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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ลกัษณะยาวต่อเนือ่งจะต้องมรีอยต่อเพือ่รองรบัการยดืหดขยายตวัของ
วสัดโุครงสร้าง (Expansion Joint) และในงานสถาปัตย์กใ็ช้วสัดอุดุรอย
ต่อนีก้นัมากมายในการอดุปิดรอยต่อในการจบงาน เช่น รอยต่อระหว่าง
บานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมกับผนังก่ออิฐฉาบปูน รอยต่อระหว่างฝ้า
เพดานกับผนัง รอยต่อของงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ฯลฯ จะเห็นได้ว่า
วัสดุอุดรอยต่อนี้เข้ามามีบทบาทในงานก่อสร้างของเรามากมาย

วัสดุอุดรอยต่อที่ใช้งานกันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 

ได้ 3 ประเภท ได้แก่

1) อะคริลิก (Acrylic sealant) เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่ท�ามาจาก
วัสดุโพลิเมอร์กลุ่มไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน) ใช้
น�า้เป็นตวัท�าละลาย (Water based) แต่เมือ่แขง็ตวัแล้วจะไม่ละลายน�า้ 
ถ้าอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้นอะคริลิกก็เป็นเหมือนแป้งกาว 
latex ผสมน�้านั่นเอง ช่างมักจะเรียกว่าแด๊ป (DAP) ซึ่งมีที่มาจากยี่ห้อ
อะคริลิกอุดรอยต่อชื่อดังที่เข้ามาท�าการตลาดในยุคแรกๆ ที่น�าอะคริลิ
กอุดรอยต่อมาใช้งาน ท�าให้ช่างเรียกวัสดุประเภทนี้ตามชื่อยี่ห้อไปเลย 

คณุสมบตัขิองอะครลิกิ คอื มคีวามยดืหยุน่น้อย มคีวามคงทน
ต่อสภาพแวดล้อมได้ต�า่ จงึเหมาะกับงานอดุรอยต่อเพ่ือความสวยงาม
ในงานภายใน แต่จดุเด่นของอะครลิกิ คอื สามารถขดัแต่งผวิงานได้และ
ทาสทีบัได้ สามารถใช้กับวัสดทุัง้ผวิเรยีบและผวิขรขุระและมรีาคาไม่แพง 
(ราคาประมาณ 20-30 บาท ต่อ 300 ml*) แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ อะครลิกิทีข่าย
ตามท้องตลาดนั้นมีหลายระดับหลายราคามาก ตั้งแต่มีความยืดหยุ่น
น้อยไปจนถึงมากซึง่เกิดจากสารผสมเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมคณุสมบตัต่ิางๆ เข้าไป 
เช่น เพิ่มความยืดหยุ่น สารป้องกันเชื้อรา ทนต่อรังสี UV และสภาพ
แวดล้อมภายนอก ซึ่งแน่นอนว่าราคาก็จะแพงกว่าระดับใช้งานท่ัวไป 
มีหลากหลายสีให้เลือกใช้ มีบรรจุภัณฑ์เป็นหลอดทรงกระบอกปลาย
เป็นกรวยปลายแหลมส�าหรบัใช้งานในบรเิวณรอยต่อแคบๆ

ตอน วัสดุ
อุดรอยต่อ (1)

วัส
ดุอุดรอยต่อ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Sealant” หมายถึง 
วัสดุที่ใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างวัสดุไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิด

เดียวกันหรือไม่ก็ตาม เพื่อความเรียบร้อยสวยงามและป้องกันสิ่งต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเศษฝุน่ละออง น�า้ ก๊าซผ่านเข้าระหว่างรอยต่อนีไ้ด้ หรอือาจ
เรียกว่าเป็น “กาว” ประเภทหนึ่งก็ได้ เพราะอีกนัยหนึ่งก็เป็นการเชื่อม
ประสานวัสดุเข้าด้วยกัน วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นของ 
กึ่งเหลวเพื่อสามารถเข้าไปแทรกบริเวณรอยต่อได้ แล้วจึงแข็งตัวและ 
มลีกัษณะยดืหยุน่ให้ตวัได้เพือ่ให้วสัดตุัง้แต่ 2 ชนดิทีม่าจบกันนีม้โีอกาส
ขยับตัวได้ประมาณหนึ่ง โดยที่วัสดุอุดรอยต่อนี้ไม่แตกร้าว

ในงานก่อสร้างนั้นต้องใช้วัสดุอุดรอยต่อทั้งในงานโครงสร้าง 
เช่น งานรอยต่อระหว่างโครงสร้างที่วิศวกรได้ตั้งใจก�าหนดไว้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของโครงสร้างที่ได้ออกแบบเอาไว้ (Construc-
tion Joint) หรือเป็นรอยต่อระหว่างโครงสร้างส�าหรับโครงสร้างที่มี
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ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
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รูปภาพแสดงบรรจุภัณฑ์ของวัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิค

2) โพลียูริเทน (Polyurethane) มักเรียกกันสั้นๆ ว่าพียู (PU) 
เป็นวัสดุประเภทพลาสติกเทอร์โมเซต คือ ไม่สามารถหลอมเหลวขึ้น 
รูปใหม่ได้ ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติใช้น�้ามันเป็นตัวท�า
ละลายเป็นสารประกอบอินทรีย์ (Organic Based) เมื่อน�าไปเผาไฟจะมี
ควนัด�า โพลียูรเิทนทีน่�ามาใช้ในงานอดุรอยต่อจะเป็นประเภทโฟมยดืหยุน่
บรรจุอยู่ในหลอด

คณุสมบตัขิองโพลยีรูเิทน คอื มคีวามยดืหยุน่ปานกลาง มคีวาม
คงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ปานกลาง สามารถขัดแต่งผิวงานและทาสี
ทบัได้ สามารถใช้กบัวสัดทุัง้ผวิเรยีบและผวิขรขุระ สามารถยดึตดิกบัผวิที่
มีฝุ่นเกาะได้ ราคาแพงกว่าอะคริลิคอยู่พอสมควร ด้วยเหตุท่ีโพลิยูริเทน 
มคีณุสมบตัโิดดเด่นตรงทีส่ามารถใช้งานบรเิวณผวิทีม่ฝีุน่เกาะได้ด ีเช่น 
ผิวคอนกรีตและยังสามารถทาสีทับได้ จึงเหมาะกับงานอุดรอยต่อ 
precast concrete ภายนอก แต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่มีความคงทนต่อรังสี 
UV ในระดับปานกลาง ซึ่งหากใช้งานบริเวณภายนอกจะต้องตรวจสอบ
ว่าโพลิยูริเทนเสื่อมสภาพหรือไม่ อย่างน้อยก็ทุกๆ 3-5 ปี มีหลากหลาย
สีให้เลือกใช้ ราคาแพงกว่าอะคริลิคแต่ถูกกว่าซิลิโคน (ประมาณ 160-
200 บาท ต่อ 600 ml*) ที่น�ามาขายในบ้านเรามักจะใช้บรรจุภัณฑ์เป็น
แผ่นฟอยด์หุ้มขนาด 600 ml ดูคล้ายๆ ไส้กรอก ช่างจึงมักเรียก PU ว่า 
“ไส้กรอก”
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3) ซิลิโคน (Silicone sealant) เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่ท�ามาจาก
วัสดุโพลิเมอร์ มีองค์ประกอบหลัก คือ ซิลิกอน คาร์บอน ไฮโดรเจน 
ออกซิเจน) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ (Inorrganic Based) มีลักษณะ
เป็นของกึง่เหลวมคีวามยดืหยุน่สงู คนทัว่ไปจงึมกัสรปุเรยีกวสัดอุดุรอย
ต่อทัง้ 3 ประเภทว่าซลิโิคน เป็นเพราะคณุสมบัตขิองมันทีส่ามารถน�าไป
ใช้งานได้หลากหลายเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์จนคนทั่วไปเข้าใจผิด

คุณสมบัติของซิลิโคน คือ มีความยืดหยุ่นสูงและคงทนต่อรังสี 
UV ได้ด ีแต่จดุทีแ่ตกต่างกบัอะครลิกิและโพลยีรูเิทนอย่างชดัเจน คอื ไม่
สามารถทาสทีบัได้ ด้วยความทีม่คีณุสมบัตอิืน่ๆ ทีส่�าคญัสูงกว่าอะครลิกิ 
และโพลิยูริเทน ซิลิโคนจึงถูกเลือกใช้ในงานที่ต้องการความคงทนต่อ
สภาพแวดล้อมมากกว่า แต่ซิลโิคนมีจุดอ่อน คอื ไม่เหมาะกับการตดิตัง้
บริเวณผิววัสดุที่มีฝุ่นเกาะ เพราะจะท�าให้ซิลิโคนไม่ท�าหน้าท่ีประสาน
ระหว่างวัสดุตัวจบแต่จะไปจับกับฝุ่นแทน ท�าให้ไม่สามารถยึดเกาะกับ
ผิววัสดุได้ จุดอ่อนอีกข้อที่ส�าคัญ คือ วัสดุบางประเภทที่มีปฏิกิริยากับ
กรดก็จะไม่สามารถใช้งานกับซิลิโคนที่มีฤทธิ์เป็นกรดได้เพราะจะไป

กัดกร่อนผิววัสดุ เช่น หิน เหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ 
ซิลิโคนมีหลายสีให้เลือกใช้เช่นเดียวกันกับวัสดุอุดรอยต่ออื่น 

แต่ราคาขายจะแพงที่สุดในวัสดุอุดรอยต่อทั้ง 3 กลุ่ม (ประมาณ 130 
บาท ต่อ 300 ml*) ระดับราคาของซิลิโคนก็ค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่
กบัว่าจะผสมสารเพิม่ประสทิธภิาพในการยดืหยุน่เพิม่ขึน้ ประสิทธิภาพ
ป้องกันเชือ้ราเพ่ิมข้ึนหรอืไม่ ราคาก็จะสงูข้ึนตามคณุสมบตัทิีส่งูขึน้ บรรจุ
ภณัฑ์ทีใ่ช้จะมีทัง้หลอดทรงกระบอกเหมือนอะครลิคิและฟอยด์เหมอืน 
PU ซิลิโคนที่ใช้อุดรอยต่อนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท มีกรด
และประเภทไม่มีกรด

3.1)  ประเภทมีกรด (Acetic cure) ซิลิโคนประเภทนี้เมื่อใช้งาน
จะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของกรดระเหยออกมา แห้งเร็ว เหมาะกับการใช้
งานในการอุดรอยต่อระหว่างกระจกกับกระจก มีแรงยึดเกาะที่แข็งแรง
กรณีใช้ประเภทใสจะมีความใสเนียนไปกับกระจกใสและไม่เหมาะกับ
พื้นผิวที่มีผลกระทบจากกรดกัดกร่อนเช่นโลหะ หรือหินอ่อน มีราคาต�่า
กว่าประเภทไร้กรด 

3.2) ประเภทไร้กรด (Neutral cure) ซิลิโคนประเภทนี้จะมีฤทธิ์
เป็นกลาง ประเภทใสจะมีความใสน้อยกว่าประเภทมีกรด (จะออกใส
ขุ่น) แห้งช้ากว่า มีความแข็งแรงน้อยกว่า แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า 
ใช้ในกรณีที่ผิววัสดุไม่เหมาะกับการสัมผัสกับกรด มีราคาแพงกว่า
ประเภทมีกรด

รูปภาพแสดงรายละเอียดที่แตกต่างกันบนฉลากของซิลิโคนประเภทไร้กรด

และมีกรด

ซิลิโคนกับงานคอนกรีต precast

แม้ว่าซลิโิคนจะมคีณุสมบตัป้ิองกันรงัส ีUV ได้ดกีว่าโพลยีรูเิทน
น่าจะเหมาะกับงานที่ใช้ภายนอก แต่ก็มีจุดอ่อนคือ ไม่เหมาะกับผิวที่มี
ฝุน่เกาะ เช่น ผวิปนู ผวิคอนกรตี เพราะตวัซลิโิคนจะไม่จบักบัผิววสัดแุต่
จะไปจับกับฝุ่นแทนท�าให้ไม่มีแรงยึดเกาะ หากจะน�าซิลิโคนมาใช้งาน
ประเภทนีก้ต้็องท�าความสะอาดพืน้ผวิให้ปราศจากฝุน่และต้องทาน�า้ยา
เคลอืบผวิอกีชัน้เพือ่เพิม่แรงยดึเกาะด้วย ซึง่มคีวามยุง่ยากในการใช้งาน
และค่าใช้จ่ายทีส่งูขึน้ นีย่งัไม่นบัประเดน็ไม่สามารถทาสทีบัได้อกี (ทาสี
ไม่ติด) จึงไม่นิยมน�าซิลิโคนมาใช้งานกับงานผิวรอยต่อ precast 

(*ราคาอ้างอิง มิ.ย. 55)
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