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บริษทั ผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จ ากดั (CPAC) 
 

ปัญหา น้ีสามารถพบไดท้ัว่ไป มีวิธีป้องกนัและแกไ้ขท่ีสามารถท าไดโ้ดยง่าย แต่
ท่านเช่ือหรือไม่วา่ปัญหาน้ีจะพบไดใ้นพื้นภายในอาคารเท่านั้น บางท่านอาจสงสัยว่าปัญหาน้ีมี
สาเหตุมาจากอะไรและท าไม่จึงไม่เคยเกิดกบัพื้น กลางแจง้หรือพื้นภายนอกอาคาร ผมหวงัว่า
เม่ือท่านไดอ่้านบทความน้ีแลว้จะเขา้ใจ เม่ือพบปัญหาน้ีจะสามารถวินิจฉัยสาเหตุไดถู้กตอ้ง 
และน าไปสู่การแกไ้ขหรือการป้องกนัตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อไดม้าซ่ึงพื้นคอนกรีต
ท่ีปราศจากปัญหา ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัและสวยงามคงทนตลอดระยะเวลาการใชง้าน 

ปัญหาน้ีจะพบไดส่้วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนในอาคารโดยเฉพาะอาคารท่ีเป็นโกดงัเกบ็
ของ (Warehouse) จะไม่เกิดข้ึนกบัพื้นกลางแจง้ และมกัจะไม่พบในฤดูหนาว ในประเทศไทย
สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กภาค และสามารถเกิดกบัพื้นท่ีเพิ่งเทคอนกรีต และพื้นคอนกรีตท่ีมีอาย ุ1 
ปีข้ึนไป มีศพัทเ์ฉพาะในวงการคอนกรีตว่า Sweating Slab Syndrome หรือ แปลตรงตวัว่า โรค
พื้นเหง่ือออก แต่ในความเป็นจริงคอนกรีตไม่มีเหง่ือท่ีถูกขบัออกมาเหมือนร่างกายคนเรา 
เพียงแต่เป็นความช้ืนท่ีอยู่ในบรรยากาศเหนือพื้นคอนกรีตหรือเป็นความช้ืนท่ี สะสมอยู่ใน
ส่วนบนของพื้นคอนกรีตท่ีเกิดการควบแน่น (Condensation) ท่ีบริเวณผิวคอนกรีตนั่นเอง 
ปรากฏการน้ีเรียกอย่างเป็นทางการว่า Dew Point Condensation กรณี แรกในสองกรณีท่ี
สามารถเกิดปรากฏการน้ี แต่เป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ในประเทศเรา คือเกิดจากพื้นคอนกรีต
มีอุณหภูมิต ่ากวา่อุณหภูมิจุดน ้าคา้ง (Dew Point Temperature หรือ Td) ของบรรยากาศ อุณหภูมิ 



 

 

 
จุดน ้าคา้งจะเท่ากบัอุณหภูมิอากาศท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 100 หาก ความช้ืนสัมพทัธ์ต  ่ากว่า
อุณหภูมิจุดน ้าคา้งจะต ่ากวา่อุณหภูมิอากาศเลก็นอ้ย ตวัอยา่งเช่นในอาคารท่ีอากาศถ่ายเทไดไ้ม่ดี
อาจมีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 90หากอุณหภูมิภายในอาคารวดัได้ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
จุดน ้ าค้างจะอยู่ ท่ีประมาณ  30 องศาเซลเซียส ดังนั้ นพื้นอาจจะเ กิด  Dew Point 
Condensation เม่ือพื้นมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 30 องศาเซลเซียส 

เร่ือง น้ีอาจท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่ายส าหรับผูท่ี้ตอ้งสวมแว่นสายตา ซ่ึงผมกเ็ป็นคน
หน่ึงและปัญหาน้ีก็เกิดข้ึนกบัผมเป็นประจ า จนผมเรียกมนัว่า Sweating Lens Syndrome เม่ือ 
ขบัรถเป็นเวลานานแลว้เปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือหลงัจากนั่งรถประจ าทางปรับอากาศเป็น
เวลานาน จะท าใหก้รอบแว่นตาและเลนส์มีอุณหภูมิท่ีต  ่า เม่ือลงจากรถและเลนส์พบกบัอากาศ
ท่ีร้อนและช้ืนภายนอก ผมกจ็ะตอ้งถอดแว่นตาออกอยู่เสมอเพราะมองอะไรไม่เห็น เน่ืองจาก
เกิดการควบแน่นท่ีเลนส์ ตอ้งรอสักครู่ให้หยดน ้ าเลก็ๆ น้ีระเหยหายไป จึงจะสวมกลบัและใช้
งานไดเ้ป็นปกติ ถา้ตอ้งการเร่งให้เร็วข้ึนกต็อ้งใชป้ากเป่าใส่เลนส์ แต่วนัไหนมีฝนตกก็ตอ้งรอ
นานข้ึนกว่าเลนส์จะใสและสามารถใช้งานได้ น่ีคือเหตุผลท่ีท าให้ปัญหาน้ีไม่เกิดกับพื้น
ภายนอกอาคาร เพราะพื้นภายนอกอาคารไม่เยน็เหมือนพื้นภายในอาคาร และภายนอกมีการ
ไหลผ่านหรือการถ่ายเทอากาศดีนัน่เอง เม่ือพบปัญหาน้ีในพื้นภายในอาคาร โดยเฉพาะในช่วง
ท่ีอากาศค่อนขา้งช้ืนหรือความช้ืนสัมพนัธ์สูง (High Humidity) ซ่ึง เกินกว่าร้อยละ 80 หากเพิ่ม
การระบายอากาศภายในอาคาร ท าให้อากาศมีการถ่ายเทไดดี้ข้ึน ก็จะท าให้ความช้ืนหรือหยด
น ้ าท่ีพื้นระเหยหายไป ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งง่าย และมีค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการต ่าท่ีสุด ปัญหาน้ีจะไม่พบหากมีการออกแบบอาคารท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรก ใหมี้ช่องลม
หรือหนา้ต่างเพื่อการระบายอากาศท่ีเพียงพอ หากตอ้งการควบคุมปริมาณฝุ่ นภายในอาคาร โดย
จ ากดัจ านวนของช่องลมและหนา้ต่าง กค็วรมีอุปกรณ์กรองอากาศและพดัลมดูดระบายอากาศท่ี
พอเพียง ซ่ึงควรใหว้ศิวกรเฉพาะทาง (HVAC) เป็นผูอ้อกแบบให ้

หาก ท่านผูใ้ดก าลงัประสบกบัปัญหาน้ี และมีการจราจรในอาคารเป็นประจ า ควร
ค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร เน่ืองจากพื้นท่ีเปียกจะล่ืน ท าใหเ้ส่ียงต่อการล่ืนไถล เป็น
อนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารหรือต่อสินคา้ได ้(ในกรณีใชอ้าคารเป็นบริเวณเกบ็กองสินคา้) ซ่ึงควรรีบ
ด าเนินการแกไ้ขดว้ยการเพิ่มการหมุนเวยีน (Circulation) ของอากาศ 



 

 

 
อาคาร สองหลงัแมเ้ป็นอาคารท่ีมีการระบายอากาศเช่นเดียวกนั ตั้งอยู่ในบริเวณ

เดียวกนัท่ีมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนั กอ็าจพบวา่อาคารท่ีมีพื้นคอนกรีตขดัมนัธรรมดาไม่เกิด
ปัญหา แต่อาคารท่ีพื้นคอนกรีตมีการปรับปรุงผิวหนา้ให้แกร่งข้ึนดว้ย Hardener จะพบปัญหา 
เม่ือทดสอบดว้ยการลอกชั้นท่ีเป็น Hardener ให้เหลือแต่ผิวคอนกรีตเดิม เม่ือท้ิงเอาไวส้ักครู่
หน่ึง กจ็ะพบวา่ส่วนท่ีเป็นผวิคอนกรีตเดิมแหง้ แต่ส่วนท่ีเป็นผวิของ Hardener กลบัยงัเปียกช้ืน 

  

                                     
                รูปท่ี 1 – แสดงพื้นส่วนท่ีลอก Hardener ออก (มีการตีตาราง) แหง้เม่ือท้ิงไว ้
 
 

แ ต่ จ า กก า รทดสอบโด ย วิ ธี น้ี ส า ม า ร ถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ค อนก รี ต ชั้ น ล่ า ง
ของ Hardener ปกติ แต่ท่านผูอ่้านคิดว่าปัญหาอยู่ท่ีผง Hardener หรือค าตอบคือหยดน ้ าถูก
ควบแน่นมาจากความช้ืนในอากาศ เม่ือพื้นท่ีเยน็กว่าสัมผสักบัอากาศท่ีร้อนกว่าท่ีผิวของพื้น 
เพียงแต่ชั้น Hardener มีความทึบน ้ าสูงมากและมีก าลงัอดั 40–60 MPa จึงไม่ดูดซบัน ้ าท่ีผิวไดดี้
เท่ากบัพื้นขา้งล่างท่ีมีความทึบน ้าต  ่ากวา่ และมีก าลงัอดัปกติทัว่ไป 20–30 MPa บางคร้ังปัญหาน้ี
กเ็กิดข้ึนไดก้บัพื้นขดัมนัหรือพื้นท่ีเคลือบดว้ย Epoxy หรือ Polyurethane ท่ีมีความทึบน ้าสูง 

บาง กรณีการลา้งท าความสะอาดพื้นก็สามารถก าจดัปัญหาน้ีได ้เน่ืองดว้ยคราบ
น ้ามนัจากยานพาหนะท่ีใชข้นยา้ยสินคา้ หรือจากกระบวนการผลิตสินคา้ในอาคาร หรือยางจาก
ลอ้รถ Fork-Liftเม่ือ สะสมเป็นจ านวนมากท่ีผวิหนา้ของพื้นจะท าใหเ้ป็นชั้นฟิลม์ท่ีมีความทึบ 



 

 

 
น ้าสูง เม่ือเกิดการควบแน่นของความช้ืนท่ีผวิของพื้นกจ็ะท าใหพ้ื้นไม่สามารถซึมซบั น ้ าไดง่้าย 
หากในอาคารมีการระบายอากาศท่ีไม่เพียงพอก็จะท าให้พื้นเปียกช้ืนไดห้รือบางกรณีท่ีมีการ
วางสินคา้หรือส่ิงของต่างๆ ใกลห้รือติดกบัพื้น ท าใหก้ารระบายอากาศท่ีพื้นไม่ดีพอ กท็  าใหเ้กิด
ปัญหาได ้(รูปท่ี 2) 

 

                                                                     
 

รูปท่ี 2 – การวางสินคา้ใกลก้บัพื้นท าให้การหมุนเวียนของอากาศบริเวณผิวคอนกรีตลดลง 
 
                   หากพื้นคอนกรีตน้ีไม่มีผา้พลาสติกกนัความช้ืนรองอยู่ และพื้นรองขา้งล่างมีน ้ า
หรือความช้ืนสูง ความช้ืนกจ็ะซึมข้ึนมา เม่ือความช้ืนข้ึนมาถึงผวิบนและไม่สามารถหนีออกไป
ได ้เน่ืองจากมีวสัดุหรือสินคา้ต่างๆ ปกคลุมผิวหนา้พื้นอยู ่ความช้ืนท่ีผิวหนา้กจ็ะมากข้ึนจนถึง
จุดอ่ิมตวัละลายเอาเกลือแคลเซียม ไฮดร๊อกไซด์ท่ีมีอยู่โดยทัว่ไปในคอนกรีตออกมา หรือใน
บางพื้นท่ีในภาคอีสานท่ีมีชั้นเกลือและระดบัน ้ าใตดิ้นสูงท าให้เกลือ ซึมผ่านคอนกรีตข้ึนมา 
เม่ือมีคราบเกลืออยูท่ี่ผิวหนา้ของพื้นคอนกรีต ซ่ึงเกลือจะดูดความช้ืนโดยธรรมชาติของตวัมนั
เอง ก็จะท าให้มีความช้ืนสะสมท่ีผิวคอนกรีตมากข้ึน เม่ือเข้าใจได้ว่าคอนกรีตเป็นวสัดุ
พรุน (Porous) ความ ช้ืนสามารถไหลผา่นได ้(ทดสอบไดง่้ายโดยการราดน ้ าลงบนพื้นคอนกรีต
ขดัหยาบ ก็จะเห็นได้ว่าน ้ าซึมผ่านผิวได้โดยเร็วจนไม่มีน ้ าขงัให้เห็นบนพื้น) จึงควรมีวสัดุ
ป้องกนัความช้ืนอยู่ขา้งล่างพื้นคอนกรีต ในกรณีท่ีเทพื้นคอนกรีตในชั้นใตดิ้นในบริเวณท่ีมี
ระดบัน ้าใตดิ้น (Water Table) สูง หรือในกรณีท่ีอาคารตอ้งมีระบบควบคุมความช้ืน เช่น ระบบ 



 

 

 
ปรับอากาศ หรือท าเป็นหอ้งเยน็ หรือจะมีการปูวสัดุทบัพื้นคอนกรีตท่ีเปล่ียนแปลงหรือเกิดการ
เสียหายไดง่้าย จากความช้ืน (Vapor or Moisture Sensitive Coverings) ตามขอ้แนะน าของ
American Concrete Institute ดังแผนภูมิการออกแบบพื้น  [Fig.3.1 Decision 
flowchart… ใน ACI 302.1 Guide for Concrete Floor and Slab Construction] ตวัอยา่งของวสัดุ
ปูทบัเหล่าน้ี เช่น ไม ้พรม (ทั้งแบบเป็นผนืหรือเป็นแผน่ติด) ไวนิล (Vinyl)อีพอ๊กซี (Epoxy)  
โพลียรีูเทน (Polyurethane) เป็นตน้ 

 

                    
แผนภูมกิารออกแบบพืน้ 

  



 

 

 
ในอีกกรณีการกลัน่ตวัของน ้ าท่ีผิวคอนกรีตจาก Dew Point Condensation ก็

สามารถเกิดข้ึนไดใ้นอาคารท่ีมีระบบท าความเยน็และมีอุณหภูมิภายในอาคารค่อน ขา้งต ่า เช่น
ห้องเยน็ หรือห้องท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิต ่ามาก หากพื้นคอนกรีตนั้นสัมผสักบั
พื้นดินขา้งล่างและไม่มีวสัดุป้องกนัความช้ืน ขา้งล่างพื้นคอนกรีต เม่ือนานไปความช้ืนจะ
สะสมอยูใ่นพื้นคอนกรีต หากคอนกรีตมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงเกินร้อยละ 95 และอุณหภูมิอากาศ
ภายในต ่ากว่าอุณหภูมิของพื้นคอนกรีตเพียงไม่ก่ีองศาเซลเซียส ก็จะท าให้เกิด Dew Point 
Condensation 
 
แหล่งของความความช้ืน 

การ แกปั้ญหาพื้นคอนกรีตเปียกช้ืนควรเร่ิมแต่การสังเกตปัญหาว่าความช้ืนเกิดข้ึน 
ในช่วงใดและเกิดในบริเวณกวา้งมากนอ้ยเพียงใด หากเป็นเพียงบางจุด อาจเป็นเพราะจุดนั้น
เป็นมุมอบัซ่ึงการถ่ายเทอากาศอาจจะต ่าเกินไป หากจุดนั้นมีอากาศถ่ายเทดีอาจเป็นเพราะน ้ าใต้
พื้นคอนกรีตซึมข้ึนมาตามโพรงใน คอนกรีตท่ีเกิดจากการจ้ีเขยา่ท่ีไม่เพียงพอ หากน ้ ามาจากใต้
พื้นก็อาจมีความช้ืนให้เห็นไดง่้ายตามรอยต่อ (Jointing) หากพื้นเปียกแต่รอยต่อแห้งแสดงว่า
ความช้ืนมาจากข้างบนของผิวคอนกรีต (รูปท่ี  3) หากไม่เกิดจาก  Dew Point 
Condensation ความช้ืนน้ีก็อาจมาจากแหล่งอ่ืน เช่น หยดน ้ าจากเคร่ืองปรับอากาศ หรือจาก
หลังคาร่ัว เป็นต้น บางคร้ังกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอาคารหรือการใช้งานของอาคารก็
สามารถเป็นแหล่งผลิตความช้ืนได ้เช่น การท าอาหาร การซักผา้ การลา้งอาหาร หรือการใช้
อาคารเป็นสระว่ายน ้ า อ่างอาบแช่ตัว (Jacuzzi) เป็นต้น การหาแหล่งท่ีมาของความช้ืนได้
ถูกตอ้งจะท าไดส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยง่าย 

 
 
 
 
 



 

 

 

                                                        
                            รูปท่ี 3 – ความช้ืนปรากฏเป็นหยอ่มบนพื้นคอนกรีต แต่รอยต่อท่ีเป็นแนวยาวทางขวาแหง้ 
 
 

วธิีการวดัความช้ืนในพืน้คอนกรีต 
วิธี การหาความช้ืนในพื้นคอนกรีตมีมากมายหลายวิธี โดยวิธีต่างๆนั้นถูกคิดคน้

ข้ึนมาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นก่อนการปู วสัดุทบั วิธีตรวจสอบท่ีง่ายท่ีสุดคือการปิด
ทบัผิวคอนกรีตดว้ยแผ่นพลาสติกและเทปกาว (รูปท่ี 4) หลงัจากท้ิงเอาไวเ้ป็นเวลา 1-3 วนัจึง
กลบัมาสังเกตผล หากจะใช้วิธีตรวจสอบน้ีเพื่อยืนยนัความพร้อมในการปูทบัวสัดุ เช่นการ
เคลือบด้วย  Epoxy ควรก าหนดระยะเวลาในการท้ิงเพื่อรอผลไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ท่ี Epoxy ตอ้งใชใ้นการบ่มตวั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประเภทของ Epoxy อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์
ของอากาศท่ีอยูเ่หนือพื้น 

 
วิ ธีการท่ีแม่นย  ากว่าและเป็นท่ีนิยมกว่าในต่างประเทศและมีมาตราฐาน

รองรับ (ASTM F 2170) คือการเจาะรูท่ีพื้นคอนกรีตใหมี้ความลึก 1 ใน 3 ของความหนาของ
พื้น แลว้ติดตั้งหัววดัความช้ืนในรูท่ีเจาะและปิดดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนกนัความร้อน ท้ิงเอาไว้
เป็นเวลา 72 ชั่งโมงแลว้จึงอ่านค่าความช้ืน (รูปท่ี 5) อน่ึงพื้นท่ีวดัแลว้มีความช้ืนพอเหมาะ
ส าหรับการปูวสัดุปิดผวิ เม่ือติดตั้งวสัดุปิดผวิและมีการใชง้านเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้อาจพบว่า
ความ ช้ืนในพื้นคอนกรีตมีปริมาณเพิ่มข้ึนในระดบัท่ีอาจท าใหว้สัดุปิดผวิเกิดการ หลุดร่อนได ้ 



 

 

 
เน่ืองจากมีความช้ืนข้ึนมาจากพื้นขา้งล่างพื้นคอนกรีตและไม่มีการติดตั้ง วสัดุป้องกนัความช้ืน 
ใตพ้ื้นคอนกรีต 
 
 

                   
                          รูปท่ี 4 – การตรวจสอบความช้ืนในพื้นคอนกรีตอยา่งง่าย 

                                      (ภาพซา้ย เกิด Dew Point Condensation ภาพขวา ความช้ืนมาจากขา้งล่างของพื้น) 
 

                                                    
                              รูปท่ี 5 – เคร่ืองวดัความช้ืนขนาดจ๋ิว GI (ซา้ย) เคร่ืองวดัคามช้ืนและจุดน ้าคา้ง Hanna (ขวา) 
 
 

มาตรฐานความช้ืนในพืน้คอนกรีตทีเ่หมาะสมก่อนติดตั้งวสัดุปิดผวิ 
มาตรฐานความช้ืนสูงสุดของพื้นคอนกรีตท่ียอมรับไดท่ี้ปลอดภยัในการติดตั้งวสัดุ

ปิดผิว (Cover Material) ประเภท ต่างๆ ไดถู้กก าหนดข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในกลุ่มประเทศแส
กนดิเนเวยีน และเป็นท่ียอมรับในประเทศผูน้  าดา้นคอนกรีต เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราช 



 

 

 
อาณาจกัร ดงัตาราง 6.2 Maximum Value of Relative Humidity in Concrete อยา่ง ไรกต็าม
เพื่อใหค่้าความช้ืนในพื้นคงท่ีและไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อวสัดุ ปิดผวิในภายหลงั ควร
ออกแบบพื้นตามแผนภูมิการออกแบบตามมาตรฐาน ACI 320.1 
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