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ท าไมต้องบ่มคอนกรีต 

หลายคนเขา้ใจว่าเม่ือเทคอนกรีตเสร็จแลว้ คอนกรีตสามารถแขง็ตวัไดเ้อง และไม่
ตอ้งท าอะไรกบัคอนกรีตแลว้ ความเขา้ใจดังกล่าวถูกตอ้งเพียงคร่ึงเดียว กล่าวคือคอนกรีต
สามารถแข็งตัวได้จริง แต่ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีคุณภาพท่ีดีแลว้ต้องท าการบ่ม (ให้สุก
เสียก่อน) การบ่มคอนกรีต เหมือนกบัการบ่มผลไม ้หากบ่มไดดี้ จะไดผ้ลไมสุ้ก หอมหวาน 
อร่อย และท่ีส าคญัคือคุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือผลไมม้า ส าหรับคอนกรีต หากไม่บ่มให้ดี คอนกรีตก็
ไม่สุกและไม่ดี คือไม่แข็งแรง ไม่ทนทาน ไม่สามารถใช้งานไดน้าน แมว้่าดูภายนอกแลว้จะ
เหมือนกบัคอนกรีตท่ีบ่มมาอย่างดีก็ตาม เม่ือผสมคอนกรีตตอ้งใช้น ้ าในการผสม น ้ าท่ีผสม
คอนกรีตจะท าปฏิกิริยากบัปูนซีเมนต ์เรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชนั ท าใหค้อนกรีตแขง็ตวัและรับ
ก าลงัได ้มีความทึบน ้าและป้องกนัไม่ใหส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่างๆซึมเขา้สู่เน้ือคอนกรีต โดย
ปกติแลว้คอนกรีตสามารถแขง็ตวัไดภ้ายใน 5 ถึง 6 ชัว่โมงภายหลงัจากการผสม และมีก าลงั
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการเพิ่มก าลงัของคอนกรีตไม่สามารถแยกไดด้ว้ยการดูจากตาเปล่า คือ
เราไม่สามารถบอกไดว้า่คอนกรีตท่ีเทพื้น กบัคอนกรีตท่ีเทคาน ส่วนใดใหก้ าลงัสูงกวา่ การจะ 



 

 

 

บอกว่าคอนกรีตส่วนไหนให้ก าลงัสูงกว่าตอ้งน าไปทดสอบโดยการกดให้แตก แล้ววดัว่า
คอนกรีตดงักล่าวรับก าลงัไดม้ากน้อยเพียงใดแมว้่าคอนกรีตตอ้งการน ้ าในส่วนผสมเพื่อท า
ปฏิกิริยากบัปูนซีเมนตใ์หม้ากและสมบูรณ์ท่ีสุด แต่ถา้ใส่น ้ าในส่วนผสมมากเกินไปจะท าให้มี
น ้ าส่วนเกินจากการท าปฏิกิริยา และเม่ือน ้ าดงักล่าวระเหยออกจากตวัคอนกรีตจะท าให้เกิด
ช่องวา่งภายในข้ึนและส่งผลใหก้ารรับก าลงัลดลง ดงันั้นจึงตอ้งพยายามท่ีจะใส่น ้ าในส่วนผสม
ใหพ้อเพียงกบัการท าปฏิกิริยาของปูนซีเมนตเ์ท่านั้น 

  
การไม่บ่มคอนกรีตมข้ีอเสียมากมายและเป็นอนัตรายต่อคอนกรีต 

 
                   ขอ้เสียของการไม่บ่มคอนกรีตมีอยู่มากมาย และส่งผลเสียต่อคอนกรีตอย่างมาก 
จากรูปท่ี 1 พบว่าคอนกรีตท่ีบ่มช้ืนตลอดมีก าลงัอดัสูงถึง 41 เมกะปาสคาลท่ีอายุ 180 วนั 
ขณะท่ีคอนกรีตท่ีบ่มในอากาศตลอด (คือไม่ไดบ่้มนัน่เอง) มีก าลงัอดัเพียง 18 เมกะปาสคาล
หรือมีค่าต ่ากวา่กรณีท่ีบ่ม 2 เท่ากว่า คอนกรีตท่ีไม่บ่ม นอกจากท าใหมี้ก าลงัอดัท่ีต  ่ากว่าแลว้ ยงั
ท าใหส้ารเคมีหรือสารอนัตรายต่างๆซึมเขา้สู่เน้ือคอนกรีตง่ายข้ึน ท าใหเ้หลก็เสริมเป็นสนิมได้
ง่าย และคอนกรีตแตกร้าวเสียหายในท่ีสุด คอนกรีตท่ีขาดการบ่มหรือบ่มไม่เต็มท่ีพบว่ามีการ
สึกกร่อนเน่ืองจากการขดัสี เช่น จากลอ้รถยนต ์สูงกว่าคอนกรีตท่ีบ่ม เพราะ การตา้นทานการ
สึกกร่อนของคอนกรีตจะข้ึนกบัก าลงัอดัของคอนกรีตเป็นหลกั เช่น คอนกรีตท่ีมีก าลงัอดั 100 
เมกะปาสคาล (บ่มอย่างดี) มีความตา้นทานการสึกกร่อนเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบั
คอนกรีตท่ีบ่มไม่ดีซ่ึงมีก าลงัอดั 50 เมกะปาสกาล จากขอ้เสียเพียง 3 ขอ้ขา้งตน้ยอ่มเพียงพอต่อ
การท่ีพวกเราทุกคนตอ้งท าการบ่มคอนกรีตกนัแลว้ 

 

 
 



 

 

 

ระยะเวลาของการบ่ม 

 
การบ่มท าใหป้ฏิกิริยาไฮเดรชนัของปูนซีเมนตเ์กิดข้ึนไดต่้อเน่ือง โครงสร้างของเน้ือซีเมนตจ์ะ
แน่นข้ึนและคอนกรีตจะมีความแข็งแรง การบ่มเปียกตลอดเวลา (ให้คอนกรีตเปียกช้ืน
ตลอดเวลา เช่น แช่ในน ้ า เอาน ้ าราดบนคอนกรีตอย่างต่อเน่ือง เป็นตน้) ท าให้ก  าลงัอดัของ
คอนกรีตมีค่าสูงสุด ขณะ ท่ีการบ่มในอากาศ (เทคอนกรีตเสร็จแลว้ปล่อยท้ิงไวใ้นอากาศโดยไม่
ตอ้งท าอะไร) ท าให้การเพิ่มก าลงัอดัของคอนกรีตเป็นไปอย่างช้าและมีค่าต ่ากว่ากรณีท่ีบ่ม 
เปียกมาก (ดูรูปท่ี 1) อิทธิพลของการบ่มมีผลมากในคอนกรีตท่ีมีพื้นท่ีผิวมาก เช่น แผ่นพื้น 
ถนน และคอนกรีตท่ีมีขนาดเลก็ เน่ืองจากน ้ าระเหยออกไดง่้าย นอกจากน้ีคอนกรีตท่ีผสมวสัดุ
ปอซโซลาน เช่น เถา้ถ่านหิน ซิลิกาฟูม เถา้แกลบ หรือตะกรันเตาถลุงเหล็ก ตอ้งการการบ่มท่ี
นานกว่าเน่ืองจากปฏิกิริยาปอซโซลานเกิดไดช้า้ ปฏิกิริยาไฮเดรชนัของซีเมนตเ์พสตจ์ะลดลง
ตามอายท่ีุเพิ่มข้ึนแต่ยงัคงมีอยูต่่อไปตราบท่ียงัมีน ้ าใหท้ าปฏิกิริยาอยู ่ดงันั้นจึงควรบ่มคอนกรีต
ให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้อย่างไรก็ตาม การบ่มคอนกรีตท่ีนานมากเกินไปจะเสียเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการบ่มโดยไม่จ าเป็น 

                                               
                                                  รูปที ่1 ก าลงัอดัของคอนกรีตที่ W/C = 0.5 และการบ่มต่างกนั [1] 



 

 

 

เวลาส าหรับการบ่มคอนกรีตจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ ท่ีส าคญัไดแ้ก่
ประเภทของปูนซีเมนตแ์ละอุณหภูมิ ปูน ซีเมนตท่ี์ท าปฏิกิริยาไฮเดรชนัไดเ้ร็วและมีการพฒันา
ก าลงัไดเ้ร็วจะตอ้งการ เวลาส าหรับการบ่มนอ้ยกว่าปูนซีเมนตท่ี์ท าปฏิกิริยาชา้ และท่ีอุณหภูมิ
ต ่าคอนกรีตจะท าปฏิกิริยาไดช้า้และตอ้งการเวลาบ่มนานข้ึน อุณหภูมิของคอนกรีตท่ีต ่ากว่า 10 
องศาเซลเซียสพบว่ามีการพฒันาก าลงัท่ีอายตุน้ๆค่อนขา้งต ่า หากคอนกรีตมีอุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียสการพฒันาก าลงัของคอนกรีตท่ีอายตุน้มีค่านอ้ยมาก และท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
พบว่าคอนกรีตแทบไม่มี การพฒันาก าลงัเลย หลกัการทัว่ไปท่ีแนะน าส าหรับเวลาท่ีควรใชใ้น
การบ่มคอนกรีตในประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีอากาศร้อนคือ 

 
             ส าหรับคอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 ใหมี้การบ่มอยา่งนอ้ย 7 วนั 
             ส าหรับคอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 3 ใหมี้การบ่มอยา่งนอ้ย 3 วนั 

 

การบ่มคอนกรีต 

 
                   การบ่มปกติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ การป้องกนัการสูญเสียน ้ า
และการบ่มเปียก (หรือบ่มช้ืน) ซ่ึงหลักการและรายละเอียดของแต่ละวิ ธี มีดัง น้ี คือ 
ก. การบ่มโดยการป้องกนัการสูญเสียน ้ า การบ่มคอนกรีตโดยการป้องกนัการสูญเสียน ้ าจะใช้
วสัดุท่ีเป็นแผน่คลุมหรือใชส้าร บ่มคอนกรีตพ่นทบัหนา้คอนกรีต เพื่อป้องกนัการระเหยของน ้ า
ออกจากคอนกรีต 

 



 

 

 
 
แผ่นกนัความช้ืน 

 
                   การบ่มโดยป้องกนัการสูญเสียความช้ืนสามารถท าไดห้ลายวิธี วิธีท่ีนิยมกนัคือการ
ใชแ้ผ่นกนัความช้ืน เช่น แผ่นพลาสติกประเภทโพลีเอทีลีน (ซ่ึงก็คือพลาสติกท่ีใชก้นัทัว่ไป) 
หรือกระดาษกนัน ้ า (water proof paper หรือ kraft) คลุม หรือหุม้โดยวางให้แนบกบัผิวของ
คอนกรีต รอยต่อระหว่างแผ่นพลาสติกจะต้องวางให้สนิทและมีระยะเหล่ือมมากพอเพื่อ 
ป้องกนัความช้ืนหนีออกไป ส าหรับคอนกรีตท่ีตอ้งการผิวหนา้ท่ีดี เช่น พื้นชั้นดาดฟ้าหรือผิว
ถนน เม่ือตกแต่งผวิหนา้เสร็จและคอนกรีตแขง็ตวัพอกส็ามารถปูแผ่นกนัความช้ืนไดแ้ต่ตอ้งท า
ดว้ยความระมดัระวงั ในระหว่างการบ่มควรตรวจดูความเรียบร้อยของแผ่นกนัความช้ืน แผ่น
กนัความช้ืนท่ีเสียหายจะตอ้งซ่อมแซมหรือปิดทบัใหเ้รียบร้อย นอกจากน้ีหากตรวจสอบพบว่า
ผิวหน้าของคอนกรีตแห้งจะตอ้งรดน ้ าเพิ่ม การ ใชแ้ผ่นกนัความช้ืนจะท าให้ความช้ืนภายใต้
แผ่นเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน ้ า โดยเฉพาะภายใตแ้ผ่นพลาสติกท่ียน่ซ่ึงจะท าใหสี้ของ
ผิวหนา้คอนกรีตไม่สม ่าเสมอ รูปท่ี 2 แสดงการใชพ้ลาสติกในการบ่มเพื่อป้องกนัการระเหย
ของน ้าออกจากคอนกรีตยา่งนอ้ย 3 วนั 



 

 

 

           
 

                                                         ก. ใชพ้ลาสติกคลุมป้องกนัน ้าระเหยออกจากคอนกรีต  
                                                         ข. ใชพ้ลาสติกหุม้ป้องกนัน ้าระเหยออกจากเสาคอนกรีต 

 
                        รูปที ่2 การบ่มพืน้คอนกรีตด้วยกระสอบช้ืน และใช้พลาสติกคลมุ 

                        (เอือ้เฟ้ือภาพจากคุณ บุญรอด คุปตทิฬัหิ) 
 

สารบ่มคอนกรีต การบ่มดว้ยวิธีน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการพ่นสารบ่มคอนกรีตให้เป็นแผ่น
บางๆ (membrane) คลุมผิวหน้าคอนกรีตไว ้สารท่ีนิยมใช้จะเป็นสารบ่มคอนกรีตสีขาว 
เน่ืองจากสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ในการเคลือบผิวหนา้คอนกรีตไดง่้ายรวมทั้งสีขาว
สามารถสะทอ้งแสงและไม่เกิดปัญหาเร่ืองการสะสมความร้อน นอกจากน้ียงัมีสารบ่มท่ีมี
ลกัษณะโปร่งแสงแต่มีสีเพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ในการเคลือบ และสีดงักล่าว
จะจางหายไปเองเม่ือเวลานานข้ึน ส่ิงท่ีควรระวงัอยา่งยิง่ของการใชส้ารบ่มคอนกรีต คือ สารบ่ม
คอนกรีตตอ้งสามารถป้องกนัการระเหยของน ้ าหรือความช้ืนท่ีจะออกจากคอนกรีตได ้ดงันั้น
การใชง้านสารบ่มคอนกรีตจึงตอ้งท าการตรวจสอบวา่สารดงักล่าวสามารถใชง้านไดจ้ริง 



 

 

 
 
ในการพ่นสารบ่มตอ้งเตรียมผวิหนา้ของคอนกรีตใหมี้ความช้ืนอยู ่ถา้ผวิแหง้จะตอ้งใหค้วามช้ืน
กบัคอนกรีตและถา้คอนกรีตแห้งมากจะตอ้งขงัน ้ าบน ผิวคอนกรีตดงักล่าวอยา่งนอ้ย 2 ถึง 3 
ชั่วโมงเพื่อให้คอนกรีตช้ืน โดยเฉพาะในส่วนผสมท่ีมีปริมาณปูนซีเมนต์สูงซ่ึงตอ้งการน ้ า
ส าหรับท าปฏิกิริยามาก การพ่นสารบ่มให้พ่นสองชั้นในทิศทางตั้งฉากหรือขวางกนั และถา้
อากาศแหง้มากใหเ้คลือบสองชั้นสองเท่ียว ทั้งน้ีเพราะการเคลือบเพียงสองชั้นยงัอาจมีรูเล็กๆ 
ขนาดรูเขม็เหลืออยู่ ซ่ึงในสภาวะอากาศท่ีแหง้มากน ้ าจะสามารถระเหยออกไดง่้าย ในการพ่น
สารบ่มลงบนผิวคอนกรีตตอ้งควบคุมให้สม ่าเสมอและควบคุมปริมาณสารบ่มท่ีใช้ต่อพื้นท่ี 
ในช่วงสัปดาห์แรกควรตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่นบางท่ีเคลือบผิวหนา้คอนกรีตทุกวนั ทั้งน้ี
สามารถใชท้รายคลุมทบัผิวหนา้ของแผ่นบางเพื่อให้สามารถท างานไดต่้อไปโดยไม่เกิดความ
เสียหายต่อแผน่บาง 

 
 
ข. การบ่มช้ืน 

 
                   วธีิการบ่มคอนกรีตท่ีนิยมท ากนัไดแ้ก่ การใชน้ ้ าพ่น หรือการขงัน ้ า (ดูรูปท่ี 3) หรือ
การใช้กระสอบช้ืน (ดูรูปท่ี 4) หรือวสัดุเปียกช้ืนคลุมทบัคอนกรีต เน่ือง จากผิวหน้าของ
คอนกรีตท่ีสัมผสักับอากาศจะสูญเสียความช้ืนได้ง่ายจึงควรให้ ความช้ืนหรือน ้ าทันทีท่ี
คอนกรีตแข็งแรงพอหรือทันทีเม่ือถอดแบบ น ้ าท่ีใช้ในการบ่มคอนกรีตควรเป็นน ้ าท่ีไม่
ก่อให้เกิดคราบสกปรกบนผิวหน้าของคอนกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีต้องการโชว์
ผิวหน้าคอนกรีต รอยคราบสกปรกเหล่าน้ีมกัเกิดจากการใช้น ้ าท่ีมีสนิมเหล็กสูงหรือใช้น ้ าท่ี
ไหลผ่านท่อเหล็กในการฉีดน ้ าเพื่อบ่มคอนกรีต การใชส้ายยางในการล าเลียงน ้ าเพื่อใชใ้นการ
บ่มคอนกรีตสามารถลดปัญหาดงักล่าวไดดี้ 



 

 

 
 
การใช้กระสอบเปียกคลุมเพื่อบ่มคอนกรีตเป็นท่ีนิยมกนัมาก เพราะสามารถใช้บ่มคอนกรีต
หลงัจากท่ีตบแต่งผวิเสร็จไม่นานโดยไม่ท าอนัตรายแก่ผวิหนา้คอนกรีต ใน กรณีท่ีใชน้ ้ าพ่นบน
ผวิคอนกรีตควรใชก้ระสอบหรือผา้เปียกปูทบัผิวหนา้คอนกรีต ก่อนเพื่อป้องกนัการชะลา้งของ
ผิวหน้าคอนกรีตอนัเน่ืองมาจากแรงฉีดของน ้ า และควรท้ิงกระสอบหรือผา้น้ีไวจ้นแน่ใจว่า
คอนกรีตแข็งตวัและไม่เป็นอนัตราย เน่ืองจากการชะลา้งของน ้ าแลว้ ควรใชก้ระสอบ 2 ชั้น
เพื่อใหส้ามารถเกบ็ความช้ืนไดน้านและตอ้งใหค้วามช้ืนแก่คอนกรีตตลอดระยะเวลาท่ีระบุไว้
ในการบ่ม ทั้งน้ีการใชท่้อหรือสายยางเจาะรูวางบนบริเวณดา้นบนของคอนกรีตเพื่อจ่ายน ้ าให ้
แก่กระสอบหรือผา้เป็นวิธีการท่ีดีมากวิธีหน่ึงท่ีท าให้กระสอบหรือผา้เปียก ช้ืนอยู่ตลอดเวลา 
ควรปล่อยใหก้ระสอบหรือผา้เปียกแหง้ไปเองเม่ือครบเวลาของการบ่ม หลงัจากนั้นคอนกรีตจะ
ค่อยๆ แห้งและไม่ค่อยเกิดการแตกร้าว กระสอบหรือวสัดุคลุมหรือผา้คลุมท่ีใช้เพื่อการบ่ม
คอนกรีตควรสะอาดและไม่ก่อใหเ้กิดคราบสกปรกติดอยูบ่นผิวหนา้คอนกรีต การใชก้ระสอบ
ใหม่มีแนวโน้มว่าอาจเกิดคราบสกปรกเกาะบนผิวหน้าคอนกรีตได้เพราะการละลายของ
สารเคมีจากกระสอบ กระสอบเก่าท่ีใชบ้รรจุพืชผลมกัจะมีความสกปรกสูงจึงไม่ควรน ามาใช้
เพราะจะเกิดคราบสกปรกบนผวิหนา้คอนกรีตไดง่้าย 

 

                                 



 

 

 
 
                                        ก. กรบ่มดว้ยการขงัน ้าบนคอนกรีต ข. การบ่มดว้ยการพ่นละอองน ้าบนคอนกรีต 

             รูปที ่3 การบ่มช้ืนบนพืน้ผวิคอนกรีตโดยตรง  
                          (เอือ้เฟ้ือภาพจากคุณ บุญรอด คุปติทฬัหิ) 

 
 

                              
 

รูป ที ่4 การใช้กระสอบคลมุและราดน า้ให้เปียกช้ืนตลอดเวลา ควรคลมุให้มิดและไม่เห็นเนือ้
คอนกรีต ในรูปแสดงการบ่มด้วยกระสอบทีไ่ม่ดีนัก เน่ืองจากเห็นเนือ้คอนกรีต 

(เอือ้เฟ้ือภาพ จากคุณ บุญรอด คุปติทฬัหิ) 
 

วสัดุเปียกช้ืนท่ีนิยมใชท้บัผิวหนา้เพื่อบ่มคอนกรีต คือ ดินและทรายเปียกเพราะหา
ไดง่้าย ทั้งน้ีควรหลีกเล่ียงการใชหิ้นหรือกอ้นดินขนาดใหญ่เพราะน ้ าในดินหรือในหินดงักล่าว
จะระเหยออกไดง่้ายท าใหจุ้ดดงักล่าวแหง้ และตอ้งท าใหดิ้นและทรายเปียกอยูต่ลอดเวลาขณะท่ี
ท าการบ่มอยู่ นอกจากน้ียงัสามารถใชแ้บบหล่อหรือไมแ้บบป้องกนัการสูญเสียน ้ าและช่วยบ่ม
คอนกรีตได ้โดยการฉีดน ้ าลงบนคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้และแบบหล่อให้ชุ่มน ้ าอย่างเพียงพอ 
เพื่อใหน้ ้าสามารถไหลลงภายในแบบหล่อคอนกรีตหรือไมแ้บบเพื่อเป็นการบ่มช้ืน 



 

 

 
จากรายละเอียดและความส าคญัขา้งตน้ ท่านผูอ่้านคงเห็นแลว้ว่า คอนกรีตก็จ  าเป็นตอ้งบ่มให้
สุกก่อนเช่นกนัเพื่อให้ได้คอนกรีตท่ีมีคุณภาพดี มีความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนานตามท่ีตอ้งการ 
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