
 

 

 

การเทคอนกรีตทับหน้า 

(Overlay concrete) 
คุณบุญรอด คุปตทิัฬหิ 

บริษทั ผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้างจ ากดั (CPAC) 

 

การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay concrete) หมายถึง การเทวสัดุ ไดแ้ก่ คอนกรีต
ทบัหน้าบนพื้นคอนกรีตเดิมท่ีมีอยู่ มกันิยมใช้ซ่อมแซมผิวหน้าพื้นคอนกรีตเดิมท่ีสึกกร่อน 
เสียหาย หรือตอ้งการปรับปรุงผวิหนา้พื้นเดิมใหแ้ขง็แกร่งข้ึน    

รูปแบบการเทคอนกรีตทบัหนา้ (Overlay concrete) ท่ีนิยมท ากนัมี 3 แบบ ไดแ้ก่    
1. การเททบัหนา้แบบเช่ือมประสานสมบูรณ์ (Fully Bonded Overlay)   
เป็นการเททบัหนา้ภายหลงัจากระเทาะผิวพื้นเดิมใหข้รุขระ, ท าความสะอาดพื้นผิว 

และทาวสัดุเช่ือมประสาน  (Bonding agent) ก่อนเทคอนกรีตทบัหนา้ตามลงไป รูปแบบการเท
ประเภทน้ี ความหนาของคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ (Overlay) มกัจะนอ้ยกว่า 5.0 เซนติเมตร แต่
สามารถเทท่ีความหนามากกวา่น้ีได ้การใชว้สัดุเช่ือมประสานเพื่อใหค้อนกรีตท่ีเทใหม่เช่ือมกบั
พื้นเดิมไดดี้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเททบัหนา้เป็นชั้นบางๆ 

2. การเททบัหนา้แบบเช่ือมประสานบางส่วน (Partially Bonded Overlay) 
เป็นการเททับหน้าบนพื้นผิวท่ีท าความสะอาดแลว้ แต่ไม่ได้กระเทาะผิวเดิมให้

ขรุขระ ก่อนทาวสัดุเช่ือมประสาน (Bonding Agent) และเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

3. การเททบัหนา้แบบไม่เช่ือมประสาน (Unbonded Overlay) 
เป็นการเทคอนกรีตทบัหน้า (Overlay) โดยมีการปูวสัดุบนพื้นเดิมก่อนจะเท

คอนกรีตใหม่ลงไป วสัดุท่ีปูจะท าใหพ้ื้นเดิมกบัคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ใหม่ไม่ประสานติดกนั  



 

 

 

การเททบัหนา้วธีิน้ี มกัใชเ้ม่ือพื้นคอนกรีตเดิมอยูใ่นสภาพท่ีไม่ดี เช่น มีรอยแตกร้าว มีการเป้ือน
ของน ้ามนั เป็นตน้   

การท า พื้นคอนกรีตทบัหน้ามีขอ้ควรค านึงหลายประเด็น ได้แก่ ความหนาของ
คอนกรีตท่ีเททบัหนา้ (Thickness of Overlay), วสัดุเช่ือมประสานท่ีใช้ (Bonding Agent), การ
ท ารอยต่อ (Joint), และส่วนผสมคอนกรีตท่ีใช ้ (Concrete Mix Proportion) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหนาของชั้นเททบัหนา้ (Thickness of Overlay) 
ความหนาของชั้นคอนกรีตเททบัหนา้ (Thickness of Overlay) สามารถก าหนดได้

ตามประเภทของการเททบัหนา้ (Overlay) ไดด้งัน้ี 

1.1 การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานสมบรูณ์ (Fully Bonded Overlay) 
ความหนาต ่าสุดท่ีเทไดอ้ยูท่ี่ 2.5 – 5.0 เซนติเมตร โดยจะตอ้งเททบัหนา้พื้นเดิมท่ีอยู่

ในสภาพดี สะอาดแขง็แรง ปราศจากรอยแตกร้าว  
การเทคอนกรีตทบัหน้าท่ีมีความหนาต ่ากว่า 2.5 เซนติเมตร มีโอกาสเกิดการ

แตกร้าว (Cracking), เกิดการโก่ง (curling) และหลุดร่อนของชั้นเททบัหนา้ไดม้าก เน่ืองจาก
โดยทัว่ไปการเทคอนกรีตทบัหนา้ท่ีมีความหนานอ้ย จะใชค้อนกรีตท่ีผสมดว้ยหินขนาดเลก็กว่า 
3/8 น้ิว (10 มิลลิเมตร) และใส่ปริมาณทรายมากกว่าปกติ ท าให้ใช้น ้ าในการผสมคอนกรีต
มากกว่าปกติ จึงเกิดการหดตวัของคอนกรีต (Shrinkage) มากกว่าคอนกรีตปกติท่ีใชหิ้นขนาด
ใหญ่ และใส่ทรายในส่วนผสมนอ้ย 

1.2  การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานบางส่วน (Partially Bonded Overlay) 
และ การเททับหน้าแบบไม่เช่ือมประสาน (Unbonded Overlay) 

ความหนาต ่าสุดของการเททบัหนา้ (Overlay) สองประเภทน้ีอยูท่ี่ 10.0 เซนติเมตร 
พื้นเดิมจะตอ้งสามารถท าหนา้ท่ีเป็นชั้นรองของวสัดุเททบัหนา้เป็นอยา่งดี ไม่มีการแตกร้าว จึง
จะสามารถใชก้ารเททบัหนา้วธีิได ้ 

 



 

 

 
การพื้นท่ีใช้งานขนาดเบาจนถึงการใช้งานหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน อาจท าให้

ระดบัของพื้นท่ีแททบัหนา้แลว้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากความหนาของคอนกรีตท่ีเท
ทบัหนา้ค่อนขา้งมาก วธีิการเททบัหนา้ดงักล่าวจึงเหมาะส าหรับงานท่ีไม่ค านึงถึงระดบัของพื้น
หลงัจากเททบัหนา้ใหม่แลว้  

ถึงแมว้า่จะมีการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของพื้นเดิมดา้นล่างก่อนการเททบัหนา้ รอย
แตกเหล่านั้นอาจจะส่งผลลามข้ึนมาท่ีชั้นคอนกรีตเททบัหนา้ในภายหลงัได ้จึงควรใส่ตะแกรง
เหลก็เสริมปริมาณพอเหมาะเพื่อยดึรอยแตกท่ีอาจเกิดข้ึนใหเ้ขา้ดว้ยกนั  

2. วสัดุเช่ือมประสาน (Bonding Grout) 
วสัดุเช่ือมส าหรับการเททบัหน้าแบบมีการเช่ือมประสาน (Bonded Overlay) 

สามารถใชปู้นทรายท่ีผสมดว้ยสัดส่วน ปูนปอร์ตแลนดป์ระเภทท่ีหน่ึง   1 ส่วน ทราย 1 ส่วน 
น ้ า ½ ส่วน (โดยน ้ าหนกั) ผสมให้เขา้กนัเป็นครีมขน้ เทบนพื้นคอนกรีตเดิมบางๆ ก่อนจะเท
คอนกรีตทบัหนา้ลงไป ส าหรับพื้นท่ีใชง้านหนกั เช่น   พื้นท่ีจอดรถ หรือพื้นโรงงาน ควรผสม
วสัดุเช่ือมประสานดว้ยลาเทกซ์ (Latex) หรือ อีพ๊อกซ่ี (Epoxy modified) ลงไปดว้ย เพื่อเพิ่ม
ก าลงัแรงแรงดึงของวสัดุเช่ือมประสาน ท าให้การยดึเช่ือมประสานของพื้นเดิมกบัคอนกรีตเท
ทบัหนา้ มีความแขง็แรงมากข้ึน 

3. ส่วนผสมคอนกรีต 
คอนกรีตท่ีใช ้เททบัหนา้จะตอ้งมีอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน (Water to binder 

ratio) ท่ีต  ่า เพื่อใหค้อนกรีตเททบัหนา้มีก าลงัอดัท่ีสูง สามารถรับการขดัสีไดดี้ มกัใชหิ้นขนาด
โตสุดตั้งแต่ 1- 3/8  น้ิว (25-10 มิลลิเมตร) ซ่ึงข้ึนกบัความหนาของพื้นท่ีเททบัหนา้  

การหดตวั(Shrinkage) ของคอนกรีต ท่ีเททบัหนา้หลงัจากคอนกรีตแขง็ตวัและแหง้
ท าใหเ้กิดการแตกร้าว (Cracking) ของคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ไดม้าก ดงันั้นควรใชค้อนกรีตท่ีมี
อตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน (Water to binder ratio) ต  ่าสุดท่ี 0.40-0.45 ปูนซิเมนตข์ั้นต ่า
เท่ากบั 360 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร สามารถใชน้ ้ ายาลดน ้ าอยา่งมาก (Superplasticizer) เพื่อ
ลดน ้ าท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีตได ้ค่ายบุตวั (Slump) ท่ีเหมาะสมของคอนกรีตควรมีค่าไม่เกิน 
เซนติเมตร ส าหรับคอนกรีตทัว่ไป  กรณีผสมน ้ายาลดน ้าอยา่งมาก (Superplasticizer)  ควร 



 

 

 

ระมดัระวงัไม่ใหค้อนกรีตเหลวเกินไปเน่ืองจากจะเกิดการแยกตวัของคอนกรีต ท าใหมี้มอร์ตา้ร์
ลอยข้ึนมาท่ีผวิหนา้มาก ส่งผลใหก้ารรับแรงขดัสี และความแขง็แกร่งของพื้นคอนกรีตทบัหนา้
ต ่าลง 

4. การท ารอยต่อ (Jointing)   
ถา้หากพื้นคอนกรีตเททบัหนา้ มีการปูวสัดุปิดทบัหน้าในภายหลงั เช่น กระเบ้ือง

ยาง ซ่ึงหากมีรอยแตกร้าวเกิดข้ึนท่ีคอนกรีตเททบัหนา้ แลว้ไม่ส่งผลต่อวสัดุท่ีปิดทบัหนา้นั้นๆ  
อาจไม่จ าเป็นตอ้งท ารอยต่อกไ็ด ้แต่ส าหรับพื้นท่ีไม่มีการปิดทบัหนา้ใหท้ ารอยต่อระหว่างแผ่น
พื้น (Contraction joint) เพื่อควบคุมไม่ใหเ้กิดการแตกร้าวกระจายทัว่ไปบนพื้นคอนกรีตท่ีเททบั
หนา้ 

การท ารอยต่อระหวา่งแผน่พื้น (Contraction joint) ควรท าใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบัพื้น
คอนกรีตเดิม เพื่อใหพ้ื้นส่วนบน ท่ีเป็นคอนกรีตเททบัหนา้ (Overlay) และส่วนล่าง เคล่ือนตวั
ไปดว้ยกนั รอยต่อน้ีให้ตดัทะลุตลอดความหนาของพื้นคอนกรีตท่ีเทใหม่ (Overlay) เพื่อให้
มัน่ใจว่ารอยต่อของส่วนท่ีเททบัหนา้กบัรอยต่อของพื้นเดิมขา้งใตมี้แนวตรงกนั ระยะเวลาการ
ตดัรอยต่อ (Saw Cut) ควรท าทนัทีหลงัจากคอนกรีตแขง็ตวัแลว้ การตดัรอยต่อท่ีชา้เกินไปท าให้
เกิดการแตกร้าวข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเทคอนกรีตทบัหนา้ท่ีมีการหดตวัสูง เช่น ใชปู้นซีเมนตใ์น
ปริมาณสูงเป็นตน้ 

 ในบริเวณท่ีมีการยดึร้ังจากโครงสร้างท่ีติดแน่นไม่เคล่ือนตวั เช่น เสา ผนงั จะตอ้ง
ท ารอยต่อระหว่างพื้นกบัเสา หรือผนงั (Isolation joint) ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้สมอ หาก
โครงสร้างเดิมมีการท ารอยต่อเพื่อการขยายตวั (Expansion joint) พื้นคอนกรีตท่ีเททบัหนา้ใหม่ 
(Overlay) จะตอ้งท ารอยต่อในลกัษณะเดียวกนัดว้ย 

หลงัจากท ารอยต่อแลว้ จะตอ้งอุดรอยต่อดว้ยวสัดุยาแนว (Joint filling) ท่ีผลิตมา
เฉพาะ เพื่อไม่ให้รอยต่อท่ีท าไวเ้กิดการบ่ินของขอบรอยต่อหลงัจากใชง้านแลว้ ประเภทของ
วสัดุยาแนวใหป้รึกษาจากผูผ้ลิตใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้านของพื้น 

ดว้ยการเทคอนกรีตทบัหนา้บนพื้นเดิม เสมือนกบัการท าพื้นคอนกรีตใหม่ ดงันั้น 
การท ารอยต่อระหวา่งแผน่พื้น (Contraction Joint) และรอยต่อระหวา่งพื้นกบัเสาหรือก าแพง  



 

 

 

(Isolation Joint) ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวทุ้กประการ กรณีท่ีเทคอนกรีตทบัหน้า
หนา 10 เซนติเมตร รอยต่อท่ีท าใหม่บนคอนกรีตเททบัหนา้จะตอ้งอยู่ในแนวเดียวกบัรอยต่อ
ของพื้นเดิมขา้งล่าง เพื่อป้องกนัการแตกร้าวท่ีส่งผลจากรอยต่อของพื้นเดิมดา้นล่าง 

5. เหลก็เสริม (Reinforcement) 
5.1 การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานสมบรูณ์ (Fully Bonded Overlay) 
ในกรณีท่ีมีการเททบัหนา้คอนกรีตประเภทน้ี หากความหนาของคอนกรีตเททบั

หนา้มีความหนาไม่มากจะไม่นิยมใส่เหลก็เสริมบนคอนกรีตท่ีเททบัใหม่ 

5.2 การเททับหน้าแบบเช่ือมประสานบางส่วน (Partially Bonded Overlay) 
และ การเททับหน้าแบบไม่เช่ือมประสาน (Unbonded Overlay) 

การใส่เหล็กเสริมส าหรับการเททบัหนา้ประเภทน้ี มีวตัถุประสงค ์เหมือนกบัการ
ก่อสร้างพื้นทัว่ไป คือเพื่อยดึรอยแตกท่ีเกิดท่ีเกิดข้ึนใหป้ระสานชิดกนั ท าใหร้อยแตกไม่กวา้ง
มากจนเป็นปัญหาต่อการใชง้านหรือต่อการบ ารุงรักษาในภายหลงั  ปริมาณเหลก็เสริมใหใ้ชอ้ยู่
ในช่วง 0.1-0.15 % ของพื้นหนา้หนา้ตดัของพื้นท่ีเททบัหนา้ เหลก็เสริมท่ีใส่ใหห้ยดุท่ีรอยต่อท่ี
ท าไว ้โดยไม่วางเหลก็ผา่นรอยต่อ เพื่อใหร้อยต่อสามารถเคล่ือนตวัไดเ้ตม็ท่ี 

ต าแหน่งของเหลก็เสริมท่ีใส่ใหอ้ยูใ่นระดบั 5.0 เซนติเมตร จากผิวหนา้พื้นท่ีเททบั
หนา้ดว้ยปริมาณเหล็กเสริมและต าแหน่งท่ีวางเหล็กพอเหมาะ จะสามารถควบคุมความกวา้ง
ของรอยแตกใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ   

 

หมายเหตุ 
1. ข้อแนะน านีส้ าหรับการเททับหน้าบนพืน้บนดิน (Slab on Grade) เท่านั้น 

การเททับหน้าบนพืน้โครงสร้างคอนกรีต อาจจะแตกต่างจากค าแนะน านี ้
2. ข้อแนะน านี้ไม่สามารถใช้ได้กับการเทคอนกรีตทับหน้าบนแผ่นพื้น

ส าเร็จรูป  ให้ปฏิบติัตามค าแนะน าของผู้ผลิตแผ่นพืน้ส าเร็จรูป 



 

 

 

เอกสารอ้างองิ 
Portland Cement Association, Resurfacing Concrete Floor ; 1996, USA 
 
ขั้นตอนการท างานเทคอนกรีตทับหน้าแบบเช่ือมประสาน (Bonded Overlay) 

 
1. การเตรียมพืน้ท่ี 
พื้นผิวคอนกรีตควรมีลกัษณะหยาบ อาจใช้เคร่ืองสกดัผิวหน้าหรือกรีดหน้าลาย เพื่อช่วยให้
ผิวหนา้คอนกรีตมีความหยาบเพียงพอ  และควรท าความสะอาดเอาฝุ่ นท่ีผิวหนา้ออกจนหมด 
เพื่อช่วยใหค้อนกรีตท่ีเททบัหนา้สามารถยดึเกาะกบัคอนกรีตเดิมไดดี้ 
 

                                                                                                 
                                                                           การเตรียมพืน้ผิวหน้างาน 

ควรมีการพ่นหรือขังน ้ าท่ีผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันพื้นคอนกรีตดูดซับน ้ าจาก
คอนกรีตท่ีทบั เพราะอาจท าใหค้อนกรีตเกิดการหลุดร่อน แตกร้าวได ้

                                                            
                                                                  การขงัน า้ท่ีผิวคอนกรีตเดิม 



 

 

 
ก่อนการเทคอนกรีต จะตอ้งซับน ้ าท่ีผิวหน้าคอนกรีต  ไม่ให้มีน ้ าขงัก่อนการเท

คอนกรีต เพื่อป้องกนัไม่ใหค้อนกรีตก าลงัอดัตก 
 

                                                          
                                                                    การซับน า้ท่ีผิวคอนกรีต 
 

ควรทาน ้ ายาเช่ือมประสานคอนกรีต (Bonding Grout)* ก่อนท าการเทคอนกรีต 
เพื่อให้คอนกรีตท่ีเททบัหน้าสามารถยึดติดกบัคอนกรีตเดิมไดเ้ป็นอย่างดี ควรทาน ้ ายาเช่ือม
ประสานก่อนการเทประมาณ 15-30 นาที และเทคอนกรีตก่อนหนา้ยาเช่ือมประสานแหง้ 

 

                                  
                                                          การทาน า้ยาเช่ือมประสานคอนกรีต 
                              *การใช้น า้ยาเช่ือมประสานคอนกรีตควรปฏิบติัตามค าแนะน าของผู้ผลิตน า้ยา 
 
 
 
 



 

 

 
การทาน ้ายาเช่ือมประสาน 
 
2. การท ารอยต่อ (Jointing) 
- การท ารอยต่อระหว่างแผ่นพืน้ (Contraction Joint)    เสนอเพ่ือพิจารณา รอยืนยนัจาก
ข้อมลูอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
ควรมีการท ารอยต่อเพื่อแบ่งช่วงการเท (Contraction Joint) โดยใชแ้ถบพลาสติกหรือโฟมกั้น
เป็นขอบแบ่งเป็นช่วงๆ ในการแบ่งช่วงควรมีอตัราส่วนความสั้นต่อดา้นยาวของพื้นท่ีท่ีจะเท 
ควรมีอตัราส่วนประมาณ 1:1.5 และความยาวตอ้งไม่เกิน 36 เท่าของความหนาของคอนกรีตท่ี
ใชใ้นการปรับระดบั 

 

                                      
                                                                        การท ารอยต่อ 

 
- การท ารอยต่อระหว่างแผ่นพืน้กบัเสาหรือก าแพง (Isolation Joint) 
การท ารอยต่อระหว่างพื้นกบัเสา ก าแพง หรือ ขอบแบบ (Isolation Joint) เป็นการป้องกนัการ
แตกร้าวท่ีเกิดจากการยึดร้ัง ซ่ึงอาจท าใดโ้ดยใชโ้ฟมวางรอบๆ หรือใชเ้ทปกาวแปะบริเวณพื้น
และผนงัเพื่อใหไ้ม่เกิดการแตกร้าวบริเวณขอบของพื้นท่ีท าการปรับระดบั  
 
 
 
 



 

 

 

                                           
                                                     การท ารอยต่อระหว่างพืน้กบัขอบแบบ 

3. การบ่มคอนกรีต 
- ควรเร่ิมบ่มคอนกรีตทนัทีท่ีมีการเทเสร็จเพื่อป้องกนัการเกิดการแตกร้าวแบบพลาสติก 
(Plastic Shrinkage Crack) อาจใชก้ารพรมน ้า หรือ คลุมพลาสติกกไ็ด ้
 

                           
                                                               การบ่มคอนกรีตหลงัจากเทเสร็จ 

- ควรบ่มช้ืนต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 7 วนัเพื่อลดปัญหาการแตกร้าวแบบแหง้ (Drying Shrinkage 
Crack) 

                                       
                                                 การบ่มคอนกรีตหลงัจากคอนกรีตแขง็ตัวแล้ว 


