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ในปัจจุบนัวสัดุประเภท Composites หรือ Fiber Reinforced Plastic (FRP) มีการ
น ามาใชง้านดา้นการเสริมก าลงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็อยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีความ
สะดวกในการติดตั้ง สามารถประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ มีน ้าหนกัเบา ความแขง็แรง
สูง และไม่เป็นสนิม แต่ในขณะเดียวกนั ก็เร่ิมพบปัญหาของการใช้ FRP Composites ใน
ลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในงานท่ีเจา้ของงานหรือผูค้วบคุมงานขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการเสริมก าลงัดว้ยวสัดุดงักล่าว หรือในบางคร้ังเกิดจากความ
เข้าใจผิดของผูอ้อกแบบ ซ่ึงอาจท าให้ประสิทธิภาพของการเสริมก าลังลดลงหรืออาจเกิด
อนัตรายได ้ ขอ้จ ากดัและขอ้พึงระวงัในการใชง้านวสัดุ FRP Composites ในงานเสริมก าลงั
โครงสร้าง สามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 

 
1. ดา้นการเลือกใชว้สัดุ 

1.1. การเลือกชนิดของเส้นใย เส้นใยท่ีมกัใชใ้นงานเสริมก าลงัโครงสร้าง ไดแ้ก่ Carbon Fiber, 
Glass Fiber และ Aramid Fiber ซ่ึงแต่ละชนิดกมี็คุณสมบติัแตกต่างกนั โดย 
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• Carbon Fiber มีก าลงัรับน ้าหนกัสูง ทนทานต่อกรด-ด่าง และทนต่อความคืบและความลา้ไดดี้ 
เหมาะส าหรับการเสริมก าลงัโครงสร้างท่ีมีการบรรทุกน ้ าหนกัต่อเน่ืองยาวนาน, โครงสร้างท่ี
รับ cyclic load เช่น สะพาน แต่มีความเปราะ ไม่สามารถดดังอ 90 °ได ้อาจแตกหักหรือไม่
สามารถถ่ายแรงได ้

• Glass Fiber มีการยดืหดตวัใกลเ้คียงกบัคอนกรีต ทนต่อแรงกระแทกไดสู้ง เป็นฉนาน เหมาะ
ส าหรับงานระยะสั้นและกลาง หรือไม่มีการใส่น ้ าหนกัต่อเน่ืองยาวนาน นอกจากน้ียงัมีความ
เปราะ ไม่สามารถดดังอ 90 °ได ้อาจแตกหกัหรือไม่สามารถถ่ายแรงได ้

• Aramid Fiber ทนต่อแรงกระแทกไดดี้ มีการยดืหยุน่สูง สามารถดดังอ 90 °ได ้โดยไม่แตกหกั 
มักใช้กับงานท่ีต้องการทั้ งก าลังและความยืดหยุ่น เช่นในการเสริมก าลังเพื่อต้านทาน
แผน่ดินไหวหรือแรงระเบิด 

 
1.2. การก าหนดการเรียงตวัของเส้นใย ส าหรับในงานสริมก าลงัโครงสร้าง จ  าเป็นตอ้งมีการ
ก าหนดทิศทางการเรียงตวัของเส้นใยใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถออกแบบและก าหนดพฤติกรรม
ของโครงสร้างได ้ซ่ึงมกันิยมใชรู้ปแบบการจดัเรียงตวัแบบทิศทางเดียว (Unidirectional) แต่ใน
บางกรณีอาจใชรู้ปแบบการจดัเรียง 2 ทิศทาง (Bidirectional) เพื่อการกระจายแรงหรือการรับ
แรงตามความเหมาะสมท่ีออกแบบไว ้

 
1.3. การเลือกรูปแบบผลิตภณัฑ์ รูปแบบผลิตภณัฑ์ FRP ท่ีนิยมใชใ้นงานเสริมก าลงั ไดแ้ก่ 
Sheet, Laminate (หรือ Plate) และ Rod โดยแต่ละรูปแบบมีขอ้พึงระวงัดงัน้ี 

 
• Sheet ตอ้งควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง ใหเ้ส้นใยยงัอยูใ่นแนวตรง และเรียบแนบสนิทกบัผิว
คอนกรีต 



 

 

 
• Plate ตอ้งควบคุมการใช ้adhesive หากมากเกินไปจะท าใหเ้กิด deformation รับแรงไดน้อ้ย 
หรือหากไม่สม ่าเสมอ อาจท าใหเ้กิด debonding ไดง่้าย และไม่ควรใช ้plate หลายชั้นซอ้นกนั
มากเกินไป จะท าให ้debonding ไดง่้าย 

 
• Rod ตอ้งควบคุมความกวา้งของร่องใหพ้อดี และมี profile เสมอ นอกจากน้ีในการต่อทาบ ท า
ไดย้าวและตอ้งใชร้ะยะทาบยาว 

1.4. การเลือกชนิด Adhesive Adhesive จะตอ้งเหมาะสมและเขา้กนัไดก้บัเส้นใยท่ีเลือกใช ้
เน่ืองจากผวิของเส้นใยแต่ละชนิด แต่ละผูผ้ลิต จะมีกระบวนการ surface treatment ใหส้ามารถ
ยดึเกาะกนักบั Adhesive ประเภทท่ีเหมาะสมเท่านั้น หากเลือกใชไ้ม่เหมาะสม การยดึเกาะจะไม่
สมบูรณ์ จึงควรท าการศึกษาทดสอบ fiber และ adhesive ท่ีจะใชร่้วมกนัอยา่งรอบคอบก่อน
น าไปใชง้าน 

 
2. ดา้นการตรวจสอบสภาพท่ีแทจ้ริงของโครงสร้าง ก่อนด าเนินการออกแบบและเสริมก าลงั
โครงสร้างควรท าการตรวจสอบสภาพโครงสร้างในปัจจุบนัก่อน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการ
และวสัดุท่ีเหมาะสมใหเ้กิดประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูงสุด โดยควรท าการตรวจสอบ 

2.1. สภาพโครงสร้างและความบกพร่องเสียหายของโครงสร้าง เช่น 

 
• ส ารวจลกัษณะ ต าแหน่ง และระดบัความเสียหายของโครงสร้างเดิม เน่ืองจากโครงสร้างท่ีจะ
ท าการเสริมก าลงัได ้จะตอ้งยงัคงมีความแข็งแรงเพียงพอ หากมีความเสียหายหรือเส่ือมสภาพ 
ตอ้งหยุดความเส่ือมสภาพหรือการเคล่ือนตวัเหล่านั้น และท าการซ่อมแซมก่อน จึงเสริมก าลงั
โครงสร้าง เพราะหากความเสียหายเดิมยงัคงอยูแ่ละลุกลามต่อเน่ือง กอ็าจท าใหว้สัดุ FRP หลุด
ร่อน ไม่ท างานและอาจเกิดอนัตรายได ้



 

 

 
• ส ารวจปริมาณและรายละเอียดเหลก็เสริม รวมถึงความต่อเน่ืองของช้ินส่วนโครงสร้างและจุด
ต่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค านวณออกแบบการเสริมก าลัง และควบคุม
พฤติกรรมการวบิติัของโครงสร้าง 

 

2.2. คุณสมบติัของวสัดุโครงสร้างเดิม ความแขง็แรงและสมบูรณ์ของคอนกรีตโครงสร้างมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการเสริมก าลงัดว้ย FRP มากเพราะการเสริมก าลงัดงักล่าวจะตอ้งอาศยัก าลงั
การยึดเกาะบริเวณผิวคอนกรีต เพื่อถ่ายเทแรงจากโครงสร้างมาสู่FRP ดงันั้นจึงควรท าการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของคอนกรีตเดิม เช่น ก าลงัรับแรงดึง ก าลงัรับแรงอดั ระดบั pH ปริมาณ
คลอไรด ์ระดบัความเส่ือมสภาพ อายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูข่องวสัดุ เป็นตน้ 

2.3. สภาพแวดลอ้มและส่ิงกีดขวางการส ารวจสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีจริงก่อน จะช่วยให้
การออกแบบเสริมก าลงัสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการท างานในพื้นท่ีจริงและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เช่น 

 
• สภาพความช้ืนและอุณหภูมิของบริเวณท่ีจะท าการเสริมก าลงัโครงสร้าง ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของก าลงัการยดึเกาะและอายกุารใชง้าน ของ FRP 

 
• คุณภาพน ้ า ระดบั pH ปริมาณคลอไรด ์ซ่ึงจะส่งผลต่ออตัราการเส่ือมสภาพของโครงสร้างท่ี
อยูใ่นน ้า 

 
• ส่ิงกีดขวางต่างๆ เช่น ช่องเปิด ผิวต่างระดบั ท่อและสายไฟ ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในการติดตั้ง 
ซ่ึงผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงรายละเอียดในการติดตั้ง การเปล่ียนทิศทางของเส้นใยเพื่อหลบเล่ียง
อุปสรรคดงักล่าว การต่อขยายความยาว ใหเ้หมาะสม 



 

 

 

3. ดา้นการออกแบบและขอ้ก าหนดรายละเอียด ในการออกแบบการเสริมก าลงัโครงสร้างดว้ย
วสัดุ FRP นั้น มีขอ้พึงระวงั เช่น 

 
• ควรตรวจสอบ mode of failure ไม่ใหเ้กิดกรณี Concrete Crushing นอกจากน้ี แมใ้น mode 
Fiber Rupture กค็วรท าการตรวจสอบ ductility ของโครงสร้างใกอ้ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัดว้ย 

 
• โดยส่วนใหญ่ Mode of Failure มกัเกิดการแยกเป็นชั้น (Delaminate) โดยเร่ิมเกิดบริเวณท่ี
ปลายของ fiber ก่อน จึงควรออกแบบป้องกนัหรือหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการ delaminate ในบริเวณ
ดงักล่าว 

 
• จ านวนชั้นในการเสริมก าลงั ควรมีจ านวนชั้นท่ีนอ้ยท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงการเกิด debonding 

 
• ควรมีการออกแบบให้มีการกระจายแรงอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยแนวแรงควรเป็น
เส้นตรงในระนาบใหม้ากท่ีสุด การเปล่ียนทิศทางของแรงอยา่งกระทนัหนั เช่นการหกัมุม หรือ
โคง้งอ อาจท าใหเ้กิดความบกพร่องและเสียหายได ้หากจ าเป็นควรมี รัศมีความโคง้ท่ีเพียงพอ 

 
• ระยะ Development Length จากต าแหน่งท่ีตอ้งการเสริมก าลงั และการต่อทาบของแต่ละชั้น
ตอ้งเพียงพอต่อการถ่ายเทกระจายแรง ทั้งใน Flexural Strengthening และ Shear Strengthening 

 
• ทิศทางในการเสริมก าลงั Unidirectional FRP จะสามารถรับแรงไดทิ้ศทางเดียว คือตาม 

 



 

 

 

ทิศทางของเส้นใยเท่านั้น ส่วนในทิศทางตั้งฉากจะอ่อนแอกว่ามากหรือใช้ไม่ไดเ้ลย ในการ
ออกแบบจะไม่ใชใ้นการรับแรง 

 • ไม่ควรออกแบบติดตั้ง FRP ผ่านมุมงอดา้นใน (Inner Corner) เน่ืองจากจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของ 
debonding ไดง่้าย 

 

• การเสริมก าลงัโครงสร้างเสาเหล่ียมดว้ยวิธี Confinement นั้น ไม่แนะน าใหใ้ชก้บัโครงสร้าง
เสาแบนท่ีมีอตัราส่วนความยาวต่อความกวา้ง เกินกว่า 2:1 เน่ืองจากประสิทธิภาพของการเสริม
ก าลงัจะลดลงอยา่งมาก นอกจากน้ีในการทาบ (Overlap) ควรการทาบบริเวณดา้นของเสา ไม่
ควรทาบบริเวณมุมเสา เพราะจะท าใหเ้กิดการ debonding ไดง่้าย 

 
• ในการออกแบบ FRP แรงใน Fiber จะเป็นแรงดึงเท่านั้น ไม่สามารถรับแรงอดัได ้

 
• ความปลอดภยัในกรณี FRP ไดรั้บความเสียหาย เช่นจากเพลิงไหม ้การออกแบบการรับ
น ้ าหนักบรรทุกใหม่ควรพิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมท่ีไม่น้อยกว่า Unfactored 
Load นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึง Safety ในกรณี Fiber Rupture 

 
• การออกแบบควรค านึงถึง Repeated Live Load ท่ีมีผลต่อ fatigue strength ของโครงสร้างและ 
FRP และผลของ sustained stress 

 

 



 

 

 

4. ดา้นกระบวนการท างานและคุณภาพแรงงาน กระบวนการเสริมก าลงัเป็นงานท่ีตอ้งมีการ
ควบคุมคุณภาพอย่างสูง อย่างไรก็ตามมักพบปัญหาบุคคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
พฤติกรรมโครงสร้างและการควบคุมคุณภาพ นอกจากน้ีแรงงานท่ีใชม้กัเป็นคนงานรายวนัท่ี
หมุนเวียน จึงขาดทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานท่ีมีความละเอียดและอาจมีอันตรายหาก
ด าเนินการไม่เหมาะสม ขอ้พึงระวงัในกระบวนการท างาน มีดงัน้ี 

4.1. การเตรียมผวิ 

• การเตรียมพื้นผิวบริเวณท่ีจะท าการติดตั้ง FRP มีความส าคญั และมีผลต่อประสิทธิของการ
เสริมก าลงัมากโดยพื้นผิวจะตอ้งมีความแขง็แรงเพียงพอต่อการถ่ายเทแรง (โดยทัว่ไป ควรท า
การทดสอบ Pull-off Test ตาม ASTM C-496 และไดค่้าไม่ต ่ากว่า 12 ksc) ไม่ควรติดตั้ง FRP 
บนผวิปูนฉาบ ควรท าการติดตั้งบนผวิเน้ือคอนกรีตจริง 

• พื้นผวิตอ้งท าการขดัผิวส่วนท่ีขรุขระ ไม่สม ่าเสมอใหเ้รียบ ก าจดัรอยเป้ือน สี หรือส่ิงอ่ืนใดท่ี
อาจมีผลกระทบต่อแรงยึดเกาะท่ีผิวคอนกรีต ส าหรับบริเวณท่ีเป็นร่องหรือหลุม ให้ท าการอุด
หรือฉาบปิดใหเ้รียบก่อน และพื้นผวิจะตอ้งสะอาด ไม่มีฝุ่ น และแหง้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิการยดึเกาะ และการท างานของ FRP ในระยะยาวได ้

4.2. การเกบ็และการผสม adhesive 

• การเกบ็จะตอ้งแยกเก็บส่วน Part A และ Part B ควรเกบ็ในท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี มีการ
ป้องกนัไม่ให้กระทบแสงแดดโดยตรงหรือเปลวไฟ และควรจดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิและ
ความช้ืนภายในช่วงท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

• การเกบ็และการขนยา้ย fiber ตอ้งระวงัมิใหเ้ส้นใยฉีกขาด หกังอ หรือแนวเส้นใยเบ่ียงเบนไป
จากเดิม และควรมีการป้องกนัฝุ่ นและส่ิงสกปรกท่ีอาจปนเป้ือนแผ่นเส้นใย เพราะอามีผลต่อ
ก าลงัรับแรงและคุณสมบติัอ่ืนๆของระบบหลงัการติดตั้งได ้



 

 

 

• การผสม Part A และ Part B ของ Adhesive มกัไม่ไดใ้ชก้ารชัง่ตวงท่ีถุกตอ้ง หรือใชก้าร
ประมาณส่วนผสมเอาเอง (บางผูผ้ลิตจะระบุอตัราส่วนผสมแบบอตัราส่วนน ้ าหนกั ในขณะท่ี
บางผูผ้ลิตจะระบุแบบอตัราส่วนปริมาตร) การผสม Part B (Hardener) นอ้ยเกินไปจะท าให้
ปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์ ในขณะท่ีถา้ Part B มากเกินไป จะท าให ้resin แขง็ตวัรวดเร็วและเกิด
ความร้อนสูงในขณะท าปฏิกิริยา ซ่ึงอาจเปราะแตกไดก้ารติดตั้ง 

• การใช ้Adhesive ท่ีมากเกินพอดี อาจท าให้แนวเส้นใย Fiber เกิดการเคล่ือนตวั และหย่อน 
ในขณะท่ีถา้ใช ้Adhesive ไม่เพียงพอ กจ็ะท าใหเ้กิด Unsaturated Area ซ่ึงจะท าใหก้ารถ่ายเท
แรงไม่สมบูรณ์ หรือเป็นจุดเร่ิม Debonding 

4.3. การติดตั้ง 

• วธีิการติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้งหรือขาดความช านาญ อาจท าใหเ้กิดโพรงช่องว่าง (Void) หรือเส้นใย 
fiber เกิดการหยอ่นงอ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายโดยเฉพาะในบริเวณท่ีมี Stress สูง 

• การลบมุมเสา, คาน ท่ีไม่เรียบร้อย หรือมีรัศมีความโคง้ท่ีไม่เพียงพอ จะท าให้บริเวณมุมมี 
stress สูง และ fiber อาจหกัในขณะติดตั้ง หรือฉีกขาดในขณะรับแรง 

• ในกรณีติดตั้ง Fiber หลายชั้น การติดตั้ง Fiber ในแต่ละชั้น ตอ้งท าในขณะท่ี Adhesive ชั้น
ก่อนหน้ายงัไม่แข็งตวั หากแข็งตวัไปแลว้จ าเป็นตอ้งท าการเตรียมผิวใหม่ เช่นอาจใช้การขดั
ดว้ยกระดาษทรายเบาๆ และฉาบดว้ยวสัดุฉาบ นอกจากน้ีการติดตั้ง Fiber มากชั้นเกินไปใน
คราวเดียว อาจท าให ้fiber มีการเล่ือนหรือแยกตวัเน่ืองจากน ้าหนกัของตวัแผน่เส้นใยเอง 

• ไม่แนะน าใหท้ าการยึดแผ่น FRP ดว้ยหมุดหรือตวัยึดทางกล แต่หากจ าเป็น ตอ้งระวงัไม่ให้
เส้นใยหรือคอนกรีตเสียหาย และตอ้งระวงัการกดักร่อนทางไฟฟ้า (Galvanic Corrosion) ใน
กรณีใชเ้หลก็ยดึ FRP ท่ีเป็นเส้นใยคาร์บอน ส าหรับตวัยดึท่ีเป็นวสัดุ FRP ระยะฝังในคอนกรีต
ตอ้งเพียงพอ 



 

 

 

• การติดตั้ง Fiber จะตอ้งท าการรีดไล่ฟองอาการท่ีถูกขงัอยูร่ะหว่างแผ่น FRP และคอนกรีต 
โดยรีดไปตามทิศทางของเส้นใย ให้วสัดุ adhesive ซึมผ่านออกมา ไม่ชุ่มเกินไป และก าจดั 
adhesive ส่วนท่ีเกินออกมา และจะตอ้งท้ิงระยะเวลาใหบ่้มตวัเตม็ท่ีโดยไม่มีการรบกวน เพื่อท า
ใหเ้กิดการท าปฏิกิริยาการยดึเกาะอยา่งสมบูรณ์ 
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