


ท�ำควำมรูจ้กัโครงสร้ำงบ้ำน 

ก่อนตัดสินใจเลือก”

โครงสร้างหลักของบ้านประกอบไปด้วย 
5 ส่วนส�าคัญ คือ ปูนโครงสร้าง เหล็ก
เสริมคอนกรีต อิฐ โครงสร้างหลังคา 
และท่อ ก่อนสร้างบ้าน เราควรรู้ค่าวัสดุ
ของโครงสร้างบ้านที่เราจ่ายไปนั้นได้
มาตรฐานคุ้มค่าที่เราจ่ายไปหรือไม่





ปูนโครงสร้ำง หรือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความเหมาะสมส�าหรับงานโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้น และ
ฐานราก เป็นต้น

การเลือกใช้ปูนจึงมีความส�าคัญยิ่งโดยควรเลือกชนิดปูนให้เหมาะสมกับลักษณะงานและผลิต
จากผู้ผลิตที่วางใจได้ในด้านคุณภาพที่สูงและสม�่าเสมอ วิธีการตรวจสอบคุณภาพปูนเบื้องต้นคือ 
เมื่อฉีกถุงปูนแล้วให้ลองสังเกตเนื้อปูนในถุงจะต้องเป็นผงละเอียดไม่จับตัวเป็นเม็ดหรือเป็นก้อน
แข็ง 

ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ของถุงปูนที่มีชั้นพลาสติกป้องกันความชื้น ซึ่งจะช่วยห่อหุ้มเนื้อปูน
ให้มีอายุการกองเก็บรักษาที่นานมากขึ้นประมาณ 2-3 เดือนส�าหรับหน้าแล้ง และ 1-2 เดือน
ส�าหรับหน้าฝน จึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพปูนในถุงจะสดใหม่อยู่เสมอและโครงสร้างคอนกรีต
ที่ได้จะมีความแข็งแรงและปลอดภัย



เหล็ก

ที่ใช้ในการก่อสร้างเสา-คานของบ้าน โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันคือ เหล็กเส้นกลม 
และเหลก็ข้ออ้อย การจะตรวจสอบหรอืทราบว่าเหล็กเส้นทัง้สองประเภทนัน้มคุีณภาพทีไ่ด้มาตรฐาน 
หรือไม่ ท�าได้ง่ายโดยอาศัยการสังเกตจาก “ป้ายรายละเอียดเหล็ก” ซึ่งจะถูกติดมากับมัด
ของเหล็กเส้น ซึ่งบนป้ายดังกล่าวจะแสดงรายละเอียดของ อาทิ บริษัทผู้ผลิต ประเภทสินค้า  
ชั้นคุณภาพ ขนาด ความยาว วัน/เวลาที่ผลิต และที่ส�าคัญคือ เครื่องหมายและเลขที่ มอก. 
หากป้ายรายละเอียดเหล็กหาย ก็สามารถตรวจสอบที่ตัวเหล็กเส้นว่าต้องมีเครื่องหมาย มอก.  
เป็นระยะๆ ในเนื้อเหล็กเช่นกัน



อิฐ

ที่ดีควรมีรูปร่างและขนาดสม�่าเสมอ เพื่อให้การก่อผนังท�าได้อย่างสะดวกไม่โย้เอียง แต่ในกรณี
ของอิฐมอญ การที่จะตรวจสอบรูปร่างและขนาดของอิฐมอญก่อนซื้อมาใช้งานคงเป็นเรื่องยาก 
“อิฐมวลเบา” เป็นวัสดุก่อที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แทนอิฐมอญ อิฐมวลเบามีรูปร่างและขนาด
สม�่าเสมอ มีน�้าหนักเบา มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานรองรับตาม มอก. อิฐมวลเบา จึงเป็น
ทางเลือกที่ดีในการควบคุมคุณภาพของงานโครงสร้างของอาคาร



โครงหลังคำ

ควรเลือกเหล็กรูปพรรณที่มีสัญลักษณ์ มอก. เพราะจะเป็นเหล็กที่มีรูปร่างและน�้าหนักที่ตรงตาม
มาตรฐาน หรืออาจเลือกใช้โครงหลังคาส�าเร็จรูป ซึ่งมีข้อได้เปรียบในแง่ที่ว่า มีน�้าหนักเบากว่า
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มีมาตรฐานในการผลิตท�าให้ง่ายต่อการติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา
รวมไปถึงระบบระบายความร้อนหลังคา ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในการก่อสร้างที่พักอาศัยใน
ปัจจุบัน



ระบบท่อ

ที่ควรเลือกมาใช้ท�าท่อน�้าดีและท่อน�้าเสียของบ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของบ้าน ควร
เลือกท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ เพราะเมื่อระบบท่อเกิดปัญหารั่วซึมจะท�าให้ระบบอื่นๆ ของบ้านมี
ปัญหาตามมาในทันที นอกจากการเลือกท่อพีวีซีที่ได้มาตรฐานแล้ว การเลือกข้อต่อก็มีความ
ส�าคัญเช่นเดียวกัน ควรเลือกที่มีมาตรฐานรองรับเช่นเดียวกันกับท่อเพราะจะต้องสวนกันได้อย่าง
พอดีไม่เกิดช่องว่างระหว่างท่อและข้อต่อเป็นอันขาด เพราะนั่นอาจจะท�าให้ท่านต้องเสียเงินค่า
ซ่อมแซมบ้านเพิ่มขึ้นในภายหลังอย่าง แน่นอน 



1. เลือกช่วงเวลาเช้าในการเทพื้นคอนกรีต 
เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีอากาศยังไม่ร้อนมากนัก 
หลีกเล่ียงการเทพื้นคอนกรีตในช่วงเวลาบ่าย
หรือในขณะที่มีอากาศร้อนจัด 

2. ก่อนท�าการเทพื้นคอนกรีตควรราดน�้าให้
กับวัสดุที่ใช้เป็นไม้แบบให้เปียก (แต่อย่าให้
น�้าขังในไม้แบบ) เพื่อไม่ให้ไม้แบบดูดน�้าจาก
คอนกรีตหลังจากการเท 

3. หลังจากพื้นคอนกรีตก่อตัวต้องท�าการบ่ม
คอนกรีต โดยเลือกใช้วิธีการตามความเหมาะ
สมอาทิเช่น สเปรย์น�้า ขังน�้า ใช้พลาสติกหรือ
กระสอบเปียกน�้า คลุมผิวพื้นคอนกรีตโดยควร
บ่มคอนกรีตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน 

“ปัญหำพื้น-ผนังคอนกรีตแตกลำยงำ ไม่อันตรำยแต่ไม่น่ำดู”

ปัญหาพื้นคอนกรีต-ถนนแตกร้าวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage Crack) มีสาเหตุมาจากคอนกรีตสูญเสียน�้าเร็วเกินไปในช่วงคอนกรีต 
เริ่มก่อตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 1/2 - 6 ชั่วโมง ภายหลังจากการเทคอนกรีตลงในไม้แบบ สาเหตุที่ส�าคัญของการสูญเสียน�้าเร็วเกินไป 

ก็คือปัญหาเรื่องความร้อน การหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว มีวิธีการหลายๆ อย่างที่ควรปฏิบัติดังนี้



ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวหรือผนังคอนกรีตแตกลายงาแม้จะเป็นปัญหาท่ีไม่อันตรายสามารถแก้ไขได้แต่การแก้ไขให้พ้ืนหรือผนังสวยงาม
เรียบร้อยจนเป็นแผ่นเดียวกันท�าได้ยากมาก ในบางครั้งอาจถึงขั้นต้องทุบพื้นหรือสกัดปูนฉาบออกผนังเพื่อฉาบใหม่ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

คือพยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแตกร้าวหรือให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ต้ังแต่เริ่มต้นงานก่อสร้าง



   พาคุณไปชมสถาปัตยกรรมรอบโลกที่โดดเด่นด้วยงานโครงสร้าง หรืองานระบบ ที่ส�าคัญยิ่งเต็มไปด้วยฟังก์ชั่นที่น่าทึ่ง

หอสมุดแห่ง University of Guiana 
ปร ะ เ ทศฝรั่ ง เ ศสที่ ถู กล ้ อมด ้ วย
โครงสร้างระแนงไม้สุดเก๋ นัยว่าเป็นการ
สร้างลูกเล่นให้อาคารและเหมือนเพิ่ม
พื้นที่ ใช้งานได้อีกสเต็ปออกแบบโดย  
rh + architecture

มองจากภายนอกเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยกล่อง
ไมข้นาดใหญ่ 

อาคารสองหลังที่แตกต่างกันอย่างสิ้น
เชิง ออกแบบโดยบริษัท DSDHA ใน
ประเทศอังกฤษ อาคารหลังแรกนั้นเป็น 
กึ่ง City Hall ที่มีทั้งคาเฟ่และสิ่งอ�านวน
ความสะดวก ส่วนอาคารหลังที่สองซึ่ง
เป็นไม้นั้นใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พักผ่อน

อาคารแรกทางด้านหลังคือ Parkside Pavilion 
ส่วนอาคารที่สองด้านหน้าคือ Blossom 
Square  

หลังก่อสร้างมาร่วม 10 ปี Cultural 
Institution ที่ปานามา ซ่ึงออกแบบ
โดย Frank Gehry สถาปนิกชาว
แคนาดาก็ เป ิด ให ้ประชาชน เข ้ า ใช ้
บริการแล้ว เรียกว่าสะดุดตากันทั้ง
โครงสร ้างและสีสันของตัวอาคาร
กันเลยทีเดียว

สีของหลังคาแสดงถึงความหลากหลายและ
ความสดใสของวัฒนธรรมในประเทศแถบ 
Tropical 



PLaT architects จากประเทศจีน ก�าลังท�า 
โปรเจ็ค Lotus Hotel โรงแรมกลางทะเลทราย 
ที่ไม่ได้มีดีแค่สวยเก๋ แต่เน้นการใช้โครงสร้าง
และวัสดุที่ทนทานต่อการก่อสร้าง และเหมาะ
สมกับสภาพภูมิอากาศด้วย

ภาพรวมของโรงแรมที่ราวกับโอเอซิสสีขาว 

งานปรับปรุงออฟฟิศในเนเธอแลนด์ โดย
บริษัท Ector Hoogstad Architecten (EHA) 
ท่ีเลือกจะใช้วัสดุและโครงสร้างเดิมทั้งหมด 
แทนการรื้อถอนทิ้งแล้วใช้ของใหม่

ปรับแปลนใหม่ด้วยการเว้นพื้นที่ตรงกลางท�าเป็นมุม
พกัผ่อนด้วยม้านัง่ไม้และภาพปริน๊ท์เลยีนแบบสนามหญ้า

Kook Restaurant & Pizzeria ในกรุงโรม
อิตาลี ที่มาแบบโมเดิร์นลอฟต์ด้วยงานโครง 
สร้างเปลือยโชว์ฝ้าและงานระบบออกแบบ
โดย Noses Architects

ผสมผสานกลิ่นอายสนุกๆ เช่น กระเบื้องเขียนลาย
แบบโบราณ หรือแชนเดเลียคริสตัล

NYLO Hotel สาขาเท็กซัส ที่มาในสไตล ์
ลอฟต์กึ่งหรูหรา ด้วยการโชว์พื้นผิววัสด ุ
โครงสร้างและงานระบบต่างๆ ในขณะเดียว 
กันก็เสริมเฟอร์นิเจอร์โทนสีครีม ทอง และ
ส้ม เข้าไปด้วย

เก็บงานระบบในท่อสีเงินยาวขนานไปกับเพดาน

American Street Showroom คือช็อปเก๋ๆ
ที่ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งรวบรวม
โปรดักท์เอาไว้มากมาย การตกแต่งจึงเน้น
สไตล์ลอฟต์เพดานสูง โชว์เสาและคาน พร้อม
งานระบบที่สวยเท่ไม่แพ้ของในร้านเลย

เสาคอนกรีตรับน�้าหนักของโครงสร้างอาคารทั้งหมด  

Eastern Market ทีดี่ทรอยแห่งนีน้บัเป็นตลาดท่ี
เก่าแก่อกีทีห่นึง่ หลังปล่อยทรดุโทรมมานานก็
ถึงเวลาปรบปรงุ โดย Ron Blunt Architectural 
คอืบรษิทัทีเ่ข้ามาดแูลแน่นอนว่ายังคงโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรมแบบอนิดัสเทรยีลเอาไว้ 

เส้นสายของฝ้าเพดานแบบเปิดโล่งทีท่ัง้ดยูุง่เหยงิแต่กเ็ป็น
ระเบยีบ เช่นเดยีวกบัความจอแจของคนเดนิตลาดเบ้ืองล่าง 

ขอบคุณข้อมูลจาก 1. www.designboom.com 2. www.americanstreetshowroom.com 3. www.archiscene.net 4. www.contemporist.com 5. www.contemporist.com 
6. www.archdaily.com 7. www.ectorhoogstad.com 8. www.dsdha.co.uk 9. www.rhplus-architecture.com 10. www.foga.com



 แม้ว่าคอนกรีตจะมีความแข็งแรงทนทาน
ในการรับแรงกด แต่ก็ขาดความยืดหยุ่นในการ 
รับแรงดึงเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
รับแรงดึงของคอนกรีตจึงมีการคิดค ้นน�า
เหล็กเส้น มาเสริมในเนื้อคอนกรีต โดยเรียก
ว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล. จากการ
คิดค้นดังกล่าวท�าให้สถาปนิกมีอิสระในการ
ออกแบบอาคารที่มีช่วงเสากว้าง มากกว่าการ
ใช้คานไม้ สามารถเจาะช่องเปิดได้กว้างมาก
ขึ้นกว่าเดิมโดยไม่จ�าเป็นต้องมีเสามาขั้นกลาง 
ระหว่างช่องเปิด 

เหล็กที่ดี
มีหน้าตาอย่างไร

Material Today

เหล็กดี

เหล็กข้อกลม VS. เหล็กข้ออ้อย

 เหล็กเสริมในคอนกรีตแบ่งง่ายๆ เป็นสอง 
ประเภทคือเหล็กเส้นกลม (Round Bars : RB) 
และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars : DB) 
เหล็กเส้นกลมจะมีขนาดหน้าตัดประมาณ
ตั้งแต่ 6 - 25 มม. ส่วนเหล็กข้ออ้อยจะมีขนาด
หน้าตัดประมาณตั้งแต่ 10 - 32 มม. เหล็กทั้ง
สองประเภทจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันโดย
จะใช้เหล็กข้ออ้อยเป็นหลักเนื่องจากรับแรงได้
ดีกว่า และใช้เหล็กเส้นกลมขนาดหน้าตัดเล็ก
กว่าเป็นเหล็กปลอกรัดรอบเหล็กข้ออ้อยเป็นระ
ยะๆ สังเกตง่ายๆ คือ

1.  ในเสาแนวตั้งจะใช้เหล็กข้ออ้อยเป็น
เหล็กยืน (ตั้งตลอดแนวเสา) และใช้เหล็กเส้น
กลมเป็นเหล็กปลอกรัดรอบเหล็กยืนเป็นระ
ยะๆ

2.  ในคานแนวนอนจะใช้เหล็กข้ออ้อยเป็น
เหล็กนอน (ยาวตลอดแนวคาน) และใช้เหล็ก
เส้นกลมเป็นเหล็กปลอกรัดรอบเหล็กนอกเป็น
ระยะๆ และเมื่อมาถึงค�าถามที่ว่า 

“เหล็กที่ดี มีคุณภาพจะตรวจสอบได้อย่างไร?”

 เหล็กเส้นก็เปรียบเหมือนกับสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไป คือจะต้องมีป้ายฉลาก
บอกรายละเอียดสินค้าเมื่อมีการผลิตเหล็กเส้น 
ออกจ�าหน่ายผู้ผลิตจะต้องติดป้ายเหล็กเพื่อ
บอกรายละเอียดที่เป็นข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ 

• บริษัทผู้ผลิต  
• ประเภทสินค้า (Type) 
• ชั้นคุณภาพ (Grade) 
• ขนาด (Size) 
• ความยาว (Length) 
• วันเวลาที่ผลิต (Date/Time) 
• เครื่องหมายมอก. 

แต่หากไม่มีป ้ายเหล็กสามารถสังเกตุราย
ละเอียดต่างๆ บนเนื้อเหล็กได้ดังนี้

- ชือ่ผู้ผลิต หรอื ตรายีห้่อ เช่น เอสซจี ีNS 
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เช่น RB9 DB16 
 DB20 
- ชั้นมาตรฐานของเหล็กนั้นๆ เช่น SR24  
 SD40 SD50

* รายละเอียดทั้งสามอย่างต้องปรากฏชัดเจน 



 ส�าหรับใครที่เคยได้ยินค�าบอกเล่าที่ว่า 
“เวลาเลือกเหล็กสร้างบ้านให้ใช้เหล็กเต็ม” 
เหล็กเต็มคืออะไร? เหล็กเต็มก็คือเหล็กที่มี
ขนาดและน�้าหนักถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. 
ส�าหรับเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. บางครั้ง
ก็อาจเรียกกันว่า “เหล็กเบา” หรือ “เหล็ก
ไม่เต็ม” ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพเหล็ก
ให้เบื้องต้นก็ให้สังเกตุหาเครื่องหมาย มอก.  
ก็จะท�าให้เราสามารถมั่นใจได้ ในระดับหนึ่งว่า
เหล็กที่เราเลือกใช้เป็นเหล็กท่ีดีและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

เหล็กเส้นกลม (Round Bars : RB) จะมีขนาดหน้าตัด ประมาณตั้งแต่ 6 – 25 มม.

เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดหน้าตัดประมาณตั้งแต่ 10 - 32 มม.

เหล็กที่ดี
มีหน้าตาอย่างไร

Material Today

เหล็กดี



 โดยปกติแล ้วน�้ าทิ้ งจะไหลออกจาก
ตัวอาคารผ่านท่อน�้าท้ิงลงสู ่ท ่อระบายน�้า
สาธารณะเพราะระดับท่อน�้าทิ้งจะสูงกว่า
ระดับของท่อระบายน�้าสาธารณะแต่เม่ือเกิด
น�้าท่วมระดับน�้าในท่อระบายน�้าสาธารณะ
จะสูงกว่าระดับท่อน�้าทิ้ง ซึ่งจะท�าให้น�้าจาก
ภายนอกไหลย ้อนกลับเข ้ามาในตัวบ ้าน  
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเม่ือเกิด
เหตุการณ์น�้าท่วมในอนาคตจึงจ�าเป็นต้องมี
การติดตั้งระบบป้องกันน�้าไหลย้อนกลับเข้าตัว
บ้านผ่านทางท่อน�้าทิ้ง

 “ระบบป้องกันน�้าไหลย้อน” เป็นระบบ
ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น�้าไหลย้อน

กลับเข้ามาในตัวบ้านผ่านทางท่อน�้าทิ้ง (หรือ
ท่อประปา) ซึ่งจะใช้ได้ในกรณีที่เราสามารถ
ป้องกันไม่ให้น�้าไหลเข้ามาในตัวบ้านผ่านทาง 
อื่นๆ ได้ เช่น ประตูหรือรอยต่อระหว่างพื้นกับ
ผนัง เป็นต้น

 หลักการท�างานของระบบป้องกันน�้าไหล
ย้อนจึงมีหลักการเพ่ือป้องกันน�้าท ่วมจาก
ภายนอกไหลย้อนกลับเข ้ามาในบ้านผ่าน 
ระบบท่อน�้าทิ้งเมื่อระดับน�้าภายนอกสูงกว่า
ระดับพื้นภายในบ้านและกักเก็บเก็บน�้าเสีย  

ที่ใช้ภายในบ้านไว้ที่บ่อพักก่อนสูบน�้าเสียออก
จากบ่อพักน�้าเสียด้วยเครื่องสูบน�้า

 ขนาดของระบบป้องกันน�้าไหลย ้อน  
จะมีขนาดแตกต ่างกันไปตามขนาดและ
ปริมาณการใช้น�้าในแต่ละบ้าน ตัวอย่างเช่น 
บ้านขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้าควรสร้าง 
บ่อพักน�้าเสียให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 50 x  
50 ซม. (กว้าง x ยาว x ลึก) เพื่อเป็นจุดพัก 
น�้าเสียที่ไหลออกมาจากตัวบ้าน โดยให้มีพื้นที่
เพียงพอส�าหรับการติดตั้งเครื่องสูบน�้า หรือปั๊ม
ไดโว่** ที่มีขนาดท่อสูบน�้าเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1.5 นิ้ว เพื่อต่อท่อ PVC หรือสาย
ยางเพื่อสูบออกไปภายนอกอาคารหรือนอกรั้ว



 ท�าการติดตั้งวาล์วน�้า (ประตูน�้าหรือ
วาล์วปีกผีเสื้อขนาดประมาณ 6 นิ้ว) หรือใช้
วิธีติดตั้งชุดท่อสั้นฝาปิดหน้าจานให้กับท่อ
น�้าทิ้งที่จะระบายน�้าจากบ่อพักน�้าเสียออกไป
ยังท่อระบายน�้าสาธารณะเพื่อปิดในกรณีท่ี 
ระดับน�้าภายนอกสูงกว่าภายในและเปิดเม่ือ
ระดับน�้าภายในสูงกว ่าภายนอกหลังจาก
ท�าการติดตั้งระบบป้องกันน�้าไหลย้อนเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วควรหมั่นท�าการทดสอบระบบ
ดังกล่าวด้วยการทดสอบปิดวาล์วน�้าเพื่อขัง
น�้าเสียไว ้ในบ่อพักเพื่อทดสอบการท�างาน
ของเครื่องสูบน�้าหรือปั ๊มไดโว ่เป ็นระยะๆ   
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 



 คนอยากมีบ้านหลายคนอาจมีค�าถามว่า
ท�าไมกระเบื้องมุงหลังคา Excella มีความแตก
ต่างอย่างไรกับกระเบื้องหลังคาท่ัวไปและอีก
หลายๆ คนคงก�าลังตัดสินใจอยู่ว่าคุ้มไหมถ้า
จะเลือกใช้กระเบื้องหลังคา Excella? กระเบื้อง
หลังคา Excella เป็นกระเบื้องหลังคาที่เรียกกัน
ว่า กระเบ้ืองหลงัคาเซรามคิ ซ่ึงกระเบือ้งหลงัคา
เซรามิคมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระเบื้อง
หลั งคาธรรมดาโดยสามารถรับน�้ าหนัก 
แรงกดได้มากกว่า 200 กก./ตร.ซม. ซึ่งมากกว่า
กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตแบบธรรมดาซึ่งรับ
น�้าหนักได้ประมาณ 150 กก./ตร.ซม. ท�าไมจึง
เป็นเช่นนั้น?

กระเบื้องหลังคาเซรามิคมีคุณสมบัติแตกต่างจากกระเบื้องหลังคา (คอนกรีต) ทั่วไปอย่างไร 

 สาเหตุท่ีกระเบ้ืองเซรามิคสามารถรับน�้าหนักได้มากกว่าหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบ
ธรรมดาก็เพราะว่าหลังคากระเบื้องเซรามิคถูกผลิตด้วยกระบวนการแบบพิเศษที่เรียกกันว่า  
Dry Pressing Process ซึ่งเป็นการขึ้นรูปแบบแห้งท�าให้ได้กระเบื้องที่มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุก
แผ่นช่วยป้องกันรั่วได้มั่นใจยิ่งขึ้นมีขนาดบางและน�้าหนักเบากว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตแต่
แข็งแรงทนทาน 

 โดยกระเบื้องเซรามิคที่ถูกผลิตด้วยกระบวนการดังกล่าวมีน�้าหนักเฉล่ียต่อแผ่นเบากว่า
กระเบื้องคอนกรีตถึงแผ่นละเกือบ 1 กก. โดยหลังคา Excella จะมีน�้าหนักโดยประมาณ  
3.5 กก./แผ่น ส่วนกระเบื้องคอนกรีตส่วนใหญ่แต่ละแผ่นหนักประมาณ 4.3 กก.



 ดงัน้ันเมือ่หลังคามนี�า้หนกัทีเ่บาลง เรากส็ามารถประหยดัค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของโครงสร้างลงได้เช่นกัน กระบวนการผลิตแบบ Dry Pressing 
Process ที่ใช้ในการผลิตกระเบื้องเซรามิคเอสซีจี Excella มีที่มา
จากการร่วมมือกันพัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านกระเบื้องเซรามิค  
(COTTO) และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระเบื้องมุงหลังคา (CPAC Monier) 

 ในกระบวนการผลิตมีการน�าเทคนิคการท�าพื้นผิวและสีของ
กระเบื้องเซรามิคปูพ้ืนหรือบุผนังมาประยุกต์ใช้กับการท�าผิวและสีของ

กระเบื้องหลังคาเซรามิคมีคุณสมบัติแตกต่างจากกระเบื้องหลังคา (คอนกรีต) ทั่วไปอย่างไร 

กระเบือ้งมงุหลังคา เพือ่ให้กระเบือ้งมงุหลังคามพีืน้ผวิทีอ่ดัแน่นไม่มรีพูรนุ 
แบบกระเบื้องคอนกรีตจึงไม่เก็บฝุ่นในเนื้อกระเบื้อง เมื่อฝนตกฝุ่นก็จะ
ถูกชะล้างออกจึงท�าให้หลังคาดูใหม่สดใสอยู่เสมอ 

 โดยกระบวนการผลิตแบบ Dry Pressing Process นี้ ท�าให้ได้
กระเบื้องหลังคาที่ได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น จึงช่วยป้องกันรั่วได้มั่นใจ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งมีคุณภาพที่สูงกว่ากระเบื้องมุงหลังคาทั่วไปและมีความ
สวยงามแบบกระเบื้องเซรามิค



 ปัญหาต่อเนื่องท่ีมักพบได้บ่อยหลังจาก
เกิดปัญหาโครงสร้างบ้านทรุดตัว ก็คือ ปัญหา
ท่อน�้าแตกร้าวหรือท่อน�้ารั่วซึมบริเวณข้อต่อ 
เพราะเมื่อมีการขยับตัวของโครงสร้างท่อ
ประปาซึ่งประกอบไปด้วยท่อพีวีซีและข้อต่อ
มักจะเกิดการขยับตัวหรือคลายตัวจนเกิดการ
รั่วซึมหรืออาจถูกกดทับจนแตกร้าว 

 หากท่อดังกล่าวเป็นท่อน�้าทิ้งเม่ือน�้าเสีย
ไม่สามารถระบายได้อย่างปกติก็จะส่งกลิ่น
เหม็นย้อนกลับมาทางรูระบายต่างๆ อาทิเช่น 
รรูะบายน�า้ในอ่างล้างจาน รรูะบายน�า้ทิง้บริเวณ 
พื้นห้องน�้า การซ่อมแซมท่อน�้าแตกอันเนื่องมา
จากโครงสร้างทรุดตัวสามารถท�าได้โดย

“ท่อน�้าแตกร้าว - รั่วซึม
จากโครงสร้างอาคารทรุดตัว 

จะแก้ไขอย่างไร”

1.  เม่ือพบรอยร่ัวซมึของน�า้บนพืน้ (หรอืผนงั) 
ให้ท�าการสกัดผิวพ้ืนด้วยค้อนหรือสว่านไฟฟ้า
แบบเจาะกระแทก ค่อยๆ เจาะตามแนวท่อ 
ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนโครงสร้าง
หากเกรงว่าโครงสร้างข้างเคียงจะได้รับความ
เสียหายสามารถเลือกใช้เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 
ช่วยในการเปิดพื้นผิวแทนแต่การใช้เคร่ืองตัด
ไฟเบอร์จะท�าให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายเป็นจ�านวน
มากท�าให้ยากต่อการควบคุมความสะอาด



2.  เมื่อเปิดพื้นผิวคอนกรีตจนพบจุดที่รั่วซึม 
ให้ตัดต่อท่อพีซีซีส่วนที่เสียหายท้ิงแล้วต่อใหม ่
ในจุดที่ประเมินว่าโครงสร้างบ้านยังเกิดการ
ทรุดตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง การเดินท่อพีวีซีใหม่ 
ก็อาจเกิดปัญหาเช่นเดิมข้ึนได้อีกในอนาคต 
ให้เปลี่ยนไปใช้ท่อพีอี ซึ่งเป็นท่อที่มีความแข็ง
แรงทนทานแต่ความยืดหยุ่นสามารถโค้งงอได้ 
ซ่ึงแม้ว่าโครงสร้างจะเกิดการทรุดตัวท่อพีอีจะ
มีการยืดหยุ่นตัวไม่แตกหักหรือเกิดการคลาย
ตัวบริเวณข้อต่อเหมือนท่อพีวีซี

3.  ทดสอบปล่อยน�้าเข้าท่อประมาณ 2 - 3 วัน 
เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าจุดท่ีท�าการซ่อมแซม
นั้นไม่มีการรั่วซึมออกมาจากนั้นให้ใช ้ปูน
ประเภทที่ใช ้ส�าหรับงานซ่อมแซมอุดฉาบ 
ท�าการฉาบพร้อมตกแต่งผิวให้เรียบร้อยเพื่อ
เป็นการป้องกันกล่ินรบกวนในกรณีที่ระบบท่อ
ระบายน�้าเสียเกิดความผิดปกติควรท�าการติด
ตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่น พีแทรฟ (P-Trap) และถ้วย
ดักกลิ่น



1. พีแทรฟ (P-Trap) เป็นอุปกรณ์ที่ถูก
ออกแบบมาให้มีน�้าขังอยู่ระหว่างสุขภัณฑ์กับ
ท่อน�้าทิ้งเพ่ือใช้เป็นตัวป้องกันกล่ินซึ่งสุขภัณฑ์
บางประเภทจะมีอุปกรณ์ดักกล่ินในตัวแต่หาก
สุขภัณฑ์ตัวใดไม่มีอุปกรณ์ดักกล่ินก็ให้ท�าการ
ติดตั้งพีแทรฟเพื่อป้องกันกลิ่น

2.  ถ้วยดักกล่ินเป็นอุปกรณ์ดักกล่ินย้อน
กลับโดยใช้หลักการเดียวกันกับพีแทรฟแต่
จะติดตั้งอยู ่กับรูระบายน�้าทิ้งบนพื้นห้องน�้า
ในกรณีที่ท�าการซ่อมแซมท่อที่แตกร้าวจาก
ปัญหาโครงสร้างทรุดตัวไปแล้ว แต่กลับปัญหา
เดิมขึ้นอีกในระยะเวลาไม่นานในบางจุดอาจ
พิจารณาใช้วิธีการเดินท่อลอยเฉพาะในจุดที่
เป็นปัญหาบ่อยครั้ง ซึ่งแม้จะไม่สวยงามเท่าที่
ควรแต่ก็จะช่วยให้เราสามารถสังเกตความผิด
ปกติได้ง่าย ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมได้เช่นกัน



  บ้านโครงเหล็กสุดเท่แต่อบอุ่นหลังนี้ เจ้าของคือ ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด้วยความที่อาจารย์ฐิติวุฒิยังพ่วงต�าแหน่งสถาปนิกและลงมือท�างานออกแบบอยู่เสมอ เขา
จึงมีทั้งข้อมูลและวัสดุที่เหลือจากไซต์งานลูกค้าเก็บไว้เป็นจ�านวนมาก ครั้นจะทิ้งก็เสียดาย 
เมื่อมันเพิ่มปริมาณมากขึ้น อาจารย์ฐิ จึงน�าวัสดุเหล่านี้มาใช้ในบ้านของตัวเองในขณะ
เดียวกันเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งก็มีทั้งงานไม้เก่าที่ให้อารมณ์อบอุ่น งานโมเดิร์นที่ใช้งาน
ได้สะดวกเรียกว่าผสมผสานกันได้ลงตัวเลยทีเดียว ลองมาดูกันว่าบ้านโครงสร้างเหล็กหลังนี้ 
มีวัสดุและการตกแต่งอะไรที่น่าสนใจบ้าง

เบื้องหลังงานออกแบบที่เต็มไปด้วย 
วัสดุและโครงสร้างสถาปัตยกรรมอันน่าสนใจ

the structure lines
Behide



 ใครชอบบ้านสไตล์นี้ เราแนะน�าว่าควร
วางแผนการออกแบบตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะการ
โชว์โครงสร้างหรืองานระบบน้ันหากไม่ได ้
แพลนเอาไว้จะต้องมีการรื้อท�าใหม่หรือถ้าท�า
ไม่ดีแทนท่ีจะสวยเท่อาจกลายเป็นดูรกสายตา
ไปได้ ลองหาวัสดุส�าเร็จรูปที่จะช่วยให้ทุกอย่าง
ง่ายขึ้น อาทิ ท่อน�้า บล็อกแก้วหรือคอนกรีต 
โครงสร้างคานเหล็กต่างๆ เพราะบางอย่างที่
เหมือนจะเป็นแค่วัสดุแต่บางครั้งก็ท�าให้กลาย
เป็นของโชว์และใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน  
ที่ส�าคัญอย่าลืมมองหาของที่มีอยู่แล้วเผ่ือน�า
มาประยุกต์ใช้ได้ประหยัดเงินและลดขยะจาก
การก่อสร้างที่ไมจ�าเป็นได้ด้วยนะ

มุมจากภายนอกที่เห็นบ้านได้ทั้งหลังกับงาน
โครงสร้างเหล็กผสมคอนกรีต แต่ยังน่าดู
อยู่ด้วยโลเกชั่นท่านกลางต้นไม้

คานเหล็กแบบตัวอ้อย (I Bean) ที่
เป็นวัสดุหลักของบ้าน

ชานบ้านแบบไทยๆ ที่โดดเด่นด้วยพื้นไม้เก่า
และระแนงเหล็กคอยกันสายตาจากคน
ภายนอก

บล็อกคอนกรีตเจาะช่อง ที่ช่วยระบาย
อากาศทั้งยังท�าให้มีแสงส่องผ่านเข้าออก
บ้านได้



ห้องนอนบริเวณชั้น 2 ยังคงคอนเซ็ปต์โชว์งาน

โครงสร้างด้วยฝ้าเพดานเปิดโล่ง สูงโปร่ง 

พร้อมบานหน้าต่างขนาดใหญ่ที่เพียงแค่รูดม่าน

ก็กลายเป็นห้องนอนส่วนตัวทันที

มุมพักผ่อนอีกหนึ่งมุมที่โชว์วัสดุอันหลากหลาย 
ได้แก่ คานไม้สีเข้ม พื้นไม้เก่าที่เจ้าของบ้านเก็บ
สะสมมานาน ก�าแพงบล็อกคอนกรีตและโถง
บันไดเหล็ก

ห้องน�้าแบบเรียบๆ กับโครงคอนกรีตและ
พื้นกระเบื้องซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ ในพื้นที่เปียก
และท�าความสะอาดได้ง่าย

สวนขนาดย่อมตกแต่งด้วยแผ่น
คอนกรีตที่ท�าเป็นทางเดิน

บันไดเวียนที่ราวกันตกนั้นท�าจากเหล็กพ่นส ี
ส่วนลูกนอบนั้นเป็นแผ่นเหล็กปั๊มกันลื่น

เหล็ก I Beam ไม่ได้เป็นแค่โครงสร้าง แต่ถูก
จับมาใช้ในบริบทใหม่



 “ส่วนผสมคอนกรีต” การเลือกส่วนผสม
เพื่อน�ามาผสมเป็นคอนกรีตมีหลักการดังนี้ 

1.  ปูนซีเมนต ์ ควรเลือกปูนซีเมนต์ที่มี
มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน 
ตัวอย่างเช่น งานโครงสร้างให้เลือกปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 งานก่อ-ฉาบให้เลือก
ปูนเสือซีเมนต์ส�าหรับก่อ ฉาบ เท เท่านั้น 

2.  หิน ให้เลือกใช้หินที่สะอาดไม่เปื้อนดิน
หรือฝุ่นผง มีเหลี่ยมคม ไม่ใช้หินแม่น�้าเพราะ
กลมมนให้การยึดเกาะไม่ดี

3.  ทราย ให้เลือกทรายน�้าจืดที่มีความ
สะอาด ห้ามใช้ทรายน�้าเค็มโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท�าให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิท

4.  น�้า ให้ใช้น�้าที่มีความสะอาดอาจเป็นน�้า
ประปาหรือน�้าบาดาลก็ได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงน�้า
เค็มและน�้าทะเลโดยเด็ดขาด เพราะจะท�าให้
เหล็กเป็นสนิม

คอนกรตีมคีวามส�าคญัมากส�าหรบัการสร้างบ้านในปัจจบุนั กว่าจะได้มาซึง่คอนกรีตท่ีมีความแขง็แรงทนทานมีรายละเอยีดและขัน้ตอนท่ีส�าคัญๆ ดงัต่อไปน้ี



 “การผสมคอนกรีต” ในปัจจุบันแม้ว่าเรา
มักจะเลือกใช้วิธีการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจาก
โรงงานผสมคอนกรีต ซึ่งมีมาตรฐานในการ
ผสมคอนกรีตแต่ในบางครั้งก็อาจจ�าเป็นต้อง
ท�าการผสมเองด้วยมือหรือโม่ผสมคอนกรีต

1.  การผสมคอนกรีตด้วยมือ ให้ผสมปูนกับ
ทรายให้เข้ากัน ผสมหิน จากนั้นจึงเติมน�้าแล้ว
คลุกให ้เข ้ากันและต้องใช ้ให ้หมดภายใน  
30 นาที คอนกรีตที่ได้จากการผสมด้วยมือมัก
จะมีคุณภาพไม่สม�่าเสมอจึงไม่เหมาะที่จะ 
น�าไปใช้กับงานโครงสร้างขนาดกลางและ 
ขนาดใหญ่ 

2.  การผสมคอนกรีตด้วยโม่ขนาดเล็ก ให้
เปิดโม่ ใส่หิน ทราย ปูน น�้า เป็นล�าดับ ตาม
อัตราส่วนที่ระบุไว้ที่ข้างถุงปูน ถ้าต้องการผสม
น�้ายาคอนกรีต ให้น�าน�้ายาคอนกรีตผสมลงใน
น�้าก่อนจึงค่อยน�าไปเทลงในโม่ คุณภาพของ
คอนกรีตท่ีได้จากการผสมด้วยโม่จะดีกว่าการ
ผสมด้วยมือสามารถใช้กับงานโครงสร้างได้ 
แต่ก็ต้องรีบใช้ให้หมดภายใน 30 นาทีเช่นกัน



 “การเทคอนกรตี” ท่ีถูกวิธีควรเทคอนกรีต 
ในแนวดิ่งให้ใกล้กับจุดที่ต้องการเทมากที่สุด 
โดยไม่ควรเทสูงจากพื้นเกิน 1.5 เมตร และไม่
ควรท�าให้ คอนกรีตไหลในแนวราบเพราะจะท�า 
ให้หินแยกตัวออกจากเน้ือคอนกรีตซึ่งเป็น
สาเหตุท�าให้คอนกรตีในจุดทีไ่ม่มหีนิไม่มีความ 
แข็งแรงเท่าที่ควร “การอัดแน่นคอนกรีต” คือ
การไล่ฟองอากาศออกจากเน้ือคอนกรีตเพื่อ
ให้เนื้อคอนกรีตแน่นหนามากขึ้น การอัดแน่น
คอนกรีตด้วยวิธีการใช้เหล็กกระทุ้งหรือใช้
ค้อนเคาะที่ข้างไม้แบบหากไม่มีความช�านาญ
หรือไม่ถูกวิธีจะท�าให้หินแยกตัวลงไปกองอยู่ที่
บริเวณด้านล่างของไม้แบบ ซึ่งท�าให้คอนกรีต
ด้านบนมีความแข็งแรงลดลงดังน้ันการอัด

แน่นคอนกรีตที่ดีที่สุด คือ การใช้เครื่องจี้เขย่า
คอนกรีตซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการอัดแน่น
คอนกรีตด้วยมือ

 “การแต่งผิวหน้าคอนกรีต” ท�าเพื่อปรับ
ผิวคอนกรีตให ้เหมาะสมกับงานหลังจาก
คอนกรีตก่อตัวแล้ว การแต่งผิวควรทิ้งเวลาสัก
ระยะหรือรอจนสังเกตไม่พบน�้าปูนบนผิว
คอนกรีตจึงค่อยลงมือแต่งผิวหากแต่งผิวเร็ว
หรือช้าเกินไปก็อาจจะส่งผลให้ผิวคอนกรีต
เกิดการแตกร ้าวได ้เช ่นเดียวกัน“การบ่ม
คอนกรีต” คือการป้องกันไม่ให้น�้าในคอนกรีต
ระเหยออกจากเนื้อคอนกรีตเร็วเกินไปโดย
เฉพาะในช่วง 2–3 วันแรกหลังจากการเท

คอนกรีต การบ่มคอนกรีตจะใช้ระยะเวลา
อย่างน้อยประมาณ 7 วัน การบ่มสามารถ
เลือกใช้วิธีการอย่างเช่น การสเปรย์น�้า การ 
ขังน�้า หรือการใช้วัสดุเปียกคลุมผิวคอนกรีต 
ตามความเหมาะสมตามแต่ละสภาพพื้นที่ของ
การท�างาน


