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รายงานสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
(Executive Summary) 

1. ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานอยู่เป็นเวลานาน อาคารท่ีก่อสร้างไม่เสร็จและปล่อย
ท้ิงร้างขาดการดูแล รวมไปถึงอาคารท่ีประสบอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆ อาจมีองค์อาคารท่ีเสียหาย
จากการเส่ือมสภาพหรือความเสียหายของวัสดุ มีปัญหาความล้าของวัสดุในองค์อาคารเนื่องจากการรับ
น้ าหนักเป็นเวลานาน หรือรับแรงกระท าในลักษณะท่ีไม่ได้ถูกออกแบบไว้ ปัญหาการทรุดและแอ่นตัว 
ปัญหาการแตกร้าว ปัญหาการผุกร่อน ปัญหาความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ตลอดจนปัญหาความเสียหาย
ของอาคารอันเนื่องมาจากการดัดแปลงหรือเปล่ียนลักษณะการใช้อาคาร  ซึ่งอาคารดังกล่าวมีความ
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย และซ่อมแซม เสริมก าลัง หรือ แม้แต่ทุบท าลายแล้ว
สร้างทดแทน แต่เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงาน
บ ารุงรักษาอย่างครบถ้วนชัดเจน ท าให้การตรวจสอบและประเมินความเสียหายอาคารด้วยวิศวกรไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน การเลือกใช้วัสดุ และวิธีการ ราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมก็อาจไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเสียหายท่ีแท้จริง ซึ่งการจัดท ามาตรฐานนี้จะท าให้มีแนวทางชัดเจนในการตรวจสอบ ประเมิน 
ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย อันเป็นการเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเสริมก าลัง
มากยิ่งขึ้น 

2. วิธีด าเนินการ 

ในการด าเนินการโครงการได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินการออกดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

• ศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมาย มาตรฐาน หรือบทความทางวิชาการต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรง
โครงสร้างอาคารเก่าและอาคารท่ีเสียหายจากการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานและจาก
อุบัติภัยต่างๆในประเทศไทย 

• ศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายหรือบทความทางวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
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เก่าและอาคารท่ีเสียหายจากการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานและจากอุบัติภัยต่างๆของ
ประเทศท่ีเป็นสากล ไม่น้อยกว่า  5 ประเทศ 

• รวบรวมตัวอย่างการด าเนินการตรวจสอบ ประเมิน และ ตัวอย่างการการซ่อมแซมและเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
o รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและประเมินอาคารเก่าหรืออาคารท่ีเสียหาย กรณีอาคาร

ตัวอย่างเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 20 อาคาร 
o รวบรวมข้อมูลการซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารเก่าหรืออาคารท่ีเสียหาย 

กรณีอาคารตัวอย่างเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 20 อาคาร 

• รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีเสนอในข้อข้างต้น แล้วศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนา
ข้อมูลท่ีได้รวบรวม 

• จัดท าร่างข้อบังคับและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และแก้ไขร่างข้อบังคับและมาตรฐานตามความเหมาะสม ท้ังนี้
มาตรฐานจะต้องครอบคลุมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม 
และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร 

• จัดท าคู่มือการตรวจสอบ และการประเมิน คู่มือการซ่อมแซมและคู่มือการเสริมความมั่นคง
แข็งแรงโครงสร้างอาคาร 

• ศึกษาผลกระทบและปัญหาในด้านต่างๆ จากการปฏิบัติตามร่างข้อบังคับมาตรฐานและคู่มือ 
และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว 

• จัดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามร่างข้อบังคับหรือมาตรฐาน ท้ังนี้ จะต้องมี
ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 100 คน แล้วด าเนินการแก้ไขตามท่ีกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเห็นสมควร 

• จัดท าสรุปผลการศึกษาและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ   
(1) การศึกษาโครงการนี้ ครอบคลุมถึงชนิดของวัสดุโครงสร้างหลักท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

คอนกรีตอัดแรง และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
(2) การศึกษาโครงการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารท่ีมี

อยู่แล้วให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ 
 

สรุปรายละเอียดและผลการด าเนินการแยกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ 
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3. ผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศไทย 

ได้ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และคู่มือต่างๆ ของประเทศไทย ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ ประเมิน และซ่อมแซม เสริมก าลังโครงสร้าง ดังต่อไปนี้  

3.1 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

แบ่งออกเป็น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทย และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ท่ีท าการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3.1.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2527) 
3.1.3 กฎกระทรวงเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร 
3.1.4 กฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร 
3.1.5 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารส าหรับ

อาคารท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
3.1.6 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้าย ตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร 
3.1.7 กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2528) 
3.1.8 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของ

อาคารใหส้ามารถต้านแรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการ และผังเมือง 

ได้ศึกษามาตรฐานกรมโยธาธิการ และผังเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การประเมิน และ
ซ่อมแซม เสริมก าลังโครงสร้าง ได้แก่ 

3.2.1 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งาน (มยผ. 1332-50) 
3.2.2 มาตรฐานการตรวจวัดการเคล่ือนตัวของอาคาร (มยผ. 1552-51) 
3.2.3 มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ท าลาย (มยผ. 

1501-51 ถึง 1507-51) 
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3.2.4 มาตรฐานการรับน ้าหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test (มยผ. 1252-51) 
3.2.5 มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test (มยผ. 1551-51) 
3.2.6 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยผ. 1901-51) 
3.2.7 มาตรฐานการเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย  (มยผ. 

1508-51) 
3.2.8 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการแบบไม่ท าลาย (มยผ. 1561-

51 ถึง 1565-51) 
3.2.9 การตรวจสอบรอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการทดสอบด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง (มยผ. 

1562-51) 
3.2.10 การตรวจสอบรอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการทดสอบด้วยสารแทรกซึม (มยผ. 1564-

51) 
3.2.11 การตรวจสอบรอยเช่ือมโครงเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการทดสอบด้วยรังสี (มยผ. 1565-51) 

3.3 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้ศึกษามาตรฐาน และหนังสือคู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมเสริม
ก าลังโครงสร้างท่ีจัดท าโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 

3.3.1 มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลัง (EIT 1008-38) 
3.3.2 คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัย 
3.3.3 คู่มือตรวจสอบรอยร้าว สาเหตุ และการแก้ไข 
3.3.4 การวิบัติของอาคารสาเหตุ และการแก้ไข 

3.4 คู่มือสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบ และประเมินความสามารถเชิงโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และมีเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.4.1 คู่มือการตรวจสอบ และประเมินความสามารถเชิงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3.4.2 เอกสารการอบรมการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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3.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ได้ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหนึ่งมาตรฐาน ดังนี้ 

3.5.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีรองพื้นกันสนิม (มอก. 2387-2555) 

4. ผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of America) 

ศึกษาข้อบังคับ และมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีจัดท าโดย International Code 
Council (ICC), American Concrete Institute (ACI), American Society of Civil Engineers (ASCE) 
และ International Concrete Repair Institute (ICRI) ดังนี้ 

4.1.1 International Code Council (ICC) 

ปัจจุบัน ได้เผยแพร่มาตรฐานท้ังหมด 15 มาตรฐาน ท่ีเลือกมาศึกษาท่ีน่าจะมีความเกี่ยวข้องมี
ดังนี้ 

4.1.1.1 International Existing Building Code (IEBC) ส าหรับการด าเนินงานกับโครงสร้าง
ท่ีมีอยู่แล้ว 

4.1.1.2 International Building Code (IBC) ส าหรับการด า เนินงานกับโครงสร้ าง ท่ีจะ
สร้างใหม่ 

4.1.2 American Concrete Institute (ACI) 

Manual of Concrete Practice (MCP) เป็นหนึ่งในเอกสารท่ีจัดท าโดย ACI ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ท้ังมาตรฐาน ข้อก าหนด คู่มือแนะน า และรายงานผลต่างๆ โดยเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับความเสียหายของ
โครงสร้างท้ังการออกแบบ การตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมก าลัง และยังมี
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ประเมิน และซ่อมแซม เสริมก าลังโครงสร้าง ดังนี้ 
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4.1.2.1 ACI 562-13 Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation 
of Concrete Buildings (ACI 562-13) and Commentary 

4.1.2.2 ACI214.4R-03 “Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive 
Strength Results” 

4.1.2.3 ACI 228.1R-03 “In-place methods to estimate compressive strength” 
4.1.2.4 ACI 503R-93 (Reapproved 2008) — Use of Epoxy Compounds with 

Concrete 
4.1.2.5 ACI 503.1-92 (Reapproved 2003) — Standard Specification for Bonding 

Hardened Concrete, Steel, Wood, Brick, and other Materials to Hardened 
Concrete with a Multi-Component Epoxy Adhesive 

4.1.2.6 ACI 503.2-92 (Reapproved 2003) — Standard Specification for Bonding 
Plastic Concrete to Hardened Concrete with a Multi-Component Epoxy 
Adhesive 

4.1.2.7 ACI 503.4-92 (Reapproved 2003) — Standard Specification for Repairing 
Concrete with Epoxy Mortars 

4.1.2.8 ACI 503.5R-92 (Reapproved 2003) — Guide for the Selection of Polymer 
Adhesives with Concrete 

4.1.2.9 ACI 503.6R-97 (Reapproved 2003) — Guide for the Application of Epoxy 
and Latex Adhesives for Bonding Freshly Mixed and Hardened Concretes 

4.1.2.10 ACI 224.1R-07 - Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete 
Structures 

4.1.2.11 ACI 222R-01 - Protection of Metals in Concrete Against Corrosion 
4.1.2.12 ACI 201.2R-08 - Guide to Durable Concrete 
4.1.2.13 ACI 440.2R-02 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded 

FRP Systems for Strengthening Concrete Structures 
4.1.2.14 ACI 216R-89 Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete 

Elements 
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4.1.3 American Society of Civil Engineers (ASCE) 

ASCE มีมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมโครงสร้างได้แก่ 

4.1.3.1 ASCE/SEI 7-10—Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures 
4.1.3.2 ASCE/SEI 11-99—Guideline for Structural Condition Assessment of Existing 

Buildings 

4.1.4 International Concrete Repair Institute (ICRI) 

ICRI เป็นสมาคมหลักท่ีด าเนินการเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ปัจจุบันมีคู่มือท่ี
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ประเมิน และซ่อมแซม เสริมก าลังโครงสร้างโครงสร้างคอนกรีต ดังนี้ 

4.1.4.1 ICRI No. 210.3-04—Guide for Using In-Situ Tensile Pull-Off Tests to 
Evaluate Bond of Concrete Surface Materials 

4.1.4.2 ICRI No. 320.2R-09—Guide for Selecting and Specifying Materials for Repair 
of Concrete Surfaces 

4.1.4.3 ICRI No. 3 4 0 . 1 - 0 6 —Guideline for the Selection of Grouts to Control 
Leakage in Concrete Structures 

4.1.5 NACE International 

NACE International เป็นองค์กรระดับนานาชาติท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการเกิดสนิมของโลหะ 
โดยมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ท้ังการซ่อมแซม และการป้องกันมีดังนี้ 

4.1.5.1 NACE 01101—Electrochemical Chloride Extraction from Steel-Reinforced 
Concrete—A State-of-the-Art Report 

4.1.5.2 NACE 01102-02—State-of-the-Art Report: Criteria for Cathodic Protection 
of Prestressed Concrete Structures 

4.1.5.3 NACE 0 1 1 0 4  Electrochemical Realkalization of Steel-Reinforced 
Concrete—A State-of-the-Art Report 

4.1.5.4 NACE 01105-05—Sacrificial Cathodic Protection of Reinforced Concrete 
Elements—A State-of-the-Art Report 
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4.1.5.5 NACE RP0 2 9 0 - 0 0 —Standard Recommended Practice— Cathodic 
Protection of Reinforcing Steel in Atmospherically Exposed Concrete 
Structures 

4.1.5.6 NACE SP0107-07—Electrochemical Realkalization and Chloride Extraction 
for Reinforced Concrete 

4.1.5.7 NACE SP0390 -09  ( formerly RP0390 )—Maintenance and Rehabilitation 
Considerations for Corrosion Control of Atmospherically Exposed Existing 
Steel-Reinforced Concrete Structures 

4.2 International Standard Organization (ISO) 

4.2.1 Technical Committee 71 

International Organization for Standardization (ISO) เป็นองค์กรระดับนานาชาติท่ีจัดท า
มาตรฐานต่างๆ โดยคณะกรรมการเทคนิคกลุ่มท่ี 71 (Technical committee 71, TC71) จะรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตอัดแรง ซึ่งคณะกรรมการย่อยกลุ่มท่ี 7 (Sub-
committee 7, SC7) จะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมโครงสร้าง
คอนกรีต ISO/TC 71/SC 7 ได้จัดท ามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมโครงสร้าง
คอนกรีตดังนี้ 

4.2.1.1 ISO 16311-1:2014 Maintenance and repair of concrete structures -- Part 
1: General principles  

4.2.1.2 ISO 16311-2:2014 Maintenance and repair of concrete structures -- Part 
2: Assessment of existing concrete structures  

4.2.1.3 ISO 16311-3:2014 Maintenance and repair of concrete structures -- Part 
3: Design of repairs and prevention  

4.2.1.4 ISO 16311-4:2014 Maintenance and repair of concrete structures -- Part 
4: Execution of repairs and prevention  

4.2.1.5 ISO/TR 1 6 4 7 5 : 2 0 11 Guidelines for the repair of water-leakage cracks in 
concrete structures 

4.2.1.6 ISO 16711:2015 Seismic assessment and retrofit of concrete structures  
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4.2.2 Technical Committee 98 

ISO/TC 98 รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง โดย ISO/TC 98/SC 2 จะดูแลเรื่องความ
เช่ือมั่นของโครงสร้าง (Reliability) ซึ่งได้จัดท ามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

4.2.2.1 ISO 2394:2015 General principles on reliability for structures  
4.2.2.2 ISO 13822:2010 Bases for design of structures -- Assessment of existing 

structures 
4.2.2.3 ISO 1 3 8 2 3 : 2 0 0 8  General principles on the design of structures for 

durability 

4.2.3 Technical Committee 135 

ISO/TC 135 รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบแบบไม่ท าลายวิธีต่างๆ  

4.3 ประเทศญี่ปุ่น (Japan) 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษากฏหมายและวิธีการปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

4.3.1 Building Standard Law (BSL) 
4.3.2 Mansion Aptitude Management Law 
4.3.3 Japan Society of Civil Engineers  

Japan Society of Civil Engineers (JSCE) ได้ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง 
และบ ารุงรักษาโครงสร้าง Standard Specification for Concrete Structures – “Maintenance” ซึ่ง
เป็นมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา 

4.3.4 Japan Concrete Institute 

Japan Concrete Institute (JCI) ได้จัดท าคู่มือ จัดอบรมขึ้นทะเบียนวิศวกรท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
คอนกรีต โดยการขึ้นทะเบียนมีสองประเภท คือวิศวกรคอนกรีต (Concrete Engineer) และวิศวกร
ตรวจสอบคอนกรีต (Concrete Diagnosis Engineer) ส าหรับงานตรวจสอบจะมีการจัดสอบเพื่อทดสอบ
ความรู้ของวิศวกรก่อนการขึ้นทะเบียนวิศวกรตรวจสอบ ซึ่งบางหน่วยงานได้บังคับให้การตรวจสอบ
โครงสร้างต้องด าเนินการโดยวิศวกรท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเท่านั้น  
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4.3.5 Architectural Institute of Japan 

Architectural Institute of Japan (AIJ) ได้จัดท ามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาอาคาร 
ได้แก่ 

4.3.5.1 Test Methods for Quality Control and Maintenance of Reinforced 
Concrete Buildings, 2007 

4.3.5.2 Recommendations for Diagnosis and Repair Methods of Fire-damaged 
Buildings, 2010 

4.3.5.3 Japanese Architectural Standard Specification for Reinforced Concrete 
Work JASS5, 2009 

4.4 The International Federation for Structural Concrete (FIB) 

มาตรฐานของ FIB ท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซม โครงสร้างอาคารเก่าและ
โครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย มีดังต่อไปนี้ 

4.4.1 FIB Bulletins No.3: Textbook on Behavior, Design and Performance Volume 3: 
Durability - Design for Fire Resistance - Member Design - Maintenance, 
Assessment and Repair - Practical Aspects 

4.4.2 FIB Bulletins No.14: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures 
4.4.3 FIB Bulletins No.17: Management, maintenance and strengthening of concrete 

structures Technical 
4.4.4 FIB Bulletins No.22: Monitoring and safety evaluation of existing concrete 

structures 
4.4.5 FIB Bulletins No. 46: Fire design of concrete structures - structural behavior and 

assessment 

4.5 สหภาพยุโรป (European Union) 

EN 1504 เป็นชุดมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และระบบส าหรับการป้องกัน และซ่อมแซม
โครงสร้างคอนกรีต แบ่งเป็น 10 มาตรฐานย่อย ได้แก่ 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
 

   
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                          

11 

 

4.5.1 EN 1504-1 Part 1: Definitions 
4.5.2 EN 1504-2 Part 2: Surface protection systems 
4.5.3 EN 1504-3 Part 3: Structural and non-structural repair 
4.5.4 EN 1504-4 Part 4: Structural bonding 
4.5.5 EN 1504-5 Part 5: Concrete injection 
4.5.6 EN 1504-6 Part 6: Anchoring products 
4.5.7 EN 1 5 0 4 - 7  Part 7 :  Reinforcement corrosion protection: coatings for 

reinforcement 
4.5.8 EN 1504-8 Part 8: Quality control and evaluation of conformity 
4.5.9 EN 1504-9 Part 9: General principles for the use of repair materials and systems 
4.5.10 EN 1 5 0 4 - 1 0  Part 1 0 :  Site application of products and systems, and quality 

control of the Works 

4.6 สมาพันธ์คอนกรีตแห่งเอเซีย (Asian Concrete Federation หรือ ACF) 

ปัจจุบัน Asian Concrete Federation (ACF) ได้จัดท าเอกสารมาตรฐาน และข้อแนะน า 10 
ฉบับ ได้แก่ 

4.6.1 An example of seismic performance examination for RC building design 
according to the Architectural Institute of Japan (AIJ) Guidelines, 2001 

4.6.2 Vietnam National Standard TCXDVN 3 1 8 : 2 0 0 4  -  " Concrete and Concrete 
Reinforced Structures - Guide to Maintenance", 2004 

4.6.3 Guidelines for maintenance and rehabilitation of concrete structures against 
chloride induced deterioration, 2004 

4.6.4 Guidelines for materials and construction based on Japanese Standard 
Specifications, 2005 

4.6.5 Guidelines for the design of reinforced concrete buildings against fire actions, 
2007 

4.6.6 Guidelines for designing transverse confinement reinforcement of reinforced 
concrete columns against seismic actions, 2009 

4.6.7 Guidelines for the seismic assessment and retrofit of concrete structures, 2010 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
 

   
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                          

12 

 

4.6.8 Guidelines for maintenance and rehabilitation of concrete structures subjected 
to carbonation-induced deterioration, 2011 

4.6.9 Guidelines for materials and construction of concrete structures based on the 
Thai standard specifications, 2014 

4.6.10 Guidelines for durability and service life design of concrete structures based on 
the Thai standard 

5. ผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล (โครงสร้างเหล็ก) 

5.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of America) 

5.1.1 American Welding Society (AWS) 

มาตรฐานส่วนท่ีเกี่ยวกับการ การตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และเสริมความมั่นคง
แข็งแรง ส าหรับโครงสร้างเหล็ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีได้ถูกเลือกมาท าการทบทวนคือ มาตรฐาน 
AWS D1.1/D1.1M:2010 “Structural Welding Code – Steel”  ซึ่งประกอบด้วย 

5.1.1.1 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเช่ือม 
5.1.1.2 มาตรฐานการซ่อมแซมรอยเช่ือม (Welding Repair) 
5.1.1.3 มาตรฐานการเสริมความมั่นคงและซ่อมแซมโครงสร้างท่ีมีอยู่แล้ว 
5.1.1.4 มาตรฐานการให้ความร้อนก่อนกระบวนการเช่ือม 

5.2 สหภาพยุโรป (European Union) 

ได้ศึกษามาตรฐาน) เกี่ยวกับระบบสีกันสนิมท่ีทาปกป้องในส่วนต่างๆของโครงสร้าง คือ 

5.2.1 EN ISO 12944-2 Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems. Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2: 1998) 

5.3 ประเทศญี่ปุ่น (Japan) 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
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5.3.1 Japanese Architectural Standard Specification (JASS) 

มาตรฐานท่ีได้น ามาทบทวนคือมาตรฐาน JASS 6: 1993 “Japanese Architectural Standard 
Specification, JASS 6: Structural Steelwork Specification for building Construction” ซึ่ ง เ ป็ น
มาตรฐานข้อก าหนดการก่อสร้างส าหรับโครงสร้างเหล็กของประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อหาส่วนท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การ ตรวจสอบ การประเมิน และการซ่อมแซมอยู่ด้วย  

5.3.2 Road bridge periodic inspection procedure Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport Road Bureau 

5.4 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standardization and Organization 
หรือ ISO) 

5.4.1 ISO 4628: Paints and varnishes —Evaluation of degradation of coatings — 
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes 
in appearance 

ส าหรับการทบทวนมาตรฐานจากสหภาพยุโรป ทางคณะวิจัยได้เลือกมาตรฐาน ISO 4628 และ
มาตรฐาน ISO 4928 ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการประเมิน สีรองพื้น (Coating) ก าหนดตาม 
ปริมาณ (Quantity) ขนาดของข้อบกพร่อง (Size of defect) และการเปล่ียนแปลงของรูปลักษณ์ 
(Intensity of uniform change in appearance) ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ฉบับย่อย 

5.5 ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Australia and New Zealand) 

5.5.1 Australia Standard (AS) และ New Zealand Standard (NZS) 

มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ท่ีน ามาทบทวนจะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
รอยเช่ือมและการเช่ือมเหล็กส าหรับโครงสร้างเหล็ก (Welding) ตามมาตรฐาน AS/NZS 1554.1:2014 
“Structural steel welding. Part 1: Welding of steel structure” และมาตรฐานเกี่ยวกับรอยเช่ือม
ส าหรับโครงสร้างเหล็กท่ีรับภาระความล้าสูง AS/NZS 1554.5:2014 “Structural steel welding. Part 
5: Welding of steel structures subjected to high levels of fatigue loading”  
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5. 6  Assessment of existing steel structure: Recommendations for estimation of remaining 
fatigue life (JRC European Commission) 

ในรายงานฉบับนี้ได้ระบุเอาไว้ว่าความล้าเป็นกรณีเฉพาะของการเส่ือมสภาพท่ีมีความส าคัญมาก
ในการประเมินของสะพานเหล็กท่ีมีอยู่แล้ว  

6. สรุปผลการรวบรวมมาตรฐานสากล 

หัวข้อนี้สรุปมาตรฐานสากลท่ีได้ท าการศึกษาส าหรับการตรวจสอบ การประเมิน ซ่อมแซม เสริม
ก าลังโครงสร้าง ท้ังโครงสร้างเก่าและโครงสร้างท่ีได้รับความเสียหายจากกรณีต่างๆ ท่ีได้ศึกษาในหัวข้อท่ี 4 
และ 5 โดยสรุปไว้ในตารางท่ี 6.1 ส าหรับโครงสร้างคอนกรีต และตารางท่ี 6.2 ส าหรับโครงสร้างเหล็ก  

ตารางที่ 6.1 รายชื่อมาตรฐานสากลที่ได้ท าการศึกษา (โครงสร้างคอนกรีต) 

ประเทศ มาตรฐาน ความส าคัญ 
สหรัฐอเมริกา International Code 

council (ICC) 
สมาคมท่ีจัดท ามาตรฐานส าหรับการออกแบบ 
ก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ และได้รับการยอมรับเพื่อ
น าไปบังคับใช้ในหลายรัฐ 

American Concrete 
Institute (ACI) 

องค์กรวิชาชีพช้ันน าท่ีจัดท า พัฒนา มาตรฐาน 
เอกสารทางเทคนิค การจัดอบรม ล่าสุดได้มีการจัดท า
มาตรฐาน ACI 562-13 Code Requirements for 
Evaluation, Repair, and Rehabilitation of 
Concrete Buildings เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เสียหายของโครงสร้างท้ังการออกแบบ การตรวจสอบ 
การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมก าลัง  

American Society of 
Civil Engineering 
(ASCE) 

องค์กรวิชาชีพท่ีจัดท ามาตรฐาน ท้ังการออกแบบ การ
ตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริม
ก าลัง 
 

International 
Concrete Repair 
Institute (ICRI) 

สมาคมหลักท่ีด าเนินการเกี่ยวข้องกับจัดท าคู่มือ
แนะน าการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต 
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ประเทศ มาตรฐาน ความส าคัญ 
NACE International เป็นองค์กรระดับนานาชาติท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการ

เกิดสนิมของโลหะ มีการจัดท ามาตรฐานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อนของโลหะ 
 
 

ระดับนานาชาติ International 
Standard Organization 
(ISO) 

องค์กรระดับนานาชาติท่ีจัดท ามาตรฐานต่างๆ โดย
คณะกรรมการเทคนิคกลุ่มท่ี 71 (Technical 
committee 71, TC71) จะรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตอัดแรง ซึ่ง
คณะกรรมการย่อยกลุ่มท่ี 7 (Sub-committee 7, 
SC7) จะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต 

ญี่ปุ่น Building Standard Law 
(BSL) 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศญี่ปุ่น 

Mansion Aptitude 
Management Law 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการวางแผนการบ ารุงรักษาระยะยาว
ส าหรับอาคารท่ีอยู่อาศัย 
 

Japan Society of Civil 
Engineering (JSCE) 

องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ได้ออกข้อก าหนด
เกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง และบ ารุงรักษา
โครงสร้าง 

Japan Concrete 
Institute (JCI) 

องค์กรวิชาชีพด้านคอนกรีต ซึ่งได้จัดท าคู่มือ จัดอบรม
ขึ้นทะเบียนวิศวกรท่ีเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต และให้
การรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรคอนกรีต 
(Concrete Engineer) และวิศวกรตรวจสอบ
คอนกรีต 

ระดับนานาชาติ The International 
Federation for 

องค์กรท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ 24 ประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท างานของโครงสร้างคอนกรีตท่ัวโลก 
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ประเทศ มาตรฐาน ความส าคัญ 
Structural Concrete 
(FIB) 

สหภาพยุโรป European Union สหภาพยุโรป โดยมี EN 1504 เป็นชุดมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และระบบส าหรับการป้องกัน 
และซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต 

ภูมิภาคเอเชีย Asian Concrete 
Federation (ACF) 

เป็นสมาพันธ์ระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย ท่ีจัดท า
คู่มือต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการการออกแบบ การก่อสร้าง  
และการบ ารุงรักษา 

ตารางที่ 6.2 รายชื่อมาตรฐานสากลที่ได้ท าการศึกษา (โครงสร้างเหล็ก) 

ประเทศ มาตรฐาน ความส าคัญ 
สหรัฐอเมริกา American Wielding 

Society (AWS) 
มาตรฐานส่วนท่ีเกี่ยวกับการ การตรวจสอบ การ
ประเมิน การซ่อมแซม และเสริมความมั่นคงแข็งแรง 
ส าหรับโครงสร้างเหล็ก 

สหภาพยุโรป European Union มาตรฐานส่วนท่ีนิยมใช้ในการตรวจสอบ การประเมิน
ในสหภาพยุโรป 

ญี่ปุ่น Japanese 
Architectural 
Standard Specification 

องค์ท่ีจัดท ามาตรฐานข้อก าหนดการก่อสร้างส าหรับ
โครงสร้างเหล็กของประเทศญี่ปุ่น 

Road bridge periodic 
inspection procedure 
Ministry of Land, 
Infrastructure and 
Transport Road 
Bureau 

มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินโคงสร้าง
สะพานเหล็ก 

 
 

ระดับนานาชาติ International 
Standard Organization 
(ISO) 

องค์กรระดับนานาชาติท่ีจัดท ามาตรฐานต่างๆ 
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ประเทศ มาตรฐาน ความส าคัญ 
ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ 

Australia Standard 
(AS) / New Zealand 
Standard (NZS) 

มาตรฐานเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การประเมิน การ
ซ่อมแซม และเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเหล็ก 

สหภาพยุโรป JRC European 
Commission 

ศูนย์วิจัยของคณะกรรมาธิการยุโรป  
 

 
จากการศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ประเมิน ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้างท้ังในประเทศไทย และในสากลพบข้อสังเกตุดังนี้ 

1) ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย หรือ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน 
ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้าง 

2) ประเทศไทย แม้จะมีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน ซ่อมแซม และ
เสริมก าลังโครงสร้างอยู่บ้าง แต่ยังไม่มีมาตรฐานฉบับหลักท่ีครอบคลุมครบวงจรส าหรับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้าง 

3) ประเทศไทย แม้จะมีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน ซ่อมแซม และ
เสริมก าลังโครงสร้างอยู่บ้าง แต่ยังขาดความสมบูรณ์ และขาดคู่มือ หรือ เอกสารแนะน า
ส าหรับการเลือกวัสดุ และ วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

4) ข้อบังคับในสากลอาจมีปัญหาในการน ามาใช้โดยตรงในประเทศไทย 
5) มาตรฐานสากลมีความหลากหลายในรูปแบบ และแนวคิด การอ้างอิงเพื่อใช้งานในประเทศ

ไทยควรพิจารณาเลือกให้เหมาะสม โดยอาจไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงมาจากแหล่งเดียวทั้งหมด 

จึงเป็นประโยชน์ในการจัดท าข้อบังคับ และจัดท ามาตรฐานเกี่ยวท่ีข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ประเมิน ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้างของประเทศไทยเอง ท่ีครอบคลุมครบวงจรส าหรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติ และ การอ้างอิงมี
มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 

7. ข้อมูลอาคารตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาเป็นกรณีศึกษา 

จากขอบเขตของโครงการท่ีต้องมีการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ และประเมินอาคารเก่าหรือ
อาคารท่ีเสียหายไม่น้อยกว่า 20 กรณีศึกษา และรวบรวมข้อมูลการซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงแข็งแรง
อาคารเก่าหรืออาคารท่ีเสียหาย ไม่น้อยกว่า 20 กรณีศึกษา ทางคณะท างานได้พิจารณาเลือกกรณีศึกษา 
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ให้มีความหลากหลายตามสาเหตุการเส่ือมสภาพ และระดับความรุนแรงของความเสียหาย ดังแสดงใน
ตารางท่ี 7.1 และ 7.2  

จากการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กรณีศึกษาในหัวข้อนี้ พบข้อสังเกตุดังต่อไปนี้ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้างในโครงการท่ีศึกษาส่วน

ใหญ่ปฏิบัติตามท่ีเคยปฏิบัติกันมา มีการใช้งานวัสดุ และวิธีการท่ียังไม่หลากหลายมากนัก โดยหากมีการ
การอ้างอิงมาตรฐาน หรือข้อแนะน า ส่วนใหญ่มักจะอ้างอิงมาตรฐานและข้อแนะน าต่างประเทศ ท่ี
หลากหลาย 

ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ในการจัดท ามาตรฐานเกี่ยวท่ีข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน 
ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้างท่ีครอบคลุมครบวงจรส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมิน 
ซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติ และ การอ้างอิงมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
และจัดท าคู่มือการตรวจสอบ ประเมิน คู่มือการซ่อมแซม และคู่มือการเสริมก าลังโครงสร้าง เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิง และเลือกวัสดุ และวิธีการท่ีถูกต้อง เหมาะสม และหลากหลายมากขึ้นได้  
อีกท้ังยังสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนนิสิต นักศึกษา และการอบรม หรือ การฝึกอบรบ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 
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ตารางที่ 7.1 สรุปข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จ านวน 22 อาคาร 

รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

ตัวอย่างอาคารที่ 1 สระบุรี โรงงานอุตสาหกรรม  คอนกรีตเสริมเหล็ก - เสา บริเวณที่เสียหาย ได้รับ
การซ่อมแบบ patching  
แต่ไม่ได้ผล กลับมา
เสียหายอีก 

ก าลังอัดโดยค้อนสะท้อน 
ความลึกคาร์บอเนช่ัน 
ปริมาณซัลเฟตและคลอไรด์
ในคอนกรีต อุณหภูมิขณะ
ใช้งาน และการวิเคราะห์
หน่วยแรงที่เกิดจาก
อุณหภูมิ 

ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 2 - อาคารชุดพักอาศัย   คอนกรีตเสริมเหล็ก 21 เสา คาน และ
พ้ืน 

พบรอยร้าวและคราบสี
สนิมตามแนวเหล็กเสริม
ของคาน 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีตด้วยค้อน    
ทดสอบปริมาณระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม 
และต าแหน่งเหล็กเสริม 
ทดสอบปริมาณคลอไรด์ใน
คอนกรีต การทดสอบความ
ลึกการเกิดคาร์บอเนช่ัน 

ระดับ 2 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

ตัวอย่างอาคารที่ 3 ระยอง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง คอนกรีตเสริมเหล็ก 8 เสา วัสดุเคลือบผิวเสียหาย
ระหว่างการก่อสร้าง 

ตรวจสอบความรุนแรงของ
การเกิดสนิม ISO4628 
ตรวจสอบความหนาของ
วัสดุเคลือบผิว ASTM 
D7091 
วัดความหนาของเหล็ก
ภายหลังการเกิดสนิม 

ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 4 กทม. โรงพยาบาล คอนกรีตเสริมเหล็ก - พ้ืน รอยร้าวที่ผิวคอนกรีตการ
หดตัวของคอนกรีต รอย
ร้าวตรวจพบต้ังแต่ยังไม่
เปิดใช้งานอาคาร สาเหตุ
จากน้ าหนักบรรทุก และ
การเกิดสนิมจึงถูกตัด
ออกไป 

การวิเคราะห์การหดตัว 
และแตกร้าวของคอนกรีต 

ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 5 สมุทรสาคร โรงพยาบาล คอนกรีตเสริมเหล็ก 7 พ้ืน ไฟไหม้  
พบรอยร้าวบริเวณท้อง
พ้ืน 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีตด้วยค้อน
กระแทก ภาพถ่ายความ

ระดับ 2 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

ร้อน การหลอมละลายของ
วัสดุต่างๆ 

ตัวอย่างอาคารที่ 6 กทม. อาคารถังเก็บน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ถังเก็บน้ า รอยร้าวตามแนวเหล็ก
เสริมที่ใต้พ้ืน พบคราบสี
สนิม และคราบหินปูน 
พบรอยร้าวตามแนวรัศมี
รอบหัวเสา 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีต หาระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม 
หาปริมาณคลอไรด์ที่ผิว
เหล็กเสริม การทดสอบค่า
ศักย์ไฟฟ้าคร่ึงเซลล์ของ
เหล็กเสริม 

ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 7 ราชบุรี อาคารส านักงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 7 พ้ืน พบรอยร้าวบริเวณท้อง
พ้ืน คาดว่าการหดตัวของ
คอนกรีต 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีตด้วยค้อน
กระแทก ทดสอบปริมาณ
ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก
เสริม และต าแหน่งเหล็ก
เสริม ทดสอบการเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมด้วยวิธีการ
วัดค่าศักย์ไฟฟ้าคร่ึงเซลล์ 

ระดับ 2 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

ตัวอย่างอาคารที่ 8 ระยอง อาคารหอหล่อเย็น คอนกรีตเสริมเหล็ก 19 เสา พบรอยร้าวตามแนวเหล็ก
เสริมที่เสา 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีตด้วยค้อน
กระแทก  ระยะคอนกรีต
หุ้มเหล็กเสริม 
ปริมาณคลอไรด์ที่ผิวเหล็ก
เสริม 
ความลึกการเกิดคาร์
บอเนช่ัน 

ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 9 ชลบุรี ห้องประชุมโรงแรม คอนกรีตเสริมเหล็ก 7 พ้ืน พบรอยร้าวบริเวณท้อง
พ้ืน 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีตด้วยค้อน
กระแทก ทดสอบการรับ
น้ าหนักของโครงสร้างตาม
มาตรฐาน 

ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 
10 

สมุทรปราการ อาคารหอหล่อเย็น   คอนกรีตเสริมเหล็ก 18 พ้ืน พบรอยร้าวที่ผิวฐานราก
คอนกรีต แตกลายงา 
กระจัดกระจายไร้ทิศทาง
แน่นอน 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีตด้วยค้อน
กระแทก ทดสอบอุณหภูมิ
ฐานรากคอนกรีตสูง

ระดับ 2 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

เน่ืองจากความร้อนจาก
อุโมงค์ไอน้ าเหนือฐานราก 
การเป็นสนิมของเหล็กเสริม
เน่ืองจากคลอไรด์ การเป็น
สนิมของเหล็กเสริม
เน่ืองจากคาร์บอเนช่ัน 

ตัวอย่างอาคารที่ 
11 

สมุทรปราการ อาคารหอหล่อเย็น   คอนกรีตเสริมเหล็ก 18 เสา คาน พบรอยร้าวตามแนวเหล็ก
เสริมที่เสา พบคราบสี
สนิม 

ทดสอบค่าความแข็งแรง
ของคอนกรีต หาระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม 
หาปริมาณคลอไรด์ที่ผิว
เหล็กเสริม การทดสอบค่า
ศักย์ไฟฟ้าคร่ึงเซลล์ของ
เหล็กเสริม การตรวจสอบ
ความถ่ี และความเร่งของ
การสั่นสะเทือน 

ระดับ 2 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

ตัวอย่างอาคารที่ 
12 

ตรัง อาคารเก็บสินค้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 30 เสา ไฟไหม้ พบรอยร้าวคาน
รองรับพ้ืนของอาคาร มี
การหลุดร่อนของผิว
คอนกรีต เกิดการบิด
เบี้ยวของโครงสร้าง 

ก าลังอัดคอนกรีต ประเมิน
ระยะเวลา และอุณหภูมิ
สูงสุดที่โครงสร้างเผชิญ 

ระดับ 4 

ตัวอย่างอาคารที่ 
13 

กทม. อาคารส านักงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 18 คาน พ้ืน ไฟไหม้ พบรอยร้าวคาน
รองรับพ้ืนของอาคาร พบ
รอยร้าวจากแรงเฉือน 
เน่ืองจากการลดลงของ
ก าลังรับแรงดึงของเหล็ก
เสริม เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน
จากไฟไหม้ พบการหลุด
ร่อนของใต้พ้ืนผิว
คอนกรีต มีการบิดเบี้ยว
ของคานเหล็กรับพ้ืน
อาคาร 

เจาะแท่งตัวอย่างคอนกรีต 
เพ่ือทดสอบก าลังอัด หา
การเปลี่ยนสีของคอนกรีต 
ท าการทดสอบภายถ่าย
แสดงโครงสร้างทางจุลภาค 
(SEM-BSE) ทดสอบ 

Thermogravimetric 
Analysis (TGA) 

ระดับ 3 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

ตัวอย่างอาคารที่ 
14 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฐานรากส าหรับ
กังหันลม 

คอนกรีตเสริมเหล็ก - ฐานราก พบรอยร้าวที่ต าแหน่ง
ต่างๆ ของฐานราก ขนาน
กันเป็นช่วงๆ คาดว่าเกิด
จากจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิในคอนกรีต
หลา (Thermal 
cracking) 

การวิเคราะห์ทางความร้อน
เปรียบเทียบสัดส่วนผสม
คอนกรีตที่ออกแบบ และ
กรณีสัดส่วนผสมคอนกรีตที่
มีการเพ่ิมปริมาณ
ปูนซีเมนต์จากท่ีออกแบบ 
20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 

ระดับ 1 

ตัวอย่างอาคารที่ 
15 

กทม. ฐานรากทางยกระดับ คอนกรีตเสริมเหล็ก 11 ฐานราก พบรอยร้าวที่ต าแหน่ง
ต่างๆ ของฐานราก ขนาน
กันเป็นช่วงๆ 

ก าลังอัดคอนกรีต 
ความหนาแน่นของ
คอนกรีต การทดสอบหา
คุณภาพของคอนกรีตด้วย 
Ultrasonic Pulse 
Velocity 
การทดสอบค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่น  

ระดับ 2 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
 

   
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                  
26 

 

รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

จ านวนและต าแหน่งของ
เหล็กเสริม 
ระยะหุ้มเหล็ก 
ความลึกของรอยร้าว 
ก าลังการรับน้ าหนักจริง
ของโครงสร้าง SEM และ 
EDX 

ตัวอย่างอาคารที่ 
16 

สมุทรปราการ อาคารส านักงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก - คาน เสา พ้ืน ไฟไหม้ และพบการ
เปลี่ยนสนของคอนกรีต 
และรอยร้าวตามแนว
เฉือนที่คานเป็นจ านวน
มาก 

ก าลังอัดคอนกรีต 
ทดสอบด้วยวิธีคลื่นอัลตรา
โซนิก 

ระดับ 5 

ตัวอย่างอาคารที่ 
17 

ชลบุรี อาคารในโรงไฟฟ้า เหล็กรูปพรรณ - คาน เสา สนิมที่เกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 
การพองเกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 

เคร่ืองวัดความหนาเหล็ก 
เคร่ืองวัดความหนาสี 

ระดับ 4 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

การร่อนเกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 

ตัวอย่างอาคารที่ 
18 

ปทุมธานี ป้ายโฆษณา เหล็กรูปพรรณ 
 

เหล็กโครงสร้าง เช่ือมไม่ได้คุณภาพสนิมที่
เกิดบริเวณโครงสร้าง
เหล็ก 
การพองเกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 
การร่อนเกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 

เคร่ืองวัดความหนาเหล็ก ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 
19 

ปทุมธานี ป้ายโฆษณา เหล็กรูปพรรณ - เหล็กโครงสร้าง เช่ือมไม่ได้คุณภาพ 
ช้ินส่วนของสลักเกลียว 
แหวน และ น็อต ไม่ครบ 
มีการสูญเสียหน้าตัดของ
โครงสร้าง 

เคร่ืองวัดความหนาเหล็ก 
เคร่ืองวัดความหนาสี 

ระดับ 2 

ตัวอย่างอาคารที่ 
20 

ระยอง ท่าเทียบเรือ เหล็กรูปพรรณ - เสาเหล็ก สนิมที่เกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 

- ระดับ 3 
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รายการ สถานที่ต้ัง ประเภทอาคาร ชนิดโครงสร้าง 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดองค์
อาคารทีท่ าการ

ตรวจสอบ 
รูปแบบความเสียหาย 

วิธีการตรวจสอบสภาพ
ของโครงสร้างโดยละเอียด 

ระดับ
ความ

เสียหาย 

การพองเกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 
การร่อนเกิดบริเวณ
โครงสร้างเหล็ก 

ตัวอย่างอาคารที่ 
21 

- อาคารส านักงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก - เสา คาน พ้ืน มีการแตกร้าว ทแยงมุมที่
พนัง และรอยราว
ระหว่างเสากับพนัง 

การส ารวจระนาบอาคาร 
การส ารวจรังวัดระนาบ
แนวด่ิงของเสา 

ระดับ 1 

ตัวอย่างอาคารที่ 
22 

- โครงการศูนย์การค้า คอนกรีตเสริมเหล็ก - เสา คาน มีการทรุดที่เห็นได้ชัดเจน 
มรการแตกราวทแยงมุมที่
พนัง และมีการพบการ
แตกที่หัวเสาและเหล็ก
เสริมเป็นสนิม 

- ระดับ 4 
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ตารางที ่7.2 สรุปข้อมูลตัวอย่างอาคารที่ได้รับการซ่อมแซม และเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จ านวน 20 อาคาร 

รายการ ประเภทอาคาร 
ชนิด

โครงสร้าง 
อาย ุ สาเหตุความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 
วิธีการซ่อมแซม วิธีการเสริม

ก าลัง 

ตัวอย่างอาคารที่ 23 อาคารหล่อเย็น
โรงไฟฟ้า 

เสา 10 การเกิดสนิมของเหล็กเสริมเน่ืองจากคลอไรด์ ระดับ 3 Concrete Jacket  

ตัวอย่างอาคารที่ 24 อาคารหล่อเย็น
โรงไฟฟ้า 

เสา 10 ผลการตรวจวัดปริมาณคลอไรด์ที่ผิวเหล็กเสริมสูง
เกินกว่าค่าคลอไรด์วิกฤติ 

ระดับ 2 การฉีดน้ ายายับยั้งการเกิด
สนิมของเหล็กเสริม 

 

ตัวอย่างอาคารที่ 25 อาคารหล่อเย็น
โรงไฟฟ้า 

เสา 10 ผลการตรวจวัดปริมาณคลอไรด์ที่ผิวเหล็กเสริมสูง
เกินกว่าค่าคลอไรด์วิกฤติ 

ระดับ 2 การป้องกันการเกิดสนิมด้วย
วิธีไฟฟ้าเคมี 

 

ตัวอย่างอาคารที่ 26 โครงสร้างกังหัน
ลม 

ฐานราก เพิ่ง
ก่อสร้าง
เสร็จ 

Thermal cracking เน่ืองจากมีการปรับเพ่ิม
ปริมาณปูนซีเมนต์ในสัดส่วนผสมคอนกรีตจาก
ส่วนผสมที่ได้ออกแบบไว้ ท าให้ตอนกรีตมีอุณหภูมิ
สูงกว่าท่ีได้ประเมินไว้ 

ระดับ 2 ไม่ต้องซ่อมแซมรอยร้าว  

ตัวอย่างอาคารที่ 27 จอดรถของอาคาร พ้ืน ไม่มีข้อมูล - ผลการตรวจวัดการแอ่นตัวมากกว่ามาตฐาน 
- ผลการตรววัดด้วยอุปกรณ์วัดความเร่ง 
Accelerometer มีค่าสูง 

ระดับ 4  External 
prestressing 

ตัวอย่างอาคารที่ 28  ฐานราก เพ่ิง
ก่อสร้าง
เสร็จ 

Thermal shock เน่ืองจากฐานรากสัมผัสกับน้ าฝน
ซึ่งมีอุณหภูมิต่ าอย่างเฉียบพลันในขณะที่ก าลังบ่ม
ฉนวน 

ระดับ 2 Injection ด้วยวัสดุยืดหยุ่น  
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รายการ ประเภทอาคาร 
ชนิด

โครงสร้าง 
อาย ุ สาเหตุความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 
วิธีการซ่อมแซม วิธีการเสริม

ก าลัง 

ตัวอย่างอาคารที่ 29 ประภาคาร
ปากน้ า 

เสา 40 การเป็นสนิมของท่อเหล็กหุ้มหินถม และแรง
กระแทกจากคลื่น 

ระดับ 3 ซ่อมโครงสร้างคอนกรีตใต้
น้ าทะเล 
(เทคอนกรีตใหม่หุ้ม
โครงสร้างเดิมเพ่ือป้องกัน
การเกิดสนิมเหล็กเสริม และ
การท าลายจากคลื่นทะเล) 

 

ตัวอย่างอาคารที่ 30 อาคาร
ส านักงาน 

พ้ืน 20 พบความเสียหายระหว่างด าเนินการปรับปรุงระบบ
กันซึมก่อนช่วงฤดูฝน และพบการร่ัวซึมที่ท้องพ้ืนใน
บางจุด (ลวดอัดแรงขาด) 

ระดับ 4  เสริมก าลังโดย 
CFRP 

ตัวอย่างอาคารที่ 31 อาคารจอกรถ คาน 20 ต้องการเสริมก าลังโครงสร้างที่เสื่อมสภาพ เน่ืองจาก
มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี และให้ตัวโครงสร้าง
สามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้มากข้ึน 

ระดับ 2 
ระดับ 3 
 
(ความ
เสียหายจริง
อยู่ในระดับ 
2 แต่
ต้องการเพ่ิม
การรับ

 เสริมก าลังโดย 
CFRP 
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รายการ ประเภทอาคาร 
ชนิด

โครงสร้าง 
อาย ุ สาเหตุความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 
วิธีการซ่อมแซม วิธีการเสริม

ก าลัง 

น้ าหนักด้วย 
จึงอยู่ใน
ระดับ 3 
ด้วย) 

ตัวอย่างอาคารที่ 32 ท่าเทียบเรือ เสา 10 เสาเข็มท่าเทียบเรือเกิดการแตกร้าวเน่ืองจากเกิด
อุบัติเหตุเรือบรรทุกสินค้าชนพ้ืนและดันให้เสาเข็ม
แตกร้าว 

ระดับ 4  Concrete 
Jacketing 

ตัวอย่างอาคารที่ 33 อาคาร
ส านักงาน 

พ้ืน 1 ผลกระทบจากการตกกระแทกของวัสดุก่อสร้างช้ัน
ดาดฟ้าและน่ังร้าน ต่อองค์อาคารที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ (คานช้ัน 3) ท าให้ปรากฏรอยร้าวที่โครงสร้าง
คาน ค.ส.ล. 

ระดับ 2 Crack Injection  

ตัวอย่างอาคารที่ 34 อาคารชุดที่พัก
อาศัย 

พ้ืน เสา 45 การเกิดสนิมและสึกกร่อนของเหล็กเสริม ระดับ 3 

 

Ferrocement Jacketing  

ตัวอย่างอาคารที่ 35 อาคารชุดที่พัก
อาศัย 

คาน พ้ืน 45 การเกิดสนิมและสึกกร่อนของเหล็กเสริม ระดับ 3 Cement Jacket  

ตัวอย่างอาคารที่ 36 ท่าเทียบเรือ เสา 30 เสาเข็มเหล็กของโครงสร้างสะพานท่าเทียบเรือ 
สาเหตุการเกิดสนิมกัดกร่อนผิวเสาเข็มเหล็กเกิดได้

ระดับ 2 งานซ่อมสีโครงสร้างเหล็ก  
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รายการ ประเภทอาคาร 
ชนิด

โครงสร้าง 
อาย ุ สาเหตุความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 
วิธีการซ่อมแซม วิธีการเสริม

ก าลัง 

จากการขัดสีและการสึกกร่อนจากเม็ดทรายและ
คลื่นกระท าที่ผิวท าให้วัสดุเคลือบลอกเสียหายหรือ
บางลง 

ตัวอย่างอาคารที่ 37 อาคารโรงงาน เสา 20 เปลี่ยนแปลงการใช้งานองค์อาคาร โดยการติดต้ัง
เคร่ืองจักรใหม่เพ่ิมเติม 

-  Steel 
Jacketing 

ตัวอย่างอาคารที่ 38 ถังเก็บน้ า พนัง  โครงสร้างอาคารบ าบัดน้ า 
มีน้ าร่ัวซึมบริเวณโครงสร้างก าแพงคอนกรีต 

ระดับ 3 (ฉีดอัดน้ ายา Pu-Foam 
และ Epoxy 

 

ตัวอย่างอาคารที่ 39 อาคารหล่อเย็น เสา 10 ผลการตรวจวัดปริมาณคลอไรด์ท่ีผิวเหล็ก
เสริมสูงเกินกว่าค่าคลอไรด์วิกฤติ 

ระดับ 2 การป้องกันการเกิดสนิมด้วย
วิธีไฟฟ้าเคมี ด้วยการติดต้ัง
โลหะที่เกิดสนิมแทนเหล็ก 

 

ตัวอย่างอาคารที่ 40 ท่าเทียบเรือ เสาเหล็ก - เสาเข็มเหล็กเกิดสนิมเน่ืองจากความเสียหายของ
วัสดุเคลือบผิวระหว่างการก่อสร้าง 

ระดับ 2 ทาวัสดุเคลือบผิวเหล็ก  

ตัวอย่างอาคารที่ 41 อาคารโรงงาน พ้ืน 5 การแตกร้าวเน่ืองจากการหดตัวของคอนกรีตแบบ
แห้ง 

ระดับ 1 ไม่ต้องซ่อมแซม  

ตัวอย่างอาคารที่ 42 อาคารหล่อเย็น พนัง 15 ผลการตรวจวัดปริมาณคลอไรด์ท่ีผิวเหล็ก
เสริมสูงเกินกว่าค่าคลอไรด์วิกฤติ 

ระดับ 2 การเติมเต็มรอยร้าว 

(การอัดฉีดอีพ๊อกซี่เข้าไปใน

รอยร้าว เพ่ืออุดปิดรอยร้าว 
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รายการ ประเภทอาคาร 
ชนิด

โครงสร้าง 
อาย ุ สาเหตุความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 
วิธีการซ่อมแซม วิธีการเสริม

ก าลัง 

และลดการซึมผ่านของคลอ

ไรด์ และน้ า วิธีการน้ีไม่ได้

หยุดการเกิดสนิม แต่

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมต่ า และใช้เวลาใน

การท างานสั้น เพ่ือวาง

แผนการซ่อมแซมใหญ่ใน

อนาคต) 
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8. การจัดท าข้อบังคับ และมาตรฐาน 

ข้อบังคับ และมาตรฐานฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยอิงกฎหมาย ข้อบังคับ เอกสารวิชาการ และ
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง
อาคารเก่า และอาคารท่ีเสียหายท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เช่น กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง, คู่มือการตรวจสอบและประเมินความสามารถเชิงโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, International Existing Building Code (2012), ACI 562: 
Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of Concrete Buildings, 
ASCE/SEI 11: Guideline for Structural Condition Assessment of Existing Buildings, EN 1504: 
Products and systems for the protection and repair of concrete structures, ACF (2004): 
Guidelines for maintenance and rehabilitation of concrete structures against chloride 
induced deterioration เนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ได้อ้างอิงจากมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
ระดับประเทศ และระดับสากล อย่างไรก็ตามคณะท างานได้มีการพัฒนา และจัดท ามาตรฐานให้มีเนื้อหา
เหมาะสมกับโครงสร้างอาคารในประเทศไทย รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย  

มาตรฐานถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

(1) ท่ัวไป 
(2) นิยามและสัญลักษณ์ 
(3) ภาพรวมของการตรวจสอบ การประเมิน และการบ ารุงรักษาโครงสร้างอาคารเก่าและ

โครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย 
(4) การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย 
(5) การประเมินโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย 
(6) การบ ารุงรักษาโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย 

ทางคณะผู้วิจัยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับ และร่างมาตรฐานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ศ.ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ผศ.ปิ
ยะ รัตนสุวรรณ และคุณชูเลิศ จิตเจือจุน และการจัดท าเทคนิคพิจารณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 134 ท่าน โดย
ทางคณะผู้วิจัยได้น าความคิดเห็นท่ีได้รับ มาปรับปรุงข้อบังคับ และมาตรฐานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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9. การศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อบังคับ และมาตรฐาน 

จากความเห็นในเรื่องผลกระทบ และปัญหาด้านต่างๆจากการปฏิบัติตามร่างข้อบังคับ และ
มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า และโครงสร้างอาคารท่ีเสียหายท่ี
รวบรวมได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็น ในวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมการประชุมท้ังส้ิน 134 คน สามารถสรุปความเห็นจากผู้ออก
ความคิดเห็น และข้อแนะน าของคณะผู้ศึกษาได้ดังนี้ 

9.1 ความเห็นต่อการด าเนินการข้อบังคับฯ 

 ความเห็นในทางสนับสนุนมีเหตุผลหลักคือ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อาคาร และ ท า
ให้การปฏิบัติงานบ ารุงรักษา มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ความเห็นในทางท่ีเป็นข้อห่วงใยหลักๆ สามประการคือ ความไม่พร้อมในด้านงบประมาณ ด้าน
บุคลากร และความเหมาะสมในการบังคับใช้  

ด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่เกรงว่าจะเป็นภาระเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐท่ีอาจมีปัญหา
ด้านงบประมาณ ปัญหานี้อาจเป็นจริงเพียงในระยะแรก ซึ่งการจัดการบ ารุงรักษาท่ีดีต้ังแต่แรกจะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว (ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานต่ าลง) ปัญหานี้จ าเป็นต้องมีการท าความ
เข้าใจ ให้การศึกษาและฝึกอบรมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุการ
ใช้งานได้ โดยอาศัยข้อมูลการตรวจสอบโครงสร้าง ท าให้วางแผนการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม สมเหตุผล 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ด้านบุคลากรนั้น ในปัจจุบันยังขาดวิศวกรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในงาน
ตรวจสอบ ประเมินอยู่อย่างมาก และไม่เพียงพออย่างมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์เช่นเดียวกันแม้ในประเทศท่ี
พัฒนาไปมากแล้ว ปัญหานี้จ าเป็นต้องได้รับการให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง และน่าจะส าคัญมากกว่า
ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และงบประมาณเสียด้วยซ้ า จึงควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) จัดหลักสูตรอบรม โดยเฉพาะการตรวจสอบท่ีมีภาคปฏิบัติด้วย โดยมีการประเมินผลและให้
ใบรับรองการผ่านหลักสูตร เพื่อเพิ่มจ านวนวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสามารถท างาน
ในด้านนี้ 

2) ผลักดันให้มีการบรรจุวิชาการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี 
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ส่วนด้านปัญหาความเหมาะสมในการบังคับใช้นั้น น่าจะหมดไปหากสองปัญหาข้างต้นได้รับการ
แก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแก้ปัญหาท้ังสองด้านข้างต้นจ าเป็นต้องใช้ เวลา มีข้อแนะน าท่ี
น่าสนใจคือ การบังคับใช้ทีละขั้นตอน เช่น เฉพาะบางประเภทโครงสร้าง ลดความถี่ของการบังคับ
ตรวจสอบโดยอาจปรับเปล่ียนความถี่ไปตามความส าคัญของโครงสร้าง อายุของโครงสร้าง หรือ ผลการ
ตรวจประเมินท่ีบ่งบอกสภาพของโครงสร้าง  

โดยสรุป จากการวิเคราะห์ความเห็นท้ังหมดส าหรับการด าเนินการด้านข้อบังคับ ทางทีมศึกษามี
ความเห็นว่าการบังคับใช้ทันทียังน่าจะปฏิบัติได้ยากอยู่ ควรจะรอความพร้อมมากกว่านี้ 

9.2 ความเห็นต่อการด าเนินการมาตรฐานฯ 

 ความเห็นในทางสนับสนุนมีเหตุผลหลักคือ 
1) เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อาคาร 
2) ท าให้การปฏิบัติงานบ ารุงรักษา มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) เป็นการยืดอายุการใช้งานโครงสร้าง คุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาในระยะยาว 
4) เป็นการเพิ่มความรู้ โอกาสด้านอาชีพ สร้างงาน ให้กับสาขาวิศกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ความเห็นในทางท่ีเป็นข้อห่วงใยหลักๆ สองประการคือ ความไม่พร้อมในด้านงบประมาณ และ

ความไม่พร้อมด้านบุคลากร ซึ่งความเห็นของทีมศึกษาต่อปัญหาท้ังสองนั้นเช่นเดียวกันกับท่ีให้ไว้ในข้อ 9.1 
ดังนี้ 

ด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่เกรงว่าจะเป็นภาระเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐท่ีอาจมีปัญหา
ด้านงบประมาณ ปัญหานี้อาจเป็นจริงเพียงในระยะแรก ซึ่งการจัดการบ ารุงรักษาท่ีดีต้ังแต่แรกจะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว (ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานต่ าลง) ปัญหานี้จ าเป็นต้องมีการท าความ
เข้าใจ ให้การศึกษาและฝึกอบรมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุการ
ใช้งานได้ โดยอาศัยข้อมูลการตรวจสอบโครงสร้าง ท าให้วางแผนการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม สมเหตุผล 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ด้านบุคลากรนั้น ในปัจจุบันยังขาดวิศวกรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในงาน
ตรวจสอบ ประเมินอยู่อย่างมาก และไม่เพียงพออย่างมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์เช่นเดียวกันแม้ในประเทศท่ี
พัฒนาไปมากแล้ว ปัญหานี้จ าเป็นต้องได้รับการให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง และน่าจะส าคัญมากกว่า
ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และงบประมาณเสียด้วยซ้ า จึงควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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1) จัดหลักสูตรอบรม โดยเฉพาะการตรวจสอบท่ีมีภาคปฏิบัติด้วย โดยมีการประเมินผลและให้
ใบรับรองการผ่านหลักสูตร เพื่อเพิ่มจ านวนวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสามารถท างานใน
ด้านนี้ 

2) ผลักดันให้มีการบรรจุวิชาการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปในหลักสูตรวิศวกรรมโยธาต้ังแต่
ระดับปริญญาตรี 

โดยสรุป จากการวิเคราะห์ความเห็นท้ังหมดส าหรับการด าเนินการด้านมาตรฐาน ทางทีมศึกษามี
ความเห็นว่าการมีมาตรฐานไม่ได้มีผลเสียอย่างใด โดยน่าจะเป็นผลดีส าหรับการยกระดับการท างานด้าน
บ ารุงรักษา การเตรียมบุคลากร การศึกษา และฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ในอนาคต  

9.3 สรุปความเห็นต่อการด าเนินการต่อไป 

 โดยสรุปแล้ว ทางทีมศึกษาเห็นว่า ควรจัดพิมพ์มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และ
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า และโครงสร้างอาคารท่ีเสียหายได้ทันที แต่การประกาศใช้ข้อบังคับควรรอ
เวลาท่ีเหมาะสม 

10. การท าเทคนิคพิจารณ์ข้อบังคับ และมาตรฐาน 

ทางคณะผู้วิจัยได้จัดการประชุมรับฟังความเห็นเทคนิคพิจารณ์เกี่ยวกับร่างข้อบังคับ และ
มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่า
และโครงสร้างอาคารท่ีเสียหายขึ้น ในวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมการประชุมท้ังส้ิน 134 คน จากหน่วยงานต่างๆ ท้ังส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การประเมิน การ
ซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร  

 จากผู้เข้าประชุมท้ังหมด ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นท้ังส้ิน 76 คน ผลการสอบถามความคิดเห็นต่อ
การมีข้อบังคับการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง
อาคารเก่าและโครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 92.1 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 3.9 และอื่นๆ ร้อย
ละ 3.9  

ผลการสอบถามต่อความจ าเป็นของการมีมาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม 
และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารท่ีเสียหาย มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 
98.7 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 1.3 และอื่นๆ ร้อยละ 0.0 



รายงานสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 
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จากการท าเทคนิคพิจารณ์ มีความคิดเห็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

(1) สร้างความปลอดภัย และให้เจ้าของอาคารตระหนักถึงความปลอดภัย 
(2) ควรมีมาตรการส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับ 
(3) ควรพิจารณาความถี่ในการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมตามอายุ หรือการเส่ือมสภาพ

ของอาคาร 
(4) มีการก าหนดเกณฑ์ผู้ตรวจสอบวิศวกรรมโครงสร้าง และผู้ประเมินวิศวกรรมโครงสร้างให้

แน่ชัด และหลักสูตรในการอบรมเพื่อการขึ้นทะเบียน 
(5) ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ และมาตรฐาน 

จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข สนับสนุน 
(6) มีความกังวลในเรื่องงบประมาณท่ีต้องใช้เพื่อด าเนินการตามข้อบังคับ และมาตรฐาน 

11. การจัดท าคู่มือประกอบมาตรฐาน 

คณะผู้ศึกษาได้จัดท าคู่มือ 3 ฉบับดังนี้ 

1) คู่มือการตรวจสอบและประเมินโครงสร้าง ซึ่งร่างขึ้นโดยการอ้างอิงมาตรฐานและข้อแนะน า
หลายฉบับ เช่น มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบ
แบบไม่ท าลาย (มยผ 1501-51 ถึง 1507-51)  Report on Nondestructive Test Methods 
for Evaluation of Concrete in Structures (ACI 228.2R-13) รวมถึงมาตรฐานวิธีทดสอบ 
และประเมิน อีกหลายฉบับดังปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มคู่มือ 

2) คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงวัสดุท่ีใช้ในการซ่อมแซม โดยปรับแก้ไขมาตรฐาน มยผ 
1901-51ให้มีความถูกต้องมากขึ้น โดยการอ้างอิงบทท่ี 3 ของ ACI 546 และเพิ่มเติมวัสดุท่ีมี
การใช้งานในการซ่อม และท่ีมีศักยภาพในการใช้งานในประเทศไทยท่ีไม่ได้มีการกล่าวถึงท้ัง
ใน มยผ 1901-51 และ ACI 546  เช่น Self-compacting concrete, self-compacting 
mortar และ Anti-washout under water concrete เข้าไปด้วย 

3) คู่มือการเสริมก าลังโครงสร้าง ซึ่งอ้างอิง ข้อแนะน าทางเทคนิคของ International Concrete 
Repair Institute (ICRI) Guideline No. 03742 

 


