
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีคอนกรีตซีแพค คร้ังที่ 2 “เทคโนโลยีซีแพคเพื่อยกระดับคุณภาพงานกอสรางไทย” 

โครงการหลักสูตรคอนกรีตเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (C-Conc) 

บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด , 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2547 

 

การศึกษาแนวทางและวิธีการแกปญหาที่เกี่ยวเนื่องในการกอสรางโครงสรางลานตาก

พืชผล 

 

ขจรศักดิ์  แยมสังข 

ผูจัดการสงเสริมคุณภาพ CPAC ภาคเหนือ 4 

กิจการ CPAC ภาคเหนือ 

 

บทคัดยอ : การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อลดความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องในการกอสรางโครงสรางลานตากพืชผลและ

เพื่อยกระดับคุณภาพของงานกอสรางของงานในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองของเจาของงานเกี่ยวกับ

ความเสียหายที่เกิดขึ้น ท้ังนี้เปนการสนับสนุนนโยบายของบริษัท ในการสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง ท้ังนี้ได 

เขาไปสํารวจและศึกษาพฤติกรรมการใชงานของพื้นลานตาก ตลอดจนปญหาและความเสียหายของพื้นคอนกรีตลาน

ตากพืชผล โดยไดเขาไปสํารวจโรงสีและลานตากขาวในพื้นที่ จ.นครสวรรค จ.กําแพงเพชรและ จ.พิจิตร ซ่ึงเปนพื้นที่ท่ีมี

การขยายตัวของพื้นที่ลานตากขาว ท้ังนี้จากการสํารวจมีโรงสีและลานตากขาวมีโครงการดําเนินการกอสรางภายในป 

2546-2547 เปนพื้นที่ไมต่ํากวา 270 ไร คิดเปนปริมาณคอนกรีตถึงกวา 60,000 ลูกบาศกเมตร ท้ังนี้เปนผลสืบ

เนื่องมาจากนโยบายกลุมจังหวัดโดยการกําหนดใหเปนศูนยกลางคาขาวของประเทศ 

 

สําหรับพื้นลานตากขาวเดิมเมื่อใชงานไปไดระยะเวลาหนึ่งจะพบความเสียหายเกิดขึ้นซ่ึงสามารถแบงออกได

เปน 2 ประเภท คือ  

1. ความเสียหายที่เกิดกับผิวคอนกรีต ไดแก การเปนหนาขาวตัง (Scaling) การแตกกะเทาะ (Spalling) 

2. ความเสียหายที่เกิดกับโครงสรางคอนกรีต ไดแก รอยแตกราวตามมุม (Corner crack) รอยแตกราวใน

แนวทแยงมุม (Diagonal crack) รอยแตกราวในแนวยาว (Longitudinal crack) รอยแตกราวตามขวาง 

(Transverse crack)  

 

และจากการวิเคราะหสามารถระบุสาเหตุของความเสียหายไดเปน 3 กลุม คือ สาเหตุจากคอนกรีต สาเหตุ

จากการทํางานและสาเหตุจากการใชงาน สําหรับสาเหตุจากคอนกรีตในฐานะที่บริษัทฯ เปนผูผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ทางหนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑไดมีการพัฒนาสวนผสมคอนกรีตสําหรับลานตากพืชผลซีแพค (CPAC Agricultural 

Concrete) เพื่อแกไขปญหาดังกลาวแลว แตในสวนของสาเหตุจากการทํางานและสาเหตุจากการใชงาน ถึงแมวาบริษัท

จะไมไดมีสวนเกี่ยวของกับสาเหตุท้ัง 2 สาเหตุดังกลาวโดยตรงแตก็ไมสามารถที่จะละเลยไดเพราะหากเกิดปญหาความ

เสียหายของคอนกรีตเกิดขึ้น ลูกคาซ่ึงสวนใหญไมไดมีความรูเกี่ยวกับคอนกรีตและงานกอสรางเลยจะไมสามารถ

แยกแยะสาเหตุได ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดและหากไมไดรับการอธิบายที่ถูกตองก็จะทําใหภาพลักษณของบริษัท

เสียไป กอปรกับนโยบายของผูบริหารที่ตองการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชคอนกรีตผสมมือหรือคอนกรีตโมเล็ก 

ซ่ึงงานลานตากพืชผลเปนอีกงานหนึ่งท่ีผูบริโภคที่พิจารณาใชคอนกรีตจากประเด็นในเรื่องราคาเปนหลัก นิยมที่จะใช

โมเล็กหรือรถโมในการผสมคอนกรีต ดังนั้นจึงเปนที่มาของการกําหนดแนวทางในการทํางานคอนกรีตสําหรับพื้น

คอนกรีตลานตากพืชผล 

 
 



1.  เขาใจนโยบายผูบริหาร 

 

เนื่องจากในชวงที่ผานมารัฐบาลมีนโยบายในการ

รวมกลุมจังหวัดที่มีพื้นที่ ใกลเคียงกันเพื่อกําหนด

ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

ค ว า ม ไ ด เ ป รี ย บ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น (Competitive 

Advantage) สําหรับกลุมจังหวัดซ่ึงเปนพื้นที่ภาคเหนือ 

4 ของบริษัท มีเพียง จ.อุทัยธานี ท่ีไดกําหนดใหเปน

จังหวัดที่จะพัฒนาทางดานการทองเท่ียว สวน จ.

นครสวรรค  จ .กําแพงเพชรและ  จ .พิ จิตร  ไดถูก

กําหนดให เปนศูนยกลางคาขาวของประเทศ  ซ่ึง

แผนงานหนึ่งท่ีไดถูกวางไวเพื่อใหยุทธศาสตรดังกลาว

บรรลุผล ก็คือ การสนับสนุนใหผูประกอบการโรงสี

และลานตากขาวเดิมขยายพื้นที่ของลานตากขาวเพื่อ

รองรับผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นโดยการใหสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ํา 
จากการสํารวจพื้นลานตากพืชผลในพื้นที่

พบวา เมื่อมีการใชงาน 

2.  วัตถุประสงค 

 

2.1 เพื่อลดปญหาที่เกี่ยวเนื่องจากงานพื้นคอนกรีต

ลานตากพืชผล 

 

2.2 เพื่อกําหนดแนวทางการทํางานพื้นคอนกรีตลาน
ตากพืชผล 
 

3.  ขอบขาย 

 

3.1 สํารวจปญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน

พื้นคอนกรีตลานตากขาวในพื้นที่ จ .นครสวรรค  

จ.กําแพง เพชร และ จ.พิจิตร 

 

3.2 สํารวจพฤติกรรมการทํางานและการใชงานพื้น

คอนกรีตลานตากขาวในพื้นที่ จ.นครสวรรค จ.กําแพง   

เพชรและจ.พิจิตร 

4.  แนวทางและแผนการดําเนินงาน 
 

 

การดําเนินการ P/A กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. 

1.  สํารวจหนวยงานพื้นคอนกรีตลานตากพืชผลในพื้นที่                  

P                   1.1 สํารวจปรมิาณงานและความตองการใชพื้นคอนกรีต

ลานตากพืชผล A                 

P                   1.2 ศึกษาพฤติกรรมการทํางานพื้นคอนกรีตลานตาก

พืชผล A                 

P                   1.3 ศึกษาพฤติกรรมการใชงานพื้นคอนกรีตลานตาก

พืชผล A                 

2. ศึกษาและกําหนดแนวทาง                  

P                   2.1 ขอมูลทางเทคนิค 

   A                 

3. ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด P                 

  A                 

4.  วิเคราะหและทบทวน P                 

 A                 

5.  กําหนดเปนมาตรฐาน P                 

 A                 



5. การสํารวจงานพื้นคอนกรตีสําหรับลาน

ตากพืชผล 

 

5.1 ปริมาณงานและความตองการใชงานพื้นคอน 

กรีตสําหรับลานตากพืชผล 

จากการสํารวจโรงสีและลานตากขาวที่อยูในพื้นที่

การจัดสงของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค พื้นที่ 

จ.นครสวรรค จ.กําแพงเพชรและ จ.พิจิตร พบวาแตละ

หนวยงานมีโครงการขยายพื้นที่ลานตากขาวซึ่งเปน

สวนที่มีปริมาณการใชคอนกรีตคอนขางสูงโดยเทพื้น

คอนกรีตที่มีความหนา 15 เซ็นติเมตร นั่นคือ มี

ปริมาณการใชคอนกรีต 240 ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ 

1 ไร และสําหรับในป 2546 ถึงตนป 2547 มี

หนวยงานที่มีโครงการจะขยายพื้นที่ลานตาก ดัง

ตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 โรงสีและลานตากขาวที่มีโครงการขยายพื้นที่ลานตากในป 2546 และ 2547* 

 

หนวยงาน สถานที่กอสราง พื้นที่, ไร 

ลานตากขาวหนองขาม อ.เมืองนครสวรรค 20 

โรงสีรวมเสริมกิจ อ.เมืองนครสวรรค 10 

โรงสีไฟไทยรุงเรือง อ.เมืองนครสวรรค 6 

โรงสีไฟเต็กฮ่ัวฮวด อ.พยุหะคีรี 6 

ลานตากขาวเฮียเกษม อ.ชุมแสง 7 

โรงสีรักษประเสริฐดี อ.ชุมแสง 17 

โรงสีเรืองไทย อ.ลาดยาว 8 

โรงสีไฟไทยทองเฮง อ.ทาตะโก 7 

โรงสีสมประสงค อ.ทาตะโก 8 

โรงสีเทพประทานพร อ.ทาตะโก 5 

โรงสีธัญญาเรือง อ.ทาตะโก 20 

โรงสีหนองหลวงทวีกิจ อ.ทาตะโก 20 

ลานตากขาว สจ.ไพจิตร อ.ทาตะโก 30 

โรงสีสิงหเจริญ อ.หนองบัว 7 

โรงสีไทยประดิษฐ อ.หนองบัว 12 

โรงสีแหลมทอง อ.หนองบัว 12 

โรงสีทรัพยเจริญ อ.หนองบัว 8 

โรงสีทรัพยยืนยง อ.เมืองกําแพงเพชร 25 

โรงสีสวางพาณิชย อ.เมืองกําแพงเพชร 10 

โรงสีสวางถาวร อ.เมืองกําแพงเพชร 10 

โรงสีมังกรทองไรซ อ.เมืองพิจิตร 20 



 

 

หนวยงาน สถานที่กอสราง พื้นที่, ไร 

โรงสีมังกรทองไรซ อ.เมืองพิจิตร 20 

โรงสี KKR อ.โพทะเล 30 

โรงสีเพชราวรรณ อ.โพทะเล 15 

ทาขาวภคนันท อ.โพทะเล 5 

ทาขาวโพทะเล อ.โพทะเล 7 

โรงสีพงษอนุกูลบุตร อ.โพทะเล 12 

337 ไร 
รวม 

80,880 ลบ.ม. 
 
* ขอมูลจากการสํารวจดวยการสอบถามหนวยงานเมื่อมิถุนายน 2546 

 

6. ความเสียหายของพื้นคอนกรีตสําหรบั

 ลานตากพชืผล 

 

ความเสียหายของพื้นคอนกรีตสามารถแบงตามจุดที่

เกิดความเสียหาย ออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. ความเสียหายที่เกิดกับผิวคอนกรีต 
2. ความเสียหายที่เกิดกับโครงสรางคอนกรีต 

 
6.1) ความเสียหายที่เกิดกับผิวคอนกรีต 

6.1.1 การเปนหนาขาวตัง (Scaling) 

สังเกตไดจากผิวของแผนคอนกรีตปรากฏ

เนื้อปูนซีเมนตกรอนหายไปจนมีหินโผลลอยหนา

อยู ท่ัวไป เกิดจากสวนผสมของคอนกรีตเหลว

เกินไป หินผสมคอนกรีตสกปรกทําใหดินทราย

ลอยขึ้นบนผิวหนาในระหวางเทแตงผิวหนา

คอนกรีต ลักษณะเชนนี้ตัวโครงสรางของคอนกรีต

อาจจะยังแข็งแรงทนทานพอใชงานไดแตผิวหนา

จะไมเรียบทําใหการใชงานไมดีเทาที่ควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 การเปนหนาขาวตัง (Scaling) 

 

6.1.2  การแตกกะเทาะ (Spalling) 

 บริ เวณผิวหนาของคอนกรีตหลุดรอน

ออกมาเปนแผน สวนใหญเกิดกับพื้นคอนกรีตที่มี

การตกแตงผิวคอนกรีตโดยการขัดมัน ซ่ึงใช

ปูนซีเมนตผงโรยที่ผิวหนา หากชวงเวลาในการ

ตกแตงผิวนานเกินไปก็อาจทําใหบริเวณผิวหนาไม

เชื่อมติดกับโครงสรางพื้นคอนกรีตดานลางและ

หลุดรอนออกมาเปนแผนในภายหลัง นอกจากนี้

ยังอาจเกิดจากการนําปูนซีเมนตผงที่เก็บไวนาน

จนเกินไปมาใชในการโรยผิวหนา 



 

 

 
 

รูปที่ 2 การแตกกะเทาะ (Spalling)  

 

 
 

รูปที่ 3 การแตกกะเทาะ (Spalling)  
 

 
 

รูปที่ 4 การแตกกะเทาะ (Spalling)  

 

6.2) ความเสียหายที่เกิดกับโครงสรางคอนกรีต 

6.2.1 รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage 

crack) 

เกิดจากแผนคอนกรีตหดตัวในระหวางบม

คอนกรีต สังเกตไดงายจากรอยแตกจะเกิดเปน

เสนสั้นๆ และไมเปนระเบียบทั้งตามขวางและ

ตามยาวของแนวทาง 

 

รอยแตกราวเนื่องจากการหดตัวสามารถแบง

ออกไดชวงระยะเวลาที่เกิดเปน 2 ลักษณะ คือ 

6.2.2 รอยแตกราวแบบพลาสติก  (Plastic 

Shrinkage Crack)  
• กลไกของการเกิดรอยแตกราว 
 รอยแตกร า ว ชนิ ดนี้ เ กิ ด จ ากกา รที่

คอนกรีตสูญเสียความชื้นไปสูสิ่งแวดลอม 

โดยการระเหยของน้ําบริเวณผิวของคอนกรีต

ท่ีสัม ผัสกับอากาศ  ในชวงหลังจากที่ เท

คอนกรีตเสร็จแลว จนถึงชวงที่คอนกรีตเริ่ม

กอตัว ซ่ึงคอนกรีตในชวงเวลานี้ เรียกวา 

คอนกรีตในชวงพลาสติก (Concrete in 

Plastic State)  

การสูญเสียความชื้นของคอนกรีตบริเวณ

ผิวของคอนกรีตที่สัมผัสกับอากาศ จะทําให

ชองวางคะปลลารี (Capillary Pores) บริเวณ

ผิวที่สัมผัสอากาศสูญเสียความชื้นไป เกิดแรง

ดึงแบบคะปลลารี (Capillary Tension) ขึ้น

พรอมๆ กับการลดปริมาตรของคอนกรีต

บริเวณที่แหง เมื่อแรงดึงนี้มีคามากกวากําลัง

รับแรงดึงของคอนกรีตในชวงพลาสติกซ่ึงมี

คาต่ํามาก รอยแตกราวก็จะเกิดขึ้น สาเหตุ

และกลไกของการหดตัวแบบพลาสติก และ

การแตกร าวที่ เ กิ ดจากการหดตั วแบบ

พลาสติก จะมีความคลายคลึงกับการหดตัว

แบบแหง (Drying Shrinkage) และการ

แตกร าวที่ เ กิ ดจากการหดตั วแบบแห ง 

(Drying Shrinkage Crack) เพียงแตการหด

ตัวแบบแหง จะหมายถึงการหดตัวที่เกิดขึ้น

หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแลว การหดตัว

แบบพลาสติกจะรุนแรงในสภาพอากาศรอน 

ความชื้นสัมพัทธต่ําและลมแรง การแตกราว

เนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติกนี้มักจะ

เกิดขึ้นรอบ ๆ มวลรวม(ในซีเมนตเพสต) 

รูปแบบการแตกราวเนื่องจากการหดตัวแบบ

พลาสติกมักจะเปนแนวขนานกัน มีความยาว

ประมาณ 0.1 ถึง 1 เมตร และมีความลึก 

25 ถึง 50 มิลลิเมตร จากผลการศึกษา

พบวา การแตกราวเองจากการหดตัวแบบ

พลาสติกจะเกิดขึ้นถาอัตราการระเหยมีคา

มากกวา 1 กก./ตร.ม./ชั่วโมง โดยประมาณ 

 

 



 

 

• บริเวณที่มักจะเกิดการแตกราวที่เกิด

การหดตัวแบบพลาสติก 

 ผิวบนของโครงสรางคอนกรีตที่มีพื้นที่

ผิวสัมผัสกับอากาศมาก เชน ผิวถนน ผิวของ

พื้นอาคารคอนกรีต เปนตน 
• ชวงเวลาที่เกิดการหดตัวแบบพลาสติก 

 ชวงตั้งแตหลังจากเทคอนกรีตเสร็จ 

จนถึงชวงการกอตัวสุดทายของคอนกรีต 

• ขอเสนอแนะและวิธีการปองกัน 

1. ปองกันการระเหยของน้ําจากผิว

คอนกรีต  เชน  ใชพลาสติกหรือ

กระสอบเปยกน้ําคลุมผิวคอนกรีต

หลังจากเทคอนกรีตเสร็จแลว 

2. ไมออกแบบสวนผสมคอนกรีตใหมี

ปริมาณเพสตมากเกินไป 

3. คอนกรีตที่มีการเยิ้มบางมักจะเปน

ผลดีในการปองกันรอยแตกราว

ชนิดนี้ แตอยางไรก็ตามไมควรใหมี

การเยิ้มมากเกินไป เนื่องจากถอืวา

การเยิ้มเปนการแยกตัวชนิดหนึ่ง

ข อ ง ค อ น ก รี ต ที่ จ ะ ทํ า ใ ห เ นื้ อ

คอนกรีตมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ 

ดังนั้น  ถาสามารถปองกันการ

ระเหยของน้ําจากผิวคอนกรีตได ก็

ไมควรออกแบบใหคอนกรีตมีการ

เย้ิม 

4. ถาเกิดรอยแตกราวขึ้นในชวงกอนที่

คอนกรีตกอตัว ก็สามารถตกแตง

ผิวคอนกรีตใหมได เพื่อกําจัดรอย

แตกราวนั้น 

 

6.2.3  การหดตัวแบบแหง (Drying Shrinkage) 
การหดตัวแบบแหงเกิดจากการที่คอนกรีตอยู

ในภาวะอากาศที่มีความชื้นต่ํา ทําใหคอนกรีต

บริเวณผิวที่สัมผัสกับอากาศสูญเสียน้ํา และเกิด

การหดตัว โดยที่การหดตัวที่เกิดขึ้นนั้น บางสวนไม

อาจกลับคืนสูสภาพเดิมไดแมวาจะทําใหคอนกรีต

เปยกชื้นขึ้นมาใหม 

 

• กลไกของการเกิดการแตกราว 

การหดตัวแบบแหงและการแตกราว

เนื่องจากการหดตัวแบบแหง มีกลไกการเกิด

เชนเดียวกับการเกิดรอยแตกแบบพลาสติก 

นั่นคือในคอนกรีตบริเวณที่ ผิวที่สัมผัสกับ

อากาศ มีความชื้นต่ํากวาความชื้นในชองวาง

คะปลลารี (Capillary Pores) มาก เนื่องจาก

สูญเสียน้ําอิสระ (Free Water) ไปสูอากาศได

ด วยการระเหย  ทําให เกิดแรงดึ งขึ้นใน

ชองวางคะปลลารี ประกอบกับปริมาตรของ

คอนกรีตลดลง หรือหดตัวลงจากการสูญเสีย

น้ํ า  ถ าการหดตัวนี้ ถู กยึดรั้ ง  ไม ว าด วย

โครงสรางที่อยูรอบขางหรือดวยเนื้อคอนกรีต

ภายในที่ ไมมีการสูญเสียความชื้น  รอย

แตกร าวก็อาจเกิดขึ้น ไดถ าการยึดรั้ งนี้

กอใหเกิดหนวยแรงยึดครั้งท่ีมีคาสูงกวากําลัง

แรงดึงของคอนกรีตในขณะนั้น การแตกราว

ท่ีเกิดจากการหดตัวแบบแหงจะแตกตางกับ

การแตกราวแบบพลาสติกตรงที่ชวงเวลาการ

เกิดการแตกราวแบบพลาสติก จะเกิดในชวง

ท่ีคอนกรีตอยูในชวงพลาสติก และสามารถ

แกไขไดงายโดยการตกแตงผิวคอนกรีต

กอนที่คอนกรีตจะแข็งตัว สวนการแตกราวที่

เกิดจากการหดตัวแบบแหงจะเกิดหลังจากที่

คอนกรีตแข็งตัวแลว ซ่ึงไมสามารถจะตกแตง

ผิวใหมไดแลว 

 

• ปจจัยที่มีผลตอการหดตัวแบบแหง 

เนื่องจากการหดตัวแบบแหงเกิดจาก

การสูญ เสี ยน้ํ า ออกจากคอนกรี ต ไปสู

บรรยากาศแวดลอม ดังนั้นปจจัยทั้งภายใน

และภายนอกที่มีผลตอการสูญเสียความชื้น

ออกจากคอนกรีต จึงมีผลตอการหดตัวแบบ

แหงท้ังสิ้น ปจจัยดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

1. ปริมาณน้ําตอลูกบาศกเมตรของ

คอนกรีต คอนกรีตที่มีปริมาณน้ํา

ตอลูกบาศกเมตรของคอนกรีตมาก 

จะมีปริมาณน้ําอิสระ (Free Water) 

มาก น้ําอิสระเปนน้ําที่สามารถจะ

ระเหยออกจากคอนกรีตได 

2. อั ต ร า ส ว น น้ํ า ต อ ปู น ซี เ ม น ต 

คอนกรี ตที่ มี อั ต ร าส ว นน้ํ า ต อ

ปูนซีเมนตสูง จะทําใหมีชองวาง

คะปลลารี (Capillary Pores) มาก 

ปริมาณน้ําอิสระก็จะมากดวย การ



 

 

ท่ีคอนกรีตมีชองวางคะปลลารีมาก 

จะทําใหน้ําระเหยออกจากคอนกรีต

ไดสะดวก 

3. ปริมาณมวลรวม โดยปกติแลวการ

หดตัวจะเกิดในซีเมนตเพสต ดังนั้น

คอนกรีตที่มีปริมาณซีเมนตเพสต

นอยหรือ อีกนัยหนึ่งมีปริมาณมวล

รวมมาก ก็จะทําใหเกิดการหดตัว

นอยลงดวย 

4. ชนิดและคุณภาพของมวลรวม 

เนื่องจากมวลรวมมักจะเปนสวนที่

ไมมีการเปลี่นแปลงในเรื่องของ

ปริ ม าตร  ดั งนั้ นม วลร วมจึ ง มี

คุณสมบัติท่ีจะชวยตอตานการหด

ตัวในคอนกรีตได โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงถามวลรวมมีโมดูลัสของความ

ยืดหยุนสูง การแตะกันของมวลรวม

เปนกลไกที่สําคัญอันหนึ่งของการ

ตานทานการหดตัว ซ่ึง เกิดจาก

ซีเมนตเพสตได มวลรวมที่มีการดูด

ซึมน้ํามาก ก็มักจะกอใหเกิดการหด

ตัวแบบแหงในคอนกรีตมากตามไป

ดวย ตัวอยางมวลรวมที่มีการดูดซึม

น้ํามาก เชน มวลรวมเบา (Light 

Weight Aggregate) เปนตน ซ่ึง

ปกติแลวมวลรวมที่มีคาการดูดซึม

น้ําสูงก็มักจะมีคาโมดูลัสของความ

ยืดหยุนต่ําดวย ทําใหแรงตานทาน

การหดตัวต่ําตามไปดวย ขนาดคละ

ของมวลรวมที่ดี ก็จะเปนสวนหนึ่งท่ี

ช วยใหการหดตัวของคอนกรีต

ลดลงเนื่องจากจะทําใหคอนกรีต

ต อ งการปริมาณซี เมนต เพสต

นอยลง 

5. ชนิดและปริมาณของวัสดุผสม การ

ใชสารปอซโซลาน หรือวัสดุผลบาง

ชนิ ด  ก็ มี ผลต อการหดตั ว ขอ ง

คอนกรีต เชน เถาลอยสามารถชวย

ลดการหดตัวแบบแหงได เนื่องจาก

ช ว ยลดคว ามต อ งก า รน้ํ า ข อ ง

คอนกรีต และเถาลอยบางชนิดก็ยัง

มี คุ ณ ส ม บั ติ ช ว ย ใ ห ค อ น ก รี ต

ขยายตัวเล็กนอย ทําใหชดเชยการ

หดตัวไดบางสวน การใชผงซิลิกา

ฟูมก็สามารถชวยลดการหดตัวแบบ

แหงไดเนื่องจากชวยเพิ่มความแนน

ใหกับคอนกรีตการใชผงฝุนหินก็

อาจสามารถชวยลดการหดตัวแบบ

แหงดวยเชนกัน ถาการใชนั้นไม

เปนการเพิ่มปริมาณปูนซีเมนตตอ

ลูกบาศกเมตรของคอนกรีต เปน

ตน 

6. อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ชื้ น ข อ ง

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ มี

อุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธต่ํา

จะทําใหคอนกรีตสูญเสียน้ําไดเร็ว

ขึ้น จึงทําใหเกิดการหดตัวแบบแหง

มากขึ้น 

7. มิ ติ แ ล ะ รู ป ร า ง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

โครงสรางคอนกรีต โครงสรางที่มี

พื้นที่ผิวตอปริมาตรมากก็จะสูญเสีย

ความชื้นไดเร็ว จึงทําใหเกิดรอย

แตกราวเนื่องจากการหดตัวแบบ

แหงไดงาย 

 

• บริ เ วณที่ มั ก จะ เกิ ด รอยแตกร า ว

เนื่องจากการหดตัวแบบแหง 
การหดตัวแบบแหงมักจะเกิดขึ้นให

เห็นตรงบริเวณผิวคอนกรีตที่สัมผัสอากาศ 

บางครั้งถาเปนผนังบางก็อาจมีรอยแตกเขา

ไปถึงพื้นผิวอีกดานหนึ่งได ในกรณีของผิว

ถนนก็มักจะเห็นรอยแตกตามขวางหรือ

ตามยาว รอยแตกตามมุมชองเปดของ

หนาตางหรือประตูก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง

ของบริ เ วณที่ มั ก จะ เกิ ดรอยแตกร า ว

เนื่องจากการหดตัวแบบแหง 

 

• ชวงเวลาที่เกิดรอยแตกราวเนื่องจาก

การหดตัวแบบแหง 

ชวงเวลาที่เกิดรอยแตกราวเนื่องจาก

การหดตัวแบบแหงมักจะเปนชวงเวลาที่

หลังจากเสร็จสิ้นการบมเปนตนไป รอย

แตกราวนี้อาจจะเพิ่มขึ้นไปได เรื่อย  ๆ 

แมแตอายุคอนกรีตจะมากจนเปนปแลวก็



 

 

ตาม แตสวนใหญแลวมักจะเริ่มเกิดใหเห็น

ในชวง 2-3 เดือนแรกหลังจากสิ้นสุดการ

บม 
• วิ ธี ป อ งกั นการ เกิ ด รอยแตกร า ว

เนื่องจากการหดตัวแบบแหง 

การปองกันการเกิดการแตกราวเนื่องจาก

การหดตั วแบบแห งอาจทํา ไดหลายวิธี

ดังตอไปนี้ 

1. การใสเหล็กเสริมเพิ่มเพื่อชวยรับ

แรงดึงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการหดตัว 

2. การออกแบบใหคอนกรีตมีการหด

ตัวแบบแหงต่ํา ซ่ึงอาจทําไดดังนี้ 

2.1) ลดปริมาณน้ําตอลูกบาศก

เมตร และอัตราสวนปริมาณน้ําตอ

ปูนซีเมนตของคอนกรีตซ่ึงอาจใช

น้ํายาลดน้ําชวย 

2.2) ไมออกแบบใหคอนกรีตมี

ปริมาณเพสตมากเกินความจําเปน 

2.3) ใชสารผสมบางชนิดชวย เชน 

เถาลอย ซิลิกาฟูม ผงฝุนหิน ซ่ึงการ

เลือกใชวัสดุเหลานี้ตองพิจารณาถึง

คุณสมบัติดานอื่นที่ตองการของ

คอนกรีต และความเหมาะสมใน

เรื่องราคาประกอบกันดวย 

2.4) ใชสารชวยในการขยายตัว 

(Expansive Agent)  

2.5) ใชมวลรวมที่มีการดูดซึมน้ํา

นอยและมีขนาดคละที่ดี 

3 บ ม คอนก รี ต ใ ห น าน เพี ย ง พอ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคอนกรีตที่มีการ

ใชสารปอซโซลานในปริมาณมาก 

ย่ิงบมคอนกรีตนาน การหดตัวแบบ

แหงของคอนกรีตก็จะยิ่งต่ําลง 

4 การทาสี ปูกระเบื้อง หรือ เคลือบ

ผิวคอนกรีตดวยวัสดุตาง ๆ ก็จะ

ชวยใหการหดตัวแบบแหงลดลง 

หรืออาจไมเกิดขึ้นเลยก็ได 

 

 

 

 

6.2.4 รอยแตกราวเนื่องจากเหล็กเดือยฝงยึดแนน 

(Frozen Dowel Bars) 

เหล็กเดือยไมสามารถเคลื่อนที่ไดขณะแผน

คอนกรีตหดตัวและขยายตัวเนื่องจากปลายดาน

หนึ่งขาดการเคลือบหลอลื่นใหดีพอ  เปนสาเหตุ

ให เกิดรอยแตกตามขวางในบริ เวณรอยตอ  

(Joint)  ซ่ึงยังผลใหผิวทางแตกเสียหายมากขึ้น

อีกเพราะกําลังในการถายน้ําหนักของเหล็กเดือย

หมดไป 

 

6.2.5 รอยแตกราวเนื่องจากการหอตัว (Warping 

crack) 

ในแผนคอนกรีตที่เทเปนแผนเดียวโดยไมมี

แนวรอยตอตามยาว   จะเกิดการแตกราว

เนื่องจากการหอตัวของแผนคอนกรีต  เพราะ

อุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน  และต่ําในเวลา

กลางคืน แรงหอตัวเนื่องจากความแตกตางของ

อุณหภูมิ จะ เกิดสู งสุดในบริ เ วณกลางแผน

คอนกรีต  รอยแตกราวประเภทนี้ไมกอใหเกิดผล

เสียหายมากนัก  ถาแผนคอนกรีตมีเหล็กเสริม

กันแตกราว  (Temperature Steel) รอยแตกนี้

เกิดปรากฏใหเห็นทั้งตามแนวขวางและตามแนว

ยาวของทาง 

 
6.2.6 รอยแตกราวเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิ

ต่ํา (Contraction crack) 

เกิดในแผนคอนกรีตที่มีความยาวมากๆ  

โดยเฉพาะพื้นคอนกรีตที่ ไม เสริมเหล็กกัน

แตกราวจะเห็นรอยแตกตามขวางของทาง  เมื่อ

ผิวทางแตกราวแลวก็จะไมมีการถายน้ําหนักไป

ใหแผนคอนกรีตตางแผนกัน  ทําใหเกิดการ

แตกราวเพิ่มขึ้นในแผนคอนกรีตอีกเปนชวงๆ 

  

 
 
รูปที่ 5 รอยแตกราวในแนวขวาง (Transverse crack) 



 

 

 

 
 
รูปที่ 6 รอยแตกราวในแนวขวาง (Transverse crack) 

 

 

รูปที่ 7 รอยแตกราวในแนวขวาง (Transverse crack) 

 

 
รูปที่ 8 รอยแตกราวในแนวขวาง (Transverse crack) 

 

 
 
รูปที่ 9 รอยแตกราวในแนวขวาง (Transverse crack) 

 

 

6.2.7  การอัดทะลัก (Pumping and blowing) 

การอัดทะลักเกิดตรงบริเวณรอยตอระหวาง

แผนคอนกรีต(Joint)  โดยเฉพาะรอยตอเพื่อ

ขยายตัว น้ําฝนที่ซึมผานชองรอยตอลงไปขังอยู

ใตแผนคอนกรีต โดยที่ไมสามารถไหลออกไปพน

จากใตแผนคอนกรีต เมื่อมีน้ําหนักลอมาบดทับ 

น้ําที่อยู ใตแผนคอนกรีตก็ทะลักยอยกลับมา

เหนือแผนคอนกรีต ขณะเดียวกันก็ละลายนําเม็ด

ดินละเอียดตามขึ้นมาดวยจนเกิดชองวางและ

แผนคอนกรีตทรุดแตกในที่ สุด  ในทํานอง

เดียวกันการเกิด blowing จะปรากฏบริเวณขอบ

ของผิวทางใกลไหลทาง 

 

 
 

รูปที่ 10 รอยแตกราวตามมุม (Corner crack) 

 

6.2.8 ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสรางไม

แข็งแรง (Structural Breaking) 
แผนคอนกรีตเมื่ อ เกิดการลา เพราะมี

น้ําหนักบรรทุกสูงบดทับบอยครั้ง จะแตกบริเวณ

มุม   หรือแตกตามขวางและบางครั้ งก็แตก

ตามยาว  การแตกของผิวทางในลักษณะนี้พิสูจน

หรือหาสาเหตุไดคอนขางลําบาก  นอกจาก

จะตองรูถึงสภาวะดินรองพื้น  คุณภาพและความ

แข็งแรงของคอนกรีต  สภาวะดินฟาอากาศ  โดย

ปกติแลวถารอยแตกเกิดใกลบริเวณรอยตอจะมี

ผลเนื่องมาจากโครงสรางดานลางไมแข็งแรงแต

ถารอยแตกเกิดบริเวณมุมอาจเนื่องมาจากการ

หอตัวของแผนคอนกรีตเพราะอุณหภูมิจาก

แสงแดด  และอาจเกิดการแตกราวจากการสราง

พื้นบนทรายละเอียดและเกิดการทรุดตัวเมื่อรับ

น้ําหนักสูงมากจนเกิด Overstress ในผิวทางและ

แตกราวในที่สุด 

 



 

 

6.2.9 พื้นคอนกรีตโกงแตกเพราะการขยายตัว  

(Blowups) 
ป จ จุ บั นพื้ น คอนกรี ต ส ว นมากจ ะ ไ ม

ออกแบบใหมีรอยตอเพื่อขยายตัวเพราะเปน

จุดออนที่ ทําใหเกิดการอัดทะลักไดงาย  จึง

ออกแบบเฉพาะรอยตอเพื่อการหดตัว ซ่ึงมี

ชองวางพอที่จะชวยใหมีการขยายตัวของพื้น

คอนกรีตได  ในบางครั้งขณะที่พื้นคอนกรีตหด

ตัวและขยายตัวเกิดการติดขัดเพราะมีเศษหิน

และทรายหลุดเขาไปติดอยูในชองวางระหวาง

รอยตอทําใหแผนคอนกรีตดันตัวลอยสูงขึ้นใน

บางชวง  เพราะการขยายตัวและแตกหักในที่สุด

เมื่อมีน้ําหนักบดทับ  วิธีปองกันตองคอยดูแล

ซีลรอยตอมิใหหลุดรอน  

 

6 .2.10 การเค ล่ือนตัวในชั้นใตดินลึก  (Deep-

Foundation Movement) 
 เกิดลักษณะเชนเดียวกับพื้นลาดยางตรง

บริเวณที่พื้นดินออนมาก พื้นดินเปนประเภท  

Organic silt เกิดการทรุดตัวเมื่อเปดใชงานพื้น

คอนกรีต ดินบริเวณใกลเคียงจะบวมปูดขึ้นมาให

เห็นหางจากริมพื้นคอนกรีต 20–30 เมตร และ

จุดที่พื้นเริ่มทรุดตัวปรากฏรอยแตกใหเห็นบนผิว

ทาง 

 

 
 

รูปที่ 11 รอยแตกราวในแนวยาว (Longitudinal 

crack) 

 

6 .2 .11 รอยตอระหว างแผนคอนกรีตทรุดตั ว  

(Faulted  or  Depressed  Joints) 

  พื้นคอนกรีตที่ไมมีเหล็กเดือยหรือลิ้นราง

ชวยในการถายน้ําหนักระหวางแผนคอนกรีตจะ

เกิดการทรุดตัวเกือบทุกชวงตอและขณะเดียวกัน

ก็อาจเกิดการอัดทะลักดวย ผลเสียที่เกิดขึ้นทําให

การใชงานพื้นเกิดการสะดุดตลอดเวลา การ

แกไขควรใชวิธีอัดซีเมนตเหลวเขาไปใตบริเวณที่

ทรุด (Mud Jack) 

 

 
 
รูปที่ 12 รอยแตกราวเนื่องจากทรุดตัวไมเทากัน 

(Differentiate settlement crack) 

 
6.2.12  การบดทับของลอเฉพาะแนว  (Channelized  

Traffic) 
บริเวณที่ไดรับการบดทับอยู ท่ีจุดเดิมอยู

เปนสวนมาก จะทําใหบริเวณดังกลาวแตกราวได  

เพราะน้ําหนักบดทับมีปริมาณและจํานวนครั้ง

เกินกวาที่ออกแบบไวมาก 

 
7.  ความรูเกี่ยวกับพื้นคอนกรีต 

 

7.1) พื้นคอนกรีต (Concrete pavement) 

  พื้นคอนกรีตออกแบบใหวางบนพื้นดินที่บดอัด

แนน (Slab on ground) อาจมีผลดีในดานประหยัด

คาใชจายในการกอสรางแตจะตองยอมรับวาพื้น

ดั งกล าวนี้ จะตองมีการทรุดตั ว  (Settlement)พื้น

คอนกรีต (Concrete pavement) เปนพื้นแบบแข็ง 

(Rigid pavement) ทําดวยคอนกรีตวางอยูบนพื้นดิน

เดิมหรือชั้นรองพื้น (Sub-base) เนื่องจากพื้น

คอนกรีตมีความแข็งแกรงทําใหมันสามารถกระจาย

น้ําหนักลงสูดินไดเปนบริเวณกวาง ความสามารถใน

การรับน้ําหนัก (Load-carrying capacity) ขึ้นอยูกับ

ตัวแผนพื้นคอนกรีตเปนสวนใหญ ดังนั้นปจจัยสําคัญ

ของความแข็งแรงของพื้นคอนกรีตก็คือกําลังของ

คอนกรีตเอง การเปลี่ยนแปลงเล็กนอยของดินเดิมหรือ

รองพื้นจะมีผลตอความสามารถในการรับน้ําหนักของ

พื้นคอนกรีตนอยมาก 

 



 

 

7.2)  โครงสรางของพื้นคอนกรีต 

7.2.1 พื้นผิวคอนกรีต (Concrete surface pavement)  

 พื้นผิวคอนกรีต ทําหนาที่รับน้ําหนักแลวถาย

ลงสูชั้นรองพื้นและดินเดิม คุณสมบัติของหินและทราย

ท่ีใชผสมคอนกรีตตองมีความแข็งแกรง ทนทานตอ

สภาพดินฟาอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดป การ

ควบคุมคุณสมบัติของคอนกรีตในระหวางกอสรางจึงมี

ความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง 

หนาที่ของพื้นผิวคอนกรีต (Function of          

pavement) 

1. รับน้ําหนักแลวถายลงสูชั้นรองพื้นและดิน

เดิม 

2. ปองกันการสึกกรอน (Abrasion) ของชั้น

รองพื้น 

3. ปองกันการชํารุดเนื่องจากแรงเฉือน (Shear 

failure) ในชั้นรองพื้น 

4. ปองกันความชื้นหรือน้ําซึมลงไปทําลาย

โครงสรางของพื้น 

5. ปองกันไมใหเกิดการอัดทะลัก (Pumping 

Action) 

 
7.2.2. ชั้นทราย 

การใสชั้นทรายแทรกเขาไประหวางแผนพื้น

คอนกรีตกับชั้นรองพื้นมีวัตถุประสงคดังนี้ คือ 

1. เพื่อปรับผิวที่รองรับแผนพื้นใหเรียบ ใหแผน

พื้นไดรับการรองรับเต็มสม่ําเสมอ การที่ชั้น

รองพื้นเปนหลุมบอจะทําใหลักษณะการรองรับ

เสียไป  

2. ชวยควบคุมการหดตัวและพองตัวของดิน

เดิม 

3. ทําหนาที่เปนชั้นระบายน้ําใตพื้นซ่ึงจะชวย

ลดการเกิด Pumping 

 
7.2.3. ชั้นรองพื้น (Subbase) 

ชั้นรองพื้นในพื้นคอนกรีตมีประโยชนในการ 

1. เพิ่มความแขงแรงใหแกดินเดิม 

2. ปองกันความเสียหายของถนนเนื่องจากการ

อัดทะลัก (Pumping Action) 

3. ระบายน้ําใตพื้นคอนกรีต 

4. ควบคุมการบวมตัวและหดตัวของชั้นดินเดิม 

ปองกันมิใหเกิดการแตกราวในผิวทาง 

5. ยกระดับของพื้นผิวคอนกรีตใหสูงพนระดับ

น้ําทวม 

ถาหากในพื้นที่สามารถหาทรายถมไดในราคา

ไมแพง สามารถนําทรายถมมาใชเปนชั้นรองพื้น 

เนื่องจากการบดอัดกระทําไดงายและสะดวก ขอสําคัญ

จะตองปองกันมิใหเกิดการไหลของทรายออกจาก

บริเวณที่เปนโครงสรางของพื้นเพราะทรายจะสามารถ

บดอัดไดแนนและรับน้ําหนักไดดีเมื่ออยูในลักษณะ

จํากัดไมใหเคลื่อนที่หรือไหลไปไหน 

เมื่อพื้นคอนกรีตเปดใชงานจะมี Stress เกิดขึ้น

ในแผนพื้น เนื่องจากสาเหตุ 4 ประการ คือ 

ก. น้ําหนักบรรทุก 

ข. อุณหภูมิของแผนพื้นคอนกรีต 
ค. ความชื้นในแผนพื้นคอนกรีต 

ง. การขยายตัวและการบวมตัวของดินเดิม 

Stress เนื่องจากความชื้นในแผนพื้นคอนกรีต

และจากการขยายตัวและการบวมตัวของดินมีเดิม 

 
7.2.4. การเสริมเหล็กในแผนคอนกรีต 

เหล็กที่เสริมในแผนคอนกรีตมิไดมีจุดประสงค

เพื่อรับแรงจากลอยานพาหนะ  แตมีจุดประสงคเพื่อ 

1) ปองกันการแตกร าวในแผนคอนกรีต  

เนื่องจากอุณหภูมิและถาเกิดการแตกราว  ก็ยัง

ยึดรอยแตกราวมิใหแยกหางออกจากกัน 

2) ลดการแอนตัวของแผนคอนกรีต 

3) ลดรอยตอของแผนคอนกรีต 

4) ยืดอายุการใชงานของผิวทาง 

 

บริเวณรอยตอตามขวาง (Transverse Joint) 

จะเสริมเหล็กเดือย (Dowel Bar) เพื่อทําหนาที่ถาย

น้ําหนักจากลอในระหวางแผนคอนกรีตที่อยูติดกัน

ตามที่กลาวมาแลวในเบื้องตน แนวรอยตอตามยาว 

(Longitudinal Joint) ตองเสริมเหล็กยึด (Tie Bar) 

ดวยเหล็กขอออย เพื่อยึดแผนคอนกรีตมิใหหลุดแยก

ออกจากกัน 
 

• เหล็ ก เสริม เพื่ อป องกันการแตกร า ว
เนื่องจากอุณหภูมิ (Temperature Steel) 

 ปริมาณเหล็กเสริมในแผนคอนกรีต  เพื่อ

ปองกันการแตกราวคํานวณไดจาก 

 
 

 

 



 

 

 
 

กําหนดให 

 

As =  พื้นที่หนาตัดของเหล็กเสริม, ตร.ซม./เมตร 
w   =  น้ําหนักแผนคอนกรีต, กก./ตร.เมตร 

f     =  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวทาง   

  และพื้นทางมีคาประมาณ 1.5 

L    =  ความยาวของแผนคอนกรีต, เมตร 

fS   =  Allowable  Steel  Stress, กก./ตร.ซม. 

 

การเสริมเหล็กเพื่อปองกันการแตกราว  จะตอง

เสริมบริเวณใกลผิวบนต่ําจากผิวทางประมาณ 5 ซม. 

และเหล็กเสริมนี้จะไมตอเนื่องไปยังแผนคอนกรีต

ใกลเคียง แตหยุดหางจากรอยตอของแตละแผน

ประมาณ  7.5 ซม. 

 
• เหล็กยึดแผนคอนกรีต  (Tie Bar)   

 ใชยึดรอยตอตามยาว (Longitudinal Joint) 

เหล็กยึดจะตองเปนเหล็กขอออย เพื่อทําหนาที่

ยึดแผนคอนกรีตตรงรอยตอมิใหหลุดแยกจากกัน

และขณะเดียวกัน การทํา Key Joint ก็ชวยในการ

ถายน้ําหนักระหวางแผนพื้นคอนกรีตใกลเคียง 

 

 
 
รูปที่ 13 การเกิดรอยแตกตามความยาวในแผน

คอนกรีตเนื่องจากแผนคอนกรีตหอตัว (a, b และ c) 

และหากมีการเสริมเหล็กยึดชวยใหมี Grain interlock 

(d) 

  
ปริมาณของเหล็กยึดคํานวณไดจากสูตร 

 

 
 

หนาที่ของ Tie Bar เปนเพียงตัวยึดมิใชเพื่อ

ถายน้ําหนักจึงใชเหล็กขนาดเล็ก 12 มม. ระยะหาง 

75-90 ซม.  

ความยาวของเหล็กยึด โดยปกติจะบวกความ

ยาวเพิ่มอีก 7.5  ซม. สําหรับการวางเหล็กไมไดแนว 

(Misalignment) ขณะกอสรางคํานวณไดจาก 
 

 
 
การกําหนดความยาวของเหล็กยึด   

กําหนดให 
 

t = ความยาวของเหล็กยึด, ซม. 

d = ขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็ก, ซม. 

∑ο = เสนรอบวงของเหล็กยึด,ซม. 

 
• เหล็กเดือย  (Dowel Bar) 

 ทําหนาที่ถายน้ําหนักระหวางแผนคอนกรีต 

ใชกับรอยตอตามขวาง เชน รอยตอกอสราง 

รอยตอเพื่อการหดตัว และรอยตอเพื่อขยายตัว 

 
7.2.5. รอยตอในแผนคอนกรีต 

แบงลักษณะรอยตอตามจุดประสงคการใชงาน

ดังนี้ 
• รอยตอเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) 

เปนรอยตอที่ตัดเซาะแบงแผนคอนกรีต 

หลังจากคอนกรีตแข็ งตั วแลวด วยเลื่ อยตัด

คอนกรีตหรือฝงพุกลึกลงไป 1/4 ของความหนา

แผนคอนกรีต  ขณะคอนกรีตยั ง ไม แข็ งตั ว 

ระยะหางของรอยตอประมาณ 6.0-8.0 เมตร 

ตามปกติแลวแผนคอนกรีตผืนใหญมักมีรอยแตก  

เนื่องจากการหดตัวและขยายตัว เพื่อเปนการ

บังคับใหแผนคอนกรีตแตกอยางเปนระเบียบดู

สวยงาม  จึงตัดเซาะรอยตอไวเฉพาะผิวบน  เมื่อ

ใชงานไปแลวรอยแยกก็จะแตกจนไปถึงผิวลาง 

ตรงรอยต อจะต อง อุดยาแนวด วย  Sealing 

Compound เพื่อปองกันมิใหน้ําซึมลงไปทําลาย



 

 

โครงสรางของพื้นทางขางใต และรอยตอนี้จะตอง

มีเหล็กเดือย  เพื่อทําหนาที่ถายน้ําหนักไปให

แผ นคอนกรี ตที่ อ ยู ติ ดกั นช ว ย รั บน้ํ า หนั ก  

เนื่ องจากบริ เวณรอยตอจะมีการยืดหดตัว

ตลอดเวลา  ครึ่งหนึ่งของเหล็กเดือยทุกเสนจึง

ตองทาดวยวัสดุท่ีไมทําใหมีการยึดเกาะกับเนื้อ

คอนกรีต เชน ยางมะตอย สี ฯลฯ 
 

• รอยตอกอสราง  (Construction Joint)   

เปนรอยตอที่ตัดแผนคอนกรีตแยกขาดจาก

กัน  โดยการกั้นแบบเทคอนกรีต  และมีเหล็ก

เดือยทําหนาที่ถายน้ําหนัก  รอยตอชนิดนี้ใชกับ

บริเวณที่จําเปนตองหยุดเทคอนกรีตเมื่อสิ้นสุด

เวลาทํางานในแตละวัน  ในรองรอยตอก็จะตอง

อุดยาแนวดวย Sealing Compound ปองกัน

น้ําซึมจากผิวทางลงไปขางลาง 

 

• รอยตอ เพื่ อการขยายตัว . (Expansion 

Joint)  

เปนรอยตอที่ตัดแผนคอนกรีตแยกหางจาก

กัน  ระยะหางประมาณ 3/4 นิ้ว  ถาเวน

ระยะหางมากกวานี้  จะมีปญหาเรื่องอุดยาแนว

หลุดลอนไดงาย  ชองวางระหวางแผนคอนกรีต

ตอนลาง  จะตองใสแผนวัสดุท่ียืดหยุนและมี

ความทนทาน  ซ่ึงผลิตมาเพื่อใชกับงานประเภท

นี้โดยเฉพาะ  ปองกันมิใหมีกอนหินตกแทรกเขา

ไปอยูในรองรอยตอระหวางแผนคอนกรีต  ชวง

ตอนผิวบนอุดยาแนวดวย  Sealing  Compound  

และมีเหล็กเดือยทําหนาที่ถายน้ําหนักปลายขาง

หนึ่งของเหล็กเดือย  นอกจากทาดวยวัสดุปองกัน

กา รยึ ด เ ก า ะ ขอ งคอนกรี ต แล ว  จ ะต อ งมี 

Expansion Cap สวมไวดวย  เพื่อใหเหล็กเดือย

เคลื่อนขยับตัวไดอยางสะดวก ระยะหางของ

รอยตอประเภทนี้ยาวประมาณ  60-80  เมตร  

และบริ เวณรอยตอระหวางพื้นคอนกรีตกับ

โครงสรางอื่นของอาคาร เชน คานคอดินก็ตองมี

รอยตอเพื่อการขยายตัว  เนื่องจากรอยตอเพื่อ

การขยายตัวนี้ เปนจุดออน   ตองมีการดูแล

บํารุงรักษาอยางดีมิใหวัสดุอุดยาแนวหลุดลอน  

เพื่อปองกันมิใหน้ําซึมลงไปใตดินและเกิดการอัด

ทะลักของดิน  หากไมมีรอยตอนี้ก็อาจจะเกิดผล

เสียหายในผิวทางคอนกรีต เนื่องจาก Blowup 

หรือพื้นคอนกรีตบางชวงโกงลอยขึ้นเนื่องจาก

การขยายตัวของแผนคอนกรีต 
 

ความกวางของรองรอยตอตามขวางนี้คํานวณได

จากสูตร 

 

 Ζ = L(12)( εΔt + δ) 
 

กําหนดให 
 

L = ความยาวของแผนคอนกรีต, ฟุต 

Z = ความกวางของรองรอยตอ, นิ้ว  

ε = สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรคอนกรีต

เนื่องจากอุณหภูมิ, 5x10 
-5

 นิ้ว/นิ้ว/
o
ฟ 

δ = สัมประสิทธิ์การหดตัวคอนกรีต, 5x10 
-5

  นิ้ว/

นิ้ว 

Δt = คาความแตกตางของอุณหภูมิ, 
o
ฟ 

 
ถารอยตอกวางไมเกิน 1 มม. อาจไม

จําเปนตองมีเหล็กเดือย  การถายน้ําหนักอาศัย Grain 

interlock ก็พอเพียง 

สําหรับรอยตอที่ จําเปนตองมีเหล็กเดือย  

ควรจะมีความกวางไมเกิน 6.25 มม. รอยตอตามยาว 

(Hinge or Warping Joint) ระหวางรอยตอทําเปน Key 

Joint เพื่อชวยในการถายน้ําหนักและมี Tie Bar ยึด

รอยตอมิใหแยกจากกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รูปที่ 14 รายละเอียดรอยตอประเภทตางๆ ของพื้น

คอนกรีต (a),(b)  รอยตอเพื่อการหดตัว 

(Contraction joint) (c) รอยตอกอสราง 

(Construction joint) (d) รอยตอเพื่อการขยายตัว 

(Expansion joint) (e),(f),(g) รอยตอตามยาว 

(Longitudinal joint) (h)รอยตอเพื่อการขยายตัวกรณี

เพิ่มความหนาของขอบ (Thickened edge expansion 

joint) 

 
8.   การทํางานพื้นคอนกรีต 

 

8.1  การลําเลียง 

เมื่อผสมคอนกรีตเสร็จเรียบรอย จําเปนที่จะตอง

ทําการลําเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสม หรือจาก

บริเวณที่ผสมไปยังบริเวณที่จะเทลงแบบ การลําเลียงที่

ถู กตองควรทํ า ให ลักษณะที่ จะ ให ไดคอนกรีตที่

สม่ําเสมอ ไมแยกตัวกอนเทลงแบบ และตองมีวิธี

ปองกันคอนกรีตจากสภาพแวดลอมที่จะมีผลเสีย เชน 

ความรอนและความชื้น เปนตน 

การเลือกวิธีการลําเลียง ขึ้นอยูกับองคประกอบ

ตาง ๆ ดังนี้ 

• ปริมาณและอัตราความเร็วในการเท

คอนกรีต 

• ขนาดและชนิดของงานกอสราง 

• ลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ทํางาน เสนทาง

ในการขนสง 

• คาใชจาย อันไดแก คาแรงงาน ราคาคา

เครื่องจักร  

วิธีการลําเลียงที่นิยมใชกันในปจจุบัน มีดังนี้ การ

ใชรถเข็น รถดัมพ รถคอนกรีตผสมเสร็จ สายพานและ

คอนกรีตปม 

สําหรับการเทพื้นคอนกรีต โดยปกติแลวที่ผสม

คอนกรีตจะอยูในระดับเดียวกันหรือสูงกวาบริเวณที่จะ

เทคอนกรีต 

1) ท่ีผสมคอนกรีตอยูในระดับเดียวกับบริเวณที่
ตองการจะเทคอนกรีต 

1.1) โดยการใชรถเข็น เมื่อเข็นไปถึงที่

กอสรางแลวก็จัดการเทลงไปในแบบไดเลย 

1.2) โดยการใชรถคอนกรีตผสมเสร็จซ่ึง

เหมาะกับงานกอสรางที่รถผสมคอนกรีต

สามารถเขาเทไดถึงหนวยงาน 

2) ท่ีผสมคอนกรีตอยูในระดับสูงกวาบริเวณที่
ตองการเทคอนกรีต 

ใชรางลํา เลียง  อาจจะเปนรางเหล็ก

หรือไมก็ได สิ่งที่ตองระวังสําหรับการขน

คอนกรี ตด ว ย วิ ธี นี้ ก็ คื อ  ส วนผสมของ

คอนกรีตจะตองไมแหงหรือเหลวเกินไป 

จะตองเหลวพอดีท่ีจะไหลในรางไดงายและไม

เกิดการแยกตัว และคอนกรีตสามารถที่จะ

ไหลลงไปในที่ๆ ตองการอยางสม่ําเสมอได 

3) การใชคอนกรีตปม   

การลําเลียงในลักษณะนี้เหมาะกับงาน

ขนาดใหญและตองใชปริมาณของคอนกรีต

เปนจํานวนมาก และสถานที่ทํางานจํากัด 

โดยการตอทอสง ซ่ึงทอสงนี้ออกจะเลี้ยวหรือ

โคงไดตามตองการ สําหรับระยะทางที่จะปม

คอนกรีต จะขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องปม 

 
8.2  การเทและการอัดแนน 

การเทและการอัดแนนคอนกรีตที่ถูกวิธี จะเปน

สวนที่สําคัญที่สุดในขบวนการผลิตคอนกรีต อันรวม

ตั้งแตการชั่งตวงสวนผสม การผสม การลําเลียงและ

การบมคอนกรีต ความสําเร็จของการเทและการอัด

แนนจะเกิดได เฉพาะหนวยงานกอสรางที่มีการ

วางแผน และการเตรียมงานที่ดีเทานั้น เนื่องจาก

วิธีการทั้ง 2 ดําเนินไปพรอมๆ กันและเปนอิสระตอกัน 

ดังนั้นควรถือวา การเทและการอัดแนนเปนขั้นตอน



 

 

เดียวเทานั้น แตอยางไรก็ตามในที่นี้ เราจะแยก

พิจารณาเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 

• การเทคอนกรีต 

วัตถุประสงคหลักของการเทคอนกรีตคือ การนํา

คอนกรีตไปใหใกลจุดที่ตองการจะเทมากที่สุด โดย

ตองทําอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเล่ียง

ไมใหเกิดการแยกตัว และคอนกรีตสามารถถูกอัดแนน

ไดอยางเต็มที่ 

การลําเลียงคอนกรีตอาจทําไดหลายวิธีตั้งแตการ

ใชรถเข็น Dumper รถผสมคอนกรีตหรือใชปม โดย

ตองการเทใหตรงจุดที่ตองการมากที่สุดแตในหลาย

กรณีไมสามารถทําได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน 

ขอเสนอแนะเหลานี้ควรระลึกไวเสมอ 
• หลีกเลี่ยงการใชมือดันหรือใชเครื่องจี้

เขยาดันคอนกรีตใหเคลื่อนที่ 
• ควรเทคอนกรีตใหเปนชั้นที่สม่ําเสมอ 

ไมใชกองเปนภูเขาหรือเปนชั้นตามแนว

เอียง 

• ความหนาของการเทแตละชั้น  ควร

เหมาะสมกับวิธีการจี้เขยา เพื่อใหมั่นใจ

วาฟองอากาศหนีออกจากดานลางของ

ชั้นนั้น ๆ ได 

• อัตราการเทคอนกรีตลงแบบ และอัตรา

การเขยาเขาแบบควรเทากัน 

• โครงสรางที่สามารถเห็นไดชัดเจน เชน 

เสา , กําแพงของสะพาน หรือทาง

ยกระดับ ควรเทคอนกรีตเขาแบบดวย

อัตราอยางนอย 2 เมตร/ชั่วโมง และ

หลีกเล่ียงการลาชาอันจะทําใหเกิด Cold 

Joint 

 

• การอัดแนน 

วัตถุประสงคของการอัดแนนก็เพื่อที่จะไลอากาศ 

(Entrapped Air) ออกจากสวนผสมคอนกรีตใหมาก

ท่ีสุดเทาที่จะทําได และบังคับใหสวนผสมตาง ๆ เขา

ใกลกัน เพื่อจะไดคอนกรีตที่แข็งตัวแลวที่มีชองวาง

นอยที่สุด 
เหตุผลที่สําคัญในการที่จะตองขจัดฟองอากาศ

ออกไปจากคอนกรีต คือ  

1) ชองวาง (Void) จะทําใหกําลังอัดของ

คอนกรีตลดลงโดยทุก ๆ 1% ของอากาศ 

(Entrapped Air) จะทําใหกําลังอัดลดลง 5-

6% 

2) ชองวางจะเพิ่มความสามารถซึมผานไดของ
น้ํา (Permeability) ซ่ึงสงผลใหความ

ตานทานลดลง 

3) ชองวางที่อยูใตเหล็กเสริมจะลดแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางเหล็กเสริมกับมอรตา 

4) ชองวางทําใหผิวคอนกรีตดูไมสวยงามหรือ
อาจกอใหเกิดรูโพรง (Honeycombing)   

 

สรุป  คอนกรีตที่อัดแนนอยางสมบูรณจะมีเนื้อ

แนน มีความแข็งแรงทนทานและปองกันการซึมผาน

ของน้ําสูคอนกรีต สวนคอนกรีตที่อัดแนนไมดีจะไม

แข็งแรง ไมทนทาน เกิดรูโพรง  และมีความพรุนมาก 

 

8.3  การบมคอนกรีต 

การบม (Curing) คือ วิธีการที่ชวยใหปฏิกิริยาไฮ

เดรชั่นของซีเมนต เกิดขึ้นอยางสมบูรณซ่ึงจะสงผลให

การพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตเปนไปอยางตอเนื่อง 

วิธีการทําโดยใหน้ําแกคอนกรีตหลังจากที่คอนกรีต

แข็งตัวแลว 

หนาที่สําคัญของการบมคอนกรีต คือ ปองกัน

การสูญเสียความชื้นจากเนื้อคอนกรีต c]t รักษาระดับ
อุณหภูมิใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 

สําหรับวัตถุประสงคท่ีสําคัญของการบมคอนกรีต

คือ 

1) เพื่อใหไดคอนกรีตที่มีกําลังและความทนทาน 

2) เพื่อปองกันการแตกราวของคอนกรีต โดย

รักษาระดับอุณหภูมิใหเหมาะสม และลดการ

ระเหยของน้ําใหนอยที่สุด 

การบมอาจหมายถึงการควบคุมอุณหภูมิของ

คอนกรีตดวยทั้งนี้เพราะอุณหภูมิท่ีสูงจะเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อันทําให

คุณภาพของคอนกรีตเพิ่มสูงขั้นอยางรวดเร็วใน

ระยะแรก อยางไรก็ตามการเรงนี้อาจกอใหเกิดผลเสีย

ตอคุณสมบัติของคอนกรีตในระยะยาว 

อิทธิพลของการบมตอกําลังอัดของคอนกรีตซ่ึง

สรุปไดดังนี้ 



 

 

• กําลังของคอนกรีตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง

วั น แ ร ก  ๆ  ถ า ไ ด รั บ ก า ร บ ม  ซ่ึ ง ชี้ ถึ ง

ความสําคัญของการบมในระยะแรก 

• กําลังของคอนกรีตมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

หลังอายุ 28 วัน โดยอัตราการเพิ่มของกําลัง

ของชาลง แตก็ยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หาก

ไดรับการบมที่ดี 

• หากขาดความชื้น กําลังคอนกรีตจะเพิ่มขึ้น

สักระยะหนึ่ง เพราะความชื้นที่เหลืออยู แต

หลังจากนั้นกําลังจะไมเพิ่มขึ้นอีก เชนกําลัง

ของคอนกรีตที่ไดรับการบม 3 วัน จะมีกําลัง

เพียง 75-80% ของกําลังคอนกรีตที่บมชื้น

ครบ 28 วัน 

จะเห็นไดแลววา เราควรบมคอนกรีต ใหนานที่สุด

เทาที่จะทําได นั่นคือ บมจนกวาคอนกรีตมีกําลังสูง

ตามที่ตองการ  ในทางปฏิบัติมักไมสามารถบม

คอนกรีตไดนานนัก ท้ังนี้ก็เพราะขอจํากัดในเรื่อง 

กําหนดการกอสรางและคาใชจาย 

การบมชื้นถึง 7 วัน ทําใหเราสามารถไดกําลังของ

คอนกรีตสูงทัดเทียมกับกําลังคอนกรีตที่บมและ

ทดสอบในสภาพชื้นถึง 28 วัน ตามมาตรฐานอเมริกา

แนะนําใหใชเวลาบมชื้น 7 วัน สําหรับโครงสราง

คอนกรีตทั่วไป หรือเวลาที่จําเปนเพื่อใหไดกําลัง 70% 

ของกําลังอัดหรือกําลังดัดที่กําหนดแลวแตวาเวลาไหน

นอยกวากัน แตสําหรับคอนกรีตที่มีปริมาณมากๆ เชน 

ฐานรากแผขนาดใหญ เราจําเปนตองบมนานถึงอยาง

นอย 2 สัปดาห 

ในกรณีท่ีการบมตองหยุดชะงักไประยะเวลาหนึ่ง

ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เมื่อคอนกรีตไดรับความชื้น 

ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นก็สามารถเกิดขึ้นตอไป ทําใหกําลัง

ของคอนกรีตสูงเพิ่มขึ้นไปอีก 
 

กรรมวิธีการบมที่อุณหภูมิปกติ 

สามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ การเพิ่ม

ความชื้นและวิธีปองกันการเสียความชื้น 

• การเพิ่มความชื้น  โดยใหความชื้นตอผิวหนา

ของคอนกรีตโดยตรงในระยะแรกที่คอนกรีต

แข็งตัว วิธีนี้นอกจากจะเปนวิธีบมที่ดีแลว ยัง

สามารถชวยลดอุณหภูมิท่ีผิวของคอนกรีตลง

ดวยจึงเหมาะกับคอนกรีตที่เทในอากาศรอน 

การบมแบบนี้ทําไดหลายวิธี รวมทั้งมีขอดี

ขอเสีย สามารถสรุปไดดังตาราง 

การตกแตงผิวหนาคอนกรีต 

เพื่อที่จะใหไดผิวหนาของคอนกรีตที่สวยงามและ

เปนเนื้อเดียวกัน ควรเทคอนกรีตใหตอเนื่องกันดวย

คอนกรีตที่มีสวนผสมเหมือนกัน ใชวัสดุผสมคอนกรีต

ประเภทเดียวกันและใชวิธีการเทคอนกรีตแบบ

เดียวกัน 

ขอแนะนํา 
• การเทคอนกรีตโดยไมตอเนื่องจะทําใหเกิด

รอยตอ ในกรณีท่ีจําเปนตองมีรอยตอควรมี

การวางแปลนเพื่อใหรอยตอนั้นเปนเสนตรง

เพื่อความสวยงาม 

 

การตกแตงผิวหนาคอนกรีตที่ไมไดมีการใชแบบหลอ 

โดยปกติผิวหนาคอนกรีตที่ไมไดมีการใชแบบ

หลอจะหมายถึงผิวหนาของคอนกรีตในแนวราบ 

หลังจากทําใหคอนกรีตแนนและปาดผิวหนา

คอนกรีต เพื่อใหไดระดับและรูปรางที่ตองการแลว 

ควรรอใหน้ําที่เย้ิมออกจากคอนกรีตระเหยหรือถูก

กําจัดหมดกอนที่จะตกแตงผิวหนาคอนกรีต แตไมควร

ตกแตงผิวมากหรือนานเกินไป 

รอยแตกที่เกิดบนผิวที่ตกแตงไปแลว สามารถจะ

กําจัดไดโดยการทําใหแนนหรือตกแตงอีกครั้งกอน

คอนกรีตเริ่มกอตัว 

ในกรณีท่ีตองการผิวหนาคอนกรีตที่เรียบและ

แนน  สามารถทําได โดยกดเกรียงลงบนผิวหนา

คอนกรีตที่ตองการตกแตงใหท่ัว 

ควรหลีกเล่ียงงานตกแตงผิวหนาคอนกรีตในขณะที่ฝน

ตก 

ขอแนะนํา 
• ถาไมกําจัดน้ําที่ เ ย้ิมขึ้นมาบนผิวหนาของ

คอนกรีตกอนการตกแตงผิว จะทําใหเกิดรอย

แตกเล็ก ๆ จํานวนมากบนผิวหนาคอนกรีต

หลังจากที่ตกแตงผิวหนาคอนกรีตเสร็จแลว 

การที่ตกแตงผิวมากหรือนานเกินไป จะทําให

ซีเมนตเพสตขึ้นมาอยูบนผิวหนาเปนจํานวน

มาก ซ่ึงจะนําไปสูการแตกราวบนผิวหนาได 

• สาเหตุของรอยแตกกอนการกอตัวของ

คอนกรีต  อาจ เกิดจากการหดตั วแบบ

พลาสติก (Plastic shrinkage) หรือการทรุด

ตัว (settlement) ซ่ึงในกรณีหลังจะทําใหเกิด

รอยแตกบนผิวคอนกรีตตามแนวเหล็กเสริม

ได 



 

 

• การกดเกรียงลงบนผิวหนาคอนกรีตใหท่ัว

เพื่อใหไดผิวหนาคอนกรีตที่แนนสามารถทํา

ไดโดยรอใหผิวหนาคอนกรีตเริ่มมีความแข็ง

พอประมาณ การทดสอบอาจทําไดโดยใชนิ้ว

มือกดดู ชวงเวลาที่เหมาะสมจะเปนชวงที่เมื่อ

ใชนิ้วมือกดดูแลวเริ่มไมปรากฏรอยนิ้วมือให

เห็นบนผวิหนาของคอนกรีต 

• ถาฝนตกลงบนคอนกรีตที่เทเสร็จใหม ๆ น้ํา

จะชะผิวคอนกรีตสดและทําใหมอรตารท่ีผิว

หรือใกลๆ ผิวนอยลงได ดังนั้น ควรหยุดงาน

ตกแตงผิวคอนกรีตจนกวาฝนจะหยุดตก หรือ

ถาจะตกแต ผิวขณะฝนตกควรมีหลังคา

ปองกันฝนที่ไดผลเต็มที่ 

 

การตกแตงผิวหนาคอนกรีตที่มีการใชแบบหลอ 

โครงสรางหรือองคอาคารที่เปนคอนกรีตเปลือย 

จะตองมีการควบคุมการเทคอนกรีตและการทําให

คอนกรีตแนน เพื่อใหไดผิวหนาที่มีมอรตารปกคลุมจน

ท่ัว 

รอยสันหรือนูนบนผิวคอนกรีตควรไดรับการ

กําจัดเพื่อใหไดผิวหนาคอนกรีตที่เรียบ สวนรูพรุนหรือ

รอยแตกควรทําการซอมแซมดวยมอรต ารหรือ

คอนกรีตที่มีส วนผสมที่ เหมาะสม  โดยการสกัด

คอนกรีตสวนที่ไมแข็งแรงออก พรมน้ําใหเปยกแลวจึง

ซอมดวยมอรตารหรือคอนกรีตที่เตรียมไว 

ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกราวอยางรุนแรงเนื่องจาก

การหดตัว หรือจากความแตกตางของอุณหภูมิตองทํา

การซอมแซมโดยวิธีท่ีเหมาะสม 

ขอแนะนํา 

• โดยปกติหลังจากแกะแบบหลอแลว ผิวหนา

ของคอนกรีตที่ดีควรจะเปนผิวหนาที่เคลือบ

คลุมไปดวยมอรตาร โดยไมเห็นเม็ดหินหรือ

ทรายอยางชัดเจน ท้ังนี้ ยกเวนในกรณีพิเศษ

ท่ีผิวหนาถูกออกแบบใหเห็นเม็ดทรายหรือ

หิน 

• การตกแตงผิวเปนพิเศษบางอยาง เชน การ

ใชแปรง การขัด การถู หรือการฉาบดวยพลา

สเตอรอาจทําได เมื่อถอดแบบแลว  และ

คอนกรีตมีกําลังบางพอสมควร แตสําหรับ

การทําหินขัด การสกัดโดยใชฆอนหรือใช

ทรายพนผิว  จะทําไดก็ตอเมื่อคอนกรีต

แข็งตัวโดยตลอดเสียกอน การอุดรูพรุนและ

ฟองอากาศอาจทําไดโดยที่ทําใหผิวคอนกรีต

เปยกโดยทั่ วกันกอนแลวให ใชสวนผสม

ปูนซีเมนต 1 สวนตอทรายละเอียด 2.5 สวน 

ถูใหท่ัวๆ ดวยอุปกรณแตงผิว 

• รอยแตกบางชนิดมีผลเสียตอการรับแรงของ

องคอาคาร ดังนั้น การซอมรอยแตกตาง ๆ 

ตองคํานึ งถึ งความจํา เปนและวิธีการที่

เหมาะสมดวย การซอมบริเวณที่ชํารุดควร

กระทําโดยที่ไมขัดขวางการบมคอนกรีต 

 

การตกแตงผิวหนาของคอนกรีตที่รับแรงขัดสี 

ถาตองการใหคอนกรีตมีความตานทานแรงขัดสี

สูง ควรใชคอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตต่ํา

และตองทําใหแนนเปนอยางดี  อีกทั้ งตองบมให

เพียงพอดวย 

ขอแนะนํา 

• โดยปกติผิวคอนกรีตประเภทนี้ หมายถึง ผิว

ถนน ผิวเขื่อน ทางน้ําลน ทอน้ํา เปนตน การ

เพิ่มความตานทานตอการขัดสีของคอนกรีต 

ทําไดโดยใชคอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอ

ปูนซีเมนตต่ํา ใชมวลรวมที่มีความแข็งแรงสูง 

เทและทําใหแนนอยางดี และบมใหนานที่สุด

เทาที่จะทําได การเพิ่มความตานทานการขัด

สี อาจทําไดโดยการใชคอนกรีตพิเศษชนิด

ตาง ๆ เชน โพลิเมอรคอนกรีต หรือคอนกรีต

เสริมใยเหล็ก เปนตน 

 
9.  การซอมพื้นคอนกรีต 

 

การชํารุดเสียหายของพื้นคอนกรีตมีผลเนื่องมากจาก

สาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 

1) เกิดจากตัวผิวทางคอนกรีตเอง เชน สวนผสม

ของคอนกรีตไมเหมาะสม หินและซีเมนตท่ีใชขาด

ความแกรงและทนทาน การเสริมเหล็ก เชน Dowel 

bars ไมพอหรือไมถูกตองรอยตอระหวางแผนคอนกรีต

ไมเรียบรอยหลุดลอนน้ําไหลซึมเขาไปทําลายชั้นใตผิว

คอนกรีตได 

2) เกิดจากชั้นดินรองพื้นออนเกินไปจนไม

สามารถรับน้ําหนักรถบรรทุกหนักไดทําใหเกิดการ

ทรุดตัวแตกหักในแผนคอนกรีต 
 

 



 

 

การเกิด  Pumping และ Blowing   

เกิดจากการที่น้ําซึมผานผิวคอนกรีตตรงรอยตอ 

(Joint) หรือขอบพื้นคอนกรีตแลวลงไปขังอยูใตผิว

คอนกรีตที่กอสรางบนชั้นดินลูกรัง โดยไมมีชั้นทราย

รองรับ ทําใหน้ําไมสามารถซึมไหลออกไปจากใตผิว

ทางได เมื่อมีรถแลนผานน้ําหนักของลอรถก็จะมีบีบ

อัดน้ําใหไหลขึ้นสูผิวบน ขณะเดียวกันก็พาเอาเม็ดดิน

เล็กๆ (Fine Particles) ติดขึ้นมาดวย นานเขาก็เกิด

โพรงภายใตผิวคอนกรีต ทําใหใตพื้นคอนกรีตไมมีดิน

รองรับ เมื่อมีน้ําหนักมากดก็แตกหักเสียหาย Pumping 

สวนใหญจะเกิดตรงรอยตอตามขวาง (Transverse 

Joint) และ Blowing จะเริ่มเกิดตรงขอบพื้นคอนกรีต 

การปองกันขั้นตนโดยการกําหนดใหมีชั้นทราย (Sand 

Cushion) หนาประมาณ 10 ซ.ม. รองรับระหวางใตผิว

คอนกรีต กับชั้นรองพื้น เพื่อชวยใหการระบายน้ําใตผิว

เปนไปดวยดีจนพนขอบพื้นคอนกรีตลงสูคูระบายน้ํา

ดานขาง 

 

รอยตอระหวางแผนคอนกรีต 

พื้นคอนกรีตเมื่อใชงานไปนานๆ รอยตอ(Joint) 

ระหวางแผนจะเปนจุดออนที่น้ําสามารถไหลซึมผานลง

ไปใตพื้นคอนกรีตได หรือขณะเดียวกันกอนหินขนาด

เล็กก็อาจจะตกลงไประหวางรอยตอและเปนสาเหตุให

พื้นคอนกรีตแตกไดเมื่อเกิดการขยายตัว เพราะแรง

เคนที่เกิดเนื่องจากการขยายตัวของผิวทางไปอัดกับ

กอนหินที่ตกลงไปขัดอยูในรองรอยตอ จึงจําเปนตอง

อุดซอมรอยตอดวยยางมะตอย (Asphalt Cement) 

หรือยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ (Rubber Asphalt) 

วิธีการซอมมีดังนี้ 

• ขุดลอก Joint Sealer  เกาออกใหหมด  และ

ทําความสะอาดรองรอยตอใหแหงสะอาด

ปราศจากฝุนดวยเครื่องอัดลม 

• อุดรองรอยตอดวยยางมะตอย (AC.) หรือ 

Rubber asphalt 

 

รอยแตกตามมุมของแผนคอนกรีต 

เกิดจากน้ํ าหนักไปกดทับตรงมุมขณะแผน

คอนกรีตเกิด Warping Stress ผิวลางขยายตัวมากกวา

ผิวบน ทําใหขอบของแผนพื้นคอนกรีตกระดกสูงกวา

พื้นที่ตรงสวนกลาง เมื่อรถบรรทุกหนักแลนทับจึงแตก 

วิธีการซอมมีดังนี้ 

• สงัดเศษคอนกรีตที่แตกออก 

• ปรับแตงระดับของพื้นทางใหแนนแลวลงแทค

โคทใหท่ัวบริเวณที่จะซอม 

• ใช แอสฟ ลท คอนกรี ต ใส แทนส วนของ

คอนกรีตที่งัดออกไป แลวบดอัดใหแนนเปน

ชั้น ๆ ละไมเกิด 10 ซ.ม. จนเสมอกับผิวพื้น

เดิม 

 

รอยแตกตามขวาง (Transverse Crack) 

เกิดจาก  Pumping Action หรือเนื่องจากพื้นทาง

ออน น้ําหนักมากเกินไป 

วิธีการซอม 

• ทําความสะอาดรอยแตกดวย Sand Blast ให

ลึกลงไป 1 นิ้ว และบริเวณผิวบนรอยแตกอีก

ขางละ 1 นิ้ว 

• ใชลมเปาไลฝุนจากบริเวณรอยแตกใหหมด 

• ใช Rubber Asphalt หยอดในรอยแตกใหเต็ม 

• ถารอยแตกเกิดจาก Pumping Action และมี

โพรงอยูใตผิวทางจะตองทํา Mud Jack ซ่ึง

เปนสวนผสมของปอรตแลนดซีเมนตกับหิน

ขนาดตั้งแต 2 มิลลิเมตร ลงไปถึง 0.0135 

มิลลิเมตร ผสมกันในอัตราสวนระหวาง

ซีเมนตกับหิน 1: 10 ถึง 1:3 โดยปริมาตร 

แลวเจาะรูบนแผนพื้นคอนกรีตขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 60 มิลลิเมตร หางจากขอบ

รอยตอ 500 มิลลิเมตร และอัดสวนผสมลง

ไปดวยเครื่องจนกระทั่งเต็มโพรงขางลาง 

ขณะเดียวกันจะตองเปลี่ยนวัสดุตรงขอบพื้น

คอนกรีตในแนวรอยตอใหน้ําสามารถไหล

จากใตแผนคอนกรีตลงสูคูระบายน้ําดานขาง

ไดอยางสะดวก 

 

รอยแตกตามยาว (Longitudinal Crack) 

เกิดจากการหดตัวของคอนกรีต (Shrinkage) ใน

กรณีท่ีแผนคอนกรีตใหญเกินไปและไมมีรองรอยตอ

ตรงกลาง หรือเกิดจากการขยายตัวของดินคนทางเกิด

จาก Warping Stress วิธีการซอม กระทําเชนเดียวกับ

การซอมรอยแตกตามขวาง 

 

ผิวหนาถนนคอนกรีตหลุดรอน  (Scaling) 

เกิดจากปูนซีเมนตตรงสวนผิวบนหลุดหายไป

หรือเสื่อมสลายไปเหลือแตเพียงเม็ดหินโผลเปนหนา

ขาวตัง ท้ังนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เชน อัตราสวนผสม



 

 

ของคอนกรีตไมถูกตอง น้ําผสมคอนกรีตไมสะอาด 

การบมผิวคอนกรีตไมดีพอ คุณภาพของปูนซีเมนตไม

ดีขณะเทคอนกรีตมีฝนตกทําใหน้ําฝนชะลางซีเมนต

ผิวหนาหายไป และประการสําคัญคือการควบคุม

คุณภาพของงานกอสรางไมเขมงวดพอ ทําใหไดผลงาน

ท่ีไมดี 

วิธีแกไข 

• ถาผิวหนาหลุดหายไปลึกไมเกิน 3/8 นิ้ว  ใช

วิธีซอมโดย Slurry Seal 

• ถาผิวหนาหลุดหายไปลึกเกินกวา 3/8 นิ้ว 

จะตองลงแทคโคทแลวปูทับดวยแอสฟสท

คอนกรีต   

• ขอเสนอแนะควรจะเขมงวดขณะกอสรางโดย

ให ทุบทิ้ งขณะที่ เห็นว าการทํ า งานของ

ผูรับเหมามีคุณภาพไมดี ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิด

ความระมัดระวังในสวนผสมของคอนกรีต

และการทํางานมากยิ่งขึ้น 

 

10.  หนวยงานตัวอยาง 

 

 
 

รูปที่ 15 โรงสีเกียรติคุณไรซ จ.นครสวรรค  

 

 
 

รูปที่ 16 โรงสีทรัพยยืนยง จ.กําแพงเพชร  

 

11.  แผนงานในอนาคต 
 

• ติดตามผลในระยะยาวของการใชงานพื้น

คอนกรีตสําหรับงานพื้นลานตากขาว 

• ศึกษาพฤติกรรมการใชงานและพัฒนา

ส วนผสมสํ าหรั บ ง านพื้ น ล านตากมั น

สําปะหลัง  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงงานนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค

ดวยความชวยเหลือจากกลุมบุคคลดังนี้ คือ  

คุณนฤชา  เกษมสําราญ หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ 

ท่ี เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําการดําเนินการ

โครงงานนี้และพนักงานในหนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ 

ในการใหความชวยเหลือในดานขอมูลทางเทคนิค และ 

คุณปณัยกร นิลเสนา ผูจัดการภาคเหนือ 4 ท่ีไดให

คําแนะนําและผลักดันโครงงานนี้ รวมทั้งพนักงานใน

พื้นที่ท่ีไดมีสวนรวมในการนําแนวทางและความรูจาก

โครงงานนี้ไปใชในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนเจาของ

หนวยงานโรงสีและลานตากขาวในพื้นที่ จ.นครสวรรค 

จ.กําแพงเพชร และ จ.พิจิตร ซ่ึงไมสามารถเอยนามได

ท้ังหมดที่ใหโอกาสในการนําแนวทางในการทํางานพื้น

ลานตากพืชผลไปใชในการปฏิบัติงานของผูรับเหมา

อยางจริงจัง 
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