
1. การสํารวจดวยตาเปลา (Visual Inspection) 

การสํารวจดวยตาเปลา (Visual Inspection)เปนการสํารวจทางกายภาพดวยสายตา เพื่อ
ตรวจสอบสภาพการชํารุดและการประเมินโครงสราง ดําเนินการโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ การสํารวจทางกายภาพดวยสายตานี้ถือเปนข้ันตอนแรกและเปนข้ันตอนที่มี
ความสําคัญมากในการตรวจสอบโครงสราง เนื่องจากความเสียหายสวนใหญที่เกิดข้ึนกับ
โครงสรางจะสามารถมองเห็นได ดังนั้นการสํารวจทางกายภาพดวยสายตาจึงสามารถบอกไดถึง
ขอมูลสําคัญตาง ๆ เชน คุณภาพของการกอสราง สภาพการใชงาน การเส่ือมสภาพของวัสดุ 
รูปแบบของการแตกราว รวมถึงการชํารุดของชิ้นสวนโครงสราง เปนตน และบอกไดถึงระดับความ
รุนแรงของความเสียหาย นอกจากนี้ยังชวยในการตั้งสมมุติฐานสาเหตุของความเสียหายได 

  
2. การทดสอบหากําลังอัดประลัยคอนกรีต (Compressive Strength Test) 

 2.1 การทดสอบหากําลังอัดประลัยคอนกรีตโดยการกดแทงคอนกรีตตัวอยาง (Determination 
of Compressive Strength Test from drilled core sampling) 

 
ลักษณะเคร่ืองมือทดสอบ 



หลักการทดสอบ 
การทดสอบกําลังอัดประลัยของคอนกรีตจะทําการเจาะเก็บแทงตัวอยางคอนกรีต จาก

สวนโครงสรางดวยเคร่ืองเจาะระบบ Rotary หัวเจาะ Diamond Core bit แทงตัวอยางที่ไดจากการ
เจาะจะถูกนํามาตัด ใหอัตราสวนความยาวตอเสนผาศูนยกลางประมาณ 2:1 กอนนําสงไป
ทดสอบหาคากําลังอัดสูงสุด (Max. Compressive Strength) ดวยเคร่ือง Compression Machine 
ของหองปฏิบัติการของสถาบันที่เปนที่ยอมรับเชื่อถือตอไป 

 
 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหาคากําลังอัดสูงสุดดวยการเจาะเก็บแทงตัวอยางคอนกรีต (Coring) เปนไป
ตามมาตรฐาน ASTM C42/C42M “Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams 
of Concrete” 

การเก็บตัวอยางคานคอนกรีตโดยวิธี Coring การเก็บตัวอยางพื้นคอนกรีตโดยวิธี Coring 

แทงตัวอยางคอนกรีตโดยวิธี Coring แทงตัวอยางคอนกรีตโดยวิธี Coring 
 
 
 



 2.2 การทดสอบหากําลังอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธี Rebound Hammer-Schmidt 

หลักการทดสอบ 

การทดสอบกําลังอัดประลัยของคอนกรีตโดยวิธี Rebound Hammer เปนการทดสอบ
แบบไมทําลาย สามารถทําการทดสอบแบบในที่ โดยอาศัยหลักการสะทอนกลับของ Steel 
Hammer การทดสอบวิธีนี้สามารถนําไปใชในกรณีตางๆ ไดดังนี้ 

§ ประเมินหาคากําลังอัดประลัยของคอนกรีต ณ สภาพปจจุบัน 
§ นําคาที่ไดไปตรวจสอบหาความสามารถในการรับน้ําหนักขององคอาคารคอนกรีตที่

เหลืออยู 
การทดสอบกําลังอัดประลัยของคอนกรีตโดยใชเคร่ืองมือ Schmidt Hammer อาศัยแรง

ตานทานที่เกิดข้ึนจากการดันของ Steel Hammer ซึ่งมีหนาตัดที่แนนอน กดลงบนผิวหนา
คอนกรีตที่ตองการตรวจสอบแลวเกิดการสะทอนกลับ ทําใหไดคาระยะที่ดันลูกตุมใหสะทอน
กลับคือคา Rebound Number ซึ่งคา Rebound Number นี้จะถูกนําไปแปลงผลเปนกําลังอัด
ประลัยของคอนกรีตโดยใชดัชนีมาตรฐานในการแปลงผล 

การทดสอบหาคากําลังอัดสูงสุดดวยเคร่ืองทดสอบกําลังอัด (Schmidt Hammer) เปนไป
ตามมาตรฐาน BS 1881: Past 202 “Recommendations for Surface Hardness Testing by 
Rebound Hammer” และ ASTM C805 “Rebound Number of Hardened Concrete” 

เคร่ืองมือทดสอบแรงสะทอนของคอนกรีต
(Schmidt Hammer) 

การสอบเทียบคาแรงของอุปกรณ 



การทดสอบกําลังอัดประลัยเสาดวยเคร่ืองมือ  
Schmidt Hammer 

คาความสัมพันธที่ใชในการแปลงคาการอานมา
เปนคากําลังอัดประลัยคอนกรีต 

 
3. การทดสอบความตอเน่ืองของคอนกรีตโดยวิธ ีUltrasonic Pulse Velocity 

(Concrete continuity using Ultrasonic Pulse Velocity Test) 

การทดสอบความตอเนื่องของคอนกรีตโครงสราง วิธีการหนึ่งคือการทดสอบดวยคล่ืนดลอัลตราโซ
นิก (Ultrasonic Pulse) โดยไมทําลายโครงสรางเดิมซึ่งความเร็ว และเวลาที่คล่ืนสงผานจากหัวสง
สัญญาณ (Transmitter) ถึงหัวรับสัญญาณ (Receiver) ซึ่งจะเปนเหตุบอกความตอเนื่องภายใน
โครงสราง นอกจากนี้คล่ืนอัลตราโซนิกในตัวกลางคอนกรีตข้ึนอยูกับคุณสมบัติทางกายภาพของ
คอนกรีต และจากการวัดความเร็วคล่ืนดลอัลตราโซนิกสามารถบอกถึงการรับกําลังอัดของ
คอนกรีตไดอีกดวย 

หลักการทดสอบ 
วิธีการทดสอบความเร็วคล่ืนอัลตราโซนิกนี้ นิยมเรียกยอ ๆ วา "UPV" อาศัยหลักการของ

การสงคล่ืนความถี่สูง (Ultrasonic Pulse) ผานเขาไปในตัวกลางเนื้อคอนกรีตที่ตองการทดสอบ 
แลววัดเวลาที่คล่ืนความถี่สูงใชในการเคล่ือนที่จากหัวสงสัญญาณไปยังหัวรับสัญญาณ นํามา
คํานวณหาคาความเร็วคล่ืน (Pulse Velocity) ในตัวกลางนั้น ๆ โดยมีเคร่ืองมือทดสอบหลัก 
ประกอบดวย กลองอุปกรณกําเนิดสัญญาณ หัวสงสัญญาณ (Transmitter) ขนาด 54 kHz สําหรับ
คอนกรีตทั่วไป และหัวรับสัญญาณ (Receiver) เนื่องจากคล่ืนความถี่สูงสามารถทะลุทะลวง
คอนกรีตหนา ๆ ไดเปนอยางดี  ความเร็วคล่ืน คํานวณจากสัดสวนของระยะทางระหวางตัวสงคล่ืน 
(Transmitter) และตัวรับคล่ืน (Receiver) กับระยะเวลาที่คล่ืนใชเดินทางผานตัวกลางโดยที่    

ระยะทาง 
ความเร็วคล่ืน = 

เวลาที่ใช 
 



 
 
ซึ่งโดยทั่วไปสามารถทําได 3 รูปแบบ ดังที่แสดงตอไปนี้ 

   
ทิศทางตั้งฉาก 

(Semi-direct transmission) 
ทิศทางขนาน 

(Indirect Transmission) 
ทิศทางตรง 

(Direct Transmission) 

 

มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบดวยวิธีสงผานคล่ืนความถี่สูง จะใชวิธีตามมาตรฐานของ BS 1881: Part 203 
“Testing Concrete. Recommendations for Measurement of Velocity of Ultrasonic Pulses 
in Concrete” และ ASTM C597-97: “Standard Test Method for Pulse Velocity Through 
Concrete”  

เคร่ืองมือทดสอบ UPV ตําแหนงการทดสอบเสา 



 
รูปที ่18 การอานคาจากเคร่ืองมือ 

 
4. การตรวจสอบตําแหนงเหล็กเสริม (Reinforcing Rebar location Determination) 

 4.1 การตรวจสอบตําแหนงเหล็กเสริมโดยเคร่ืองมือ Profometer 

 การตรวจสอบหาจํานวนของเหล็กเสริมของ เสา คาน พื้น ดวยเคร่ืองวัดเปนการตรวจสอบ
แบบไมทําลายซึ่งจะใชบอกตําแหนงวัตถุที่สามารถเหนี่ยวนําดวยสนามแมเหล็กไฟฟาได เชน 
เหล็กเสริมในโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงระยะหุมเหล็กเสริมของคอนกรีต 

 
หลักการทดสอบ 
เคร่ืองมือตรวจวัดเหล็กเสริมถูกพัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

เคร่ืองมือจะสรางสนามแมเหล็กไฟฟาข้ึนรอบเหล็กเสริมโดยซึ่งเหนี่ยวนําเปนชวง ๆ ใหเกิดการ
ไหลเวียนของกระแสไฟฟาข้ึนในเหล็กเสริม ที่จุดส้ินสุดแตละชวงของกระแสไฟฟาจะเกิด
สนามแมเหล็กที่ออนแรงลงเชนเดียวกับเกิดการสะทอนของแหลงกําเนิดคล่ืน กําลังของ
สนามแมเหล็กลดนอยลงนี้จะถูกตรวจวัดโดยหัวทดสอบโดยที่สัญญาณจากหัวทดสอบจะถูกแปลง
ความหมายตอไป 



การเหนี่ยวนําของสนามแมเหล็กไฟฟา 
กับเหล็กเสริม 

การตรวจสอบหาตําแหนงเหล็กเสริม 

การตรวจสอบหาตําแหนงเหล็กเสริมเสา การตรวจสอบหาตําแหนงเหล็กเสริมทองคาน 
 

 4.2 การตรวจสอบตําแหนงเหล็กเสริมโดยเคร่ืองมือ Ground Penetration Radar (GPR) 
 การตรวจสอบดวยวิธี Ground Penetration Radar (GPR) เปนการสํารวจสภาพบริเวณ
ใตดินที่ระดับความลึกตางๆ (ข้ึนอยูกับคล่ืนความถี่ของอุปกรณสงคล่ืนสัญญาณ) โดยใชหลักการ
วัดคล่ืนสะทอนของแมเหล็กไฟฟาที่สงผานไปในวัสดุ ที่มีความหนาแนนของวัสดุตางกัน เชน คล่ืน
แมเหล็กไฟฟาความถี่สูงเดินทางผานอากาศจะใชเวลาเทากับ 3.3333 ns/m แตเวลาที่ใชเดิน
ทางผานวัสดุ Earth Material จะมีคาสูงกวา  

 
ระบบการทํางานของ GPR 



 

 

การทดสอบดวยเคร่ืองมือ GPR ลักษณะการแสดงผล 
 

5. การทดสอบความเปนไปไดของการเกิดสนิมเหล็กโครงสรางโดยวิธี Half-Cell 
Potential 

 การตรวจสอบการเกิดสนิมของเหล็กเสริม โดยใชเคร่ืองมือ Corrosion Analyzing 
Instrument เปนการทดสอบแบบไมทําลายซึ่งจะใชบอกปริมาณการเกิดสนิมเหล็กที่เกิดจากการ
ผานกระแสไฟฟาเขาไปในเหล็กบริเวณที่ตองการตรวจสอบได เชน เหล็กเสริมในโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กและทอรอยสายไฟที่ฝงในคอนกรีต รวมถึงความตานทานของคอนกรีตเพื่อ
ประเมินโอกาสการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในบริเวณที่ทําการตรวจสอบ 

 
หลักการทดสอบ 
เคร่ืองมือตรวจวัดความผุกรอนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก จะวัดความตาง

ศักยไฟฟาระหวางเหล็กเสริมและบริเวณผิวคอนกรีตเพื่อประเมินคาการกัดกรอนและสภาพของชั้น
หุมเหล็กเสริมในชวงที่ทําการทดสอบโดยที่คาความตางศักยไฟฟานี้เปนผลจากขบวนการกัดกรอน
เหล็กเสริม คาความตางศักยไฟฟาสูงจะบงบอกถึงความเส่ียงมากในการกัดกรอนของเหล็กเสริม 

 
สวนประกอบของเคร่ืองมือทดสอบคาพลังงานศักยไฟฟาคร่ึงเซลล 



มาตรฐานการทดสอบ 
การทดสอบความเปนไปไดของการเกิดสนิมเหล็กโครงสรางโดยวิธี Half-Cell Potential

เปนไปตามมาตรฐาน ASTM 876-91 “Standard Test Method for Half-Cell Potentials of 
Uncoated Reinforcing Steel in concrete” 

การระบุตําแหนงทดสอบ Corrosion การทดสอบ Corrosion บนเสาคอนกรีต 

การทดสอบ Corrosion บนคานคอนกรีต การทดสอบ Corrosion บนผนังคอนกรีต 
 

6. การทดสอบการเกิดปฏิกิริยา Carbonation 

คารบอเนชั่น (Carbonation) เปนการที่กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เขาไปทําปฏิกิริยา
กับซีเมนตเพสตที่แข็งตัวแลว โดยทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซดเปนหลักทําใหไดแคลเซียม
คารบอเนต (CaCO3)  

ดังสมการ 
Ca(OH)2  +  CO2  →  CaCO3  + H2O 



นอกจากนี้ยังอาจเกิดสารประกอบอ่ืน ๆ เชน ไฮเดรตของซิลิกา ไฮเดรตของอลูมินา การ
เกิดคารบอเนชั่นโดยตัวของมันเองไมไดทําใหคอนกรีตเสียหายแตจะทําใหความเปนดางของ
ซีเมนตเพสตลดลง  โดยปกติซีเมนตเพสตมีความเปนดางสูงโดยมีคา pH ระหวาง 12.6 ถึง 13.5 
และอาจลดลงเหลือเพียง 8 ถึง 9  ถาแคลเซียมไฮดรอกไซดที่อยูในซีเมนตเพสตทําปฏิกิริยาคาร
บอเนชั่นจนหมด ซึ่งหากมีอัตราการเกิดคารบอเนชั่นมากจะทําใหการเปนดางของคอนกรีตลดลง
และทําใหฟลมที่เคลือบอยูระหวางเหล็กเสริมกับคอนกรีตถูกทําลายลงจึงอาจสงผลใหเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมในที่สุด 

 
หลักการทดสอบ 
การทดสอบคารบอเนชั่นเปนการสามารถทําไดโดยใชวิธีของ RILEM โดยการใชน้ํายาฟ

นอฟทาลีน (Phenolphthalein) ในแอลกอฮอลฉีดลงบนผิวคอนกรีตที่ตองการวัดความลึกของคาร
บอเนชั่น   

 
 มาตรฐานการทดสอบ 

การตรวจวัดคารบอเนชั่นของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเปนไปตามทฤษฎีของ RILEM 
Committee TC 56, 1998, “Measurement of hardened concrete carbonation depth”, Draft 
RILEM recommendation CPC-18, Material and Structure, Vol. 21 (126), pp. 453. 

 
การทดสอบความลึกการเกิดปฏิกิริยา Carbonation 

 
7. การทดสอบความเขมขนของปริมาณคลอไรด 

การกัดกรอนเนื่องจากคลอไรดจะทําใหเหล็กเสริมเปนสนิมและคอนกรีตบริเวณรอบ ๆ 
เหล็กเสริมเทานั้นที่เสียหายเนื่องจากการขยายตัวของเหล็กเสริมเปนสาเหตุหลักที่ทําลายองค
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  เมื่อซีเมนตเพสตทําปฏิกิริยาจะเกิดฟลมบาง ๆ ของ γ-Fe2O3 เคลือบ
ผิวเหล็กไว และจะทําหนาที่ปองกันการเกิดสนิมเหล็กได อยางไรก็ตามอิออนของคลอไรดสามารถ



ทําลายฟลมนี้ได เมื่อมีน้ําและกาซออกซิเจนตรงบริเวณเหล็กเสริมที่ไมมีฟลมปองกันอยู เหล็กจะ
เปนสนิม 

การเกิดสนิมในเหล็กเกิดจากความตางศักยทางไฟฟาของเหล็กเสริมในคอนกรีตซึ่งจะทํา
ใหเกิดเซลลไฟฟาเคมีข้ึน  การเกิดความตางศักยเกิดจากการที่คอนกรีตมีความแตกตางกัน  ซึ่ง
อาจเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุเชนจากความแตกตางของความชื้น  ความแตกตางของความเขมขน
ของเกลือของน้ําในโพรง ความแตกตางของสภาพแวดลอม และความแตกตางของความหนาของ
คอนกรีตหุม เปนตน 

คอนกรีตอาจมีคลอไรดเนื่องจากการใชสวนผสมของวัสดุที่มีคลอไรด เชน ใชน้ํา ทราย หิน 
ปูนซีเมนต หรือสารเคมีผสมเพิ่มที่มีคลอไรดปนอยู ดังนั้นจึงตองทําการตรวจสอบวามีปริมาณคลอ
ไรดอในปริมาณที่ไมทําใหเกิดอันตรายตอคอนกรีต 
 

หลักการทดสอบ 
 การทดสอบหาปริมาณคลอไรดที่ซึมเขาไปในคอนกรีตในระยะความลึกตาง ๆ นิยมใช
วิธีการทางเคมี โดยตองเจาะหรือเอาคอนกรีตบริเวณที่ตองการหาปริมาณคลอไรดไปบดให
ละเอียดและวิเคราะหปริมาณคลอไรดที่มีอยูและนําผลการทดสอบที่ไดมาเทียบเคียงกับคา
มาตรฐาน โดยคอนกรีตที่มีคลอไรดสูงนั้นจะมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดการกัดกรอนของเหล็กเสริม 
  

มาตรฐานการทดสอบ 
การตรวจวัดคลอไรดของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเปนไปตามมาตรฐานของ ASTM 

C1152/C1152M-97 “Standard Test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar and 
Concrete” มาตรฐาน ว.ส.ท. 1014-46 ขอกําหนดมาตรฐานวัสดุและการกอสรางสําหรับ
โครงสรางคอนกรีต ว.ส.ท. 1008-38  มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลัง และ 
ว.ส.ท. 1007-34 มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน  
 

8. การทดสอบหาความยาวเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic 

การทดสอบหาความยาวเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic ใชการสงผานคล่ืนลงไปในฐานราก
และเสาเข็ม โดยใชฆอนกระแทกที่ดานบนของฐานรากหรือเสาที่ตอเนื่องกับเสาเข็มเพื่อให
กําเนิดคล่ืน โดยคล่ืนจะเคล่ือนที่ผานตัวกลางไปยังตัวรับสัญญาณ (Hydrophone) ซึ่งหยอนลง
ไปภายในทอหลุมเจาะขางเสาเข็มที่เติมน้ําไว ระดับของปลายทอหลุมเจาะจะลึกกวาระดับของ
เสาเข็มที่คาดการเอาไวอยางนอย 5 เมตร 



 
ภาพแสดงหลักการทดสอบ Parallel Seismic 

  

  
ภาพแสดงการทดสอบหาความยาวเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic 

 

 
 
 
 
 
 
 



9. การตรวจสอบความสั่นสะเทือนโครงสราง (Vibration Monitoring) 

การตรวจสอบความส่ันสะเทือนของโครงสรางทําโดยการตรวจวัดและบันทึกคาความเร็ว
สูงสุดของอนุภาค (Peak Particle Velocity) และนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานซึ่ง
กําหนดตามมาตรฐาน DIN 4150 วามีผลกระทบตอโครงสรางหรือการรับรูมากนอย
อยางไร เพื่อหาแนวทางแกไขหรือลดผลกระทบที่ถูกตองตามหลักทางวิศวกรรมตอไป 

 
ลักษณะเคร่ืองมือตรวจวัดคา 

 
10. การทดสอบกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกของแผนพื้น (Slab Load test) 

การทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกของแผนพื้นมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการแอนตัวสูงสุดของ
โครงสรางสําคัญ เชน แผนพื้น และคาน ที่มีน้ําหนักบรรทุกมากระทําจริงตามที่ออกแบบไวเพื่อให
สามารถใชงานและเกิดความปลอดภัยตอโครงสราง โดยทั่วไปน้ําหนักทีใ่ชในการทดสอบไดมาจาก
น้ํา หรือการวางน้ําหนักบรรทุกอ่ืนๆ เชน ถุงทราย และติดตั้งเคร่ืองมือววัดการแอนตัว (Dial 
Gauge) ไวใตโครงสรางที่ตองการตรวจวัด 

มาตรฐานการทดสอบ  
การทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกของแผนพื้น (Slab Load test) เปนไปตามขอกําหนด ACI 
318-08 
 
 

 

 



 
การทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกโครงสรางโดยใชน้ําในการทดสอบ  

 
 

 
เคร่ืองมือวัดการแอนตัวของโครงสราง (Dial Gauge) 

 



FACTORY-1 FLOOR LOAD TEST: Measured Deflection v.s. Time
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การแสดงผลการทดสอบสอบการรับน้ําหนักของโครงสรางที่ตองการตรวจวัด 
 

11. การทดสอบการรับนํ้าหนักสะพาน (Bridge diagnostics Instruments Test - BDI) 
 
การตรวจสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของสะพานนั้นจะดําเนินการโดยวิธี 
Bridge Diagnostics Instruments Test (BDI) ซึ่งเปนวิธีการทดสอบเพื่อประเมิน
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของสะพาน ที่พัฒนาข้ึนมาจากความตองการทราบถึง
พฤติกรรมการรับน้ําหนักของโครงสรางจริงวา มีความแตกตางจากโครงสรางในข้ันตอนของ
การวิเคราะหและออกแบบมากนอยเพียงใด โดยการประยุกตหลักการพื้นฐานของ
ความสัมพันธระหวางหนวยแรงเคนและความเครียดในตัวโครงสรางเมื่อมีน้ําหนักบรรทุก
กระทํา การวิเคราะหเพื่อหาความสามารถในการรับน้ําหนักอันแทจริงของสะพาน และการ
ประมาณอายุการใชงานที่ปลอดภัยของสะพาน จะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ซึ่งมีผลตอการ
รับแรงของโครงสรางสะพานอยางละเอียด วิธีการที่เปนที่ยอมรับในปจจุบันก็คือ การใชผลการ
ทดสอบน้ําหนักบรรทุกจริง (Load Test) มาประกอบกับการวิเคราะหดวยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรของโครงสรางสะพานดวยวิธี Finite Element Method (FEM)   
 



  
ชั่งน้ําหนักบรรทุกใหไดตามมาตรฐาน นํารถบรรทุกมาว่ิงทดสอบจริงและตรวจวัด

พฤติกรรมของสะพานขณะทดสอบ 

อุปกรณท่ีตดิตั้ง 

1. อุปกรณวัดคาความเครียด (Strain Transducer) พรอมอุปกรณ Extension Bar 
สําหรับวัดคาความเครียดเฉล่ียที่เกิดข้ึนในโครงสรางคอนกรีต 

2. อุปกรณวัดคาการเคล่ือนที่ (Displacement Transducer) สําหรับวัดคาการแอนตัว
ของโครงสรางสะพาน 

3. อุปกรณวัดคาอัตราเรงของการส่ันไหว (Accelerometer) สําหรับวัดคาอัตราเรงของ
การส่ันไหวของโครงสรางสะพาน 

4. อุปกรณในการทํา Data Acquisition และ Signal Conditioning สําหรับเก็บขอมูล
ความเครียด คาการแอนตัว และความเรง และสงสัญญาณตอใหเคร่ืองคอมพิวเตอร
เพื่อเก็บขอมูลตอไป 

5. เคร่ืองคอมพิวเตอรในการเก็บตัวอยาง บันทึกขอมูล และประมวลผล 
6. อุปกรณตรวจจับตําแหนงลอ Auto-Clicker เพื่อทราบตําแหนงรถบรรทุก ขณะทําการ

ทดสอบ 

 

 
การติดตั้งอุปกรณวัดความเครียด Strain Transducer 

 
ชุดอุปกรณ Wi-Fi  



 
การติดอุปกรณวัดความเรง Accelerometer การติดตั้งอุปกรณตรวจจับตําแหนงลอ Auto-

Clicker 

  
ตัวอยางกราฟขอมูลความเครียดที่ไดจากการทดสอบ การเปรียบเทียบระหวางคาการแอนตัวเนื่องจาก

การทดสอบการรับน้ําหนัก 
และคาการแอนตัวที่ไดจากแบบจําลอง
โครงสรางที่ไดรับการปรับปรุงแลว 

 
 


