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มยผ. 1508-51 
มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย 

 
1. ขอบข่าย 
1.1  เน้ือหาของมาตรฐานน้ี เป็นขอ้กาํหนดสาํหรับการก่อสร้าง เพื่อใชก้บัการซ่อมแซมและเสริมกาํลงัของ

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการติดวัสดุคอมโพสิตประเภทพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (Fiber 
Reinforced Polymer: FRP)  เน้ือหาของมาตรฐานน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงเร่ืองการออกแบบ รายละเอียด
วิธีการทดสอบ และการบาํรุงรักษา    
คาํอธิบาย 1.1: 
เค้าโครงหลักของมาตรฐานนีอ้้างอิงมาจาก NCHRP Report 514 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็น
รายงานอันเป็นผลจากการศึกษาเพ่ือพัฒนาข้อกาํหนดสาํหรับการก่อสร้าง เพ่ือใช้กับการซ่อมแซมและ
เสริมกาํลงัของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยการติด FRP  ท้ังนีเ้พ่ือให้มั่นใจได้ว่าพฤติกรรมจริง 
เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้  ข้อกาํหนดต่างๆ ท่ีเสนอแนะใน NCHRP Report 514 มีพืน้ฐานมาจากการ
ทบทวนและการประเมินข้อมูลจาํนวนมาก ท้ังจากงานวิจัย การก่อสร้างจริง การทาํแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ FRP ท้ังของประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป จนถึงปี ค.ศ. 2003  ข้อกาํหนดต่างๆ ท่ีเสนอแนะนีเ้ป็นข้อกาํหนด
สําหรับการก่อสร้างเท่าน้ัน และจัด ทําในรูปแบบท่ีพร้อมจะนําไปเป็นข้อกําหนดมาตรฐานของ 
AASHTO ในอนาคต เม่ือผ่านขั้นตอนต่างๆ  คือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรท่ีเก่ียวข้อง ทดลองใช้
ข้อกาํหนด และทาํการปรับปรุงตามผลตอบรับจากการใช้งานจริง 

 
1.2  ขอ้กาํหนดในมาตรฐานน้ีครอบคลุมเฉพาะการเสริมกาํลงัดว้ยระบบ FRP 3 แบบ คือ แบบข้ึนรูปเปียก 

(Wet Lay-Up) แบบบ่มสาํเร็จ (Precured) และแบบฝังใกลผ้วิ (Near Surface Mounted) เพื่อเพิ่มกาํลงัใน
การรับแรงแนวแกน แรงเฉือน หรือแรงดดั หรือเพื่อเพิ่มความเหนียว (Ductility) ใหแ้ก่ช้ินส่วนคอนกรีต 
เช่น เสา คาน พื้น หรือ ผนงั  โดยตวัเสน้ใยอาจเป็นเสน้ใยแกว้ คาร์บอน หรืออะระมิด (Aramid) 
คาํอธิบาย 1.2: 
เอกสารอ้างอิงหลกั NCHRP Report 514 และ ACI 440.2R-02 ครอบคลมุระบบ FRP ท่ีใช้งานกันมาก
ท่ีสุด 3 แบบ คือ แบบขึน้รูปเปียก แบบบ่มสาํเร็จ และแบบฝังใกล้ผิว ซ่ึงท้ังหมดเป็นระบบท่ีติด (Bond) 
ตัว FRP เข้ากับผิวนอก หรือในร่องท่ีเซาะบนผิวคอนกรีต และมีพืน้ฐานจากข้อมลูการใช้งานของเส้นใย
ท่ีใช้งานมากท่ีสุด 3 ประเภท คือ เส้นใยแก้ว คาร์บอน และอะระมิด ข้อมูลพืน้ฐานของเส้นใยท้ัง 3 
ประเภทมีอยู่ในภาคผนวก ก 
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2. นิยาม 
“การบ่ม (Cure)”  หมายถึง กระบวนการที่ทาํใหเ้รซิน (Resin) เกิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัแบบยอ้นกลบั
ไม่ได ้(Irreversible) โดยปฏิกริยาทางเคมี 
“การบ่มทีส่มบูรณ์ (Full Cure)”  หมายถึง การบ่มท่ีคุณสมบติัของเรซินไดพ้ฒันาไปถึงสภาพท่ีตอ้งการแลว้ 
“การบ่มไม่เต็มที ่(Under Cure)”  หมายถึง การบ่มท่ีคุณสมบติัของเรซินยงัพฒันาไปไม่ถึงสภาพท่ีตอ้งการ 
“ความวิบัติจากการคืบ (Creep Rupture)” หมายถึง ความเสียหายของระบบ FRP ซ่ึงเกิดจากการลดลงของ
กาํลงัรับนํ้ าหนกัอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามเวลา (Time Dependent) ภายใตแ้รงกระทาํคงท่ี (Sustained 
Loading) 
“ความหนืด (Viscosity)”  หมายถึง คุณสมบติัตา้นทานการไหลซ่ึงเกิดจากเน้ือวสัดุ มีหน่วยเป็นเซนติพอยส์ 
(Centipoise: cps.) โดยความหนืดสูง หมายถึง วสัดุมีความตา้นทานต่อการไหลสูง 
 “งวดการผลิต (Batch)” หมายถึง ปริมาณของวสัดุท่ีข้ึนรูปอย่างต่อเน่ืองในการผลิตรอบเดียวกนั และมี
คุณลกัษณะเฉพาะเหมือนกนั 
 “ช่วงเวลาที่ยังทํางานได้ (Pot Life หรือ Working Life)” หมายถึง ช่วงเวลาท่ีเรซินท่ีผสมแลว้ยงัคงมีความ
หนืด (Viscosity) ตํ่าเพียงพอท่ีจะใชง้าน 
“เทอร์โมเซต (Thermoset)”  หมายถึง พอลิเมอร์ชนิดเช่ือมโยงขา้ม (Cross-Linked Polymer) ซ่ึงไม่สามารถ
อ่อนตวั และเปล่ียนรูปร่างโดยการเพิ่มอุณหภูมิ   การเช่ือมโยงขา้ม (Cross Linking) เป็นกระบวนการท่ีไม่
สามารถยอ้นกลบัได ้(Irreversible Process) จึงทาํให้เทอร์โมเซตไม่สามารถเปล่ียนสถานะยอ้นกลบัเป็น
สถานะอ่อนตวั (Molten State) ได ้ ตวัอยา่งของเทอร์โมเซต ไดแ้ก่ อีพอกซี ฟีโนลิก และไวนิลเอสเตอร์  
เป็นตน้ 
“เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)” หมายถึง พอลิเมอร์ชนิดไม่เช่ือมโยงขา้ม (Non-Cross-Linked 
Polymer) ซ่ึงสามารถอ่อนตวัซํ้ าไดโ้ดยการเพิ่มอุณหภูมิ และทาํให้แข็งตวัซํ้ าไดโ้ดยการลดอุณหภูมิ เช่น 
ไนลอน (Nilon) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) และพอลิสไตรีน (Polystyrene) 
“แผ่นทดสอบตัวอย่าง (Witness Panel)”  หมายถึง แผน่ FRP แบบข้ึนรูปเปียกขนาดเลก็ ท่ีจดัทาํข้ึนมา ณ 
สถานท่ีก่อสร้าง ภายใตส้ภาพท่ีใกลเ้คียงกบัการก่อสร้างจริง  ทาํไวเ้พื่ออาจใชท้ดสอบหาคุณสมบติัทางกล
หรือทางกายภาพ อนัเป็นตวัแทนของระบบ FRP แบบข้ึนรูปเปียกท่ีใชใ้นโครงสร้างจริง 
“แผ่นเส้นใย (Laminate)” หมายถึง ชั้นของเส้นใยหน่ึงชั้นหรือมากกว่าท่ียดึเขา้ดว้ยกนัดว้ยเมทริกซ์เรซินท่ี
บ่มแลว้ 
“ปรากฏการณ์คะปิลลารี (Capillary Action)” หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีของเหลวเกิดการเคล่ือนตวัไปตามผวิ
ของแขง็ เกิดข้ึนจากแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกุลของเหลวกบัโมเลกุลของแขง็มากกว่าหรือนอ้ยกว่าแรงยดึ
เหน่ียวระหวา่งโมเลกลุของเหลวเอง 
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“พอลิเอสเตอร์ (Polyester)” หมายถึง พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซตซ่ึงสังเคราะห์มาจากปฏิกิริยาควบแน่น 
(Condensation Reaction) ของกรดบางชนิดดว้ยแอลกอฮอล์ และบ่มดว้ยวิธีการทาํให้เกิดพอลิเมอร์ 
(Polymerization) โดยเร่ิมจากการสร้างอนุมูลอิสระ (Free Radical Generation) พอลิเอสเตอร์ใชเ้ป็นตวัเช่ือม
ประสาน (Binders) สาํหรับเรซินมอร์ตา้ร์ และคอนกรีต แผน่เส้นใย (Fiber Laminates) และวสัดุยดึประสาน 
(Adhesives) โดยทัว่ไปจะหมายถึงพอลิเอสเตอร์ชนิดไม่อ่ิมตวั (Unsaturated Polyester) 
“ระบบ FRP (Fiber Reinforced Polymer System)” หมายถึง วสัดุคอมโพสิตท่ีประกอบดว้ยพอลิเมอร์ท่ี
เสริมกาํลงัดว้ยเสน้ใยในรูปแบบต่างๆ 
“ระบบ FRP แบบขึน้รูปเปียก (Wet Lay-Up)” หมายถึง ระบบท่ีใชว้ิธีการข้ึนรูป FRP ณ สถานท่ีก่อสร้าง
โดยการลงเรซินในรูปของเหลว ขณะท่ีจดัวางเส้นใยเขา้ท่ี และตอ้งปล่อยให้เรซินไดรั้บการบ่มท่ีสมบูรณ์ ณ 
สถานท่ีก่อสร้าง   
“ระบบ FRP แบบบ่มสําเร็จ (Precured)”  หมายถึง ระบบท่ีมีการข้ึนรูป FRP ไวล่้วงหนา้ โดยลงเรซินบน
เส้นใยและปล่อยใหมี้การบ่มท่ีสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะนาํไปติดตั้งดว้ยวสัดุยึดประสาน ณ สถานท่ีก่อสร้างทนัที  
โดยปกติมกัจะเป็นแถบยาว เป็นแผน่ หรืออยูใ่นรูปเปลือกบาง (Shell) 
“ระบบ FRP แบบฝังใกล้ผิว (Near Surface Mounted)” หมายถึง ระบบท่ีใชก้ารฝังและยดึแท่งหรือแถบ 
FRP เขา้ในร่องท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้บนผวิของวสัดุฐาน 
“เรซิน (Resin)” หมายถึง ช่ือทัว่ไปท่ีใชเ้รียกพอลิเมอร์ทั้งหมดท่ีใช้ในระบบ FRP ซ่ึงแยกตามการใช้งาน
ออกเป็นวสัดุรองพื้น (Primer) วสัดุฉาบ (Putty) และสารเคลือบเสน้ใย   
“วัสดุฉาบ (Putty)” หมายถึง วสัดุประเภทเรซินเขม้ขน้ (Thicked Resin) ท่ีใชฉ้าบผวิคอนกรีตภายหลงัจาก
ลงวสัดุรองพื้น เพื่อปิดโพรงท่ีผวิ และทาํใหผ้วิเรียบเพียงพอ ก่อนการติดตั้งระบบ FRP 
“วัสดุฐาน (Substrate)” หมายถึง คอนกรีตเดิมและวสัดุซ่อม อาจเป็นคอนกรีตเดิมทั้งหมด หรือ วสัดุซ่อม
ทั้งหมด หรือมีทั้ง 2 ส่วนผสมกนั โดยการติดตั้งระบบ FRP จะกระทาํบนผวิของวสัดุฐานน้ี 
“วัสดุรองพืน้ (Primer)” หมายถึง วสัดุท่ีใชท้าหรือพ่นท่ีผวิคอนกรีตก่อนการติดตั้งระบบ FRP เพื่อเพิ่มแรง
ยดึเหน่ียวระหวา่งวสัดุฉาบกบัคอนกรีต  
“วัสดุวิสโคอลิาสติก (Viscoelastic Materials)” หมายถึง วสัดุท่ีมีคุณสมบติัความหนืดแบบของเหลว และมี
ความยดืหยุน่ (Elastic) แบบของแขง็ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของพอลิเมอร์ 
“ไวนิลเอสเตอร์ (Vinyl Ester)” หมายถึง เรซินชนิดเทอร์โมเซตท่ีสามารถทาํใหป้ฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ได ้
(Polymerizable Thermosetting Resin) ซ่ึงประกอบดว้ยสารประกอบไวนิล (Vinyl) และเอสเตอร์ (Ester)  
และบ่มดว้ยวิธีการทาํใหเ้กิดพอลิเมอร์ (Polymerization) โดยเร่ิมจากการสร้างอนุมูลอิสระ (Free Radical 
Generation)  ไวนิลเอสเตอร์ใชเ้ป็นตวัเช่ือมประสานระหวา่งแผน่เสน้ใยและวสัดุยดึประสาน (Adhesives) 
 “สารเคลอืบเส้นใย (Saturant)” หมายถึง เรซินท่ีใชเ้คลือบเส้นใย ทาํใหเ้ส้นใยทั้งหมดประสานเขา้ดว้ยกนั 
ใชใ้นการขึ้นรูป FRP 
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“สารเช่ือมประสาน (Binder)” หมายถึง องคป์ระกอบของเรซินซ่ึงทาํหนา้ท่ียดึองคป์ระกอบอ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนั
ในวสัดุคอมโพสิต FRP 
“สารทําให้แข็งตัว (Hardener)” หมายถึง สารท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการบ่ม ในอีพอ๊กซ่ีเรซ่ินแบบ 2 ส่วนผสม 
(2-Component Epoxy Resin) 
“สารเร่งปฏิกริยา (Catalyst)” หมายถึง สารท่ีใชเ้ร่งปฏิกริยาเคมี โดยท่ีตวัมนัเองไม่เขา้ไปเปล่ียนหรือเขา้ 
ร่วมในปฏิกริยาดว้ย 
“สารเร่ิมปฏิกริยา (Initiator)” หมายถึง สารเคมีท่ีใชเ้ร่ิมกระบวนการบ่มของเรซินจาํพวกพอลิเอสเตอร์ชนิด
ไม่อ่ิมตวั (Unsaturated Polyester) และไวนิลเอสเตอร์ (Vinyl Ester) โดยมากเป็นสารจาํพวกเปอร์ออกไซด ์
(Peroxide) 
“สารลดแรงตงึผวิ (Wetting Agent)” หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบติัในการลดแรงตึงผวิของของเหลว และทาํ
ใหข้องเหลวเปียวผวิวสัดุของแขง็ไดดี้ข้ึน และเพิ่มความสามารถในการแทรกซึมของของเหลวตาม
ปรากฏการณ์คะปิลลารี (Capillary Action) 
“อายุการเกบ็ (Shelf Life หรือ Storage Life)” หมายถึง ช่วงเวลาท่ีสามารถเก็บผลิตภณัฑไ์วใ้ชง้านไดภ้ายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีกาํหนด โดยท่ีผลิตภณัฑย์งัคงมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีระบุไว ้
“อีพอกซี (Epoxy)” หมายถึง พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซตท่ีสามารถทาํให้ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ได ้
(Polymerizable Thermosetting Resin) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มของสารประกอบอีพอกไซดไ์ม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ชนิด  และบ่มไดด้ว้ยการทาํปฏิกิริยากบัฟีนอล (Phenols) แอนไฮไดรด ์ (Anhydrides) พอลีฟังกช์นัเอมีน 
(Polyfunctional Amines) กรดคาร์บอซิลิก (Carboxylic Acids) หรือ เมอร์คปัทาน (Mercaptans)  อีพอกซี
เป็นเรซินเมทริกซ์ท่ีมีความสาํคญัต่อระบบ FRP และใชเ้ป็นสารยดึเหน่ียวโครงสร้างดว้ย  
“อุณหภูมิการเปลีย่นแก้ว (Glass Transition Temperuture: Tg)” หมายถึง อุณหภูมิท่ีเป็นค่าก่ึงกลางของ
ช่วงอุณหภูมิท่ีวสัดุเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงจากวสัดุอิลาสติก (Elastic) จนกลายเป็นวสัดุวิสโคอิลาสติก 
(Viscoelastic) 
3. มาตรฐานอ้างถึง 
3.1 มาตรฐานและเอกสารที่ใชอ้า้งถึงในส่วนน้ีประกอบดว้ย 

3.1.1 มยผ. 1901-51 มาตรฐานปฏิบติัในการซ่อมแซมคอนกรีต 
3.1.2 AASHTO T 237: Testing Epoxy Resin Adhesive. 
3.1.3 ACI 503R-93: Use of Epoxy Compound with Concrete, American Concrete Institute Michigan, 

1998. 
3.1.4 ACI 440.3R-04: Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymers (FRPs) for Reinforcing or 

Strengthening Concrete Structures, American Concrete Institute, Michigan, 2004. 
3.1.5 ASTM D3039: Test Method for Tensile Properties of Fiber Resin Composites.  
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3.1.6 ASTM D3165: Test Method for Strength Properties of Adhesives in Shear by Tension Loading 
of Single Lap Joint Laminated Assemblies. 

3.1.7 ASTM D3418: Test Method for Transition Temperatures of Polymers by Thermal Analysis 
(DTA or DSC).   

3.1.8 ASTM D3528: Test Method for Strength Properties of Double Lap Shear Adhesive Joints by 
Tension Loading. 

3.1.9 ASTM D4541: Test Method for Pull-off Strength of Coating Using Portable Adhesion Tester.   
3.1.10 Technical Report TR-55: Design Guidance for Strengthening Concrete Structures Using Fiber 

Composite Materials, The Concrete Society, United Kingdom, 2000.  
3.2  หากขอ้กาํหนดในมาตรฐานน้ีมีความขดัแยง้กับมาตรฐานหรือเอกสารท่ีอา้งถึงในแต่ละส่วน ให้ถือ

ขอ้กาํหนดในมาตรฐานน้ีเป็นสาํคญั 
 
4. การจัดเกบ็ การขนย้าย การทาํความสะอาด และการกาํจัดวสัดุ 
4.1  การจดัเกบ็ 

4.1.1  ขอ้กาํหนดของการจดัเกบ็ 
(1)  การส่งมอบและจดัเก็บทุกส่วนประกอบของระบบ FRP ตอ้งอยู่ในสภาพหีบห่อเดิมจาก

โรงงานโดยไม่มี ร่องรอยการเปิดหีบห่อ  หรืออาจอยู่ในภาชนะท่ีมีฉลากระบุผู ้ผลิต  
ช่ือทางการคา้ หมายเลขประจาํผลิตภณัฑแ์ละวนัท่ีผลิต 

(2) แยกเกบ็สารเร่งปฏิกริยาและสารเร่ิมปฏิกริยา 
(3) จดัให้มีการป้องกนัการปนเป้ือนจากจากฝุ่ นละออง ความช้ืน สารเคมี มีการป้องกนัไม่ให้

กระทบแสงแดดโดยตรงหรือเปลวไฟ  และระวงัไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากสาเหตุอ่ืน 
(4) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิภายในช่วงท่ีระบุในเอกสารขอ้มูลของระบบ FRP (System Data 

Sheet)  
(5) ส่วนประกอบใดๆ ซ่ึงจดัเกบ็ในสภาพท่ีแตกต่างจากสภาพท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี ใหท้าํลายท้ิงตาม

หวัขอ้ 4.4 
คาํอธิบาย  4.1.1: 
จุดประสงค์ของข้อกาํหนดนีก้เ็พ่ือช่วยรักษา คุณสมบัติของระบบ FRP และความปลอดภัยของ
สถานท่ีทาํงาน ส่วนประกอบของระบบ FRP อาจรวมถึง FRP ท่ีมีสภาพเป็นผืน หรือ เป็นแผ่น 
หรือ เป็นแท่ง หรือ เป็นแถบ เรซิน ตัวทาํละลาย วัสดุยึดประสาน (Adhesive) สารเคลือบเส้นใย 
วัสดุฉาบ และสารเคลือบป้องกันผิว   หมายเลขประจาํผลิตภัณฑ์อาจเป็นหมายเลขงวดการผลิต 
(Batch Number) จากทางโรงงาน  โดยปกติ อุณหภูมิในบริเวณท่ีจัดเกบ็ควรอยู่ในช่วง 10 ถึง 24 
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องศาเซลเซียส นอกจากมีการระบวุ่าเป็นอย่างอ่ืนในเอกสารข้อมลูของระบบ FRP  และควรจัดเกบ็
ส่วนประกอบต่างๆ ในพืน้ท่ีแห้ง โดยให้มีระดับความชื้นไม่เกินค่าท่ียอมรับได้ในเอกสารข้อมูล
ของระบบ FRP รายละเอียดของเอกสารข้อมลูของระบบ FRP แสดงดังภาคผนวก ง 
 

4.1.2   อายกุารเกบ็ 
ห้ามใชทุ้กส่วนประกอบของระบบ FRP โดยเฉพาะเรซินและวสัดุยึดประสานท่ีจดัเก็บนานเกิน
กวา่อายกุารเกบ็ท่ีระบุอยูใ่นเอกสารขอ้มูลของระบบ FRP และตอ้งทาํการกาํจดัตามหวัขอ้ 4.4 

 
4.2  การขนยา้ย 

การขนยา้ยส่วนประกอบของระบบ FRP โดยเฉพาะอยา่งยิง่แผน่เส้นใย (Fiber Sheet) ตอ้งกระทาํดว้ย
ความระมดัระวงั ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย และหลีกเล่ียงมิใหเ้ส้นใย
หกั หรือแนวเสน้ใยเบ่ียงเบนไปจากเดิม เน่ืองจากการดึง การคดัแยกแผน่ การพบั หรือการมว้น ภายหลงั
จากตดัแผน่เสน้ใยแลว้ ตอ้งทาํการกองเกบ็ซอ้นแผน่เสน้ใยโดยมีการคัน่แยกแผน่ในพื้นท่ีแหง้ หรือ มว้น
เกบ็อยา่งระมดัระวงัโดยใหมี้รัศมีของวงมว้นไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร หรือตามท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ 
คาํอธิบาย 4.2: 
ควรระมดัระวังในการขนย้ายเส้นใย เน่ืองจากเส้นใยอาจมีความเสียหายได้หากมีการบิดพับหรือเบ่ียงเบน
แนวของเส้นใยโดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีเป็นเส้นใยท่ีมีค่ามอดูลัสสูง นอกจากนีค้วรจัดให้มีการป้องกัน 
ฝุ่ นและส่ิงสกปรกซ่ึงอาจปนเป้ือนแผ่นเส้นใย  การม้วนแผ่นเส้นใยท่ีตัดเป็นแผ่นส้ันๆ อาจทาํให้เกิด
ความเสียหายต่อแผ่นเส้นใยได้จากการท่ีเส้นใยเล่ือนตัวและแผ่นเส้นใยฉีกขาด   นอกจากนีก้ารปนเป้ือน
ของส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ FRP อาจมีผลกระทบให้ค่ากาํลังรับแรงดึงลดลงและกระทบต่อ
คุณสมบัติอ่ืนของระบบหลงัการติดตั้งได้ 

 
4.2.1  ความปลอดภยัในการทาํงาน 

การทาํงานกบัทุกส่วนประกอบของระบบ FRP ตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่วสัดุยดึประสานและเรซิน เพื่อหลีกเล่ียงอนัตราย เช่น ผวิหนงัระคายเคือง หรือ สูดเอาไอระเหย
หรือฝุ่ นเขา้ไป ขณะผสมเรซินตอ้งคอยเฝ้าสงัเกตเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดควนัและไอระเหยท่ีติดไฟได้
หรือ เกิดเพลิงไหมห้รือการเดือดอยา่งรุนแรง  ทั้งน้ีการทาํงานทุกขั้นตอนกบัทุกส่วนประกอบของ
ระบบ FRP ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัของคนงาน  
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คาํอธิบาย 4.2.1: 
(1)  เอกสารอ้างอิง บทท่ี 9 ของ ACI  503  ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  อันตรายต่อความปลอดภัย

ของอีพอกซีเรซิน ได้แก่ การเกิดประกายไฟหรือการจุดไฟในบริเวณใกล้เคียง อีพอกซีเรซิน
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้  การวาง FRP ประเภทเส้นใยคาร์บอนท้ังชนิดแผ่น หรือชนิดแท่ง 
หรือชนิดแถบใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะคาร์บอนเป็นตัวนาํ
ไฟฟ้า  ส่วนเส้นใยชนิดใยแก้ว สามารถทาํให้ผิวหนังระคายเคือง และก่อให้เกิดอาการคัน
อย่างรุนแรง 

(2) กฎหมาย และระเบียบของทางราชการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของคนงาน เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับเร่ืองความปลอดภัยในการทาํงาน 
เป็นต้น 

 
4.2.2  เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (Material Safety Data Sheets: MSDS)  

ตอ้งจดัเตรียม MSDS ของทุกส่วนประกอบของระบบ FRP ใหทุ้กคน ณ สถานท่ีก่อสร้างสามารถ
เขา้ถึงได ้ โดยใน MSDS ตอ้งมีการระบุถึงอนัตราย และวิธีการกาํจดัไวด้ว้ย 
คาํอธิบาย 4.2.2: 
เอกสารข้อมลูความปลอดภัยของวัสดมีุรายละเอียดดังภาคผนวก จ 
 

4.2.3  การป้องกนับุคลากรและสถานที่ทาํงาน 
ตอ้งมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรและสถานที่ทาํงาน  ตอ้งมีการแจง้ต่อ
บุคลากรถึงอนัตรายอนัเกิดจากการสูดเอาไอระเหยของวสัดุรองพื้น หรือเรซิน และบริเวณท่ี
ผสมเรซินตอ้งจดัใหมี้ระบบถ่ายเทอากาศอยา่งเพียงพอ 
คาํอธิบาย 4.2.3: 
มาตรการรักษาความปลอดภัย อาจรวมถึง เส้ือผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น ถุงมือพลาสติก หรือ
ยาง ชนิดใช้แล้วทิง้ แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่ น เคร่ืองดับเพลิง และเคร่ืองระบายอากาศ) ท้ังนี้
ขึน้กับระบบ FRP สภาพการทาํงาน และสถานท่ีทาํงาน  ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งต้องใช้ชนิดท่ี
ออกแบบมาใช้งานกับระบบ FRP เพ่ือป้องกันการเส่ือมสภาพเม่ือถกูตัวทาํละลายหรือสารเคมี เช่น  
ไวนิลเอสเตอร์  เป็นต้น 
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4.3  การทาํความสะอาด 
ตอ้งมีการจดัการในการทาํความสะอาดเคร่ืองมือและสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาด ปราศจากส่วนประกอบ
ของ FRP ท่ีเป็นอนัตราย และจดัให้มีความสะอาดเรียบร้อยโดยใชต้วัทาํละลายหรือสารเคมีท่ีเหมาะสม
ตามท่ีแนะนาํในเอกสารขอ้มูลของระบบ FRP 
 

4.4  การกาํจดัวสัดุ  
ตอ้งทาํการกาํจดัส่วนประกอบใดๆ ของ FRP ท่ีหมดอายกุารเก็บ เลยช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ จดัเก็บไม่
เหมาะสม (ตามหัวขอ้ 4.1) และวสัดุใดๆ ท่ีไม่ใช ้หรือท่ีเหลือใชแ้ละพิจารณาแลว้ว่าตอ้งกาํจดัโดยไม่
ทาํลายสภาพแวดลอ้ม และเป็นไปตามเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบของทางราชการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  
คาํอธิบาย 4.4: 
(1) ช่วงเวลาท่ียังทาํงานได้ขึน้อยู่กับระบบท่ีเลือกใช้ ปริมาณท่ีผสม และอุณหภูมิ ณ ขณะใช้งาน  วัสดุ

รองพืน้ วัสดุฉาบ และเรซิน ท่ีผสมแล้วไม่ได้ใช้ ควรปล่อยให้แขง็ตัวในภาชนะก่อนทาํการกาํจัด
อย่างเหมาะสม 

(2) กฎหมาย และระเบียบของทางราชการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น 

 
5. การซ่อมวสัดุฐานและการเตรียมผวิ 
ตอ้งทาํการซ่อมคอนกรีตส่วนท่ีเป็นวสัดุฐานกรณีท่ีมีความจาํเป็น ทาํการร้ือวสัดุตกแต่งและปูนทรายท่ีฉาบ
อยู่ออกให้หมด  และตอ้งทาํความสะอาดผิวคอนกรีตและเตรียมผิวให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมก่อนทาํการ
ติดตั้งระบบ FRP 
คาํอธิบาย 5: 
ประสิทธิภาพของระบบ FRP ขึน้อยู่กับสภาพของวัสดฐุานท่ีเป็นคอนกรีตเดิม สภาพคอนกรีตเดิมต้องสะอาด
และมีสภาพท่ีดี เพ่ือให้ระบบ FRP มีกาํลงัตามท่ีได้ออกแบบ และมีพฤติกรรมเป็นไปตามจุดประสงค์ของการ
ออกแบบ   
 
5.1  การร้ือส่วนของคอนกรีตมีความเสียหาย 

ตอ้งทาํการร้ือคอนกรีตส่วนท่ีเป็นวสัดุฐานในบริเวณท่ีมีความเสียหายตาม มยผ. 1901-51  ถา้สังเกตุเห็น
การเส่ือมสภาพของคอนกรีตในบริเวณท่ีซ่อม ตอ้งหาสาเหตุการเส่ือมสภาพและทาํการแกไ้ขตามหลกั
วิศวกรรมก่อนท่ีจะทาํการซ่อมแซมหน้าตดั  หลงัการร้ือคอนกรีตส่วนท่ีเสียหาย ตอ้งทาํการสะอาด
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คอนกรีตส่วนท่ีเป็นวสัดุฐานตามหัวขอ้ 5.4.6 ให้ปราศจากฝุ่ น คราบนํ้ าปูน จารบี นํ้ ามนั ราหรือตะไคร่
นํ้ า สีทา ข้ีผึ้ง สารบ่มคอนกรีต ส่ิงแปลกปลอม และวสัดุอ่ืนๆ ท่ีไม่ทาํให้เกิดการยึดเหน่ียว ก่อนท่ีจะทาํ
การซ่อมแซมหนา้ตดั 
คาํอธิบาย 5.1: 
คอนกรีตบริเวณท่ีมีความเสียหายอาจรวมถึง บริเวณท่ีมีเศษแตกหักของคอนกรีต บริเวณท่ีคอนกรีต
กะเทาะ หลุดร่อน เป็นโพรง หรือเส่ือมสภาพ  ซ่ึงส่ิงเหล่านี้อาจทาํให้ระบบ FRP ไม่สมบูรณ์ หาก
ดาํเนินการซ่อมแซมด้วยระบบ FRP โดยท่ีไม่แก้ไขสาเหตุแท้จริงของการเส่ือมสภาพ (อาทิเช่น การผุ
กร่อนของเหลก็เสริมเน่ืองจากคลอไรด์ เป็นต้น)  อาจทาํให้การซ่อมไม่ได้ผลตามท่ีออกแบบไว้  การ
สํารวจจนถึงปัจจุบันพบว่า การใช้ FRP ชนิดติดเสริมภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการหุ้มชิ้นส่วน
คอนกรีตโดยรอบ อาจทาํให้การแตกร้าวของคอนกรีตหยดุและทาํให้อัตราการกัดกร่อนของเหลก็เสริม
ลดลง แต่กไ็ม่ได้หยดุกระบวนการกัดกร่อน 
 

5.2  การซ่อมแซมเหลก็เสริมท่ีชาํรุด 
ตอ้งทาํการซ่อมแซมเหล็กเสริมทั้งหมดท่ีเสียหายตามมาตรฐาน มยผ. 1901-51  ห้ามมิให้ติดตั้งระบบ 
FRP กบัคอนกรีตท่ีมีขอ้สงสยัวา่มีเหลก็เสริมท่ีเป็นสนิมอยูภ่ายใน   
คาํอธิบาย 5.2: 
ความเสียหายของเหลก็เสริมอาจรวมถึง การสูญเสียหน้าตัด หรือ การฉีกขาดเน่ืองจากการกระแทกหรือ
การกัดกร่อน  การซ่อมแซมปิดเหลก็ท่ีเส่ือมสภาพด้วย FRP โดยท่ีไม่ตรวจสอบสาเหตุท่ีแท้จริงและหยดุ
ขบวนการกัดกร่อนก่อน อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่องานซ่อมท้ังหมด เน่ืองจากแรงดันอันเกิดจากการ
ขยายตัวในขบวนการกัดกร่อนของเหลก็เสริม  การซ่อมแซมท่ีหน้าตัดหน่ึงท่ีไม่เหมาะสมอาจทาํให้เกิด
ขบวนการกัดกร่อนท่ีเร็วขึน้ในหน้าตัดบริเวณใกล้เคียงได้ 
 

5.2.1  การยดึทางกล (Mechanical Anchorage)  
ในกรณีท่ีมีการกาํหนดใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ยดึทางกลเพื่อยดึวสัดุท่ีใชซ่้อมเขา้กบัวสัดุฐาน ตอ้งทาํการ
ยดึอุปกรณ์ยดึ (Anchor) ใหอ้ยูก่บัท่ีและมัน่คง ไม่ใหย้ืน่ออกนอกผวิคอนกรีต  แต่ถา้จาํเป็นตอ้งยืน่
ใหท้าํการหล่อคอนกรีตหุม้ส่วนท่ียืน่นั้น 
คาํอธิบาย 5.2.1: 
การบูรณะหน้าตัดคอนกรีตให้กลับเข้าสู่รูปทรงเดิมอาจเป็นการฉาบท่ีผิว หรืออาจต้องตั้งแบบ
หล่อคอนกรีต ท้ังนีค้วามสามารถในการยึดเหน่ียวกับคอนกรีตเดิม เป็นส่ิงสําคัญท่ีตอ้งคาํนึงถึง  
การใช้อุปกรณ์ยึดทางกลอาจช่วยเพ่ิมแรงยึดเหน่ียวในบริเวณท่ีจะซ่อมได้  โดย อุปกรณ์ยึดทางกล
อาจเป็นเหลก็หรือพลาสติกฝังเป็นกริดทุกระยะ 100 มิลลิเมตร และฝังลึกไม่ตํา่กว่า 40 มิลลิเมตร 
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และต้องระวังมิให้อุปกรณ์ยึดย่ืนออกนอกผิวคอนกรีตเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับแผ่น
เส้นใย 
 

5.3  การบูรณะหนา้ตดัคอนกรีต 
5.3.1  สาํหรับบริเวณท่ีร้ือคอนกรีตเดิมท่ีเป็นวสัดุฐานออกไป หรือ รูหรือโพรงบนผิววสัดุฐานท่ีมีเส้น

ผ่านศูนยก์ลางและความลึกเกิน 13 มิลลิเมตร  ตอ้งทาํการอุดดว้ยวสัดุซ่อมท่ีเป็นไปตาม มยผ. 
1901-51  โดยวสัดุท่ีใชซ่้อมตอ้งมีกาํลงัรับแรงอดัประลยัไม่นอ้ยกว่ากาํลงัของคอนกรีตเดิม แต่
ทั้งน้ีตอ้งมีกาํลงัอดัรูปทรงกระบอกท่ีอาย ุ7 วนัและ 28 วนัไม่นอ้ยกว่า 31 เมกะปาสกาล (316 
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) และ 38 เมกะปาสกาล (387 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
ตามลาํดบั  

5.3.2  การออกแบบส่วนผสมของวสัดุซ่อมตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรผูค้วบคุมงาน  กาํลงัยดึเหน่ียว
ของวสัดุซ่อมกบัคอนกรีตเดิมตอ้งไม่น้อยกว่า 1.4 เมกะปาสกาล (14 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) เม่ือทดสอบดว้ยวิธี Pull-Off Test ตามมาตรฐาน ASTM D4541 ทั้งน้ีการกาํหนด
จาํนวนจุดทดสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 1901-51 

5.3.3 ตอ้งเตรียมผิวคอนกรีตท่ีเป็นวสัดุฐานและเหลก็เสริมหรือเหลก็อดัแรงท่ียื่นออกจากผิวให้สะอาด 
อยู่ในสภาพดี และไม่มีความช้ืนท่ีผิวก่อนทาํการบูรณะหน้าตดัคอนกรีต  และตอ้งทาสารเช่ือม
ประสานท่ีผิวคอนกรีตเดิมและเหล็กเสริมท่ียื่นออกจากผิว ก่อนการเทปิดหรือฉาบปิดดว้ยวสัดุ
ซ่อม  สาํหรับรอยร้าวท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีผวิคอนกรีตเดิมท่ีเป็นวสัดุฐานใหซ่้อมดว้ยวิธีอดัฉีดอีพอกซี 
(Epoxy Injection)  ตามรายละเอียดในหวัขอ้ 5.4.3  สาํหรับกรณีท่ีมีนํ้ าร่ัวซึมจากรอยร้าวหรือแนว
รอยต่อ (Joint) ปริมาณมาก ตอ้งทาํการกนันํ้า ทางระบายนํ้ า และรูสาํหรับระบายนํ้ า (Weep Holes) 
ก่อนจะทาํการบูรณะหนา้ตดั  และภายหลงัจากบูรณะหนา้ตดัเสร็จส้ินตอ้งบ่มวสัดุซ่อมเป็นเวลา
อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนจะทาํการติดตั้งระบบ FRP ยกเวน้ในกรณีท่ีผลการทดสอบกาํลงัของวสัดุ
ซ่อมตามสภาพการบ่มจริงแสดงวา่ใชเ้วลาบ่มไดน้อ้ยกวา่นั้น 

คาํอธิบาย 5.3: 
การบูรณะหน้าตัดคอนกรีตให้กลบัเข้าสู่รูปทรงเดิมอาจเป็นเพียงการฉาบท่ีผิว หรืออาจต้องตั้งแบบหล่อ
คอนกรีต  ท้ังนี้คุณภาพและกาํลังของวัสดุท่ีจะใช้ซ่อม รวมถึงท้ังความสามารถในการยึดเหน่ียวกับ
คอนกรีตเดิมเป็นส่ิงสาํคัญท่ีต้องคาํนึงถึง  และควรปรึกษาผู้ผลิตวัสดุซ่อมหรือศึกษาเอกสารข้อมูลของ
ระบบ FRP เก่ียวกับความเข้ากันได้ของวัสดุซ่อมกับระบบ FRP ท่ีเลือกใช้ นอกจากนีร้ะยะเวลาในการ
บ่มขึน้อยู่กับชนิดของวัสดท่ีุใช้ 
 



มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า  11 

5.4  การเตรียมผวิ 
ตอ้งเตรียมผิวให้อยูใ่นสภาพท่ีสะอาด เรียบ แบนราบหรือโคง้นูน (Convex) เพื่อช่วยทาํให้ FRP และ
คอนกรีตแนบติดกนัสนิทตลอดแนว  การเตรียมผิวสําหรับแท่งหรือแถบ FRP ชนิดฝังใกลผ้ิว ให้
ดาํเนินการตามหวัขอ้ 5.4.4   ส่วนการเตรียมผวิสาํหรับระบบท่ีใช ้FRP แบบบ่มสาํเร็จในรูปเปลือกบาง
ซ่ึงตอ้งอดัฉีด (Grout) วสัดุเขา้ไปในช่องวา่งระหวา่ง FRP และผวิของเสาคอนกรีตใหดู้ท่ีหวัขอ้ 5.4.5   
คาํอธิบาย 5.4: 
การเตรียมผิวหน้าของวัสดุฐานเป็นปัจจัยสาํคัญท่ีมีผลต่อแรงยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตและระบบ FRP 
ซ่ึงลักษณะการใช้งานและระบบ FRP ท่ีต่างกันอาจต้องการการเตรียมผิวท่ีแตกต่างกัน มาตรฐาน 
ACI 440 ได้จัดแบ่งการใช้งานระบบ FRP ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรงยึดเหน่ียววิกฤต (Bond 
Critical Application) และประเภทการสัมผสัวิกฤต (Contact Critical Application)  ประเภทแรกเป็นการ
เสริมกาํลังรับแรงดัดและแรงเฉือนของคาน พืน้ เสา และผนัง ซ่ึงแรงยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตและ
ระบบ FRP เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการสร้างพฤติกรรมเชิงประกอบ (Composited Behavior) ส่วนประเภท
หลงัเป็นการเสริมกาํลงัโดยแรงยึดเหน่ียวไม่มีบทบาทหลกัในการรับแรง เช่น การเสริมกาํลังด้วยการรัด
รอบเสาคอนกรีตเพ่ือโอบปิดเสาแบบตั้งรับ (Passive Confinement) ซ่ึงแรงโอบรัดตัวเสาเกิดจากการดึง
ร้ังของแผ่นเส้นใยจากการขยายตัว (Dilate) ของหน้าตัดเสาเน่ืองจากแรงอัด  ดังน้ันสาํหรับการเสริม
กาํลงัประเภทหลงันี ้การสัมผัสแนบสนิทระหว่างคอนกรีตและระบบ FRP กเ็พียงพอสาํหรับทาํให้เกิด
การบีบรัดคอนกรีตขณะนํา้หนักบรรทุกเกินพิกัดปกติ  อย่างไรกต็ามในการจัดทาํมาตรฐานฉบับนี ้ได้
หลีกเล่ียงการแบ่งแยกเช่นนีด้้วยเหตผุล 3 ประการ คือ 1) ถึงแม้แรงยึดเหน่ียวจะไม่ใช่ส่ิงจาํเป็นในการใช้
งานประเภทท่ี 2 แต่กค็วรจะมีเพ่ือให้เกิดความคงทน เน่ืองจากในสภาพแวดล้อมท่ีมีการกัดกร่อนรุนแรง 
การท่ีไม่มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตและ FRP อาจนาํไปสู่ความเสียหายท่ีรุนแรงได้ในกรณีท่ีเกิดนํา้
ท่ีแทรกเข้าไปเกิดวัฏจักรการแขง็ตัวและละลาย (Freeze and Thaw)  2) ณ ปัจจุบัน ยงัไม่มีข้อมลูเพียง
พอท่ีจะบอกได้ว่า การสัมผสัแนบสนิทสามารถทาํให้เกิดแรงโอบรัดเสาได้เม่ือต้องการโดยไม่ทาํให้เกิด
การขยายตัวออกด้านข้างอย่างมากของคอนกรีตในเสา  3) ในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ใช้งาน FRP นี ้การสนับสนุนให้มีการยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตและระบบ FRP ในการใช้งานทุก
รูปแบบและทุกโครงการมีแต่จะส่งผลดีต่อการก่อสร้าง 
 
5.4.1  การขดัผวิ 

ตอ้งทาํการขดัผวิส่วนท่ีขรุขระ ไม่สมํ่าเสมอ และส่วนท่ียืน่จากพื้นผวิ ใหเ้รียบโดยมีส่วนท่ียืน่จาก
ผวิไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ใหใ้ชเ้คร่ืองขดัแบบจานหมุนหรืออุปกรณ์อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะเดียวกนัในการ
กาํจดัรอยเป้ือน สี หรือ ส่ิงอ่ืนใดบนพื้นผวิท่ีอาจมีผลต่อแรงยดึเหน่ียว สาํหรับบริเวณท่ีเป็นรู หรือ
บริเวณท่ีเวา้ท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกว่า 13 มิลลิเมตร หรือลึกกว่า 3 มิลลิเมตร เม่ือวดัจากสัน
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แนวตรงยาว 300 มิลลิเมตร (ตวัอยา่งเช่น ใชไ้มบ้รรทดัยาว 1 ฟุต วางบนผวิคอนกรีต) ตอ้งทาํการ
อุดหรือฉาบตามหวัขอ้ 5.4.5 
คาํอธิบาย 5.4.1: 
อาจพิจารณาใช้เคร่ืองดูดฝุ่ นเพ่ือลดปริมาณฝุ่ นในบริเวณท่ีมีปัญหาเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

5.4.2  การลบมุม 
ตอ้งทาํการลบมุม ทั้งมุมนอก มุมใน และขอบท่ีคม ให้มีรัศมีอยา่งนอ้ย 13 มิลลิเมตร ดงัรูปท่ี 1
สาํหรับพื้นผวิคอนกรีตท่ีนูนเป็นสัน แนวแบบหล่อคอนกรีต ขอบท่ีแหลมหรือขรุขระท่ีมีความสูง
เกิน 6 มิลลิเมตร  ตอ้งทาํการขดัออกหรือฉาบเสริมตามหวัขอ้ 5.4.5  ก่อนทาํการติดตั้งระบบ FRP 
ตอ้งทาํการกาํจดัส่ิงกีดขวาง หรือส่ิงแปลกปลอมท่ีฝังอยูใ่นคอนกรีต 
คาํอธิบาย 5.4.2: 
การลบมมุช่วยปรับปรุงแรงยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตกับ FRP ลดความเข้มของหน่วยแรงเค้น 
(Stress Concentration) ในตัว FRP และป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างคอนกรีตกับ FRP  การ
ลบมมุเป็นส่ิงจาํเป็นมากโดยเฉพาะระบบ FRP ท่ีใช้เส้นใยคาร์บอน เน่ืองจากท้ังกาํลงัและมอดูลสั
ในทิศตามขวางตํา่กว่าในทิศตามยาวอยู่มาก ดังน้ันจึงฉีกขาดได้ง่ายเม่ือพาดผ่านสันท่ีแหลม ผิวท่ี
โค้งเว้าใน (Concave) มุมใน (Reentrant Corners) ส่ิงกีดขวางและส่ิงแปลกปลอมท่ีฝังอยู่ใน
คอนกรีต ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการทาํงานของระบบ FRP ได้ 

 

 
รูปที ่1 การลบมุมให้โค้งและเรียบ 

(ขอ้ 5.4.2) 
 

5.4.3  การอุดรอยร้าว 
ตอ้งทาํการอุดรอยร้าวทั้งหมดท่ีผวิและในเน้ือคอนกรีตท่ีกวา้งเกินกว่า 0.25 มิลลิเมตร ดว้ยการอดั
ฉีดอีพอกซีเรซินตาม มยผ. 1901-51   ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีกดักร่อนรุนแรงรอยร้าวท่ีแคบกว่าน้ี

ขอบของผวิคอนกรีตเดิม 

ลบขอบมุมใหโ้คง้และเรียบ 

R 

R ≥ 13 มิลลิเมตร 

R 
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ก็อาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งอุดรอยร้าวดว้ยการอดัฉีดอีพอกซีเรซิน  สําหรับวิธีการพิจารณาความกวา้ง
รอยร้าวภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่างๆ ใหดู้ มยผ. 1552-51   และหา้มทาํการติดตั้งระบบ FRP ภายใน 
24 ชัว่โมงหลงัจากการฉีดอุดรอยร้าว  สาํหรับผิวขรุขระท่ีเกิดจากการอุดรอยร้าวใหท้าํการกาํจดั
ตามหวัขอ้ 5.4.1 
คาํอธิบาย 5.4.3: 
การเคล่ือนตัวของรอยร้าวขนาดใหญ่กว่าท่ีกาํหนดอาจทาํให้ระบบ FRP ท่ีติดเสริมภายนอกหลดุ
ร่อนหรือตัวเส้นใยยู่หักได้  และการฉีดอุดรอยร้าวช่วยเสริมกาํลังของคอนกรีตและป้องกันไม่ให้
นํา้ซึมเข้าด้านหลงัของระบบ FRP  
 

5.4.4  ร่องสาํหรับ FRP ชนิดฝังใกลผ้วินอก 
ตอ้งเตรียมร่องในคอนกรีต ในตาํแหน่งท่ีจะติดตั้งแท่งหรือแถบ FRP ใหมี้ขนาดตามท่ีระบุในแบบ 
โดยตอ้งระมดัระวงัไม่ให้คอนกรีตบริเวณขอบร่องแตกร้าว และภายในร่องตอ้งไม่มีส่ิงใดท่ีมี
ผลกระทบต่อแรงยึดเหน่ียว เช่น นํ้ ามนั คราบปูน หรือความช้ืน ตอ้งทาํการกาํจดัส่ิงกีดขวาง และ
ของท่ีฝังอยูใ่นร่องออกใหห้มด  
คาํอธิบาย 5.4.4: 
ก่อนเร่ิมงานควรตรวจสอบสภาพของสถานท่ีจริงก่อน เพ่ือประเมินคุณภาพของคอนกรีตส่วนท่ี
เป็นวัสดุฐาน ส่ิงท่ีอาจเป็นอุปสรรค และตรวจสอบรูปร่างและมิติต่างๆ ท่ีแสดงไว้ในแบบ  ส่ิง
แปลกปลอมท่ีฝังอยู่อาจมีผลกระทบต่อการทาํงานของระบบ FRP 
 

5.4.5  การฉาบผวิ (Surface Profiling)  
หลงัจากการขดัผิวตอ้งทาํการฉาบและปาดเรียบ บริเวณท่ียงัคงมีผิวไม่สมํ่าเสมอเกินท่ีระบุใน
หวัขอ้ 5.4.1 และ 5.4.2 ซ่ึงรวมถึงความเบ่ียงเบนจากระนาบ ครีบหรือส่วนยืน่ รูตามด (Bug Hole) 
ผิวท่ีเป็นแอ่ง และมุมท่ีขรุขระ โดยใช้วสัดุฉาบซ่อมท่ีทาํจากปูนทรายชนิดอีพอกซีเรซิน หรือ 
พอลิเมอร์คอนกรีตท่ีมีกาํลงัไม่นอ้ยกว่ากาํลงัของคอนกรีตเดิม  หลงัจากฉาบแลว้ตอ้งบ่มส่วนท่ี
ฉาบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนจะทาํการติดตั้งระบบ FRP นอกจากผลการทดสอบกาํลงัของ
ตามสภาพการบ่มจริงแสดงวา่ใชเ้วลาบ่มไดน้อ้ยกวา่นั้น 
คาํอธิบาย 5.4.5: 
รายละเอียดวิธีการและวัสดุท่ีใช้ฉาบซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 1901-51 สาํหรับความ
หยาบของผิวหน้าหลงัการฉาบให้พิจารณาจากระบบ FRP ท่ีจะใช้  ระยะเวลาในการบ่มขึน้อยู่กับ
ชนิดของวัสดท่ีุใช้ 
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5.4.6  การทาํความสะอาดผวิ 
ต้องทาํความสะอาดผิวของคอนกรีตท่ีเตรียมเสร็จแล้ว และคอนกรีตในส่วนวัสดุฐานตาม
มาตรฐาน มยผ. 1901-51  และตอ้งปล่อยใหแ้หง้ก่อนท่ีจะทาํการติดตั้งระบบ FRP และภายหลงัทาํ
ความสะอาดเสร็จส้ิน ตอ้งป้องกนัไม่ให้วสัดุต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการยึดเหน่ียว เขา้ไปเป้ือน
บริเวณท่ีทาํความสะอาดเสร็จแลว้                                                                                                                                      
คาํอธิบาย 5.4.6: 
หัวข้อนีค้รอบคลุมท้ังกรณีการทาํความสะอาดในส่วนวัสดุฐานหลังจากการร้ือคอนกรีตส่วนท่ี
เสียหายออก ก่อนท่ีจะทาํการบูรณะหน้าตัด ตามท่ีกาํหนดให้หัวข้อ 5.1  และกรณีการทาํความ
สะอาดผิวคอนกรีตท่ีเตรียมแล้วเสร็จ ก่อนท่ีจะทาํการติดตั้งระบบ FRP 

 
6. การติดตั้งระบบ FRP 
หวัขอ้น้ีกาํหนดวิธีการทัว่ไปสาํหรับการติดตั้งระบบ FRP ทั้ง 3 แบบ คือ แบบข้ึนรูปเปียก แบบบ่มสาํเร็จ  
และแบบฝังใกลผ้วิ   แต่ละแบบและแต่ละผูผ้ลิตอาจมีวิธีการเฉพาะสาํหรับการติดตั้งแตกต่างออกไปเลก็นอ้ย 
6.1  สภาพแวดลอ้มสาํหรับการติดตั้ง 

ตอ้งทาํการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการติดตั้งและระหว่างการติดตั้งตามบญัชีสาํหรับการตรวจ 
(Checklist)  ในภาคผนวก ก และเอกสารขอ้มูลของระบบ  หา้มมิใหท้าวสัดุรองพื้น วสัดุฉาบ เรซิน หรือ
วสัดุเช่ือมประสาน บนพื้นผวิท่ีเยน็ มีความช้ืน หรือเปียก  ยกเวน้จะระบุเป็นอยา่งอ่ืนอุณหภูมิของอากาศ
โดยรอบและผวิคอนกรีตตอ้งอยูร่ะหว่าง 10 ถึง 35 องศาเซลเซียส  ผวิสัมผสัทั้งหมดควรแหง้ไดร้ะดบัท่ี
ผูผ้ลิตระบบ FRP แนะนาํ โดยการประเมินปริมาณความช้ืนให้ทาํตาม ACI 503R แต่ถา้เรซินท่ีใชเ้ป็น
ชนิดสาํหรับแบบขึ้นรูปเปียกกอ็าจไม่จาํเป็นตอ้งประเมินความช้ืน 
คาํอธิบาย 6.1: 
ความชืน้อาจเป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะของวัสดุรองพืน้และเรซิน  ถ้าคาดว่าอากาศจะไม่ดี มีฝน หรือมี
ความชื้นในอากาศมาก กอ็าจต้องพิจารณาเล่ือนการทาํงานออกไป  ถึงแม้ความชื้นในอากาศจะมีผลต่อ
ตัวพอลิเมอร์และผิวคอนกรีตเป็นหลัก แต่อาจจะรวมตัวกันบนแผ่นเส้นใยได้ ถ้าจัดเก็บไม่เหมาะสม 
ตามท่ีระบุในหัวข้อ 4.1 ความชื้นบนแผ่นเส้นใยนี ้อาจทาํให้การลงเรซินบนเส้นใยและการบ่มมีปัญหา
ได้   ส่วนอากาศท่ีเยน็กอ็าจทาํให้การบ่มและการลงเรซินบนเส้นใยไม่เหมาะสม ซ่ึงจะทาํให้ความ
สมบูรณ์ของระบบ FRP ลดลง 
 
6.1.1  การคายไอช้ืน (Moisture Vapor Transmission)  

ห้ามทาํการติดตั้งระบบ FRP กบัผิวของคอนกรีตท่ีมีการคายไอช้ืน นอกจากน้ีความแห้งของ
คอนกรีตกเ็ป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับการบ่มท่ีอุณหภูมิสูง ทั้งน้ีการตรวจสอบการคายไอช้ืนใหท้าํตาม 
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ACI 503R   สาํหรับฟองอากาศท่ีเกิดจากการคายไอช้ืนจากผิวคอนกรีต ใหท้าํการฉีดดว้ยเรซิน
ชนิดเดียวกนักบัท่ีใชก้บัระบบ FRP ตามวิธีการท่ีกาํหนดในหวัขอ้ 8.2 
คาํอธิบาย 6.1.1: 
(1) การคายไอชื้นจากผิวคอนกรีตผ่านเรซินท่ียังไม่ได้รับการบ่มสมบูรณ์อาจทาํให้เกิดกระเปาะ

อากาศภายใน หรือฟองอากาศท่ีผิว ซ่ึงจะทาํให้แรงยึดเหน่ียวระหว่างเรซินและคอนกรีตลดลง 
(2) การตรวจสอบการคายไอชื้นตามมาตรฐาน ACI 503R  ทาํได้โดยใช้แผ่นพอลิเอทิลีน 

(Polyethylene Sheet) ขนาด 1x1 เมตร (4x4 ฟุต) ติดไว้ท่ีผิวคอนกรีตบริเวณรอยต่อ ถ้าพบว่ามี
ความชื้นท่ีด้านใต้แผ่นพอลิเอทิลีนก่อนเวลาท่ีอีพอกซีจะได้รับการบ่มสมบูรณ์ ต้องทาํให้
คอนกรีตเดิมแห้งก่อนท่ีจะทาํการฉีดด้วยเรซิน 

 
6.1.2  การติดตั้งในสภาพอากาศไม่ดี 

ในกรณีท่ีตอ้งทาํการติดตั้งในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุในหวัขอ้ 6.1 อาจพิจารณาใช้
วิธีการเพิ่มเติมท่ีเหมาะสมเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ โดยใชล้มเป่าภายใตแ้รงดนัเพื่อทาํใหผ้วิคอนกรีต
แห้ง  ถา้อุณหภูมิตํ่าไป ก็อาจใช้อุปกรณ์ท่ีให้ความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิอากาศโดยรอบและ
อุณหภูมิท่ีผิวคอนกรีตให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตามเอกสารขอ้มูลของระบบ แต่ตอ้งไม่เกิน
อุณหภูมิการเปล่ียนแกว้ของวสัดุ (Glass Transition Tempurature, Tg) 
คาํอธิบาย 6.1.2: 
อาจใช้อุปกรณ์ท่ีให้ความร้อน เช่น ไฟส่องสว่าง (Spotlight) เคร่ืองทาํความร้อนไฟฟ้า ผ้าห่มไฟฟ้า  
เน่ืองจากเส้นใยคาร์บอนเป็นตัวนาํไฟฟ้า เม่ือส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปทาํให้อุณหภูมิสูงขึน้ สามารถ
ทาํให้เร่งการบ่มให้เร็วขึน้ได้  โดยอุณหภูมิสูงสุดท่ีจะใช้ได้ขึน้กับระบบ FRP ท่ีใช้  แต่วิธีการนีย้งั
ไม่เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
 

6.2  การคํ้ายนั 
ตอ้งทาํการคํ้ายนัชัว่คราวช้ินส่วนท่ีถูกซ่อม เม่ือเห็นว่ามีความจาํเป็นเพื่อความปลอดภยั  และตอ้งไม่ทาํ
การร้ือถอนคํ้ายนัชัว่คราวออกจนกวา่ระบบ FRP ไดรั้บการบ่มเตม็ท่ีและไดก้าํลงัตามท่ีออกแบบไว ้ 
คาํอธิบาย 6.2: 
ในงานส่วนใหญ่ อาจทาํการติดตั้งระบบ FRP ขณะท่ียงัมีการใช้งานโครงสร้างอยู่ได้ การใช้คํา้ยนัน้ันก็
อาจทาํเพ่ือรองรับโครงสร้างก่อนทาํการซ่อม หรือลดการโก่งตัวเร่ิมแรก (Initial Deflection) ก่อนทาํการ
เสริมกาํลงั และกอ็าจใช้เพ่ือทาํแคมเบอร์ (Initial Camber) ในระบบโครงสร้าง อันจะทาํให้เกิดหน่วยแรง
ขึน้ในระบบ FRP เม่ือถอดคํา้ยนัออก  
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6.3  เคร่ืองมือสาํหรับการติดตั้ง 
ตอ้งทาํการจดัหาเคร่ืองมือทั้งหลายท่ีจาํเป็นในจาํนวนท่ีเพียงพอ อยูใ่นสภาพท่ีสะอาด และพร้อมใชง้าน 
เพื่อใหก้ารติดตั้งระบบ FRP เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองไม่มีการสะดุด 
คาํอธิบาย 6.3: 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตั้งมีความแตกต่างกันไปตามลกัษณะของระบบ FRP ท่ีใช้ ซ่ึงอาจรวมถึง เคร่ือง
ลงเรซิน (Resin Impregnator)  เคร่ืองม้วน (Roller)  เคร่ืองฉีด (Sprayers) และอุปกรณ์ยกและปรับ
ตาํแหน่ง (Lifting and Positioning Devices) เป็นต้น 
 

6.4  การติดตั้งระบบ FRP แบบข้ึนรูปเปียก 
หวัขอ้น้ีกาํหนดมาตรการที่จาํเป็นในการติดตั้งระบบ FRP แบบข้ึนรูปเปียก ท่ีใชเ้รซินลงเคลือบเส้นใย 
ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
คาํอธิบาย 6.4: 
การติดตั้งระบบนี้อาจใช้เคร่ืองมือพิเศษในการเคลือบเส้นใย (Saturator) เพ่ือเร่งขบวนการติดตั้ง 
ให้เร็วขึน้ 
 
6.4.1  การผสมเรซิน (Resin) 

ตอ้งทาํการผสมทุกส่วนผสมของเรซิน ทั้งตวัสารหลกัและสารทาํให้แขง็ตวั โดยใชส้ัดส่วนให้
เหมาะสม และใชเ้วลาในการผสมตามที่ระบุโดยผูผ้ลิต จนไดก้ารผสมท่ีทัว่ถึง มีสีและความขน้
เหลวสมํ่าเสมอ   โดยห้ามทาํการเจือจางเรซินดว้ยตวัทาํละลายอินทรีย  ์เช่น ทินเนอร์ เป็นตน้  
อนุญาตใหใ้ชก้ารเขยา่โดยใชมื้อและเคร่ืองกวนไฟฟ้าขนาดเลก็   ตอ้งผสมเรซินในปริมาณท่ีเพียง
พอท่ีจะใชห้มดก่อนหมดช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้  หา้มใชเ้รซินท่ีผสมแลว้มีอายเุกินช่วงเวลาท่ียงั
ทาํงานได ้และตอ้งทาํการกาํจดัเรซินดงักล่าวตามท่ีระบุในหวัขอ้ 4.4  ในกรณีท่ีตอ้งการทดสอบ
หาช่วงเวลาท่ียงัทาํงานไดใ้ห้ทาํตาม AASHTO T 237 ท่ีอุณหภูมิทาํงานจริง  การผสมเรซินบาง
อยา่งอาจทาํใหเ้กิดควนัท่ีเป็นอนัตราย  ตอ้งทาํการป้องกนัตามท่ีระบุในหัวขอ้ 4.2.1 ในดา้นของ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
คาํอธิบาย 6.4.1: 
ระบบ FRP บางระบบเท่าน้ันท่ีใช้วัสดุฉาบ กรณีใช้เคร่ืองกวนไฟฟ้าต้องระวังมิให้กวนผสมมาก
เกินไปซ่ึงอาจทาํให้เกิดฟองอากาศท่ีจะถูกกักเป็นโพรงอยู่ ในเรซิน  ส่วนประกอบของเรซิน
โดยมากจะมีสีแตกต่างกัน การผสมท่ีสมบูรณ์จะสังเกตุได้จากสีท่ีกลมกลืนกัน และถ้าไม่ทาํให้
ส่วนของเรซินท่ีนอนก้นภาชนะขึน้มาผสมกันอย่างท่ัวถึง สัดส่วนของเรซินท่ีได้จะไม่ถูกต้อง   
อายกุารใช้งานของเรซิน  ขึน้กับชนิดของเรซิน  และอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ  ความหนืดของ 
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เรซินท่ีผสมแล้วเกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได้จะเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ซ่ึงอาจทาํให้เรซินแทรกผิวคอนกรีต
ได้ยากและเคลือบเส้นใยได้ไม่ท่ัวถึง 
 

6.4.2  วสัดุรองพื้น (Primer) และวสัดุฉาบ (Putty) 
โดยปกติ ทุกระบบ FRP จาํเป็นตอ้งมีชั้นรองพื้น ให้ทาวสัดุรองพื้น 1 ถึง 2 ชั้นบนผวิคอนกรีต 
เพื่อใหซึ้มลงไปในรูเปิดบนผวิ  โดยอุณหภูมิของอากาศโดยรอบและผวิคอนกรีตตอ้งเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 6.1  ถา้ระบบ FRP ตอ้งมีการใชว้สัดุฉาบ ตอ้งลงวสัดุฉาบทนัทีท่ีชั้นรองพื้น
เร่ิมแหง้ผวิ (แตะแลว้ไม่ติดน้ิว) และตอ้งลงวสัดุฉาบภายใน 7 วนัหลงัจากลงชั้นรองพื้น ไม่เช่นนั้น
ตอ้งทาํการขดัหยาบผิวของชั้นรองพื้นดว้ยกระดาษทรายหรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเหมาะสม  ก่อนลง
วสัดุฉาบ ตอ้งทาํความสะอาดผวิตามหัวขอ้ 5.4.6   และฉาบวสัดุฉาบเป็นชั้นบางๆ 1 หรือ 2 ชั้น 
และปาดผิวให้เรียบเพื่ออุดรู รอยร้าว หรือบริเวณท่ีผิวไม่สมํ่าเสมอ  ตอ้งทาํการแกไ้ขผิวท่ีบวม
หลงัจากการลงวสัดุฉาบ ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในหัวขอ้ท่ี 5.4.5 ตอ้งทาํการป้องกนัผิวของชั้น
รองพื้นและวสัดุฉาบจากฝุ่ น ความช้ืน และส่ิงปนเป้ือนอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะลง FRP 
คาํอธิบาย 6.4.2: 
การทาช้ันรองพืน้อาจใช้ลกูกลิง้หรือแปรงท่ีสะอาด  ช้ันรองพืน้ท่ีทาได้สมํา่เสมอช่วยทาํให้ผิวนอก
สุดของคอนกรีตแข็งแรงขึ้น และช่วยทําให้การยึดเหน่ียวระหว่างคอนกรีตและระบบ FRP 
 ดีขึน้ โดยปกติไม่ใช่ว่าทุกระบบ FRP แบบขึน้รูปเปียกจะต้องใช้วัสดุฉาบ หน้าท่ีหลักของวัสดุ
ฉาบ คือ ทาํให้ผิวคอนกรีตเรียบ การลงวัสดุฉาบอาจใช้เกรียงหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเหมาะสม การใส่
ทรายซิลิกาลงในวัสดฉุาบอาจช่วยเพ่ิมความเสถียรและลดการบวม 
 

6.4.3  สารเคลือบเสน้ใย (Saturant) 
การลงสารเคลือบเส้นใยชั้นแรก  ตอ้งลงให้สมํ่าเสมอให้ทัว่บริเวณท่ีจะติดตั้งระบบ FRP ความ
หนืดของสารท่ีใชต้อ้งตํ่าเพียงพอท่ีจะแทรกซึมไปเคลือบทัว่แผน่เส้นใยก่อนการบ่ม อุณหภูมิหอ้ง
และผวิคอนกรีตตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีระบุในหวัขอ้ 6.1 เพื่อคงใหค้วามหนืดของสารเคลือบอยูใ่นสภาพ
ท่ีเหมาะสม  สารท่ีผสมแล้วมีอายุเกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได้ ต้องทําการกําจัดตามท่ีระบุ 
ในหวัขอ้ 4.4    
คาํอธิบาย 6.4.3: 
เรซินท่ีแทรกซึมไปเคลือบเส้นใยคือองค์ประกอบท่ีสาํคัญท่ีสุดท่ีจะทาํให้เกิดเป็นแผ่น FRP ท่ี
เสริมกาํลงัชิน้ส่วนคอนกรีต ปริมาณการใช้ของเรซินขึน้กับชนิดของเรซิน อุณหภูมิห้อง และความ
พรุนของผิวคอนกรีต ซ่ึงมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารข้อมลูของระบบ (System Data Sheet)  
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6.4.4  การลงแผน่เสน้ใยและสารเคลือบเสน้ใย 
หลงัจากลงสารเคลือบเส้นใยชั้นแรกอย่างสมํ่าเสมอแลว้ ให้ติดตั้งแผ่นเส้นใยเขา้ท่ี โดยตดัแผ่น
เสน้ใยไวล่้วงหนา้ตามความยาวท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด และทาํการกดแผน่เส้นใยอยา่งนุ่มนวลลงบน
สารเคลือบเส้นใยท่ีทาไว ้ ตอ้งทาํการรีดอากาศท่ีถูกขงัอยู่ระหว่างคอนกรีตและแผ่นเส้นใย โดย
การรีดตอ้งทาํขนานทิศของเส้นใย และทาํให้เรซินยงัคงเคลือบทัว่เส้นใย และแนบสนิทกบัผิว
คอนกรีต  ไม่อนุญาตให้รีดในทิศตั้งฉากกบัเส้นใย  ในกรณีท่ีเป็นแผน่เส้นใย 2 ทิศ ให้ทาํการรีด
จากหัวถึงทา้ยในทิศเส้นขวาง (Fill) ก่อน แลว้จึงค่อยรีดในทิศเส้นยืน (Warp) หลงัจากนั้นให้ลง
สารเคลือบเส้นใยทบัแผ่นเส้นใยอีกชั้นให้มากพอท่ีจะทาํให้แน่ใจไดว้่าชุ่มตวัเส้นใยอย่างทัว่ถึง  
ทั้งการลงสารเคลือบเสน้ใยชั้นแรก การติดตั้งแผน่เส้นใย และการลงสารเคลือบเส้นใยทบัหนา้ ให้
กระทาํอยา่งต่อเน่ือง หา้มหยดุพกั 
คาํอธิบาย 6.4.4: 
(1) วิธีการติดตั้งนีใ้ช้กับแผ่นเส้นใยช้ันเดียว หรือใช้กับการติดตั้งแผ่นเส้นใยช้ันแรกกรณีท่ีมีแผ่น

เส้นใยหลายช้ัน  การลงเรซินบนเส้นใยนีอ้าจจะกระทาํก่อนนาํมาติดตั้งบนผิวคอนกรีต โดย
ใช้เคร่ืองลงเรซิน (Resin-Impregnating Machine) เพ่ือความสะดวกในการขนย้ายและป้องกัน
เส้นใยหักงอ มกันิยมตัดแผ่นเส้นใยเป็นแผ่นส้ันๆ ยาวประมาณ 4.5 ถึง 6.0 เมตร  โดยปกติมกั
ใช้ลูกกลิง้เหลก็ ไล่เรซินให้แทรกไปท่ัวเส้นใยและไล่อากาศท่ีถูกกักอยู่  แต่ต้องระวังมิให้ใช้
แรงกดมากเกินไปอาจทาํให้เส้นใยหักได้  การรีดในทิศตั้งฉากกับเส้นใย อาจทาํให้เส้นใยเสีย
แนวหรือทาํให้เส้นใยเสียหายได้   

(2) กรณีของเส้นใยสองทิศทางจะแบ่งออกเป็น ทิศเส้นยืน (Warp) และทิศเส้นขวาง (Fill) โดยท่ี 
ทิศเส้นยืน (Warp) หมายถึง เส้นใยของผืนเส้นใยในทิศทางตามยาว (Lengthwise) หรือทิศทาง
ขนานกับขอบของผืนเส้นใย หรือ ทิศทางตามยาวในเคร่ืองทอ (Loom) และทิศเส้นขวาง (Fill) 
หมายถึง เส้นใยในทิศทางจากขอบถึงขอบของผืนเส้นใยในทิศทางตั้งฉากกับทิศเส้นยืน 
(Warp) ของผืนเส้นใย 

 
6.4.5  กรณีเสน้ใยหลายชั้น 

ในกรณีท่ีทาํการติดตั้ งระบบท่ีใช้เส้นใยหลายชั้น  การติดตั้ งแต่ละชั้นให้ทาํตามหัวขอ้ 6.4.4  
ปริมาณของเรซินท่ีใชท้บัหน้าแผ่นเส้นใยแต่ละชั้น จะมากกว่ากรณีของแผ่นเส้นใยชั้นเดียวอยู่
ประมาณร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 เน่ืองจากเรซินตอ้งเป็นทั้งทบัหนา้ของแผน่เส้นใยชั้นก่อนหนา้ 
และตอ้งเป็นรองพื้นของแผน่เส้นใยชั้นถดัมาดว้ย  การจดัเรียงทิศของเส้นใยและลาํดบัการจดัวาง
ให้ทาํตามท่ีกาํหนดตามแบบ  การลงแผ่นเส้นใยแต่ละชั้น ให้ลงก่อนท่ีเรซินชั้นก่อนหน้าจะเร่ิม
แขง็ตวั  จาํนวนชั้นท่ีสามารถติดตั้งไดใ้น 1 วนั ข้ึนอยูก่บัเอกสารขอ้มูลของระบบ  การติดตั้งกรณี
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เสน้ใยหลายชั้นน้ีจะใชเ้วลาหลายวนัก็ได ้ เม่ือชั้นก่อนหนา้แหง้สนิทและมีการบ่มสมบูรณ์ไปแลว้ 
อาจตอ้งทาํการเตรียมผิวตามเอกสารขอ้มูลของระบบ เช่น ขดัดว้ยกระดาษทรายเบาๆ และฉาบ
ดว้ยวสัดุฉาบ ตามหวัขอ้ 6.4.2 
คาํอธิบาย 6.4.5: 
ในงานซ่อมเสริมกาํลังบางอย่างอาจต้องใช้การเสริมด้วยเส้นใยมากกว่า 1 ช้ันด้วยวิธีขึน้รูปเปียก  
เวลาท่ีต้องรอระหว่างการติดตั้งแต่ละช้ันขึ้นอยู่ ชนิดของเรซิน ชนิดของแผ่นเส้นใย และ
อุณหภูมิห้อง และควรรอให้เรซินแทรกซึมเคลือบท่ัวแผ่นเส้นใยเสียก่อนเพ่ือป้องกันการเกิด
ฟองอากาศ  ปริมาณการใช้ของเรซินทับหน้าขึน้กับชนิดของเรซิน ชนิดของแผ่นเส้นใย และ
อุณหภูมิห้อง  การติดตั้งแผ่นเส้นใยมากช้ันเกินไปใน 1 วัน อาจทาํให้ช้ันเส้นใยมีการเล่ือนหรือ
การแยกตัว เน่ืองจากนํา้หนักของตัวแผ่นเส้นใยเอง  จาํนวนช้ันท่ีสามารถติดตั้งได้ใน 1 วัน ขึน้อยู่
กับอุณหภูมิบริเวณโดยรอบ นํา้หนักของแผ่นเส้นใย และตาํแหน่งท่ีติดตั้งว่าอยู่ เหนือศีรษะหรืออยู่
ในแนวด่ิง ปริมาณเรซินท่ีต้องใช้เคลือบผิวมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารข้อมูลของระบบ 
(System Data Sheet)  
 

6.4.6  การต่อทาบแผน่เสน้ใย 
ถา้เส้นใยตอ้งมีการหยุดขาดช่วงในทิศของเส้นใย ตอ้งทาํการต่อทาบ โดยความยาวของการต่อ
ทาบให้เป็นไปตามท่ีแบบกาํหนดแต่ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 150 มิลลิเมตร เม่ือใชแ้ผ่นเส้นใยหลายแถบ
ขนานกนั ตอ้งจดัรอยต่อของแต่ละแถบไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกนั  และในกรณีท่ีใชแ้ผ่นเส้นใย
หลายชั้น ก็ตอ้งจดัให้รอยต่อแต่ละชั้นเยื้องกัน  ไม่จาํเป็นตอ้งต่อทาบแผ่นเส้นใยในทิศขวาง 
นอกจากมีการระบุในแบบ 
คาํอธิบาย 6.4.6: 
การต่อทาบจาํเป็นเม่ือความยาวของแผ่นเส้นใยท่ีจะติดตั้งยาวเกินกว่าท่ีระบุในเอกสารข้อมูลของ
ระบบ  ความยาวของการต่อทาบขึน้กับชนิดของเส้นใยและเรซิน  สาํหรับพืน้ท่ีใหญ่ การต่อทาบ
ตามยาวของเส้นใยควรทาํให้เสร็จในวันเดียว  ถ้าต้องทาํการต่อทาบในทิศขวาง ใช้เวลาหลายวัน
ได้ 
 

6.4.7  แนวของวสัดุ FRP 
ตอ้งจดัแนวของชั้นเส้นใยบนช้ินส่วนโครงสร้างตามท่ีแบบกาํหนด  การเบ่ียงเบนของแนวเส้นใย
หา้มเกิน 5 องศา (ประมาณ 90 มิลลิเมตรต่อเมตร) ตามท่ีระบุในหัวขอ้ 7.3  เม่ือติดตั้งแลว้เสร็จ 
เสน้ใยตอ้งไม่หกั พบั หรือเป็นคล่ืน 
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คาํอธิบาย 6.4.7: 
ประสิทธิภาพของระบบ FRP ชนิดเส้นใยทิศทางเดียว (Unidirectional FRP System) ขึน้อยู่กับ 
ทิศทางการเรียงตัวของเส้นใย (Fiber Orientation) และความตรงของเส้นใย (Straightness) การ
เบ่ียงเบนของทิศทางการเรียงตัวของเส้นใย ซ่ึงอาจเกิดจากการรีดท่ีไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาด
ในการวางแผ่นเส้นใยจะมีผลอย่างย่ิงต่อกาํลงัของระบบ FRP อย่างมีนัยสาํคัญกว่าค่ามอดูลสัความ
ยืดหยุ่นของระบบ FRP 

 
6.4.8  การยดึแผน่ FRP 

ตอ้งทาํการยึดแผ่น FRP เขา้กบัคอนกรีตตามท่ีแบบกาํหนด กรณีใชห้มุดหรือตวัยึดทางกลตอ้ง
ระวังไม่ให้เส้นใยหรือคอนกรีตเสียหาย  และต้องระวังการกัดกร่อนทางไฟฟ้า (Galvanic 
Corrosion) ในกรณีใชเ้หลก็ยดึ FRP ท่ีเป็นเส้นใยคาร์บอน  สาํหรับตวัยดึท่ีเป็นวสัดุ FRP ระยะฝัง
ในคอนกรีตตอ้งเพียงพอ 
คาํอธิบาย 6.4.8: 
การยึดแผ่นเส้นใยช่วยป้องกันไม่ให้ระบบ FRP เกิดการวิบัติเพราะเส้นใยหลุดร่อน 
(Delamination) สามารถทาํได้หลายวิธี นอกจากนีก้ารเสริมแผ่นเส้นใยในลกัษณะตัวย ู(U-Wrap) 
จะช่วยเสริมการยึดมิให้แผ่นเส้นใยหลดุร่อนออกก่อนท่ีจะรับนํา้หนักได้เตม็ท่ีตามท่ีออกแบบ 
 

6.5  การติดตั้งระบบ FRP แบบบ่มสาํเร็จ 
การติดตั้งระบบ FRP แบบบ่มสาํเร็จ โดยทัว่ไปก็ใกลเ้คียงกบัวิธีการติดตั้งแผน่เส้นใยชั้นเดียวของระบบ
ข้ึนรูปเปียก 
คาํอธิบาย 6.5: 
ระบบนีจ้ะเป็นการติดตั้งชิ้นส่วนแบบบ่มสําเร็จท่ีเคลือบเส้นใยด้วยเรซินไว้ล่วงหน้าและได้รับการบ่ม
เรียบร้อยแล้ว  รูปแบบของชิ้นส่วนมีท้ังแบบเป็นแผ่น แถบ เป็นตะแกรง และเป็นเปลือกบาง  โดยปกติ
ใช้วัสดยึุดประสานเป็นตัวยึดติดแผ่นเส้นใยแบบบ่มสาํเร็จเข้ากับผิวคอนกรีต 
 
6.5.1 การทาวสัดุยดึประสาน 

ทาวสัดุยึดประสานให้สมํ่าเสมอและทัว่ผิวคอนกรีตท่ีจะทาํการติดตั้ง  ความหนาและความหนืด
ของวสัดุยึดประสานให้เป็นไปตามเอกสารขอ้มูลของระบบ  ก่อนจะทาํการทาวสัดุยึดประสาน 
อุณหภูมิหอ้งและผิวคอนกรีตตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีกาํหนดในหัวขอ้ 6.1 วสัดุยึดประสานท่ีผสมแลว้มี
อายเุกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ใหท้าํการกาํจดัท้ิงตามท่ีระบุในหวัขอ้ 4.4 
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คาํอธิบาย 6.5.1: 
การทาวัสดุยึดประสานอาจใช้พาย (Spatula) หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเหมาะสม ปริมาณการใช้ของวัสดุ
ยึดประสานขึน้กับชนิดของวัสดุยึดประสาน อุณหภูมิห้อง และความพรุนของผิวคอนกรีต ไม่ต้อง
ทาวัสดุยึดประสานในกรณีของการติดตั้งชิ้นส่วนบ่มสาํเร็จแบบเปลือกบางท่ีมีการเว้นช่องว่างไว้
ระหว่างผิวคอนกรีตและเปลือก FRP เพ่ือทาํการอัดฉีดในภายหลงัตามหัวข้อ 6.5.4   
 

6.5.2  การติดตั้งช้ินส่วน FRP 
ตอ้งทาํความสะอาดช้ินส่วน FRP และตดัใหไ้ดข้นาดตามท่ีแบบกาํหนด หลงัจากนั้นจึงวางลงบน
วสัดุยึดประสานท่ีทาไวซ่ึ้งยงัมีอายไุม่เกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ ตอ้งทาํการไล่อากาศท่ีถูกขงัอยู่
ระหว่างแผน่ FRP และคอนกรีต และตอ้งกาํจดัวสัดุยดึประสานท่ีเกินออกมา  หา้มรบกวนระบบ 
FRP หลงัจากติดตั้งแลว้ จนกวา่วสัดุยดึประสานจะไดรั้บการบ่มเตม็ท่ี 
คาํอธิบาย 6.5.2: 
(1) ระบบท่ีใช้กันโดยท่ัวไปมีบ่มสําเร็จหลายรูปแบบมาก จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตาม

คาํแนะนาํของผู้ผลิตเก่ียวกับรายละเอียดการติดตั้ง เช่น การต่อทาบ ต่อชน ตาํแหน่งการวาง 
จุดต่อ  

(2) ควรใส่หน้ากากกรองฝุ่ นขณะทาํการตัดแผ่น FRP เพ่ือป้องกันอันตราย  
 

6.5.3  การยดึช้ินส่วน 
โดยปกติ การยึดของระบบ FRP แบบบ่มสาํเร็จก็เหมือนกบัการยึดแผ่นเส้นใยของระบบขึ้นรูป
เปียกในหวัขอ้  6.4.8 
คาํอธิบาย 6.5.3: 
ในกรณีท่ีติดแผ่นบ่มสาํเร็จในตาํแหน่งเหนือศีรษะ อาจจาํเป็นต้องยึดหรือใช้คํา้ยนัช่ัวคราว จะกว่า
วัสดยึุดประสานจะได้รับการบ่มเตม็ท่ี 
 

6.5.4  การอดัฉีดช้ินส่วนบ่มสาํเร็จแบบเปลือกบาง (Precured Shell)  
กรณีเสริมระบบ FRP ชนิดช้ินส่วนสาํเร็จแบบเปลือกบางพนัรอบเสาคอนกรีต ตอ้งทาํการอดัฉีด
ช่องว่างระหว่างช้ินส่วน FRP กบัคอนกรีตหลงัจากการติดตั้งตวัช้ินส่วน FRP ไม่น้อยกว่า  
24 ชัว่โมง การอดัฉีดโดยใชแ้รงดนัใหท้าํตามท่ีแบบกาํหนดและคาํแนะนาํของผูผ้ลิต  ตวัวสัดุท่ีใช้
อดัฉีดตอ้งมีความเครียดหดตวั (Shrinkage Strain) นอ้ยกว่า 0.0005 และมีกาํลงัรับแรงอดัมากกว่า 
28 เมกาปาสกาล (285 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
คาํอธิบาย 6.5.4: 
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การอัดฉีดโดยใช้แรงดันสามารถทาํให้เกิดแรงดึงขึน้ในชิน้ส่วน FRP เน่ืองจากการโอบปิด (Active 
Confinement) ตัวเสา ไม่ควรทาํการโอบปิดเสาด้วยเส้นใยแก้ว เน่ืองจากอาจเกิดความเสียหายโดย
การวิบัติจากการคืบ (Creep Rupture) ของตัวใยแก้ว ถ้าเป็นเส้นใยคาร์บอนไม่ควรทาํให้
ความเครียดดึง (Tensile Strain) ในตัวเส้นใยเกินร้อยละ 50 ของค่าความเครียดประลยั  
 

6.6  การติดตั้งระบบ FRP แบบฝังใกลผ้วิ 
ในระบบฝังใกลผ้วิ จะทาํการสอดและยดึแท่งหรือแถบ FRP ลงในร่องท่ีไดเ้ตรียมไวก่้อนในหวัขอ้ 5.4.4    
คาํอธิบาย 6.6: 
ระบบ FRP แบบฝังใกล้ผิวสามารถฝัง FRP เข้าในชิ้นส่วนโครงสร้างท่ีอยู่ติดกัน ทาํให้สามารถปรับปรุง
กาํลังรับนํา้หนักของชิ้นส่วนบริเวณท่ีต้องรับโมเมนต์ลบ และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการ
กระแทกหรือการขดัสีโดยตรงต่อระบบ FRP  
 

6.6.1  การทาวสัดุยดึประสาน 
ตอ้งทาํการผสมส่วนผสมของวสัดุยึดประสานท่ีจะใชฝั้ง FRP ในสัดส่วนท่ีกาํหนดในเอกสาร
ขอ้มูลของระบบ และผสมให้ทัว่ถึงจนไดสี้และความขน้เหลวท่ีสมํ่าเสมอ  ให้ใส่ส่วนผสมของ
วัสดุยึดประสานลงในร่องทั้ งหมดท่ีจะติดตั้ งโดยใส่ลงคร่ึงหน่ึงของความลึกของร่อง  
อุณหภูมิหอ้งและท่ีผิวคอนกรีตก่อนท่ีจะใส่วสัดุยึดประสานตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีกาํหนดในหัวขอ้ 6.1  
ให้ทาํการกาํจดัวสัดุยึดประสานท่ีผสมแลว้มีอายุเกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ตามท่ีระบุในหัวขอ้ 
4.4 
คาํอธิบาย 6.6.1: 
ช่องว่างในร่องท่ีเกิดขึน้ระหว่างวัสดุยึดประสานและคอนกรีตทาํลายประสิทธิภาพต่อการทาํงาน
ของระบบ FRP 

 
6.6.2  การติดตั้ง FRP 

ตอ้งทาํความสะอาดแท่งหรือแถบ FRP และตดัใหไ้ดค้วามยาวตามท่ีแบบกาํหนด  วาง FRP ลงใน
ร่อง และค่อยๆ กดใหว้สัดุยดึประสานไหลออกมารอบๆ ตวั FRP จนเตม็ช่องว่างระหว่างผนงัร่อง
และ FRP  จากนั้นจึงเติมวสัดุยดึประสานใหเ้ตม็ร่อง และปาดผวิใหเ้รียบ 
คาํอธิบาย 6.6.2: 
การตัดแท่งหรือแถบ FRP อาจใช้จานตัดความเร็วสูง (High – Speed Grinding Cutter) หรือเล่ือย
ฟันละเอียด (Fine Blade Saw) ไม่ควรตัดด้วยกรรไกรหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีอาจทาํให้เส้นใยเสียหาย 
และควรใส่หน้ากากกันฝุ่ นขณะตัด 
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6.7  การบ่ม 
ตอ้งปล่อยให้ระบบ FRP ไดรั้บการบ่มตามเอกสารขอ้มูลของระบบ  หา้มเปล่ียนส่วนผสมของเรซินใน
สนาม เพื่อเร่งใหก้ารบ่มเกิดเร็วข้ึน  ในกรณีจาํเป็นตอ้งเร่งการบ่มใหเ้ร็วข้ึนอาจใชอุ้ณหภูมิสูงข้ึนช่วยเร่ง
ตามท่ีกาํหนดในหวัขอ้ 6.1.2   และตอ้งมีการตรวจสอบกระบวนการบ่มของชั้นท่ีติดตั้งไปแลว้ก่อนท่ีจะ
ติด FRP ชั้นถดัไป  ห้ามติดตั้งชั้นถดัไปในกรณีท่ีกระบวนการบ่มผดิปกติ  หา้มไม่ใหโ้ครงสร้างรับแรง
เตม็ท่ีก่อนท่ีการบ่มจะสมบูรณ์เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอ่ืน  ในระหว่างการบ่มใหป้้องกนัระบบ FRP ตามท่ี
กาํหนดในหวัขอ้ 6.9 
คาํอธิบาย 6.7: 
การบ่มเป็นกระบวนการท่ีขึน้กับเวลาและอุณหภูมิ และอาจใช้เวลา 2 ถึง 3 วันภายใต้อุณหภูมิห้อง บาง
ระบบ FRP ต้องการแรงดันจากภายนอกมากดไว้ตลอดระหว่างการบ่มเพ่ือป้องกันไม่ให้ตัว FRP หลดุ
ออกมา 
 

6.8  การเคลือบป้องกนัผวิ (Protective Coating) และการแต่งผวิ (Finishing) 
การเคลือบป้องกนัผวิจะเคลือบท่ีผวิหนา้ของระบบ FRP อุณหภูมิท่ีผิวและอุณหภูมิอากาศโดยรอบตอ้ง
อยู่ในช่วงท่ีระบุในหัวขอ้ 6.1  และห้ามเคลือบผิวถา้มีความช้ืนท่ีผิวหรือมีความช้ืนในอากาศมาก  ตวั
เคลือบท่ีใชต้อ้งมีลกัษณะยดืหยุน่ (Flexible) กนันํ้ า ไม่เป็นชนิดท่ีไม่ยอมใหไ้อระเหยผา่น (Non-Vapor-
Barrier) และเขา้กนัไดก้บัระบบ FRP ท่ีใช ้ ตวัเคลือบน้ีอาจเป็นประเภทปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ผสมพอ
ลิเมอร์ (Polymer – Modified Portland) หรือ พอลิเมอร์ลาเทกซ์ (Polymer – Base Latex) สาํหรับมอร์ตา้ร์
ใช้ฉาบเคลือบผิวตอ้งทาํจากทรายซิลิกา (Silicate Sand) ท่ีมีขนาดระหว่างตะแกรงเบอร์ 40  
(0.42 มิลลิเมตร หรือ 1/64 น้ิว) และเบอร์ 6 (3.36 มิลลิเมตร หรือ 1/8 น้ิว) และลงทรายใหท้ัว่ระบบ FRP 
ก่อนท่ีเรซินจะแข็งตวั  ทั้งน้ีตอ้งเตรียมวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการทาํงานในแนวด่ิงและเหนือศีรษะ 
(Overhead)  ความหนาของเคลือบตอ้งเป็นไปตามท่ีแบบกาํหนด  ส่วนลกัษณะภายนอกชั้นสุดทา้ยใหมี้สี
และลกัษณะพื้นผิวใกลเ้คียงกบัคอนกรีตโดยรอบ  ห้ามใชต้วัทาํละลายเช็ดทาํความสะอาดผวิของระบบ 
FRP นอกจากผูผ้ลิตระบบ FRP อนุมติั  ถา้จาํเป็นตอ้งขดัเพื่อทาํใหผ้วิหยาบดว้ยการใชแ้รงดนัลม  ตอ้งไม่
ใชค้วามดนัลมมากเกินไป เพื่อไม่ใหเ้สน้ใยเสียหาย   
คาํอธิบาย 6.8: 
การเคลือบป้องกันผิวมีจุดประสงค์เพ่ือ ความสวยงาม และการป้องกันต่อการกระแทก ไฟ แสง
อัลตราไวโอเลต สารเคมี ความชื้น และผู้ประสงค์ร้าย   ผิวปูนทรายสามารถช่วยป้องกันการกระแทก
หรือเพลิงไหม้  สีในกลุ่มของ ยูรีเทน ฟลูออไรด์ หรืออีพอกซี สามารถช่วยป้องกันแสงแดดได้  การใช้
ตัวทาํละลายเช็ดทาํความสะอาดผิวอาจเป็นอันตรายต่อเรซินของระบบ FRP ได้  สาํหรับการทาสีทับหน้า 
โดยปกติไม่จาํเป็นต้องขดัตัวเคลือบป้องกันผิวให้หยาบถ้าทาสีช้ันแรกภายใน 2 ถึง 3 วันหลงัจากทาํการ
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ผสมตัวเคลือบเรซิน 375 ไมครอน (0.375 มิลลิเมตร) สุดท้าย  และควรทิง้ช่วงห่าง 1 ถึง 2 ช่ัวโมง ก่อน
ทาช้ันท่ี 2 

 
6.9  การป้องกนัชัว่คราว 

ตอ้งทาํการป้องกนัระบบ FRP จนกวา่เรซินไดรั้บการบ่มเตม็ท่ี  
คาํอธิบาย 6.9: 
เตน็ท์ช่ัวคราวหรือผ้าใบพลาสติก อาจช่วยป้องกันระบบ FRP ต่อฝน ฝุ่ น ส่ิงสกปรก การกระทบแสงแดด
ท่ีมากเกินไป อุณหภูมิท่ีสูงเกินไป และความชืน้ท่ีมากเกินไป 

 
7. การตรวจสอบและการประกนัคุณภาพ 
7.1  การตรวจสอบวสัดุ 

7.1.1 ก่อนเร่ิมทาํการก่อสร้าง ตอ้งตรวจสอบเอกสารรับรองจากผูผ้ลิตและเปรียบเทียบส่วนประกอบ
ของ FRP ทั้งท่ีจดัส่งมาและจดัเก็บอยู่ ให้เป็นไปตามแบบและเอกสารขอ้มูลของระบบ อาจ
ตรวจสอบโดยใชแ้บบฟอร์ม บฟ. มยผ. 1508-1 ในภาคผนวก ก  

7.1.2 หากตอ้งทาํการทดสอบระบบบ่มสาํเร็จและระบบฝังใกลผ้ิวให้ทดสอบกบัช้ินตวัอย่าง  และ
สาํหรับระบบขึ้นรูปเปียกใหท้าํการทดสอบกบัแผน่ทดสอบตวัอยา่ง  หา้มใชว้สัดุใดๆท่ีไม่เป็นไป
ตามท่ีแบบกาํหนด  ระหวา่งการติดตั้งอาจตอ้งมีการทาํแผน่ทดสอบตวัอยา่งเพิ่มเติม  

คาํอธิบาย 7.1: 
การทดสอบท่ีกล่าวถึงในหัวข้อนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือการยอมรับวัสดุในโครงการก่อสร้างน้ันๆ มิใช่เป็น
การรับรองคุณสมบัติของวัสด ุ(Qualification)  การทดสอบเพ่ือรับรองคุณสมบัติของวัสดุอาจดาํเนินการ
ตามข้อแนะนาํในข้อกาํหนดของวัสดุตาม AASHTO Material Specifications สาํหรับระบบ FRP ในกรณี
ท่ีมีระบุไว้   ขอบเขตของการทดสอบวัสดุขึน้อยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ  การทดสอบ
ควรจะรวมถึงการทดสอบกาํลงัรับแรงดึงและมอดุลสั อุณหภูมิการเปล่ียนแก้ว (Tg) ช่วงเวลาท่ียงัทาํงาน
ได้ กาํลงัรับแรงเฉือนยึดเหน่ียว  กาํลงัของรอยต่อ (Lap Splice Strength) และความแขง็ตามมาตรฐาน 
ASTM เช่น ASTM D3039 เป็นต้น 
 

7.2  การตรวจสอบประจาํวนั 
ในแต่ละวนัต้องทาํการบันทึก วนัและเวลาของการซ่อม; อุณหภูมิห้องและผิวคอนกรีต; ความช้ืน
สมัพทัธ์; สภาพอากาศโดยทัว่ไป; ความแหง้ของผวิตาม ACI 503.4; การเตรียมผวิและสภาพผวิของวสัดุ
ฐาน; ความสะอาดของผวิ; ความกวา้งของรอยร้าวท่ีไม่ไดฉี้ดอีพอกซี; หมายเลขงวดการผลิตของเส้นใย
หรือ FRP แบบบ่มสาํเร็จ และตาํแหน่งท่ีติดตั้ง; หมายเลขงวดการผลิต อตัราส่วนผสม เวลาท่ีใชใ้นการ
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ผสม และสภาพหลงัจากการผสมแลว้ของ เรซิน วสัดุรองพื้น วสัดุฉาบ สารท่ีใชเ้คลือบเส้นใย วสัดุยึด
ประสาน และสารเคลือบผิว; ส่ิงท่ีสังเกตุไดร้ะหว่างการบ่มเรซิน; วิธีการติดตั้งถูกตอ้งหรือไม่; ผลการ
ทดสอบแรงยึดเหน่ียว และลกัษณะการวิบติั; คุณสมบติัของ FRP จากการทดสอบช้ินตวัอยา่งในสนาม
หรือ แผน่ทดสอบตวัอยา่ง (ถา้มีการกาํหนด); ตาํแหน่งและขนาดของการหลุดร่อนหรือฟองอากาศ (ถา้
มี); และความคืบหนา้ของงาน 
คาํอธิบาย 7.2: 
ควรเกบ็บันทึกการตรวจสอบและแผ่นทดสอบตัวอย่างไว้อย่างน้อย 10 ปี 
 

7.3  การตรวจสอบทิศของเสน้ใย 
ทาํการตรวจสอบทิศของเสน้ใยดว้ยสายตาใหเ้ป็นไปตามท่ีแบบกาํหนด  ตรวจสอบการหกัพบัของเสน้ใย  
ตรวจสอบความเป็นคล่ืนลอนของเส้นใยตามขอ้ 6.4.7  ตอ้งทาํการร้ือและซ่อมบริเวณท่ีไม่เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนด ดว้ยวิธีการตามหวัขอ้ 8.4 

7.4  การตรวจสอบการหลุดร่อน (Debonding) 
หลงัจากเร่ิมการบ่มอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ใหท้าํการตรวจสอบพื้นผวิดว้ยตาวา่ มีการบวม ฟองอากาศ หรือ
การหลุดร่อนหรือไม่  ถา้สงสัยว่ามีช่องว่างหรือกระเปาะอากาศภายใน ให้ทาํการเคาะและฟังเสียงดว้ย
วตัถุแข็งเพื่อหาบริเวณท่ีมีการหลุดร่อน โดยทาํการเคาะทุกๆ 0.1 ตารางเมตร เป็นอย่างน้อย  ไม่
จาํเป็นตอ้งทาํการแกไ้ขจุดบกพร่องท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเลก็กว่า 6 มิลลิเมตร  ถา้จุดบกพร่องมี
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร แต่เลก็กว่า 32 มิลลิเมตร ให้ทาํการแกไ้ขตามหัวขอ้ 8.2  
ถา้จุดบกพร่องมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่กว่า 32 มิลลิเมตร แต่เลก็กว่า 150 มิลลิเมตร และมีจาํนวน
นอ้ยกว่า 5 แห่งในทุกๆ 3 เมตรตามความยาวหรือความกวา้ง ให้ทาํการแกไ้ขตามหัวขอ้ 8.3  ถา้
จุดบกพร่องมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 150 มิลลิเมตร ใหท้าํการแกไ้ขตามหวัขอ้ 8.4 
คาํอธิบาย 7.4: 
การตรวจสอบอาจมองหาความเปลี่ยนแปลงของสี การหลุดร่อน การลอก การพอง การแอ่นตัว ส่ิงท่ี
แสดงว่ามีการกัดกร่อนของเหลก็เสริม และส่ิงผิดปกติอ่ืนๆ  ผลกระทบจากการหลดุร่อนขึน้อยู่กับขนาด 
ตาํแหน่ง และจาํนวน เม่ือเทียบกับพืน้ท่ีท่ีทาํการติดตั้งท้ังหมด  เม่ือมีบริเวณท่ีน่าสงสัยว่าจะมีการหลุด
ร่อน กอ็าจทาํการทดสอบเพ่ิมเติม เช่น การตรวจหาด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasonic Scanning) การ
ตรวจหาด้วยคล่ืนไมโครเวฟ (Microwave Detection) การวัดอุณหภูมิพืน้ผิวด้วยแสงอินฟราเรด (Infrared 
Thermography) 
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7.5  การตรวจสอบการบ่มของเรซิน 
ถา้ตอ้งการตรวจสอบการบ่มของเรซิน ให้ตรวจสอบการบ่มของเรซินดว้ยตา หรือโดยการทดสอบแผ่น
ทดสอบตวัอย่าง หรือเรซินตวัอยา่งในห้องปฏิบติัการตาม ASTM D3418 การผ่านเกณฑท์ดสอบให้
เป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต  กรณีทดสอบแลว้ไม่ผา่นตามเกณฑ ์ตอ้งทาํเคร่ืองหมายทั้งบริเวณและ
ซ่อมตามหวัขอ้ 8.4 
คาํอธิบาย 7.5: 
ระยะเวลาในการบ่ม และอุณหภูมิในการบ่มเรซินจะต้องระบุไว้ในเอกสารข้อมลูของระบบ  จาํนวนและ
ความถ่ีในการสุ่มตัวอย่างทดสอบขึน้อยู่กับขนาด และความซับซ้อนของโครงการ  การตรวจสอบการบ่ม
ของเรซินด้วยวิธีตรวจพินิจอาจทาํโดยสังเกตลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความเหนียวหนืดของเรซิน 
(Tackiness) และความแขง็ของผิวงาน หรือความแขง็ของตัวอย่างเรซิน (Resin-Cup Samples) 
  

7.6  การตรวจสอบการยดึเหน่ียว (Adhesion) 
หลงัจากเร่ิมการบ่มอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงและก่อนท่ีจะลงเคลือบผวิ ใหท้าํการดึงทดสอบ (Direct Tension 
Pull-Off Test) ตามมาตรฐาน ASTM D4541 เพื่อตรวจสอบแรงยึดเหน่ียวระหว่างระบบ FRP และ
คอนกรีต   ตาํแหน่งและจาํนวนการสุ่มทดสอบ ให้เป็นไปตามท่ีแบบกาํหนด  แต่ตอ้งมีจาํนวนการ
ทดสอบอยา่งนอ้ย 3 จุด โดยท่ีตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1 จุดต่อช้ินส่วน 1 ช่วง (คาน พื้น หรือ เสา) หรือ ตอ้งไม่
นอ้ยกว่า 1 จุดต่อพื้นท่ีของระบบ FRP 90 ตารางเมตร และไม่นอ้ยกว่า 1 จุดต่อ 1 ชนิดของคอนกรีต   
ทั้งน้ีตอ้งตรวจสอบผิวท่ีวิบติัของช้ินส่วนท่ีดึงออกมา เพื่อให้แน่ใจว่าการวิบติัเกิดในเน้ือคอนกรีต  ถา้
การวิบติัเกิดในแนวรอยต่อระหว่าง FRP กบัคอนกรีตท่ีระดบัความเคน้ดึงตํ่ากว่า 1.40 เมกะปาสกาล (14 
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ให้ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบและตอ้งทาํการซ่อมตามหัวขอ้ 8.4   
สาํหรับบริเวณทดสอบ ท่ีถูกดึงหลุดออกมา ใหท้าํการซ่อมตามหวัขอ้ 8.3 
คาํอธิบาย 7.6: 
จาํนวนตัวอย่างทดสอบขึน้กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ ตาํแหน่งท่ีทาํการทดสอบควรอยู่
บนบริเวณท่ีราบเรียบและเป็นตัวแทนของระบบ FRP และพืน้ผิวคอนกรีต   ควรเลือกจุดทดสอบใน
บริเวณท่ีคาดว่ามีหน่วยแรงตํา่ในระหว่างการใช้งาน  ACI 440.3R-04 Part 3 หัวข้อ L.1 กาํหนดวิธีการดึง
ทดสอบระบบ FRP โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นข้อกาํหนดท่ีได้รับการพัฒนามาจากมาตรฐาน ASTM D4541 อัน
เป็นวิธีการทดสอบของสารเคลือบผิวท่ัวไปท่ีใช้กันก่อนหน้า อาจพิจารณาเลือกทดสอบแผ่นตัวอย่าง
ระบบ FRP ขนาดประมาณ 0.1 ตารางเมตร ซ่ึงติดตั้งบนผิวคอนกรีตจริงก่อนการติดตั้งระบบ FRP เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของการยึดเหน่ียวก่อนการติดตั้งจริง 
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7.7 การตรวจสอบความหนาของเรซินหลงัการบ่ม (Cured Thickness) 
ถา้ตอ้งการตรวจสอบความหนาของเรซินหลงัการบ่ม ใหท้าํการเจาะช้ินตวัอยา่งขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
12.5 มิลลิเมตร (0.5 น้ิว) เพื่อตรวจสอบความหนาและจาํนวนชั้นของเส้นใย  จาํนวนของการสุ่มตวัอยา่ง
ให้เหมือนกบัหัวขอ้ 7.6 นอกจากมีการระบุเป็นอยา่งอ่ืน  การซ่อมบริเวณท่ีเจาะออกมาให้เป็นไปตาม
หวัขอ้ 8.3  ถา้จาํนวนชั้นของเสน้ใยนอ้ยกวา่ท่ีระบุในแบบหรือ ความหนาหลงัจากการบ่มนอ้ยกว่าท่ีระบุ
ในแบบเกินกวา่ 0.8 มิลลิเมตร ใหถื้อวา่ใชไ้ม่ได ้ตอ้งทาํเคร่ืองหมายทั้งบริเวณ และซ่อมตามหวัขอ้ 8.4 
คาํอธิบาย 7.7: 
สามารถใช้ชิน้ตัวอย่างจากการทดสอบแรงยึดเหน่ียวมาวัดความหนาหรือหาจาํนวนช้ันของเส้นใยโดยไม่
ต้องเจาะเพ่ิมได้ ไม่ควรเจาะชิน้ส่วนตัวอย่างในบริเวณท่ีมีหน่วยแรงสูง หรือบริเวณท่ีมีการต่อทาบ 
 

7.8  การทดสอบการรับนํ้าหนกับรรทุกของโครงสร้าง (Load Test) 
ถา้ตอ้งทดสอบการรับนํ้ าหนกับรรทุกของโครงสร้าง  ให้ทาํการทดสอบนํ้ าหนกับรรทุกกบัโครงสร้างท่ี
บูรณะซ่อมแซมเสร็จแลว้  

 
7.9  การทดสอบเพิ่มเติม 

ถา้ตอ้งการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินกาํลงัรับแรงดึง มอดุลสัความยดืหยุน่ และความเครียดประลยั  ให้
ทาํการทดสอบเพิ่มเติมกบัแผน่ทดสอบตวัอยา่งดว้ยการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D3039 และ
ทดสอบอยา่งนอ้ย 5 แผน่ทดสอบสาํหรับแต่ละระบบ FRP  ถา้ค่าเฉล่ียของกาํลงัรับแรงดึงตํ่ากวา่ค่าท่ีระบุ
ในแบบเกินกวา่ร้อยละ 5 โดยท่ีค่าตํ่าสุดตํ่ากวา่ค่าระบุในแบบเกินกว่าร้อยละ 10 ใหถื้อว่าระบบ FRP นั้น
ใชไ้ม่ได ้
 คาํอธิบาย 7.9: 
ACI 440.3R-04 Part 3 หัวข้อ L.2 กาํหนดวิธีการทดสอบแรงดึงของระบบ FRP โดยเฉพาะ เป็น
ข้อกาํหนดท่ีได้รับการพัฒนามาจาก ASTM D3039 อันเป็นวิธีการทดสอบของพอลิเมอร์ท่ัวไปท่ีใช้กัน
ก่อนหน้านี ้การทดสอบเพ่ิมเติมอ่ืนท่ีอาจเป็นประโยชน์ได้แก่ ACI 440.3R-04 Part 3 หัวข้อ L.3 ซ่ึง
กาํหนดวิธีการทดสอบแรงดึงของรอยต่อทาบของระบบ FRP โดยเฉพาะ เป็นข้อกาํหนดท่ีได้รับการ
พัฒนามาจาก ASTM D3165 และ ASTM D3528 อันเป็นวิธีการทดสอบท่ัวไปของรอยต่อทาบด้วยวัสดุยึด
ประสาน  อย่างไรกต็าม ณ ขณะจัดทาํมาตรฐานนี ้(พ.ศ. 2550 - 2551) ยงัไม่มีหน่วยงานหรือสถาบัน
ภายในประเทศสามารถทาํการทดสอบการรับแรงดึงของระบบ FRP ได้โดยตรง 
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8. การซ่อมงานทีบ่กพร่อง 
หัวขอ้น้ีกาํหนดสภาพและชนิดของความบกพร่องของระบบ FRP ท่ีตอ้งแกไ้ขและวิธีแกไ้ขท่ียอมรับได ้ 
วิธีการซ่อมข้ึนอยูก่บัชนิด ขนาด และขอบเขตของความบกพร่อง 
คาํอธิบาย 8: 
ความบกพร่องท่ีเกิดกับระบบ FRP มีอยู่หลายแบบ เช่น (1) ช่องว่างหรือกระเปาะอากาศอยู่ระหว่างผิว
คอนกรีตและช้ันรองพืน้ เรซิน หรือวัสดยึุดประสาน หรือในตัวระบบ FRP  (2) การหลดุร่อนของระบบ FRP  
(3) ขอบของระบบ FRP เกิดแตกหักเสียหาย  (4) การท่ีเส้นใยเป็นคล่ืนหรือคดงอ  (5) ความไม่ต่อเน่ืองท่ีเกิด
จากเส้นใยขาด   (6) รอยร้าว จุดพอง หรือการร่อนของเคลือบผิว  (7) ลงเรซินไม่ท่ัวถึงหรือไม่สมํา่เสมอ  (8) 
เรซินได้รับการบ่มท่ีไม่เพียงพอ  (9) การวางทิศของเส้นใยท่ีผิดพลาด 
 

8.1  การซ่อมเคลือบป้องกนัผวิ  
ความบกพร่องของตวัเคลือบผวิมี 3 ประเภท คือ รอยร้าวเป็นเส้นบางๆ (Hairline Cracks) จุดพอง และ
การลอก  ก่อนจะลงตวัเคลือบใหม่ผวิของวสัดุเคลือบเดิมตอ้งแหง้ และตอ้งทาํการตรวจสอบดว้ยสายตา
ถึงลกัษณะความบกพร่องเกิดท่ีผิวหรือภายในของตวั FRP กรณีพบขอ้บกพร่องตอ้งทาํการซ่อมตาม
หวัขอ้ 8.2 ถึง 8.4  ในกรณีท่ีรอยร้าวของตวัเคลือบเป็นบริเวณเลก็ๆ ใหข้ดับริเวณนั้นเบาๆ ดว้ยกระดาษ
ทราย แลว้ค่อยลงตวัรองพื้นท่ีเหมาะสมและตวัเคลือบใหม่ตามเอกสารขอ้มูลของระบบ  โดยตอ้งลงตวั
เคลือบคลุมรอยร้าวและเกินออกไปทั้ง 2 ดา้นอยา่งนอ้ย 25 มิลลิเมตร  กรณีท่ีมีจุดพองในตวัเคลือบใหข้ดู
บริเวณท่ีพองทั้งหมดออก ให้กินเน้ือท่ีเขา้ไปในบริเวณโดยรอบอยา่งนอ้ย 300 มิลลิเมตร  ห้ามทาํการ
เคลือบทบัตวัเคลือบเดิมบริเวณจุดพองท่ีขดูออกไม่หมด  หลงัจากนั้นเช็ดให้สะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท 
แลว้จึงลงชั้นรองพื้นและเคลือบใหม่ตามเอกสารขอ้มูลของระบบ  กรณีท่ีตวัเคลือบมีการลอกเป็นบริเวณ
กวา้งให้ขดูตวัเคลือบออกทั้งหมด หลงัจากนั้นให้ขดัเบาๆ ดว้ยกระดาษทราย เช็ดให้สะอาด ท้ิงให้แห้ง 
แลว้จึงลงตวัเคลือบใหม่ตามเอกสารขอ้มูลของระบบ 
คาํอธิบาย 8.1: 
ผลกระทบระยะส้ันของความบกพร่องของตัวเคลือบเป็นด้านความสวยงาม แต่ในระยะยาวอาจทาํให้
ระบบ FRP เส่ือมสภาพได้ เน่ืองจากการท่ีความชื้นแทรกเข้าไปรวมตัวในบริเวณท่ีพบข้อบกพร่อง  รอย
ร้าวของตัวเคลือบมกัไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านโครงสร้าง และอาจเกิดจากลงเคลือบหนาเกินไป การหด
ตัวมากเกินไประหว่างการบ่ม และการขดูขีดจากภายนอก  การกาํจัดเคลือบเก่าไม่ควรใช้เคร่ืองพ่นทราย
หรือการฉีดนํา้ด้วยแรงดันสูง เพราะจะทาํให้เกิดความเสียหายต่อผิวของ FRP ส่วนการพองของตัว
เคลือบมกัจะเก่ียวกับความชืน้ท่ีซึมผ่านผิวช้ันนอกสุดเข้าไปขงัอยู่ด้านใน จึงจาํเป็นต้องกาํจัดความชื้นให้
หมดก่อนท่ีจะลงเคลือบผิวใหม่  การลอกของตัวเคลือบแสดงว่าลงเคลือบเดิมไว้ไม่ถกูต้อง และมกัเกิด
จากการเตรียมผิวท่ีไม่เหมาะสม  การลงเคลือบใหม่ทับเคลือบเก่าท่ีลอกหรือมีความบกพร่อง จะกัก
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จุดบกพร่องไว้ภายในและทําให้ขบวนการเส่ือมสภาพเกิดเร็วขึ้น และทําให้เคลือบใหม่เสียหาย 
เร็วขึน้ด้วย 
 

8.2  การอดัฉีดจุดบกพร่องขนาดเลก็ดว้ยอีพอกซี   
8.2.1 ไม่ตอ้งซ่อมแซมกระเปาะอากาศหรือความไม่ต่อเน่ืองท่ีผวิขนาดเลก็ ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
8.2.2  สาํหรับกระเปาะอากาศหรือความไม่ต่อเน่ืองท่ีผวิขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ซ่ึง

พบท่ีขอบ หรือมีจาํนวนมากกว่า 5 แห่งในพื้นท่ีระบบ FRP 1 ตารางเมตร และจุดบกพร่องขนาด
เลก็ท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางระหว่าง 6 และ 32 มิลลิเมตร และไม่ไดเ้กิดเขา้ไปถึงระบบ FRP ชั้น
ถดัไปกรณีเป็นระบบ FRP แบบหลายชั้น (Multiple-Ply FRP Systems)  ใหท้าํการซ่อมดว้ยการฉีด
อีพอกซีความดันตํ่า  ในกรณีพบว่าการฉีดอีพอกซีทาํให้การหลุดร่อนระหว่างชั้นของ FRP 
ขยายตวัมากข้ึน ใหห้ยดุฉีดและทาํการซ่อมตามหวัขอ้ 8.3 
คาํอธิบาย 8.2.2: 
จุดบกพร่องท่ีอยู่ใกล้ขอบอาจมีผลกระทบทาํให้หน่วยแรงเพ่ิมขึน้ซ่ึงทาํให้การหลดุร่อนเกิดเร็วขึน้ 
และความบกพร่องประเภทอ่ืนขยายตัวมากขึน้  ต้องระมัดระวังไม่ให้ความดันภายในระหว่างช้ัน
ของ FRP ท่ีเกิดจากการฉีดอีพอกซี ทาํให้การหลดุร่อนเกิดมากขึน้  ไม่ควรฉีดอีพอกซีบริเวณหลดุ
ร่อนขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใกล้ขอบ ควรตัดเปิดออกและซ่อมด้วยวิธีปะตามหัวข้อ 8.3. 

 
8.3  การปะบริเวณท่ีเสียหายไม่มาก 

บริเวณท่ีเสียหายไม่มาก หมายถึงบริเวณท่ีพบจุดบกพร่องท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางอยูร่ะหว่าง 32 ถึง 
150 มิลลิเมตร และมีจาํนวนนอ้ยกว่า 5 แห่งต่อทุกความยาวหรือความกวา้ง 3 เมตร ท่ีเสริมระบบ FRP 
ให้ทาํการกาํจดัจุดบกพร่อง ให้ทาํการกาํจดัจุดบกพร่องเหล่าน้ีอยา่งระมดัระวงั โดยให้กินพื้นท่ีออกไป
ในบริเวณโดยรอบเป็นระยะไม่นอ้ยกว่า 25 มิลลิเมตร ในกรณีท่ี FRP มีหลายชั้น ใหค้่อยๆ เลาะทีละชั้น
จนพน้ชั้นท่ีเสียหาย  กรณีความเสียหายเกิดท่ีชั้นแรกท่ีติดกบัผวิคอนกรีตใหเ้ลาะออกทั้งหมดรวมทั้งชั้น
รองพื้น  หลงัจากนั้นใหเ้ตรียมพื้นผวิใหเ้หมาะสม และลงชั้นรองพื้นหลงัจากเตรียมผวิคอนกรีตและ FRP 
ให้สะอาดและแหง้สนิท  และลงระบบ FRP ในบริเวณท่ีร้ือออกดว้ยกรรมวิธีเดิม และให้ปะ FRP ทบั
โดยให้กินออกไปในบริเวณรอบๆ เป็นระยะไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ทั้งน้ีอาจทาํการซ่อมตาม 
หวัขอ้ 8.4 กไ็ด ้
คาํอธิบาย 8.3: 
FRP ท่ีใช้ปะควรมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ท้ังความหนา ทิศของเส้นใย ลักษณะการซ้อนแต่ละช้ัน และ
ชนิดของเรซิน การปะลํา้เข้าไปในบริเวณโดยรอบช่วยในเร่ืองการถ่ายแรง 
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8.4  การปะช้ินส่วนบริเวณจุดบกพร่องขนาดใหญ่ 

สาํหรับจุดบกพร่องท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่กว่า 150 มิลลิเมตรตอ้งทาํเคร่ืองหมายและร้ือออก
ใหกิ้นออกไปในบริเวณโดยรอบเป็นระยะไม่นอ้ยกวา่ 25 มิลลิเมตร  ในกรณีท่ี FRP มีหลายชั้น ใหค้่อยๆ 
เลาะทีละชั้นจนพน้ชั้นท่ีเสียหาย  กรณีความเสียหายเกิดท่ีชั้นแรกท่ีติดกับผิวคอนกรีตให้เลาะออก
ทั้งหมดรวมทั้งชั้นรองพื้น  หลงัจากนั้นใหเ้ตรียมพื้นผวิใหเ้หมาะสม และลงชั้นรองพื้นหลงัจากเตรียมผวิ
คอนกรีตและ FRP ใหส้ะอาดและแหง้สนิท  และลงระบบ FRP ในบริเวณท่ีร้ือออกดว้ยกรรมวิธีเดิมจน
ครบทุกชั้นตามแบบ และใหล้งระบบ FRP เพิ่มอีกหน่ึงชั้น (Additional Layer) โดยใหกิ้นออกไปใน
บริเวณรอบๆ เป็นระยะไม่นอ้ยกวา่ 150 มิลลิเมตร หลงัจากการบ่มใหล้งเคลือบผวิทบัทั้งบริเวณท่ีซ่อม 
คาํอธิบาย 8.4: 
โดยปกติจุดบกพร่องขนาดใหญ่แสดงว่า เกิดการหลดุร่อนอย่างรุนแรงระหว่างช้ันทาํให้สูญเสียแรงยึด
เหน่ียวกับคอนกรีต หรือเกิดการกักความชื้นไว้มากซ่ึงทําให้เกิดการเส่ือมสภาพของเรซิน  ควร
ตรวจสอบจุดบกพร่องขนาดใหญ่นีอ้ย่างระมัดระวัง เพราะอาจเกิดการเส่ือมสภาพอย่างมาก หรือวัสดุ
หรือวิธีการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน  ถ้าบริเวณท่ีบกพร่องมีขนาดใหญ่และอยู่ในบริเวณท่ีมีผลต่อความ
แขง็แรงของโครงสร้าง ควรจะร้ือระบบ FRP ทิง้และติดตั้งใหม่ท้ังหมด 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
9.1 ACI 440.2R-02: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for 

Strengthening Concrete Structures, American Concrete Institute, Michigan, 2002. 
9.2 AC178: Interim Criteria for Inspection and Verification of Concrete and Reinforced and Unreinforced 

Masonry Strengthening using Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Composite Systems, ICC Evaluation 
Service, Inc., California, 2003. 

9.3 NCHRP Report 514: Bonded Repair and Retrofit of Concrete Structures Using FRP Composites, 
Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., 2004. 
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ภาคผนวก ก  บัญชีสําหรับตรวจ (Checklist) 
บญัชีสาํหรับตรวจต่อไปน้ีเป็นเพียงตวัอยา่ง ก่อนนาํไปใชง้านตอ้งมีการปรับใหเ้หมาะสมกบัแต่ละโครงการ 
(แบบ บฟ. มยผ. 1508-1 ถึง บฟ. มยผ. 1508-9)  
 
บฟ. มยผ. 1508-1 หมวดวสัดุ 
บฟ. มยผ. 1508-2 หมวดการซ่อมวสัดุฐาน 
บฟ. มยผ. 1508-3 หมวดการเตรียมผวิ 
บฟ. มยผ. 1508-4 หมวดสภาพแวดลอ้มก่อนการติดตั้ง 
บฟ. มยผ. 1508-5 การติดตั้ง FRP ระบบข้ึนรูปเปียก (Wet Lay-Up) 
บฟ. มยผ. 1508-6 การติดตั้ง FRP ระบบบ่มสาํเร็จ (Precured)  
บฟ. มยผ. 1508-7 การติดตั้ง FRP ระบบฝังใกลผ้วิ (Near Surface Mounted) 
บฟ. มยผ. 1508-8 การตรวจสอบหาความบกพร่อง 
บฟ. มยผ. 1508-9 ภายหลงัการติดตั้ง-การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ 
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โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508-1 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

อุณหภูมิ                       ความช้ืนสมัพทัธ์     
สภาพอากาศ                      อุณหภูมิของพื้นผวิท่ีจะติดตั้ง FRP   
ระบบ FRP ท่ีใช ้     
 

หมวดวัสดุ 

• เกบ็วสัดุตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เกบ็ตวัอยา่งวสัดุทั้งหมดท่ีตอ้งการและส่งมอบแลว้ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เกบ็เอกสารรับรองหรือเอกสารแสดงผลการทดสอบของวสัดุ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• คุณสมบติัของวสัดุเป็นไปตามท่ีกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัวสัดุทั้งหมดท่ีทดสอบแลว้ไม่ผา่นเกณฑ ์ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• วสัดุท่ีไดรั้บการรับรอง ตรงกบัท่ีระบุโดยผูอ้อกแบบ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

 
หมายเหตุ:             
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โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508-2 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

หมวดการซ่อมวัสดุฐาน 

• มีการกาํหนดขอบเขตที่จะทาํการร้ือคอนกรีตลงในแผนผงัทุก
ช้ินส่วน 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ร้ือเกินบริเวณท่ีกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ไดรั้บการอนุมติัใหร้ื้อเกินบริเวณท่ีกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• หลงัจากร้ือบริเวณท่ีชาํรุดแลว้ ไดต้รวจสอบและทาํความสะอาด
วสัดุฐานใหป้ราศจากฝุ่ น คราบนํ้าปูน จารบี นํ้ามนั ราหรือตะไคร่
นํ้า สีทา ข้ีผึ้ง สารบ่มคอนกรีต ส่ิงแปลกปลอม และวสัดุอ่ืนๆ ท่ี
ทาํไม่ใหเ้กิดการยดึเหน่ียวซ่อม       

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• พน่ทรายใส่เหลก็เสริมท่ีโผล่ จนสีดูเกือบขาว ก่อนทาํการเท
คอนกรีตซ่อม 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํหนดใหใ้ชอุ้ปกรณ์ยดึทางกล ยดึวสัดุ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ติดตั้งอุปกรณ์ยดึทางกล ตามขอ้กาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ก่อนเทคอนกรีตซ่อม ไดท้าเหลก็เสริมท่ียืน่ออกจากผวิ และผวิ
คอนกรีตดว้ยตวัประสาน (Bonding Agent) 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
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โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -3 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

หมวดการเตรียมผิว 

• ผวิท่ีซ่อมเสร็จเรียบ สมํ่าเสมอ และเขา้รูปกบัช้ินส่วนเดิม (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีส่วนท่ียืน่เกินจากผวิไม่เกิน 1 มิลลิเมตร (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ลบแนวแบบหล่อคอนกรีต ขอบท่ีแหลมหรือขรุขระดว้ยการขดั
หรือฉาบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ลบมุม ทั้งมุมนอก มุมใน และขอบท่ีคม ใหมี้รัศมีอยา่งนอ้ย 13 
มิลลิเมตร 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีบริเวณท่ีเป็นรู หรือเป็นรอยบุ๋ม ท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 
13 มิลลิเมตร หรือลึกกวา่ 3 มิลลิเมตร เม่ือวดัจากสนัแนวตรงยาว 
300 มิลลิเมตร (เช่น ใชไ้มบ้รรทดัยาว 1 ฟุต) ท่ีวางบนผวิคอนกรีต 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ไดอุ้ดรูหรือรอยบุ๋มดงักล่าวตามขอ้กาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• อุดรอยร้าวทั้งหมดท่ีผวิและในเน้ือคอนกรีต ท่ีกวา้งเกินกวา่ 0.25 
มิลลิเมตร ดว้ยการอดัฉีดอีพอกซี 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• แกไ้ขความขรุขระท่ีผวิ ซ่ึงเกิดจากการอดัฉีดรอยร้าว (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ตรวจสอบผวิ และกาํจดัฝุ่ น คราบนํ้าปูน จารบี นํ้ามนัสารบ่ม
คอนกรีต รอยเป้ือน ราหรือตะไคร่นํ้า สีทา  ข้ีผึ้ง 
ส่ิงแปลกปลอมและวสัดุอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการยดึเหน่ียว 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เตรียมผวิทั้งหมด ตามขอ้กาํหนดของโครงการ/ผูผ้ลิต (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
             

             



มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า  35 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -4 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

หมวดสภาพแวดล้อมก่อนการติดต้ัง 

• อุณหภูมิของอากาศโคยรอบและผวิคอนกรีตอยูร่ะหวา่ง 10-35 
องศาเซลเซียส หรือตามเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ผวิสมัผสัทั้งหมดแหง้ไดร้ะดบัท่ีเอกสารขอ้มูลของระบบ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• หยดุงานเม่ือมีแนวโนม้วา่ฝนจะตก (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

 
หมายเหตุ:             
             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 36 มยผ. 1508-51:  มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -5/1 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบขึ้นรูปเปียก (Wet Lay-Up) 
1. การผสมเรซิน 

• ผสมโดยใชส้ดัส่วนผสมและวิธีการตามเอกสารขอ้มูลของระบบ
จนไดก้ารผสมท่ีทัว่ถึง มีสีและความขน้เหลวสมํ่าเสมอ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เจือจางเรซินดว้ยตวัทาํละลายอินทรีย ์(ขอ้หา้ม !) (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ผสมเรซินในปริมาณท่ีนอ้ยพอท่ีจะใชห้มดก่อนท่ีจะหมดช่วงเวลา
ท่ียงัทาํงานได ้(Pot Life) ตามเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัเรซินท่ีผสมแลว้มีอายเุกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้หรือ เร่ิม
ร้อนข้ึน หรือมีความหนืดเพิม่ข้ึน 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

 

หมายเหตุ:             
             

             

             

             

             

             

 

 

 



มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า  37 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -5/2 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบขึ้นรูปเปียก (Wet Lay-Up) 
2. วัสดรุองพืน้และวัสดฉุาบ 

• ลงรองพื้นอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหซึ้มลงไปในรูเปิดของผวิ
คอนกรีตท่ีจะทาํการติดตั้งระบบ FRP 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• วิธีการลงรองพื้นเป็นไปตามเอกสารขอ้มูลของระบบกาํหนด
อุณหภูมิของอากาศโดยรอบและผวิคอนกรีตเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดหรือตามเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัรองพื้นท่ีมีอายเุกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ลงวสัดุฉาบทนัทีท่ีชั้นรองพื้นเร่ิมแหง้ผวิ (แตะแลว้ไม่ติดน้ิว) (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ทาํความสะอาดและเตรียมผวิของชั้นรองพื้น ถา้ไม่ลงวสัดุฉาบ
ภายใน 7 วนัหลงัจากลงชั้นรองพื้น 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• หลงัการฉาบ สภาพของผวิเป็นไปตามท่ีกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัวสัดุฉาบท่ีมีอายเุกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ป้องกนัผวิของชั้นรองพื้น และ/หรือ วสัดุฉาบจากฝุ่ นความช้ืน
และส่ิงปนเป้ือนอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะลง FRP 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

 
หมายเหตุ:             
             

             

             

             



หน้า 38 มยผ. 1508-51:  มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -5/3 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบขึ้นรูปเปียก (Wet Lay-Up) 
3. การลงสารเคลือบเส้นใย (Saturant) และการติดตั้งแผ่นเส้นใย 

• ลงสารเคลือบเสน้ใยไดส้มํ่าเสมอ ทัว่บริเวณท่ีจะติดตั้งระบบ FRP (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ความหนืดของสารเคลือบเส้นใยตํ่าพอท่ีจะแทรกซึมไปเคลือบทัว่
แผน่เสน้ใย 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• วิธีการลงสารเคลือบเสน้ใยเป็นไปตามเอกสารขอ้มูลของระบบ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• อุณหภูมิของอากาศโดยรอบและผวิคอนกรีตเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดหรือตามเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัสารเคลือบเสน้ใยท่ีมีอายเุกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ตดัแผน่เสน้ใยตามความยาวที่ผูอ้อกแบบระบุ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• วางแผน่เสน้ใยอยา่งเหมาะสม และกดแผน่เสน้ใยอยา่งนุ่มนวลลง
บนสารเคลือบเสน้ใยท่ีมีอายไุม่เกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• รีดไล่อากาศท่ีถูกขงัอยูร่ะหวา่งคอนกรีตและแผน่เสน้ใย (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กรณีเสน้ใยวิ่งทิศเดียว การรีดไล่อากาศทาํขนานทิศของเสน้ใย (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กรณีท่ีเสน้ใยวิง่ 2 ทิศ การรีดไล่อากาศทาํจากหวัถึงทา้ยในทิศเสน้
พุง่ (Fill) ก่อน แลว้จึงค่อยรีดในทิศเสน้ยนื (Warp) 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

 

หมายเหตุ:             
             

             

             



มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า  39 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -5/4 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบขึ้นรูปเปียก (Wet Lay-Up) 
4. การลงสารเคลือบเส้นใย (Saturant) และการติดตั้งแผ่นเส้นใย 

• ใชลู้กกล้ิงเหลก็ท่ีคมหรือใชแ้รงมากเกินไปในการรีด อนัอาจทาํ
ใหเ้สน้ใยเสียหายได ้(ขอ้หา้ม !) 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ลงสารเคลือบเสน้ใยทบัแผน่เสน้ใยมากพอท่ีทาํใหเ้สน้ใยชุ่มเตม็ท่ี (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• หยดุระหวา่งการลงสารเคลือบเสน้ใยชั้นแรก การติดตั้งแผน่เสน้
ใย และการลงสารเคลือบเส้นใยทบัหนา้ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• การติดตั้งแผน่เสน้ใยเพิ่มเติมแต่ละชั้น ทาํตามขั้นตอนเดียวกนักบั
ชั้นก่อนหนา้ โดยปริมาณของเรซินท่ีใชท้บัหนา้แผน่เสน้ใยแต่ละ
ชั้นมากกวา่กรณีของแผน่เสน้ใยชั้นเดียวอยูป่ระมาณ 15-20% 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ลงแผน่เสน้ใยเพิ่มแต่ละชั้น ก่อนท่ีเรซินชั้นก่อนหนา้จะเร่ิม
แขง็ตวั 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• จาํนวนชั้นเสน้ใยท่ีติดตั้งใน 1 วนั เป็นไปตามคาํแนะนาํของ
ผูผ้ลิต 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กรณีท่ีมีเสน้ใยหลายชั้นและยงัติดตั้งไม่ครบทุกชั้น ถา้ท้ิงช่วง
หลายวนั ไดเ้ตรียมผวิของชั้นท่ีเสร็จไปก่อนหนา้อยา่งเหมาะสม
ก่อนท่ีจะลงแผน่เสน้ใยชั้นใหม่ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
             

            
             



หน้า 40 มยผ. 1508-51:  มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -5/5 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบขึ้นรูปเปียก (Wet Lay-Up) 
5. การต่อและการทาบ 

• มีการต่อทาบ เม่ือมีการหยดุขาดช่วงในทิศของเสน้ใย (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ความยาวของการต่อทาบเป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบระบุและไม่ตํ่า
กวา่ 150 มิลลิเมตร 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• จดัรอยต่อใหเ้ยื้องกนั เม่ือใชแ้ผน่เสน้ใยหลายชั้นและกรณีท่ีมี
หลายแถบขนานกนั 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

6. การวางทิศของเส้นใย 

• การจดัวางทิศของเสน้ใยบนช้ินส่วนโครงสร้างเป็นไปตามท่ี
ผูอ้อกแบบกาํหนด 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ทิศทางของเสน้ใยเบ่ียงเบนเกิน 5 องศา (ขอ้หา้ม !)  (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เสน้ใยไม่หกั พบั หรือเป็นคล่ืน (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

7. การยึดแผ่น FRP 

• ติดตั้งอุปกรณ์ยดึสาํหรับแผน่ FRP ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดโดย
ใชว้ิธีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เสน้ใยและคอนกรีต 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
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โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -5/6 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบขึ้นรูปเปียก (Wet Lay-Up) 
8. การบ่มและการลงเคลือบ 

• ปล่อยระบบ FRP ใหไ้ดรั้บการบ่มตามท่ีผูอ้อกแบบระบุและ
เอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการเปล่ียนส่วนผสมของเรซินในสนาม เพื่อเร่งใหก้ารบ่มเสร็จ
เร็วข้ึน (ขอ้หา้ม !) 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• การเร่งการบ่มโดยการเพิ่มอุณหภูมิ เป็นไปตามคาํแนะนาํของ
ผูผ้ลิต 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการป้องกนัระบบ FRP จนการบ่มเสร็จสมบูรณ์ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ระบบ FRP รับแรงเตม็ท่ีก่อนท่ีการบ่มจะสมบูรณ์ (ขอ้หา้ม !) (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการกด FRP ไวต้ลอดระหวา่งการบ่ม (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการเตรียมผวิของ FRP ไวเ้พื่อรองรับการลงเคลือบตามท่ี
ผูอ้อกแบบกาํหนดและเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการใชต้วัทาํละลายเช็ดทาํความสะอาดผวิ (ขอ้หา้ม !) (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เม่ือจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดดว้ยการขดัหยาบโดยแรงดนัลมมี
การจาํกดัความดนัลมหรือไม่ เพื่อไม่ใหเ้สน้ใยเสียหาย 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ความหนาของเคลือบผวิเป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ลกัษณะภายนอกสุดทา้ยมีสีและลกัษณะพื้นผวิเขา้กนักบัคอนกรีต
ในบริเวณใกลเ้คียง 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
             



หน้า 42 มยผ. 1508-51:  มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -6/1 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบบ่มสําเร็จ (Precured) 
1. การทาวัสดยึุดประสาน 

• ปล่อยระบบ FRP ใหไ้ดรั้บการบ่มตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดและ
เอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ผสมโดยใชส้ดัส่วนผสมและวิธีการตามท่ีระบุโดยผูผ้ลิตจนได้
การผสมท่ีทัว่ถึง มีสีและความขน้เหลวสมํ่าเสมอ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ทาวสัดุยดึประสานอยา่งสมํ่าเสมอและทัว่บริเวณท่ีจะทาํการ
ติดตั้งระบบ FRP 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• วิธีการทาวสัดุยดึประสานเป็นไปตามเอกสารขอ้มูลของระบบ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ความหนาและความหนืดของชั้นวสัดุยดึประสานเป็นไปตาม
เอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• อุณหภูมิของอากาศโดยรอบและผวิคอนกรีตเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดหรือตามเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัวสัดุยดึประสานท่ีมีอายเุกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
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โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -6/2 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบบ่มสําเร็จ (Precured) 
2. การติดตั้งชิน้ส่วน FRP 

• ช้ินส่วน FRP สะอาด  (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ตดัช้ินส่วน FRP ไดค้วามยาวท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ทาํตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตเก่ียวกบัลาํดบัการติดตั้งช้ินส่วนการ
กาํหนดตาํแหน่งและลกัษณะของจุดต่อ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ติดช้ินส่วนลงบนวสัดุยดึประสานซ่ึงยงัมีอายไุม่เกินช่วงเวลาท่ียงั
ทาํงานได ้

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ไล่อากาศท่ีถูกขงัอยูร่ะหวา่งคอนกรีตและแผน่ FRP (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัวสัดุยดึประสานท่ีลน้ออกมา (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ระบบ FRP ไม่ถูกรบกวนหลงัจากติดตั้ง จนวสัดุยดึประสาน
ไดรั้บการบ่มอยา่งสมบูรณ์ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

3. การยึดแผ่น FRP 

• ติดตั้งอุปกรณ์ยดึแผน่ FRP ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการใชอุ้ปกรณ์ยดึหรือคํ้ายนัชัว่คราวท่ีเหมาะสม (เช่นกรณีติดตั้ง
ในตาํแหน่งเหนือหวั) 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
             

             

             

             



หน้า 44 มยผ. 1508-51:  มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -6/3 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบบ่มสําเร็จ (Precured) 
4. การอัดฉีดชิน้ส่วนสาํเร็จรูปแบบเปลือกบาง (Precured Shell) 

• อดัฉีดช่องวา่งระหวา่งเปลือก FRP กบัคอนกรีต หลงัจากการ
ติดตั้งตวัเปลือก FRP ไม่ตํ่ากวา่ 24 ชัว่โมง 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• การอดัฉีดโดยใชแ้รงดนั ทาํตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด และ
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ตวัวสัดุท่ีใชอ้ดัฉีดมีความเครียดหดตวั (Shrinkage Strain) นอ้ย
กวา่ 0.0005 และมีกาํลงัรับแรงอดัมากกวา่ 28 MPa 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
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โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -6/4 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบบ่มสําเร็จ (Precured) 
5. การบ่มและการลงเคลือบ 

• ปล่อยระบบ FRP ใหไ้ดรั้บการบ่มตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดและ
เอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการเปล่ียนส่วนผสมของเรซินในสนาม เพื่อเร่งใหก้ารบ่มเสร็จ
เร็วข้ึน (ขอ้หา้ม !) 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• การเร่งการบ่มโดยการเพิ่มอุณหภูมิ เป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบ
กาํหนดและคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการป้องกนัระบบ FRP จนการบ่มเสร็จสมบูรณ์ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ระบบ FRP รับแรงเตม็ท่ีก่อนท่ีการบ่มจะสมบูรณ์ (ขอ้หา้ม !) (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการกด FRP ไวต้ลอดระหวา่งการบ่ม  (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการเตรียมผวิของ FRP ไวเ้พื่อรองรับการลงเคลือบตามท่ี
ผูอ้อกแบบกาํหนดและเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการใชต้วัทาํละลายเช็ดทาํความสะอาดผวิ (ขอ้หา้ม !) (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เม่ือจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดดว้ยการขดัหยาบโดยแรงดนัลมมี
การจาํกดัความดนัลมหรือไม่ เพื่อไม่ใหเ้สน้ใยเสียหาย 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ความหนาของเคลือบผวิเป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ลกัษณะภายนอกสุดทา้ยมีสีและลกัษณะพื้นผวิเขา้กนักบัคอนกรีต
ในบริเวณใกลเ้คียง 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
             



หน้า 46 มยผ. 1508-51:  มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -7 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การติดต้ัง FRP แบบฝังใกล้ผิว (Near Surface Mounted: NSM) 
1. การทาวัสดยึุดประสาน 

• ผสมโดยใชส้ดัส่วนผสมและวิธีการตามท่ีระบุเอกสารขอ้มูลของ
ระบบจนไดก้ารผสมท่ีทัว่ถึง มีสีและความขน้เหลวสมํ่าเสมอ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ร่องทั้งหมดท่ีจะใส่ NSM FRP  ไดใ้ส่วสัดุยดึประสานลงคร่ึงหน่ึง
ของความลึกของร่อง 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัฟองอากาศระหวา่งคอนกรีตและวสัดุยดึประสาน (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• อุณหภูมิของอากาศโดยรอบและผวิคอนกรีตเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดหรือตามเอกสารขอ้มูลของระบบ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• กาํจดัวสัดุยดึประสานท่ีมีอายเุกินช่วงเวลาท่ียงัทาํงานได ้ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

2. การติดตั้งชิน้ส่วน FRP 

• ช้ินส่วน FRP สะอาด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ตดัช้ินส่วน FRP ไดค้วามยาวท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ตดัช้ินส่วนดว้ยจานตดัความเร็วสูงหรือเล่ือยฟันละเอียด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• วาง FRP ลงในร่อง และค่อยๆ กดใหว้สัดุยดึประสานไหลออกมา
รอบๆ ตวั FRP จนเตม็ช่องวา่งระหวา่งผนงัร่องและ FRP 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เติมวสัดุยดึประสานจนเตม็ร่อง และปาดผวิเรียบ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
             

             

             



มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า  47 

โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -8 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

การตรวจสอบหาความบกพร่อง 

• ผสมโดยใชส้ดัส่วนผสมและวิธีการตามเอกสารขอ้มูลของระบบ
จนไดก้ารผสมท่ีทัว่ถึง มีสีและความขน้เหลวสมํ่าเสมอ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• พบช่องวา่งหรือกระเปาะอากาศอยูร่ะหวา่งผวิคอนกรีตและชั้น
ของรองพื้น หรือในเรซิน หรือวสัดุยดึประสาน หรือในตวั FRP 
เอง 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีการหลุดร่อนระหวา่งชั้นของระบบ FRP (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• บริเวณขอบของระบบ FRP มีการแตกหกัเสียหาย (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เสน้ใยเป็นคล่ืนหรือคดงอ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีความไม่ต่อเน่ืองท่ีเกิดจากเสน้ใยขาด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีรอยร้าว จุดพอง หรือการร่อนของเคลือบผวิ  (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีบริเวณท่ีลงเรซินไม่ทัว่ถึงหรือไม่สมํ่าเสมอ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีบริเวณท่ีเรซินไดรั้บการบ่มท่ีไม่เพียงพอ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• มีความผดิพลาดในการวางทิศของเสน้ใย (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:             
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โครงการ     
สถานท่ีตั้ง      
       
วนั/เดือน/ปี      
เวลาเร่ิมงาน     
เวลาเลิกงาน     
แผน่ท่ี                   

บฟ. มยผ. 1508 -9 ทะเบียนทดสอบ   

(หน่วยงานท่ีตรวจสอบ) 
บัญชีตรวจสอบการเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ด้วยวสัดุ 
คอมโพสิตเสริมเส้นใย 

ผูต้รวจสอบ 
 

 

อนุมติั 
 

 

 

ภายหลงัการติดต้ัง – การทดสอบเพือ่ควบคมุคณุภาพ 
1.  การตรวจสอบหาการหลดุร่อน (Debonding) 

• หลงัจากเร่ิมการบ่มอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ทาํการตรวจสอบพื้นผวิ
ดว้ยตาวา่ มีการบวม ฟองอากาศ หรือการหลุดร่อนหรือไม่ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• พบขอ้สงสยัวา่มีช่องวา่ง หรือโพรงอากาศภายใน (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• เคาะและฟังเสียงดว้ยวตัถุแขง็ เพื่อหาบริเวณท่ีมีการหลุดร่อน 
โดยฟังจากเสียง 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ทาํเคร่ืองหมายบริเวณหลุดร่อนและประเมินขนาด (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ซ่อมตามวิธีการท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดและมาตรฐานน้ี (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

2.  การตรวจสอบการยึดเหน่ียว (Adhesion) 

• หลงัจากเร่ิมการบ่มอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ทาํการดึงทดสอบ 
(Direct Tension Pull-Off Test) ตาม ACI 440.3 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ตาํแหน่งท่ีทดสอบเป็นตวัแทนของงานซ่อม และอยูบ่นพื้นท่ีราบ (   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• จาํนวนของการทดสอบเป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดและ
มาตรฐานน้ี 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• จากการทดสอบ การวิบติัเกิดในเน้ือคอนกรีต  (การวิบติัในแนว
รอยต่อระหวา่ง FRP กบัคอนกรีต ท่ีระดบัหน่วยแรงดึงตํ่ากวา่ 
1.40 เมกะปาสกาล ใชไ้ม่ได)้ 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

• ซ่อมบริเวณทดสอบ ท่ีถูกดึงหลุดออกมา ตามวิธีการท่ีผูอ้อกแบบ
กาํหนดและมาตรฐานน้ี 

(   ) ใช่  (   )  ไม่ใช่ (   )  ไม่เก่ียว 

หมายเหตุ:              
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ภาคผนวก ข  คุณสมบัติพืน้ฐานของเส้นใย 
 

ตาราง ข1 ผลของสภาพแวดล้อมต่อเส้นใย 

หัวข้อพจิารณา เส้นใยคาร์บอน เส้นใยแก้ว เส้นใยอะระมิด 

การทนกรด/ด่าง ทนทานมาก ไม่ทน ไม่ทน 

การยดื/หดตวัตามอุณหภมิู 
เกือบไม่ยดื/หด 

(ทาํใหห้น่วยแรงยดึเหน่ียวสูง) 
ใกลเ้คียงคอนกรีต 

เกือบไม่ยดื/หด 
(ทาํใหห้น่วยแรงยดึเหน่ียวสูง) 

การนาํไฟฟ้า นาํไฟฟ้าไดดี้ เป็นฉนวน เป็นฉนวน 
ทนการกระแทก ตํ่า สูง สูง 
การวบิติัจากการคืบ 
และความลา้(Fatigue) 

ทนทานมาก ทนทานตํ่า ทนทานตํ่า 

ท่ีมา : NCHRP Report 514: Bonded Repair and Retrofit of Concrete Structures Using FRP Composites 
 

ตาราง ข2 ตัวอย่างคุณสมบตัิทางกลของเส้นใยภายใต้แรงดงึ 

ชนิดของเส้นใย 
มอดูลสัยดืหยุ่น 
 (กกิะปาสกาล) 

กาํลงัรับแรงดงึ 
(เมกะปาสกาล) 

ความเครียดประลยัขั้นตํ่า 
 (%) 

เส้นใยคาร์บอน 

220-240 
220-240 
220-240 
340-520 
520-690 

2050-3790 
3790-4820 
4820-6200 
1720-3100 
1380-2400 

1.2 
1.4 
1.5 
0.5 
0.2 

เอนกประสงค ์
กาํลงัสูง 
กาํลงัสูงมาก 
มอดูลสัสูง 
มอดูลสัสูงมาก 

เส้นใยแก้ว 
69-72 
86-90 

1860-2680 
3440-4140 

4.5 
5.4 

เอนกประสงค ์
กาํลงัสูง 

เส้นใยอะระมดิ 

69-83 
110-124 

3440-4140 
3440-4140 

2.5 
1.6 

เอนกประสงค ์
ประสิทธิภาพสูง 

หมายเหตุ 
ค่าในตาราง ข2  คาํนวณจากพื้นท่ีหนา้ตดัของเส้นใยเท่านั้น  (ในการดึงทดสอบไม่ไดดึ้งเส้นใยลว้นๆ มีการเคลือบเส้นใย
ดว้ยเรซิน หลงัจากการบ่มสมบูรณ์แลว้จึงทาํการดึงทดสอบ) 
ท่ีมา:  ACI 440.2R-02: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening 
Concrete Structures 
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ตาราง ข3 ตัวอย่างคุณสมบตัิทางกลของแผ่น FRP ภายใต้แรงดึง 

ระบบ FRP 
มอดูลสัยดืหยุ่น 
(กกิะปาสกาล) 

กาํลงัรับแรงดงึ 
(เมกะปาสกาล) 

ความเครียดประลยั
ทศิ 0 องศา  
(ร้อยละ) ทศิ 0 องศา ทศิ 90 องศา ทศิ 0 องศา ทศิ 90 องศา 

เส้นใยคาร์บอนกาํลงัสูง 
ในอพีอ็กซี 

100-140 
14-28 

2-7 
14-28 

1020-2080 
180-280 

35-70 
180-280 

1.0-1.5 
1.5-2.5 

ทิศ 0 องศา 
ทิศ +45/-45 องศา 

เส้นใยแก้วเอนกประสงค์ 
ในอพีอ็กซี 

20-40 
14-21 

2-7 
14-21 

520-1400 
180-280 

35-70 
180-280 

1.5-3.0 
2.5-3.5 

ทิศ 0 องศา 
ทิศ +45/-45 องศา 

เส้นใยอะระมดิประสิทธิภาพสูง 
ในอพีอ็กซี 

48-68 
7-14 

2-7 
7-14 

700-1720 
140-210 

35-70 
140-210 

2.0-3.0 
2.0-3.0 

ทิศ 0 องศา 
ทิศ +45/-45 องศา 
หมายเหตุ: 
1)  ค่าในตาราง ข3 คาํนวณจากพื้นท่ีหนา้ตดัของแผ่น FRP (ทั้งเส้นใยและเรซิน) ซ่ึงมีความหนา 2.5 มิลลิเมตรและมี

ปริมาตรเส้นใยประมาณร้อยละ 40 ถึง 60 ของปริมาตรแผน่ FRP 
2)  แผน่ FRP ท่ีมีเส้นใยวางในทิศ 0 องศา คือ แผน่ FRP ท่ีมีการเสริมเส้นใยแบบทิศทางเดียว ส่วนแผน่ FRP ท่ีมีเส้นใยวาง

ในทิศ +45/-45 คือ แผน่ FRP ท่ีมีการเสริมเส้นใย 2 ทิศตั้งฉากกนั ในปริมาณเท่ากนัทั้ง 2 ทิศ  และทาํการดึงทดสอบใน
ทิศ 0 และ 90 องศา 

ท่ีมา:  ACI 440.2R-02: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening 
Concrete Structures 
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ภาคผนวก ค  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย 
ท่ีมา: ACI 440R-96, “State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Plastic (FRP) Reinforcement for 

Concrete Structures”, Chapter 2& 3 
ค1.  วสัดุคอมโพสิตและกระบวนการผลติ 
ค1.1 บทนาํ 

คอมโพสิต (Composite) เป็นระบบของวสัดุท่ีประกอบไปดว้ยวสัดุ 2 ชนิดข้ึนไป ซ่ึงมีการเช่ือม
ประสานวสัดุดงักล่าวเขา้ไวด้ว้ยกนั วสัดุคอมโพสิตในเอกสารน้ี หมายถึง เมทริกซ์ (Matrix)1 ของวสัดุ
ประเภทพอลิเมอร์ท่ีเสริมกาํลงัดว้ยเส้นใย หรือวสัดุเสริมกาํลงัอ่ืนๆ ซ่ึงมีความยาวมากกว่าความหนา
อยา่งชดัเจน 

วสัดุคอมโพสิต หรือ พอลิเมอร์เมทริกซ์ท่ีเสริมกาํลงัดว้ยเส้นใย สามารถอธิบายให้ชดัเจนมาก
ข้ึนดว้ยการประยุกต์ใชใ้นงานโครงสร้าง เช่น คอนกรีตเสริมกาํลงัดว้ยวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย 
(FRP Composite Reinforced Concrete) ตอ้งมีวสัดุอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดจากส่วนประกอบทั้งหมด เป็น
ส่วนเสริมกาํลงัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงรองรับโดยวสัดุเมทริกซ์ท่ีทาํใหมี้เสถียรภาพ  โดยปกติเส้นใยท่ีต่อเน่ือง 
(Continuous Fibers) มกัจะมีความแขง็แรง (Stiffness) และกาํลงัรับนํ้ าหนกัสูงกว่าวสัดุเมทริกซ์ซ่ึงใช้
กนัทัว่ไป เช่น พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซต (Thermosetting Polymers) อย่างไรก็ตามถา้เส้นใยไม่
ต่อเน่ือง ปริมาณเสน้ใยควรมีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 โดยปริมาตร จากส่วนผสมทั้งหมดเพื่อใหมี้ผลอยา่ง
มีนยัสาํคญัในการเสริมกาํลงั 

วสัดุคอมโพสิตท่ีจะกล่าวถึงในบทน้ี จะเป็นระดบัโครงสร้างหลกั (Macrostructural Level) โดย
มีรายละเอียดเก่ียวกบั รูปแบบทางโครงสร้างของหนา้ตดัรวม และส่วนประกอบของวสัดุคอมโพสิตซ่ึง
รวมถึง เรซินเมทริกซ์ (Matrix Resins) และเส้นใยท่ีใชเ้สริมกาํลงั (Reinforcing Fibers)  เน้ือหาในบทน้ี
ยงัให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสารผสมเพิ่ม (Additives) และตวัเติม (Fillers)2 รวมทั้งขอ้พิจารณาใน
กระบวนการผลิตและวสัดุท่ีมีผลกระทบต่อการออกแบบ  

สมรรถนะของวสัดุคอมโพสิต ข้ึนอยู่กบั วสัดุท่ีใชผ้ลิต การจดัเรียงตวัของส่วนรับกาํลงัหลกั
ของวสัดุ (เส้นใยเสริมกาํลงั) และอนัตรกิริยาระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ (Interaction between Fibers 
and Matrix) 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสมรรถนะทางกายภาพของวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย (FRP Matrix 
Composite) ไดแ้ก่ คุณสมบติัเชิงกลของเส้นใย ทิศทางการวางเส้นใย (Fiber Orientation) ความยาว 

                                                 
1 เมทริกซ์ (Matrix) หมายถึง เรซินหรือพอลิเมอร์เน้ือเดียวในระบบวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย 
2 ตวัเติม (Filler) หมายถึง สารประกอบท่ีมีความเฉ่ีอยท่ีผสมเพิ่มเขา้ไปในเรซินเพื่อเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของเรซิน หรือลด
ค่าใชจ่้าย หรือลดความหนาแน่น ในบางกรณีใชว้่าสารผสมเพิ่มท่ีเป็นอนุภาค (Particulate Additives) หรือ เอกเทนเดอร์ 
(Extender) 
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รูปร่าง และส่วนประกอบของเสน้ใย คุณสมบติัเชิงกลของเมทริกซ์เรซิน และการยดึเหน่ียวระหว่างเส้น
ใยและเมทริกซ์ 

ค1.2 ความสาํคญัของพอลิเมอร์เมทริกซ์  
บทบาทของเมทริกซ์พอลิเมอร์ ได้แก่ การทาํหน้าท่ีถ่ายแรงระหว่างเส้นใยเสริมกาํลงัและ

โครงสร้างโดยรอบ และป้องกนัเส้นใยจากสภาวะแวดลอ้ม และความเสียหายเชิงกลต่างๆ ซ่ึงเทียบได้
กบัคอนกรีต ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงเฉือนระหว่างชั้น (Interlaminar Shear) เป็น
ขอ้พิจารณาสาํคญัในการออกแบบโครงสร้างภายใตแ้รงดดั (Bending Loads)  และแรงเฉือนในระนาบ 
(In-Plane Shear) มีความสาํคญักบัโครงสร้างภายใตแ้รงบิด (Torsional Loads) ซ่ึงคุณสมบติัของเมท
ริกซ์พอลิเมอร์มีผลกระทบโดยตรงต่อกาํลงัของวสัดุคอมโพสิตในการรับแรงเฉือนระหว่างชั้นและแรง
เฉือนในระนาบ นอกจากน้ีเรซินเมทริกซ์ยงัมีส่วนช่วยคํ้ายนัทางดา้นขา้ง เพื่อป้องกนัเส้นใยโก่งเดาะ 
(Buckling) ขณะรับแรงอดัอีกดว้ย 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ เน้ือหาในบทน้ีจึงเนน้หนกัไปทางดา้นเรซินเมทริกซ์ ซ่ึงมิไดมุ่้งหมายเพื่อลด
บทบาทความสําคญัของเส้นใยในการประเมินคุณสมบติัทางกายภาพและเชิงกลของวสัดุเสริมกาํลงั
คอมโพสิตใดๆ แต่เพื่อให้ผูอ่้านได้มีความเขา้ในในบทบาทของเมทริกซ์พอลิเมอร์ต่อสมรรถนะ
โดยรวมของวสัดุคอมโพสิต และส่งเสริมใหเ้กิดความสมดุลในการวิจยัและพฒันาต่อไปในอนาคต 

ค1.3 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพอลิเมอร์เมทริกซ์ 
พอลิเมอร์ (Polymer) หมายถึง กลุ่มของโมเลกุลท่ีต่อกนัเป็นลูกโซ่ยาว (Long-Chain Molecule) 

ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยของอะตอมหน่ึงชนิดหรือมากกว่าท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัโดยพนัธะโควาเลนซ์ 
(Covalent Bonds) วสัดุพอลิเมอร์ (เช่น พลาสติก) เป็นกลุ่มของโมเลกุลพอลิเมอร์จาํนวนมากซ่ึงมี
โครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกัน   วสัดุพอลิเมอร์ในสภาพของแข็งโมเลกุลจะจัดเรียงตวัแบบสุ่ม 
(Random Order) หรือเรียกว่า วสัดุแบบอสัณฐาน (Amorphous)  วสัดุพอลิเมอร์ท่ีมีสภาพการเรียงตวั
แบบสุ่มร่วมกบัแบบจดัอนัดบั (Random and Ordered Arrangement) เรียกว่า แบบก่ึงผลึก (Semi-
Crystalline) บางส่วนของโมเลกลุพอลิเมอร์อาจอยูใ่นสภาวะท่ีกระตุน้ใหมี้การเรียงตวัแบบสุ่มได ้ซ่ึงจะ
เพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิ จึงเป็นเหตุใหพ้อลิเมอร์ท่ีเป็นของแขง็จะมีคุณสมบติัข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ 

วสัดุเมทริกซ์พอลิเมอร์ มีความแตกต่างจากเหล็กในหลายประเด็น ซ่ึงกระทบถึงพฤติกรรมใน
การประยุกต์ใช้กับโครงสร้าง  คุณสมบัติเชิงกลของวสัดุคอมโพสิตข้ึนอยู่กับ อุณหภูมิโดยรอบ 
(Ambient Temperature) และอตัราการใหน้ํ้ าหนกั (Loading Rate)  ในช่วงของอุณหภูมิการเปล่ียนแกว้ 
(Glass Transition Temperature: Tg) วสัดุพอลิเมอร์จะเปล่ียนจากสภาพแขง็ไปอ่อน หรือจากของแขง็
แบบเปราะ (Brittle Solid) เป็นของแขง็แบบเหนียว (Tough Solid)  ซ่ึงทาํใหม้อดุลสัดา้นแรงดึงของ 
เมทริกซ์พอลิเมอร์มีความแตกต่างกนัไดถึ้งแสนเท่า  วสัดุเมทริกซ์พอลิเมอร์ ยงัมีคุณสมบติัแบบ 



   

มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า   53 

วิสโคอีลาสติก (Viscoelastic)1 โดยเม่ือรับแรงกระทาํภายนอกจะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างแบบยดืหยุน่
ทนัที และตามดว้ยการเปล่ียนแปลงรูปร่างแบบหนืดอย่างชา้ๆ (Slow Viscous Deformation) เม่ือ
อุณหภูมิเพิ่มข้ึนพอลิเมอร์จะเปล่ียนเป็นของแข็งคลา้ยยาง และมีความสามารถเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ได้มากและยืดหยุ่น ภายใต้แรงกระทาํภายนอก และเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนถึงจุดหน่ึงวสัดุเทอร์โม
พลาสติกทั้งการเรียงตวัแบบอสัณฐานและการเรียงตวัแบบก่ึงผลึกจะถึงสภาวะของเหลวความหนืดสูง 
(Highly Viscous Liquid States) โดยกรณีแบบก่ึงผลึกจะแสดงจุดเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท่ีจุดละลาย
ผลึก (Crystalline Melt Point) 

อุณหภูมิการเปล่ียนแกว้ของวสัดุเทอร์โมเซต (Thermoset) ข้ึนอยู่กบัจาํนวนจุดเช่ือมโยงขา้ม
ระหว่างโมเลกุล (Cross-Linking) สาํหรับพอลิเมอร์ท่ีมีการเช่ือมโยงขา้มมาก อุณหภูมิการเปล่ียนแกว้
และการอ่อนตวัของวสัดุอาจสังเกตเห็นไดย้าก สาํหรับพอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดเทอร์โมเซต เช่น พอลิเอ
สเตอร์ (Polyester) ไวนิลเอสเตอร์ (Vinyl Ester) หรือ อีพอกซี จะไม่พบจุดหลอมเหลว  เม่ือ
เปรียบเทียบกับวสัดุประเภทเทอร์โมพลาสติก พอลิเมอร์แบบเทอร์โมเซตจะมีสมรรถนะภายใต้
อุณหภูมิสูงและรับนํ้ าหนกัไดดี้กว่า ซ่ึงโดยปกติวสัดุประเภทเทอร์โมเซตจะถูกเผาไหมท่ี้อุณหภูมิสูง
มาก 

อตัราการให้แรงกระทาํมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ ในลกัษณะ
ตรงกนัขา้มกบัอุณหภูมิ  ขณะท่ีให้แรงกระทาํในอตัราสูง หรือกรณีนํ้ าหนกับรรทุกกระทาํในช่วงสั้น 
พอลิเมอร์ท่ีเป็นของแขง็จะแสดงพฤติกรรมเป็นวสัดุแขง็แต่เปราะ  ในขณะท่ีเม่ือใหแ้รงกระทาํใหอ้ตัรา
ตํ่า หรือกรณีนํ้ าหนกับรรทุกกระทาํในช่วงเวลายาว พอลิเมอร์จะแสดงพฤติกรรมเป็นวสัดุเหนียว และ
เพิ่มความทนทาน 
ค1.3.1 วสัดุเมทริกซ์ชนิดเทอร์โมเซต (Thermoset) และชนิดเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)  

เส้นใยเสริมกาํลงัอาจถูกทาํให้ชุ่มไปดว้ยพอลิเมอร์ดว้ยกระบวนการผลิตไดห้ลายวิธีการ  
สาํหรับพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซต มกัจะผลิตในสภาพของเหลวความหนืดตํ่า (Low Viscosity 
Liquid State) เน่ืองจากจะทาํใหเ้สน้ใยชุ่มไปดว้ยพอลิเมอร์โดยไม่ตอ้งผลิตภายใตอุ้ณหภูมิหรือ
ความดันสูง  พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซต เช่น พอลิเอสเตอร์ ไวนิลเอสเตอร์ และอีพอกซี  
เป็นตน้ มกัใชใ้นงานโครงสร้างคอมโพสิต ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์คอมโพสิตท่ีใชใ้นการเสริม
กาํลงัคอนกรีต 

พอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดเทอร์โมเซตเป็นของเหลวท่ีมีความหนืดตํ่ามากซ่ึงมีนํ้ าหนัก
โมเลกุลตํ่า และเปล่ียนสภาพเป็นของแขง็โดยใชอ้นุมูลอิสระ (Free Radicals) เพื่อปรับเปล่ียน

                                                 
1 วสัดุแบบวสิโคอิลาสติก (Viscoelastic Material) หมายถึง วสัดุท่ีมีคุณสมบติัความหนืดแบบของเหลว และมีความยดืหยุน่ 
(Elastic) แบบของแขง็ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของพอลิเมอร์ 
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การเช่ือมโยงขา้ม และการบ่ม (Curing) คาํอธิบายเก่ียวกบัการผลิตทางเคมีของวสัดุเหล่าน้ีจะ
ไดก้ล่าวถึงในบทน้ี 

พอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดเทอร์โมเซตเป็นวสัดุท่ีมีความเสถียรภาพต่อความร้อน (Thermal 
Stability) และมีความทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance) นอกจากน้ีวสัดุน้ียงัมี
ผลกระทบจากความลา้ (Creep) และรีเลกเซชัน่ของหน่วยแรง (Stress Relaxation) นอ้ยกว่า 
พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติก พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซตโดยทัว่ไปจะมีช่วงเวลาท่ียงัทาํงาน
ได ้(Shelf Life) ค่อนขา้งสั้นภายหลงัจากการผสมกบัสารบ่ม (Curing Agent) หรือตวัเร่ง
ปฏิกิริยา (Catalyst) และมีความเครียดใกลจุ้ดประลยัตํ่า รวมถึงมีกาํลงัรับแรงกระแทกตํ่า  
(Low Impact Strength) 

พอลิเมอร์เมทริกช์ชนิดเทอร์โมพลาสติก เป็นวสัดุท่ีมีกาํลงัรับแรงกระแทกสูง (High 
Impact Strength) และมีความตา้นทานต่อการแตกหักสูง (High Fracture Resistance)  
พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติกหลายแบบมีค่าความเครียดใกลจุ้ดประลยัสูงกว่าวสัดุชนิด
เทอร์โมเซต และขอ้ดีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
(1) สามารถจดัเกบ็ไดไ้ม่จาํกดัเวลาในกรณีท่ีป้องกนัไม่ใหว้สัดุแหง้ก่อนการใชง้าน 
(2) ใชเ้วลานอ้ยในการขึ้นรูปแต่ละคร้ัง 
(3) สามารถขึ้นรูปไดห้ลายรอบ 
(4) การขนส่งจดัเกบ็ทาํไดง่้าย และทนความเสียหาย 

แมว้า่พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติกจะมีขอ้ดีดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ แต่การพฒันาเพื่อการ
ใชง้านในเชิงพาณิชยข์องพอลิเมอร์เมทริกซ์สําหรับงานโครงสร้างยงัคงเป็นไปอย่างชา้ ซ่ึง
อุปสรรคสาํคญั ไดแ้ก่ พอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดเทอร์โมพลาสติกจะเหนียวมากและยากต่อการ
ผสมเขา้กบัเส้นใยต่อเน่ืองในกระบวนการผลิต  อย่างไรก็ตามเร่ิมมีการพฒันากระบวนการ
ผลิตใหม่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับการมว้นและการรีดเสน้ใย (Pultrusion)1    

วสัดุคอมโพสิตท่ีใชก้นัสาํหรับงานโดยทัว่ไป จะมีเมทริกซ์พอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ
หลกั  ซ่ึงแตกต่างจากการใชง้านในโครงสร้าง เช่น แท่งหรือเทนดอนคอมโพสิตเสริมเส้นใย 
(Composite Reinforcing Bars and Tendons) สาํหรับงานคอนกรีต เป็นตน้ จะมีเมทริกซ์พอลิ-
เมอร์เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 25 ถึง 50 โดยนํ้าหนกัเพื่อใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการใช้
งาน 

อาจมีการผสมตัวเติม (Fillers) ในพอลิเมอร์ทั้ งชนิดเทอร์โมเซต และชนิดเทอร์โม
พลาสติกเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเรซิน ควบคุมการหดตวั ปรับปรุงคุณสมบติัเชิงกล และเพิ่ม

                                                 
1 การรีดเส้นใย (Pultrusion) หมายถึง กระบวนการหลอมและบ่มเรซิน และเสน้ใยต่อเน่ือง โดยดึงผา่นแม่แบบ (Die) เพื่อใหไ้ดรู้ปร่างคงท่ีตามท่ี

ตอ้งการ มกัใชใ้นการผลิตแท่งเส้นใย หรือ สแตรนด ์(Strand) 
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คุณสมบติัทนไฟ (Fire Retardancy) สําหรับงานโครงสร้างตวัเติมจะใชเ้พื่อปรับปรุง
ความสามารถในการถ่ายแรง และเพื่อลดการแตกร้าวของบริเวณซ่ึงไม่ไดเ้สริมกาํลงั  ตวัเติมท่ี
นิยมใช ้ไดแ้ก่ แร่ดิน (Clay) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) เส้นใยแกว้บด (Glass 
Milled Fibers) เป็นตน้ โดยข้ึนอยู่กบัความตอ้งการในการใชง้าน  ตารางท่ี  ค1 แสดงผล
กระทบของตวัเติมบางชนิดต่อคุณสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ 

วสัดุตวัเติมมีหลายรูปแบบและมกัจะมีการปรับปรุงดว้ยสารประกอบอินทรีย ์(Organo-
Functional Silanes) เพื่อให้มีสมรรถนะดีข้ึนและลดการอ่ิมตวัของเรซิน (Resin Saturation)  
ถึงแมว้่าตวัเติมจะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กนอ้ยในพอลิเมอร์เมทริกซ์แต่มกัมีการใชต้วัเติม
เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัสาํคญัหลายชนิด เช่น สารยบัย ั้งรังสีอุลตราไวโอเลต (UV Inhibitor) 
สารตั้งตน้หรือสารเร่งปฏิกิริยา (Initiator หรือ Catalyst) สารลดนํ้ า (Wetting Agent) เมด็สี 
(Pigment) และวสัดุลดการเกาะแบบหล่อ (Mold Release Materials)  

เน้ือหาท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีจะระบุถึงรายละเอียดเก่ียวกบัพอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดเทอร์โม
เซตซ่ึงใชก้นัทัว่ไปในการผลิตวสัดุเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็รวมถึง เหลก็เดือย 
(Dowel Bar) แท่งเสริมกาํลงั สแตรนด ์(Strand) และเสน้เคเบิล (Cable Stays)  

 
ตารางที ่ค1 คุณสมบัติของเรซินพอลเิอสเตอร์ (Polyester Resin)  

ซ่ึงผสมตัวเตมิแคลเซียมคาร์บอเนต 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.3.1) 

คุณสมบัติ 
ไอโซพอลเิอสเตอร์ 
ซ่ึงยงัไม่ผสมตวัเตมิ 

(Unfilled Iso Polyester) 

ไอโซพอลเิอสเตอร์ซ่ึงผสม
แคลเซียมคาร์บอเนต  

30 ส่วนต่อเรซิน 100 ส่วน 
(Filled Iso Polyester) 

ความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลิตร) 1.30 1.48 
อุณหภูมิ ท่ี เกิดการบิดเบ้ียวจากความร้อน 
(Heat Distortion Temperature: HDT) 
องศาเซลเซียส 

79 (174) 83 (181) 

กาํลงัรับแรงดดั (Flexure Strength), เมกาปาส
กาล (ปอนดต่์อตารางน้ิว) 

121 (17,600) 62 (9000) 

มอดุลสัแรงดดั (Flexure Modulus), กิกะปาส
กาล (106 ปอนดต่์อตารางน้ิว) 

4.34 (0.63) 7.1 (1.03) 
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ค1.4 เรซินชนิดพอลิเอสเตอร์ (Polyester Resins) 
พอลิเอสเตอร์แบบไม่อ่ิมตวั (Unsaturated Polyester: UP) เป็นเรซินพอลิเมอร์ซ่ึงใชก้นัมากในงาน

ช้ินส่วนโครงสร้างคอมโพสิต สถาบนัคอมโพสิตของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Composite Institute) 
ไดป้ระเมินว่าผลิตภณัฑค์อมโพสิตถึงร้อยละ 85 ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีส่วนประกอบหลกัเป็น
พอลิเอสเตอร์แบบไม่อ่ิมตวั ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ เรซินโดยส่วนใหญ่มกัจะอยูใ่นรูปของเหลวความหนืดตํ่า
ในระหว่างกระบวนการผลิตจนกระทัง่ทาํการบ่ม  อยา่งไรก็ตามวสัดุท่ีผา่นกระบวนการผลิตบางส่วน
ซ่ึงผสมเสน้ใยแลว้ บางชนิดสามารถใชไ้ดภ้ายใตบ้างสภาพอุณหภูมิหรือความดนั วสัดุแบบน้ีมีคาํจาํกดั
ความเฉพาะ (Terminology) ว่า วสัดุตั้งตน้ซ่ึงผา่นการทาํปฏิกิริยาบางส่วน (Preproduction Forms of 
Partially Reacted Materials) หรือวสัดุท่ีทาํให้หนาแน่นข้ึนทางเคมี (Chemically-Thicknened 
Materials) ซ่ึงใชใ้นกรณีวสัดุคอมโพสิตแบบพรีเพรก (Prepreg)1 และแผ่นข้ึนรูปประกอบ (Sheet 
Molding Compound: SMC) 

พอลิเอสเตอร์แบบไม่อ่ิมตวั ผลิตโดยกระบวนการพอลิคอนเดนเซชัน่ (Polycondensation) ของ
อนุพนัธ์ของไดไฮดรอกซิล (Dihydroxyl Derivatives) และกรดอินทรียไ์ดเบสิก (Dibasic Organic 
Acid) หรือ แอนไฮไดรด์ (Anhydride) ทําให้เรซินรวมเข้ากับโมโนเมอร์ชนิดสไต-รอล (Styrol 
Monomers) ซ่ึงทาํให้เกิดเป็นเรซินชนิดเทอร์โมเซตแบบเช่ือมโยงขา้มสูง (Highly Cross-Linked 
Thermosetting Resins) หลงัจากนั้นนาํพอลิเมอร์ท่ีไดล้ะลายในโมโนเมอร์ชนิดไวนิลซ่ึงไวต่อปฏิกิริยา 
(Reactive Vinyl Monomers) เช่น สไตรีน (Styrene) เป็นตน้ ความหนืดของสารละลายจะขึ้นอยูก่บั
ปริมาณส่วนผสมแต่มกัอยูใ่นช่วงระหว่าง 200 ถึง 2000 เซนติพอยส์ (Centipoises: cps.)  ความร้อน
หรือสารเร่ิมปฏิกิริยา เช่น สารเพอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์(Organic Peroxide) จะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมี
ซ่ึงทาํให้เกิดการเช่ือมโยงขา้มแบบยอ้นกลบัไม่ได ้(Nonreversible Cross-Linking) ระหว่างพอลิเอ
สเตอร์แบบไม่อ่ิมตวัและสารผสมเพิ่มท่ีเหมาะสม เช่น ตวัส่งเสริม (Promotor) เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจใช้
ระบบการบ่มเพื่อทาํใหก้ระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ 

เรซินชนิดพอลิเอสเตอร์แบบไม่อ่ิมตวั สามารถแบ่งออกไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี  
ค1.4.1 ออร์โธธาลิกพอลิเอสเตอร์ (Orthophthalic Polyester หรือ Ortho Polyester)  
 วสัดุน้ีเป็นตน้แบบของพอลิเอสเตอร์แบบไม่อ่ิมตวั เรซินออร์โธพอลิเอสเตอร์ประกอบไป

ดว้ยธาลิกแอนไฮไดรด ์(Phthalic Anhydride) และมาเลอิกแอนไฮไดรด ์(Maleic Anhydride) 
หรือกรดฟูมาริก (Fumaric Acide) ออร์โธพอลิเอสเตอร์มีกาํลงัรับนํ้ าหนกัเชิงกล ความ
ตา้นทานความช้ืน (Moisture Resistance) ความเสถียรภาพต่อความร้อน (Thermal Stability) 
และมีความทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance) ตํ่ากว่าวสัดุพวกเรซินไอโซทาลิกพอลิ

                                                 
1 วสัดุคอมโพสิตแบบพรีเพรก (Prepreg) หมายถึง วสัดุท่ีอยูใ่นรูปแบบก่ึงแขง็ (Semi-Hardened Construction) ซ่ึงผลิตจากกลุ่มเส้นใย หรือมว้น

เส้นใยแช่ในเรซินหรือสารตั้งตน้ของเรซิน  
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เอสเตอร์ หรือ ไวนิลเอสเตอร์ซ่ึงจะกล่าวถึงในลาํดบัต่อไป ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงไม่น่าเป็นไป
ไดท่ี้จะมีการใชอ้อร์โธพอลิเอสเตอร์สาํหรับงานโครงสร้าง เช่น คอนกรีตเสริมกาํลงัดว้ยวสัดุ
คอมโพสิต 

ค1.4.2 ไอโซฟทาลิกพอลิเอสเตอร์ หรือไอโซพอลิเอสเตอร์ (Isophthalic Polyester หรือ Iso 
Polyester) 
เรซินเมทริกซ์พอลิเมอร์ชนิดน้ี ประกอบดว้ยกรดไอโซฟทาลิก (Isophthalic Acid) และมาเลอิก
แอนไฮไดรด์ หรือกรดฟูมาริก  ไอโซพอลิเอสเตอร์มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้ดี มี
คุณสมบติัเชิงกล ความตา้นทานความช้ืน ความทนทางต่อสารเคมี สูงกว่าออร์โธพอลิเอสเตอร์ 
แต่ผลิตดว้ยวิธีการข้ึนรูปเรียงเส้นใยแบบธรรมดา (Conventional Oriented-Fiber Fabricating 
Processes) เช่น การรีดเสน้ใย (Pultrusion) 

ค1.4.3 ไวนิลเอสเตอร์ (Vinyl Ester: VE)  
ไวนิลเอสเตอร์ผลิตมาจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไม่อ่ิมตวัชนิดโมโนฟังกช์นั (Monofunctional 
Unsaturated Acid) (เช่น กรด Methacrylic หรือ กรด Acrylic)  และไบฟีนอลไดอีพอกไซด ์
(Bisphenol Di-Epoxide) พอลิเมอร์จะอยู่ในสถานะไม่อ่ิมตวัจนกว่าจะถึงสถานะสุดทา้ย 
(Terminal Positions) ซ่ึงถูกผสมเขา้กบัโมโนเมอร์ไม่อ่ิมตวั (Unsaturated Monomers) เช่น 
สไตรีน (Styrene) เป็นตน้  กระบวนการผลิตและการบ่มไวนิลเอสเตอร์โดยทัว่ไปคลา้ยกบัพอ
ลิเอสเตอร์ และมกัใชก้บังานลกัษณะเหมือนกนั   ไวนิลเอสเตอร์มีราคาสูงกว่าไอโซพอลีิเอ
สเตอร์ หรือออร์โธ-พอลิเอสเตอร์ แต่มีสมรรถนะทางเคมีและเชิงกลท่ีดีกว่า ไวนิลเอสเตอร์มี
ความเหนียว (Toughness) และความยืดหยุน่ (Flexibility) ดี และเพิ่มความคงทนต่อสภาวะ
แวดลอ้มท่ีรุนแรงรวมถึงสภาพความเป็นด่างสูง (High pH Alkalin Environment) ของ
คอนกรีต  ดว้ยเหตุขา้งตน้ ผูว้ิจยัมากมายจึงเช่ือว่าไวนิลเอสเตอร์เหมาะกบังานเสริมคอนกรีต
เสริมเหลก็ดว้ยวสัดุคอมโพสิต 

ค1.4.4 ไบสฟีนอลเอฟิวมาเรตส์ (Bisphenol A Fumarates: BPA)   
ไบสฟีนอลเอฟิวมาเรตส์ให้ความแกร่งสูง (Rigidity) และปรับปรุงสมรรถนะให้ทนต่อความ
ร้อนและสารเคมีมากกวา่ออร์โธพอลิเอสเตอร์ หรือไอโซพอลิเอสเตอร์ 

ค1.4.5 คลอเรนดิกส์ (Chlorendics)   
เรซินน้ีทาํจากส่วนผสมของกรดคลอเรนดิกส์ (Chlorendic Acid: HET) และกรด 
ฟิวมาริก (Fumaric Acid) คลอเรนดิกส์มีความตา้นทานทางเคมีดีเยีย่ม และมีความทนทานต่อ
ไฟไหม้เน่ืองจากคลอรีน    นอกจากน้ียงัมีพอลิเมอร์ประเภทโบรมิเนต-พอลิเอสเตอร์ 
(Brominated Polyester) ซ่ึงมีคุณสมบติัและสมรรถนะใกลเ้คียงกนั 
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ตารางต่อไปน้ีไดร้วบรวมคุณสมบติัเชิงกลและทางกายภาพของไอโซพอลิเอสเตอร์ และไวนิลเอ
สเตอร์ของเรซินลว้นข้ึนรูปหรือเรซินข้ึนรูปชนิดไม่เสริมเส้นใย (Neat or Unreinforced Resin 
Castings) เรซินเหล่าน้ีสามารถสร้างข้ึนใหมี้คุณสมบติัเชิงกลและทางกายภาพในช่วงท่ีตอ้งการ  ตาราง
ท่ี ค2 ไดเ้สนอขอ้มูลเพื่อช่วยใหผู้ว้ิจยัและผูอ้อกแบบมีความเขา้ใจคุณสมบติัดา้นความยดืหยุน่ของวสัดุ
เมทริกซ์พอลิเมอร์  

ตารางท่ี ค3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆ ของวสัดุคอมโพสิตของเรซินชนิดเทอร์โมเซต
ต่างๆ เสริมกาํลงัดว้ยเสน้ใยแกว้ปริมาณร้อยละ 40 โดยนํ้าหนกั   

 

 
ตารางที ่ค2 คุณสมบัติทางกายภาพของเรซินล้วนขึน้รูปทีบ่่มแล้ว (Neat-Cured Resin Castings) 

[Ashland Chemical, Inc (1993)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.4) 

คุณสมบัติ 
ไอโซพอลเิอสเตอร์ 

7241 
ไวนิลเอสเตอร์ 

980-35 D-1618 D-1222 
ความแขง็บาร์คอล (Barcol Harness) 50 45 45 40 
กาํลงัรับแรงดึง,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

78.6 (802) 87.6 (893) 89.6 (914) 79.3 (809) 

มอดุลสัแรงดึง,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

3309 (33745) 3309 (33745) 3171 (32337) 3241 (33051) 

ความเครียดดึงท่ีจุดแตกหกั, ร้อยละ 2.9 4.2 5.2 3.9 
กาํลงัรับแรงดดั,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

125.5 (1280) 149.6 (1526) 149.6 (1526) 113.7 (1159) 

มอดุลสัแรงดดั,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

3447 (35152) 3379 (34458) 3379 (34458) 3654 (37263) 

อุณหภมิูท่ีเกิดการบิดตวั  
(Heat Distortion Temperature),  
องศาเซลเซียส 

109 133 119 141 

 



   

มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า   59 

ตารางที ่ค3 คุณสมบัติเชิงกลของเรซินเสริมเส้นใย (Reinforced Resins) 
[From Dudgeon (1987)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.4) 

คุณสมบัติ 
ชนิดของเรซิน 

ออร์โธฟทาลกิ ไอโซฟทาลกิ 
บีพ ีเอ-ฟิว 
เมอเรต 

คลอเรนดิก ไวนิลเอสเตอร์ 

ปริมาณเส้นใยแกว้ (ร้อยละ) 40 40 40 40 40 
ความแขง็บาร์คอล 
(Barcol Harness) 

- 45 40 40 - 

กาํลงัรับแรงดึง,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

150 (1530) 190 (1938) 120 (1224) 140 (1428) 160 (1632) 

มอดุลสัแรงดึง,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

5.5 (56) 11.7 (119) 11 (112) 9.7 (99) 11 (112) 

ความเครียดดึงท่ีจุดแตกหัก, 
ร้อยละ 

1.7 (17) 2 (20) 1.2 (12) 1.4 (14) - 

กาํลงัรับแรงดดั,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

220 (2244) 240 (2447) 160 (1632) 190 (1938) 220 (2244) 

มอดุลสัแรงดดั,  
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

6.9 (70) 7.6 (78) 9 (92) 9.7 (99) 9 (92) 

กาํลงัรับแรงอดั, 
เมกาปาสกาล (กก./ตร.ซม.) 

- 210 (2142) 180 (1836) 120 (1224) 120 (1224) 

 
ค1.5 อีพอกซีเรซิน (Epoxy Resins) 

อีพอกซีเรซินสามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั้ งในงานอากาศยาน (Aircraft) ยานอวกาศ 
(Aerospace) และการสงคราม (Defense) รวมถึงใชเ้ป็นผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมกาํลงัดว้ยวสัดุคอมโพ
สิตเสริมเส้นใยซ่ึงมีทัว่ไปในทอ้งตลาด  นอกจากน้ีอีพอกซีเรซินสามารถใช้งานไดใ้นสภาพเฉพาะ
หลากหลายรูปแบบ  อีพอกซีเรซินมีความหนืดอยูใ่นช่วงกวา้ง และสามารถบ่มไดด้ว้ยสารบ่ม (Curing 
Agent) หรือสารทาํให้แขง็ตวั1 (Hardeners) ไดห้ลายชนิด นอกจากน้ีอีพอกซียงัสามารถทาํให้อยูใ่น
สภาวะบ่มไม่สมบูรณ์ (Partially Cured) หรือสภาวะการบ่มขั้นสูงท่ีเรียกว่าพรีเพรก (Prepreg)  ถา้วสัดุ
แบบพรีเพรกมีการเสริมกาํลงัด้วยเส้นใย จะเป็นผลให้เกิดการยึดเหน่ียวกันและสามารถขึ้นรูปใน 

                                                 
1สารทาํใหแ้ขง็ตวั (Hardener) หมายถึง  สารท่ีผสมเพิ่มเขา้ในเรซินชนิดเทอร์โมเซตเพื่อใหเ้กิดปฏิกิริยาการบ่ม (Curing 
Reaction) โดยทัว่ไปจะใชก้บัสารพวกอีพอกซีเรซิน 
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แบบหล่อได ้(หรือพนัรอบไดถ้า้อยูใ่นรูปแผน่เสน้ใย) ท่ีอุณหภูมิหอ้ง โดยทัว่ไปอีพอกซีเรซินจะมีราคา
สูงกวา่พอลิเอสเตอร์และไวนิลเอสเตอร์ท่ีขายกนัในทอ้งตลาด 

เน่ืองจากคอนกรีตเสริมกาํลงัดว้ยวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยในระยะแรกใชส่้วนประกอบหลกั
มาจากอีพอกซีเรซิน ดงันั้นเน้ือหาในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดมากกว่าพอลิเอสเตอร์ และเรซิ
นป้องกันการกัดกร่อน  อย่างไรก็ตามในระยะต่อไปคอนกรีตเสริมวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยมี
แนวโน้มท่ีจะใช้งานพอลิเอสเตอร์ชนิดใหม่ซ่ึงมีความทนทานต่อหน่วยแรงดึง และปรับปรุงความ
ตา้นทานการกดักร่อนดว้ยด่าง 

อีพอกซีบางชนิดสามารถแขง็ตวัได ้ณ อุณหภูมิตํ่าถึง 30 องศาเซลเซียส (80 องศาฟาเรนไฮต)์ 
อยา่งไรก็ตามอีพอกซีทุกประเภทจะตอ้งมีการบ่มดว้ยการใหค้วามร้อน เพื่อใหอี้พอกซีมีสมรรถนะดีท่ี
อุณหภฺูมิสูง ผูผ้ลิตหลายรายในปัจจุบนัน้ีไดผ้ลิตอีพอกซีชนิดพิเศษซ่ึงเม่ือไดรั้บความร้อนจะทาํให้มี
ความหนืดตํ่าลงจนเขา้กนัไดก้บักระบวนการหลอมเรซิน (Resin-Infusion Processes)  ช้ินส่วนขนาด
ใหญ่ประกอบขึ้นดว้ยอีพอกซีเรซินจะมีความแม่นยาํสูงเทียบกบัรูปร่างและขนาดของแบบหล่อช้ินส่วน    
อีพอกซีเรซินสามารถผลิตให้มีคุณสมบติัเชิงกลสูงได  ้ และในระหว่างการขึ้นรูปจะไม่มีการปล่อย 
สไตรีนและโมโนเมอร์ ชนิดอ่ืนออกมา  อยา่งไรกต็ามสารทาํใหแ้ขง็ตวั (Hardener) โดยเฉพาะสารชนิด 
เอมีน (Amines) รวมถึงอีพอกซีเรซินเองทาํใหเ้กิดอาการภูมิแพไ้ด ้ดงันั้นจึงตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอน
การป้องกนับุคลากรท่ีเหมาะสมอย่างเคร่งครัด   อีพอกซีบางชนิดมีความไวต่อความช้ืนและอลัคาไล 
ซ่ึงมีผลการกระทบต่อความทนทานในระยะยาว และความเหมาะสมต่อการใชง้านแต่ละสภาวะ 

วตัถุดิบสําหรับการผลิตอีพอกซีเรซิน คือ  เรซินอินทรียเ์หลวชนิดนํ้ าหนักโมเลกุลตํ่า (Low-
Molecular-Weight Organic Liquid Resin) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มของสารประกอบอีพอกไซด ์(Epoxide 
Groups) สารประกอบอีพอกไซดป์ระกอบดว้ยวงแหวนของออกซิเจนหน่ึงอะตอมและคาร์บอนสอง
อะตอม  สารตั้งตน้ท่ีมกัใชส้าํหรับผลิตอีพอกซีเรซิน ไดแ้ก่ สารไดไกลซิดิลอีเทอร์ของไบสฟีนอลเอ 
(Diglycidyl Ether of Bisphenol-A: DGEBA) ซ่ึงประกอบดว้ยสารประกอบอีพอกไซด ์2 กลุ่มอยูท่ี่
ปลายทั้งสองดา้นของโมเลกุล  วสัดุอ่ืนๆ ท่ีอาจนาํมาผสมเขา้กบัสารตั้งตน้ซ่ึงเป็นของเหลว รวมถึง
สารเจือจาง (Dilutents) ท่ีใชส้ําหรับลดความหนืด และสารเพิ่มความยืดหยุ่น (Flexibilizers) ท่ีใช้
สาํหรับปรับปรุงกาํลงัรับแรงกระแทกของอีพอกซีเรซินท่ีไดรั้บการบ่มแลว้ 

การเช่ือมโยงขา้ม (Cross-Linking) ของอีพอกซีเกิดข้ึนโดยใช้สารทาํให้แข็งตวั หรือสารเร่ง
ปฏิกิริยาการบ่ม (Reactive Curing Agent) สารเร่งปฏิกิริยาการบ่มท่ีใชก้นัทัว่ไปมีหลายหลายชนิด และ
ท่ีมีขายทัว่ไปในทอ้งตลาดไดแ้ก่ ไดเอทิลีนไตรเอมีน (Diethylenetriamine: DETA)  อะตอมไฮโดรเจน
ในกลุ่มสารประกอบเอมีน (Amine Groups) ของโมเลกุลของสาร DETA จะทาํปฏิกิริยากบักลุ่ม
สารประกอบอีพอกไซดใ์นโมเลกุลของสาร DGEBA  และเม่ือปฏิกิริยาเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โมเลกุล 
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DGEBA จะเกิดการเช่ือมโยงขา้มซ่ึงกนัและกนัทาํให้เกิดโครงข่ายสามมิติข้ึน และกลายเป็นเมทริกซ์
ของอีพอกซีเรซินซ่ึงไดรั้บการบ่มแลว้ในสถานะของแขง็ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างการเช่ือมโยงขา้ม (ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์) อย่างสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 
ช่วงเวลาในการบ่ม (Curing Time) และอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน (Increased Temperature) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิด 
และปริมาณของสารท่ีใชใ้นการทาํใหแ้ขง็ตวั  สารทาํใหแ้ขง็ตวับางชนิดจะทาํงานไดดี้ในอุณหภูมิหอ้ง 
แต่สารทาํให้แขง็ตวัส่วนใหญ่สามารถทาํงานไดดี้ในอุณหภูมิท่ีสูงกว่านั้น  ในบางกรณีอาจผสมตวัเร่ง
ปฏิกิริยา (Accelerator) กบัอีพอกซีเรซินเหลว เพื่อเร่งอตัราการเกิดปฏิกิริยาและลดช่วงเวลาท่ีใชใ้นการ
บ่ม 

อุณหภูมิท่ีใชง้านสาํหรับอีพอกซีชนิด DGEBA ไม่ควรเกิน 150 องศาเซลเซียส (300 องศาฟา
เรนไฮต)์  หากตอ้งการความตา้นทานต่ออุณหภูมิท่ีสูงกวา่น้ีสามารถทาํไดโ้ดยใชอี้พอกซีซ่ึงผลิตจากโน
วาแลกส์ (Novalacs)  และไซโคลอะลิฟาติก (Cycloaliphatics) โดยอีพอกซีชนิดหลงัจะสามารถทนการ
ใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงถึง 250 องศาเซลเซียส (489 องศาฟาเรนไฮต)์  และความตา้นทานต่อความร้อนของ
อีพอกซีสามารถปรับปรุงไดโ้ดยการเพิ่มวงแหวนแอโรแมติก (Aromatic Rings) ในห่วงโซ่โมเลกุล
พื้นฐานของอีพอกซี 

ถา้ปฏิกิริยาการบ่มของอีพอกซีเรซินถูกหน่วงใหช้า้โดยตวักลางภายนอก (เช่น อุณหภูมิห้องตํ่า
เกินไป เป็นตน้) ก่อนท่ีโมเลกุลทั้งหมดจะเกิดการเช่ือมโยงกนั หรือเรียกว่า รูปแบบบีเสตจ1 (B-Stage 
Form)  เรซินในรูปแบบน้ีจะมีการเช่ือมโยงขา้มกนัอยา่งหลวมๆ (Widely Spaced Positions) แต่อยูใ่น
สภาพยงัไม่ไดบ่้ม   ความแข็ง (Hardness) ความเหนียวหนืด (Tackyness) ความไวต่อตวัทาํละลาย 
(Solvent Reactivity) ของเรซินซ่ึงอยู่ในรูปแบบบีสเตจน้ีจะข้ึนอยู่กบัระดบัของการบ่ม (Degree of 
Curing)  และทาํใหบ่้มสมบูรณ์ไดโ้ดยใหค้วามร้อนเพิ่มเติม  ดว้ยลกัษณะขา้งตน้ทาํใหว้สัดุคอมโพสิต
ชนิดพรีเพรกท่ีใชอี้พอกซีเมทริกซ์พอลิเมอร์ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นใยโครงสร้างหรือกลุ่มเส้นใยแช่ในอี
พอกซีเรซินในรูปแบบบีสเตจ สามารถทาํใหอ้ยูใ่นรูปแผน่เสริมกาํลงัเหนียว (Tacky Two-Dimensional 
Combined Reinforcement) และจดัวางในแบบหล่อ (กรณีข้ึนรูปดว้ยมือ) หรือเขา้เคร่ืองอดัความดนั
หรือเคร่ืองอดัสุญญากาศ (กรณีข้ึนรูปด้วยเคร่ือง) และตามด้วยการให้ความร้อนเพื่อทาํให้การบ่ม
สมบูรณ์ (ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงขา้ม) 

สารทาํให้แข็งตัวสําหรับอีพอกซี  อีพอกซีเรซินสามารถบ่มภายใต้อุณหภูมิในช่วงตั้ งแต่
อุณหภูมิห้องทัว่ไปจนถึง 175 องศาเซลเซียส (347 องศาฟาเรนไฮต)์  และโดยทัว่ไปมกัจะเป็นการบ่ม
ภายหลงั (Post Curing) 

                                                 
1 รูปแบบบีสเตจ (B-Stage Form) หมายถึง สถานะกลางในระหวา่งปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของวสัดุเทอร์โมเซต โดยวสัดุ
จะเกิดการอ่อนตวัเม่ือไดรั้บความร้อน มีสภาพเป็นพลาสติก และหลอมละลายไดเ้รซินแบบพรีเพรกหรือเรซินผสมก่อน 
ใชง้าน(Premix) ในสภาพก่อนการบ่มมกัจะอยูใ่นรูปแบบบีสเตจน้ี 
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เมทริกซ์พอลิเมอร์ชนิดอีพอกซีเรซินมีราคาสูงกว่าพอลิเอสเตอร์ถึงสองเท่า  เม่ือเปรียบเทียบกบั
พอลิเอสเตอร์เรซิน อีพอกซีเรซินมีสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

• ช่วงของคุณสมบติัเชิงกลและคุณสมบติัทางกายภาพสามารถผลิตไดใ้นช่วงกวา้งเน่ืองจากความ
หลากหลายของวสัดุตั้งตน้ 

• ไม่มีการแพร่กระจายของโมโนเมอร์ซ่ึงระเหยง่าย (Volatile Monomer) ระหว่างกระบวนการ
ผลิตและการบ่ม 

• มีการหดตวัตํ่าขณะบ่ม 

• ความตา้นทานต่อสารเคมีและตวัทาํละลายดีเยีย่ม 

• มีการยดึเหน่ียวท่ีดีกบัสารตวัเติม (Fillers) เสน้ใย และวสัดุฐาน 
 
 
 
 

 
รูปที ่ค1 โครงสร้างคอมโพสิตในจุลภาค (Composite Structure at Micro-Mechanical Level) 

[Composite Institute/SPI (1993)] 
(ภาคผนวก ค) 

ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.1 

เส้นใยเสริมกาํลงั 
(Reinforcing Fiber) 

วสัดุยดึเหน่ียวรอยต่อ  
(Interphase Coupling Agent) 

เมทริกซ์พอลิเมอร์เรซิน 
(Polymer Resin Matrix) 
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รูปที ่ค2 ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดสําหรับวสัดุอพีอกซีสามรูปแบบ 

[Schwarz (1992a)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.5) 

ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.2 
 

รูปท่ี ค2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงและความเครียดของเรซินชนิดต่างๆ 
อยา่งไรกต็ามการใชง้านอีพอกซีเรซินมีขอ้จาํกดับางประการดงัน้ี 

• ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัไอโซพอลิเอสเตอร์ หรือ ไวนิลเอสเตอร์ 

• ระหวา่งกระบวนการผลิตอีพอกซีตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งดีเพื่อรักษาความทนทานต่อความช้ืน
ของอีพอกซี 

• ใชเ้วลาในการบ่มค่อนขา้งยาว 

• สารทาํใหแ้ขง็ตวับางชนิดมีขอ้ควรระวงัเป็นพิเศษในการขนส่ง และเรซินและสารทาํใหแ้ขง็ตวั
สามารถทาํใหเ้กิดอาการภูมิแพไ้ด ้  

ค1.6 ขอ้ควรพิจารณาในกระบวนการผลิตเก่ียวกบัพอลิเมอร์เมทริกซ์เรซิน 
กระบวนการในการเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละส่วนไปเป็นวสัดุคอมโพสิต ตอ้งคาํนึงสองปัจจยั

หลกัไดแ้ก่ คุณสมบติัทางกายภาพของวสัดุและการปรับเปล่ียนคุณสมบติัโดยวิธีการข้ึนรูปแบบต่างๆ  
เน้ือหาในหัวขอ้น้ีจะอธิบายเก่ียวกบัหลกัการและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขนาด และ/หรือคุณลกัษณะการ
ทาํงานเฉพาะซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการเลือกปัจจยัขา้งตน้ 

มอดุลสัสูง (High Modulus) 

มอดุลสัปานกลาง (Medium Modulus) 

มอดุลสัตํ่า (Low Modulus) 

หน่
วย
แร
ง (

Str
ess

es)
 

ความเครียด (Strain), มม./มม. 
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ความสามารถในการผลิตได ้(Processability) และคุณภาพของระบบวสัดุคอมโพสิตข้ึนอยู่กบั
คุณสมบติัเฉพาะของพอลิเมอร์เมทริกซ์เป็นหลกั เช่น ความหนืด (Viscosity) จุดหลอมเหลว (Melting 
Point) และสภาพการบ่มท่ีตอ้งการสาํหรับเมทริกซ์เรซิน  การเลือกกระบวนการขึ้นรูปตอ้งพิจารณา
คุณสมบติัทางกายภาพของเมทริกซ์เรซินซ่ึงจะใชใ้นการรวมเส้นใยและการขึ้นรูปของวสัดุคอมโพสิต
ใหเ้ป็นช้ินส่วนสามมิติ  เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะทาํให้เส้นใยชุ่มอยา่งทัว่ถึงดว้ยพอลิเมอร์เมทริกซ์ซ่ึง
มีความหนืดสูง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวสัดุแบบเทอร์โมพลาสติก) ดว้ยอีพอกซีบางชนิด และระบบการ
เพิ่มความเขม้ขน้ของวสัดุคอมโพสิต (Chemically Thickened Composite Materials Systems) 

ในบางกรณีความหนืดของเมทริกซ์เรซินจะมีค่าลดลงภายใตอุ้ณหภูมิบางค่า เช่น กรณีวสัดุเทอร์
โมพลาสติก และอีพอกซีบางชนิด เป็นตน้  สาํหรับแผน่ข้ึนรูปประกอบ (Sheet Molding Compound: 
SMC) จะผสมเสน้ใยเขา้กบัเมทริกซ์ท่ีมีความหนืดตํ่า  และเพิ่มความหนืดของเมทริกซ์โดยใชป้ฏิกิริยาท่ี
ทาํใหเ้มทริกซ์เขม้ขน้ข้ึน (Chemical Thickening Reaction)  จนกระทัง่ถึงความหนืดท่ีเหมาะกบัการข้ึน
รูป (ประมาณหลายพนัปาสกาล-วินาที [ลา้นเซนติพอยส์])  ภายในระยะเวลาที่กาํหนด  เทคโนโลยี
กระบวนการผลิต เช่น การควบคุมความหนืด (Viscosity Control) และการควบคุมความเขม้ขน้ 
(Thickening Control) มีความสาํคญัสาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต การใชเ้คร่ืองมือ รวมถึง
รูปร่างและขนาดของช้ินส่วนท่ีสามารถผลิตได ้  

ค1.7 ขอ้ควรพิจารณาเก่ียวกบักาํลงัรับนํ้าหนกัในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์เมทริกซ์เรซิน 
โดยทัว่ไปภายในเมทริกซ์เรซินตอ้งมีเส้นใยในปริมาณท่ีเพียงพอ ณ ตาํแหน่งท่ีรับแรงสูง  ใน

ตาํแหน่งท่ีมีการเสริมกาํลงัดว้ยเส้นใยไม่เพียงพอจะทาํให้เมทริกซ์เรซินจะหดตวัอยา่งรุนแรง และเกิด
รอยร้าว หรือไม่สามารถรับแรงกระทาํได ้ ตวัเติมบางชนิดโดยเฉพาะท่ีมีอตัราส่วนลกัษณะ (Aspect 
Ratio) สูง สามารถผสมเขา้ไปในเมทริกซ์พอลิเมอร์เรซินเพื่อเพิ่มการเสริมกาํลงัใหเ้มทริกซ์   ดงันั้นการ
ใชต้วัเติมสามารถช่วยลดสัดส่วนโดยปริมาตรสาํหรับเส้นใยท่ีใชเ้พื่อรับแรง  อยา่งไรก็ตามการผสมตวั
เติมเฉพาะตาํแหน่งทาํไดย้ากจึงตอ้งเป็นประเมินร่วมกนัระหวา่งผูอ้อกแบบและผูผ้ลิต 

ปัจจยัท่ีมีผลอีกประการ ไดแ้ก่ ความหนืดของเมทริกซ์พอลิเมอร์   เส้นใยเสริมกาํลงัจะตอ้งชุ่มไป
ดว้ยเมทริกซ์พอลิเมอร์ เพื่อประกนัว่าจะทาํให้เกิดการเช่ือมต่อและถ่ายแรงอยา่งมีประสิทธิผล  พอลิเม
อร์ชนิดเทอร์โมเซตสําหรับการใช้งานทั่วไปจะมีความหนืดตํ่า หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
กระบวนการผลิตท่ีใช ้ กระบวนการผลิตท่ีใชส้าํหรับพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติกซ่ึงมีความหนืดสูง
ยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันาตน้แบบ 

ค1.8 เสน้ใยเสริมกาํลงัสาํหรับวสัดุคอมโพสิต (Reinforcing Fibers for Structural Composites) 
เส้นใยหลกัท่ีใชก้นัในทอ้งตลาดสําหรับงานดา้นวิศวกรรมโยธาซ่ึงรวมถึงคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมกาํลงัดว้ยวสัดุคอมโพสิต ไดแ้ก่ เสน้ใยแกว้ เสน้ใยคาร์บอน และเส้นใยอะรามิด  รูปแบบของวสัดุ
คอมโพสิตเสริมเส้นใยท่ีใช้กันมากในงานโครงสร้างมักจะเป็นแบบแผ่นเสริมกําลัง (Laminate)   
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แผน่เสริมกาํลงัทาํข้ึนโดยการเรียงซอ้นของเส้นใย และเมทริกซ์ชั้นบางๆ หลายชั้นรวมกนัจนไดค้วาม
หนาท่ีตอ้งการ   การควบคุมทิศทางการเรียงตวัของเส้นใย (Fiber Orientation) ในแต่ละชั้นและลาํดบั
ของการเรียงซอ้นชั้นต่างๆ จะทาํใหไ้ดคุ้ณสมบติัเชิงกลและคุณสมบติัทางกายภาพตามที่ตอ้งการ 

วสัดุคอมโพสิตจะเป็นส่วนผสมระหว่างวสัดุสองชนิดหรือมากกว่าซ่ึงมีการแยกกันได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถระบุขอบเขตของวสัดุแต่ละชนิดได  ้ วสัดุจะถูกผสมเขา้ดว้ยกนั และจุดสัมผสั
ระหว่างวสัดุ เช่น ผิวสัมผสัระหว่างเส้นใยกบัเมทริกซ์ มกัจะมีการปรับสภาพผิวด้วยสารเช่ือมต่อ 
(Coupling Agent) เพื่อปรับปรุงแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเสน้ใยกบัเมทริกซ์ และสมรรถนะดา้นอ่ืนๆ 

สมรรถนะของวสัดุคอมโพสิต ข้ึนอยู่กบั วสัดุท่ีใช้ การจดัเรียงเส้นใยหลกัท่ีใช้ในการรับแรง  
และอนัตรกิริยา (Interaction) ระหว่างวสัดุท่ีใช ้ ปัจจยัหลกัท่ีกระทบต่อสมรรถนะของวสัดุคอมโพสิต
เสริมเส้นใย ไดแ้ก่ ทิศทางการเรียงตวัของเส้นใย (Fiber Orientation) ความยาว รูปร่างและอตัรา
ส่วนผสมของเส้นใย  คุณสมบติัเชิงกลของเมทริกซ์เรซิน  และแรงยึดเหน่ียวระหว่างเส้นใยและเมท
ริกซ์ 

การจดัเรียงเส้นใยทิศทางเดียว (Unidirectional or One-Dimensional Fiber Arrangement)  จะทาํ
ใหว้สัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยมีคุณสมบติัแบบแอนไอโซทรอปิก  ทิศทางการเรียงตวัของเส้นใยจะทาํ
ใหเ้กิดกาํลงัรับนํ้าหนกัและมอดุลสัสูงสุดในทิศทางตามแกนของเสน้ใย  การจดัเรียงเส้นใยแบบระนาบ 
(Planar Arrangement)  เป็นการจดัเรียงเส้นใยสองมิติและมีกาํลงัรับนํ้ าหนกัแตกต่างกนัในทุกทิศทาง
เทียบกบัทิศทางการเรียงตวัของเสน้ใย  การเรียงเสน้ใยแบบสามมิติจะทาํใหว้สัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย
มีคุณสมบติัแบบไอโซทรอปิกแต่กาํลงัรับนํ้าหนกัจะนอ้ยกว่าการจดัเรียงเส้นใยทิศทางเดียว  คุณสมบติั
เชิงกลในแต่ละทิศทางจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัอตัราส่วนโดยปริมาตรของเส้นใยท่ีจดัเรียงตวัใน
ทิศทางท่ีพิจารณาดงัแสดงในรูปท่ี ค3 
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รูปที ่ค3  ความสัมพนัธ์ระหว่างกาํลงัรับนํา้หนักและทศิทางการเรียงตวัของเส้นใย 

[Schwarz (1992b)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.8 ) 

ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.3 

 
ค1.8.1 ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัเสน้ใย  

คุณสมบติัของวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยข้ึนอยูก่บัทิศทางในการวดัเทียบกบัทิศทางการ
วางตวัของเส้นใย  กาํลงัรับแรงดึงและมอดุลสัแรงดึงของแผ่นเสริมกาํลงัชนิดเส้นใยทิศทาง
เดียว (Unidirectionally Reinforced Laminate) จะมีค่าสูงสุดเม่ือตรวจวดัในทิศทางตามยาวของ
เส้นใย  ในกรณีตรวจวดัในทิศทางอ่ืนคุณสมบติัดงักล่าวจะมีค่าลดลง  และสาํหรับคุณสมบติั
เชิงกลและคุณสมบติัทางกายภาพอื่นๆ จะข้ึนอยู่กบัทิศทางการตรวจวดัเช่นเดียวกบักาํลงัรับ
แรงดึงและมอดุลสั  

เหลก็จะมีจุดคลาก (Yielding) และเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างแบบพลาสติก หรือมีความ
เหนียวภายใตแ้รงกระทาํ  สําหรับวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยโดยส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์
ระหว่างหน่วยแรงดึงและความเครียดเป็นแบบเชิงเส้นในช่วงอิลาสติก  ความไม่เป็นเน้ือ
เดียวกนั (Heterogenious Nature) ของวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจะทาํใหเ้กิดกลไกสาํหรับ
การดูดซบัพลงังานไดสู้งกว่าในระดบัไมโครสเกล (Micro Scale) เม่ือเทียบกบักระบวนการ

ปริมาตรเส้นใย  
(Volume of Fibers) 
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(Bidirectional) 

ไอโซทรอปิกเสมือน 
(Pseudoisotropic) 

ทิศทางเดียว 
(Unidirectional) 
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คลากของเหลก็ (Metallic Yielding Process)   แผน่เสริมกาํลงัคอมโพสิตจะเกิดการเส่ือมสภาพ
อยา่งค่อยเป็นค่อยไปโดยข้ึนอยูก่บัชนิดและความรุนแรงของแรงกระทาํภายนอก 

วสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยหลายชนิดจะมีค่าความหน่วงสูง (High Damping)  ลกัษณะ
เช่นน้ีทาํให้เพิ่มการดูดซับพลังงานสั่นไหว และลดการถ่ายแรงกระทาํสู่อาคารข้างเคียง 
พฤติกรรมดา้นน้ีของวสัดุคอมโพสิตจะมีความสําคญักบัโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา (เช่น 
สะพาน ทางหลวง เป็นตน้) ซ่ึงจะอยู่ภายใตน้ํ้ าหนักบรรทุกชัว่คราวและมีช่วงเวลาท่ีรับแรง
กระทาํสั้นกวา่กรณีรับนํ้าหนกับรรทุกแบบคงท่ี (Sustained Excessive Loading) 

ค1.8.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมทริกซ์พอลิเมอร์และเสน้ใยเสริมกาํลงั 
เมทริกซ์จะทําหน้าท่ี เป็นแบบและป้องกันเส้นใยจากสภาวะแวดล้อมภายนอก  

สมรรถนะทางเคมี สมรรถนะทางดา้นอุณหภูมิ และสมรรถนะทางไฟฟ้า ข้ึนอยู่กบัชนิดของ
เมทริกซ์เรซินท่ีเลือกใชง้าน  แต่เมทริกซ์เรซินยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ทาํหนา้ท่ีรักษาตาํแหน่ง
ของเส้นใย  และในขณะรับนํ้ าหนกัเมทริกซ์เรซินจะเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างและกระจาย
หน่วยแรงเขา้ไปสู่เส้นใยซ่ึงมีมอดุลสัสูงกว่า  โดยทัว่ไปเมทริกซ์จะมีการยืดตวัท่ีจุดแตกหัก 
(Breaking Point) มากกว่าเส้นใย  ทั้งน้ีเมทริกซ์ไม่ควรเกิดการหดตวัมากนกัในขณะบ่มเพื่อ
หลีกเล่ียงความเครียดภายในเสน้ใยเสริมกาํลงั 

ถา้ผูอ้อกแบบมีความตอ้งการวสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัแอนไอโซทรอปิก อาจพิจารณาเลือกใช้
ทิศทางการเรียงเส้นใยและรูปแบบการวางเส้นใยแบบทิศทางเดียวท่ีเหมาะสม  หากมีความ
ตอ้งการต่างไปจากน้ีอาจจาํเป็นตอ้งพิจารณาเลือกหนา้ตดัให้เหมาะสม ทั้งน้ีจะทาํไดใ้นขนาด
จาํกดัในกรณีท่ีไม่เสริมเส้นใยในทิศทางแกนสั้น หรือกรณีท่ีไม่มีการจดัเรียงเส้นใยใหม่  การ
เสริมเส้นใยในทิศทางแกนสั้ นหรือการจัดเรียงเส้นใยใหม่จะลดความสามารถในการรับ
นํ้ าหนักของช้ินส่วนท่ีข้ึนรูปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ และมีผลกระทบต่อความคุม้ค่าในการใช้
งาน  ทั้งน้ีสาํหรับช้ินส่วนท่ีมีความซบัซอ้นอาจตอ้งจดัเรียงเสน้ใยสั้นเพิ่มเติมเพื่อเสริมกาํลงัให้
ข้ึนรูปเป็นสามมิติได้อย่างมีประสิทธิผล  ซ่ึงจะทาํให้วสัดุมีคุณสมบัติแบบควอไซไอโซ
ทรอปิก (Quasi-Isotropic)  ทิศทางการเรียงตวัของเส้นใยจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแบบแอน
ไอโซทรอปิกดงัแสดงในรูปท่ี ค4 
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รูปที ่ค4  การเรียงตัวของเส้นใยแบบต่างๆ ในการสร้างแผ่นเส้นใยเสริมกาํลงั 

[Schwarz (1992c)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.8.2) 

ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.4 
 

ค1.8.3 ผลกระทบของความยาวเสน้ใยต่อคุณสมบติัของแผน่เสริมกาํลงั 
ตาํแหน่งการวางเส้นใยมีผลมาจากทั้งกรณีเส้นใยต่อเน่ือง (Continuous Fibers) และเส้นใยสั้น 
(Short Fibers)   นอกจากท่ีกล่าวไปขา้งตน้โดยนยัทางโครงสร้างผูอ้อกแบบอาจพบขอ้จาํกดั
ของช้ินส่วนหรือขอ้จาํกดัในกระบวนการผลิต และอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงขนาดหน้าตดั
หรือรูปร่างของหนา้ตดัวสัดุคอมโพสิต  นอกจากน้ีความหลากหลายของผูผ้ลิตเส้นใยต่อเน่ือง
อาจทาํให้เป็นไปไม่ไดท่ี้จะควบคุมเส้นใยให้มีหน่วยแรงเท่าๆกนัตลอดความยาวขณะขึ้นรูป
ช้ินส่วนโดยท่ีไม่ใชม้าตรการอ่ืนเป็นพิเศษ 

ค1.8.4 การยดึเหน่ียวบริเวณรอยต่อ 
วสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยมีความตา้นทานต่อหน่วยแรงสูงกว่าวสัดุตั้งตน้เดิมเน่ืองจากเมท
ริกซ์และเส้นใยจะมีการกระจายหน่วยแรงภายใตแ้รงกระทาํภายนอก  การกระจายของหน่วย
แรงในโครงสร้างคอมโพสิต ข้ึนอยูก่บั ธรรมชาติและประสิทธิผลของแรงยดึเหน่ียว  อาจตอ้ง
พิจารณาถึงกระบวนการทางเคมีและเชิงกลท่ีใชง้านไดก้บัสภาพทางโครงสร้างท่ีกาํหนด  สาร
เช่ือมต่ออาจใชเ้พื่อปรับปรุงแรงยดึเหน่ียวทางเคมีระหว่างเส้นใยเสริมกาํลงัและเมทริกซ์  ทั้งน้ี

กรณีทศิทางเดยีว (Unidirectional) กรณีเส้นใยช้ันไขว้กึง่ไอโซทรอปิก 
(Crossplied Quasi-Isotropic) 
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รอยต่อระหวา่งเสน้ใยกบัเมทริกซ์มกัจะเป็นการถ่ายแรงเฉือนเม่ือวสัดุคอมโพสิตอยูภ่ายใตแ้รง
กระทาํ 

ค1.8.5 ขอ้พิจารณาในการออกแบบ 
การออกแบบโครงสร้างและช้ินส่วนคอมโพสิตเสริมเส้นใยไม่สามารถทาํเป็นตวัอย่าง

สาํเร็จรูปไดถึ้งแมว้า่ไดท้าํการวิเคราะห์หน่วยแรง (Classical Stress Analysis) และวิเคราะห์ไฟ
ไนทเ์อลิเมนท ์(Finite Element Analysis)  เน่ืองจากวสัดุเหล่าน้ีมีราคาสูงเม่ือเทียบตามนํ้ าหนกั  
อยา่งไรก็ตามมกัมีราคาไม่ต่างจากวสัดุอ่ืนมากนกัเม่ือเทียบตามกาํลงัรับนํ้ าหนกัท่ีรับได ้(เช่น 
บาทต่อหน่ึงหน่วยกาํลงัรับนํ้ าหนกัท่ีรับได)้  มอดุลสัของวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจะตํ่ากว่า
วัสดุท่ีใช้กันทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญยกเว้นกรณีเส้นใยคาร์บอนชนิดมอดุลัสสูง ดังนั้ น
ผูอ้อกแบบควรตอ้งคาํนึงถึงรูปร่าง การคดัเลือกเส้นใย  การวางเส้นใย  หรือการผสมกบัเส้นใย
อ่ืนๆ ในการออกแบบดว้ย 

ขอ้ควรพิจารณาสาํหรับการออกแบบโดยทัว่ไปมีรายละเอียดดงัน้ี 

• วสัดุคอมโพสิตมีคุณสมบติัแบบแอนไอโซทรอปิก และสามารถจดัวางทิศทางใหต้รงตาม
ทิศทางการรับนํ้าหนกัท่ีตอ้งการได ้

• การออกแบบมีอิสระค่อนขา้งมาก มีความหลากหลายของความหนาและรูปร่างของช้ิน
ส่วนประกอบซ่ึงสามารถขึ้นรูปใหเ้ป็นช้ินส่วนตามท่ีตอ้งการ 

• เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการออกแบบทัว่ไป  วสัดุคอมโพสิตมีกาํลงัรับแรงดึงสูงมาก  (กาํลงั
ของเส้นใย) แต่มีสติฟเนสค่อนข้างตํ่ ายกเว ้นในกรณีเสริมเส้นใยคาร์บอน  ดังนั้ น
ผูอ้อกแบบตอ้งคาํนึงถึงผลของแรงกระแทกและความเปราะของระบบ 
ตารางท่ี ค4 และ ค5 ระบุขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่งตวัอยา่งวสัดุคอมโพสิตเสริมเสน้ใยกบั

โลหะบางชนิดเพื่อการพิจารณา 
ขอ้ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการออกแบบมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

• ออกแบบใหมี้สติฟเนส (Stiffness) มากท่ีสุดโดยใชป้ริมาณวสัดุนอ้ยท่ีสุด 

• ใชป้ระโยชน์จากคุณสมบติัแบบแอนไอโซทรอปิกของวสัดุและทิศทางการวางตวัของเส้น
ใย แต่ตอ้งระมดัระวงัใหก้ระบวนการผลิตเขา้กนัไดก้บัวสัดุท่ีออกแบบ 

• ใชป้ระโยชน์จากขอบเขตสูงสุดของความเครียดของแผน่เสริมกาํลงั  การยืดตวัของเรซิน
เป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกเมทริกซ์เรซินสาํหรับช้ินส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่  อยา่งไรก็
ตามตอ้งระวงัผลกระทบเน่ืองจากรอยร้าวจากหน่วยแรง และการกดักร่อนทางเคมีหรือ
โดยสภาวะแวดลอ้ม ซ่ึงอาจลดสมรรถนะในระยะยาว และอาจจาํเป็นตอ้งออกแบบโดย
เผือ่ความปลอดภยัมากข้ึน  เพื่อใหร้ะบบสามารถทนต่อผลกระทบจากการคืบ (Creep) การ
แตกร้าว การบ่ม (Aging) และสารละลายท่ีเป็นอนัตราย (Deleterious Solution) เป็นตน้ 
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• ตอ้งพิจารณาคุณสมบติัดา้นการคืบ และความลา้ (Fatique) ของแผ่นเสริมกาํลงัภายใต้
นํ้ าหนกับรรทุกคงท่ีและนํ้าหนกับรรทุกแบบไม่ต่อเน่ือง (Intermittent Loads) 

• การพฒันาวสัดุให้มีคุณสมบติัท่ียอมรับได ้เมทริกซ์ควรจะสามารถรับความเครียดไดสู้ง
กวา่เสน้ใยเสริมกาํลงั 

• พลงังานท่ีสะสมไวท่ี้จุดแตกหัก (Energy Stored at Failure) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใตก้ราฟ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดและหน่วยแรง ควรจะมีค่ามากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเหนียวของคอมโพสิต (Toughness) 

 
ดงัรายละเอียดขา้งตน้ ไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดและหน่วยแรงสาํหรับ

เส้นใย ตอ้งพิจารณาเส้นใยแต่ละชนิดให้เหมาะสมกบังานทางวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อให้มี
ระยะยืด และความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดและหน่วยแรงตามท่ีตอ้งการ รูปท่ี ค5 แสดง
ช่วงของคุณสมบติัต่างๆ ของวสัดุ 
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รูปที ่ค5  พฤตกิรรมระหว่างหน่วยแรงและความเครียดภายใต้แรงดงึของวสัดุเสริมกาํลงัต่างๆ 

[Gerritse and Schurhoff] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.8.5, ค1.9.4) 
ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.5 
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ความเครียด (Strain), ร้อยละ หมายเหตุ:   
1. Carbon HM หมายถึง เส้นใยคาร์บอนมอดุลสัสูง 
2. Carbon HS หมายถึง เส้นใยคาร์บอนกาํลงัสูง 
3. Aramid HM หมายถึง เส้นใยอะรามิดมอดุลสัสูง 
4. Aramid IM หมายถึง เส้นใยอะรามิดมอดุลสัปานกลาง 
5. Glass หมายถึง เส้นใยแกว้ แบ่งเป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ E-Glass, AR-Glass และ S-Glass 
6. Prestressing Steel หมายถึง ลวดอดัแรง 
7. Reinforcing Steel หมายถึง เหลก็เสริมโครงสร้าง 
8. Polypropylene หมายถึง พอลิเมอร์ชนิดพอลิโพรพิลีน 
9. Nylon หมายถึง พอลิเมอร์ชนิดไนลอน 
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ตารางที ่ค4 การเปรียบเทยีบคุณสมบัตขิองอพีอกซีเสริมเส้นใย (Reinforced Epoxy)  
กบัโลหะบางชนิด [From Mayo (1987)] 

(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.8.5) 

วสัดุ 

ความ
หนาแน่น 
(กรัม/ลบ.
ซม.) 

กาํลงัรับนํา้หนักทศิทางเดยีว มอดุลสัแรงดึงในทศิทางเดยีว 

กาํลงัรับแรงดึง 
เมกาปาสกาล 

(กโิลปอนด์/ตร.นิว้) 

กาํลงัรับแรงอดั 
เมกาปาสกาล 

(กโิลปอนด์/ตร.นิว้) 

กกิะปาส
กาล 

(103 กโิล
ปอนด์/ตร.นิว้) 

เสริมเส้นใยคาร์บอน 
AS-4 

1.55 1482 (215) 1227 (178) 145 (21.0) 

เสริมเส้นใยคาร์บอน 
HMS 

1.63 1276 (185) 1020 (148) 207 (30.0) 

เสริมเส้นใยแกว้  
S-GlassTM 

1.99 1751 (254) 496 (72) 59 (8.6) 

เสริมเส้นใยแกว้  
E-Glass 

1.99 1103 (169) 490 (71) 52 (7.6) 

เสริมเส้นใยอะรามิด 
(Aramid) 

1.38 1310 (190) 290 (42) 83 (12.0) 

อลมิูนมั (7175-T6) 2.76 572 (83) 69 (10.0) 
ไทเทเนียม (6A1-4V) 4.42 1103 (160) 114 (16.5) 
เหลก็ (4130) 8.0 1241-1379 (180-220) 207 (30.0) 

 

ตารางที ่ค5 การเปรียบเทยีบความหนาและนํา้หนักสําหรับวสัดุทีมี่กาํลงัเทยีบเท่ากนั  
[From Parklyn (1971)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.8.5) 

วสัดุ 
กรณีกาํลงัรับแรงดงึเท่ากนั กรณีความหนาเท่ากนั 

กรณีสตฟิเนส 
ด้านแรงดดัเท่ากนั 

ความหนา นํา้หนัก ความหนา นํา้หนัก ความหนา นํา้หนัก 
เหลก็กลา้ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
อลุมินมั 1.8 0.3 3.0 1.1 1.5 0.5 
GFRP1 2.4 0.07 25 5.0 3.0 0.6 
GFPR2 0.3 0.1 6.8 1.5 1.9 0.5 

หมายเหตุ: 1) วสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยแกว้ กรณีทิศทางการเรียงตวัของเส้นใยแบบสุ่ม 
 2)  วสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยแกว้ กรณีทิศทางการเรียงตวัของเส้นใยทิศทางเดียว 
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ค1.9 เสน้ใยแกว้ (Glass Fibers) 
เสน้ใยแกว้เป็นเสน้ใยท่ีใชง้านกนัในดา้นวิศวกรรมโยธาเน่ืองจากความเหมาะสมในดา้นราคาและ

กาํลงัรับนํ้าหนกัท่ีตอ้งการ เสน้ใยแกว้ท่ีมีขายในทอ้งตลาดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น   

• รูปแบบ E-Glass (Electrical Grade) มีใชง้านกนัในกรณีทัว่ไปสาํหรับการเสริมกาํลงัดว้ยวสัดุคอม
โพสิต 

• รูปแบบ High Strength S-2® Glass และ ECR-Glass ซ่ึงปรับปรุงมาจากรูปแบบ E-Glass ใหท้นต่อ
กรด 

• รูปแบบอ่ืนๆ เช่น AR R และ Te 
อาจมีการผสมเส้นใยชนิดอ่ืนๆ รวมถึงเส้นใยคาร์บอนและเส้นใยอะรามิด เขา้กบัเส้นใยแก้ว 

เพื่อให้มีกาํลงัรับนํ้ าหนกัและมอดุลสัมากข้ึน ถึงแมจ้ะมีราคาสูงข้ึนก็ตาม  คุณสมบติัของเส้นใยเสริม
กาํลงัสมรรถนะสูงทัว่ไปมีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี ค6 

 
ตารางที ่ค6 การเปรียบเทยีบคุณสมบัตขิองเส้นใย 

[สแตรนด์แช่ในเรซิน (Impregnated Strand1) ตามมาตรฐาน ASTM D2343)] 
[From Owens Corning Corp. (1993)] 

(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.9) 

ชนิดของเส้นใย 
ความ

ถ่วงจําเพาะ 

กาํลงัรับแรงดึง มอดุลสัแรงดึง 

เมกาปาสกาล กโิลปอนด์/ตร.นิว้ กกิะปาสกาล (103 กโิลปอนด์/ตร.นิว้) 

เส้นใยแกว้ E-Glass 2.58 2689 390 72.4 10.5 
เส้นใยแกว้ S-2-Glass®  2.48 4280 620 86.0 13.0 
เส้นใยแกว้ ECR-Glass 2.62 3625 525 72.5 10.5 
เส้นใยอะรามิด  
K-49 Aramid 

1.44 3620 525 131.0 19.0 

เส้นใยคาร์บอน  
AS4 Carbon 

1.80 3790 550 234.0 34.0 

 

                                                 
1 สแตรนด ์(Strand) หมายถึง กลุ่มของเส้นใย (Bundle of Filament) ซ่ึงยดึเหน่ียวกนัดว้ยวธีิการปรับปรุงผวิ (Sizing)  
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ค1.9.1 ส่วนประกอบทางเคมี 
เส้นใยแก้วผลิตข้ึนจากส่วนประกอบแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่  ค7 โดยการ

ปรับเปล่ียนส่วนประกอบทางเคมี จะทาํให้ได้คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพตามที่
ตอ้งการ 
(1) เสน้ใยแกว้ชนิด E-Glass 

เป็นกลุ่มของสารประกอบชนิดแคลเซียมอลูุมินาซิลิเกต (Calcium-Alumina-Silicate 
Glass) ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัท่ีตารางท่ี ค7 และมกัใชส้าํหรับการข้ึนรูปทัว่ไป และงาน
เก่ียวกบัไฟฟ้า   เสน้ใยแกว้ชนิด E-Glass มีใชก้นัทัว่ไปคิดเป็นประมาณร้อย 80 ถึง 90 ของ
ผลิตภณัฑ์เส้นใยแกว้ เส้นใยแกว้ชนิด E-Glass ท่ีปรับปรุงไม่ให้มีสารโบรอน เรียกว่า 
ECR-Glass ซ่ึงจะมีความทนทานต่อการกดักร่อนดว้ยกรดส่วนใหญ่ 

(2) เสน้ใยแกว้ชนิด S-Glass 
เป็นกลุ่มของสารประกอบชนิดแมกนีเซียมอลูมิโนซิลิเกต (Magnesium Alumino Silicate 
Formulation) ซ่ึงมีกาํลงัรับนํ้ าหนกัสูง และมีสมรรถนะท่ีดีภายใตค้วามร้อนสูง   เส้นใย
แกว้ชนิด S-Glass หรือ S2-Glass มีส่วนประกอบเหมือนกนัแต่มีการปรับปรุงผวิต่างกนั  
เส้นใยแกว้ชนิด S-Glass เป็นชนิดท่ีมีราคาสูงท่ีสุดในเส้นใยแกว้ดว้ยกนั  และผลิตข้ึน
ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพและการสุ่มตวัอย่างโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด
ทางการทหาร 

(3) เสน้ใยแกว้ชนิด C-Glass 
ใช้สารประกอบโซดาไลม์โบโรซิลิเกต (Soda-Lime-Borosilicate) เพื่อช่วยสร้าง
เสถียรภาพเชิงเคมีต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีการกดักร่อน  และมกัใชก้บัวสัดุคอมโพสิตซ่ึง
ตอ้งสมัผสัหรือกกัเกบ็วสัดุท่ีเป็นกรดเพื่อตา้นทานการกดักร่อนในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางที ่ค7 สัดส่วนของส่วนประกอบ (ร้อยละ) ของเส้นใยแก้วแต่ละชนิดตามท้องตลาด 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.9.1) 

หน่วย: ร้อยละโดยนํ้าหนกั      

ส่วนประกอบ 
ชนิดของเส้นใยแก้ว 

E-Glass S-Glass C-Glass 

ซิลิกอนไดออกไซด ์(Silicon Oxide) 52-56 65 64-68 
อลุูมินมัออกไซด ์(Aluminum Oxide) 12-16 25 3-5 
บอริกออกไซด ์(Boric Oxide) 5-10 - 4-6 
โซเดียมออกไซด์  และโพแทสเซียมออกไซด ์
(Sodium Oxide and Potassium Oxide) 

0-2 - 7-10 

แมกนีเซียมออกไซด ์(Magnisium Oxide) 0-5 10 2-4 
แคลเซียมออกไซด ์(Calcium Oxide) 16-25 - 11-25 
แบเรียมออกไซด ์(Barium Oxide) - - 0-1 
ซิงคอ์อกไซด ์(Zinc Oxide) - - - 
ไทเทเนียมออกไซด ์(Titanium Oxide) 0-1.5 - - 
เซอร์โคเนียมออกไซด ์(Zirconium Oxide) - - - 
ไอออนออกไซด ์(Iron Oxide) 0-0.8 - 0-0.8 
เหลก็ (Iron) 0-1 - - 

 
ค1.9.2 รูปแบบของเสน้ใยแกว้สาํหรับเสริมกาํลงั 

วสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยแกว้ประกอบไปดว้ยเส้นใยซ่ึงมีความยาวเกินกว่าขนาดหน้า
ตดั (อตัราส่วนลกัษณะ (Aspect Ratio) มากกว่า 10:1)  เส้นใยแกว้ท่ีมีความยาวมากท่ีสุดท่ีมีใน
ทอ้งตลาดเป็นชนิด T ซ่ึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 22.86 ถึง 24.12 ไมครอน 
รูปแบบของเสน้ใยแกว้ท่ีมีในทอ้งตลาดมีดงัต่อไปน้ี 
(1) เชือกเส้นใย (Roving) เป็นเส้นใยต่อเน่ืองท่ีใช้กนัในทอ้งตลาด ทาํข้ึนจากกลุ่มของ 

สแตรนด ์(Strand) สองชุดข้ึนไป โดยวิธีการดึงข้ึนรูปโดยตรง (Direct-Pull Roving) และ
ข้ึนรูปคร้ังเดียวตลอดความยาว  เชือกเส้นใยจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสมํ่าเสมอ และขจดั 
แคทีนารี (Catenary)1 ของสแตรนดซ่ึ์งเกิดข้ึนจากแรงดึงท่ีไม่เท่ากนัระหว่างสแตรนดแ์ต่
ละเสน้ ตวัอยา่งเชือกเสน้ใยแสดงดงัรูปท่ี ค6 

                                                 
1 แคทีนารี (Catenary) เป็นการหยอ่นของโซ่ หรือ เชือก หรือเคเบิล ท่ีปลายทั้งสองดา้นยดึไว ้โดยผลของแรงโนม้ถ่วง 
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(2) ผืนเส้นใย (Woven Roving) เป็นผลิตภณัฑเ์ช่นเดียวกบัเชือกเส้นใยซ่ึงทอเป็นผืนโดยมี
ทิศทางของการเรียงตวัของเสน้ใยต่างๆ กนัตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศา ไดแ้ก่ 0 องศา +45 องศา -
45 องศา และทิศทางอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บักระบวนการผลิตของผูผ้ลิต  วสัดุเหล่าน้ีจะขายในรูป
นํ้ าหนกัต่อพื้นท่ี  โดยทัว่ไปจะมีนํ้ าหนกัต่อพื้นท่ีประมาณ 610.3 กรัมต่อตารางเมตร และ 
813.7 กรัมต่อตารางเมตร  ตวัอยา่งผนืเสน้ใยแสดงดงัรูปท่ี ค7 

(3) แผน่เส้นใย (Mats) เป็นสแตรนดซ่ึ์งตดัเป็นเส้นสั้นๆ ข้ึนรูปเป็นระนาบโดยมีทิศทางการ
วางตวัแบบสุ่ม (Two-Dimensional Random Array) สแตรนดจ์ะถูกลาํเลียงผา่นสายพาน
และผา่นบริเวณท่ีผสมเขา้กบัเรซินชนิดเทอร์โมเซต และให้ความร้อนกบัเรซินเพื่อให้ยึด
แผน่เส้นใยเขา้ดว้ยกนั หลงัจากนั้นเรซินยึดเหน่ียวซ่ึงผสมในเมทริกซ์พอลิเอสเตอร์ หรือ
เมทริกซ์ไวนิลเอสเตอร์ จะทาํใหแ้ผน่เสน้ใยข้ึนรูปไดต้ามท่ีตอ้งการ ดงัรูปท่ี ค8   

(4) แบบผสม (Combined Products)  อาจผลิตโดยการผสานผืนเส้นใยซ่ึงตดัเป็นช้ินๆ เขา้
ดว้ยกนัโดยวิธีการต่างๆ เช่น การยึดเหน่ียวเส้นใยเสริมกาํลงัสองช้ินเขา้ดว้ยกนัดว้ยเรซิน
ชนิดเทอร์โมเซตเช่นเดียวกบัการผลิตผืนเส้นใย (Mats) หรือการเรียงเชือกเส้นใยซ่ึงตดั
เป็นช้ินสั้ นๆ ลงไปบนผืนเส้นใยและเย็บเขา้ด้วยกันเพื่อยึดให้เส้นใยให้แน่น เป็นตน้  
ผลิตภณัฑแ์บบผสมจะมีความหลายหลายของผลิตภณัฑม์าก 

(5)  ผา้เสน้ใย (Cloth) ผา้เสริมกาํลงัดว้ยเส้นใยผลิตข้ึนโดยมีหลายแบบซ่ึงกาํหนดโดยนํ้ าหนกั
ต่อพื้นท่ี   ผ้าเส้นใยผลิตข้ึนจากสแตรนด์ต่อเน่ืองบิดรวมกัน  และนําไปทอเป็นผ้า
เช่นเดียวกบักระบวนการผลิตส่ิงทอทัว่ไป ตวัอยา่งผา้เสน้ใยแสดงดงัรูปท่ี ค9 

 
เส้นใยเสริมกาํลงัวสัดุคอมโพสิตทุกชนิดรวมทั้งเส้นใยแกว้มีคุณสมบติัแบบแอนไอ-โซ

ทรอปิกตามความยาว  เทคนิคการวางเสน้ใยและรูปแบบของการวางเส้นใยเพื่อใหว้สัดุคอมโพ
สิตมีสมรรถนะแบบควอไซไอโซทรอปิกในระดบัท่ีตอ้งการ  เสน้ใยแกว้และเสน้ใยคอมโพสิต
อ่ืนๆ มีการผลิตโดยการไขว ้(Braiding)1 การกระแทกดว้ยเขม็ (Needle Punching) การเยบ็ 
(Stitching) การถกั (Knitting) การยึดเหน่ียว (Bonding) แบบหลายแกน (Multi-Axial) และ
แบบหลายชั้น (Multi-Ply)  

 
 

                                                 
1 การไขว ้(Braiding) หมายถึง การไขวก้นัของเส้นใยในลกัษณะรวมเป็นกลุ่ม และเชือกไขว ้(Braided String or Rope) 
หมายถึง เชือกซ่ึงทาํเส้นใยต่อเน่ืองหรือสแตรนดต่์อเน่ืองโดยการไขว ้ 
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รูปที ่ค6  เชือกเส้นใยแก้ว (Glass Fiber Roving)  

[Owens-Coring Fiberglass Corporation (1995)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.9.2 (1)) 
ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.6 

 
รูปที ่ค7  ผนืเส้นใยแก้ว (Glass Fiber Woven Roving)  

[Owens-Coring Fiberglass Corporation (1995)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.9.2(2)) 
ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.7 
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รูปที ่ค8  แผ่นเส้นใยแก้ว (Glass Fiber Chopped Strand Mat)  

[Owens-Coring Fiberglass Corporation (1995)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.9.2 (3)) 
ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.8 

 
รูปที ่ค9  ผ้าเส้นใยแก้วขณะทอและตรวจสอบ (Glass Fiber Cloth)  

[Clark-Schwebel, Inc. (1995)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.9.2 (5)) 
ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.9 
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ค1.9.3 ขอ้พิจารณาอ่ืนเก่ียวกบัเสน้ใยแกว้ 
เส้นใยแกว้มีผิวท่ีไวและดูดซึมนํ้ า (Hydrophilic) และมีความเสียหายไดง่้ายขณะขนส่ง 

ควรเคลือบผิวทันทีหลังจากกระบวนการเรียงตัวเส้นใย การปรับปรุงผิวเส้นใย (Sizing 
Solution)1 ซ่ึงประกอบดว้ยสารสร้างฟิลม์เคลือบ (Film Former) และสารเพิ่มความยึดเหน่ียว 
(Adhesion Promoter) สารเพิ่มความยึดเหน่ียวมกัจะเป็นสารประกอบอินทรียช์นิดออแกโน
ฟังกช์นันลั (Organo-Functional Silanes) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสาน 

สารสร้างฟิล์มเคลือบจะทาํให้ทาํงานไดง่้ายข้ึนและปั้องกนัความช้ืน  สารเพิ่มความยึด
เหน่ียวจะช่วยปรับปรุงการเช่ือมประสานระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์พอลิเมอร์เรซิน  ผูผ้ลิต
เส้นใยจะมีสารเพิ่มความยึดเหน่ียว และสารสร้างฟิลม์เคลือบผิว แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัเรซิ
นเมทริกซ์ และกระบวนการผลิต 

ค1.9.4 พฤติกรรมของเสน้ใยแกว้ภายใตแ้รงกระทาํ 
เส้นใยแก้วจะมีสภาวะอิลาสติกจนกระทัง่ถึงจุดประลยั โดยมีการคืบน้อยมากภายใต้

สภาวะแห้ง  โดยทัว่ไปมอดุลสัของเส้นใยชนิด E-Glass มีค่าประมาณ 73 กิกะปาสกาล  
ความเครียดสูงสุดท่ีจะแตกหกั (Ultimate Fracture Strain) อยูใ่นช่วงร้อยละ 2.5 ถึง 3.5   ไดมี้
การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและหน่วยแรงของสแตรนด์อย่าง
ครอบคลุมแลว้โดยพบว่ารูปแบบทัว่ไปของความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดและหน่วยแรง
ของเส้นใยแกว้แสดงดงัรูปท่ี ค5  ความเสียหายของสแตรนดเ์ป็นกระบวนการสะสม โดยเส้น
ใยท่ีมีกาํลงัตํ่าสุดจะเกิดความเสียหายก่อนและแรงกระทาํจะถ่ายไปยงัเส้นใยอ่ืนท่ียงัเหลือ
จนกระทัง่เกิดความเสียหายทั้งหมด 

เส้นใยแกว้มีความแขง็แรงมากกว่าแกว้ท่ีใชง้านกนัทัว่ไป เช่น กระจกหนา้ต่าง หรือ ขวด
แกว้ เป็นตน้ กาํลงัของเส้นใยแกว้จะลดลงไดถ้า้ไม่มีการป้องกนัเส้นใยจากความช้ืน และการ
สมัผสัอากาศโดยตรงหรือการสมัผสักบัส่ิงปนเป้ือน 

เม่ือเสน้ใยแกว้รับแรงกระทาํขนาดคงท่ีโดยมีหน่วยแรงในหนา้ตดัตํ่ากว่ากาํลงัรับแรงแบบ
สถิตของเส้นใย  เส้นใยอาจเกิดความเสียหายไดห้ากหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนมีค่าเกินกว่าค่าต ํ่าสุดท่ี
ยอมให้ของเส้นใย  ลกัษณะความเสียหายเช่นน้ีเรียกว่า “ความเสียหายจากการลา้ (Creep 
Rupture)”  นอกจากน้ีสภาวะแวดลอ้มมีผลต่อกาํลงัรับนํ้ าหนกัของเส้นใยแกว้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ไอนํ้ าซ่ึงจะทาํใหก้าํลงัรับนํ้ าหนกัลดลงมากท่ีสุด  ในทางทฤษฎีผิวของแกว้จะมีโพรงขนาด
เล็กมาก (Submicroscopic Voids) ซ่ึงทาํให้เกิดหน่วยแรงเฉพาะท่ี (Stress Concentration) 

                                                 
1 การปรับปรุงผวิเส้นใย (Sizing)  หมายถึง วธีิการปรับปรุงผวิ หรือ เคลือบผวิเส้นใยเพื่อปรับปรุงแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเส้น
ใยและเรซิน ซ่ึงมีส่วนช่วยในกระบวนการผลิตและความคงทน 
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อากาศท่ีมีความช้ืนสูงจะประกอบไปดว้ยกรดอ่อนของคาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งอาจเกิดการกดั
กร่อนต่อเส้นใยจนกระทัง่เกิดหน่วยแรงเพิ่มข้ึนบริเวณโพรงท่ีผิวเส้นใยแก้วจนเกิดความ
เสียหายต่อเส้นใย  นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเป็นด่างสูง (High pH) อาจทาํให้เกิด
ความเส่ือมสภาพ (Aging) หรือความเสียหายตามเวลา 

ปัญหาขา้งตน้ไดมี้การคน้พบมาแลว้ในกระบวนการผลิตเส้นใยแกว้ซ่ึงทาํให้มีการพฒันา
วิธีการป้องกนัข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง  โดยทัว่ไปแลว้การป้องกนัจะดาํเนินการในระหว่างการขึ้น
รูปเส้นใยในกระบวนการผลิต  และมีการพัฒนาวิธีการป้องกันผิวของเส้นใยโดยใช้
สารประกอบอินทรียช์นิดพิเศษ (Organo-Silane Functional Treatment) ทั้งกรณีเมทริกซ์เรซิน
สําหรับการใชง้านอเนกประสงค  ์(Multifunctional) และสําหรับการใชง้านภายใตเ้ฉพาะ
สภาวะ (Environmental-Specific)  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเมทริกซ์เรซินท่ีใชก้ารป้องกนัดงักล่าวจะช่วย
ลดการสูญเสียกาํลงัของเส้นใยไดถึ้งร้อยละ 5 ถึง 10 ภายหลงัจากการทดสอบภายใตน้ํ้ าเดือด
นานถึง 4 ชัว่โมง 

ค1.10 เสน้ใยคาร์บอน (Carbon Fibers)  
เส้นใยคาร์บอนท่ีใชใ้นทอ้งตลาดผลิตไดจ้าก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ นํ้ ามนัดิน (Pitch) พอลิอะคริโลไน-

ทริล (Polyacrylonitrile: PAN)1  และเรยอน (Rayon) คุณสมบติัของเสน้ใยคาร์บอนข้ึนอยูก่บัโครงสร้าง
โมเลกุล และระดบัของความบกพร่อง (Degree of Freedom from Defects)  การข้ึนรูปของเส้นใย
คาร์บอนตอ้งผลิตภายใตอุ้ณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส (1830 องศาฟาเรนไฮต)์  ณ อุณหภูมิน้ี
เส้นใยสังเคราะห์โดยส่วนใหญ่จะหลวมเหลวและกลายเป็นไอ   อย่างไรก็ตามอะคริลิกจะไม่
หลอมเหลวและไม่กลายเป็นไอและโครงสร้างโมเลกุลจะรักษาสภาพอยูข่ณะทาํปฏิกิริยาคาร์บอไนเซ
ชนัภายใตอุ้ณหภูมิสูง (High-Temperature Carbonization) 

เสน้ใยคาร์บอนแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ เสน้ใยชนิด I ชนิดมอดุลสัสูง (High Modulus Type 
I) และเสน้ใยชนิด II ชนิดกาํลงัสูง (High Strength Type II) ความแตกต่างของคุณสมบติัระหว่างเส้นใย
ชนิด I และชนิด II เกิดมาจากความแตกต่างของโครงสร้างจุลภาคของเส้นใย (Fiber Microstructure)  
คุณสมบติัน้ีเกิดมาจากการเรียงตวัของโครงข่ายเป็นชั้นแบบกราฟีนหรือรูปหกเหล่ียม (Graphene 
[Hexagonal] Layer Network) ซ่ึงมกัพบในกราไฟต ์(Graphite)  ถา้ชั้นเหล่าน้ีเรียงตวักนัเป็นชั้นสามมิติ
จะเรียกว่า กราไฟต์  แต่ถา้มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างชั้นแต่ละชั้นตํ่าและเกิดเป็นชั้นสองมิติจะเรียกว่า
คาร์บอน  เสน้ใยคาร์บอนจะมีลกัษณะเป็นการจดัเรียงสองมิติ 

เส้นใยคาร์บอนชนิดมอดุลสัสูงซ่ึงมีค่ามอดุลสัถึงประมาณ 200 กิกะปาสกาล (30x106 ปอนดต่์อ
ตารางน้ิว) ตอ้งประกอบดว้ยชั้นกราฟีนแขง็เรียงตวัในทิศทางขนานกบัแกนของเสน้ใย 

                                                 
1 ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ามนัปิโตรเลียม (By-Product of Petroleum Distillation) 
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เรยอนและสารตั้งตน้นํ้ ามนัดินแบบไอโซทรอปิก (Isotropic Pitch Precursor) จะใชใ้นการผลิต
เส้นใยคาร์บอนมอดุลสัตํ่า (ประมาณ 50 กิกะปาสกาล หรือ 7x106 ปอนดต่์อตารางน้ิว)  ในขณะท่ีกรณี 
PAN และสารตั้งตน้นํ้ ามนัดินเหลวเน้ือผลึก (Liquid Crystalline Pitch Precursor) จะใชใ้นการผลิตเส้น
ใยคาร์บอนมอดุลสัสูง โดยกระบวนการคาร์บอไนเซชนัภายใตอุ้ณหภูมิเกิน 800 องศาเซลเซียส (1400 
องศาฟาเรนไฮต)์  มอดุลสัของเส้นใยจะเพิ่มข้ึนโดยการใหค้วามร้อนจาก 1000 ถึง 3000 องศาเซลเซียส 
(1830 ถึง 5430 องศาฟาเรนไฮต)์  ผลของกระบวนการดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัสารตั้งตน้ท่ีใช ้ กาํลงัของ
เส้นใยจะมีค่าสูงสุดท่ีอุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส (2730 องศาฟาเรนไฮต)์ สาํหรับ PAN และเส้นใย
จากสารตั้งตน้ของนํ้ ามนัดิน (Pitch Precursor Fiber) แต่จะเพิ่มข้ึนสาํหรับเส้นใยซ่ึงผลิตจากสารตั้งตน้
ของนํ้ามนัดินชนิดเมโซเฟส (Mesophase or Anisotropic Pitch Precursor Fiber) 

การเรียงตวัตามแนวแกนที่ตอ้งการของชั้นกราฟีนในเส้นใยคาร์บอนจะเป็นตวักาํหนดค่ามอดุลสั
ของเส้นใย  เส้นใยตามแนวแกนและเส้นใยตามแนวรัศมีและช่องว่างจะมีผลต่อกาํลงัรับนํ้ าหนกัของ
เสน้ใย  การเรียงตวัของชั้นกราฟีนท่ีผวิเส้นใยจะช่วยเพิ่มกาํลงัและลดการตึงผวิ (Wetting) ระหว่างเส้น
ใยกบัเมทริกซ์ 

เส้นใยคาร์บอนจะยึดเหน่ียวกบัเรซินไดค้่อนขา้งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใยมอดุลสัสูง  การ
ปรับปรุงผวิเพื่อเพิ่มกลุ่มสารเคมีท่ีมีความไวต่อปฏิกิริยา (และบางคร้ังเพื่อทาํใหผ้วิเสน้ใยหยาบขึ้น)  ได้
ถูกพฒันาข้ึนสาํหรับวสัดุเมทริกซ์เรซินบางชนิด  การขนส่งเส้นใยคาร์บอนมกัจะมีการปรับปรุงผวิเพื่อ
ป้องกนัการขดัถู (Abrasive) การจบัตอ้ง (Handling)  และทาํใหมี้การยดึเหน่ียวไดก้บัเมทริกซ์อีพอกซีเร
ซิน   กาํลงัรับแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเสน้ใยและเมทริกซ์มีค่าใกลเ้คียงกบักาํลงัของเมทริกซ์เรซินสาํหรับ
เส้นใยมอดุลสัตํ่า  อยา่งไรก็ตามสาํหรับเส้นใยมอดุลสัสูงซ่ึงผลิตจาก PAN มีค่ากาํลงัรับแรงยดึเหน่ียว
ตํ่ากว่าเมทริกซ์เรซินอย่างเห็นได้ชัด   ความเสียหายของเส้นใยมอดุลัสสูงจะเกิดข้ึนท่ีบริเวณผิว
เช่นเดียวกบัอะรามิด 
ค1.10.1 รูปแบบของเสน้ใยคาร์บอนในทอ้งตลาด 

เส้นใยคาร์บอนในทอ้งตลาดจะอยูใ่นรูปแบบโทว ์(Tow)1 หรือมดัของเส้นใย (Bundles of 
Parallel Fibers)  จาํนวนเส้นใยในแต่ละโทวป์ระมาณ 1000 ถึง 200000 เส้นใย  เส้นใย
คาร์บอนอาจผลิตในรูปแบบพรีเพรก หรือแผ่นเสริมกาํลงัทิศทางเดียว (Unidirectional Tow 
Sheet) 

คุณสมบติัทัว่ไปของเสน้ใยคาร์บอนมีรายละเอียดดงัตารางท่ี ค8   

                                                 
1 โทว ์(Tow) หมายถึง มดัของเส้นใย (Bundles of Fibers) มกัจะประกอบดว้ยกลุ่มของสปันยาร์นจาํนวนมาก 
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ตารางที ่ค8 คุณสมบัติทัว่ไปของเส้นใยเสริมกาํลงัทีมี่ในท้องตลาด [From Mallick (1988b)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.10.1) 

ชนิดเส้นใย 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  
(ไมครอน) 

ความถ่วง 
จําเพาะ 

มอดุลสัแรงดงึ 
กกิะปาสกาล 

(106 ปอนด์/ตร.
นิว้) 

กาํลงัรับแรงดงึ 
กกิะปาสกาล 

(103 ปอนด์/ตร.
นิว้) 

ความ 
เครียด 
ที่จุด

แตกหัก 

สัมประสิทธิของ 
การขยายตัว

เน่ืองจากความร้อน 
10-6/oC 

อตัรา 
ส่วน 
ปัวซอง 

เส้นใยแก้ว          
ชนิด E-Glass 10 2.54 72.4 (10.5) 3.45 (500.0) 4.8 5.0 0.2 
ชนิด S-Glass 10 2.49 86.9 (12.6) 4.30 (625.0) 5.0 2.9 0.22 

เส้นใยคาร์บอน        

PAN-Carbon 
T-300 1) 7 1.76 231 (33.5) 3.65 (530) 1.4 

-0.1 ถึง -0.5 
(ตามยาว) 

7 ถึง 12 (ตามรัศมี) 
-0.2 

AS 2) 7 1.77 220 (32) 3.1 (450) 1.2 
-0.5 ถึง 1.2 
(ตามยาว) 

7 ถึง 12 (ตามรัศมี) 
- 

t-40 1) 6 1.81 276 (40) 5.65 (820) 2.0 - - 
HSB 2) 7 1.85 344.5 (50) 2.34 (340) 0.58 - - 
Fortafil 3TM  3) 7 1.80 227 (33) 3.80 (550) 1.7 -0.1 - 
Fortafil 5TM  3) 7 1.80 345 (50) 2.76 (400) 0.8 - - 

PITCH-
Carbon 

       

P-555 1) 10 2.0 380 (55) 1.90 (275) 0.5 -0.9 (ตามยาว) - 
P-100 1) 10 2.16 758 (110) 2.41 (350) 0.32 -1.6 (ตามยาว) - 

เส้นใยอะรามิด        

KevlarTM 494)  11.9 1.45 131 (19) 3.62 (525) 2.8 
-2.0 (ตามยาว) 
+59 (ตามรัศมี) 

0.35 

TwaronTM 
10555),6) 

12.0 1.45 127 (18) 3.6 (533) 2.5 
-2.0 (ตามยาว) 
+59 (ตามรัศมี) 

0.35 

หมายเหตุ:  1) Amoco 
2) Hercules 
3) Akzo-Nobel/Fortafil Fibers 
4) DuPont de Nemours and Co. 
5) Akzo-Nobel Fibers 
6) ค่าเฉล่ียจากชุดท่ีผลิตไดต้ ํ่าท่ีสุด 
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ค1.11 เสน้ใยอะรามิด (Aramid Fibers) 
มีเสน้ใยอินทรียท่ี์ใชใ้นงานโครงสร้างอยูม่ากมาย อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเหตุผลดา้นราคา และใน

บางกรณีเก่ียวกบัเร่ืองอุณหภูมิใชง้าน หรือ ปัจจยัดา้นความคงทน ทาํให้ตอ้งจาํกดัการใชง้าน  เส้นใย
อินทรียท่ี์นิยมใช้กนัมากท่ีสุด คือ เส้นใยอะรามิด ซ่ึงหมายถึง โพลี-พารา-ฟีนิลลีนเทเรฟทาลาไมด ์
(Poly-Para-Phenyleneterephthalamide: PPD-T)   เส้นใยอะรามิดท่ีผลิตขายในทอ้งตลาดไดแ้ก่ DuPont 
(KevlarTM) และ Akzo Nobel (TwaronTM) 

เส้นใยเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพอลิเมอร์เหลวเน้ือผลึก (Liquid Crystal Polymer)   
พอ ลิ เ มอ ร์ แบบ น้ี จ ะ มี ค ว ามแข็ ง ม าก  และ มี ลักษณะคล้า ย แ ท่ ง  (Rod-Like) โคร งส ร้ า ง 
วงแหวนแอโรมาติก (Aromatic Ring Structures)  มีส่วนต่อเสถียรภาพต่ออุณหภูมิสูง  ในขณะท่ี
สัณฐานแบบขนาน (Para Configuration) ของพอลิเมอร์ทาํให้มีความแขง็  (Stiff) โมเลกุลแขง็เกร็ง 
(Rigid Molecule) ซ่ึงทาํให้มีกาํลงัสูงและมอดุลสัสูง  จึงมีการผสมรูปแบบขา้งตน้ในสารละลายโดย
จดัเรียงเป็นแบบขนาน (Parallel Arrays)  สาํหรับในกรณีตอ้งการพอลิเมอร์ท่ีมีความยดืหยุน่มากขึ้นให้
ผสมสารละลายและขึ้นรูปเป็นวงแบบสุ่ม (Random Coils) 

เม่ือสารละลาย PPD-T ถูกรีดผา่นเคร่ืองสร้างเส้นใย (Spinneret) และดึงผา่นช่องว่างอากาศใน
ระหวา่งการผลิต โครงสร้างของเหลวแบบผลึก (Liquid Crystal Domain) จะเรียงตวักนัตามทิศทางการ
ไหลของเส้นใย  โครงสร้างเส้นใยจะเป็นแบบแอนไอโซทรอปิก และให้ค่ากาํลงัสูงข้ึน และมีค่ามอ
ดุลสัตามแนวแกนสูงกว่าแนวตามขวาง  เส้นใยท่ีไดจ้ะมีลกัษณะประกอบดว้ยเส้นใยเลก็ๆ (Fibrillar) 
ดว้ยลกัษณะดงักล่าวพฤติกรรมความเสียหายจากแรงดึงจะเกิดข้ึนโดยเร่ิมจากปลายของเส้นใยเลก็ๆ ท่ี
ปลายและขยายผา่นความเสียหายแบบแรงเฉือนระหวา่งเสน้ใยเลก็ๆ  

 
ค1.11.1 คุณสมบติัวสัดุของอะรามิด (Material Properties of Aramid)  

คุณสมบติัอนัโดดเด่นของเส้นใยพาราอะรามิด (Para-Aramid Fiber หรือ P-Aramid) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

• Kevlar 49 และ Twaron 1055 เป็นรูปแบบท่ีใชง้านกนัทัว่ไปเน่ืองจากมีมอดุลสัสูง   

• Kevlar 29 และ Twaron 2000 จะใชใ้นงานขีปนาวธุซ่ึงตอ้งการความเหนียวมากข้ึน    

• Kevlar 149 เป็นเสน้ใยพาราอะรามิดชนิดมอดุลสัสูงพิเศษ (Ultra-High Modulus)   
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เส้นใยอะรามิดอาจผลิตในรูปแบบโทว ์ยาร์น1 เชือกเส้นใย ผา้ทอเส้นใยต่างๆ  และอยูใ่น
ระหว่างการพฒันาเพื่อผลิตในลกัษณะพรีเพรก  รายละเอียดคุณสมบติัของเส้นใยอะรามิด
แสดงดงัตารางท่ี ค9 

• มอดุลสัแรงดึงข้ึนอยูก่บัทิศทางการเรียงตวัของโมเลกลุ 

• กําลังรับแรงดึง   เส้นใยพาราอะรามิดจะมีกําลังรับแรงดึงสูงกว่าเส้นใยแก้วชนิด  
E-Glass ถึงร้อยละ 50  และยาร์นพาราอะรามิดชนิดโมดุลสัสูงจะมีค่ากาํลงัรับแรงดึงและ
มอดุลสัลดตํ่าแบบเป็นเชิงเสน้เม่ือทดสอบท่ีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน   และกาํลงัรับแรงดึงมากกว่า
ร้อยละ 80 จะยงัคงอยูภ่ายหลงัจากการปรับสภาพอุณหภูมิ 

• ท่ีอุณหภูมิหอ้งความช้ืนจะมีผลใหก้าํลงัรับแรงดึงลดลงไม่เกินร้อยละ 5 

• การคืบและความลา้ (Fatique):  เส้นใยพาราอะรามิดจะมีความทนทานต่อการคืบและ
ความลา้ 

• อตัราการลา้ (Creep Rate) มีค่าน้อยเช่นเดียวกบัเส้นใยแกว้ ซ่ึงไม่ไวต่อความเสียหาย
เน่ืองจากการลา้ 

• กาํลงัรับแรงอดั: เส้นใยพาราอะรามิดมีพฤติกรรมเหนียวแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear 
Ductile Behavior) ภายใตแ้รงอดั จะมีจุดคลาก (Yield) ท่ีค่าความเครียดอดัประมาณร้อย
ละ 0.3 ถึง 0.5  โดยเกิดเน่ืองจากรูปแบบของโครงสร้างความเสียหายท่ีเรียกว่าคิงคแ์บน 
(Kink Band) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการโก่งเดาะของโมเลกุลพาราอะรามิด (Compressive 
Buckling of P-Aramid Molecule)  ลกัษณะพฤติกรรมเช่นน้ีทาํใหมี้การประยกุตใ์ชเ้ส้นใย
พาราอะรามิดในงานท่ีตอ้งมีการรับความเครียดอดัสูง หรือภายใตแ้รงดดั 

• ความเหนียว (Toughness):  ความเหนียวของเส้นใยพาราอะรามิดเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ความเหนียวดา้นแรงดึง หรือพื้นท่ีใตก้ราฟระหว่างความเครียดและหน่วยแรง  โครงสร้าง
ของพาราอะรามิดซ่ึงมีเส้นใยเลก็ๆภายใน และพฤติกรรมดา้นแรงอดัทาํใหเ้ส้นใยชนิดน้ีมี
ความทนทานต่อการขดูขีด  

                                                 
1 ยาร์น (Yarn) หมายถึง กลุ่มของเส้นใยท่ียดึเขา้ไวด้ว้ยกนัในรูปของเชือก 
สปันยาร์น (Spun Yarn) หมายถึง ยาร์นท่ีผลิตข้ึนจากสเตปเพิลท่ีถกักนัเป็นลอน (Entangling Crimped Staple) สเตปเพิล 
(Staple) หมายถึง เส้นใยสั้นท่ีมีความยาวเท่าๆ กนัซ่ึงไดจ้ากการตดัเส้นใยต่อเน่ืองออก  สเตปเพิลอาจเป็นแบบคริมพ ์
(Crimp) หรืออนัคริมพ ์(Uncrimp) กไ็ด ้
คริมพ ์(Crimp) หมายถึง ความเป็นลอนคล่ืนของเส้นใย (Waviness of a Fibers) ซ่ึงวดัไดจ้ากความแตกต่างระหวา่งเส้นใยท่ี
ยงัไม่ไดดึ้งและเส้นใยท่ีดึงแลว้ 
อนัคริมพ ์(Uncrimp) หมายถึง เส้นใยท่ีไม่มีความเป็นลอนคล่ืน 
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• คุณสมบติัดา้นอุณหภูมิ:  โครงสร้างแบบพาราอะรามิดมีเสถียรภาพในทางอุณหภูมิ
ค่อนขา้งสูง  เสน้ใยจะถูกทาํลายในอากาศที่อุณหภูมิ 425 องศาเซลเซียส (800 องศาฟาเรน
ไฮด์)  และสามารถใชง้านไดใ้นช่วงอุณหภูมิ  -200 ถึง 200 องศาเซลเซียส  แต่ไม่ควรใช้
ในระยะยาวภายใตอุ้ณหภูมิเกิน 150 องศาเซลเซียส (300 องศาเซลเซียส)  เน่ืองการ
ปฏิกิริยาออกซิเดชนั (Oxidation)   เสน้ใยจะมีสมัประสิทธิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน
ในทิศทางตามแนวแกนเป็นค่าลบเลก็นอ้ยโดยมีค่าประมาณ -2x10-6 ต่อเคลวิน 

• คุณสมบติัดา้นไฟฟ้า:  พาราอะรามิดเป็นฉนวนไฟฟ้าโดยมีค่าคงท่ีไดอิเลคทริก (Dielectric 
Constant) ประมาณ 4.0 โดยวดัท่ีความถ่ี 106 เฮิรตซ์ 

• พฤติกรรมต่อสภาพแวดลอ้ม:  เส้นใยพาราอะรามิดจะถูกกดักร่อนไดโ้ดยกรดหรือด่าง
อยา่งแรง   แต่มีความทนทานต่อตวัทาํลายและสารเคมีอ่ืนๆเป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตาม
อาจมีการเส่ือมสภาพเน่ืองจากรังสียวูี (UV Degradation) ได ้  ในส่วนของคอมโพสิตพอลิ
เมตร์ไม่พบการสูญเสียกาํลงั 

 
ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นแรงอดัของเส้นใยท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ไดแ้ก่ แรงอดั

อาจทาํใหเ้กิดการยบัยน่เฉพาะแห่ง (Local Crumpling) และการแยกตวัของเส้นใยซ่ึงเป็นเหตุ
ใหก้าํลงัรับนํ้าหนกัลดตํ่าลงภายใตแ้รงอดัหรือแรงดดั  ดงันั้นเสน้ใยอะรามิดจึงไม่เหมาะสมกบั
โครงสร้างแบบเปลือกบาง (FRP Shell Structures) ซ่ึงอาจตอ้งรับแรงอดัและแรงดดัค่อนขา้ง
สูง ยกเว้นจะผสมเข้ากับเส้นใยแก้วหรือเส้นใยคาร์บอน   โครงสร้างเส้นใยแบบผสม 
(Hybridized Fiber Structures) จะทาํใหมี้ความหน่วงต่อการสัน่ไหวสูง ซ่ึงเหมาะกบัโครงสร้าง
เสน้ใยเสริมกาํลงัท่ีรับนํ้าหนกัแบบพลวตั (Dynamic Loaded FRP Structures) 
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ตารางที ่ค9 คุณสมบัติของยาร์นอะรามิด (Aramid Yarn) และเส้นใยเสริมกาํลงั 
[From DuPont (1994) and Akzo-Nobel (1994)] 

(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.11.1) 

คุณสมบัต ิ Kevlar 49 Twaron 1055 1) 

ยาร์น (Yarn)     

กาํลงัรับแรงดึง, เมกาปาสกาล (กิโลปอนด/์ตร.น้ิว) 2896 (420.0) 2774 (398.0) 
กาํลงัรับแรงดึงของเสน้ใย (Tenacity)1,  
dN/tex (g/den) 

20.4 (23) 19.0 (21.4) 

มอดุลสั, กิกะปาสกาล (กิโลปอนด/์ตร.น้ิว) 117.2 (17,000) 103.4 (15,000) 
ความเครียดดึงท่ีจุดแตกหกั, ร้อยละ 2.5 (2.5) 2.5 (2.5) 
ความหนาแน่น, กรัม/ลบ.ซม. (ปอนด/์ลบ.น้ิว) 1.44 (0.052) 1.45 (0.052) 
เส้นใยเสริมกาํลงั     
กาํลงัรับแรงดึง, เมกาปาสกาล (กิโลปอนด/์ตร.น้ิว) 3620 (525.0) 3599 (522.0) 
มอดุลสั, กิกะปาสกาล (กิโลปอนด/์ตร.น้ิว) 124.1 (18,000) 127.0 (18,420) 
ความเครียดดึงท่ีจุดแตกหกั, ร้อยละ 2.9 (2.9) 2.5 (2.5) 
ความหนาแน่น, กรัม/ลบ.ซม. (ปอนด/์ลบ.น้ิว) 1.44 (0.052) 1.45 (0.052) 
หมายเหตุ:   1) ค่าเฉล่ียจากชุดท่ีผลิตไดต้ ํ่าสุด 

 
ค1.12 เสน้ใยอินทรียช์นิดอ่ืนๆ (Other Organic Fibers) 

เส้นใยพอลิเอทิลีนชนิดนํ้ าหนักโมเลกุลสูงพิเศษ (Ultra-High Molecular-Weight-
Polyethylene Fibers):  เส้นใยชนิดน้ีผลิตโดยบริษทั Allied Signal Corp. ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
โดยเรียกช่ือทางการคา้วา่ SpectraTM  ผลิตภณัฑน้ี์เร่ิมพฒันามากจากประเทศเนเธอร์แลนด ์โดย DSM 
(Dutch State Mines) 

ตารางท่ี ค10 แสดงคุณสมบติัของ SpectraTM  วสัดุน้ีใชง้านในเชือก (Rope) ผา้หนาพิเศษ 
(Special Canvas) ผนืเส้นใย และขีปนาวุธ  จุดเด่นของวสัดุน้ี คือ มีนํ้ าหนกัเบาแต่มีกาํลงัสูง และมี
การยืดตวัจากแรงดึงตํ่า  ขอ้ดอ้ยของวสัดุน้ี คือ เส้นใยจะถูกทาํลายท่ีอุณหภูมิเกินกว่า 130 องศา
เซลเซียส (266 องศาฟาเรนไฮต)์  และไม่มีวสัดุเมทริกซ์เรซินชนิดใดท่ีสามารถยดึเหน่ียวไดดี้กบัเส้น

                                                 
1 กาํลงัรับแรงดึงของเส้นใย (Tenacity) หมายถึง กาํลงัรับแรงดึงของเส้นใยโดยคาํนวณจากแรงท่ีจุดแตกหกัหารดว้ย
พ้ืนท่ีหนา้ตดั 



   

มยผ. 1508-51: มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดคุอมโพสิตเสริมเส้นใย หน้า   87 

ใยชนิดน้ี   การปรับปรุงผวิดว้ยพลาสมา (Plasma Treatment) เพื่อสกดัผวิของเส้นใยเพื่อใหมี้การยดึ
เหน่ียวทางกลกบัเมทริกซ์เรซิน แต่มีราคาแพง และยงัไม่มีขายในทอ้งตลาด 

 
ตารางที ่ค10 คุณสมบัตขิองเส้นใย SpectraTM 

[From Pigliacampi (1987)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.12) 

คุณสมบัติ Spectra 900 Spectra 1000 

ความหนาแน่น, กรัม/ลบ.ซม. (ปอนด/์ลบ.น้ิว) 0.97 (0.035) 0.97 (0.035) 
เส้นผา่นศนูยก์ลางของเส้นใย, เมตร (น้ิว) 38 (1500) 27 (1060) 
มอดุลสัแรงดึง, กิกะปาสกาล (106 ปอนด/์ตร.น้ิว) 117 (17) 172 (25) 
กาํลงัรับแรงดึง, กิกะปาสกาล (106 ปอนด/์ตร.น้ิว) 2.6 (0.380) 2.9-3.3 (0.430-0.480) 
ความเครียดดึงสูงสุด, ร้อยละ 3.5 2.7 
จาํนวนเส้นใยต่อยาร์น 60-120 60-120 

 
ค1.13 วสัดุเสริมกาํลงัแบบไฮบริด (Hybrid Reinforcement) 

เน่ืองจากคุณสมบติัของเส้นใยแต่ละชนิดแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  เส้นใยสมรรถนะสูงจึงมี
ราคาสูง วสัดุเหล่าน้ีสามารถนาํประสานกนัเป็นชั้น (Lamina) ในทิศทางการเรียงตวัเดียวกนั เพื่อให้
ไดคุ้ณสมบติัท่ีตอ้งการโดยมีราคาท่ียอมรับได ้ และมีโอกาสในการประยุกตใ์ชใ้นงานโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructures) เพื่อประเมินและใชป้ระโยชน์จากการประสานดงักล่าว  ตารางท่ี ค11 
แสดงตวัอยา่งผลของการประสานเสน้ใยคาร์บอนและเสน้ใยแกว้ 
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ตารางที ่ค11 คุณสมบัตขิองวสัดุคอมโพสิตแบบไฮบริดเสริมเส้นใยคาร์บอนและเส้นใยแก้วโดยใช้เมทริกซ์
เป็นพอลเิอสเตอร์ (Carbon-Glass-Polyester Hybrid Composite)1) 

[From Schwarz (1992e)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.13) 

อตัราส่วน 
เส้นใย
คาร์บอน 
ต่อเส้นใย
แก้ว 

กาํลงัรับแรงดงึ 
เมกาปาสกาล 

(กโิลปอนด์/ตร.นิว้) 

มอดุลสัแรงดงึ 
เมกาปาสกาล 
(106 ปอนด์/ 
ตร.นิว้) 

กาํลงัรับแรงดดั 
เมกาปาสกาล 
(กโิลปอนด์/ 
ตร.นิว้) 

มอดุลสัแรงดดั 
กกิะปาสกาล 
(106 ปอนด์/ 
ตร.นิว้) 

กาํลงัรับแรง3) 
เฉือนระหว่างช้ัน 
เมกาปาสกาล  
(กโิลปอนด์/ 
ตร.นิว้) 

ความ
หนาแน่น 

กรัม/ลบ.ซม. 
(ปอนด์/ลบ.

นิว้) 
0:100 604.7 (87.7) 40.1 (5.81) 944.6 (137) 35.4 (5.14) 65.5 (9.5) 1.91 (0.069) 
25:75 641.2 (93.0) 63.9 (9.27) 1061.8 (154) 63.4 (9.2) 74.5 (10.8) 1.85 (0.067) 
50:50 689.5 (100) 89.6 (13.0) 1220.4 (177) 78.6 (11.4) 75.8 (11.0) 1.80 (0.065) 
75:25 806.7 (117) 123.4 (17.9) 1261.7 (183) 1261.7 (16.3) 82.7 (12.0) 1.66 (0.060) 

หมายเหตุ: 1) ปริมาณเส้นใยโดยปริมาตร: เรซินเป็นพอลิเอสเตอร์ชนิดเทอร์โมเซตร้อยละ 48 และเส้นใยต่อเน่ืองเรียงตวัทิศทาง
เดียวร้อยละ 52 หรือเทียบเท่าเรซินร้อยละ 30 และเส้นใยร้อยละ 70 โดยนํ้าหนกั  คุณสมบติัในตารางเป็นคุณสมบติั
ในทิศทางตามแนวแกนเท่านั้น 

2) 1 กิโลปอนด/์ตร.น้ิว = 6.895 เมกาปาสกาล และ 1 ปอนด/์ตร.น้ิว = 0.0361 กรัม/ลบ.ซม. 
3) กาํลงัรับแรงเฉือนระหวา่งชั้น (Interlaminar Shear Strength)  

 

ค1.14 กระบวนการในการขึ้นรูป 
การวางเส้นใยสามารถทาํไดห้ลายวิธี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

ธรรมชาติของกระบวนการขึ้นรูป และ/หรือ เหตุไม่คาดฝันในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อควบคุมการผลิต  
เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงกระบวนการผลิตท่ีมีในทอ้งตลาด 

 
(1) การมว้นเส้นใย (Filament Winding) เป็นกระบวนการผลิตเส้นใยต่อเน่ืองในรูปสแตรนด์ซ่ึง

ขนานกนัหรือเชือกเส้นใย (Parallel Strand or Rovings) แช่ในเรซินเมทริกซ์ และมว้นเขา้
ดว้ยกนัดว้ยแกนหมุนรูปทรงกระบอก (Rotating Cylinder)  เชือกเสน้ใยซ่ึงแช่ในเรซินแลว้จะถูก
ทาํให้เคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้และดา้นขา้งตลอดความยาวของแกนหมุน เพื่อให้ไดค้วามหนา  มุม
ของการมว้น (Wind Angle)  และปริมาณของเส้นใยตามท่ีตอ้งการ  วสัดุจะไดรั้บการบ่มท่ีแกน
หมุนและจะนาํออกในภายหลงั แสดงดงัรูปท่ี ค10 

ท่อ ท่อรับแรงบิด กล่องเก็บจรวด ขวดรับแรงดนั ถงักกัเก็บ และส่วนลาํตวัของเคร่ืองบิน 
(Airplan Fuselages) มกัจะใชว้ิธีการน้ีในการผลิต ความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนท่ีระหว่างพื้นผวิ
ท่ีหมุน และเชือกเส้นใย และเมทริกซ์ จะถูกควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์  นอกจากน้ีอาจมีการวาง
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เส้นใยเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเส้นใยสั้นๆ และ/หรือ วสัดุอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มความหนาและมีราคาตํ่าลง  
วสัดุพวกพอลิเอสเตอร์ ไวนิลเอสเตอร์ และอีพอกซีมกัใชเ้ป็นเมทริกซ์ในการผลิต 

. 

 
รูปที ่ค10  กระบวนการม้วนเส้นใย (Filament Winding Process)  

[Mettes (1969e)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.14 (1)) 

ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.10 
 

(2) การรีดเส้นใย (Pultrusion): กระบวนการน้ีสามารถผลิตเส้นใยต่อเน่ืองซ่ึงมีหนา้ตดัคงท่ีไดอ้ยา่ง
ไม่จาํกดัความยาวโดยจาํกดัดว้ยเหตุผลดา้นการขนส่งและการก่อสร้างเท่านั้น  กระบวนการรีด
เส้นใยทาํโดยใชเ้ส้นใยต่อเน่ืองผา่นชุดของครีล (Creel)1  เชือกเส้นใยท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการ
ผลิตจะถูกดึงผา่นเมทริกซ์เรซิน ตวัเร่งปฏิกิริยาหรือสารทาํใหแ้ขง็ตวั  และสารผสมเพิ่มอ่ืนๆ  เร
ซินเหลวส่วนเกินจะถูกขจดัออกและส่งคืนกลบัไปยงัอ่างในขณะท่ีเชือกเส้นใยท่ีชุ่มดว้ยเรซิน
แลว้จะถูกส่งเขา้สู่แม่พิมพส์าํหรับรีดเส้นใย (Pultrusion Die)  แม่พิมพเ์หล่าน้ีส่วนใหญ่มีความ
ยาวประมาณ 0.9 ถึง 1.3 เมตร (36 ถึง 48 น้ิว) และใหค้วามร้อนโดยใชไ้ฟฟ้าหรือโดยนํ้ ามนัร้อน  
ในบางกรณีอาจใชเ้คร่ืองให้ความร้อนดว้ยคล่ีนวิทยุ (Radio-Frequency [RF] Preheating 

                                                 
1 ครีล (Creel) เป็นอุปกรณ์สาํหรับการจบัยดึมว้นเชือกเส้นใย หรือเส้นใยเสริมกาํลงัลกัษณะอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตเส้นใย
เสริมกาํลงั  ครีลจะเป็นตวัจบัยดึเชือกเส้นใยในตาํแหน่งท่ีตอ้งการเพื่อคลายเส้นใยออกในกระบวนการผลิตแบบการรีดเส้น
ใย หรือการมว้นเส้นใย  
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Cabinet) เพื่อให้ง่ายต่อการบ่มช้ินส่วนท่ีมีความหนามาก  ลกัษณะกระบวนการทัว่ไปแสดงดงั
รูปท่ี ค11 

โดยทัว่ไปแลว้สามารถผลิตไดป้ระมาณ 0.9 เมตรต่อนาที (36 น้ิวต่อนาที)  หนา้ตดัท่ีหนา
หรือรูปร่างซบัซ้อนจะตอ้งใชเ้วลาในการบ่มให้สมบูรณ์มากกว่าหนา้ตดับาง  กระบวนการรีด
เสน้ใยมกัใชเ้รซินชนิดพอลิเอสเตอร์เรซิน และไวนิลเอสเตอร์เป็นเมทริกซ์หลกัในการผลิต 

ตวัอยา่งผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยวิธีการน้ี ไดแ้ก่  แท่งสาํหรับสูบนํ้ ามนั (Oil Well Sucker Rods) 
เทนดอน (Tendons) สําหรับโครงสร้างคอนกรีตอดัแรงทั้งชนิดอดัแรงก่อนและอดัแรงหลงั  
อุปกรณ์ดึงแบบสาํหรับคอนกรีต (Concrete Formties) ช้ินส่วนของเคร่ืองขุดเจาะนํ้ ามนั 
โรงงานผลิตสารเคมี ลูกกรง (Grating) วสัดุเคลือบผวิราว (Third Rail Cover)  เพลารถยนต ์
(Automobile Drive Shaft) สมอยดึดิน (Ground Anchor) และไทแบก (Tie Back) เขม็พืด (Sheet 
Piling) และช้ินส่วนกรอบหนา้ต่าง 

 
 

 
รูปที ่ค11  กระบวนการรีดเส้นใย (Pultrusion Process)  

[Creative Pultrusions, Inc. (1994)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.14 (2)) 

ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.11 
 

แผ่นเส้นใย (Mat) 

เชือกเส้นใย  
(Roving) 

ตวัจ่ายเรซิน  
(Resin Supply) 

ตวันําเข้ารูปแบบ (Forming Guide) 

แม่พมิพ์ร้อน (Heated Die) 

เข้าเคร่ืองดงึ (Puller) 

ช้ินส่วนที่ขึน้รูปแล้ว  
(Finish Part) 
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(3) กระบวนการขึ้นรูปดว้ยสูญญากาศ (Vacuum Compaction Processes): กลุ่มของกระบวนการ
ผลิตแบบน้ีใช้ความดันบรรยากาศในการผลิตโดยการดูดอากาศท่ีกักเก็บไวอ้อกเพื่อให้เกิด
แรงอดัและทาํใหแ้ผน่เส้นใยซ่ึงยงัไม่บ่มเกิดความแน่น  กระบวนการผลิตบางรูปแบบเส้นใยจะ
ถูกแช่ในเรซินก่อนท่ีจะวางลงในแบบหล่อเป็นชั้นตั้งแต่หน่ึงชั้นข้ึนไป   แผน่ฟิลม์ปิดผิวยืดได ้
(Coving Sheet of Stretchable Film) จะถูกวางลงบนแผน่เส้นใยและยดึให้แน่นกบัแบบหล่อ  
หลงัจากนั้นใชเ้คร่ืองป๊ัมสูญญากาศทาํให้เกิดภาวะสุญญากาศใตบ้ริเวณท่ีปิดดว้ยแผ่นฟิลม์ ทาํ
ใหแ้ผน่ฟิลม์กดตวัลงบนแผน่เสน้ใยเพื่อทาํใหใ้หแ้ผน่เสน้ใยแน่น  อากาศภายในจะถูกกาํจดัออก
จากรอยต่อระหว่างชั้นของเส้นใย   ถา้มีการให้ความร้อนเมทริกซ์เรซินก่อนด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม (เช่น ตะเกียงอินฟราเรด แบบหล่อใหค้วามร้อน หมอ้น่ึงอดัไอนํ้ า (Steam Autoclave) 
เป็นตน้)  ความหนืดของเรซินจะลดตํ่าลง เพิ่มความหนาแน่นของเรซินก่อนท่ีเรซินจะมีความ
หนืดเพิ่มข้ึนโดยกระบวนการบ่ม  
 กระบวนการผลิตอ่ืนๆ อาจใช้สุญญากาศในการอัดเส้นใยแห้งให้แน่นในแบบหล่อ  
ลกัษณะเช่นน้ีจะทาํใหเ้รซินไหลเขา้สู่ช่องวา่งท่ีเป็นสุญญากาศระหว่างเส้นใย  ซ่ึงค่อนขา้งทาํได้
ยากในทางปฏิบติั  มีการปรับปรุงวิธีการน้ีเพื่อใหเ้รซินไหลเขา้สู่กลุ่มเสน้ใยท่ีอดัแลว้ วิธีการโดย
ส่วนมากท่ีใชป้ระโยชน์จากการกระจายของเรซิน และวิธีโพสิทิฟสเปสซิง (Positive Spacing 
Method) เพื่อควบคุมการยืดตวัของฟิลม์จากการจบัยึดให้เรซินไหลเขา้มาก่อน  การบ่มเรซิน
สามารถทาํไดโ้ดยวิธีการเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้  ปัจจุบนัมีการใชว้ิธีการน้ีสําหรับแบบหล่อ
ขนาดใหญ่ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการบีบอดัแบบหล่อ และเป็นเคร่ืองมือท่ีใชง้านเพียงดา้นเดียว 
(Single-Sided Tool) 
 กระบวนการขึ้นรูปดว้ยสูญญากาศ มีลกัษณะแสดงดงัรูปท่ี ค12 
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รูปที ่ค12  กระบวนการขึน้รูปด้วยสุญญากาศ (Vacuum Compaction Process)  

[Schwarz (1992f)] 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค1.14 (3))  

ท่ีมา:  ACI 440R-96 Figure 2.12 
 

(4) กระบวนการแบบหล่อประกบ (Matched Mold Processes):  ระบบน้ีสามารถใชใ้นการผลิตวสัดุ
ไดห้ลายรูปแบบ  อยา่งไรกต็ามมีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

• แบบหล่อเป็นตวักาํหนดรูปร่างและความหนาของช้ินส่วน ดงันั้นจึงสามารถผลิตซํ้าช้ินส่วน
แต่ละช้ินไดห้ลายคร้ัง  ในกรณีส่วนใหญจะหมายดึงการบีบอดัของบางแบบ 

• มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของขนาดท่ีสามารถบีบอดัได ้พื้นท่ีราบ และช่องเปิดในทางปฏิบติั    แรง
ท่ีบีบอดัจะข้ึนอยูก่บัระบบวสัดุท่ีผลิตโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 0.21 ถึง 6.21 เมกาปาสกาล (30 ถึง 
900 ปอนดต่์อตารางน้ิว) การหล่อเรซิน (Resin Transfer Molding: RTM) ใชแ้รงบีบอดัอยู่
ในช่วงค่าตํ่า แต่การหล่อแผน่เส้นใยประกอบ (Sheet Molding Compound) อาจตอ้งใชแ้รง

ความดนัอากาศ (Air Pressure) 
ถุง (Bag) 

แผ่นเส้นใย  (Laminates) 

ถุง (Bag) 
แผ่นเส้นใย  (Laminates) 

กนัร่ัว (Seal) 

หม้อน่ึงอดัไอ (Autoclave) หม้อน่ึงอดัไอ (Autoclave) 

ถุงอดัแรงดนั (Pressure Bag) 

เตาอบ (Oven) 

ถุง (Bag) 

วสัดุกนัร่ัว (Sealant) 

บรีดเดอร์ (Breeder) 
แผ่นเส้นใย (Laminate) 

เคร่ืองทาํสุญญากาศ  
(Vacuum Source) 

ถุงสุญญากาศ  
(Vacuum Bag) 
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บีบอดัสูงข้ึน  โดยทัว่ไประบบน้ีจะใชเ้ส้นใยสั้นๆ ในการผลิตเป็นกลุ่มเส้นใยสามมิติทาํให้
มีคุณสมบติัเป็นแบบควอไซไอโซทรอปิก และมีค่านอ้ยกวา่กลุ่มเสน้ใยต่อเน่ืองแบบแอนไอ
โซทรอปิก 

ค1.15 บทสรุป 
เน้ือหาในบทน้ีกล่าวถึงวสัดุหลกัท่ีใช้ในระบบคอมโพสิต ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ และ
คุณสมบติัทางกายภาพของวสัดุ กระบวนการขึ้นรูป  ความสัมพนัธ์บางประการของวสัดุคอมโพสิต  
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลเพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประสิทธิผล และความคุม้ค่าของ
วสัดุคอมโพสิต  ถา้ไดเ้ลือกใชว้สัดุคอมโพสิตโดยขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
วสัดุ รูปแบบของวสัดุ และกระบวนการผลิต จะทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้ายเกินความจาํเป็น หรือไม่มี
ประสิทธิผลในเชิงโครงสร้าง หรือยุง่ยากในการติดตั้ง 

 
ค2.  คุณสมบัติเชิงกล และวธีิการทดสอบ (Mechanical Properties and Test Method) 
ค2.1 คุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัเชิงกล 

ขอ้ควรคาํนึงถึงเก่ียวกบัคุณสมบติัต่างๆของแท่ง FRP (FRP bars) หรือเทนดอน FRP (FRP 
Tendons) ไดแ้ก่ (1) แท่ง FRP มีลกัษณะเป็นแอนไอโซทรอปิก (Anisotropic) โดยมีแกนหลกั (Strong 
Axis) เป็นแกนตามยาวของแท่ง FRP  และ (2) คุณสมบติัเชิงกลของ FRP ของแต่ละผูผ้ลิตมีความ
หลากหลายและแตกต่างกนัมากซ่ึงแตกต่างจากเหล็ก  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณสมบติัของ FRP ไดแ้ก่ 
ปริมาตรของเส้นใยและเรซิน ชนิดของเส้นใยและเรซิน  ทิศทางการวางตวัของเส้นใย (Fiber 
Orientation) ผลกระทบทางมิติ (Dimensional Effects) และการควบคุมคุณภาพในการผลิต  นอกจากน้ี
คุณสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัอ่ืนๆเช่นเดียวกบัวสัดุท่ี
ใชใ้นงานโครงสร้างทัว่ไป เช่น ผลจากประวติัและช่วงเวลาของการรับนํ้ าหนกับรรทุก อุณหภูมิ และ
ความช้ืน 

มาตรฐานการทดสอบทัว่ไปพฒันาขึ้นเพื่อใชป้ระเมินคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชง้านก่อสร้างทัว่ไป 
เช่น เหลก็ คอนกรีต เป็นตน้ แต่อาจไม่สามารถใชส้าํหรับการทดสอบ FRP ได ้ นอกจากน้ีการใชง้าน
วสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยในงานโครงสร้างยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งทราบสภาพ
นํ้ าหนกับรรทุกแทจ้ริงเพื่อปรึกษาผูผ้ลิตในการประเมินลกัษณะเฉพาะของวสัดุภายใตเ้ง่ือนไขการใช้
งานขา้งตน้ 
ค2.1.1 ความถ่วงจาํเพาะ (Specific Gravity)  

ค่าความถ่วงจาํเพาะของแท่ง FRP และกลุ่มเส้นใย FRP อยูร่ะหว่าง 1.5 ถึง 2.0 ซ่ึงเบากว่า
เหลก็ประมาณ 4 เท่า   เน่ืองจากนํ้ าหนกัเบาทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและจดัเก็บ รวมถึง
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ลดเวลาท่ีใชใ้นการจดัเก็บ การขนยา้ยและการติดตั้ง ณ สถานท่ีก่อสร้าง เทียบกบัเหล็กเสริม
ทัว่ไป  และขอ้ไดเ้ปรียบน้ีควรคาํนึงถึงในการประเมินราคาเพื่อเลือกวสัดุท่ีใช ้

ค2.1.2 การขยายตวัเน่ืองจากความร้อน (Thermal Expansion)  
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวสัดุคอมโพสิตชนิดหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยเหล็กเสริมทาํหน้าท่ี

เสริมกาํลงัรับนํ้ าหนักและคอนกรีตทาํหน้าท่ีเป็นเมทริกซ์  และพฤติกรรมภายใตห้น่วยแรง
เน่ืองจากความร้อนของคอนกรีตและเหลก็เสริมมีค่าใกลเ้คียงกนัทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงรูปร่าง
แตกต่างไม่มากนกั   สัมประสิทธ์ิการขยายตวัเชิงเส้นเน่ืองจากความร้อน (Linear Coefficient 
of Thermal Expansion) ของคอนกรีตมีค่าอยูใ่นช่วง 6 x10-6 ถึง 11x10-6 ต่อองศาเซลเซียส (4 
x10-6 ถึง 6x10-6 ต่อองศาฟาเรนไฮต)์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่วนผสม [Mindess et al. 1981] สาํหรับ
สมัประสิทธ์ิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อนของวสัดุ FRP มีค่าดงัตารางท่ี ค12 

ค2.1.3 กาํลงัรับแรงดึง (Tensile Strength)  
แท่ง FRP และกลุ่มเสน้ใย FRP จะรับแรงจนถึงจุดประลยัโดยไม่มีพฤติกรรมของจุดคลาก 

(Yielding) คุณสมบติัของ FRP ซ่ึงครอบคลุมวสัดุ FRP บางส่วนท่ีใชก้นัทัว่ไปในทอ้งตลาด
เปรียบเทียบกบัเหล็กเสริมและลวดอดัแรง (Steel Tendons) แสดงไวใ้นตารางที่ ค12 โดย
คุณสมบติัเชิงกลของ FRP ประเมินจากคุณสมบติัในทิศทางตามยาว (Longitudinal Axis or 
Strong Axis)  

กาํลงัรับแรงดึงของแท่ง FRP ข้ึนอยูก่บัขนาดของเส้นผา่นศูนยก์ลางซ่ึงแตกต่างจากกรณี
เหลก็เสริม ทั้งน้ีเน่ืองจากการกระจายของหน่วยแรงไม่เท่ากนัทั้งหนา้ตดั (Shear Lag) ทาํให้
เส้นใยซ่ึงอยู่บริเวณช่วงกลางหน้าตดัจะมีหน่วยแรงน้อยกว่าเส้นใยท่ีอยู่บริเวณขอบ  [Fasa 
1991]  เป็นเหตุให้ค่ากาํลงัรับนํ้ าหนกัและประสิทธิภาพในการรับแรงลดลงในแท่ง FRP ท่ีมี
ขนาดใหญ่  เช่น วสัดุเสริมกาํลงัชนิดเส้นใยแกว้ (GFRP) ซ่ึงผลิตโดยผูผ้ลิตหน่ึงจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีช่วงของกาํลังรับแรงดึงประมาณ 480 เมกาปาสกาล (70 กิโลปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว) สาํหรับขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 28.7 มิลลิเมตร (No.9) ถึง 890 เมกาปาสกาล (130 
กิโลปอนดต่์อตารางน้ิว) สาํหรับขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 9.5 มิลลิเมตร (No. 3) [Ehsani et al. 
1993] 

เทนดอน FRP (FRP Tendon) บางคร้ังสามารถสร้างจากสแตรนดเ์ส้นใยแกว้ชนิด S-2 
Glass หรือ แท่งเส้นใยคาร์บอนจากกระบวนการรีด โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 3 ถึง 4 
มิลลิเมตร (0.125 ถึง 0.157 น้ิว) ซ่ึงกาํลงัรับแรงดึงประลยัของเทนดอนเหล่าน้ีมีค่าใกลเ้คียงกบั
ลวดอดัแรง  สําหรับเทนดอนเส้นใยแกว้ (GFPR Tendons)  กาํลงัรับแรงดึงประลยัมี
ค่าประมาณ 1380 ถึง 1724 เมกาปาสกาล (200 ถึง 250 กิโลปอนด์ต่อตารางน้ิว)  ในขณะท่ี 
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เทนดอนเส้นใยคาร์บอน (CFPR Tendons) มีค่าอยูใ่นช่วง 1862 ถึง  2070 เมกาปาสกาล (270 
ถึง 300 กิโลปอนดต่์อตารางน้ิว)  [Iyer and Anigol 1991] 

ค2.1.4 มอดุลสัแรงดึง (Tensile Elastic Modulus)  
ตามตารางท่ี ค12 ช้ีให้เห็นว่ามอดุลสัแรงดึงของแท่ง GFRP มีค่าประมาณร้อยละ 25 ของ

เหลก็  มอดุลสัของเทนดอน CFRP มีค่าสูงกวา่มอดุลสัของแท่ง GFRP 
 

ตารางที ่ค12 การเปรียบเทยีบคุณสมบัติเชิงกลในทศิทางตามแนวแกนของวสัดุต่างๆ 
(ภาคผนวก ค ขอ้ ค2.1.2, ค2.1.3, ค2.1.4) 

คุณสมบัติ 
เหลก็ 
เสริม 

ลวดพนั
เกลยีว 

แท่ง 
GFPR 

เทนดอน (Tendons) 

GFPR CFPR AFRP 
กาํลงัรับแรงดึง, เมกาปาสกาล  
(กิโลปอนด/์ตร.น้ิว) 

483-690 
(70-100) 

1379-1862 
(200-270) 

517-1207 
(75-175) 

1379-1724 
(200-250) 

165-2410 
(240-350) 

1200-2068 
(170-300) 

กาํลงัรับแรงคลาก, เมกาปาสกาล 
(กิโลปอนด/์ตร.น้ิว) 

276-414 
(40-60) 

1034-1396 
(150-203) 

ไม่สามารถหาจุดคลากได ้

มอดุลสัแรงดึง, กิกะปาสกาล  
(106 ปอนด/์ตร.น้ิว) 

200 
(29) 

186-200 
(27-29) 

41-55 
(6-8) 

48-62 
(7-9) 

152-165 
(22-24) 

50-74 
(70-110) 

ความเครียดดึงท่ีจุดประลยั, มม./มม. >0.10 >0.04 0.035-0.05 0.03-0.045 0.01-0.015 0.02-0.026 

กาํลงัรับแรงอดั, เมกาปาสกาล 
(กิโลปอนด/์ตร.น้ิว) 

276-414 
(40-60) 

ไม่มี 
310-482 
(45-70) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจาก
อุณหภูมิ, 10-6 ต่อองศาเซลเซียส 
(10-6 ต่อองศาฟาเรนไฮต)์ 

11.7 
(6.5) 

11.7 
(6.5) 

9.9 
(5.5) 

9.9 
(5.5) 

0.0 
(0.0) 

-1.0 
(-0.5) 

ความถ่วงจาํเพาะ 7.9 7.9 1.5-2.0 2.4 1.5-1.6 1.25 

หมายเหตุ: 1) คุณสมบติัท่ีระบุในตารางวสัดุในทิศทางตามแนวแกน โดยช่วงค่าคุณสมบติัแปรผนัตามปริมาณเส้นใยโดย
ปริมาตรช่วงร้อยละ 45-70 เส้นผา่นศนูยก์ลางของวสัดุ และระบบการจบัยดึ 

 
ค2.1.5 กาํลงัรับแรงอดั (Compressive Strength)  

แท่ง FRP จะมีกาํลงัรับแรงอดันอ้ยกว่ากาํลงัรับแรงดึง  ทั้งน้ีเน่ืองจากความยุง่ยากในการ
ทดสอบวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยภายใตแ้รงอดัตามแนวแกนให้มีความแม่นยาํ การจบัยึด
และวิธีการจดัตาํแหน่ง รวมถึงเสถียรภาพของเส้นใย  อย่างไรก็ตามกาํลงัรับแรงอดัของวสัดุ
คอมโพสิต FRP ไม่ใช่คุณสมบติัหลกัในการประยกุตใ์ชง้านโดยส่วนใหญ่  กาํลงัรับแรงอดั
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะแท่งเสริมกาํลงัว่าเป็นแบบเรียบหรือมีสัน (Rib) ดว้ย  กาํลงัรับแรงอดั
โดยทัว่ไปมีค่าอยูใ่นช่วง  317 ถึง 470 เมกาปาสกาล(46 ถึง 68 กิโลปอนดต่์อตารางน้ิว) สาํหรับ
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แท่งเสริมกาํลงั GFRP ท่ีมีกาํลงัรับแรงดึงประมาณ 552 ถึง 896 เมกาปาสกาล  (80 ถึง 130 กิโล
ปอนดต่์อตารางน้ิว) [Wu 1990]  กาํลงัรับแรงอดัจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือแท่งเสริมกาํลงัมีกาํลงัรับแรง
ดึงสูงข้ึน 

ค2.1.6 มอดุลสัแรงอดั (Compressive Elastic Modulus)  
ความแขง็เกร็งดา้นแรงอดั (Compressive Stiffness) ของแท่งเสริมกาํลงั FRP ข้ึนอยูก่บั 

ขนาด ชนิด การควบคุมคุณภาพในการผลิต และอตัราส่วนความยาวต่อเส้นผา่นศูนยก์ลางของ
แท่งตวัอยา่งซ่ึงแตกต่างจากความแขง็เกร็งดา้นแรงดึง โดยทัว่ไปมอดุลสัแรงอดัจะมีค่าตํ่ากว่า
มอดุลสัแรงดึง  จากผลการทดสอบตวัอย่างซ่ึงประกอบดว้ยเส้นใยแกว้ต่อเน่ืองชนิด E-Glass 
ร้อยละ 55 ถึง 60 โดยปริมาตรในเมทริกซ์ของไวนิลเอสเตอร์ หรือไอโซฟทาลิกเรซิน จะมีค่า
มอดุลสัอยูใ่นช่วง 34 ถึง 48 กิกะปาสกาล (5000 ถึง 7000 กิโลปอนดต่์อตารางน้ิว)  [Wu 1990]   
ผูผ้ลิตอ่ืนไดร้ายงานว่ามอดุลสัแรงอดัของเส้นใยมีค่าประมาณ 34 กิกะปาสกาล (5000 กิโล
ปอนด์ต่อตารางน้ิว) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 77 ของค่ามอดุลสัแรงดึงของวสัดุเดียวกัน [Bedard 
1992] 

ค2.1.7 กาํลงัรับแรงเฉือน (Shear Strength)  
โดยทัว่ไปกาํลงัรับแรงเฉือนของวสัดุคอมโพสิตมีค่าตํ่ามาก เช่น แท่ง FRP สามารถตดัขาด

ดว้ยเล่ือยธรรมดาโดยง่ายในทิศทางตั้งฉากกบัแนวแกนของเสน้ใย   ขอ้ดอ้ยน้ีสามารถแกไ้ขได้
โดยการวางแท่ง FRP ในทิศทางท่ีแรงกระทาํเกิดตามแนวแกน   การทดสอบแรงเฉือนสามารถ
ทดสอบโดยวิธีการ Isoipescu Test [Porter et al 1993]  ซ่ึงพฒันาข้ึนและใชท้ดสอบคุณสมบติั
ดา้นแรงเฉือนของแท่งเดือย FRP (FRP Dowel Bars) เป็นจาํนวนมากกวา่ 200 ตวัอยา่ง 

ค2.1.8 การคืบและความเสียหายจากการคืบ (Creep and Creep Rupture) 
เส้นใยแก้วและเส้นใยคาร์บอนมีความทนทานต่อการคืบสูง ในขณะท่ีเกิดการคืบอาจมี

ปัญหาต่อเรซินโดยส่วนใหญ่   ดงันั้นการเรียงตวัของเสน้ใยและปริมาณเสน้ใยเป็นปัจจยัท่ีมีผล
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อสมรรถนะต่อการคืบของแท่งเสริมกาํลงัหรือเทนดอน  มีรายงานการศึกษา
กบัแท่ง GFRP คุณภาพสูง พบวา่ความเครียดท่ีเกิดเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการคืบมีค่าประมาณร้อยละ 
3 ของค่าความเครียดอิลาสติกเร่ิมตน้ [Iyer and Anigol 1991] 

ภายใตน้ํ้ าหนกับรรทุกและสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นอนัตราย แท่ง FRP หรือเทนดอนซ่ึงอยู่
ภายใตน้ํ้ าหนกับรรทุกคงท่ีอาจเกิดความเสียหายอยา่งทนัทีทนัใดเม่ือถึงช่วงเวลาหน่ึง ท่ีเรียกว่า 
เวลาของความคงทน (Endurance Time)   ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า ความเสียหายจากการคืบ 
(Creep Rupture) ซ่ึงเกิดข้ึนกบัวสัดุทุกชนิดรวมถึงเหล็ก ไม่เวน้แมแ้ต่ลวดอดัแรง (Steel 
Prestressing Strands)  สาํหรับเหลก็สามารถทนแรงดึงท่ีประมาณร้อยละ 75 ของกาํลงัรับแรง
ดึงประลยัโดยไม่เกิดการสูญเสียกาํลงัรับแรงดึง หรือเกิดความเสียหาย  ในกรณีท่ีอตัราส่วน
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ระหว่างหน่วยแรงดึงท่ีกระทาํกบักาํลงัรับแรงดึงในระยะสั้นของ FRP เพิ่มข้ึน เวลาของความ
คงทนจะลดลง  มีการทดสอบการคืบของวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยแกว้ (GFPR Composites) 
ขนาดหนา้ตดัต่างๆ ในประเทศเยอรมนั พบว่าความเสียหายจากการคืบจะไม่เกิดข้ึนถา้หน่วย
แรงกระทาํมีค่าไม่เกินร้อยละ 60 ของค่ากาํลงัรับแรงระยะสั้น [Budelmann and Rostasy 1993] 

สาํหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็หน่วยแรงกระทาํท่ีมีค่าเกินกว่าน้ีมกัไม่มีความจาํเป็น
เน่ืองจากหน่วยแรงกระทาํในวสัดุเสริมกาํลงัมกัมีค่าไม่เกินร้อยละ 60   อย่างไรก็ตามควร
ระมดัระวงัการใช้งานวสัดุคอมโพสิต FRP สําหรับกรณีเทนดอนท่ีใช้อดัแรง  และตอ้ง
ระมัดระวังปัจจัยอ่ืนๆ อีก เช่น ความช้ืน ซ่ึงทําให้สูญเสียสมรรถนะต่อการคืบและลด
ระยะเวลาของความคงทนลง 

การทดสอบไดก้ระทาํโดยใหน้ํ้ าหนกัทดสอบเป็นร้อยละ 50 ของค่ากาํลงัรับนํ้ าหนกัประลยั 
และแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ ทดสอบระยะสั้น (48 ชัว่โมง) และทดสอบระยะ
ยาว (1 ปี)  และทาํการทดสอบกบัเทนดอน GFRP และเทนดอน CFPR  ท่ีอุณหภูมิหอ้ง  พบว่า
แท่งตวัอยา่งมีการคืบเพียงเลก็นอ้ย  มอดุลสัแรงดึงและกาํลงัรับแรงดึงประลยัภายหลงัจากการ
ทดสอบไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั [Anigol 1991, and Khubchandani 1991] 

ค2.1.9 ความลา้ (Fatique)  
แท่ง FRP มีความทนทานต่อความลา้ท่ีดี   ผลงานวิจยัส่วนมากไดท้าํการทดสอบเส้นใยท่ีมี

ค่ามอดุลสัสูง (เช่น อะรามิด และคาร์บอน) ภายใตแ้รงดึงเป็นวฏัจกัรซ่ึงใช้กบัยานอวกาศ   
ระหว่างการทดสอบไดใ้ห้แรงกระทาํถึง 10 ลา้นรอบ พบว่าคอมโพสิตชนิดคาร์บอน-อีพอกซี 
มีกาํลงัรับความลา้ไดดี้กว่าเหลก็  ในขณะท่ีกาํลงัรับความลา้ของคอมโพสิตชนิดเส้นใยแกว้จะ
มีค่าตํ่ากว่าเหลก็ในกรณีอตัราส่วนหน่วยแรงเดียวกนัตํ่า (Low Stress Ratio)  [Schwarz 1992]  
งานวิจยัโดย Porter et al, 1993 แสดงว่าแท่งเดือย GFPR มีความตา้นทานต่อความลา้ดีภายใต้
แรงเฉือนกระทาํเป็นวฏัจกัรถึง 10 ลา้นรอบ  นอกจากน้ีมีงานวิจยัศึกษาแท่ง GFRP ซ่ึงใช้
สาํหรับงานอดัแรง ภายใตน้ํ้ าหนกับรรทุกเป็นวฏัจกัรโดยมีหน่วยแรงสูงสุด 496 เมกาปาสกาล 
(72 กิโลปอนดต่์อตารางน้ิว) และมีช่วงค่าหน่วยแรง (Stress Range) 345 เมกาปาสกาล (50 
กิโลปอนดต่์อตารางน้ิว) พบว่าแท่ง GFPR สามารถทนนํ้ าหนกับรรทุกไดม้ากกว่า 4 ลา้นรอบ
ก่อนจะเกิดความเสียหายบริเวณตาํแหน่งจบัยดึ [Franke 1981] 

เทนดอน CFRP มีความทนทานต่อความลา้ท่ีดี โดยทาํการทดสอบความลา้ภายใตแ้รงดึง
เพียงอยา่งเดียวถึง 2 ลา้นรอบ  หน่วยแรงเฉล่ียท่ีใชท้ดสอบมีค่าประมาณร้อยละ 60 ของกาํลงั
รับแรงดึงประลยัโดยมีค่าหน่วยแรงตํ่าสุดและสูงสุดเป็นร้อยละ 55 และ 64 ของกาํลงัรับแรงดึง
ประลยัตามลาํดบั  พบว่ามอดุลสัของเทนดอนไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดการทดสอบ [Gorty 
1994] 
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ค2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณสมบติัเชิงกล 
คุณสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมโพสิตข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีแรงกระทาํ และ
ประวัติการรับนํ้ าหนัก  อุณหภูมิ และความช้ืน  ปัจจัยเหล่าน้ีมีความเก่ียวข้องกันและยากท่ีจะ
ประเมินผลกระทบของแต่ละปัจจยัในขณะท่ีรักษาปัจจยัอ่ืนใหค้งท่ี 
ค2.2.1 ความช้ืน   

วสัดุคอมโพสิตท่ีมีการดูดซึมความช้ืนมากเกินไปจะทาํใหสู้ญเสียกาํลงัรับนํ้าหนกัและความ
แขง็เกร็งอยา่งมีนยัสาํคญั  การดูดซึมความช้ืนจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของเรซิน 
และทาํใหเ้กิดการบวมและการบิดงอของวสัดุคอมโพสิต  ดงันั้นคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุคอม
โพสิตจะตอ้งประเมินภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกนักบัท่ีวสัดุใชง้าน  อยา่งไรก็ตามมีเรซินบาง
ประเภทซ่ึงมีความตา้นทานความช้ืนซ่ึงใชส้ําหรับโครงสร้างท่ีคาดว่าจะตอ้งสัมผสัความช้ืน
ตลอดเวลา  ในเขตหนาวจะตอ้งพิจารณาผลของการละลาย-การแขง็ตวัของนํ้ า (Freeze-Thaw 
Cycle) ประกอบดว้ย 

ค2.2.2 ไฟและอุณหภูมิ 
วสัดุคอมโพสิตหลายชนิดมีคุณสมบติัดีเยี่ยมภายใตอุ้ณหภูมิสูง  วสัดุคอมโพสิตโดยส่วน

ใหญ่จะไม่ถูกเผาไหมโ้ดยง่าย อุณหภูมิสูงจะมีผลต่อเรซินมากกว่าเส้นใย  เรซินซ่ึงประกอบไป
ด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นจาํนวนมากจะสามารถติดไฟได้ และมีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อพฒันาเรซินชนิดทนไฟ [Schwarz 1992]  การทดสอบในประเทศเยอรมนัไดแ้สดง
ใหเ้ห็นวา่แท่งเสน้ใยแกว้ชนิด E-Glass มีกาํลงัรับนํ้าหนกัเหลือร้อยละ 85 ของกาํลงัรับนํ้ าหนกั
ภายใตอุ้ณหภูมิหอ้ง ภายหลงัจากทดสอบภายใตอุ้ณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส (570 องศาฟาเรน
ไฮต)์ โดยมีหน่วยแรงทดสอบประมาณร้อยละ 50 ของกาํลงัรับแรงดึง [Franke 1981]  ในขณะ
ท่ีสมรรถนะดงักล่าวดีกว่าเหล็กอดัแรง แต่กาํลงัรับนํ้ าหนักจะลดลงจนกระทัง่มีค่าใกลเ้คียง
เหลก็เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 

ปัญหาของไฟสาํหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมวสัดุคอมโพสิต FRP แตกต่างจากกรณีวสัดุ
คอมโพสิตไดรั้บเพลิงไหมโ้ดยตรง  ในกรณีน้ีคอนกรีตจะทาํหนา้ท่ีป้องกนั FRP จากการ
สัมผสักบัเปลวไฟโดยตรง  อยา่งไรก็ตาม เม่ืออุณหภูมิภายในช้ินส่วนสูงข้ึน คุณสมบติัเชิงกล
ของ FRP จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นแนะนาํให้ผูใ้ชต้รวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบั
สมรรถนะของระบบ FRP และเรซินท่ีอุณหภูมิสูงในกรณีท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหมไ้ดม้าก 

ค2.2.3 รังสีอลัตราไวโอเลต 
วสัดุคอมโพสิตสามารถถูกทาํลายโดยรังสีอลัตราไวโอเลตเม่ือรับแสงอาทิตยโ์ดยตรง  รังสี

เหล่าน้ีจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในเมทริกซ์พอลิเมอร์ซ่ึงทาํให้เกิดการเส่ือมสภาพของวสัดุ  
ถึงแมว้่าปัญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการผสมสารผสมเพิ่มท่ีเหมาะสมเขา้ไปในเรซิน แต่
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ความเสียหายแบบน้ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วน FRP ซ่ึงใชเ้สริมภายในโครงสร้างคอนกรีตซ่ึง
ไม่สมัผสักบัแสงอาทิตยโ์ดยตรง 

ค2.2.4 การกดักร่อน 
การกดักร่อนเหลก็เสริมและการขยายตวัของวสัดุเป็นเหตุให้เกิดรอยร้าวและคอนกรีตหลุด

ร่อนออกมาซ่ึงจะช่วยเร่งให้เกิดการกดักร่อนเร็วข้ึน  ขอ้ดีหลกัของวสัดุคอมโพสิต คือ จะไม่
เกิดการกดักร่อน  อยา่งไรก็ตามวสัดุคอมโพสิตอาจเกิดความเสียหายไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้ม
ท่ีรุนแรง แท่ง GFPR มีความทนทานต่อกรดสูงแต่จะเส่ือมสภาพไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นด่าง  ไดมี้การวิจยัการประยุกตใ์ชใ้นโครงสร้างคอนกรีตอดัแรงโดยเสริมสแตรนด์ชนิด
เส้นใยแกว้-อีพอกซี บางชนิดในคอนกรีตและทดสอบภายใตก้ารจาํลองการขึ้นลงของระดบั
นํ้ าเกลือ (Salt Water Tidal Simulation)  พบว่าเม่ือไดรั้บนํ้ ามากข้ึนจะสูญเสียกาํลงัรับนํ้ าหนกั 
[Sen et al. 1993]  ถึงแมว้่าการทดสอบน้ีจะใชไ้ม่ไดใ้นกรณีทัว่ไป แต่มีขอ้บ่งช้ีถึงความสาํคญั
ของการเลือกระบบเส้นใยและเรซินท่ีเหมาะสมจะช่วยให้สามารถทนต่อสารเคมีไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ [Rostasy et al. 1992] 

ค2.2.5 การเร่งบ่ม (Accelerated Aging)  
ความตอ้งการประเมินความทนทานของวสัดุคอมโพสิตใหรู้้ผลในเวลาอนัสั้นสาํหรับขอ้มูล

สภาพอากาศในระยะยาว ทาํให้จาํเป็นตอ้งสร้างวิธีการวิเคราะห์ในลกัษณะเร่งการบ่มเพื่อ
ทาํนายความทนทานของวสัดุคอมโพสิตภายใตส้ภาพแวดลอ้มรุนแรง  การวิจยัโดย Pilkington 
Bros. [Procter et al. 1982] แสดงใหเ้ห็นว่าการทาํนายการบ่มในระยะยาวโดยทดสอบใน
ระยะเวลาสั้นๆภายใตอุ้ณหภูมิสูงมีผลสอดคลอ้งกบัการบ่มจากสภาพอากาศจริง  จากงานวิจยั
เหล่าน้ีจึงมีการพฒันาสมการขึ้นสองสมการเพื่อใช้ประเมินการเร่งบ่มของวสัดุคอมโพสิต  
สมการแรกใชป้ระเมินปัจจยัความเร่ง (Acceleration Factor) จากอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีภายใต้
สภาพอากาศเฉพาะ  สมการท่ีสองแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิในอ่างทดสอบ (Bath 
Temperature) และจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเร่งบ่มต่อจาํนวนวนัในอ่างทดสอบ  [Lorenz 1993, 
Porter et al. 1992]  โดยใชส้มการทั้งสองสามารถประเมินการเร่งบ่มของแท่งเดือยของเส้นใย
แกว้ชนิด E-Glass เคลือบดว้ยไวนิลเอสเตอร์เรซินและบ่มท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (140 
องศาฟาเรนไฮด์) เป็นเวลา 9 สัปดาห์  แท่งตวัอย่างถูกบ่มในนํ้ า ปูนขาว (Lime) และอ่าง
นํ้ าเกลือ  พบว่าคาบของการเร่งบ่มมีค่าประมาณ 63.3 วนัภายใตอุ้ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
(140 องศาฟาเรนไฮต์) ในสารละลายโดยไม่เกิดการเส่ือมสภาพภายใตอ่้างทดสอบปูนขาว  
การเร่งบ่มน้ีเทียบเท่ากบัอายกุารใชง้านประมาณ 50 ปี 
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ค2.3 กลไกการจบัยดึ (Gripping Mechanism) 
การออกแบบและการพฒันาระบบการจบัยดึ (Gripping System) ท่ีเหมาะสมกบัแท่ง FRP สาํหรับ

การทดสอบการรับแรงดึง  และในกรณีประยุกต์ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรงแบบอัดแรงก่อน 
(Prestressed) หรืออดัแรงภายหลงั (Post-tensioned) เป็นปัญหาหลกัสําหรับผูว้ิจัยและผูใ้ช้งาน  
เน่ืองจากแท่งเสริมกาํลงั FRP และเทนดอน FRP มีกาํลงัรับแรงในทิศทางตามขวางต ํ่า  แรงซ่ึงเกิดจาก
การจบัยดึสามารถทาํใหเ้กิดความเสียหายเฉพาะแห่ง (Local Failure) ของ FRP บริเวณตาํแหน่งจบัยดึ 
นอกจากน้ีการเพิ่มความยาวในการจดัยดึเพื่อลดหน่วยแรงในบริเวณตาํแหน่งจบัยดึไม่เหมาะสมในทาง
ปฏิบติัสาํหรับกรณีส่วนใหญ่  

ตวัจบัยดึชนิดใชซ้ํ้ าได ้(Re-Usable Grips) คิดคน้โดย GangaRao and Fuza (1992) ประกอบดว้ย
แผน่เหลก็ 2 แผน่ขนาด 178x76x19 มิลลิเมตร (7.0x3.0x0.75 น้ิว) และเซาะร่องรูปโคง้เป็นส่วนหน่ึง
ของวงกลม (Semi-Circular Groove)  โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางของร่องมากกว่าเส้นผา่นศูนยก์ลางของ
แท่ง FRP ท่ีจะทดสอบ 3 มิลลิเมตร (0.12 น้ิว)  

ทรายละเอียดเปียกนอกเหนือจากสารเคลือบชนิดทรายผสมอีพอกซีจะใชเ้พื่อปิดร่อง  แผน่เหลก็ทั้ง
สองจะนาํมายดึเขา้ดว้ยกนัท่ีแต่ละดา้นของแท่งทดสอบ วางตวัจบัยดึในตวัจบั (Jaw) ของเคร่ืองทดสอบ 
(Universal Testing Machine)  โดยทัว่ไประหว่างการทดสอบจะมีการขยบัเล่ือนของแท่งทดสอบได้
เลก็นอ้ย  แต่ขอ้จาํกดัน้ีไม่มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือทาํการทดสอบแท่งทดสอบจนเสียหาย  ตามรายงาน
การวิจยัพบว่าตวัจบัยดึน้ีสามารถใชใ้นสาํหรับการจบัยดึแท่งเสริมกาํลงั FRP ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีการ
ประยกุตใ์ชย้ดึสลกัเกลียวกาํลงัสูง 6 ตวัเขา้กบัแผน่เหลก็ทั้งสองแผน่ 1 ชุด [Chen et al. 1992]   

วิธีการให้หน่วยแรงเคเบิล FRP โดยใชช้คั (Chuck)1 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 มิลลิเมตร 
(0.6 น้ิว) ไดถู้กพฒันาข้ึน [Iyer and Anigol 1991] โดยติดตั้งชคัท่ีปลายทั้งสองดา้นเพื่อใหเ้คเบิลมีกาํลงั
รับนํ้าหนกัเตม็ท่ี 

มีงานวิจยัซ่ึงพฒันาการจบัยึดแท่ง FRP โดยการเช่ือมประสานเขา้กบัท่อทองแดงดว้ยอีพอกซี 
[Porter et al. 1992]  การทดสอบแรงดึงของแท่ง FRP โดยการใชต้วัจบัยึดลกัษณะน้ีเพื่อลดความ
เสียหายของแท่ง FRP  พบว่าแท่งตวัอย่างทดสอบมากกว่า 200 ตวัอยา่งสามารถทดสอบไดอ้ย่าง
สมบูรณ์โดยให้มีระยะห่างระหว่างตวัจบัยึดมากพอ และค่ากาํลงัรับแรงดึงท่ีทดสอบไดมี้ค่าสอดคลอ้ง
กบักาํลงัรับแรงดึงในทางทฤษฎี  ทั้งน้ีอยู่ในระหว่างการวิจยัเพื่อใชต้วัจบัซ่ึงทาํจากท่อเหล็กตีเกลียว
ภายในและเช่ือมประสานดว้ยอีพอกซีชนิดเดียวกนั 

ค2.4 แบบจาํลองทางทฤษฎีของแท่งเสน้ใยแกว้ (GFRP Bars)  
มีความพยายามท่ีจะพฒันาแบบจาํลองทางทฤษฎีของคุณสมบติัเชิงกลของแท่งเสริมกาํลงั FRP 

ภายใตแ้รงกระทาํแบบสถิตต่างๆ  โดยใชแ้บบจาํลองเชิงกลระดบัจุลภาค (Micromechanical Modeling)  
                                                 
1ชคั (chuck) หมายถึง แผน่กลมมีเกลียวสาํหรับจบัวตัถุท่ีจะตอ้งกลึง หรือเคร่ืองจบัดอกสวา่น หรือเคร่ืองจบัวตัถุ  
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แบบจาํลองเชิงกลระดบัมหภาค (Macromechanical Modeling) และแบบจาํลองไฟไนทเ์อลิเมนทส์าม
มิติ (Three Dimensional Finite Element Modeling) [Mu 1990] 

วตัถุประสงค์ของแบบจําลองเชิงกลระดับจุลภาค คือ ทาํนายคุณสมบัติของวัสดุในรูปของ
คุณสมบติัของวสัดุท่ีเป็นส่วนประกอบ  แท่ง FRP ทิศทางเดียว (Unidirectional FRP Bar) สามารถ
วิเคราะห์เป็นวสัดุชนิดไอโซทรอปิกดา้นขา้ง (Transversely Isotropic Material) โดยสมมติใหเ้ส้นใย
เด่ียวมีพฤติกรรมแบบไอโซทรอปิก 

สาํหรับแบบจาํลองเชิงกลระดบัมหภาค  จะจาํลองแท่ง FRP ใหเ้ป็นวสัดุเน้ือเดียวและมีคุณสมบติั
แบบแท่งแอนไอโซทรอปิกท่ีมีหนา้ตดักลม  ผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎีอิลาสติก (Theory of Elasticity 
Solution) สาํหรับแท่งกลมไดป้ระยกุตใ์ชก้บักรณีน้ี [Wu 1990] แท่งเสริมกาํลงัจะสมมติให้มีความ
สมมาตรตามแนวแกนและประกอบดว้ยชั้นของวสัดุแบบไอโซทรอปิกในลกัษณะผนงัรูปทรงกระบอก
ในทิศทางตามขวาง  และอธิบายเป็นผลึกแบบมอโนคลินิกเน่ืองจากชั้นแต่ละชั้นสามารถมีการเรียงตวั
ของเสน้ใยในทิศทางแบบสุ่ม (Arbitrary Fiber Orientation) 

การวิเคราะห์แบบไฟไนทเ์อลิเมนทส์ามมิติโดยใชเ้อลิเมนตแ์บบไอโซพาราเมทริก (Isoparametric 
Element) และใชส้มการความสัมพนัธ์คุณสมบติัของวสัดุแบบมอโนคลินิก (Constitutive Equation of 
Monoclinic Materials)  [Wu 1990]  และจาํลองสถานการณ์ของแท่ง FRP ภายใตส้ภาพแรงดึงจริงโดย
สมมติใหมี้การถ่ายแรงเฉือนแบบเชิงเสน้ (Linear Distribution of Shear Transfer) ระหว่างกลไกการจบั
ยดึและแท่ง FRP   และกาํหนดความเสียหายจากเง่ือนไขของความเสียหายหน่วยแรงสูงสุด   กาํลงัรับ
แรงดึงประลยัจากผลการวิเคราะห์มีค่าสูงกว่าผลการทดสอบประมาณร้อยละ 25  เพื่อท่ีจะแก้ไข
ขอ้จาํกดัของการวิเคราะห์ไฟไนทเ์อลิเมนตแ์ละผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎีอิลาสติก ไดมี้การพฒันา
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์โดยใชก้าํลงัของวสัดุซ่ึงรวมถึง Shear Lag ระหว่างเส้นใย  ความเครียด
สูงสุดท่ีจุดแตกหกัของเส้นใยไดพ้ิจารณาเป็นเง่ือนไขของสมการ (Governing Critirion) สาํหรับความ
เสียหาย  และใช้หน้าตดัรูปวงกลมในแบบจาํลองเพื่อคาํนวณกาํลงัรับแรงดึงและกาํลงัรับแรงดัด  
สมมติฐานหลักในการพฒันาแบบจาํลองน้ีคือ การกระจายของความเครียดในหน้าตัดเป็นแบบ
พาราโบลาและมีความสมมาตรตามแนวแกน   การกระจายความเครียดแบบพาราโบลาเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะหน่วยแรงตามแนวรัศมี (Radial Stresses) ซ่ึงเกิดข้ึนโดยกลไกการจบัยึด  
แบบจาํลองน้ีสามารถทาํนายแรงดึงในเสน้ใยท่ีแกนมีค่าตํ่ากวา่แรงดึงในเสน้ใยท่ีผวิ 

ค2.5 วิธีการทดสอบ 
ค2.5.1 บทนาํ 

วิธีการทดสอบมีความสาํคญัในการประเมินคุณสมบติัของเรซิน เส้นใย วสัดุคอมโพสิต 
FRP และส่วนประกอบโครงสร้าง  เน้ือหาในบทน้ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการทดสอบของวสัดุคอมโพ
สิต FRP ซ่ึงใชใ้นงานดา้นวิศวกรรมโยธา  กลุ่มของเรซินท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พอลิเอสเตอร์ ไว
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นิลเอสเตอร์ อีพอกซี  ฟีนอลิก (Phenolic)  เส้นใยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เส้นใยแกว้ชนิด E-Glass 
และ S-2 Glass เส้นใยอะรามิด และเส้นใยคาร์บอน  วสัดุคอมโพสิต FRP จะประกอบขึ้น
จากเรซินและเส้นใยท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ยสัดส่วนการผสมแตกต่างกนัไป และใชเ้ป็นวสัดุเสริม
กาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในลกัษณะแท่ง เคเบิล หรือแผ่น  รายงานฉบับน้ีจะ
กล่าวถึงเฉพาะเส้นใยต่อเน่ือง  มาตรฐาน ASTM ไดแ้บ่งวิธีการทดสอบท่ีเก่ียวกบัวสัดุคอมโพ
สิต FRP ออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่  (1) การทดสอบวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยแกว้  และ (2) 
การทดสอบวสัดุคอมโพสิต FRP มอดุลสัสูงซ่ึงทาํจากเสน้ใยอ่ืนเช่นเสน้ใยคาร์บอน 

ค2.5.2 วิธีการทดสอบ 
ค2.5.2.1 แท่งคอมโพสิตเสริมใยแกว้ (GFRP) 

(1)  การทดสอบแรงดึง: แท่ง FRP จากกระบวนการรีดซ่ึงประกอบดว้ยเส้นใยแกว้
ต่อเน่ือง และมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางอยู่ในช่วง 3.2 ถึง 25.4 มิลลิเมตร (0.12 
ถึง 1.00 น้ิว)  สามารถทดสอบการรับแรงดึงไดต้ามมาตรฐาน ASTM D 3916   
และใช้ตวัจับยึดแบบอลุมินัมผิวโคง้ซ่ึงขดัผิวด้วยการพ่นทราย (Sandblasted 
Circular Surface)  การทดสอบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินกาํลงัรับแรงดึง
สูงสุด มอดุลสัอิลาสติก  ร้อยละของการยืดตวั  ความเครียดท่ีจุดประลยั  และ
อตัราส่วนปัวซอง (Poisson Ratio) 

(2) การทดสอบกาํลงัรับแรงดดั:  การทดสอบกาํลงัรับแรงดดัของแท่ง GFRP จาก
กระบวนการรีด สามารถทาํไดต้ามมาตรฐาน ASTM D 4476 การทดสอบน้ีจะ
ทาํเพื่อประเมินค่ามอดุลสัของการแตกร้าว (Modulus of Rupture) และมอดุลสั
อิลาสติกของการดดั 

(3) การทดสอบกาํลงัรับแรงเฉือนแนวราบ (Horizontal Shear Strength Test):  
เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 4475 โดยเป็นวิธีการทดสอบคานสั้น (Short 
Beam Test Method) 

(4) การทดสอบการคืบและการคลายหน่วยแรง (Creep and Relaxation Test): ใชต้วั
จบัยึดอลูมินมัเพื่อยึดแท่งทดสอบระหว่างอุปกรณ์นาํแนว (Steel Jigs) ตาม
มาตรฐาน ASTM D 3916   อุปกรณ์นาํแนวดงักล่าวจะทาํให้เกิดสภาพ Self-
Straining Frame Condition เพื่อใหแ้รงกระทาํคงท่ีต่อตวัอยา่งทดสอบ  การยืด
ตวัของแท่งตวัอย่างสามารถตรวจวดัไดโ้ดยมาตรวดัระยะ (Dial Gauge) หรือ
มาตรวดัความเครียด (Strain Gauge) เพื่อตรวจสอบการเพิ่มข้ึนของความเครียด
ภายใตแ้รงกระทาํคงท่ีท่ีเวลาต่างๆ  
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(5) การทดสอบแบบไม่ทาํลาย:  วิธีการทดสอบดว้ยการปล่อยคล่ืนเสียง (Acoustic 
Emission: AE)  สามารถใชเ้พื่อตรวจสอบพฤติกรรมของแท่ง GRRP ภายใตแ้รง
ดึง [Chen et al. 1992a, 1993]  สัญญาณ AE ท่ีส่งผา่นจากแรงแยกของเมทริกซ์
และเสน้ใยสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยหวัอ่านสญัญาณ AE 2 หวั 

ค2.5.2.2 แท่งคอมโพสิตเสริมคาร์บอน (CFRP) 
(1) การทดสอบแรงดึง: วิธีการทดสอบและตวัจบัยึดสําหรับแท่งเส้นใยแกว้ ไม่

สามารถนาํมาใช้กบัวสัดุคอมโพสิตจากเส้นใยคาร์บอน แต่หน่วยแรงค่าสูงๆ 
อาจไม่จาํเป็นเสมอไปเพื่อให้ถึงความเสียหายจากแรงดึง  วิธีการทดสอบดว้ย
กา้มหนีบ (Jaw) อาจใชเ้พื่อประเมินกาํลงัรับแรงดึง มอดุลสัอิลาสติก และ
ความเครียดท่ีจุดประลยั 

(2) แรงดดัและแรงเฉือนในแนวราบ: การทดสอบสาํหรับวสัดุคอมโพสิต FRP มอ
ดุลสัสูงไม่มีกาํหนดในมาตรฐาน ASTM  แต่วิธีการท่ีใชส้าํหรับการทดสอบแท่ง
เสน้ใยแกว้สามารถประยกใชเ้พื่อประเมินแท่งเสน้ใยคาร์บอนจากการรีด 

ค2.5.2.3 แผน่คอมโพสิต (Composite Plates) 
แผน่เสริมกาํลงัทั้งจากเส้นใยแกว้และเส้นใยมอดุลสัสูง  สามารถทดสอบการรับแรง
ดึง แรงอดั แรงดดั และความลา้ภายใตแ้รงดึง การคืบ  และการคลายหน่วยแรง ตาม
มาตรฐาน ASTM ไดแ้ก่  ASTM D3039 (แรงดึง) ASTM D3410 (แรงอดั) ASTM 
D790 (แรงดดั) ASTM D3479 (ความลา้) ASTM D2990 (การคืบ) และ ASTM D 
2991 (การคลายหน่วยแรง) 

ค2.5.2.4 เคเบิลคอมโพสิต (Composite Cables) 
เคเบิลคอมโพสิตโดยทัว่ไปประกอบดว้ยแท่ง FRP จากการรีดขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเล็กๆ เป็นจาํนวนหลายเส้น  ปัญหาสาํคญัในการประเมินค่ากาํลงัรับแรง
ดึงไดแ้ก่การจบัยึดเคเบิลโดยไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีจุดจบัยึด  วิธีการจบัยึดหลาย
รูปแบบกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการพฒันาและโดยส่วนมากจะเป็นพอลิเมอร์เรซินในท่อ
โลหะ 

ระบบการจบัยดึท่ีกล่าวขา้งตน้ [Iyer and Anigol 1991) สามารถใชง้านไดอ้ยา่งดี
โดยความยาวของเคเบิลทั้งหมด 1220 มิลลิเมตร (4 ฟุต) และระยะจบัยดึ (Anchorage 
Length) เป็น 250 มิลลิเมตร (10 น้ิว) ทั้งสองขา้งของเคเบิ้ล  แผน่เหลก็ท่ีมีรูสาํหรับ
ยึดชคัจะถูกยึดเขา้กบัเคร่ืองทดสอบ  เคเบ้ิล FRP จากเส้นใยแกว้ อะรามิด และ
คาร์บอน สามารถทดสอบไดโ้ดยใชต้วัจบัยดึแบบน้ี [Iyer 1991]  การทดสอบการรับ
นํ้าหนกัคงท่ีในช่วงเวลาสั้นดว้ยตวัจบัยดึแบบน้ีสามารถทดสอบไดใ้นช่วงเวลาจาํกดั 
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(48 ชัว่โมง)  โดยใชเ้คร่ืองทดสอบแบบมีระบบช่วยควบคุม (Servo-Controlled 
Testing Machine)  สาํหรับการทดสอบการรับนํ้ าหนกัในระยะยาวจะทาํไดโ้ดยใช้
เคเบิลสามเส้นและโครงขอ้แขง็ทดสอบการลา้ (Modified Creep Frame)  ซ่ึง
ปรับปรุงมาจากแบบท่ีใชก้บัคอนกรีต  จะตอ้งตรวจสอบการเล่ือนหลุดของตวัจบัยดึ
จะดว้ยมาตรวดัการเคล่ือนตวั (Dial Gauge) หรือ LVDTs เพื่อประเมินการคืบสุทธิท่ี
เกิดข้ึนกบัเคเบิล [Gorty 1994]  การทดสอบความลา้ภายใตแ้รงดึง (Tension-Tension 
Fatique Test) สามารถทดสอบโดยใหห้น่วยแรงในลกัษณะรูปคล่ืนไซน์ (Sinusoidal  
Stress) ความถ่ี 8 เฮิรตซ์ และมีค่าหน่วยแรงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 45 ถึง 60 ของกาํลงัรับ
นํ้ าหนกัประลยั  และทดสอบทั้งหมด 1 ถึง 2 ลา้นรอบ  ค่าอิลาสติกมอดุลสัสาํหรับ
ก่อนและหลงัการทดสอบความลา้จะใชใ้นการประเมินสมรรถนะของเคเบิลภายใต้
นํ้ าหนกับรรทุกแบบวฏัจกัร (Cyclic Loading)  

การจบัยดึท่อดว้ยปลายเกลียวและแป้นเกลียว (Nut) สามารถใชไ้ดผ้ลดี และมีขอ้ดี 
คือ สามารถปรับเปล่ียนชนิดหรือขนาด ของแท่งหรือเคเบิลได ้[Iyer et al. 1994] 

ค2.5.3 บทสรุป 
การทดสอบมีความจาํเป็นในการประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ FRP การทดสอบสามารถ
ใชเ้พื่อควบคุมคุณภาพสาํหรับการผลิตหรือในระหว่างการก่อสร้าง  ดงันั้นการทดสอบควรจะ
สามารถทาํซํ้ าไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือ  ความหลายหลายของวิธีการทดสอบและรูปร่างของ
ตวัอย่างทดสอบควรจะไดรั้บการพิจารณาเปรียบเทียบ  วิธีการทางสถิติเพื่อการยอมรับเป็น
ส่ิงจาํเป็นในการระบุคุณสมบติัของแท่ง  แผ่น หรือเคเบิล  การทดสอบอ่ืนๆ ซ่ึงคาํนึงถึงการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ และความช้ืนควรจะได้รับการคาํนึงถึงในการ
ประเมินผลิตภณัฑ ์FRP 
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ภาคผนวก ง  เอกสารข้อมูลของระบบ (System Data Sheet) 
เอกสารขอ้มูลของระบบ (System Data Sheet) เป็นเอกสารท่ีระบุถึงขอ้มูลของวสัดุคอมโพสิตซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ช่ือวสัดุ รายละเอียดโดยทัว่ไป การใชง้าน และคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัเชิงกลต่างๆ ปริมาณ
ท่ีตอ้งใช ้สภาพแวดลอ้มท่ีจดัเก็บ วิธีการใชง้าน เป็นตน้   ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามแต่ละผูผ้ลิต  และควรระบุ
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เช่น 
ง1. ช่ือวสัดุ/ช่ือทางการคา้ 
ง2. รายละเอียดทัว่ไป (Description) 
ง3. การใชง้าน (Use) 
ง4. ขอ้ดี (Advantages) 
ง5. ส่วนประกอบ (Component) 
ง6. คุณสมบติัทางกายภาพ (Physical Properties) และคุณสมบติัเชิงกล (Mechanical Properties) 

ง6.1 คุณสมบติัของเสน้ใย (Dry Fiber Properties) เช่น 
(1) สภาพภายนอก สี 
(1) กาํลงัรับแรงดึง (Tensile Strength) 
(2) มอดุลสัแรงดึง (Tensile Modulus) 
(3) ความเครียดท่ีจุดประลยั (Ultimate Elongation) 
(4) ความหนาแน่น (Density) 
(5) นํ้าหนกัต่อพื้นท่ี  

ง6.2 คุณสมบติัของวสัดุคอมโพสิตเสริมเสน้ใย (Composite Gross Section Properties) เช่น 
(1) ลกัษณะทัว่ไป  สี 
(2) กาํลงัรับแรงดึงประลยัในทิศทางเสน้ใยหลกั (Ultimate Tensile Strength in Primary Fiber 

Direction) 
(3) ความเครียดท่ีจุดประลยั (Break Elongation) 
(4) มอดุลสัแรงดึง (Tensile Modulus) 
(5) กาํลงัรับแรงดึงประลยัในทิศทางตั้งฉากกบัเสน้ใยหลกั (Ultimate Tensile Strength 90  

Degrees to Primary Fiber)  
(6) ความหนา หรือ ขนาดของวสัดุคอมโพสิตเสริมเสน้ใย 
(7) ปริมาณอตัราส่วนเสน้ใย 

ง6.3 เมทริกซ์เรซินท่ีใช ้
(1) สภาพภายนอก สี 
(2) ช่วงเวลาในการบ่ม (Curing Schedule) 
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(3) อุณหภูมิการเปล่ียนแกว้ (Glass Transition Temperature, Tg) 
(4) กาํลงัรับแรงดึง (Tensile Strength) 
(5) มอดุลสัแรงดึง (Tensile Modulus) 
(6) ร้อยละของการยดืตวั (Elongation Percent) 
(7) กาํลงัรับแรงดดั (Flexural Strength) 
(8) มอดุลสัแรงดดั (Flexural Modulus) 

ง7. วิธีการใชง้าน (How to Use) 
ง7.1 การออกแบบ (Design) 
ง7.2 การติดตั้ง (Installation) 
ง7.3 ปริมาณท่ีตอ้งใชง้าน (Coverage) 
ง7.4 การเตรียมผวิ (Surface Preparation) 
ง7.5 การผสม (Mixing) และอตัราส่วนผสม (Mix Ratio) 
ง7.6 การใชง้าน (Application) 
ง7.7 ขอ้จาํกดั (Limitation) 

ง8. หีบห่อ (Package) 
ง9. สภาพการจดัเกบ็ (Storage Condition) 
ง10. อายกุารเกบ็ (Shelf Life) 
ง11. ขอ้ควรระวงั 

ง11.1 ความเป็นพษิ 
ง11.2 การป้องกนัอนัตรายต่อบุคคล 
ง11.3 การปฐมพยาบาล 
ง11.4 การทาํความสะอาด 
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ภาคผนวก จ เอกสารข้อมูลความปลอดภยัของวสัดุ (Material Safety Data Sheet) 
ท่ีมา: ศูนย์ข้อมลูวัตถอัุนตรายและเคมีภณัฑ์ กรมควบคมุมลพิษ 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (Material Safety Data Sheet) เป็นเอกสารของวสัดุซ่ึงประกอบไปดว้ย
ขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุ และขอ้มูลดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน โดยควรมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
จ1. การช้ีบ่งเคมีภณัฑ ์(Chemical Indentification)  

ไดแ้ก่ ช่ือเคมี IUPAC ช่ือเคมีทัว่ไป ช่ือพอ้งอ่ืนๆ สูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง รหัส UN/ID1 รหัส 
CAS2 และรหสั RTECS3 เป็นตน้ 

จ2. ช่ือผูผ้ลิต/จาํหน่าย (Manufacturer and Distributor)  
เช่น  ช่ือผูผ้ลิต/นาํเขา้ และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  

จ3. การใชป้ระโยชน์ (Uses) 
จ4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)  

ประกอบดว้ยค่ามาตรฐานต่างๆ เช่น ค่า LD504  ค่า LC505 ค่า IDLH6 ค่า PEL7 ค่า TLV8   
ค่ามาตรฐานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535   ค่ามาตรฐานตาม
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  สารเคมีท่ีเขา้ข่ายเป็นยุทธภณัฑ์ซ่ึงตอ้งขออนุญาตตาม

                                                  
1 เป็นรหสัตวัเลข 4 หลกัเพื่อช้ีบ่งชนิดของสารเคมี (Identification Number) กาํหนดโดยองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) 
และกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา (Department of Transportation ; DOT) 
2เป็นชุดตวัเลขท่ีกาํหนดข้ึนโดย Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society สาํหรับใชช้ี้บ่งชนิดของสารเคมี
อนัตรายท่ีกาํหนดในกฎหมาย Toxic Substance Control Act (TSCA) 
3 เป็นรหสัช้ีบ่งชนิดของสารเคมีในฐานขอ้มูลพิษวิทยาภายใตก้ารดูแล ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) เพ่ือเป็นขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบั Occupational Safety and Health Act, Section  
20 (a) (b) ประกอบดว้ยขอ้มูลพิษวิทยาของสารเคมีมากกวา่ 130,000 ตวั 
4 LD50 (Lethal Dose Fifty) หมายถึง ปริมาณ (Dose) ของสารเคมีซ่ึงคาดว่าจะทาํใหส้ัตวท์ดลองท่ีไดรั้บสารนั้นเพียงคร้ังเดียว 
ตายไปเป็นจาํนวนคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50 ) ของจาํนวนเร่ิมตน้ โดยมีหน่วยเป็นนํ้าหนกัของสารเคมีต่อนํ้าหนกัของสตัวท์ดลอง 
5 LC50 (Lethal Concentration Fifty)  ความเขม้ขน้ของสารเคมีในอากาศซ่ึงคาดว่าจะทาํใหส้ัตวท์ดลองท่ีสูดดมในระยะเวลาท่ี
ระบุไว ้ตายไปเป็นจาํนวนคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50) ของจาํนวนเร่ิมตน้ (LC50) โดยตอ้งระบุระยะเวลาของการทดลองดว้ย  
6 IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations) ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีสูงสุดเม่ือเกิดความบกพร่อง
จากอุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ แลว้สามารถอพยพออกจากบริเวณนั้นภายใน 30 นาที โดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ
และไม่ก่อใหเ้กิดอาการระคายเคืองอยา่งรุนแรงหรือมีผลต่อสุขภาพอนามยั 
7 PEL (Permissible Exposure Limit) ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีในบรรยากาศการทาํงานท่ีอนุญาตใหมี้ไดต้ามกฎหมายความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Act; OSHA) 
8 TLV (Threshold Limit Value) ค่าขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีในบรรยากาศการทาํงานท่ีพนกังานเกือบทั้งหมดสัมผสั 
สารเคมีดงักล่าวซํ้ าๆ โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั กาํหนดโดย The American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH) เพ่ือเป็นแนวทางหรือขอ้แนะนาํในการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
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พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  พรบ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และชนิดของวสัดุ
ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  เป็นตน้ 

จ5. คุณสมบติัทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)  
เช่น สถานะ สี กล่ิน  นํ้ าหนกัโมเลกุล  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแขง็  ความถ่วงจาํเพาะ  ความ
หนืด  ความดนัไอ (Vapour Pressure) ความหนาแน่นไอ (Vapour Density) ความสามารถในการ
ละลายนํ้า (Solubility) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และขอ้มูลทางกายภาพและเคมีอ่ืนๆ  

จ6. อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั (Health Effect)  
เช่น สัมผสัทางหายใจ สัมผสัทางผิวหนงั กินหรือกลืนเขา้ไป สัมผสัถูกตา การก่อมะเร็ง และความ
ผดิปกติอ่ืนๆ 

จ7. ความคงตวัและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)  
เช่น สารท่ีเขา้กนัไม่ได ้และสภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง 

จ8. การเกิดอคัคีภยั และการระเบิด (Fire and Explosion)  
เช่น จุดวาบไฟ (Flash Point)1  จุดลุกติดไฟไดเ้อง (Autoignition Temperature)2 รหสั NFPA Code3  
สารดบัเพลิง (Extinguisher Agent)4 และรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นตน้ 

จ9. การเกบ็รักษา/สถานท่ีเกบ็/เคล่ือนยา้ย/ขนส่ง (Storage and Handling) 
จ10. การกาํจดักรณีร่ัวไหล (Leak and Spill) 
จ11. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE) และขอ้แนะนาํการเลือกใช ้
จ12. การปฐมพยาบาล (First Aid)  

เช่น กรณีหายใจเขา้ไป กินหรือกลืนเขา้ไป สมัผสัถูกผวิหนงั สมัผสัถูกตา และกรณีอ่ืนๆ 
จ13. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impacts) 

                                                  
1 จุดวาบไฟ (Flash point) อุณหภมิูตํ่าสุด ท่ีทาํใหข้องเหลวกลายเป็นไอเพียงพอต่อการเร่ิมตน้ลุกไหมข้ึ้นเม่ือมีแหล่งจุดติดไฟ 
แต่มีไม่เพียงพอท่ีจะลุกติดไฟไดอ้ย่างต่อเน่ือง จุดวาบไฟเป็นประโยชน์ในการแบ่งประเภทของสารเคมีว่าเป็นสารไวไฟ 
(Flammable) สารติดไฟได ้(Combustible) และสารไม่ติดไฟ (Non-combustible) ตามมาตรฐาน NFPA 30 

2 อุณหภมิูลุกติดไฟไดเ้อง (Autoignition Temperature) อุณหภูมิต ํ่าสุดท่ีทาํใหส้ารเคมีลุกติดไฟข้ึนเองจากแหล่งความร้อนใน
ในตวัหรือสัมผสักบัวสัดุผิวร้อน โดยปราศจากการจุดติดไฟจากแหล่งภายนอก ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 286 และ 
ASTM D 2155 ใชใ้นการกาํหนดบริเวณและอุณหภมิูในการเกบ็รักษา การระบายอากาศ 
3 ดชันี NFPA (National Fire Protection Association Code 704)  เป็น ดชันีช้ีบ่งอนัตรายจาก สารเคมีต่อสุขภาพอนามยัความ
ไวไฟ การเกิดปฏิกิริยา โดยการกาํหนดเป็นระดบัตวัเลข 0-4 อยูบ่น ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 4 ช้ิน เรียงกนัหรือ Diamond Shape 
สาํหรับขอ้มูลพ้ืนฐานในการดบัเพลิง การอพยพ ออกจากพื้นท่ีอนัตราย 
4 สารดบัเพลิง (Extinguisher Agent) ประสิทธิภาพในการดบัเพลิง ข้ึนอยูก่บัการเลือกใชช้นิดของสารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม
สาํหรับใช ้ในการดบัเพลิงกบั สารเคมีท่ีลุกไหมห้รือประเภทเพลิงโดยรอบ 
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จ14. การเกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะห์ (Sampling and Analytical)  
เช่น รหสั NMAM1 วิธีการเกบ็ตวัอยา่ง วิธีการวิเคราะห์  และขอ้มูลอ่ืนๆ 

จ15. การปฏิบติักรณีฉุกเฉิน (Emergency Response) 
จ16. เอกสารอา้งอิง (Reference) 
 

                                                  
1 วิธีมาตรฐาน NMAM (NIOSH Manual of Analytical Methods) สาํหรับการเกบ็ตวัอยา่งและการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของ
สารเคมีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 



 



คณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของทีป่รึกษา 
เร่ือง  มาตรฐานการเสริมกาํลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยวสัดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย 

1. นายเอกวิทย ์ ถิระพร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง ประธานกรรมการ 
2. นายศิริชยั กิจจารึก ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรรมการ 
3. นายมนตช์ยั ศุภมาร์คภกัดี วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
4. นายนพ โรจนวานิช วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
5. นายวิเชียร ธนสุกาญจน ์ วิศวกรโยธา 8 สวค. กรรมการ 
6. นายวิสุทธ์ิ เรืองสุขวรรณา วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
7. นายเสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สนอ. กรรมการ 
8. นายสุธี ป่ินไพสิฐ วิศวกรไฟฟ้า 8 วช สวค. กรรมการ 
9. นางขนิษฐา ส่งสกลุชยั วิศวกรโยธา 8 วช สวค. กรรมการ 
10. นายไพฑูรย ์ นนทศุข นกัวิชาการพสัดุ 8 ว กค. กรรมการ 
11. นางอภิญญา จ่าวงั วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
12. นายครรชิต ชิตสุริยวนิช วิศวกรเคร่ืองกล 7 วช สวค. กรรมการ 
13. นายกนก สุจริตสญัชยั วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการและเลขานุการ 
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