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 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านทุกท่าน คอลมัน์น่ารูง้านก่อสรา้งในตอนนี้เราจะมาคุยกนัถงึเรือ่งรอยต่อใน

งานก่อสรา้งพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ รอยต่อหรอื joint ในโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็หมายถงึบรเิวณที่

เกดิความไมต่่อเน่ืองภายในโครงสรา้งซึง่ถกูสรา้งขึน้มาเพือ่ความจาํเป็นทางดา้นการก่อสรา้งหรอืเพือ่ลด

การแตกรา้วทีเ่กดิขึน้ภายในโครงสรา้งคอนกรตีหรอืเพือ่ยอมใหเ้กดิการเคลื่อนตวัของโครงสรา้งคอนกรตี

โดยไมเ่กดิแรงตา้น โดยทัว่ไปแลว้จะสามารถแบ่งรอยต่อออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัคอื 

 

(1) รอยต่อหดตวั (contraction joint)  

เป็นรอยต่อทีถ่กูสรา้งมาเพือ่ควบคมุรอยแตกรา้วไมใ่หเ้กดิกระจายทัว่พืน้คอนกรตี แต่บงัคบัให้

รอยแตกรา้วเกดิขึน้ในตาํแหน่งทีไ่ดเ้ตรยีมไว ้ซึง่เป็นตาํแหน่งทีไ่ดถ้กูทาํใหอ้่อนแอกว่าตาํแหน่งอื่น สาเหตุ

หน่ึงทีท่าํใหค้อนกรตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้คอนกรตีคอืการหดตวัแบบแหง้ (drying 

shrinkage) ซึง่เกดิขึน้เมือ่คอนกรตีสญูเสยีน้ํา วศิวกรหลายท่านคงจะทราบดวี่า ปรมิาณน้ําทีเ่ราผสมเขา้ไป

ในคอนกรตีนัน้สว่นมากจะเกนิความตอ้งการทีจ่ะนําไปใชใ้นการทาํปฏกิริยิาไฮเดรชนักบัซเีมนต ์เพราะใน

ความเป็นจรงิแลว้อตัราสว่นน้ําต่อซเีมนต ์(W/C) ทีต่อ้งการสาํหรบัปฏกิริยิาเคมนีัน้เพยีงแค ่0.22-0.25 

เท่านัน้ แต่โดยทัว่ไปกจ็ะใสน้ํ่าในสว่นผสมคอนกรตีมากกว่าน้ีเพือ่ใหค้อนกรตีไหลเทลงแบบได ้น้ําทีใ่สเ่ขา้

ไปสว่นเกนิน้ีเมือ่ไมไ่ดใ้ชใ้นปฏกิริยิาเคมกีจ็ะมกีารสญูเสยีออกไปสูบ่รรยากาศผา่นการระเหยโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในสภาวะแวดลอ้มทีอ่ากาศแหง้ หรอืมลีมแรง ซึง่มกัเกดิขึน้กบัแผน่พืน้ซึง่มพีืน้ทีผ่วิมากทาํใหน้ํ้า

ระเหยสูบ่รรยากาศไดเ้ป็นปรมิาณมาก เมือ่น้ําสญูเสยีไปกท็าํใหค้อนกรตีหดตวัแลว้ทาํใหเ้กดิการแตกรา้ว

ขึน้กระจายไปทัว่พืน้ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึปราถนาเพราะอาจสง่ผลกระทบต่อความคงทนของโครงสรา้งในการ

ใชง้านต่อไปในอนาคต    

ดงันัน้เพือ่ไมใ่หร้อยรา้วเกดิสุม่กระจายไปทัว่พืน้โดยปราศจากการควบคมุ จงึนิยมตดัแบ่งพืน้เป็น

สว่นๆโดยทาํเป็นรอยต่อหดตวั ซึง่เป็นการจงใจสรา้งใหเ้กดิแนวทีอ่่อนแอกวา่ตาํแหน่งอื่น เพือ่ทาํใหร้อย

แตกรา้วเกดิทีต่าํแหน่งทีไ่ดต้ดัรอยต่อไวแ้ทนทีจ่ะเกดิสุ่มกระจายไปทัว่พืน้ การทาํรอยต่อก่อสรา้งอาจทาํได้

โดยใชเ้ลื่อยตดัคอนกรตี หรอืใชแ้ผน่พลาสตกิหรอืโฟมแขง็ๆ ใสเ่ขา้ไปในแบบก่อนเทคอนกรตี โดยความ

ลกึของการเลื่อยจะตอ้งไมน้่อยกว่าหน่ึงในสีข่องความหนาพืน้และไมน้่อยกว่า 2.5 ซม. (ดรูปู 1) การตดั

รอยต่อในพืน้นิยมตดัตามแนวเสา และตดัเพิม่เตมิภายในช่วงเสา โดยมาตรฐาน ACI302 แนะนําวา่ระยะที่

ทาํการตดัรอยต่ออยูร่ะหวา่ง 24-36 เท่าความหนาพืน้ และอตัราสว่นระหวา่งดา้นยาวต่อดา้นสัน้ของพืน้ที่

ตดัรอยต่อไมค่วรเกนิ 1.5 แต่ถา้ทาํเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุรสัไดก้จ็ะดมีาก  

ในกรณีทีพ่ืน้ตอ้งรบัน้ําหนกัมากๆ อาจจะตอ้งเสรมิเหลก็เดอืยระหว่างรอยต่อหดตวัดว้ย เพือ่ชว่ย

ในการกระจายแรงและเพือ่ยดึใหแ้ผน่พืน้ต่างๆทาํงานรว่มกนัเป็นผนืใหญ่ซึง่จะชว่ยใหก้าํลงัรบัน้ําหนกัดขีึน้ 

(contraction joint)  

อยต่อทีถ่กูสรา้งมาเพือ่ควบคมุรอยแตกรา้วไมใ่หเ้กดิกระจายทัว่พืน้คอนกรตี แต่บงัคบั

รอยแตกรา้วเกดิขึน้ในตาํแหน่งทีไ่ดเ้ตรยีมไว ้ซึง่เป็นตํซึง่เป็นตํซ าแหน่งทีไ่ดถ้กูทาํใหอ้่อนแอกว่าตาํแหน่งอน่งทีไ่ดถ้กูทาํใหอ้่อนแอกว่าตาํแหน่งอืน่งทีไ่ดถ้กูทาํใหอ้่อนแอกว่าตาํแหน่งอ

คอนกรตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพรตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืรตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพน้คอนกรตีคอืการหดตวัแบบแหง้ (drying รตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพน้คอนกรตีคอืการหดตวัแบบแหง้ (drying รตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้คอนกรตีคอืการหดตวัแบบแหง้ (drying ืรตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืรตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพน้คอนกรตีคอืการหดตวัแบบแหง้ (drying รตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืรตีเกดิการแตกรา้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพ

) ซึง่เกดิขึน้เ) ซึง่เกดิขึน้เ) ซึง่เกดิขึ้ มือ่คอนกรตีสญูเสยีน้ํา วศิวกรหลายท่านคงจะทราบดวี่า ปรมิาณน้ําทีเ่ราผสมเขา้ไป

อนกรตีนัน้สว่นมากจะเกนิความตอ้งการทีจ่ะนําไปใชใ้นการทาํปฏกิริยิาไฮเดรชนักบัซเีมนต ์เพ

ความเป็นจรงิแลว้อั สว่นน้ําต่อซเีมนต ์  ทีต่้ มนีัน้เพี ค ่
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และเป็นการกนัมใิหแ้ผน่ใดแผน่หน่ึงรบัน้ําหนกัมากเกนิไป เพราะมฉิะนัน้แลว้อาจทาํใหพ้ืน้เสยีหายทีข่อบ

รอยต่อไดห้รอืเกดิการสะดดุของแผน่พืน้เมือ่มกีารจราจรเชน่รถฟอรค์ลฟิตเ์คลื่อนทีผ่่าน แต่ตอ้งระมดัระวงั

ไมใ่หก้ารใชเ้หลก็เดอืยไปขวางการหดตวัของพืน้ โดยการใชเ้หลก็กลมเคลอืบผวิใหล้ื่นทีค่รึง่หน่ึงของความ

ยาวทีฝ่งัเขา้ไปในแผน่พืน้ทางดา้นหน่ึง และฝงัเหลก็เดอืยทีค่วามลกึเทา่กบั 1/2 ของความหนาพืน้ ในกรณี

ทีใ่ชเ้ลื่อยตดัพืน้ควรจะกระทาํภายใน 4-12 ชัว่โมงภายหลงัจากเสรจ็สิน้การเทคอนกรตี หากตดัชา้กว่าน้ี

คอนกรตีจะเริม่หดตวัแลว้พืน้จะเริม่แตกทําใหร้อยต่อทีต่ดัภายหลงัไมเ่กดิประโยชน์ 

¼ D min

Sawcut

Induced crack

Sawed contraction joint

D

Premolded insert contraction joint

¼ D min.

¼ D min

D

¼ D min.

 
รปูที ่1 รอยต่อหดตวั  

 

(2) รอยต่อตดัแยกหรอืรอยต่อขยายตวั (Isolation หรอื expansion joint) รอยต่อแยกตวัเป็นรอยต่อทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่ตดัการยดึรัง้ระหวา่งโครงสรา้งใดๆออกจากกนัเพือ่มใิหเ้กดิการถ่ายเทแรงระหว่างโครงสรา้งทัง้สอง 

เช่น การตดัแยกโครงสรา้งพืน้ออกจากเสาหรอืกาํแพงอย่างสิน้เชงิ (รปูที ่2, 3) เพือ่ป้องกนัหน่วยแรงที่

เกดิขึน้ในแผน่พืน้เน่ืองจากการยดึรัง้จากเสา และทีร่อยต่อน้ีจะตอ้งมกีารเคลื่อนทีไ่ดอ้ยา่งอสิระทัง้ใน

แนวดิง่และแนวนอนของโครงสรา้ง สว่นรอยต่อขยายตวัเป็นรอยต่อทีต่ดัแยกโครงสรา้งออกเชน่กนัแต่ใช้

สาํหรบัรองรบัการขยายตวัของโครงสรา้งทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอุณหภมูดิว้ย ดงันัน้จาํเป็นตอ้งคาํนวณ

ปรมิาณการขยายตวัทีเ่กดิขึน้ในโครงสรา้งและออกแบบใหร้อยต่อมขีนาดหรอืรองรบัการขยายตวัทีจ่ะ

เกดิขึน้น้ี หากรอยต่อมขีนาดไมก่วา้งพอทีจ่ะรองรบัการขยายตวัทีจ่ะเกดิขึน้อาจทาํใหโ้ครงสรา้งทัง้สองชน

กนัจนสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่แผน่พืน้ขึน้ได ้ 

 

Sawed contraction joint

D

¼ D min.
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ISOLATION JOINTS

CONTRACTION JOINTS

 
รปูที ่2 รอยต่อตดัแยก/ รอยต่อขยายตวั 

 

 

 

 

Joint sealing compound

Expansion
joint material

 
รปูที ่3 รอยต่อตดัแยก/รอยต่อขยายตวั 

(3) รอยต่อก่อสรา้ง 

หมายถงึรอยต่อทีเ่กดิจากการเทคอนกรตีทีไ่มต่่อเน่ืองกนั เชน่จบการทาํงานใน 1 วนัแลว้เท

คอนกรตีไมเ่สรจ็ตอ้งเทต่อในวนัถดัไป กจ็ะทาํใหเ้กดิเป็นรอยต่อก่อสรา้งขึน้ ซึง่รอยต่อก่อสรา้งน้ีควรจะ

เลอืกตาํแหน่งทีม่คีา่แรงเฉือนหรอืโมเมนตน้์อยเพือ่มใิหม้ผีลกระทบต่อกาํลงัรบัน้ําหนกัของโครงสรา้ง 

รอยต่อก่อสรา้งแตกต่างจากรอยต่อแยกตวัตรงทีร่อยต่อก่อสรา้งเป็นรอยต่อทีไ่ดร้บัการออกแบบให้

Joint sealing compound
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สามารถถ่ายเทแรงระหว่างชิน้สว่นไดก้ล่าวคอืตอ้งรกัษาความต่อเน่ืองของการถ่ายแรง (continuity) ดงันัน้

จงึตอ้งวางเหลก็เสรมิใหเ้กดิความต่อเนื่องระหวา่งโครงสรา้งทัง้สอง และอาจตอ้งมกีารใสเ่หลก็เดอืย 

(dowel) เพือ่ช่วยใหโ้ครงสรา้งสามารถถ่ายเทแรงเฉือนระหว่างโครงสรา้งไดด้ขี ึน้ ในทางปฏบิตัหิากเป็นไป

ไดค้วรวางแผนตาํแหน่งของรอยต่อก่อสรา้งใหต้รงกบัตาํแหน่งของรอยหดตวั หรอื รอยต่ออสิระ ในแงข่อง

วศิวกรผูอ้อกแบบตอ้งคาํนวณตรวจสอบว่าการถ่ายเทแรงเฉือนทีร่อยต่อก่อสรา้งเกดิขึน้ไดโ้ดยสมบรูณ์

หรอืไม ่การคาํนวณตรวจสอบอาจใชห้ลกัการของแรงเฉือนเสยีดทาน (shear friction theory) ทีต่อ้งระวงั

คอืในแงข่องการยดึเหนี่ยวระวงัคอนกรตีเก่าและคอนกรตีใหมจ่ะตอ้งระวงัมใิหม้ฝีุน่ หรอืคราบสกปรกจบั

อยูบ่นผวิคอนกรตีเก่า มฉิะนัน้แลว้จะไมย่ดึเหนี่ยวกบัคอนกรตีใหม่ 

 

ประการสดุทา้ยคอืขอ้เตอืนใจสาํหรบัการใชง้านรอยต่อ คอืจะตอ้งระบุรอยต่อประเภทต่างๆลงใน

แบบแปลนทีจ่ะก่อสรา้งอยา่งชดัเจนพรอ้มทัง้ภาพตดัขวางแสดงการเสรมิเหลก็รวมถงึเหลก็เดอืย(ถา้ม)ี 

และ การใชง้านรอยต่อต่างๆเหล่าน้ีนิยมใชง้านรว่มกบัวสัดอุุดรอยต่อ (joint sealant) ซึง่มหีลายประเภท 

วศิวกรจะตอ้งรูจ้กัการเลอืกใชว้สัดุอุดรอยต่อเหล่าน้ีใหด้ ีเพือ่ป้องกนัความชืน้แทรกซมึเขา้มาและเพือ่ทาํให้

รอยต่อทาํงานไดด้งัทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

 

ชง้านรอยต่อต่างๆเหล่าน้ีนิยมใชง้านรว่มกบัวสัดอุุดรอยต่อ (jอยต่อ (jอยต่อ ( oint sealant) ซึง่มหีลายปร

ตอ้งรูจ้กัการเลอืกใชว้สัดุอุดรอยต่อเหล่าน้ีใหด้ ีเพือ่ป้องกนัความชืน้แทรกซมึเขา้มาองกนัความชืน้แทรกซมึเขา้มาองกนัความชืน้แทรกซมึเข้

รอยต่อทาํงานไดด้งัทีไ่ดอ้อกแบบไว ้




