
“เริ่มตนดีก็ตองจบใหสวย”
เรียบเรียงโดย

บุญรอด คุปติทัฬหิ และ นคร สังขทอง
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด

สวนพัฒ
นาเทคโนโลยีคอนกรีตและบริการ

 ปญหางานคอนกรีตที่เกี่ยวของกับพื้นถือวาอยูในอันดับตนๆ ปญหาที่พบ
สวนใหญคือ ผิวหนาหลุดรอน (Delamination) (รูปที่ 1a) ผิวหนาเปนฝุน 
(Dusting) (รูปท่ี 1b) หรือแตกลายงา (Crazing) (รูปที่ 1c) ปญหาเหลานี้มี
แนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของงานกอสรางภายในประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเทพื้นของงานกลุม Superstore, Ware House หรือ 
โรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุของปญหาเหลานี้สวนหนึ่งมาจากการขาดทักษะ
ของผูรับเหมากอสรางพื้นในปจจุบัน มีการใชแรงงานที่ขาดทักษะในการขัดแตง
ผิวหนางานพื้น (Floors Finishing) รวมทั้งวิธีการทํางานพื้นไมเปนไปตาม
มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพการทําางานพื้นที่ไมดีพอ แมแตผูรับเหมาที่รับ
งานเฉพาะขัดแตงผิวหนาพื้นโดยเฉพาะจํานวนมาก ก็ประสบปญหาเหลานี้เชนกัน
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รูปที่ 1a ผิวหนาหลุดรอน รูปที่ 1b ผิวหนาเปนฝุน รูปท่ี 1c ผิวหนาแตกลายงา

 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้กําลังจะบอกวาการ
กอสรางงานพื้นคอนกรีตนั้น ไมวาจะมีการ
ออกแบบมาเปนอยางดี มีการวางแผนงานดําเนิน
การเทคอนกรีตและควบคุมงานอยางถูกตอง แต
ตอนจบสุดทายนี่แหละคือขั้นตอน การขัดแตงผิว
หนา (Finishing) ที่จะบอกวาจบงานไดสวยหรือ
ไม เพราะพื้นคอนกรีตที่เจาของงานตองการคือพื้น
ผิวที่เรียบไดระดับ ทนทานตอการขัดสี และมีตําหนิ
นอยที่สุด
 
 ขั้นตอนการขัดแตงผิวหนาพื้นคอนกรีตที่
กําหนดโดย ACI 302.1R-96 “Guide for Con-
crete Floor and Slab Construction นาจะ
เปนแนวทางที่เหมาะสมในการทํางานของผูรับเหมา
หรือนํามาเปนมาตรฐานในการควบคุมงาน เพื่อ
ใหไดพื้นคอนกรีตที่มีคุณภาพและเปนการปองกัน
ปญหา เกี่ยวกับพื้นผิวที่กลาวมาในขางตน ถา
พิจารณาจาก Window of fi nishability (รูปที่ 
3) สวนที่เกี่ยวของกับผูที่มีหนาที่ขัดแตงผิวหนา
พื้นก็คือ เวลาที่เหมาะสมเมื่อไรที่ควรจะเริ่มทําการ
ขัดแตงผิว โดยพิจารณาดังนี้ 
 
 1. เมื่อพื้นคอนกรีตนั้นๆ ไมปรากฏวามีน้ํา
เยิ้มที่ผิว (Bleeding Water) กลาวคือตองรอ
จนกวาน้ําที่เยิ้มข้ึนมาบนผิวหมดกอน โดยระหวางที่
รอนี้สามารถใชเครื่องมือเชน Bull Float (รูปท่ี 7) 
หรือ สายยาง ลากเอาน้ําที่เยิ้มบนผิวหนาออกได 
และตองมั่นใจวาไมมีน้ําเยิ้มขึ้นมาเพิ่มอีกในภายหลัง
 2. เมื่อ Footprint มีความลึกอยูระหวาง 
3 - 6 มม. (1/8 - 1/4 นิ้ว) หมายถึงใหสังเกต
ความลึกของรอยรองเทา Boot ที่ชางเดินบนพื้น
คอนกรตี โดยจะสัมพันธกับเวลาในการกอตัวของ
คอนกรีต คอนกรีตที่เทกอนก็ควรจะตองขัดแตงได
กอนเรียงตามลําดับการเท กอน-หลัง 

รูปท่ี 2 ปริมาณเยิ้มน้ํา (Bleeding) ที่เหมาะสม
ไมมากและไมนอยเกินไป

รูปที่ 3 ขั้นตอนการขัดแตงผิวหนาพื้นตามขอ
แนะนําของ ACI 302



 จากรูปที่ 3 จะเห็นไดวา การสังเกตชวง
เวลาที่เหมาะสมที่จะขัดแตงผิวหนาคอนกรีตมีความ
สําคัญมาก การขัดแตงผิวหนาเร็วเกินไป ทําใหผิว
หนาคอนกรีตเกิดความเสียหายได หากขัดแตงผิว
หนาชาเกินไป ทําใหความเรียบของผิวหนาไมไดตาม
กําหนด นอกจากนี้คอนกรีตที่แข็งตัวในระยะเวลา
ตางๆ ที่สังเกตจากความลึกของรอยเทา (รูปที่ 
5a) จะบอกใหรูถึงชวงเวลาเหมาะสมที่จะขัดแตงผิว
หนาดวยเครื่องมือประเภทตางๆ เชน ความลึก 12 
มม.ทําการขัดดวยมือ (Hand fl oat) (รูปที่ 5b) 
ความลึก 6 มม. ทําการขัดดวยเครื่องขัดแบบเดิน
ตาม (Walk-behind power fl oat) (รูปที่ 5c) 
ความลึก 3 มม. ทําการขัดดวยเครื่องขัดแบบคน
นั่ง (Ride-on Power Float) (รูปที่ 5d)
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รูปที่ 4 ตัวอยาง CPAC Industrial Floor Con-
crete แสดงความสัมพันธระหวางเวลาการกอตัว
ของคอนกรีตและขั้นตอนการแตงผิวหนา [5]

รูปที่ 5a รอย Footprint และการวัดความ  
  ลึกบนพื้นคอนกรีตในขณะกําลังกอ  
  ตัว
รูปที่ 5b การขัดดวยมือ
รูปที่ 5c การขัดดวยเครื่องขัดแบบเดินตาม
รูปที่ 5d การขัดดวยเครื่องขัดแบบคนนั่ง

รูปท่ี 6 เพื่อใชในการประมาณคาอัตราการระเหย
ของน้ําบนผิวหนาคอนกรีต (ACI 302.1R) [2]
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 จากรูปท่ี 4 เปนการสรางแผนภูมิเพื่อ
หาระยะเวลาที่เหมาะสมของการขัดแตงผิวพื้น
คอนกรีต ทําไดโดยทดลองผสมคอนกรีตและ
ทดสอบหาเวลาการกอตัวเริ่มตน การกอตัว
สุดทายของคอนกรีต
 เนื่องจากสวนผสมคอนกรีตแตละสูตรแตก
ตางกัน เชน ชนิดปูนซีเมนต ปริมาณน้ํา สารลดน้ํา
และสารหนวงที่ตางกัน ระยะเวลาการกอตัวยอม
ไมเทากัน นอกจากนี้ฤดูกาล และสภาพอากาศ สง
ผลใหระยะเวลาการกอตัวคอนกรีตแตกตางกันได 
แมวาจะเปนคอนกรีตสูตรผสมเดียวกันดงัปจจัย
ตางๆ แสดงในตารางที่ 1 ดังนั้นการทําแผนภูมิ
หาระยะเวลาเหมาะสมที่จะขัดแตงผิวพื้นจะชวยลด
ปญหาการแตงผิวพื้นได

ตารางที่ 1 ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการกอตัวของ
คอนกรีต

สภาพอากาศ การกอตัวของคอนกรีต

- อากาศรอน (ฤดู
รอน)
- ฝนตก (ความชื้น
สูง)
- อากาศเย็น (ต่ํากวา 
25 oC)

- คอนกรีตแข็งตัวเร็ว

- คอนกรีตแข็งตัวชา

- คอนกรีตแข็งตัวชา
มาก

 การเยิ้มน้ํา (Bleeding) สําหรับคอนกรีต
งานพื้น ในประเทศไทยซึ่งถือวามีสภาพภูมิอากาศ
คอนขางรอน จําเปนตองเลือกใชสวนผสม
คอนกรีตท่ีมีปริมาณน้ําเยิ้มประมาณ 1 - 3 % ขึ้น
อยูกับพื้นท่ีเทคอนกรีตนั้นๆ In-Door หรือ Out-
Door ถาเปนพื้นท่ีเทคอนกรีต Out-Door แลว
เลือกใชคอนกรีตที่มีปริมาณน้ําเยิ้มต่ําๆ เมื่อพื้นผิว
คอนกรีตเจอแสงแดดและแรงลม สิ่งแรกจะเกิด
กอนคือ การแตกราวแบบ Plastic Shrinkage 
เพราะอัตราการระเหยของน้ําที่ผิวมากกวาอัตรา
การเยิ้มน้ําขึ้นมาที่ผิวหนาคอนกรีต สิ่งที่จะตามมา
อีกคือผิวหนาแหงแข็งเปนเปลือก (Crusting) ซึ่ง
โดยปกติคอนกรีต งานพื้นจะตองแข็งตัวไลจาก

ดานลางขึ้นบน (Down to Top) แตในกรณีดัง
กลาวจะกลับกันคือไลจากบนลงลาง (Top to 
Down) ทําใหมีโอกาสสรางความเสียหายรุนแรง
ตอพื้นผิวคอนกรีตเมื่อทําการขัดแตงผิวหนา โดย
ไลตั้งแตขัดแตงผิวไมทันทําใหตองใชน้ําพรมที่ผิว 
ทําใหสีของพื้นดางไมสม่ําเสมอกัน เกิดฝุน ระดับ
และความเรียบไมได และหลุดรอนในที่สุด การ
แกไขที่ดีที่สุดคือการปองกัน โดยตองเริ่มตั้งแต ผู
ออกแบบ ผูรับเหมา และผูผลิตคอนกรีต ตองมี
การประชุมวางแผนรวมกัน โดยควรตองมีการทํา 
Mock-Up เพื่อคัดเลือกสวนผสมคอนกรีตและวิธี
การทํางานที่เหมาะสม เชนตองทําระบบผาใบกันลม 
(Windbreak) (รูปท่ี 7) และเพิ่มความชื้นสมัพัทธ
ในอากาศโดยพัดลมไอน้ํา ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการ
ระเหยของน้ําบนผิวหนาคอนกรีต (Evaporation 
Rate) ก็สามารถลดการเกิดปญหาดังกลาวได  ยัง
มีวิธีการงายๆ ในการสังเกตวาน้ําเยิ้ม (Bleeding) 
หยุดหรือยัง ถาในทางทฤษฎีจะบอกไววา “When 
Setting Start Bleeding is Stop” เมื่อไรที่
คอนกรีตเริ่มแข็งตัว การเยิ้มน้ํา (Bleeding) ก็
จะหยุดทันที แตในภาคสนามสามารถสังเกตโดย
การนําถังพลาสติกมาคว่ําบนผิวหนาคอนกรีตที่
คิดวาหยุดเยิ้มน้ําแลวประมาณ 5 – 10 นาที แลว
เปดดูถาเห็นวาไมมีน้ําเยิ้มที่ผิวเกิดขึ้นแลวก็ตรวจ
สอบการแข็งตัวของคอนกรีตดวยรอยเทา (Foot-
print) กอนจะเริ่มลงมือขัดแตงผิวหนา

รูปท่ี 7 การใช Bull Float ในการปรับความเรียบ
ของพื้น
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รูปท่ี 8 ขั้นตอนการขัดแบบ Troweling ดวย
ใบพัด

รูปที่ 9 เทคนิคในการปรับแตงผิวหนาพื้นโดยใช Power Floating และ Power Troweling [3]

หลักการของการขัดแตงผิวหนาคอนกรีต

 การขัดแตงผิวหนาพื้นจะเริ่มจากการขัด
แบบ Floating เพื่อกดใหหินจมลงไปขางลาง 
ปรับพื้นใหเรียบและตบผิวหนาคอนกรีต ผิวหนา
คอนกรีตขณะเริ่มขัดจะตองไมมีน้ําเยิ้มและแข็งตัว
ระดับหนึ่ง ลําดับข้ันการขัดตองสัมพันธกับลําดับ
การเทคอนกรีต คือ คอนกรีตที่เทกอนก็จะตอง
ขัดผิวไดกอนเรียงตามลําดับการเทคอนกรีต (รปู
ที่ 9) เพราะฉะนั้นผูที่ทําหนาที่ขัดผิวหนาคอนกรีต
จําเปนตองรูลําดับการเทคอนกรีตดวย
ลําดับขั้นตอไปคือการขัดแบบ Troweling เพื่อให
ผิวหนาพื้นมีความแนน และ เรียบ มีผิวหนาแกรง 
ซึ่งถือเปนขั้นตอนสุดทายของการขัดผิวหนาพื้น
คอนกรีต โดยที่ผูขัดจะตองทําการเปลี่ยนใบขัดแตง
ใหถูกตอง (รูปที่ 9) และเอียงใบเล็กนอยในการขัด
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เที่ยวแรก โดยไลลําดับตามแนวการขัด พอเริ่มขัด
เที่ยวที่สองก็จะเอียงใบขัดใหทํามุมมากขึ้นประมาณ 
5 – 10 องศา เพื่อที่จะทําใหพื้นผิวมีความหนาแนน
สูงและเรียบเนียน โดยจะตองดําเนินการใหแลว
เสร็จกอน Final Set จากนั้นจึงทําการบมทันที 
สวนใหญจะใช Curing Compound (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 พื้นที่ขัดแตงผิวหนาเสร็จตองทําการบม
ทันที  ในภาพบมดวย Curing Compound

เกิดอะไรขึ้นถาเริ่มขัดแตงผิวหนาชาเกินไป

 อาจเกิดการผิดพลาดในการตวรจสอบ 
Footprint หรือ ความไมพรอมของเครื่องมือใน
การขัดแตงผิวหนาพื้นคอนกรีต ขั้นตอนขัดแตงที่
เริ่มจาก Power Floating ในสวนนี้จะเกี่ยวของ
โดยตรงกับความเรียบแบน (Flatness Toler-
ance) ทําใหพื้นผิวมีปริมาณปูนทราย (Mortar) 
ต่ํากวาที่ควร ขอแนะนํากําหนดไวประมาณ 3 มม. 
ซึ่งจะสัมพันธกับความลกึของ Footprint และถา
ในชวงตนการเทคอนกรีตมีการเกลี่ยคอนกรีต 
(Screeding) เพื่อใหไดระดับที่กําหนดไวไมดีพอ 
ในขั้นตอนการขัดแบบ Floating ก็จะทําไดยากขึ้น 
และยังสงผลไปยัง ขั้นตอนถัดไปคือ การขัดแบบ 
Troweling ซึ่งเปนข้ันตอนที่ทําใหผิวหนาของพื้น
มีความหนาแนนสูง รวมถึงเรียบเนียน ทนทานตอ
การขัดสีเมื่อแข็งตัวแลว ถากระบวนการกอนหนา
ไมดีพอ เชนมีปริมาณปูนทราย (Mortar) ที่ผิว
นอยเกินไปก็จะเห็นรอยหนิเปนจุดดําๆ (Black

รูปที่ 10 การเลือกใบขัดผิวหนาพื้นคอนกรีต

Spot) เมื่อมีการใชงานพื้นไปซักพักก็อาจเกิดการก
ระเทาะของปูนทรายบางๆ ที่อยูเหนือเม็ดหินนั้นๆได 
(Mortar Flaking) หรือถาขัดผิวไมทันแลวใชเวลา
ในการขัดแตงในขั้นตอนสุดทายมากจนเกินไปก็จะ
เกิดรอยไหมดําๆ หรือเปนแถบใบพัดเปนหยอมๆ ได 
(รูปที่ 12)
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รูปท่ี 12 ขั้นตอน Troweling ที่ชาหรือนานเกินไป 
มีโอกาสสงผลตอสีของพื้นผิวได [4]

จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้เห็นไดวาเพียงเฉพาะขั้น
ตอนสุดทาย (Finishing) ของงานพื้นก็มีขั้นตอน
รายละเอียดมากมาย ดูไมงายเหมือนกับชื่อที่เรา
มักจะใชเปนคําสบประมาทวา “พื้น...พื้น” เลยใชไหม
ครับ แตอยางนอยบทความนี้นามีประโยชนสําหรับ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อหันมาใหความสําคัญและ
สามารถใชเปนแนวทางในการทํางานหรือควบคุม
งานไดเพื่อใหพื้นคอนกรีตที่ออกแบบมาอยางดีมี
ขั้นตอนการกอสรางและควบคุมการเทคอนกรีต
ที่มาตรฐาน สุดทายมีวิธีการขัดแตงผิวหนาที่ถูก
ตองเทานี้ก็นาจะจบไดสวยแลวนะครับ
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