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ระบบงานพืน้ (Flooring System)
ในการก่อสร้าง อาคาร ไม่ว่าจะเป็ นบ้านพักอาศัย หรือ อาคารสาธารณะ อาคารโรงงานต่างๆ ล้วนต้องมีการ
ทาพืน้ ทัง้ สิน้ พืน้ มีหลายประเภท หลายรูปแบบ และหลายวัสดุ ซึ่งมีการรับนา้ หนักและการประกอบที่แตกต่างกันโดย พืน้
เป็ นส่วนที่รบั นา้ หนักของสิ่งของทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในบ้านหรืออาคาร ทัง้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในบ้าน หรือ รับนา้ หนักชัน้ วาง
ตลอดจนสินค้าที่เก็บสต๊อค และรวมถึงนา้ หนักของผูอ้ ยู่อาศัย หรือกรณีมีการใช้รถโฟร์คลิฟท์ภายในอาคาร อาคารจอดรถ
มีการเข้าออกของรถ บางจุดอาจรับนา้ หนักมากถึงร้อยกิโลกรัมต่อตารางเมตร ความมั่นคงแข็งแรง ความสามารถในการ
รับนา้ หนักต่างๆ ได้จึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ลักษณะพืน้ โดยภาพรวม แบ่งได้ ดังนี ้
1.พืน้ บ้านพักอาศัย
2.พืน้ อุตสาหกรรม
ประเภทของพืน้ โดยภาพรวม แบ่งได้ ดังนี ้
1.พืน้ คอนกรีตหล่อในที่ (Cast-in-Place Concrete Slabs)

พืน้ แบบนีจ้ ะทาแบบสาหรับหล่อพืน้ โดยผูกเหล็กเสริมของพืน้ เชื่อมกับเหล็กในคาน แล้วจึงเทพืน้ คอนกรีต
โดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบในการลาเลียงคอนกรีตไปยังพืน้ ที่ท่ีตอ้ งการที่จะเทคอนกรีต และทาการเทคอนกรีตให้เป็ นเนือ้
เดียวกับคานส่วนบน พืน้ ชัน้ สองขึน้ ไปต้องมีการตัง้ คา้ ยันแบบใต้ทอ้ งพืน้ และเทคอนกรีตรอการแข็งตัว อย่างน้อย 14 วัน
จึงถอดแบบ ซึ่ง พืน้ คอนกรีตหล่อในที่มี 2 รูปแบบคือ พืน้ คอนกรีตวางบนคาน และ พืน้ คอนกรีตวางบนดิน พืน้ แบบนี ้ นิยม
ใช้บริเวณพืน้ ห้องนา้ พืน้ ระเบียง พืน้ ดาดฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นพืน้ ที่อาจมีนา้ ขัง เสี่ยงต่อการรั่วซึม
2.พืน้ คอนกรีตสาเร็จรูป (Precast Concrete Slabs)
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แผ่นพืน้ สาเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตเสริมด้วยลวดอัดแรง จากโรงงาน ติดตัง้ โดยการวางบนคาน เสริมเหล็ก
ด้านบนแล้วเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้าง เพราะไม่ตอ้ งทาไม้แบบและไม่ตอ้ งรอ
การเซ็ทตัวของคอนกรีต แผ่นพืน้ สาเร็จรู ปเหมาะกับพืน้ ที่ภายในบ้านและพืน้ ที่ใช้งานที่เป็ นส่วนแห้งต่างๆ เช่น ห้องนอน
ห้องนั่งเล่น ไม่ควรใช้ในพืน้ ที่ภายนอกบ้าน และพืน้ ที่เปี ยก เช่น ระเบียง ห้องนา้ ดาดฟ้า เนื่องจากแผ่นพืน้ สาเร็จมีรอยต่อ
ระหว่างแผ่นมาก และคอนกรีตที่เททับหน้าพืน้ โดยทั่วไปหนาประมาณ 5–7 ซม. เท่านัน้ จึงเสี่ยงต่อการรั่วซึม กรณีมีการ
ฝั ง ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า โ ด ย ก า ร เ จ า ะ พื ้ น อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ พื ้ น แ ต ก ร้ า ว ไ ด้ แ ล ะ เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร รั่ ว ซึ ม
3.แผ่นเหล็กพืน้ โครงสร้าง (Metal Deck)

ระบบแผ่นเหล็กพืน้ โครงสร้าง ใช้กับอาคารโครงสร้างเหล็ก โดยคุณสมบัติของแผ่นเหล็ก จะเป็ นทั้งไม้แบบ
และเหล็กเสริมกาลังของพืน้ แผ่นเหล็ก มีปมนู
ุ่ นขึน้ มาซึ่งปุ่ มนูนนีท้ าหน้าที่ให้แผ่นเหล็กกับคอนกรีตยึดติดกันและสามารถ
ต้านแรงเฉือนที่เกิดขึน้ ตามแนวนอนระหว่างกันได้ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วแผ่นเหล็ก จะทาหน้าที่รบั แรงดึงเหมือนกับเหล็ก
เสริมคอนกรีตทั่วๆไป ประสิทธิภาพของพืน้ แผ่นเหล็กประกอบจะขึน้ อยู่กบั การประสานกันระหว่าง แผ่นเหล็กกับคอนกรีต
การทาผิวพืน้ เพื่อการใช้งาน (Finishing floor)
การทาผิวพืน้ เพื่อการใช้งานหรือ Finishing ก็มีหลายแบบ และควรคานึงถึงประเภทของพืน้ ที่เราทามาตัง้ แต่เริ่มต้นด้ว ย
เช่ น พื ้น เป็ น แบบพื ้น คอนกรีตสาเร็จ รู ป หากท าผิ ว พื ้น จ าพวกพื ้น ผิ ว ไร้รอยต่ อ เช่ น พื ้น คอนกรีตขัดมัน ( Polished
Concrete), พืน้ หินขัด พืน้ กรวดล้าง อาจจะเกิดรอยแตกร้าวที่ผิวคอนกรีตได้ง่ายกว่าพืน้ คอนกรีตหล่อในที่ เนื่องจาก
แผ่นพืน้ สาเร็จรูปแต่ละแผ่นสามารถขยับตัวได้หากมีแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก ดังนัน้ จึงควรปูวสั ดุปพู ืน้ ที่มีรอยต่อ หรือ
มีความยืดหยุ่นตัวพอสมควร เช่น กระเบือ้ งเซรามิคปูพืน้ ,ปูพืน้ ไม้ ทัง้ ไม้จริง ไม้ลามิเนต เป็ นต้น โดยสามารถแยกประเภท
ข อ ง ก า ร ท า ผิ ว พื ้ น ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ โ ด ย ภ า พ ร ว ม ดั ง นี ้
1.ประเภทวัสดุปพู ืน้ สาหรับบ้านพักอาศัย ได้แก่

ไม้จริง : ไม้ท่ีนิยมนามาใช้ทาพืน้ เป็ นไม้เนือ้ แข็ง คือ ไม้เ ต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้สกั เป็ นต้น ใช้งานโดยทา
การเทพืน้ คอนกรีตก่อน จากนัน้ ปูพืน้ ไม้ทบั ไปอีกทีดว้ ยกาวสาหรับงานปูพืน้ เนือ้ ไม้จะให้ผิวสัมผัสที่สบายเท้า สีสนั อบอุ่น ดู
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หรู หราอย่างเป็ นธรรมชาติ เหมาะกับพืน้ ชั้นล่าง , ชั้นบน ไม่เหมาะกับห้องที่เปี ยกชืน้ บ่อย ราคาประมาณ 1,000 –
5,000 บาทต่อ ตร.ม. ขึน้ อยู่กบั ชนิดไม้

ปาร์เกต์ : ปาร์เกต์เป็ นการนาไม้จริงชิน้ เล็กๆมาตัดให้มีขนาดเล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปาร์เกต์จงึ ถูกกว่ าไม้แ ผ่น
เพราะสามารถนาเศษไม้มาผลิตได้ ปาร์เกต์สามารถปูทับพืน้ คอนกรีตโดยการยึดด้วยกาว จึงไม่เหมาะกับพืน้ ที่ชืน้ หรือ
เปี ยกบ่อยๆ ผิวปาร์เกต์เกิดร่องรอยได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังการเคลื่อนย้ายสิ่งของ หากดูแลรักษาอย่างดี ปาร์เกต์นิยม
ขายเป็ นมัด เหมาะกับพืน้ ที่ ชัน้ บน ห้องนอน , ห้องนั่งเล่น , ห้องดูทีวี , ไม่เหมาะกับห้องเปี ยกชืน้ ราคาประมาณ 600 –
2,000 ต่อ ตร.ม. ขึน้ อยู่กบั ชนิดไม้

ลามิเนต : เป็ นวัสดุทดแทนไม้ มีคณ
ุ สมบัติเด่นที่นา้ หนักที่เบา ทนรอยขีดข่วน ปลวกไม่กิน ให้ความสวยงาม
แบบเดียวกับไม้แต่ตน้ ทุนถูกกว่า ติดตั้งได้ง่ายสามารถติดตั้งได้ดว้ ยตนเอง แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานที่มีความเปี ยกชืน้
หากทานา้ หกใส่ควรเช็ดออกทันที ควรระวังช่วงหน้าฝน ไม่ควรเปิ ดหน้าต่างทิง้ ไว้ เพราะหากฝนสาดเข้ามา พืน้ ไม้ลามิเนต
จะชารุดเสียสภาพไปจากเดิม โดยปั จจุบนั มีลามิเนตชนิดกันชืน้ ให้เลือกใช้เพื่ อลดปั ญหาข้างต้นอีกด้วย เหมาะกับพืน้ ที่ ชัน้
บน ห้องนอน , ห้องนั่งเล่น , ห้องดูทีวี , ไม่เหมาะกับห้องเปี ยกชืน้ ราคาประมาณ 300 – 1,500 บาท ต่อ ตร.ม.
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ไวนิล : ไวนิลหรือกระเบือ้ งยาง ได้มีการพัฒนาขึน้ มาก ผิวสัมผัสให้ลวดลายที่สวยงามใกล้เคียงกับธรรมชาติ
สามารถกันนา้ ได้เนื่องจากเป็ นวัสดุยาง (PVC) ติดตัง้ ได้ง่าย ราคาถูก ซ่อมแซมได้ง่ายกว่าลามิเนต ข้อเสียอยู่ท่ีผิวสัมผัสที่
อาจจะไม่ทนทานมากนัก เป็ นรอยขีดได้ง่าย ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั คุณภาพสินค้าแต่ละแบรนด์ เหมาะกับพืน้ ที่ ชัน้ ล่าง ชัน้ บน ไม่
เหมาะกับพืน้ ที่ใช้งานหนัก ราคา ประมาณ 250 – 1,000 บาท ต่อ ตร.ม.

แกรนิโต้ : เป็ นวัสดุปพู ืน้ ที่ได้รบั ความนิยมสูงในปั จจุบนั โดยเฉพาะพืน้ ชัน้ ล่างของบ้าน แกรนิโต้เป็ นการน า
ผงแกรนิตมาอัดขึน้ รูปด้วยกระบวนการความร้อนสูงเพื่อให้หลอมเป็ นเนือ้ เดียวกันทัง้ แผ่น และขัดหน้าขัดขอบ ให้สวยเงา
งาม ปั จจุบันมีขนาดใหญ่ มากขึน้ 30×30, 60×60, 60×120,80×80,100×100 ซ.ม. เหมาะอย่างยิ่งกับการ
นามาใช้รว่ มกับพืน้ ที่ใช้งานหนัก มีการเดินผ่านบ่อยครัง้ แกรนิโต้ให้รูปลักษณ์ท่ีคล้ายกับกระเบือ้ งปูพืน้ แต่ความคงทนและ
รับนา้ หนักได้สงู กว่ามาก ข้อเสียคือ ให้ผิวสัมผัสที่ดแู ข็ง และเย็นเท้า จึงอาจไม่เหมาะกับห้องนอน ห้องสาหรับการพักผ่ อน
เหมาะกับพืน้ ที่ ชั้นบน ชั้นล่าง โดยเฉพาะพืน้ ที่ใช้งานหนัก ทางเดิน , ห้องรับแขก , ห้องครัว ราคาประมาณ 500 –
2,000 บาท ขึน้ อยู่กบั แบรนด์ คุณภาพสินค้า

หินแกรนิ ต หินอ่อน : มีจุดเด่นเรื่องความสวยงาม แข็งแกร่ง ทนต่อรอยขีดข่วนโดยเฉพาะหินแกรนิตให้
ความทนทานมากกว่าหินอ่อน วัสดุหินมักให้ลวดลายที่ดหู รูหราแบบธรรมชาติ อายุการใช้งานยาวนาน สามารถเลือกตัดได้
ตามขนาด ยิ่ ง ขนาดใหญ่ ย่ิ ง มี ราคาสูง มักใช้ใ นบ้า นหรู เหมาะกับ พื ้น ที่ ชั้น ล่า ง พื ้น ภายในบ้า นทั้ง หมด รวมทั้ง ท็ อ ป
เคาน์เตอร์ครัว ห้องนา้ ราคาแบบสั่งตัด ราคา ตร.ม.ละ 1,000 บาทขึน้ ไป แบบเป็ นแผ่น ราคา ตร.ม.ละ 300 บาทขึน้ ไป
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ปูนขัดมัน : เป็ นวัสดุขดั ร่วมเป็ นเนือ้ เดียวกับพืน้ บ้าน ซึ่งได้รบั ความนิยมเพิ่มขึน้ ร่วมกับ บ้านสไตล์ Loft ปูน
ขัดมันควรทาในขั้นตอนเทพืน้ ซีเมนต์ ทาการฉาบขัดมันในช่วงปูนแห้งหมาด ช่างจะใช้ผงปูนซีเมนต์โรยขัดมันด้วยเกรียง
เหล็ก ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้ความช านาญสูง เหมาะกับพื ้ นที่ ชั้นบน ชั้นล่าง ห้องต่างๆรวมทั้งห้องนา้ ราคาขึน้ อยู่กับ
ลักษณะงาน

พรม : พรม นิยมใช้รว่ มกับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องที่ให้ความรูส้ กึ เป็ นส่วนตัว เช่น ห้องดูทีวี ห้องอ่าน
หนังสือ พรมให้ผิวสัมผัสสบายเท้า ติดตั้งง่าย นา้ หนักเบา สามารถเก็บเสียงได้ดี ให้ความรู ส้ กึ อบอุ่น หรู หรา แต่มีปัญหา
เรื่องฝุ่ นและการทาความสะอาดได้ยาก พรมจึงอาจเหมาะกับการใช้งานเฉพาะส่วนมากกว่าใช้งานทัง้ ห้อง เช่น พรมปูรอง
พืน้ โซฟา พรมปูรองพืน้ ใต้เตียง ซึ่งจะช่วยให้หอ้ งดูสวยงาม หรู หรามากขึน้ เหมาะกับพืน้ ที่ ห้องที่มีฝนน้
ุ่ อย , ห้องดูทีวี ,
เลือกใช้เฉพาะจุด ราคาประมาณ 100-1,200 บาทขึน้ อยู่กบั แบรนด์สนิ ค้า

หินขัด : ปั จจุบนั ความนิยมลดน้อยลงไป เนื่องด้วยขาดช่างผูช้ านาญการ จุดเด่นของหินขัดคือความแข็งแรง
ทนทาน สามารถตกแต่งลวดลายและสีสนั ได้ หินขัดทาด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสมร่วมกับ หินเกล็ด สีผสมซีเมนต์ หรือวัสดุ
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อื่ น ๆตามความต้อ งการของลวดลาย ราคาไม่ แ พงนัก มี ข ้อ เสียเรื่อ งรอยแตกร้า ว เนื่ อ งด้ว ยช่ า งขาดทักษะและความ
ชานาญ เหมาะกับพืน้ ที่ ชัน้ ล่าง ราคา ตร.ม. ละ ประมาณ 500 – 700

กระเบือ้ ง : กระเบือ้ งมีราคาไม่สงู มากและมีให้เลือกหลายเกรด ลวดลายหลากลาย เช่น ลวดลายหญ้า ลาย
ก้อนหิน ลายไม้ ปั จจุบนั มีลวดลาย 3 มิติ เสมือนจริงมากขึน้ กระเบือ้ งงมีความทนทาน ทนนา้ ทนไฟ ปลวกไม่กิน ข้อเสีย
คือมีรอยต่อยาแนว ซึ่งอาจให้รอ่ งที่ไม่ละเอียดมากนัก ร่องกว้างกว่าแกรนิโต้ รวมทั้งการปูกระเบือ้ งมักเจอปั ญหาปูไม่เรียบ
ปูไม่ได้แนว ซึ่งเกิดจากกระเบือ้ งเกรดต่าหรือช่างขาดประสบการณ์และความปราณีตเหมาะกับทุกพืน้ ที่ ราคา ตร.ม. ละ
120-150 บาทขึน้ ไป
2. ประเภทวัสดุปพู ืน้ สาหรับพืน้ อุตสาหกรรม ได้แก่

โพลียูรีเทน (Polyurethane) : โพลียรู เี ทน เป็ นวัสดุเคลือบผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานเป็ น พิเศษ
สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ป้องกันการเพาะเชือ้ โรค ทนอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบผัน ทนต่อสารเคมีได้ดี มีทั้ง
ชนิดสามารถทาความหนาได้ทั้ง 500 – 700 ไมครอน เหมาะสาหรับพืน้ ที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งทนสารเคมี ชนิด
ทาความหนา 3-4 มม. เป็ นกันซึมชนิดโพลียูรีเทนสูตรนา้ มีความยืดหยุ่นสูง ไม่จาเป็ นต้องติดตั้งเส้นใยไฟเบอร์ เหมาะ
สาหรับใช้งานดาดฟ้าคอนกรีต และชนิดใช้สาหรับงานหนัก ทาความหนา 6-9 มม. เหมาะสมกับการใช้งานสาหรับพื ้นที่
ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ตอ้ งการพืน้ ผิวชนิดกันลื่น สวยงาม และคงทน โพลียรู เี ทนมีคุณลักษณะพิเศษ คือ ทนทาน
สารเคมี,ยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย,ไม่มีรอยต่อ จึงมีความสะอาดสูง และเหมาะสมในการเคลือบผิวบาง พืน้ ที่เหมาะสม คือ
พืน้ โรงงานอุตสาหกรรม พืน้ ที่เปี ยก และ แห้ง,คลังสินค้า,โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ ยา
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อีพ๊อกซี่ (Epoxy) : อีพ๊อกซี่ เป็ นพลาสติกแบบพอลิเมอร์เธอร์โมเซตติงที่ขนึ ้ รูปจากปฏิกิรยิ าระหว่างอี พอก
ไซด์เรซินกับพอลีอมีน ถูกนามาใช้กบั การเคลือบพืน้ โดยมีหลายชนิด ได้แก่ ชนิดเคลือบผิวบาง ทาความหนา 500-700
ไมครอน,ชนิดอีพ๊อกซี่ปรับระดับตัวเอง ทาความหนา 1-3 มม. และล่าสุดมีชนิด Antistatic เป็ นระบบพืน้ อีพ๊อกซี่ชนิด
ป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่เกิดจากการสัมผัส และเสียดสีทางกล ซึ่งพืน้ อีพ๊อกซี่ชนิดนีจ้ ะถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต ที่อยู่กบั พืน้ ผิวลง
สู่พืน้ ดินหมด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับวัสดุ หรือชิน้ งานที่วางอยู่บนพืน้ อันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เหมาะกับพืน้ ที่
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ตอ้ งการให้เกิดความเสียหายกับชิน้ งาน คุณลักษณะพิเศษ มี
ความสวยงามเงางาม,ติดตั้งง่าย,ทนทานสารเคมี,ไม่มีรอยต่อ ทาความสะอาดง่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีคมุ้ ค่าต่อการใช้งาน
พืน้ ที่เหมาะสม คือ พืน้ ที่โรงงานประกอบรถยนต์,พืน้ โรงงานอิเลคทรอนิกส์,พืน้ ที่โรงงานเสือ้ ผ้า ,พืน้ ศูนย์กระจายสินค้า,
โรงงานบรรจุขวด,โชว์รูม

โพลิ ช คอนกรี ต (Polished Concrete) เป็ นระบบขัดเงาพืน้ ผิ ว คอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็ง แกร่ ง
ให้แก่ผิวคอนกรีต โดยใช้เครื่องขัดหน้าคอนกรีตประกอบใบขัดเพชร ขัดลงไปบนพืน้ คอนกรีต เพิ่มความเงางามให้แก่พืน้
คอนกรีตเดิม ดูแลรักษาง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ สามารถทาผิวหน้าได้หลายลักษณะ ขึน้ กับระดับความลึก
ของผิวหน้าที่ขดั และมีการเคลือบสายเคมีเพื่อเพิ่มความเงางามของผิวได้ดว้ ย คุณลักษณะพิเศษ เปลี่ ยนแปลง และฟื ้ นฟู
สภาพผิวคอนกรีตเก่าให้ดูสวยงามยิ่งขึน้ ,ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา,มีความปลอดภัยสูง ไม่ล่นื ,ยืดอายุการใช้
งานของพืน้ ให้ยาวนาน และทนทานต่อการขูดขีด พืน้ ที่เหมาะสม ร้านขายสินค้า ,สานักงาน,คลังสิน ค้า,คอนโดมิ เ นี ย ม
,ศูนย์ขนส่งสินค้า,โรงพิมพ์,ลานจอดรถ,ลานจอดเครื่องบิน,โชว์รูมสินค้า
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ฟลอฮาร์ดเดนเนอร์ (Floor Hardener) ระบบเพิ่มความแข็งแกร่งบนพืน้ ผิวคอนกรีต เป็ นวัสดุ
ผสมเสร็จพร้อมใช้งานโรยผงลงบนคอนกรีตสด ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของผิวคอนกรีต ทนต่อการเสีย ดสีและสึกหรอของ
ผิวคอนกรีต 3-4 เท่าตัว เมื่อเทียบกับพืน้ คอนกรีตธรรมดาทั่วไป มีทงั้ สีธรรมชาติ (ไม่ใส่ส)ี และสีต่างๆ ให้เลือกตามความ
ต้องการ (สีดา้ นไม่เงา) ถ้าต้องการเงาสามารถลงแว๊กซ์ เพิ่มได้ งานขัดผิวคอนกรีตด้วย Floor Hardener เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้แก่พืน้ คอนกรีตที่มีการเทใหม่ สามารถทนต่อการเสียดสี และการสึกหรอของผิวคอนกรีตได้เป็ นอย่างดี
(Mohs Hardness 5-6) คุณลักษณะพิเศษ โรยผง Floor Hardener บนคอนกรีตสดทาไห้ผิวที่ได้มีลกั ษณะ
มัน เพิ่มความแข็งแกร่งบนผิวหน้า และบารุ งรักษาง่าย พืน้ ที่เหมาะสม คือ พืน้ คอนกรีตใหม่,คลังสินค้า,โรงงาน
อุตสาหกรรม,ลานจอดรถ
สาหรับราคาของ ระบบพืน้ อุตสาหกรรม นัน้ ต้องมีการเข้าสารวจประเมินหน้างานของ บริษัท หรือผูร้ บั เหมา
ที่รบั งาน และต้องตกลงกับเจ้าของงานเรื่องความหนาของวัสดุเคลือบ หรือ จานวนขัน้ ตอนของการดาเนินงาน เช่น งาน
Polished Concrete จะให้ดาเนินการขัดกี่ขนั้ ตอน เช่นขัด 5 ขัน้ ตอน หรือ 7 ขัน้ ตอนก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน

