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บทน ำ 

การเกิดฝุ่ นท่ีผิวหน้า คอนกรีตเป็นการสะสมของวสัดุท่ีมีลักษณะเป็นผงหรือ
อนุภาคขนาดเล็กอยู่ท่ี บริเวณผิวหน้าของคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกบั
โครงสร้างคอนกรีตประเภทพื้นและผิวถนน โดยจะเกิดภายหลงัจากการใชง้านหรือถูกขดัสีไป
แลว้ระยะเวลาหน่ึง สาเหตุท่ีท าใหผ้วิหนา้ของคอนกรีตเป็นฝุ่ น 

ฝุ่ นท่ีผิวหน้าคอนกรีตมีสาเหตุมาจากการท่ีผิวหน้าคอนกรีตมีความอ่อนแอไม่
สามารถ ตา้นทานการขดัสีซ่ึงเกิดข้ึนโดยปกติหรืออาจถูกขีดข่วนดว้ยวตัถุท่ีมีความ แข็งหรือ
การกวาดพื้น อนุภาคของส่วนละเอียดไม่มีแรงยดึเหน่ียวกบัเน้ือคอนกรีตท าใหอ้นุภาคของส่วน 
ละเอียดน้ีหลุดร่อนออกมา ดังท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 1โดยมีสาเหตุหลักในการเกิดดัง น้ี 
 



 

 

 

                                   
 
                           รูปท่ี 1 – ผวิหนา้คอนกรีตท่ีเป็นฝุ่ นและหลุดร่อนเม่ือถูกขีดข่วน 

 
1. การเลือกใชค้อนกรีตไม่ถูกกบัประเภทของงาน เช่น เลือกใชค้อนกรีตท่ีมีก าลงัอดัต ่าเกินไป
และมีความสามารถตา้นการขดัสีไดน้อ้ย 

 
2. มี ปริมาณน ้ าในส่วนผสมคอนกรีตท่ีมากเกินไปหรือมีการเติมน ้ าท่ีหนา้งาน เป็นสาเหตุท่ีท า
ให้เกิดการเยิ้มน ้ าข้ึนท่ีผิวหน้าคอนกรีต ซ่ึงท าให้อตัราส่วนระหว่างน ้ าและวสัดุประสานท่ี
ผวิหนา้คอนกรีตสูงข้ึนมาก ท าใหค้วามทนต่อการขดัสีลดลงอยา่งมาก 

 
3. การแต่งผิวหนา้คอนกรีตท่ีเร็ว เกินไป ท าใหน้ ้ าท่ีจะเยิม้ข้ึนมาท่ีผิวหนา้ถูกดนักลบัเขา้ไปใน
เน้ือคอนกรีตขณะแต่ง ผิว ซ่ึงก็ท าให้อตัราส่วนระหว่างน ้ าและวสัดุเช่ือมประสานท่ีผิวหน้า
คอนกรีตสูง ข้ึนมาก 

 



 

 

 
4. น ้าส่วนเกินจากการแต่งผิวหนา้คอนกรีต จากการฉีดพรมน ้ าลงบนพื้นเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการขดัหนา้ 

 
5. ไม่มีการป้องกนัผวิหนา้คอนกรีตท่ียงัไม่แขง็ตวั ขณะเกิดฝนตก 

 
6. การเทคอนกรีตบนพื้นดิน ท่ีมีการดูดซบัต ่าหรือมีการปูแผ่นพลาสติก ท าใหป้ริมาณน ้ าท่ีเยิม้
ข้ึนมากท่ีผวิหนา้มีมากกวา่ปกติ 

 
7. การเกิดคาร์บอเนชัน่ (Carbonation) ท่ีผิวหนา้เน่ืองจากไม่มีอากาศถ่ายเทและมีก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซดสู์ง 

แต่สาเหตุท่ีพบในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมาจากสองข้อแรก คือการเลือกใช้
คอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัต ่าหรือปานกลางมาใชส้ าหรับเทงานถนนหรือ งานพื้น (ก าลงัอดั 180-240 
กก./ตร.ซม.) ซ่ึงมีความสามารถตา้นการขดัสีน้อยอยู่แลว้ และการเติมน ้ าท่ีหน้างานเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการเทคอนกรีต ซ่ึงจะส่งผลใหค้อนกรีตมีความสามารถตา้นการขดัสีลดลงไป
อีก หากมีการขดัหนา้ท่ีไม่ถูกวิธีเพิ่มข้ึนมาอีก ผิวหนา้กจ็ะเกิดเป็นฝุ่ นอยา่งแน่นอน การป้องกนั
การเกิดเป็นฝุ่ นท่ีผิวหนา้ของคอนกรีตจากสาเหตุหลกัท่ีกล่าวมาทั้ง 7 ขอ้ ควรเร่ิมจากการใช้
คอนกรีตให้ถูกประเภทซ่ึงควรมีก าลงัอดัอย่างต ่า280 กก./ตร.ซม. (ใช้ตวัอย่างทรงกระบอก
มาตรฐาน Ø 15 x 30 ซม.) โดยดูจากปริมาณของปูนซีเมนตแ์ละวสัดุประสานอ่ืนๆเป็นหลกั ว่า
ควรมีปริมาณ 330 กก./ลบ.ม. อยา่งต ่า หากเป็นส่วนผสมท่ีมีเถา้ลอยรวมอยูด่ว้ยปริมาณของเถา้
ลอยไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของวสัดุประสานทั้งหมด การมีเถา้ลอยในส่วนผสมนั้น ยิง่มีปริมาณ
มากก็ยิ่งส่งผลให้คอนกรีตพฒันาก าลงัอดัไดช้า้ลง ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัพฤติกรรมการก่อสร้าง
ของประเทศไทยท่ีตอ้งการใชง้านของตวั โครงสร้างเร็ว และหลีกเล่ียงการเติมน ้ าหนา้งานในรถ
โม่ อีกทั้งควบคุมการขดัผวิหนา้ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ไม่ใชว้ธีิสาดปูนเพื่อซบัน ้าท่ีเยิม้ข้ึนมาท่ี 



 

 

 

ผิวหนา้ แต่ควรใชว้ิธีการอ่ืนในการซับน ้ า หากเทคอนกรีตกลางแจง้ในช่วงฤดูฝนก็ควรมีการ
ป้องกนัน ้าฝนไม่ใหส้ัมผสักบัผิว หนา้ ส่วนการปูแผ่นพลาสติกและการเกิดคาร์บอเนชัน่นั้นไม่
ค่อยเป็นปัญหาส าหรับ ประเทศไทย 

ข้อสรุปและกำรแก้ไขปัญหำ 

ป ญหาการเกิดฝุ่ นท่ีผวิหนา้ คอนกรีตนั้น สามารถป้องกนัไดไ้ม่ยาก แต่เป็นปัญหาท่ี
พบเห็นไดท้ัว่ไปในประเทศเน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั การเทคอนกรีตขาดความรู้ความ
เขา้ใจในวิชาการคอนกรีตและวิธีการก่อสร้าง การป้องกนัการใชค้อนกรีตผิดประเภทสามารถ
ท าได้ตั้ งแต่ขั้นตอนการสั่งคอนกรีต ผูผ้ลิตคอนกรีตควรสอบถามผูบ้ริโภคถึงลักษณะของ
โครงสร้างและการใชง้าน หากพบวา่เป็นงานพื้นหรืองานถนนกค็วรแนะน าลูกคา้สั่งคอนกรีตท่ี
มีความทนต่อ การขดัสีดีกว่า และใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคดา้นผลของการเติมน ้ า และอาจรวมถึง
วธีิขดัมนัท่ีถูกตอ้ง 

การซ่อมแซมผิวหนา้คอนกรีตท่ีเป็นฝุ่ น เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยุ่งยาก หากชั้นท่ีเกิด
การหลุดล่อนเป็นฝุ่ นไม่หนามากนกั (0.5-1.5 มม.) กอ็าจแกไ้ขไดโ้ดยการขดัชั้นผิวนั้นออก ซ่ึง
ถา้ไม่ลึกมากกส็ามารถใชแ้ปรงลวดขดัออกได ้แต่ถา้ลึกพอสมควรอาจตอ้งใชเ้คร่ืองขดัประเภท
เดียวกบัรถกวาดถนนของ กทม. หรือหากผิวหนา้ไม่หลุดล่อนเป็นแผ่นและคอนกรีตมีอายุ 28 
วนัข้ึนไป กอ็าจใชส้ารเคมีจ าพวก Sodium Cilicate หรือ Magnesium Fluoro-Silicate ซ่ึงจะท า
ปฏิกิริยาทางเคมีกบัแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเกิดวสัดุประสานท าให้ เพิ่มความแข็งแกร่งท่ี
ผวิหนา้ได ้การใช ้Epoxy Sealers หรือ Cement Paint กเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงแต่ราคาจะแพงมาก 
ส าหรับชั้นผิวท่ีหนากว่า 2 มม.อาจแกไ้ขโดยการท าการขดัผิวหนา้แบบเปียก (Wet Grinding) 
เพื่อ ลอกชั้นท่ีอ่อนแอออกจนกระทัง่เห็นเมด็หิน ซ่ึงโดยทัว่ไปตอ้งขดัลึกประมาณ 3 มม. หรือ
เททบัหนา้ใหม่ (Topping or Overlaying) โดยการสกดัเอาส่วนผิวหนา้ท่ีอ่อนแอออกแลว้จึงท า
การเททบัเพื่อปรับระดบัให ้ไดต้ามท่ีตอ้งการ ส าหรับบา้นพกัอาศยั อาจเลือกการใชว้สัดุตกแต่ง
ปิดทบัผวิหนา้คอนกรีตไดเ้ลย อาทิ พรม หรือกระเบ้ือง 
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