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ปญหาพื้นคอนกรีตเปยกชื้น 
โดย ดร.ปณฑ ปานถาวร 
กรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย (สคท.) 
บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด (CPAC) 
 
 ปญหานี้สามารถพบไดทั่วไป มีวิธีปองกันและแกไขที่สามารถทําไดโดยงาย แตทานเชื่อหรือไมวา
ปญหานี้จะพบไดในพื้นภายในอาคารเทานั้น บางทานอาจสงสัยวาปญหานี้มีสาเหตุมาจากอะไรและทําไมจึงไม
เคยเกิดกับพื้นกลางแจงหรือพ้ืนภายนอกอาคาร ผมหวังวาเมื่อทานไดอานบทความนี้แลวจะเขาใจ เมื่อพบปญหานี้
จะสามารถวินิจฉัยสาเหตุไดถูกตอง และนําไปสูการแกไขหรือการปองกันตั้งแตในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อ
ไดมาซึ่งพื้นคอนกรีตที่ปราศจากปญหา ใชงานไดอยางปลอดภัยและสวยงามคงทนตลอดระยะเวลาการใชงาน 
 
 ปญหานี้จะพบไดสวนใหญในชวงฤดูฝนในอาคารโดยเฉพาะอาคารที่เปนโกดังเก็บของ 
(Warehouse) จะไมเกิดขึ้นกับพื้นกลางแจง และมักจะไมพบในฤดูหนาว ในประเทศไทยสามารถเกิดขึ้นไดทุก
ภาค และสามารถเกิดกับพื้นที่เพิ่งเทคอนกรีต และพื้นคอนกรีตที่มีอายุ 1 ปขึ้นไป มีศัพทเฉพาะในวงการคอนกรีต
วา Sweating Slab Syndrome หรือแปลตรงตัววา โรคพื้นเหงื่อออก แตในความเปนจริงคอนกรีตไมมีเหงื่อ
ที่ถูกขับออกมาเหมือนรางกายคนเรา เพียงแตเปนความชื้นที่อยูในบรรยากาศเหนือพ้ืนคอนกรีตหรือเปนความชื้น
ที่สะสมอยูในสวนบนของพื้นคอนกรีตที่เกิดการควบแนน (Condensation) ที่บริเวณผิวคอนกรีตนั่นเอง 
ปรากฏการนี้เรียกอยางเปนทางการวา Dew Point Condensation กรณีแรกในสองกรณีที่สามารถเกิด
ปรากฏการนี้ แตเปนกรณีที่เกิดขึ้นสวนใหญในประเทศเรา คือเกิดจากพื้นคอนกรีตมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิจุด
น้ําคาง (Dew Point Temperature หรือ Td) ของบรรยากาศ อุณหภูมิจุดน้ําคางจะเทากับอุณหภูมิอากาศที่
ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 หากความชื้นสัมพัทธตํ่ากวาอุณหภูมิจุดน้ําคางจะต่ํากวาอุณหภูมิอากาศเล็กนอย 
ตัวอยางเชนในอาคารที่อากาศถายเทไดไมดีอาจมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 90 หากอุณหภูมิภายในอาคารวัดได 
32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจุดน้ําคางจะอยูที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส ดังนั้นพื้นอาจจะเกิด Dew Point 
Condensation เมื่อพ้ืนมีอุณหภูมิตํ่ากวา 30 องศาเซลเซียส 
 เรื่องนี้อาจทําความเขาใจไดโดยงายสําหรับผูที่ตองสวมแวนสายตา ซึ่งผมก็เปนคนหนึ่งและปญหานี้ก็
เกิดขึ้นกับผมเปนประจํา จนผมเรียกมันวา Sweating Lens Syndrome เมื่อขับรถเปนเวลานานแลวเปด
เครื่องปรับอากาศ หรือหลังจากนั่งรถประจําทางปรับอากาศเปนเวลานาน จะทําใหกรอบแวนตาและเลนสมี
อุณหภูมิที่ตํ่า เมื่อลงจากรถและเลนสพบกับอากาศที่รอนและชื้นภายนอก ผมก็จะตองถอดแวนตาออกอยูเสมอ
เพราะมองอะไรไมเห็น เนื่องจากเกิดการควบแนนที่เลนส ตองรอสักครูใหหยดน้ําเล็กๆ นี้ระเหยหายไป จึงจะ
สวมกลับและใชงานไดเปนปกติ ถาตองการเรงใหเร็วขึ้นก็ตองใชปากเปาใสเลนส แตวันไหนมีฝนตกก็ตองรอ
นานขึ้นกวาเลนสจะใสและสามารถใชงานได นี่คือเหตุผลที่ทําใหปญหานี้ไมเกิดกับพื้นภายนอกอาคาร เพราะพื้น
ภายนอกอาคารไมเย็นเหมือนพื้นภายในอาคาร และภายนอกมีการไหลผานหรือการถายเทอากาศดีนั่นเอง เมื่อพบ
ปญหานี้ในพื้นภายในอาคาร โดยเฉพาะในชวงที่อากาศคอนขางชื้นหรือความชื้นสัมพันธสูง (High 
Humidity) ซึ่งเกินกวารอยละ 80 หากเพิ่มการระบายอากาศภายในอาคาร ทําใหอากาศมีการถายเทไดดีขึ้น ก็จะ
ทําใหความชื้นหรือหยดน้ําที่พ้ืนระเหยหายไป ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีปองกันและแกไขปญหาอยางงาย และมีคาใชจายใน
การดําเนินการต่ําที่สุด ปญหานี้จะไมพบหากมีการออกแบบอาคารที่ถูกตองตั้งแตแรก ใหมีชองลมหรือหนาตาง
เพื่อการระบายอากาศที่เพียงพอ หากตองการควบคุมปริมาณฝุนภายในอาคาร โดยจํากัดจาํนวนของชองลมและ
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หนาตาง ก็ควรมีอุปกรณกรองอากาศและพัดลมดูดระบายอากาศที่พอเพียง ซึ่งควรใหวิศวกรเฉพาะทาง 
(HVAC) เปนผูออกแบบให 
 หากทานผูใดกําลังประสบกับปญหานี้ และมีการจราจรในอาคารเปนประจํา ควรคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูใชอาคาร เนื่องจากพื้นที่เปยกจะลื่น ทําใหเสี่ยงตอการลื่นไถล เปนอันตรายตอผูใชอาคารหรือตอสินคาได 
(ในกรณีใชอาคารเปนบริเวณเก็บกองสินคา) ซึ่งควรรีบดําเนินการแกไขดวยการเพิ่มการหมุนเวียน 
(Circulation) ของอากาศ 
 อาคารสองหลังแมเปนอาคารที่มีการระบายอากาศเชนเดียวกัน ต้ังอยูในบริเวณเดียวกันที่มี
สภาพแวดลอมใกลเคียงกัน ก็อาจพบวาอาคารที่มีพ้ืนคอนกรีตขัดมันธรรมดาไมเกิดปญหา แตอาคารที่พ้ืน
คอนกรีตมีการปรับปรุงผิวหนาใหแกรงขึ้นดวย Hardener จะพบปญหา เมื่อทดสอบดวยการลอกชั้นที่เปน 
Hardener ใหเหลือแตผิวคอนกรีตเดิม เมื่อทิ้งเอาไวสักครูหนึ่ง ก็จะพบวาสวนที่เปนผิวคอนกรีตเดิมแหง แต
สวนที่เปนผิวของ Hardener กลับยังเปยกช้ืนเหมือนเดิม (รูปที่ 1) เปนไปไดอยางไร 
 

 
รูปที่ 1 – แสดงพื้นสวนที่ลอก Hardener ออก (มีการตีตาราง) แหงเมื่อทิ้งไว 

 
แตจากการทดสอบโดยวิธีนี้สามารถพิสูจนไดวาคอนกรีตช้ันลางของ Hardener ปกติ แตทานผูอานคิดวาปญหา
อยูที่ผง Hardener หรือคําตอบคือหยดน้ําถูกควบแนนมาจากความชื้นในอากาศ เมื่อพ้ืนที่เย็นกวาสัมผัสกับ
อากาศที่รอนกวาที่ผิวของพื้น เพียงแตช้ัน Hardener มีความทึบน้ําสูงมากและมีกําลังอัด 40–60 MPa จึงไม
ดูดซับน้ําที่ผิวไดดีเทากับพื้นขางลางที่มีความทึบน้ําต่ํากวา และมีกําลังอัดปกติทั่วไป 20–30 MPa บางครั้ง
ปญหานี้ก็เกิดขึ้นไดกับพื้นขัดมันหรือพ้ืนที่เคลือบดวย Epoxy หรือ Polyurethane ที่มีความทึบน้ําสูง 
 บางกรณีการลางทําความสะอาดพื้นก็สามารถกําจัดปญหานี้ได เนื่องดวยคราบน้ํามันจากยานพาหนะที่
ใชขนยายสินคา หรือจากกระบวนการผลิตสินคาในอาคาร หรือยางจากลอรถ Fork-Lift เมื่อสะสมเปนจํานวน
มากที่ผิวหนาของพื้นจะทําใหเปนช้ันฟลมที่มีความทึบน้ําสูง เมื่อเกิดการควบแนนของความชื้นที่ผิวของพื้นก็จะ
ทําใหพ้ืนไมสามารถซึมซับน้ําไดงาย หากในอาคารมีการระบายอากาศที่ไมเพียงพอก็จะทําใหพ้ืนเปยกช้ืนได 
 หรือบางกรณีที่มีการวางสินคาหรือสิ่งของตางๆ ใกลหรือติดกับพื้น   ทําใหการระบายอากาศที่พ้ืนไมดี
พอ ก็ทําใหเกิดปญหาได (รูปที่ 2)  
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รูปที่ 2 – การวางสินคาใกลกับพื้นทําใหการหมุนเวียนของอากาศบริเวณผิวคอนกรีตลดลง 

 
หากพื้นคอนกรีตนี้ไมมีผาพลาสติกกันความชื้นรองอยู และพื้นรองขางลางมีน้ําหรือความชื้นสูง ความชื้นก็จะซึม
ขึ้นมา เมื่อความช้ืนขึ้นมาถึงผิวบนและไมสามารถหนีออกไปได เนื่องจากมีวัสดุหรือสินคาตางๆ ปกคลุมผิวหนา
พ้ืนอยู ความชื้นที่ผิวหนาก็จะมากขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัวละลายเอาเกลือแคลเซียมไฮดรอกไซดที่มีอยูโดยทั่วไปใน
คอนกรีตออกมา หรือในบางพื้นที่ในภาคอีสานที่มีช้ันเกลือและระดับน้ําใตดินสูงทําใหเกลือซึมผานคอนกรีต
ขึ้นมา เมื่อมีคราบเกลืออยูที่ผิวหนาของพื้นคอนกรีต ซึ่งเกลือจะดูดความชื้นโดยธรรมชาติของตัวมันเอง ก็จะทํา
ใหมีความชื้นสะสมที่ผิวคอนกรีตมากขึ้น เมื่อเขาใจไดวาคอนกรีตเปนวัสดุพรุน (Porous) ความชื้นสามารถ
ไหลผานได (ทดสอบไดงายโดยการราดน้ําลงบนพื้นคอนกรีตขัดหยาบ ก็จะเห็นไดวาน้ําซึมผานผิวไดโดยเร็วจน
ไมมีน้ําขังใหเห็นบนพื้น) จึงควรมีวัสดุปองกันความชื้นอยูขางลางพื้นคอนกรีต ในกรณีที่เทพื้นคอนกรีตในชั้นใต
ดินในบริเวณที่มีระดับน้ําใตดิน (Water Table) สูง หรือในกรณีที่อาคารตองมีระบบควบคุมความชื้น เชน 
ระบบปรับอากาศ หรือทําเปนหองเย็น หรือจะมีการปูวัสดุทับพื้นคอนกรีตที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเสียหายได
งายจากความชื้น (Vapor or Moisture Sensitive Coverings) ตามขอแนะนําของ American 
Concrete Institute ดังแผนภูมิการออกแบบพื้น [Fig.3.1 Decision flow chart… ใน ACI 302.1 
Guide for Concrete Floor and Slab Construction] ตัวอยางของวัสดุปูทับเหลานี้ เชน ไม พรม (ทั้ง
แบบเปนผืนหรือเปนแผนติด) ไวนิล (Vinyl) อีพอกซี (Epoxy) โพลียูรีเทน (Polyurethane) เปนตน 
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แผนภูมิการออกแบบพื้น 

 ในอีกกรณีการกลั่นตัวของน้ําที่ผิวคอนกรีตจาก Dew Point Condensation ก็สามารถเกิดขึ้นได
ในอาคารที่มีระบบทําความเย็นและมีอุณหภูมิภายในอาคารคอนขางต่ํา เชนหองเย็น หรือหองที่เปด
เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิตํ่ามาก หากพื้นคอนกรีตนั้นสัมผัสกับพื้นดินขางลางและไมมีวัสดุปองกันความชื้น
ขางลางพื้นคอนกรีต เมื่อนานไปความชื้นจะสะสมอยูในพื้นคอนกรีต หากคอนกรีตมีความชื้นสัมพัทธสูงเกินรอย
ละ 95 และอุณหภูมิอากาศภายในต่ํากวาอุณหภูมิของพื้นคอนกรีตเพียงไมก่ีองศาเซลเซียส ก็จะทําใหเกิด Dew 
Point Condensation 
 
แหลงของความความชื้น 
 การแกปญหาพื้นคอนกรีตเปยกช้ืนควรเริ่มแตการสังเกตปญหาวาความชื้นเกิดขึ้นในชวงใดและเกิดใน
บริเวณกวางมากนอยเพียงใด หากเปนเพียงบางจุด อาจเปนเพราะจุดนั้นเปนมุมอับซึ่งการถายเทอากาศอาจจะต่ํา
เกินไป หากจุดนั้นมีอากาศถายเทดีอาจเปนเพราะน้ําใตพ้ืนคอนกรีตซึมขึ้นมาตามโพรงในคอนกรีตที่เกิดจากการจี้
เขยาที่ไมเพียงพอ หากน้ํามาจากใตพ้ืนก็อาจมีความชื้นใหเห็นไดงายตามรอยตอ (Jointing) หากพื้นเปยกแต
รอยตอแหงแสดงวาความชื้นมาจากขางบนของผิวคอนกรีต (รูปที่ 3) หากไมเกิดจาก Dew Point 
Condensation ความชื้นนี้ก็อาจมาจากแหลงอื่น เชน หยดนํ้าจากเครื่องปรับอากาศ หรือจากหลังคารั่ว เปนตน 
บางครั้งกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารหรือการใชงานของอาคารก็สามารถเปนแหลงผลิตความชื้นได เชน การ
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ทําอาหาร การซักผา การลางอาหาร หรือการใชอาคารเปนสระวายน้ํา อางอาบแชตัว (Jacuzzi) เปนตน การหา
แหลงที่มาของความชื้นไดถูกตองจะทําไดสามารถแกไขปญหาไดโดยงาย 
 

 
รูปที่ 3 – ความชื้นปรากฏเปนหยอมบนพื้นคอนกรีต แตรอยตอที่เปนแนวยาวทางขวาแหง 

 
วิธีการวัดความชื้นในพื้นคอนกรีต  
 วิธีการหาความชื้นในพื้นคอนกรีตมีมากมายหลายวิธี โดยวิธีตางๆนั้นถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ
ความพรอมของพื้นกอนการปูวัสดุทับ วิธีตรวจสอบที่งายที่สุดคือการปดทับผิวคอนกรีตดวยแผนพลาสติกและ
เทปกาว (รูปที่ 4) หลังจากทิ้งเอาไวเปนเวลา 1-3 วันจึงกลับมาสังเกตผล หากจะใชวิธีตรวจสอบนี้เพื่อยืนยัน
ความพรอมในการปูทับวัสดุ เชนการเคลือบดวย Epoxy ควรกําหนดระยะเวลาในการทิ้งเพื่อรอผลไมนอยกวา
ระยะเวลาที่ Epoxy ตองใชในการบมตัว ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ Epoxy อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของ
อากาศที่อยูเหนือพ้ืน 
 วิธีการที่แมนยํากวาและเปนที่นิยมกวาในตางประเทศและมีมาตราฐานรองรับ (ASTM F 2170) คือ
การเจาะรูที่พ้ืนคอนกรีตใหมีความลึก 1 ใน 3 ของความหนาของพื้น แลวติดตั้งหัววัดความชื้นในรูที่เจาะและปด
ดวยวัสดุที่เปนฉนวนกันความรอน ทิ้งเอาไวเปนเวลา 72 ช่ังโมงแลวจึงอานคาความชื้น  (รูปที่ 5) อนึ่งพื้นที่วัด
แลวมีความชื้นพอเหมาะสําหรับการปูวัสดุปดผิว เมื่อติดตั้งวัสดุปดผิวและมีการใชงานเปนระยะเวลาหนึ่งแลวอาจ
พบวาความชื้นในพื้นคอนกรีตมีปริมาณเพิ่มขึ้นในระดับที่อาจทําใหวัสดุปดผิวเกิดการหลุดรอนได เนื่องจากมี
ความชื้นขึ้นมาจากพื้นขางลางพื้นคอนกรีตและไมมีการติดตั้งวัสดุปองกันความชื้นใตพ้ืนคอนกรีต 
 

 
รูปที่ 4 – การตรวจสอบความชื้นในพื้นคอนกรีตอยางงาย  

(ภาพซาย เกิด Dew Point Condensation ภาพขวา ความชื้นมาจากขางลางของพื้น) 
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รูปที่ 5 – เครื่องวัดความชื้นขนาดจิ๋ว GI (ซาย) เครื่องวัดคามชื้นและจุดน้ําคาง Hanna (ขวา) 

 
มาตรฐานความชื้นในพื้นคอนกรีตที่เหมาะสมกอนติดตั้งวัสดุปดผิว  
 มาตรฐานความชื้นสูงสุดของพื้นคอนกรีตที่ยอมรับไดที่ปลอดภัยในการติดตั้งวัสดุปดผิว (Cover 
Material) ประเภทตางๆ ไดถูกกําหนดขึ้นจากผูเช่ียวชาญในกลุมประเทศแสกนดิเนเวียน และเปนที่ยอมรับใน
ประเทศผูนําดานคอนกรีต เชน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ดังตาราง 6.2 Maximum Value of 
Relative Humidity in Concrete อยางไรก็ตามเพื่อใหคาความชื้นในพื้นคงที่และไมทําใหเกิดความ
เสียหายตอวัสดุปดผิวในภายหลัง ควรออกแบบพื้นตามแผนภูมิการออกแบบตามมาตรฐาน ACI 320.1 
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