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การเทคอนกรีตทับหนา  (Overlay Concrete) 
 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตและบริการ 
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด 
 

การเทคอนกรีตทับหนา (Overlay concrete) หมายถึง การเทวัสดุ ไดแก คอนกรีตทับหนาบนพ้ืนคอนกรีตเดิม
ที่มีอยู มักนิยมใชซอมแซมผิวหนาพ้ืนคอนกรีตเดิมที่สึกกรอน เสียหาย หรือตองการปรับปรุงผิวหนาพ้ืนเดิมให
แข็งแกรงขึ้น  รูปแบบการเทคอนกรีตทับหนา (Overlay concrete) ที่นิยมทํากันมี 3 แบบ ไดแก  

 
1. การเททับหนาแบบเชื่อมประสานสมบูรณ (Fully 
Bonded Overlay) เปนการเททับหนาภายหลังจาก
กระเทาะผิวพ้ืนเดิมใหขรุขระ, ทําความสะอาดพื้นผิว 
และทาวัสดุเชื่อมประสาน (Bonding agent) กอนเท
คอนกรีตทับหนาตามลงไป รูปแบบการเทประเภทนี้ 
ความหนาของคอนกรีตที่เททับหนา (Overlay) มักจะ
นอยกวา 5.0 เซนติเมตร แตสามารถเทที่ความหนา
มากกวานี้ได การใชวัสดุเชื่อมประสานเพ่ือใหคอนกรีต
ที่เทใหมเชื่อมกับพ้ืนเดิมไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เททับหนาเปนชั้นบางๆ 
 
2. การเททับหนาแบบเชื่อมประสานบางสวน (Partially 
Bonded Overlay) เปนการเททับหนาบนพื้นผิวที่ทํา
ความสะอาดแลว แตไมไดกระเทาะผิวเดิมใหขรุขระ 
กอนทาวัสดุเชื่อมประสาน (Bonding Agent) และเท
คอนกรีตใหมลงไป 
 
3. การเททับหนาแบบไมเชื่อมประสาน (Unbonded 
Overlay) เปนการเทคอนกรีตทับหนา (Overlay) โดยมี
การปูวัสดุบนพ้ืนเดิมกอนจะเทคอนกรีตใหมลงไป วัสดุ
ที่ปูจะทําใหพ้ืนเดิมกับคอนกรีตที่เททับหนาใหมไม
ประสานติดกัน การเททับหนาวิธีนี้ มักใชเมื่อพ้ืน
คอนกรีตเดิมอยูในสภาพที่ไมดี เชน มีรอยแตกราว มี
การเปอนของน้ํามัน เปนตน   
 
 

การทําพ้ืนคอนกรีตทับหนามีขอควรคํานึง
หลายประเด็น ไดแก ความหนาของคอนกรีตที่เททับ
หนา (Thickness of Overlay), วัสดุเชื่อมประสานที่ใช 
(Bonding Agent), การทํารอยตอ (Joint), และ

สวนผสมคอนกรีตที่ใช (Concrete Mix Proportion) ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
1. ความหนาของชั้นเททับหนา (Thickness of 
Overlay) ความหนาของชั้นคอนกรีตเททับหนา 
(Thickness of Overlay) สามารถกําหนดไดตาม
ประเภทของการเททับหนา (Overlay) ไดดังนี้ 

1.1 การเททับหนาแบบเชื่อมประสาน
สมบูรณ (Fully Bonded Overlay) ความหนาต่ําสุดที่
เทไดอยูที่ 2.5 – 5.0 เซนติเมตร โดยจะตองเททับหนา
พ้ืนเดิมที่อยูในสภาพดี สะอาดแข็งแรง ปราศจากรอย
แตกราว  

การเทคอนกรีตทับหนาที่มีความหนาต่ํากวา 
2.5 เซนติเมตร มีโอกาสเกิดการแตกราว (Cracking), 
เกิดการโกง (curling) และหลุดรอนของชั้นเททับหนา
ไดมาก เนื่องจากโดยทั่วไปการเทคอนกรีตทับหนาที่มี
ความหนานอย จะใชคอนกรีตที่ผสมดวยหินขนาดเล็ก
กวา 3/8 นิ้ว (10 มิลลิเมตร) และใสปริมาณทราย
มากกวาปกติ ทําใหใชน้ําในการผสมคอนกรีตมากกวา
ปกติ จึงเกิดการหดตัวของคอนกรีต (Shrinkage) 
มากกวาคอนกรีตปกติที่ใชหินขนาดใหญ และใสทราย
ในสวนผสมนอย 

1.2 การเททับหนาแบบเชื่อมประสาน
บางสวน (Partially Bonded Overlay) และ การเททับ
หนาแบบไมเชื่อมประสาน (Unbonded Overlay) 
ความหนาต่ําสุดของการเททับหนา (Overlay) สอง
ประเภทนี้อ ยูที่  10.0 เซนติ เมตร  พ้ืนเดิมจะตอง
สามารถทําหนาที่เปนชั้นรองของวัสดุเททับหนาเปน
อยางดี ไมมีรอยแตกราวปรากฏอยู จึงจะสามารถใช
การเททับหนาวิธีได  การใชงานพ้ืนที่รับน้ําหนักขนาด
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เบาจนถึงการใชงานหนักมาก เชน พ้ืนโรงงาน อาจทํา
ใหระดับของพ้ืนที่เททับหนาแลวเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม เนื่องจากความหนาของคอนกรีตที่เททับหนา
คอนขางมาก วิธีการเททับหนาดังกลาวจึงเหมาะ
สําหรับงานที่ไมคํานึงถึงระดับของพ้ืนหลังจากเททับ
หนาใหมแลว  

ถึงแมวาจะมีการซอมแซมรอยแตกราวของ
พ้ืนเดิมดานลางกอนการเททับหนา รอยแตกเหลานั้น
อาจจะสงผลลามขึ้นมาท่ีชั้นคอนกรีตเททับหนาใน
ภายหลังได จึงควรใสตะแกรงเหล็กเสริมปริมาณ
พอเหมาะเพื่อยึดรอยแตกที่อาจเกิดขึ้นใหเขาดวยกัน  
 
2. วัสดุเชื่อมประสาน (Bonding Grout) วัสดุเชื่อม
สําหรับการเททับหนาแบบมีการเชื่ อมประสาน 
(Bonded Overlay) สามารถใชปูนทรายที่ผสมดวย
สัดสวน ปูนปอรตแลนดประเภทที่หนึ่ง 1 สวน ทราย 1 
สวน น้ํา ½ สวน (โดยน้ําหนัก) ผสมใหเขากันเปนครีม
ขน เทบนพื้นคอนกรีตเดิมบางๆ กอนจะเทคอนกรีต
ทับหนาลงไป สําหรับพ้ืนที่ใชงานหนัก เชน   พ้ืนที่
จอดรถ หรือพ้ืนโรงงาน ควรผสมวัสดุเชื่อมประสาน
ดวยลาเทกซ (Latex) หรือ อีพอกซี่ (Epoxy modified) 
ลงไปดวย เพ่ือเพ่ิมกําลังแรงแรงดึงของวัสดุเชื่อม
ประสาน ทําใหการยึดเชื่อมประสานของพื้นเดิมกับ
คอนกรีตเททับหนา มีความแข็งแรงมากขึ้น 
 
3. สวนผสมคอนกรีต คอนกรีตที่ใชเททับหนาจะตองมี
อัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน (Water to binder ratio) 
ตํ่า เพ่ือใหคอนกรีตเททับหนามีกําลังอัดที่สูง สามารถ
รับการขัดสีไดดี มักใชหินขนาดโตสุดตั้งแต   1- 3/8  
นิ้ว (25-10 มิลลิเมตร) โดยขึ้นกับความหนาของพื้นที่
เททับหนา  

การหดตัว (Shrinkage) ของคอนกรีตที่เททับ
บนคอนกรีตแข็งตัวและแหงทําใหเกิดการแตกราว 
(Cracking) ของคอนกรีตเททับหนาไดมาก ในกรณีที่
ไมมีวัสดุปูทับควรใชคอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอวัสดุ
ประสาน (Water to binder ratio) ไมเกิน 0.40-0.45 
ปูนซิเมนตขั้นต่ําไมนอยกวา 360 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร  สามารถใชน้ํ ายาลดน้ํ าอย างมาก  (Super 
plasticizer) เพ่ือลดน้ําที่ใชในการผสมคอนกรีตได 

คายุบตัว (Slump) ที่เหมาะสมของคอนกรีต
ควรมีคาไมเกิน 12.5 เซนติเมตร สําหรับคอนกรีต
ทั่ วไป   กรณีผสมน้ํ ายาลดน้ํ าอย างมาก  (Super 
plasticizer)  ควรระมัดระวังไมใหคอนกรีตเหลวเกินไป
เนื่องจากจะเกิดการแยกตัวของคอนกรีต ทําใหมีมอร
ตารลอยข้ึนมาที่ผิวหนามาก สงผลใหการรับแรงขัดสี 
และความแข็งแกรงของพ้ืนคอนกรีตทับหนาต่ําลง 
 
4. การทํารอยตอ (Jointing) ถาหากพื้นคอนกรีตเททับ
หนา มีการปูวัสดุปดทับหนาในภายหลัง เชน กระเบื้อง
ยาง ซึ่งหากมีรอยแตกราวเกิดขึ้นที่คอนกรีตเททับหนา 
แลวไมส งผลตอ วัสดุที่ปดทับหนานั้นๆ   อาจไม
จําเปนตองทํารอยตอก็ได แตสําหรับพ้ืนที่ไมมีการปด
ทับหนาใหทํารอยตอระหวางแผนพ้ืน (Contraction 
joint) เพ่ือควบคุมไมใหเกิดการแตกราวกระจายทั่วไป
บนพ้ืนคอนกรีตที่เททับหนา 

การทํารอยตอระหวางแผนพ้ืน (Contraction 
joint) ควรทําใหอยูในแนวเดียวกับพ้ืนคอนกรีตเดิม 
เ พ่ื อ ให พ้ื นส วนบน  ที่ เ ป นคอนกรี ต เททั บหน า 
(Overlay) และสวนลาง เคล่ือนตัวไปดวยกัน รอยตอนี้
ใหตัดทะลุตลอดความหนาของพื้นคอนกรีตที่เทใหม 
(Overlay) เพ่ือใหมั่นใจวารอยตอของสวนที่เททับหนา
กับรอยตอของพ้ืนเดิมขางใตมีแนวตรงกัน ระยะเวลา
การตัดรอยตอ (Saw Cut) ควรทําทันทีหลังจาก
คอนกรีตแข็งตัวแลว การตัดรอยตอที่ชาเกินไปทําให
เกิดการแตกราวขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทคอนกรีตทับ
หนาที่มีการหดตัวสูง เชน ใชปูนซีเมนตในปริมาณสูง
เปนตน 
 ในบริเวณที่มีการยึดรั้งจากโครงสรางที่ติด
แนนไมเคล่ือนตัว เชน เสา ผนัง จะตองทํารอยตอ
ระหวางพ้ืนกับเสา หรือผนัง (Isolation joint) ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวเสมอ หากโครงสรางเดิมมีการทํา
รอยตอเพ่ือการขยายตัว (Expansion joint) พ้ืน
คอนกรีตที่เททับหนาใหม (Overlay) จะตองทํารอยตอ
ในลักษณะเดียวกันดวย 

หลังจากทํารอยตอแลว จะตองอุดรอยตอดวย
วัสดุยาแนว (Joint filling) ที่ผลิตมาเฉพาะ เพ่ือไมให
รอยตอที่ทําไวเกิดการบิ่นของขอบรอยตอหลังจากใช
งานแลว ประเภทของวัสดุยาแนวใหปรึกษาจากผูผลิต
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ใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานของพื้นดวยการเท
คอนกรีตทับหนาบนพื้นเดิม เสมือนกับการทําพ้ืน
คอนกรีตใหม ดังนั้น การทํารอยตอระหวางแผนพ้ืน 
(Contraction Joint) และรอยตอระหวางพ้ืนกับเสาหรือ
กําแพง (Isolation Joint) ใหปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนดไวทุกประการ กรณีที่เทคอนกรีตทับหนาหนา 
10 เซนติเมตร รอยตอที่ทําใหมบนคอนกรีตเททับหนา
จะตองอยูในแนวเดียวกับรอยตอของพ้ืนเดิมขางลาง 
เพ่ือปองกันการแตกราวที่สงผลจากรอยตอของพ้ืนเดิม
ดานลาง 
 
5. เหล็กเสริม (Reinforcement) 

5.1 การเททับหนาแบบเชื่อมประสาน
สมบูรณ (Fully Bonded Overlay) ในกรณีที่มีการเท
ทับหนาคอนกรีตประเภทนี้  หากความหนาของ
คอนกรีตเททับหนามีความหนาไมมากจะไมนิยมใส
เหล็กเสริมบนคอนกรีตที่เททับใหม 

5.2 การเททับหนาแบบเชื่อมประสาน
บางสวน (Partially Bonded Overlay) และ การเททับ
หนาแบบไมเชื่อมประสาน (Unbonded Overlay) การ
ใส เหล็กเสริมสําหรับการเททับหนาประเภทนี้ มี
วัตถุประสงค เหมือนกับการกอสรางพ้ืนทั่วไป คือเพ่ือ
ยึดรอยแตกที่เกิดที่เกิดขึ้นใหประสานชิดกัน ทําใหรอย
แตกไมกวางมากจนเปนปญหาตอการใชงานหรือตอ
การบํารุงรักษาในภายหลัง  ปริมาณเหล็กเสริมใหใชอยู
ในชวง 0.1-0.15 % ของพ้ืนหนาหนาตัดของพื้นที่เท
ทับหนา เหล็กเสริมที่ใสใหหยุดที่รอยตอที่ทําไว โดยไม
วางเหล็กผานรอยตอ เพ่ือใหรอยตอสามารถเคลื่อนตัว
ไดเต็มที่ 

ตําแหนงของเหล็กเสริมที่ใสใหอยูในระดับ 
5.0 เซนติเมตร จากผิวหนาพ้ืนที่เททับหนาดวย
ปริมาณเหล็กเสริมและตําแหนงที่วางเหล็กพอเหมาะ 
จะสามารถควบคุมความกวางของรอยแตกใหอยูใน
ระดับที่นาพอใจ  
 
หมายเหตุ 
1. ขอแนะนํานี้สําหรับการเททับหนาบนพื้นบนดิน 
(Slab on Grade) เทานั้น การเททับหนาบนพ้ืน
โครงสรางคอนกรีต อาจจะแตกตางจากคําแนะนํานี้ 

2. ขอแนะนํานี้ไมสามารถใชไดกับการเทคอนกรีตทับ
หนาบนแผนพ้ืนสําเร็จรูป  ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผูผลิตแผนพ้ืนสําเร็จรูป  
 
เอกสารอางอิง 
Portland Cement Association, Resurfacing 
Concrete Floor ; 1996, USA  
 
 
ข้ันตอนการทํางานเทคอนกรีตทับหนาแบบเชื่อม
ประสาน (Bonded Overlay) 
 
1. การเตรียมพ้ืนที่ 

พ้ืนผิวคอนกรีตควรมีลักษณะหยาบ อาจใช
เครื่องสกัดผิวหนาหรือกรีดหนาลาย เพ่ือชวยให
ผิวหนาคอนกรีตมีความหยาบเพียงพอ  และควรทํา
ความสะอาดเอาฝุนที่ผิวหนาออกจนหมด เพ่ือชวยให
คอนกรีตที่เททับหนาสามารถยึดเกาะกับคอนกรีตเดิม
ไดดี 
 
 

 
 

 
การเตรียมพ้ืนผิวหนางาน 
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ควรมีการพนหรือขังน้ําที่ผิวคอนกรีตเพ่ือ
ปองกันพ้ืนคอนกรีตดูดซับน้ําจากคอนกรีตที่ทับ เพราะ
อาจทําใหคอนกรีตเกิดการหลุดรอน แตกราวได 
 

 
การขังน้ําที่ผิวคอนกรีตเดิม 

 
กอนการเทคอนกรีต จะตองซับน้ําที่ผิวหนา

คอนกรีต  ไมใหมีน้ําขังกอนการเทคอนกรีต เพ่ือ
ปองกันไมใหคอนกรีตกําลังอัดตก 
 

 
การซับน้ําที่ผิวคอนกรีต 

 
คว รท าน้ํ า ย า เ ชื่ อ มป ร ะ ส านคอนก รี ต 

(Bonding Grout)* กอนทําการเทคอนกรีต เพ่ือให
คอนกรีตที่เททับหนาสามารถยึดติดกับคอนกรีตเดิมได
เปนอยางดี ควรทาน้ํายาเชื่อมประสานกอนการเท
ประมาณ 15-30 นาที และเทคอนกรีตกอนหนายา
เชื่อมประสานแหง 
 

 
การทาน้ํายาเชื่อมประสานคอนกรีต 

 
* การใชน้ํายาเชื่อมประสานคอนกรีตควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูผลิตน้ํายา 
 
2. การทํารอยตอ (Jointing) 
- การทํารอยตอระหวางแผนพ้ืน (Contraction Joint)     
ควรมีการทํารอยตอเพ่ือแบงชวงการเท (Contraction 
Joint) โดยใชแถบพลาสติกหรือโฟมกั้นเปนขอบ
แบงเปนชวงๆ ในการแบงชวงควรมีอัตราสวนความสั้น
ตอดานยาวของพื้นที่ที่จะเท ควรมีอัตราสวนประมาณ 
1:1.5 และความยาวตองไมเกิน 36 เทาของความหนา
ของคอนกรีตที่ใชในการปรับระดับ 
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การทํารอยตอ 

 
- การทํารอยตอระหวางแผนพ้ืนกับเสาหรือกําแพง 
(Isolation Joint) การทํารอยตอระหวางพ้ืนกับเสา 
กําแพง หรือ ขอบแบบ (Isolation Joint) เปนการ
ปองกันการแตกราวที่เกิดจากการยึดรั้ง ซึ่งอาจทําใด
โดยใชโฟมวางรอบๆ หรือใชเทปกาวแปะบริเวณพื้น
และผนังเพ่ือใหไมเกิดการแตกราวบริเวณขอบของ
พ้ืนที่ทําการปรับระดับ 
 

 
การทํารอยตอระหวางพ้ืนกับขอบแบบ 

 
3. การบมคอนกรีต 
- ควรเริ่มบมคอนกรีตทันทีที่มีการเทเสร็จเพ่ือปองกัน
การเกิดการแตกราวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage 
Crack) อาจใชการพรมน้ํา หรือ คลุมพลาสติกก็ได 
 

 

 

 
การบมคอนกรีตหลังจากเทเสร็จ 

 
- ควรบมชื้นตอเนื่องอยางนอย 7 วันเพ่ือลดปญหาการ
แตกราวแบบแหง (Drying Shrinkage Crack) 

 

 
 

 
การบมคอนกรีตหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแลว 


