป 

6.3 การจ าลองรูปแบบของโครงสร้างจะท าให้สามารถหาค่าแรงภายในท่ีเกิดขึ้น (Moment, Shear, Torsion, 
Axial force, Stress) และน าไปประเมินเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น หากสภาพโครงสร้าง ณ ปัจจุบัน
มีก าลังรับน้ าหนัก (Strength) มากกว่าแรงภายในท่ีเกิดขึ้นจึงจะถือว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยทางด้านก าลังรับน้ าหนัก 

6.4 ควรมีการตรวจสอบ การซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างอยู่สม่ าเสมอ โดยในบางกรณีอาจต้องมีการเสริมก าลัง
ของโครงสร้าง (Strengthening) ด้วยเพื่อยืดอายกุารใช้งานหรือเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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