
 

 

 

เทคนิคการใช้น า้ยาเคมียดึเสียบเหลก็ 

 

เรียบเรียงโดย ขนิษฐา ขดัมะละ 

 

 

น ้ ำยำ เคมีส ำหรับยึดเสียบเหล็กนับเป็นวสัดุดำ้นเคมีภณัฑ์ท่ีมีควำมส ำคญัในงำน
ก่อสร้ำงประเภทหน่ึงท่ีวิศวกรตอ้งค ำนึงถึงเป็นอยำ่งยิง่ เพรำะเป็นเคมีภณัฑท่ีตอ้งท ำหนำ้ท่ีรับ
น ้ ำหนักและ ถ่ำยแรง เขำ้สู่โครงสร้ำง ปัจจุบนัมีน ้ ำยำเคมีส ำหรับยึดเสียบเหล็กหลำยชนิดให้
เลือกในอุตสำหกรรมก่อ สร้ำงไทย กำรเลือกใช้น ้ ำยำเคมีผิดประเภทอำจจะมีผลกระทบกบั
โครงสร้ำงและกำรใชง้ำนไดใ้นภำยหลงั กำรมีควำมรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุ กำร
ออกแบบ มำตรฐำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไปจนถึงขอ้จ ำกดัในกำรใชง้ำนของน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็
ชนิดต่ำงๆ จะท ำให้ผูใ้ช้งำนเลือกใช้น ้ ำยำเคมีได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภยั และท ำให้เกิด
ประโยชนอ์ยำ่งเตม็ท่ีตำมก ำลงัควำมสำมำรถของน ้ำยำเคมียดึเสียบ เหลก็นั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
กำรเลือกใชน้ ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ มีปัจจยัท่ีตอ้งพิจำรณำดงัน้ี 

 
1) ภูมิอำกำศในประเทศไทย 
น ้ ำยำ เคมียึดเสียบเหล็กทุกประเภทมีขอ้จ ำกดัเร่ืองอุณหภูมิกบักำรรับน ้ ำหนัก เม่ืออุณหภูมิ
สูงข้ึนจนถึงระดบัหน่ึง กำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำเคมีจะลดลงไปเร่ือยๆ อุณหภูมิท่ีกล่ำวถึงน้ีคือ
อุณหภูมิระหวำ่งกำรใชง้ำน (service temperature) หรือภูมิอำกำศท่ีแวดลอ้มโครงสร้ำงท่ีท ำกำร
เจำะเสียบเหลก็นัน่เอง เน่ืองจำกประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิอำกำศเขตร้อน อุณหภูมิสูงสุด
เฉล่ียอำจสูงถึง 35 - 40 องศำเซลเซียส ดงันั้นกำรเลือกใชน้ ้ ำยำเคมียดึเสียบเหล็กควรจะเลือก
ชนิดท่ีมีกำรรับรองกำร ใช้งำนในช่วงอุณหภูมิดงักล่ำว เพื่อจะท ำให้ประสิทธิภำพในกำรรับ
น ้ำหนกัตรงกบัค่ำท่ีออกแบบไว ้



 

 

 
2) ประเภทของแรงกระท ำ 
น ้ำยำเคมียึดเสียบเหลก็ทุกประเภทสำมำรถรับแรงกระท ำประเภท Statics (แรงกระท ำคงท่ีไม่
เปล่ียนแปลงตำมเวลำ) ไดต้ำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต แต่แรงกระท ำประเภทDynamics และ 
Seismic เช่นแรงสั่นสะเทือนจำกเคร่ืองจักร หรือแรงท่ีเกิดข้ึนจำกแผ่นดินไหว จะมีควำม
แตกต่ำงจำกแรงประเภท Statics โดย เฉพำะท่ีขนำดแรงกระท ำสูง ซ่ึงจะท ำให้กำรยึดเสียบ
เหล็กนั้นตอ้งรับทั้งแรงดึง แรงอดั แรงเฉือน ท่ีมีทิศทำงท่ีเปล่ียนแปลงไปมำตลอดเวลำ ดงันั้น
ควรเลือกใช้น ้ ำยำ เคมียึด เสียบเหล็ก ท่ีได้รับกำรออกแบบ หรือผ่ำนกำรทดสอบใน
ลกัษณะ Dynamics หรือ Seismic Load Test ดว้ย 
3) กำรทนไฟของน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ 
กำร ติดตั้งน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ ในบำงคร้ังอยูใ่นต ำแหน่งท่ีจ  ำเป็นตอ้งมีควำมสำมำรถในกำร
ทนไฟ กำรออกแบบจ ำเป็นตอ้งดูมำตรฐำนกำรออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทนไฟของโครง 
สร้ำงท่ีออกแบบประกอบด้วย กำรเลือกใช้น ้ ำยำเคมีเพื่อยึดเสียบเหล็กน้ี ควรจะเลือกชนิดท่ีมี
กำรรับรองหรือมีผลทดสอบกำรทนไฟ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกำรออกแบบขนำด ควำมลึก 
และจ ำนวนของกำรยดึ เพื่อใหไ้ดค้วำมสำมำรถในกำรทนไฟของโครงสร้ำงตำมท่ีตอ้งกำร 
4) ก ำลงัรับแรงอดัและควำมหนำของคอนกรีต 
น ้ำยำเคมียึดเสียบเหล็กทุกประเภท ผูผ้ลิตมกัจะแนะน ำค่ำกำรรับน ้ ำหนกัท่ีไดจ้ำกกำรทดสอบ
กบัคอนกรีตท่ีมีก ำลงัรับแรงอดัอำ้งอิง (concrete strength) ค่ำหน่ึง เรำสำมำรถน ำน ้ ำยำเคมียึด
เสียบเหลก็น้ีไปใชง้ำนกบัคอนกรีตท่ีมีก ำลงัรับแรง อดัท่ีสูงกว่ำไดโ้ดยจะมีตวัคูณเพิ่มค่ำกำรรับ
น ้ ำหนักของกำรยึดเสียบเหล็กนั้นตำมค ำแนะน ำของ ผูผ้ลิต แต่หำกคอนกรีตท่ีเรำก ำลงัจะ
น ำไปใชง้ำนมีก ำลงัรับแรงอดัท่ีต ่ำกว่ำค่ำอำ้งอิง ควรจะปรับลดกำรรับน ้ ำหนกัของกำรยดึเสียบ
เหลก็ลงมำตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตเช่น กนั และควรตรวจสอบควำมหนำของคอนกรีตนั้นดว้ย
วำ่มีควำมหนำเพียงพอท่ีจะท ำกำรเจำะฝังเหลก็ตำมขนำดท่ีออกแบบไวห้รือไม่ 
5) วสัดุฐำนส ำหรับติดตั้งน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ (Base Material) 
ส ำหรับ วสัดุฐำนท่ีไม่ใช่คอนกรีต เช่น หิน ไม ้อิฐ เป็นตน้ รวมถึงกรณีท่ีตอ้งใชน้ ้ ำยำเคมียึด
เสียบเหลก็กบัรูเจำะท่ีใชเ้คร่ืองเจำะหวั เพชร (Coring) ควรจะขอค ำแนะน ำจำกผูผ้ลิต เพื่อจะได้
เลือกใชช้นิดของน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ใหเ้หมำะสมกบัวสัดุฐำน หรือ รูเจำะนั้นๆ 



 

 

 
6) ควำมช้ืนในรูเจำะคอนกรีตขณะติดตั้ง 
ควำม ช้ืนในรูเจำะคอนกรีตมีผลต่อคุณสมบติัของน ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็ก บำงประเภทจะให้
ก ำลงักำรรับน ้ ำหนกัท่ีลดลงเม่ือติดตั้งในคอนกรีตท่ีมีควำม ช้ืน ดงันั้นหำกจ ำเป็นตอ้งใชง้ำน
น ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็กในท่ีช้ืนหรือเปียก ควรจะเลือกประเภทท่ีผ่ำนกำรทดสอบหรือกำร
รับรองว่ำสำมำรถติดตั้งกบัรูเจำะ คอนกรีตท่ีมีสภำพช้ืนหรือเปียกไดโ้ดยทัว่ไปสภำพรูเจำะ
คอนกรีตจะแบ่งเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ รูเจำะในคอนกรีตแหง้ (Dry) รูเจำะในคอนกรีตช้ืน 
(Damp) และรูเจำะในคอนกรีตเปียก หรือคอนกรีตชุ่มน ้ำ (Wet or Saturated) 
7) ต ำแหน่งกำรติดตั้งน ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ในโครงสร้ำง 
หำก ต ำแหน่งท่ีจะติดตั้งเป็นต ำแหน่งท่ีคอนกรีตมีรอยแตกร้ำว หรือคำดว่ำคอนกรีตอำจจะ
แตกร้ำวในอนำคตเม่ือใชง้ำน ควรเลือกใชน้ ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ท่ีไดรั้บกำรออกแบบมำเพื่อใช้
งำนกบั cracked concrete หรือ tensile zone concrete และเลือกใชค่้ำกำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำ
เคมียดึเสียบเหลก็ท่ีใชก้บั cracked concrete หรือ tensile zone concrete ใน กำรออกแบบ จะช่วย
ใหส้ัดส่วนควำมปลอดภยัของโครงสร้ำงมีควำมปลอดภยัในระดบัเดียวกบัโครงสร้ำงท่ีไม่มีรอย
แตกร้ำวและตอ้งค ำนึงถึงทิศทำงหรือแนวกำรติดตั้ง เช่น เหนือศีรษะ ผนงั พื้น ผ่ำนกำรทดสอบ
หรือกำรรับรองหรือไม่ 
8) สภำพแวดลอ้มในกำรใชง้ำน 
กำรใช้งำนริมฝ่ังทะเล หรือในทะเล หรือในบริเวณท่ีมีกำรกดักร่อนจำกสำรเคมีสูง หรือใน
บริเวณท่ีมีปริมำณมลภำวะทำงอำกำศสูง ควรเลือกใช้น ้ ำยำเคมียดึเสียบเหลก็ท่ีมีควำมตำ้นทำน
ต่อกำรเกิดสนิม หรือตำ้นทำนต่อสำรเคมีนั้นๆ 
9) ระยะเวลำกำรก่อตวัและแขง็ตวัเพื่อรอใหน้ ้ำยำเคมียดึเสียบเหลก็รับก ำลงัไดเ้ตม็ท่ี 
กำร ยึดเหล็กเสริมขนำดใหญ่ซ่ึงจะมีระยะฝังท่ีลึกกว่ำเหล็กขนำดเล็กและใช้ปริมำณ ของเคมี
มำกกว่ำ ควรจะเลือกน ้ ำยำเคมีท่ีมีระยะเวลำกำรก่อตวัท่ีนำนข้ึนเพื่อใหมี้ระยะเวลำ เพียงพอใน
กำรฉีดน ้ำยำเขำ้ไปในรูเจำะและเสียบเหลก็รวมถึงกำรปรับแกเ้หลก็ให ้ไดแ้นวดว้ย หรือในกรณี
ท่ีไม่ตอ้งกำรใช้เวลำนำนในกำรรอระยะเวลำท่ีเคมีแข็งตวัเพรำะมีงำน ต่อเน่ืองอ่ืน ควรจะ
เลือกใชน้ ้ำยำเคมีประเภทท่ีใชร้ะยะเวลำก่อตวัและแขง็ตวัเร็วเพื่อจะได ้เพิ่มควำมรวดเร็วในกำร 

 



 

 

 
ติดตั้ งงำนต่อเน่ืองอ่ืนๆ ดังนั้นก่อนกำรเลือกใช้น ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็กควรจะพิจำรณำถึง
ระยะเวลำ กำรก่อตวัและแขง็ตวัของน ้ำยำเคมีใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะของงำนดว้ย 
10) มำตรฐำนรับรองสินคำ้และควำมคงทนของเคมีภณัฑใ์นระยะยำว (Long-term behavior) 
น ้ำยำ เคมีท่ีใชส้ ำหรับงำนยึดเสียบเหล็ก เป็นเคมีภณัฑ์ท่ีตอ้งท ำหนำ้ท่ีรับน ้ ำหนกัและถ่ำยแรง
เขำ้สู่โครงสร้ำง ดังนั้นกำรเลือกใช้ควรจะเลือกใช้น ้ ำยำเคมีท่ีมีมำตรฐำนรับรองสินคำ้จำก 
สถำบนัท่ีเช่ือถือไดแ้ละควรจะมีเอกสำรรับรองอำยุกำรใชง้ำนและระบุจ ำนวนปีท่ี รับรองกำร
ใชง้ำนดว้ย เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมมัน่ใจและควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน 
11) ขอ้มูลกำรค ำนวณ และ กำรทดสอบท่ีหนำ้งำน (Job Site Testing) 
กำร ค ำนวณกำรรับแรงของน ้ ำยำเคมีท่ีใชส้ ำหรับงำนยึดเสียบเหลก็ นบัว่ำเป็นเร่ืองจ ำเป็นเพื่อ
ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำเคมี นั้นก่อนกำรใชง้ำนจริง กำรเลือกน ้ ำยำ
เคมีเจำะเสียบเหล็กท่ีมีขอ้มูลด้ำนเทคนิคเพียงพอในกำรค ำนวณ เร่ืองกำรรับน ้ ำหนัก หรือ
ประเภทท่ีมีโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อช่วยในกำรค ำนวณ จะช่วยเพิ่มควำมสะดวกต่อวิศวกรใน
กำรค ำนวณและกำรเลือกใชช้นิดของน ้ำยำเคมี หรือ เลือกขนำดของแท่งเกลียวและเหลก็เส้นใน
กำรใช้งำน  ส่วนกำรสุ่มทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกัของน ้ ำยำเคมียึดเสียบเหล็ก
หลงักำรติด ตั้ง กเ็ป็นเร่ืองส ำคญั เพื่อเป็นกำรตรวจสอบคุณภำพของกำรติดตั้ง และตรวจสอบ
ว่ำกำรรับน ้ ำหนักได้ตำมค่ำท่ีออกแบบไวห้รือไม่ ส ำหรับกำรทดสอบท่ีหน้ำงำนน้ี จะเป็น
บริกำรจำกทำงบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงผูใ้ชง้ำนสำมำรถขอค ำแนะน ำ หรือสำมำรถเรียกใชบ้ริกำรได  ้

                                                                


