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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการเสริมกาลังของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ อาคารที่มีการใช้งานน้าหนัก
บรรทุกจรเกินที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ การเสริมกาลังโครงสร้างให้สามารถรับน้าหนักบรรทุกจรได้ตามต้องการจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ การประเมินกาลังรับน้าหนักโครงสร้างต้องมีการสารวจข้อมูลทั้งด้านสภาพทางกายภาพและรายละเอียดโครงสร้างทั้ง
ด้านคุณสมบัติวัสดุ รายละเอียดทางวิศวกรรม ทดสอบแบบไม่ทาลาย กึ่งทาลาย และวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้างด้วย
จากการศึกษาพบว่าการเสริมกาลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเสริมกาลังของโครงสร้างใน
ปัจจุบันและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมกาลังของโครงสร้างได้เป็นอย่างดี สาหรับการติดตั้งระบบ CFRP ต้องให้ผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและเข้าใจขั้นตอนการติดตั้งเป็นผู้ดาเนินการติดตั้ง รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการการวางน้าหนักบรรทุกจรให้
ได้ตามที่ผู้ออกแบบได้กาหนดไว้ภายหลังการเสริมกาลังด้วยเพื่อความปลอดภัยในอนาคต
คาสาคัญ: การเสริมกาลัง คาร์บอนไฟเบอร์ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การทดสอบแบบไม่ทาลาย การทดสอบแบบ
กึ่งทาลาย
Abstract
This paper presents the results of strengthening of reinforced concrete structural members with
carbon fiber reinforced polymers (CFRP) for building has had Live Load by designer has designed from
lacking control. Strengthening structure to support load weight according to requirement has been
important. To evaluate the capacity of structures must have investigate data concern physical properties,
structural details, structural material, non – destructive test, semi destructive test and analysis of stability
for Building structures. From studying, it found structure strengthening system by CFRP system has
become an appropriate choice for the current structural strengthening and CFRP has been able to
increase efficiency in straightening structure well. For installing the CFRP system must be carried out by
proficiently by specialists who understand the procedures. In addition, from strengthening structure,
building should have had Live Load administration and management in building according to designer
specifies after strengthening for safety in long term.
Keywords: Straightening, Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP), Reinforced Concrete Structure,
Non – Destructive Test, Semi Destructive Test
1. บทนา
อาคารเก่าหลายแห่ งมี ความจาเป็ น ต้ องปรับ ปรุงการใช้งานใหม่ เพื่ อให้ มีความทั น สมัย โดยในบางโซนพื้ น ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อน้าหนักบรรทุกจรที่ต้องเพิ่มขึ้น อาทิเช่น มีการปรับปรุงจากเดิม ใช้งานเป็นพัก
อาศัยเปลี่ยนแปลงเป็นห้องอาหารหรือเปลี่ยนเป็นห้องประชุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อน้าหนักบรรทุกจรตามกฎกระทรวงโดย
น้าหนักบรรทุกจรที่ต้องเพิ่มขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อกาลังรับน้าหนักของโครงสร้างหลักอย่างแน่นอน จึงจาเป็นต้องมีการ

ตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้างเดิมว่าสามารถรับน้าหนักบรรทุกจรที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ การตรวจสอบโดยส่วนใหญ่จะเป็น
การตรวจสอบโดยวิธีไม่ทาลาย (NDT) และแบบกึ่งทาลาย จะให้ทราบถึงค่ากาลังของวัสดุ ณ ปัจจุบันของโครงสร้าง เพื่อนาไป
ประกอบการวิเคราะห์ โครงสร้างโดยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Method 3D) ดังรูปที่ 1 ประเมินความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างต่อไป หากมีชิ้นส่วนของโครงสร้างที่จาเป็นต้องเสริมกาลังผู้ออกแบบก็จะประเมินและหารูปแบบ
การเสริมกาลังที่เหมาะสม ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะติดปัญหาเรื่องรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการเสริมกาลัง หาก
เป็นวิธีขยายหน้าตัด หรือเสริมเหล็กรูปพรรณจะส่งผลต่อขนาดของโครงสร้างที่จะใหญ่ขึ้นท้องคานจะต่าลงมามีผลต่อระดับ
ของฝ้าที่จะต้องลดลงมาตาม จะส่งผลกระทบที่ไม่สวยงามต่อรูปแบบงานทางสถาปัตยกรรม ดั งนั้นการเสริมกาลังโดยใช้
คาร์บอนไฟเบอร์จึงเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีโดยในการเสริมโครงสร้างโดยวิธีดังกล่าวจาเป็นต้องมีการคานวณ
และติดตั้งอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

รูปที่ 1 การจาลองโครงสร้างด้วยโปรแกรม Finite Element
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการศึกษาวิธีการเสริมกาลังโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์และการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึกโดยวิธีไม่ทาลาย
(NDT) [1] และแบบกึ่งทาลาย เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างก่อนการเสริมกาลังโครงสร้างอาคาร

3. แนวทางการตรวจสอบและเสริมกาลังโครงสร้าง
แนวทางการตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้างอาคารเชิงลึกและเสริมกาลังโครงสร้างอาคารสามารถแสดงได้ดัง
แผนภาพในรูปที่ 2
โครงสร้างอาคารก่อนการปรับปรุง
การตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงอาคารเชิงลึก

ส ารวจบั น ทึ ก ข้อ มู ล ความเสี ย หายโครงสร้า ง วั ด ขนาด
โครงสร้าง หาขนาดและตาแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan
Rebound Hammer [2], Coring [3], Ultrasonic Pulse
Velocity [4], Ground Penetrating Radar (GPR) [5],
Ferro Scan, Hardness Testing of Steel, Half Cell
Potential, Carbonation Test, Parallel Seismic

วิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Finite Element 3D
ตามแบบปรับปรุงใหม่
ซ่อมแซมแก้ไข เสริมกาลังโครงสร้างด้วย CFRP
รูปที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจสอบและเสริมกาลังโครงสร้าง [6]
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 งานสารวจและตรวจสอบโครงสร้าง
งานสารวจและประเมินสภาพเบื้องต้นอาคารทางกายภาพของอาคาร โดยสารวจสภาพความเสียหายของอาคาร
เช่น รอยแตกร้าวที่พื้น คาน เสา และทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง สุ่มตรวจสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรีต (Fc’) โดยวิธี
Rebound Hammer, เจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วยวิธี Coring และนามากดทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของคอนกรีตด้วยวิธีความเร็วคลื่นอั ลตราโซนิก (Ultrasonic Pulse Velocity, UPV) ตรวจสอบรายละเอียดเหล็ก
เสริม โดย Ferro Scan หรือ Ground Penetrating Radar (GPR) ในต าแหน่ ง ที่ มี ก ารปรับ ปรุง โครงสร้า ง และน าผลการ
ตรวจสอบทางวิศวกรรมไปประกอบการวิเคราะห์ ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
4.2 การตรวจสอบและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Finite Element 3D
ขอบเขตการวิเคราะห์จะทาการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารตามรูปแบบของโครงสร้างที่มีการปรับ ปรุงใหม่ ด้วย
โปรแกรม Finite Element 3D ดังรูปที่ 3 เพื่อหาหน่วยแรงต่างๆ เช่น ค่าแรงเฉือน โมเมนต์ดัด ที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นจึงนามา
ตรวจสอบเปรีย บเที ยบกับ โครงสร้างหลั กจริง เช่ น พื้ น คาน เสาตามแบบ โดยใช้ ค่ากาลั งรับ แรงอั ด (fc’) ที่ ได้ จากการ
ตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน หากตาแหน่งของโครงสร้างหลักใดมีค่ากาลังรับน้าหนักของโครงสร้างหลักที่ยอมให้มีค่าน้อยกว่าหน่วย
แรงที่เกิดขึ้นจริงจะต้องมีการเสริมกาลังโครงสร้างในตาแหน่งดังกล่าวนั้น

รูปที่ 3 ผลวิเคราะห์หน่วยแรงโครงสร้างจากโปรแกรม Finite Element
4.3 งานออกแบบเสริมกาลังโครงสร้างอาคารโดยคาร์บอนไฟเบอร์ Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP)
แผ่นโพลีเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber Reinforced Polymers) วัสดุทาจากเส้นใยที่มีความแข็งสูง
(High Strength Fibers) มีกาลังรับแรงมากกว่าเหล็กประมาณ 10 เท่าโดยปกติCFRP ที่ใช้ทั่วไปมี 3 ประเภทได้แก่ แบบแผ่น
(Sheet) ความหนาประมาณ 0.11-0.17 มม. แบบสทริป (STRIP) ความหนาประมาณ 1.2-1.4 มม. และแบบแท่งกลม (ROD)
เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 8 มม.ดังรูปที่ 4 – 5

CFRP STRIP

CFRP WRAP
รูปที่ 4 ประเภทของ Carbon Fiber Reinforced Polymers

CFRP ROD

รูปที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ Carbon Fiber Reinforced Polymers
ดังนั้ น ในการใช้งาน CFRP ต้องมี การสารวจตรวจสอบและวิเคราะห์ คานวณออกแบบโครงสร้างที่ จะใช้ งานจริงให้
เหมาะสมโดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อให้การติดตั้ง CFRP ได้อย่างถูกต้อง และโครงสร้างอาคารมีความปลอดภัยในการใช้งานตาม
หลักวิศวกรรม โดยทั่วไป CFRP จะถูกออกแบบให้เสริมกาลังการรับ แรงดัด (Flexural Strengthening) เสริมกาลังรับ แรง
เฉือน (Shear Strengthening) และเสริมกาลังเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยการคานวณ และออกแบบ
เพื่อเสริมกาลังของโครงสร้างนั้นต้องคานวณ และออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม (ACI 318-08 & ACI
440.2 R08) [6] [7] ดังรูปที่ 6 – 7

รูปที่ 6 ตัวอย่างการคานวณการเสริมกาลัง Carbon Fiber Reinforced Polymers คาน

รูปที่ 7 ตัวอย่างการคานวณการเสริมกาลัง Carbon Fiber Reinforced Polymers เสา
4.4 การติดตั้ง Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP)
ขั้นตอนในการติดตั้งระบบ CFRP ต้องให้ผู้ที่มี ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและเข้าใจในขั้นตอนการติดตั้งเป็น
ผู้ดาเนินการติดตั้ง โดยทาตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ดังรูปที่ 8 โดยในการติดตั้งมีขั้นตอน
การดาเนินงานดังต่อไปนี้

รูปที่ 8 การติดตั้ง Carbon Fiber Reinforced Polymers
1. เตรียมพื้ น ผิวคอนกรีต เดิม ที่ จะติ ดตั้ ง CFRP โดยสกัดปู น ฉาบโครงสร้างเดิ มออก หากพบการแตกร้าวให้ ทาการ
ซ่อมแซมก่อนการติดตั้งด้วยระบบ Concrete Repair หรือ Epoxy Injection ก่อน
2. กรณี Bond – Critical Application ได้แก่ การเสริมกาลังแรงดัด และกาลังแรงเฉือน ของพื้น หรือกรณี Contact
– Critical Application ได้แก่ การรัดวงรอบ (Confinement) ของโครงสร้างคอนกรีต ต้องเตรียมพื้นผิวให้เรียบ มุมที่จะหุ้ม
แผ่น CFRP จะต้องเจียรลบมุมผิวคอนกรีตโครงสร้างเป็นรัศมีอย่างน้อย 13 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันความเครียดและการเกิด
ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง CFRP กั บ คอนกรี ต และฉาบแต่ ง พื้ น ผิ ว ด้ ว ย Epoxy Putty Filler และเตรี ย มผิ ว ให้ เรี ย บโดยการขั ด
(Abrasive) หรือขัดด้วยน้า (Water – blasting) บริเวณที่จะติดตั้งแผ่น CFRP

3. ทาเคลือบน้ายารองพื้นทีผิวคอนกรีตที่จะติดตั้ง CFRP ด้วย Epoxy Resin เพื่อการยึดเกาะที่ดีระหว่างคอนกรีตกับ
วัสดุ CFRP ควรผสม Epoxy Resin ตามคาแนะนาของผู้ผลิต เครื่องมือที่ผสมควรเป็นใบพัด ไฟฟ้า ผสมที่อุณหภูมิที่เหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยส่วนประกอบของ Epoxy Resin และ Hardness ที่ถูกผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายในเวลา Pot
Lift ที่กาหนดเนื่องจากเวลาและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีผลต่อการแข็งตัวของ Epoxy Resin
4. วางแผ่น CFRP บน Epoxy Resin ที่ทาไว้ขณะที่ยังไม่แข็งตัว รีดฟองอากาศด้วยลูกกลิ้ง จากนั้นทา Epoxy Resin
ทับบนแผ่น CFRP ให้ชุ่ม โดย Epoxy Resin จะต้องซึมผ่านบนแผ่น CFRP
5. ในกรณีต้องวางชั้นของ CFRP ซ้อนทับแผ่นเดิม ให้ทา Epoxy Resin และวางแผ่นก่อนที่ Epoxy Resin ในชั้นแรก
จะแข็งตัว แผ่นของ CFRP จะต้องวางตามแนวที่กาหนด แผ่นยืดตรง วางถูกทิศทาง การซ้อนทับของแผ่นจะกระทาได้ตามแนว
ยาวของแผ่นโดยกาหนดความยาวในช่วงซ้อนทับตามคาแนะนาของผู้ผลิต โดยความยาวของการซ้อนทับต้องไม่น้อยกว่า 10
เซนติเมตร
6. ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและผิวคอนกรีตที่จะติดตั้ง มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการติดตั้งของ CFRP
ดังนั้นต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมก่อนการติดตั้ง โดยทั่วไป Epoxy Resin ไม่ควรติดตั้งบนผิวคอนกรีตโครงสร้างที่มีความชื้น
เกิน 4 %
5. บทสรุป
5.1 การทดสอบแบบ Non-destructive Testing ช่วยตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ทาลายโครงสร้างและยัง
สามารถประเมินกาลังเสถียรภาพของโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันว่าจะมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
เพื่อนาไปวิเคราะห์การเสริมกาลังโครงสร้างต่อไป
5.2 การจาลองรูปแบบของโครงสร้างด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ จะช่วยทาให้สามารถหาค่าแรงภายในจริงที่เกิดขึ้น
(Moment, Shear, Torsion, Axial force, Stress) และนาไปประเมินเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น หาก
สภาพโครงสร้าง ณ ปัจจุบันมีกาลังรับน้าหนัก (Strength) น้อยกกว่าแรงภายในที่เกิดขึ้นจึงจะนาไปวิเคราะห์การเสริมกาลัง
โครงสร้างต่อไป
5.3 การเสริมกาลังโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นวิธีเสริมกาลังที่มีประสิทธิภาพ น้าหนักเบา ลดปัญหาในเรื่องของงานทาง
สถาปั ตยกรรม ซึ่ งต้ องมี การติด ตั้ งอย่ างถูกวิธี โดยผู้ ที่ มีป ระสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญและเข้าใจในขั้น ตอนการติ ดตั้ งเป็ น
ผู้ดาเนินการติดตั้ง โดยทาตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
5.4 ภายหลั ง การเสริ ม ก าลั ง สามารถตรวจสอบก าลั ง รั บ น้ าหนั ก จริ ง ได้ โ ดยทดสอบ Load Test เพื่ อ ตรวจสอบ
ความสามารถในการรับกาลังของโครงสร้างว่าสามารถรับน้าหนักบรรทุกจรที่เพิ่มขึ้นได้ตามที่ เสริมกาลังไว้หรือไม่โดยอ้างอิง
มาตรฐาน ACI 318-08 [7]
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