
การซอ่มพื �นและผนงัคอนกรตี บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group 

การซ่อมพืน้และผนังคอนกรีต 
        การท าพ้ืนและผนังคอนกรีต มกัจะพบปัญหาการแตกร้าว หลงัจากงานแล้วเสร็จหรือแตกร้าวในภายหลงัท าให้ต้องมีการ

ด าเนินการซ่อมแซม ซ่ึง เราต้องมีความเข้าใจเร่ืองสาเหตขุองการเกิดปัญหาเพ่ือท่ีจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขได้อย่างถกูวิธี 

สาเหตขุองการแตกร้าวของพ้ืนและผนังคอนกรีต 

 การออกแบบไม่ถกูต้อง,ค านึงถึงสภาพหน้างานไม่ครบถ้วน เช่น การให้รายละเอียดการเสริมเหลก็ไม่ถกูต้อง,การค านวณ
ออกแบบไม่ถกูต้อง ,พ้ืนดินข้างล่างไม่แขง็แรงพอ ยบุตวัลงท าให้คอนกรีตเคล่ือนทรดุลงขณะท่ีก าลงัจะแขง็ตวั

 การใช้วสัดท่ีุเป็นส่วนผสมของคอนกรีตไม่มีคุณภาพ เช่น หินมีดินปนปริมาณมาก,ทรายสกปรก,น ้าสกปรก,เหลก็เสริม
คอนกรีตมีสนิมมากเกินไป

 การก่อสร้างท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การผสมไม่เข้ากนัดีของวสัด,ุการขนส่งนานท าให้คอนกรีตสญูเสียคณุสมบติั,

การหล่อคอนกรีตไม่ดี,การถอดค า้ยนัก่อนก าหนด,แบบคอนกรีตไม้โก่งงอ,แบบเคล่ือนท่ีเน่ืองจากไม้ขยายตวั,ตะปูตีแบบ
หลดุ เป็นต้น

 การท าการผสมคอนกรีตไม่ได้สดัส่วนของวสัดท่ีุถกูต้อง หรือการบ่มคอนกรีตไม่เพียงพอ เช่น รอยแตกร้าวลายงาจากการ
บ่นท่ีไม่เพียงพอ หรือใส่ซีเมนตม์ากเกินไป หรือเกิดจากการพองตวัของทรายหรือซีเมนตท่ี์เผาไม่สกุ,รอยแตกร้าวจากการ
หดตวัในขณะท่ีคอนกรีตยงัไม่แขง็ตวั เน่ืองจากคอนกรีตเสียน ้าไปอย่างรวดเรว็ จากการระเหยไปในอากาศหรือถกูพ้ืนดิน
แห้งข้างล่างดดูน ้าไป
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ปัจจยัต่างๆท่ีท าให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีตสามารถสรปุได้ดงัน้ี 

1. วตัถดิุบและสดัส่วนการผสมคอนกรีต อนัได้แก่ วสัดมุวลรวม ปนูซีเมนต ์น ้า น ้ายาผสมคอนกรีต 

 วสัดมุวลรวมได้แก่ หิน ทราย แร่ธาตท่ีุเป็นองคป์ระกอบ รปูร่างลกัษณะของผิวและส่วนคละของวสัดมุวลรวม มีผลต่อการ
ออกแบบส่วนผสม, สมัประสิทธ์ิการน าความร้อน, Drying Shrinkage, Stiffness, Creep และความแขง็แรงของ
คอนกรีต เช่น หินและทรายท่ีมีดินเหนียวปนอยู่ด้วย ดินเหนียว จะหดตัวมากกว่าปูนซีเมนต์จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
คอนกรีตเกิดการแตกร้าว 

 ปูนซีเมนต์โดยทัว่ไปคอนกรีตท่ีใช้ปูนซีเมนต์มากหรือเป็นปูนซีเมนต์ท่ีมีปริมาณซิลิก้าสูงหรือมีความละเอียดสูง เช่น 

ปอรต์แลนด ์ประเภท 3 มีโอกาส ท่ีจะเกิดการแตกร้าวได้มาก 

 น ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการผสมคอนกรีตเพราะถ้าใช้ปริมาณน ้ามากเกินความจ าเป็น ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการ
แตกร้าวได้มาก และยงัท าให้ก าลงัอดัของคอนกรีตต า่ลงด้วย 

 น ้ายาผสมคอนกรีตน ้ายาบางชนิดอาจมีผลท าให้เกิดการแตกร้าวได้ เช่น น ้ายาเร่งการแขง็ตวั แต่น ้ายาบางชนิด กช่็วยลด
การแตกร้าวได้ เช่น น ้ายาหน่วงการก่อตวั 

2. การเทคอนกรีต (Placing)อตัราการเทและสภาพการท างานมีผลต่อการแตกร้าวอย่างแน่นอน ซ่ึงมกัเป็นผลมาจากการ
เย้ิมของคอนกรีต (Bleeding) น ้าท่ีไหลเย้ิมขึน้มาท่ีส่วนบนของคอนกรีต จะท าให้เกิดช่องว่างใต้หิน โดยเฉพาะ ส่วนท่ี
อยู่ลึกๆ ซ่ึงเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดการแตกร้าวภายในได้รวมทัง้การแยกตวัของคอนกรีต อุณหภมิูภายนอก การทรดุตวัไม่
เท่ากนัของพ้ืนล่างหรือส่วนท่ีเป็นแบบรองรบัคอนกรีต กส็ามารถท าให้เกิดการแตกร้าวได้เช่นกนั 

  
3. สภาพการท างานนับเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในขณะท างาน 

–    อุณหภมิู (Temperature) ปกติอตัราการรบัก าลงัได้ของคอนกรีตจะแปรตามอุณหภมิู อย่างไรกต็ามอิทธิพลท่ี
ส าคญัของอุณหภมิูท่ีมีต่อคอนกรีต คือ เม่ือคอนกรีตเยน็ตวัลง จะหดตวั โดยเฉพาะงานคอนกรีตในอากาศร้อน และงาน
คอนกรีตปริมาณมากๆ (Mass Concrete) พ้ืนคอนกรีตท่ีหล่อขณะอากาศเยน็จะเกิดการแตกร้าวน้อยกว่าหล่อขณะ
อากาศร้อน ลกัษณะเช่นน้ีจะเกิดกบังานคอนกรีตส าหรบัโครงสร้างอ่ืนๆ ด้วยเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาน้ี การเทคอนกรีต
ปริมาณมากๆ จึงมกัเทในเวลากลางคืน 

–    การสมัผสักบัสภาพรอบข้าง (Exposure) ลกัษณะอากาศท่ีคอนกรีตสมัผสัมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแตกร้าวของ
คอนกรีต อุณหภมิูและความช้ืนท่ีแตกต่างกนัมากในช่วงวนั เป็นผลท าให้เกิดการรัง้ภายในของคอนกรีตอย่างมาก 

(internal Restraint) เพราะการยืดหดตวัของผิว และส่วนท่ีอยู่ภายในจะไม่เท่ากนัท าให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวได้ 

  
4. การบ่มคอนกรีต (Curing)ความช้ืนในคอนกรีต เป็นส่ิงส าคัญมาก ไม่ว่าก่อนหรือหลงัการบ่ม ส าหรับงานพ้ืน ถ้า

คอนกรีตแห้งเร็วเกินไป อัตราการระเหยของน ้าท่ีผิวหน้าคอนกรีต อาจจะเร็วกว่าอตัราการเย้ิม (Bleeding) เม่ือ
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เหตกุารณ์เช่นน้ีเกิดขึน้ ผิวหน้าของคอนกรีตจะเกิดการหดตวั ท าให้เกิดการแตกร้าวขึน้ การป้องกนัสามารถท าได้โดยท า
ให้แบบหล่อซุ่มน ้าหลีกเล่ียงการเทคอนกรีตในข่วงท่ีมีอุณหภมิูสูง บ่มคอนกรีตในทนัทีท่ีท าได้ พยายามป้องกนัลมและ
แสงแดดขณะเทคอนกรีตเพ่ือไม่ให้น ้าในคอนกรีตระเหยเรว็เกินไป 

  
5. การยึดรัง้ตวั (Restraint)คอนกรีตท่ีถกูยึดรัง้ไว้ ไม่สามารถเคล่ือนตวัได้ไม่ว่าจะเป็นการยึดรัง้จากฐานรากหรือ

โครงสร้างใกล้เคียงกจ็ะท าให้เกิดการแตกร้าวขึน้ได้ การเกิดรอยแตกในแนวด่ิงท่ีฐานก าแพงของอาคารถือเป็นเร่ืองปกติ 

ถ้ารอยแตกนัน้ไม่ขยายต่อถึงด้านบน ดงันัน้จึงมกัพบว่า ก าแพงหรือพ้ืนยาว ท่ีไม่มีการตดั Joint มกัจะเกิดรอยแตกขึน้
เป็นช่วงๆ ได้ส่วนก าแพงท่ีหล่อติดเป็นช้ินเดียวกนักบัโครงสร้าง มีโอกาสท่ีจะแตกร้าวทัง้ในแนวด่ิงและแนวราบ การยืดรัง้
กม็กัจะเกิดขึน้เม่ือมีการทรดุไม่เท่ากนัของโครงสร้าง 
โดยทัว่ไป คอนกรีตท่ีถกูยึดรัง้ไม่ให้หดตวัสงูจะเกิดรอยแตกขึน้มา แต่รอยแตกเหล่าน้ีจะมีลกัษณะ เป็นรอยแคบๆการ
เสริมก าแพงหรือพ้ืนด้วยเหลก็ปริมาณมาๆ ท าให้เกิดรอยแตกราวลกัษณะน้ีมากกว่าการเสริมเหลก็ปริมาณน้อย หรือท่ีมกั
เรียกว่า เหลก็เสริมอุณหภมิู (Temperature Reinforcement) แต่เม่ือรวมความกว้างของรอยแตกแล้วทัง้ 2 

กรณี จะมีความกว้างเท่าๆกนั ท านองเดียวกนั เหลก็ท่ีรบัแรงดึงสงู (High-Yield-point) ท าให้เกิดรอยแตกกระจาย
อยู่ทัว่ไปมากกว่าเหลก็ก่อสร้างทัว่ไป (Structural-Grade-Steel) รอยแตกแคบๆมกัไม่ก่อให้เกิด ปัญหาเพราะ
สงัเกตได้ยากและฝนมีโอกาสซึมผ่านค่อนข้างน้อย 

คอนกรีตท่ีเกิดการยึดรัง้ภายในอาจเกิดขึน้ได้ถ้าเป็นโครงสร้างเดียวกนั แต่ใช้คอนกรีตท่ีมีส่วนผสมต่างกนัเช่นใช้
ปนูซีเมนตไ์ม่เท่ากนั หรือ มีสดัส่วนของหิน-ทราย ท่ีต่างกนั 

จากท่ีกล่าวมาแล้วทัง้หมด เหน็ได้ว่าสาเหตกุารแตกร้าวของคอนกรีตนัน้มีมากมายซ่ึงมกัจะไม่ได้เกิดจากสาเหตใุดสาเหตุ
หน่ึงเพียงอย่างเดียว แต่มกัจะเกิดจากหลายๆ สาเหตพุร้อมกนั 

  
การแตกร้าวของคอนกรีตในต าแหน่งต่างๆ 

 
รปูแบบและวิธีการในการซ่อมพ้ืนและผนังคอนกรีต 

1. ใช้ Epoxy หรือ PU ซ่อมรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต เหมาะส าหรบัรอยแตกร้าวขนาดเลก็ท าได้โดย 

 ตรวจสอบและระบตุ าแหน่งรอยร้าว ท าความสะอาด 

 เจาะรตูามแนวรอยร้าย ทกุๆ 15-30 ซ.ม. 

 ปิดผิวรอยร้าวด้วย Epoxy หรือ PU paste 
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 ติดตัง้ Packer ตามแนวรอยร้าว 

 เตรียม Epoxy หรือ PU ท่ีใช้ในการปัม๊เข้าไปในร่องรอยแตกของคอนกรีต โดยวสัดุท่ีใช้ควรมีคณุสมบติั ดงัน้ี มีความ
หนืดต า่ท าให้สามารถไหลตวัได้ดีในรอยร้าวขนาดเลก็ ,ให้ค่ารบัก าลงัสงู ,ใช้งานได้ทัง้แบบแรงดนัต า่และแรงดนัสูง ,ยึด
เกาะดีเยี่ยม ,รบัก าลงัได้สงู ,ไม่หดตวั (non shrinkage) และ สามารถใช้ได้ในพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนอยู่บ้างเลก็น้อย 

 ใช้ปัม๊ชนิด Diaphragm Pump ปัม๊ Epoxy หรือ PU โดยปัม๊จากล่างขึ้นบน ปัม๊จนครบทุกจุดและมี วสัดุไหลออก
จากร่องรอยท่ีแตก 

 น าเอา packer ออกให้หมด 

 ตกแต่งผิวหน้าให้เรียบร้อย 

 
 

2. ใช้ ปนูเกร้าต ์หรือปนูทรายในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต 

เหมาะส าหรบัการซ่อมคอนกรีตท่ีเกิดปัญหาหลากหลายรูปแบบทัง้ ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตท่ีควบคมุการเทไม่ดีจนเกิดโพรง 
หรือน ้าปนูไหลออกจากแบบ ท าให้เกิดรพูรนุ รโูพรงขนาดใหญ่ ,ใช้ฉาบซ่อมรอยแตกกะเทาะของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือ
ฉาบเกบ็ความเรียบร้อย,เทระหว่างช้ินส่วนหรือรอยต่อต่างๆ ใช้ฉาบปิดทบัรอยร้าวเลก็ๆ น้อยๆ, รวมไปถึงการเทยึดน๊อตเหลก็,เท
รองรบัคานสะพาน,โครงสร้างขนาดใหญ่หรือมีรอยต่อเยอะ เทฐานแบบขนาดใหญ่ ฐานเคร่ืองจกัร เสาตอม่อ ฐานรองรบัทางรถไฟ,เท
อุดรเูพ่ือเสริมความแขง็แรง,เทพ้ืนใหม่ทบัหน้าพ้ืนเดิม  , เป็นต้น โดยสามารถท างานได้ดงัน้ี 

 ตรวจสอบและระบตุ าแหน่งในการเกร้าตซ่์อม 

 เตรียม ปนูเกร้าต ์ ท่ีดี โดยควรมีคณุสมบติั ดงัน้ี มีความเหลว และไหลตวัดี ท าให้เทได้ง่าย,รบัก าลงัแรงอดั แรงดดั และ
การยึดติดสูง,ไม่มีคลอรีนในส่วนผสมอนัจะมีผลต่อการกดักร่อน, มีการคงสภาพรูปทรงท่ีดี,ไม่เกิดการเย้ิม ไม่เป็นพิษ 

และไม่ก่อให้เกิดสนิม 

 ใช้ปัม๊ชนิด Screw Pump ปัม๊  ในการปัม๊ปูนเกร้าต์เข้าไปยงัจุดท่ีต้องการปฏิบติังานเน่ืองจาก Screw Pump ให้
ก าลงัการปัม๊ท่ีต่อเน่ืองและสม า่เสมอ 

 ต้องมีการจดัท าหรือดดัแปลงหวัปืนส าหรบัปัม๊ให้สอดคล้องกบัสภาพหน้างาน 

 ในการปัม๊ควรเลือกทางเข้าและช่องหายใจให้อยู่ตรงข้ามกนัเพ่ือการปัม๊ปนูเกร้าทอ์ย่างต่อเน่ืองและทราบได้ว่าปนูเกร้าท์
เตม็ในจดุท่ีเราท างานแล้ว 



บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group  เครื่องพ่นสกีบัอตุสาหกรรมต่อเรอื 

 

 การผสมปูนเกร้าต์ควรผสมตามข้อแนะน าของโรงงานผู้ผลิต ปูนเกร้าท์ชนิดท่ีมีทรายต้องผสมให้ปูนเกร้าท์เป็นเน้ือ
เดียวกนัหรือ Homogenous เพ่ือให้การเกร้าท์วสัดจุะไหลผ่าน Screw Pump ไหลผ่านสายล าเลียงไปทัง้หมด ไม่
เกิดการแยกตวั 

 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครัง้ก่อนการจบงาน และแต่งเกบ็ผิว 

 

 
ภาพตวัอย่างการใช้เคร่ืองพ่นปนูฉาบ ชนิดสกรปัูม๊ ในการปัม๊ปนูเกร้าต ์

 
 

ฝ่ายขายและการตลาด 

PST Group 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/

