
 

 

"เริ่มตนดีก็ตองจบใหสวย" 
 

บุญรอด คุปติทัฬหิ และ นคร สังขทอง 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตและบริการ ฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

บริษัทผลิตภณัฑและวัตถุกอสราง จํากดั 
 

ปญหางานคอนกรีตท่ีเกีย่วของกับพื้นถือวาอยูในอันดับตนๆ ปญหาที่พบสวนใหญคือ ผิวหนา
หลุดรอน (Delamination) (รูปท่ี 1a) ผิวหนาเปนฝุน (Dusting) (รูปท่ี 1b) หรือแตกลายงา (Crazing) 
(รูปท่ี 1c) ปญหาเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนตามอัตราการขยายตัวของงานกอสราง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเทพื้นของงานกลุม Superstore, Ware House หรือ โรงงาน
อุตสาหกรรม สาเหตุของปญหาเหลานีส้วนหนึ่งมาจากการขาดทักษะของผูรับเหมากอสรางพื้นใน
ปจจุบัน มีการใชแรงงานท่ีขาดทักษะในการขัดแตงผิวหนางานพื้น (Floors Finishing) รวมท้ังวิธีการ
ทํางานพื้นไมเปนไปตามมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพการทําางานพืน้ท่ีไมดีพอ แมแตผูรับเหมาท่ี
รับงานเฉพาะขัดแตงผิวหนาพื้นโดยเฉพาะจํานวนมาก ก็ประสบปญหาเหลานี้เชนกัน 

   
 รูปท่ี 1a ผิวหนาหลุดรอน รูปท่ี 1b ผิวหนาเปนฝุน รูปท่ี 1c ผิวหนาแตกลายงา

ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้กําลังจะบอกวาการ
กอสรางงานพื้นคอนกรีตนั้น ไมวาจะมีการ
ออกแบบมาเปนอยางดี มีการวางแผนงาน
ดําเนินการเทคอนกรีตและควบคุมงานอยาง
ถูกตอง แตตอนจบสุดทายนี่แหละคือข้ันตอน 

การขัดแตงผิวหนา (Finishing) ท่ีจะบอกวาจบ
งานไดสวยหรือไม  เพราะพ้ืนคอนกรีตท่ี
เจาของงานตองการคือพื้นผิวท่ีเรียบไดระดับ 
ทนทานตอการขัดสี และมีตําหนินอยท่ีสุด 



 

 

ข้ันตอนการขัดแตงผิวหนาพื้นคอนกรีตท่ี
กําหนดโดย ACI 302.1R-96 “Guide for 
Concrete Floor and Slab Construction นาจะเปน
แนวทางท่ีเหมาะสมในการทํางานของผูรับเหมา
หรือนํามาเปนมาตรฐานในการควบคุมงาน 
เพื่อใหไดพื้นคอนกรีตท่ีมีคุณภาพและเปนการ
ปองกันปญหาเกี่ยวกับพื้นผิวท่ีกลาวมาใน
ขางตน ถาพิจารณาจาก Window of finishability 
(รูปท่ี 3) สวนที่เกี่ยวของกับผูท่ีมีหนาท่ีขัดแตง
ผิวหนาพื้นก็คือ เวลาท่ีเหมาะสมเม่ือไรที่ควรจะ
เร่ิมทําการขัดแตงผิว โดยพิจารณาดังนี้  

1. เม่ือพื้นคอนกรีตนั้นๆ ไมปรากฏวามี
น้ําเยิ้มท่ีผิว (Bleeding Water) กลาวคือตองรอ
จนกวาน้ําท่ีเยิ้มข้ึนมาบนผิวหมดกอน โดย
ระหวางท่ีรอนี้สามารถใชเคร่ืองมือเชน Bull 
Float (รูปท่ี 7) หรือ สายยาง ลากเอาน้ําท่ีเยิ้ม
บนผิวหนาออกได และตองม่ันใจวาไมมีน้ํา
เยิ้มข้ึนมาเพิ่มอีกในภายหลัง  

 

รูปท่ี 2 ปริมาณเยิ้มน้ํา (Bleeding) ท่ีเหมาะสม 
ไมมากและไมนอยเกนิไป 

 
รูปท่ี 3 ข้ันตอนการขัดแตงผิวหนาพื้นตาม
ขอแนะนําของ ACI 302 

 

รูปท่ี 4 ตัวอยาง CPAC Industrial Floor Concrete 
แสดงความสัมพันธระหวางเวลาการกอตัวของ
คอนกรีตและข้ันตอนการแตงผิวหนา [5] 

2. เม่ือ Footprint มีความลึกอยูระหวาง    
3 - 6 มม. (1/8 - 1/4 นิ้ว) หมายถึงใหสังเกต
ความลึกของรอยรองเทา Boot ท่ีชางเดินบนพ้ืน
คอนกรีต โดยจะสัมพันธกับเวลาในการกอตัว
ของคอนกรีต คอนกรีตที่เทกอนก็ควรจะตอง
ขัดแตงไดกอนเรียงตามลําดับการเท กอน-หลัง  

จากรูปท่ี 3 จะเห็นไดวา การสังเกต



 

 

ชวงเวลาท่ี เหมาะสมท่ีจะขัดแตง ผิวหน า
คอนกรีตมีความสําคัญมาก การขัดแตงผิวหนา
เร็วเกินไป ทําใหผิวหนาคอนกรีตเกิดความ
เสียหายได หากขัดแตงผิวหนาชาเกินไป ทําให
ความเรียบของผิวหนาไมไดตามกํ าหนด 
นอกจากนี้คอนกรีตท่ีแข็งตัวในระยะเวลาตางๆ 
ท่ีสังเกตจากความลึกของรอยเทา (รูปท่ี 5a) จะ
บอกใหรู ถึงชวงเวลาเหมาะสมท่ีจะขัดแตง
ผิวหนาดวยเคร่ืองมือประเภทตางๆ เชน ความ
ลึก 12 มม.ทําการขัดดวยมือ (Hand float) (รูปท่ี 
5b) ความลึก 6 มม. ทําการขัดดวยเคร่ืองขัด
แบบเดินตาม (Walk-behind power float) (รูปท่ี 
5c) ความลึก 3 มม. ทําการขัดดวยเคร่ืองขัด
แบบคนนั่ง (Ride-on Power Float) (รูปท่ี 5d) 

 
รูปท่ี 5a รอย Footprint และการวัดความลึก

บนพื้นคอนกรีตในขณะกําลังกอตัว 
รูปท่ี 5b การขัดดวยมือ 
รูปท่ี 5c การขัดดวยเคร่ืองขัดแบบเดนิตาม 
รูปท่ี 5d การขัดดวยเคร่ืองขัดแบบคนนั่ง 

 
รูปท่ี 6 เพื่อใชในการประมาณคาอัตราการ
ระเหยของน้ําบนผิวหนาคอนกรีต (ACI 
302.1R) [2] 

จากรูปท่ี 4 เปนการสรางแผนภูมิเพื่อหา
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการขัดแตงผิวพื้น
คอนกรีต ทําไดโดยทดลองผสมคอนกรีตและ
ทดสอบหาเวลาการกอตัวเร่ิมตน การกอตัว
สุดทายของคอนกรีต 

เนื่องจากสวนผสมคอนกรีตแตละสูตร
แตกตางกัน เชน ชนิดปูนซีเมนต ปริมาณนํ้า สาร
ลดน้ําและสารหนวงท่ีตางกัน ระยะเวลาการกอ
ตัวยอมไมเทากัน นอกจากนี้ฤดูกาล และสภาพ
อากาศ สงผลใหระยะเวลาการกอตัวคอนกรีต
แตกตางกันได แมวาจะเปนคอนกรีตสูตรผสม
เดียวกันดังปจจัยตางๆ แสดงในตารางท่ี 1 ดังนั้น
การทําแผนภูมิหาระยะเวลาเหมาะสมท่ีจะขัด



 

 

แตงผิวพื้นจะชวยลดปญหาการแตงผิวพื้นได 
ตารางท่ี 1 ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการกอ

ตัวของคอนกรีต 
สภาพอากาศ การกอตัวของคอนกรีต 

- อากาศรอน (ฤดูรอน) 
- ฝนตก (ความช้ืนสูง) 
- อากาศ เ ย็น  ( ตํ่ า กว า 

25°C) 

- คอนกรีตแข็งตัวเร็ว 
- คอนกรีตแข็งตัวชา 
- คอนกรีตแข็งตัวชามาก 

การเยิ้มน้ํา (Bleeding) สําหรับคอนกรีต
งานพ้ืน  ในประเทศไทยซ่ึงถือวา มีสภาพ
ภูมิอากาศคอนขางรอน จําเปนตองเลือกใช
สวนผสมคอนกรีตท่ีมีปริมาณนํ้าเยิ้มประมาณ 
1 - 3 % ข้ึนอยูกับพื้นท่ีเทคอนกรีตนั้นๆ  
In-Door หรือ Out-Door ถาเปนพื้นท่ีเท
คอนกรีต Out-Door แลวเลือกใชคอนกรีตท่ีมี
ปริมาณน้ําเยิ้มตํ่าๆ เม่ือพื้นผิวคอนกรีตเจอ
แสงแดดและแรงลม ส่ิงแรกจะเกิดกอนคือ 
การแตกราวแบบ Plastic Shrinkage เพราะ
อัตราการระเหยของน้ําท่ีผิวมากกวาอัตราการ
เยิ้มน้ําข้ึนมาที่ผิวหนาคอนกรีต ส่ิงท่ีจะตามมา
อีกคือผิวหนาแหงแข็งเปนเปลือก (Crusting) 
ซ่ึงโดยปกติคอนกรีตงานพื้นจะตองแข็งตัวไล
จากดานลางข้ึนบน (Down to Top) แตในกรณี
ดังกลาวจะกลับกันคือไลจากบนลงลาง (Top 
to Down) ทําใหมีโอกาสสรางความเสียหาย
รุนแรงตอพื้นผิวคอนกรีตเม่ือทําการขัดแตง
ผิวหนา โดยไลต้ังแตขัดแตงผิวไมทันทําให
ตองใชน้ําพรมท่ีผิว ทําใหสีของพื้นดางไม

สมํ่าเสมอกัน เกิดฝุน ระดับและความเรียบ
ไมได และหลุดรอนในท่ีสุด การแกไขท่ีดีท่ีสุด
คือการปองกัน โดยตองเร่ิมต้ังแต ผูออกแบบ 
ผู รับเหมา  และผูผลิตคอนกรีต  ตองมีการ
ประชุมวางแผนรวมกัน โดยควรตองมีการทํา 
Mock-Up เพื่อคัดเลือกสวนผสมคอนกรีตและ
วิธีการทํางานท่ีเหมาะสม เชนตองทําระบบ
ผาใบกันลม (Windbreak) (รูปท่ี 7) และเพ่ิม
ความช้ืนสัมพัทธในอากาศโดยพัดลมไอน้ํา 
ท้ังนี้เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําบนผิวหนา
คอนกรีต (Evaporation Rate) ก็สามารถลดการ
เกิดปญหาดังกลาวได  ยังมีวิธีการงายๆ ในการ
สังเกตวาน้ําเยิ้ม (Bleeding) หยุดหรือยัง ถา
ในทางทฤษฎีจะบอกไววา “When Setting 
Start Bleeding is Stop” เม่ือไรท่ีคอนกรีตเร่ิม
แข็งตัว การเยิ้มน้ํา (Bleeding) ก็จะหยุดทันที 
แตในภาคสนามสามารถสังเกตโดยการนําถัง
พลาสติกมาคว่ําบนผิวหนาคอนกรีตท่ีคิดวา
หยุดเยิ้มน้ําแลวประมาณ 5 – 10 นาที แลว
เปดดูถาเห็นวาไมมีน้ําเยิ้มท่ีผิวเกิดข้ึนแลวก็
ตรวจสอบการแข็งตัวของคอนกรีตดวยรอยเทา 
(Footprint) กอนจะเร่ิมลงมือขัดแตงผิวหนา 



 

 

 

รูปท่ี 7 การใช Bull Float ในการปรับความ
เรียบของพื้น 

 
รูปท่ี 8 ข้ันตอนการขัดแบบ Troweling ดวย
ใบพัด 

รูปท่ี 9 เทคนิคในการปรับแตงผิวหนาพืน้โดยใช Power Floating และ Power Troweling [3] 
 



 

 

รูปท่ี 10 การเลือกใบขัดผิวหนาพื้นคอนกรีต

หลักการของการขัดแตงผิวหนาคอนกรีต 

การขัดแตงผิวหนาพื้นจะเร่ิมจากการขัด
แบบ Floating เพื่อกดใหหินจมลงไปขางลาง 
ปรับพื้นให เ รียบและตบผิวหนาคอนกรีต 
ผิวหนาคอนกรีตขณะเร่ิมขัดจะตองไมมีน้ําเยิ้ม
และแข็งตัวระดับหนึ่ง ลําดับข้ันการขัดตอง
สัมพันธกับลําดับการเทคอนกรีต คือ คอนกรีต
ท่ีเทกอนก็จะตองขัดผิวไดกอนเรียงตามลําดับ
การเทคอนกรีต (รูปท่ี 9) เพราะฉะนั้นผูท่ีทํา
หนาท่ีขัดผิวหนาคอนกรีตจําเปนตองรูลําดับ
การเทคอนกรีตดวย 

ลําดับข้ันตอไปคือการขัดแบบ Troweling 
เพื่อใหผิวหนาพื้นมีความแนน และ เรียบ มี
ผิวหนาแกรง ซ่ึงถือเปนข้ันตอนสุดทายของ
การขัดผิวหนาพื้นคอนกรีต โดยท่ีผูขัดจะตอง
ทําการเปล่ียนใบขัดแตงใหถูกตอง (รูปท่ี 9) 
และเอียงใบเล็กนอยในการขัดเท่ียวแรก โดย
ไลลําดับตามแนวการขัด พอเร่ิมขัดเท่ียวท่ีสอง

ก็จะเอียงใบขัดใหทํามุมมากข้ึนประมาณ  
5 – 10 องศา  เพื่อท่ีจะทําใหพื้นผิวมีความ
หนาแนนสูงและเ รียบเนียน  โดยจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จกอน Final Set จากนั้น
จึงทําการบมทันที  สวนใหญจะใช  Curing 
Compound (รูปท่ี 11) 

 

รูปท่ี 11 พื้นท่ีขัดแตงผิวหนาเสร็จตองทําการ
บมทันที  ในภาพบมดวย Curing Compound 
เกิดอะไรขึ้นถาเริ่มขัดแตงผิวหนาชาเกินไป 

อาจเกิดการผิดพลาดในการตวรจสอบ 
Footprint หรือ ความไมพรอมของเคร่ืองมือใน



 

 

การขัดแตงผิวหนาพื้นคอนกรีต ข้ันตอนขัด
แตงท่ีเร่ิมจาก Power Floating ในสวนนี้จะ
เกี่ยวของโดยตรงกับความเรียบแบน (Flatness 
Tolerance) ทําใหพื้นผิวมีปริมาณปูนทราย 
(Mortar) ตํ่ากวาท่ีควร ขอแนะนํากําหนดไว
ประมาณ 3 มม. ซ่ึงจะสัมพันธกับความลึกของ 
Footprint และถาในชวงตนการเทคอนกรีตมี
การเกล่ียคอนกรีต (Screeding) เพื่อใหไดระดับ
ท่ีกําหนดไวไมดีพอ ในข้ันตอนการขัดแบบ 
Floating ก็จะทําไดยากข้ึน และยังสงผลไปยัง
ข้ันตอนถัดไปคือ การขัดแบบ Troweling ซ่ึง
เปนข้ันตอนท่ีทําใหผิวหนาของพื้นมีความ
หนาแนนสูง รวมถึงเรียบเนียน ทนทานตอการ
ขัดสีเม่ือแข็งตัวแลว ถากระบวนการกอนหนา
ไมดีพอ เชนมีปริมาณปูนทราย (Mortar) ท่ีผิว
นอยเกินไปก็จะเห็นรอยหินเปนจุดดําๆ (Black 
Spot) เม่ือมีการใชงานพ้ืนไปซักพักก็อาจเกิด
การกระเทาะของปูนทรายบางๆ ท่ีอยูเหนือเม็ด
หินนั้นๆได (Mortar Flaking) หรือถาขัดผิวไม
ทันแลวใช เวลาในการขัดแตงในข้ันตอน
สุดทายมากจนเกินไปก็จะเกิดรอยไหมดําๆ 
หรือเปนแถบใบพัดเปนหยอมๆ ได (รูปท่ี 12) 

 

รูปท่ี 12 ข้ันตอน Troweling ท่ีชาหรือนาน
เกินไป มีโอกาสสงผลตอสีของพื้นผิวได [4] 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ เห็นไดวาเพียง
เฉพาะข้ันตอนสุดทาย (Finishing) ของงานพื้นก็
มี ข้ันตอนรายละ เ อี ยดมากมาย  ดู ไม ง า ย
เหมือนกับช่ือท่ีเรามักจะใชเปนคําสบประมาท
วา “พื้น...พื้น” เลยใชไหมครับ แตอยางนอย
บทความนี้นามีประโยชนสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ
ทุกฝายเพื่อหันมาใหความสําคัญและสามารถใช
เปนแนวทางในการทํางานหรือควบคุมงานได
เพื่อใหพื้นคอนกรีตท่ีออกแบบมาอยางดี มี
ข้ันตอนการกอสรางและควบคุมการเทคอนกรีต
ท่ีมาตรฐาน สุดทายมีวิธีการขัดแตงผิวหนาท่ี
ถูกตองเทานี้ก็นาจะจบไดสวยแลวนะครับ 
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