


2หน้า

8 เรื่อง 

โครงสร้างบ้าน

และส่วนต่อเติม

24หน้า

9 เรื่อง  

พื้นในบ้านและ

นอกบ้าน

40หน้า

7 เรื่อง 

สุขภัณฑ์และ

ระบบน�้าเสีย

10หน้า

13 เรื่อง 

หลังคาและฝ้า

เพดาน

32หน้า

8 เรื่อง  

ผนังในบ้านและ

นอกบ้าน

บ้านทุกหลังท่ีเราอยู ่อาศัยกัน เป็นธรรมดาที่มักจะเกิดข้อข้องใจ 

ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึงตลอดช่วงระยะเวลา

ของการอยู่อาศัยและใช้งาน  ซ่ึงหากเจ้าของบ้านมีความรู้ความเข้าใจ

ในรายละเอียดเป็นอย่างดี ก็จะสามารถไขข้อข้องใจเหล่านี้ได้ไม่ยากนัก

หนงัสอื “สนกุกบัเรือ่งบ้าน” เล่มนี ้ได้รวบรวมค�าถามค�าตอบเรือ่งบ้าน

น่ารู ้ โดยแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามส่วนประกอบของบ้าน ตั้งแต่ 

โครงสร้าง พื้น ผนัง หลังคา และองค์ประกอบอื่นๆ โดยน�าเสนอในรูป

ของบทความและภาพประกอบที่เข้าใจง่าย  นอกจากนี้ ในบางเรื่องยัง

มีการกล่าวถึงค�าแนะน�าเบ้ืองต้นก่อนด�าเนินการสร้าง ปรับปรุง  

ซ่อมแซมบ้าน เพื่อการใช้งานและอยู่อาศัยได้อย่างราบรื่น

November 2015

ถามตอบ

เรื่องบ้านน่ารู้

45
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ประเภทของโครงสร้างบ้าน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกอบด้วย “คอนกรีต” ซึ่งเป็นวัสดุที่รับแรงอัดได้ดี เสริมด้วย 

“เหล็กเส้น” ที่ท�ำหน้ำที่รับแรงดึง โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

มักหล่อขึ้นที่หน้ำงำน ยกเว้นบำงส่วนอำจมีแบบส�ำเร็จรูปให้เลือก 

เช่น เสำเข็ม แผ่นพื้น เป็นต้น

โครงสร้างเหล็ก

ใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนประกอบเป็นโครงสร้ำง ซึ่งท�ำได้ 2 วิธี 

คอื กำรเชือ่ม และกำรยดึนอ็ตสกร ูตดิตัง้โดยขนชิน้ส่วนต่ำงๆ มำ

ประกอบที่หน้ำงำน

โครงสร้างบ้านเป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่ท�าให้บ้านหรือส่วนต่อเติมบ้าน 

มีความแข็งแรง ประกอบด้วย

เรื่อง

โครงสร้างบ้าน 

และส่วนต่อเติม

8
?



อยากยกพื้นชั้นล่างหนีน�้าท่วม

มีวิธีใดบ้าง ?3
หากต้องการยกระดบัพืน้บ้านเพือ่ให้พ้นระดบัน�า้ท่วมถงึ กรณเีพิม่ระดบัไม่เกนิ 10-12 ซม. สามารถใช้วธิวีางอฐิมวลเบาเป็นแถวๆ เพือ่เสรมิ

ระดับก่อนเทคอนกรีตทับ (กรณีใช้คอนกรีตเทเพียงอย่างเดียว อาจท�าให้น�้าหนักเพิ่มจนเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง)

หากต้องการยกพื้นสูงกว่านั้น ให้เพิ่มระดับโดยใช้ระบบพื้นโครงเบาแทน ทั้งนี้ควรค�านึงด้วยว่า ระดับบันไดขั้นแรกๆ บางขั้นอาจเตี้ยลงหรือ

หายไป รวมถึงต�าแหน่งปลั๊กไฟและประตูหน้าต่างก็จะอยู่สูงจากพื้นน้อยลงด้วย ส�าหรับกรณีที่ต้องการยกพื้นสูงมาก อาจพิจารณาวิธียก

บ้านขึ้นทั้งหลัง หรือที่เรียกกันว่า “ดีดบ้าน” ภายใต้การดูแลของวิศวกรโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญ

กรณนีีมั้กเกดิจากพืน้ผิวคอนกรตีด้านบนของดาดฟ้าหรอืห้องน�า้แตกร้าว น�า้จงึซึมลงและสะสมอยูใ่นช้ัน

พื้นโครงสร้างจนท�าให้เหล็กเสริมเป็นสนิมและดันคอนกรีตแตกกะเทาะออกมา วิธีแก้ไขคือ ซ่อมรอยแตก

ร้าวทีพ้ื่นผวิด้านบนโดยใช้ปนูส�าหรบังานซ่อม เชค็ระดับความลาดเอยีงและเทปนูปรับระดบัให้เหมาะสมก่อน

จะท�าระบบกันซึมให้เรียบร้อย  หากเป็นพื้นห้องน�้าท่ีปูกระเบ้ืองไว้จะต้องรื้อกระเบื้องออกก่อนซ่อมแซม

พื้นปูน และเมื่อปูกระเบื้องทับใหม่ควรยาแนวให้ถูกวิธีด้วยวัสดุยาแนวที่มีคุณภาพ เพ่ือป้องกันมิให้น�้า

เล็ดลอดเข้าไปขังใต้กระเบื้องจนอาจเกิดการรั่วซึมถึงใต้ท้องพื้นในภายหลัง

ส่วนใต้ท้องพืน้ทีแ่ตกกะเทาะลกึจนเหน็เหลก็เสรมิโผล่เป็นบริเวณกว้าง ควรให้วศิวกรตรวจสอบเพือ่ความ

ปลอดภัย  กรณเีหลก็เสรมิเป็นสนมิทีผ่วิ มักใช้กระดาษทรายขดัสนิมออกและฉาบปิดด้วยปนู Non-Shrink 

Grout แต่หากเป็นสนิมขุม (สนิมกินลึกถึงเนื้อในเหล็ก) วิศวกรอาจแนะน�าวิธีแก้ไขตามความเหมาะสม 

มีน�้ารั่วจากเพดาน เมื่อเปิดฝ้าออกพบว่า 

ใต้ท้องพื้นชั้นบนแตกกะเทาะ แก้ไขอย่างไรดี ?1

รอยแตกร้าวบนผนังในแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่าง บ่งบอกถึง

อันตรายจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานราก เน่ืองมาจากเสาเข็ม

เยื้องออกจากศูนย์ เสาเข็มหลุดจากฐานราก หรือดินชั้นลึกเคลื่อนตัว

จนเสาเข็มเลื่อนออกจากต�าแหน่งเดิม อีกกรณีท่ีพบมาก คือ การ       

ต่อเติมอาคารผิดวิธีโดยเช่ือมโครงสร้างส่วนต่อเติมเข้ากับอาคารเดิม 

โดยเฉพาะกรณีส่วนต่อเติมลงเข็มสั้นซึ่งจะทรุดตัวลงอีกหลังจาก      

ต่อเติม จึงเกิดการดึงร้ังท�าให้โครงสร้างเสาเข็มเดิมของบ้านต้องรับ  

น�า้หนกัมากเกนิไปจนอาจทรดุตวัลงอกี และส่งผลต่อโครงสร้างในส่วน

อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกัน เกิดเป็นรอยร้าวแนวทแยงมุมบนผนัง ดังนั้น หาก

พบรอยแตกร้าวเช่นนี้ ควรหมั่นสังเกตว่า รอยร้าวยาวขึ้นหรือไม่ โดย

ท�าเครือ่งหมายทีป่ลายรอยร้าวพร้อมเขยีนวนัทีก่�ากบัไว้ทกุสปัดาห์หรือ

ทุกเดือน และปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็ว

เกิดรอยร้าวแบบเฉียงบนผนัง  

บ้านจะพังหรือไม่ ?2
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ต่อเติมบ้านชั้นเดียว

เป็นบ้าน 2 ชั้น ได้หรือไม่ ? 

การพจิารณาต่อเตมิบ้านชัน้เดยีวให้เป็น 2 ชัน้ จ�าเป็นต้องพึง่วศิวกร

โครงสร้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ค�านวณว่าโครงสร้างบ้าน

สามารถรับน�้าหนักส่วนต่อเติมชั้น 2 ได้หรือไม่ และต่อเติมได้เต็มทั้ง

ชั้นหรือได้เพียงส่วนเดียวเฉพาะแค่บางช่วงเสา นอกจากนี้ น�้าหนัก

ต่อตารางเมตรของส่วนต่อเติมยงัมผีลต่อการเลอืกใช้วสัด ุโดยหาก

ต้องการลดภาระโครงสร้างอาจเลือกใช้วัสดุน�้าหนักเบา เช่น 

โครงสร้างเหล็ก, กระเบื้องมุงหลังคา ระบบพื้นและผนังเบาไฟเบอร์

ซีเมนต์, ระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซั่ม เป็นต้น

5
ส่วนต่อเติมทรุด น�้ารั่วซึมตามรอยต่อ

ระหว่างส่วนต่อเติมกับบ้าน แก้ไขอย่างไร? 

กรณีส่วนต่อเติมลงเสาเข็มสั้นไว้ ย่อมทรุดเร็วกว่าตัวบ้านเป็นเรื่อง

ธรรมดา ตามมาด้วยรอยแยกตามรอยต่อท�าให้น�า้ร่ัวซมึเข้ามาได้ วิธี

ซ่อมแซมเบื้องต้น ในกรณีที่รอยแยกกว้างไม่เกิน 1 ซม. ให้ใช้วัสดุ

ยาแนว เช่น PU หรอื ซลิโิคน อดุรอยต่อระหว่างส่วนต่อเตมิกบับ้าน 

ทัง้ในบรเิวณพืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน ส่วนรอยต่อบรเิวณหลงัคา แนะน�า

ให้ติดตัง้ Flashing สเตนเลสโดยกรดีผนังสอดแผ่น Flashing เข้าไป 

แล้วอุดด้วยวัสดุยาแนว

4
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อยากถมดินรอบบ้านให้สูง  

แต่กังวลว่ารั้วจะเอนไปทางเพื่อนบ้าน  

มีวิธีเลี่ยงปัญหานี้อย่างไร ?

ส�ำหรับบ้ำนทีใ่ช้รัว้ร่วมกนั หำกบ้ำนใดบ้ำนหนึง่ถมดนิสงูมำก แรงดนั

ของดินอำจจะดันรั้วจนเอนไปทำงเพื่อนบ้ำนได้ วิธีเลี่ยงปัญหำนี้คือ 

กำรปรับระดับพื้นลำดลงให้ดินที่อยู่ติดกับรั้วมีระดับใกล้เคียงกับ

เพือ่นบ้ำน พร้อมวำงท่อระบำยเพือ่รองรบัน�ำ้จำกระดบัพืน้ทีส่งูกว่ำ 

อีกวิธีหนึ่งคือกำรท�ำโครงสร้ำงช่วยพยุงรั้วซึ่งมักอยู่ในรูปของ 

“ฐานรากสเตย์” วธินีีค้วรขอค�ำแนะน�ำจำกวศิวกรเพือ่หำรูปแบบของ

โครงสร้ำงที่เหมำะสม 

8
เทพื้นคอนกรีตเป็นลานซักล้างหลังบ้าน

พร้อมปูกระเบื้องทับ จ�าเป็นต้องลงเสาเข็มหรือไม่ ?

พื้นคอนกรีตรอบบ้านทรุด

และแตกร้าว จนเกิดโพรงใต้บ้าน 

ควรท�าอย่างไร ?

กำรหล่อพ้ืนโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบบ้ำน           

ไม่ว่ำจะเป็นลำนซักล้ำงหรือที่จอดรถ เจ้ำของบ้ำนสำมำรถหล่อ               

“พื้นคอนกรีตวางบนดิน” โดยไม่มีเสำเข็มรองรับ ซึ่งเป็นกำรถ่ำย

น�้ำหนักลงสู่พื้นดินโดยตรง จึงควรบดอัดดินและทรำยให้แน่นอย่ำง   

ทั่วถึง เพ่ือช่วยป้องกันพื้นคอนกรีตแตกร้ำวหำกดินหรือทรำย        

ใต้พ้ืนยุบตัวไม่เท่ำกัน ทั้งน้ีควำมหนำของพ้ืนที่เหมำะสมโดยทั่วไป    

ควรไม่ต�ำ่กว่ำ 15 ซม. หรอืหำกเป็นไปได้ควรปรกึษำวศิวกรจะดทีีส่ดุ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกต้องกำรให้พ้ืนทรุดตัวช้ำลงและลดกำรแตกร้ำว 

กำรลงเสำเข็มสั้นจะช่วยชะลอกำรทรุดตัวได้

โดยปกติ โครงสร้ำงพ้ืนคอนกรีตรอบบ้ำนมักเป็นพ้ืนคอนกรีตวำง

บนดินซึ่งไม่มีเสำเข็มรองรับ จึงทรุดและแตกร้ำวได้รวดเร็ว เมื่อพื้น

ทรุดต�่ำกว่ำระดับคำนของบ้ำน ก็จะเกิดโพรงใต้บ้ำนซึ่งดูไม่สวยงำม

และอำจเป็นแหล่งอำศัยของสัตว์ต่ำงๆ ดังน้ัน หำกเจ้ำของบ้ำน 

คำดกำรณ์ว่ำจะยังเกิดกำรทรุดตัวอีกมำก (เช่น ทรุดเกิน 10 ซม. 

ภำยใน 1 ปี) อำจหำวิธีปิดโพรงชั่วครำว เช่น วำงกระถำงต้นไม้ทรง

สี่เหลี่ยมปิด ใช้ขอบคันหินส�ำเร็จรูปปิด หรือก่ออิฐปิดทับโดยใชแ้ผ่น

โฟมคั่นระหว่ำงก้อนอิฐกับตัวบ้ำน เป็นต้น ในทำงกลับกันหำกพบ

ว่ำกำรทรุดตัวเร่ิมมีแนวโน้มช้ำมำก อำจเริ่มแก้ไขแบบถำวรโดยกำร

ปรบัระดับพืน้ให้สงูขึน้ด้วยกำรถมทรำยและบดอดัพืน้ให้แน่น ก่อนจะ

เทพื้นคอนกรีตหรือใช้บล็อกคอนกรีตปูทับใหม่อีกครั้ง

6

7
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หลังคาเป็นองค์ประกอบที่อยู่สูงสุดของบ้าน 

อาจเป็นได้ทัง้ผนืคอนกรตีเรยีบอย่างพืน้ดาดฟ้า หลงัคา Flat Slab หรอืหลงัคาแบบท่ีต้องใช้วัสดุ

มุง สามารถเลือกท�ารูปทรงได้หลากหลาย โดยรูปทรงที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมีดังนี้ 

ฝ้าเพดานอยู่สูงรองลงมาจากหลังคา

ท�าหน้าที่ปิดความไม่เรียบร้อยของเพดาน เช่น ท่อ สายไฟ เป็นต้น

ฝ้าเพดานภายนอก

หรือที่เรียกว่า “ฝ้าชายคา” นั้น ควรเป็นวัสดุทนความชื้น และมี

ช่องระบายอากาศเพื่อถ่ายเทความร้อน  หรือจะใช้ไม้ระแนงตีเว้น

ร่องใต้ชายคาแทนก็ได้ 

ฝ้าเพดานภายใน

มีทั้งที่เป็นฝ้า T-Bar ฝ้าฉาบเรียบ นอกจากนี้ฝ้าเพดานบางรุ่นยัง

มีลวดลายบนแผ่นให้สามารถน�ามาตกแต่งเป็น Pattern ต่างๆ ได้

จั่ว

กันแดดฝนได้ 2 ทิศ

ฝ้า T-Bar 

สามารถเปลี่ยน หรือเปิดแผ่นฝ้าเป็นชิ้นๆ 

เพื่อจัดการงานระบบได้ง่าย 

ฝ้าเพดานฉาบเรียบ 

เน้นความเรียบง่าย อาจเล่นระดับฝ้า หรือท�าฝ้าหลืบซ่อนไฟได้

ปั้นหยา

กันแดดฝนได้รอบทิศ

มนิลา

กันแดดได้รอบทิศ นิยมท�า 

ช่องลมระบายอากาศตรงหน้าบัน 

เรื่อง

หลังคา 

และฝ้าเพดาน
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ระบบครอบหลังคาแบบเปียก เป็นการยึดกระเบื้องครอบหลังคาด้วย “ปูนทราย” ซึ่งช่างทั่วไปรู้จักกันดี โดยปูนทรายจะต้องมีส่วนผสมได้

มาตรฐาน และวางติดตั้งในปริมาณที่พอดี ไม่ล้นเกินไป หลังจากปาดแต่งให้เรียบร้อยแล้ว จะต้องเซาะร่องบังคับรอยร้าวและเจาะรูระบาย

น�้าด้วย ขั้นตอนเหล่านี้ต้องอาศัยฝีมือช่างผู้ช�านาญพอสมควร

ส่วนระบบครอบหลังคาแบบแห้ง หรือ “Drytech System” เป็นวิธี

การปิดครอบหลังคาด้วยชุดอุปกรณ์ส�าเร็จรูป ในลักษณะของ     

แผ่นรองใต้กระเบื้องครอบ แทนการใช้ปูนทราย ติดตั้งได้ง่าย ลด       

ความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบครอบ

แบบเปียกทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ตัง้แต่ปัญหาคราบน�า้ปนูเลอะกระเบือ้ง ไป

จนถึงปูนทรายแตกร้าวในภายหลังจนเกิดการรั่วซึมของหลังคา

ทั้งนี้ชุดระบบครอบหลังคาแบบแห้ง มักมีราคาสูงกว่าระบบครอบ

หลงัคาแบบเปียก อย่างไรกต็ามหากเทยีบกบัความเสีย่งเรือ่งการรัว่

ซึมระยะยาว ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากตามมาภายหลัง การใช้

ระบบครอบหลังคาแบบแห้งอาจคุ้มค่ากว่าได้ 

ครอบหลังคาแบบเปียก กับ 

แบบแห้ง ต่างกันอย่างไร ?3
การหาจุดรั่วบนหลังคา อาจเริ่ม

จากการส�ารวจง่ายๆ โดยเจาะ

หรอืเปิดฝ้าเพดานในบรเิวณทีน่�า้

รั่วซึม เช็คหลังคาว่ามีจุดที่แสง

ลอดเข้ามาได้หรือไม่ หากไม่พบ

ให้สังเกตรอยคราบน�้าตามโครง

หลังคา เพราะบางคร้ังน�้ารั่วซึม

จากหลงัคาจดุหนึง่ แล้วไหลตาม

โครงมาหยดที่ฝ้าเพดานอีกจุด 

อย่างเช่น กรณีทาวน์โฮมอาจ

เป็นไปได้ว่าจุดร่ัวเกิดบนหลังคา

เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน แต่ไหลมา

หยดลงฝ้าเพดานบ้านเรา เป็นต้น

จะตรวจสอบหาจุดรั่วบนหลังคา

ได้อย่างไร ?1

กระเบื้องหลังคาเซรามิก

มีข้อดีอย่างไร ?

จุดเด่นของกระเบื้องหลังคาเซรามิก คือ ระบบเคลือบสีและการเผา

ที่อุณหภูมิสูง (เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ัวไป) ท�าให้สีสด

ทนทานกว่ากระเบือ้งหลงัคาวสัดอุืน่ และหากเทยีบกบัรุน่ทีเ่คลอืบผวิ

มนัเงาดวัยกนัจะพบว่า กระเบือ้งหลงัคาเซรามกิซึง่มผีวิสมัผสัเรยีบ 

จะถูกชะล้างคราบสกปรกด้วยน�้าฝนได้ง่ายกว่ากระเบ้ืองหลังคา

คอนกรีตซึ่งผิวขรุขระ จึงท�าให้ดูใหม่ สะอาด และขับสีของกระเบื้อง

ได้เด่นชัดยาวนานกว่า

นอกจากนี ้หากหลงัคาเดมิเป็นกระเบ้ืองคอนกรตีแต่ต้องการเปลีย่น

มาใช้กระเบื้องเซรามิกรุ่นที่วางแปในระยะห่างเท่ากัน ก็สามารถใช้

โครงสร้างและแปชุดเดิมได้เลย เนื่องจากกระเบื้องเซรามิกมีน�้าหนัก

เบากว่ากระเบ้ืองคอนกรีต จึงไม่ต้องกังวลเรื่องน�้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น 

(ควรให้วิศวกรตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างเดิมด้วย)

2
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บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ (Thai-Oriental 

Style) กระเบ้ืองทรงหางว่าวจะช่วยถ่ายทอดความ

เป็นไทยได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีส้มดินเผา

นอกจากนี้ สีของตัวบ้านก็ใช้เป็นแนวทางในการเลือกสีกระเบื้องหลังคาได้ ยกตัวอย่างเช่น ตัวบ้านสีโทน Neutral อ่อนๆ อย่าง  ขาว เทา 

น�้าตาล ครีม  มักเข้ากับกระเบื้องหลังคาเกือบทุกสี  แต่หากตัวบ้านเป็นสีเข้มสด อาจเลือกกระเบื้องหลังคาสีโทน Neutral อย่าง  ขาว  เทา

เข้ม เทาอ่อน รวมถึงน�้าตาลเฉดต่างๆ จะดูเข้ากันได้ง่าย ส่วนบ้านที่ทาสีมืดเข้ม มักเหมาะกับกระเบื้องหลังคาสีขาวหรือสีสว่างแนว Earth 

Tone อย่างเทาสว่าง น�้าตาลสว่าง หรืออาจเลือกหลังคาสีเข้มสดให้ดูมีสีสันไปเลย จะช่วยให้บ้านดูไม่มืดทึบเกินไป เป็นต้น

บ้านสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style) 

นบัเป็นสไตล์ทีเ่ข้ากับกระเบือ้งได้หลายแบบ ส่วนใหญ่

นิยมกระเบื้องรูปแบบลอนโทนสีต่างๆ ดูเป็นกันเอง

แบบร่วมสมัย

บ้านสไตล์คลาสสิก (Classic Style) นิยม

กระเบือ้งรูปแบบลอนในโทนสต่ีางๆ โดยเฉพาะรุน่ที่

ผิวมันเงาจะช่วยขับความหรูหรา และดูเข้ากับตัว

บ้านในขณะเดียวกัน

กระเบื้องหลังคา เป็นอีกวัสดุที่มีผลต่อรูปลักษณ์ของบ้าน

เป็นอย่างมาก จึงควรเลือกให้เข้ารูปแบบบ้าน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของสไตล์หรือสี

บ้านสไตล์เนเชอรลั (Natural Style) กระเบือ้ง

หลังคาแบบแผ่นลอนหรือแผ่นเรียบสีน�้าตาลจะเป็น

ที่นิยมมาก บางครั้งอาจเป็นกระเบื้องหลังคาลายไม้

เพื่อให้ดูเข้ากับธรรมชาติมากขึ้น

บ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style) นิยม

กระเบื้องหลังคาทรงสี่เหลี่ยม โดยเฉพาะกระเบ้ือง

โทนสเีทาอ่อน ซึง่ดเูข้ากนักบัผนงับ้านทีม่กัเป็นสคีรมี

หรอืขาว หากใช้กระเบ้ืองหลงัคาทรงหางว่าว จะช่วย

ผสมกลิ่นอายความเป็นไทยมากขึ้น

เลือกกระเบื้องหลังคา

ให้เข้ากับบ้านได้อย่างไร ?4

บ้านสไตล์โมเดร์ิน (Modern Style) เป็นรปูแบบ 

ที่ลดทอนองค์ประกอบจนเรียบง่าย จึงเหมาะกับ

กระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบแบนทรงสี่เหลี่ยม โดย

เฉพาะโทนสีเทา 

15   13 เรื่อง หลังคาและฝ้าเพดาน14   45 ถามตอบเรื่องบ้านน่ารู้



สาเหตุของพ้ืนดาดฟ้าร่ัวซึมเกิดจากพื้นผิวคอนกรีตเกิดการแตกร้าว เนื่องจากสภาพอากาศภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา                 

การปูกระเบื้องทับเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตโดนน�้าโดยตรงนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะเม่ือวัสดุยาแนวเสื่อมสภาพหรือ  

ปูกระเบื้องไม่ได้มาตรฐาน ก็มีโอกาสสูงที่น�้าจะซึมผ่านตามร่องยาแนวเข้าไปขังใต้กระเบื้อง และรั่วซึมตามต�าแหน่งที่พื้นคอนกรีตแตกร้าวได้     

ดังน้ัน หากต้องการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ควรซ่อมแซมรอยแตกร้าวของพื้นดาดฟ้า และตรวจสอบระดับความลาดของพื้นดาดฟ้าให้           

เหมาะสม (ไม่ต�่ากว่า 1: 200) รวมถึงปรับพื้นผิวให้เรียบไม่เป็นแอ่งน�้าขัง และท�าระบบกันซึม ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการรั่วซึมได้มาก

หากยาแนวกระเบื้องเสื่อมสภาพ น�้าสามารถไหลผ่านร่องยาแนวลงไปถึงพื้นคอนกรีตได้

พื้นดาดฟ้ารั่วจะแก้ปัญหาด้วย

การปูกระเบื้องทับได้หรือไม่ ?6

ดาดฟ้ามีน�้าขัง แก้ปัญหาอย่างไร

ต่อเติมหลังคากันฝนเลยดีหรือไม่ ?

ปัญหาน�้าขังบนพื้นดาดฟ้าคอนกรีต เกิดจากพื้นผิวที่เป็นแอ่ง          

ไม่เรียบ เนื่องจากการปรับระดับพื้นไม่ได้มาตรฐาน การท�าหลังคา  

กันฝนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งช่วยได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจาก

ฝนบางส่วนสามารถสาดเข้ามาได้ หรือหากมีการท�ากิจกรรมที่ต้อง

ใช้น�า้ เช่น ซกัผ้า ล้างพืน้ รดน�า้ต้นไม้ กท็�าให้เกดิน�า้ขงัได้เช่นเดยีวกนั 

วิธีแก้ปัญหา คือ สกัดหน้าพื้นเดิมออกแล้วเทปูนปรับระดับพื้นใหม่ 

โดยเชค็ระดบัความลาดของพ้ืนดาดฟ้าให้เหมาะสม (ไม่ต�า่กว่า 1: 200) 

และจะให้ดีควรท�าระบบกันซึมเพื่อป้องกันการรั่วซึมในอนาคตด้วย 

7

จะลดความร้อนบนพื้นดาดฟ้า 

ได้อย่างไร ?

พื้นดาดฟ้าซึ่งเป็นวัสดุคอนกรีต เม่ือโดนแสงแดดมากๆ จะสะสมความร้อนและส่งผ่านมายังห้องใต้พื้นดาดฟ้า ดังนั้นจึงควรอาศัยหลัก

การลดความร้อนโดยการปกป้องพื้นดาดฟ้าคอนกรีตไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง เช่น พ่นสีสะท้อนความร้อน ปูวัสดุต่างๆ ทับพื้นดาดฟ้า 

เช่น แผ่น Solar Slab หรอืเลอืกท�าสวนดาดฟ้าด้วยวสัดตุ่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืน้ไม้เทยีม วสัดสุ�าเรจ็รปูส�าหรบัตกแต่งพืน้สวนดาดฟ้า เป็นต้น  

อีกวิธีที่ช่วยได้ คือ ท�าหลังคาให้ร่มเงาบนดาดฟ้า 

ทั้งนี้ การใช้วัสดุต่างๆ ปูทับพื้นดาดฟ้า ควรขอค�าแนะน�าจากวิศวกรเพื่อตรวจสอบเรื่องน�้าหนักเพิ่มเติมที่โครงสร้างจะรับได้ รวมถึงกรณี

ท�าหลงัคาจะต้องมโีครงสร้างและจดุยดึทีม่ัน่คงเพยีงพอ นอกจากนีค้วรตรวจสอบเร่ืองกฎหมายเกีย่วกบัการต่อเตมิให้ด ีและควรท�าระบบ

กันซึมก่อนลงมือปรับปรุงพื้นดาดฟ้า เพราะการแก้ไขปัญหารั่วซึมภายหลังนั้น วัสดุต่างๆ ที่ติดตั้งไปจะต้องถูกรื้อออก ซึ่งสิ้นเปลืองทั้ง

เวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก

5
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การใช้วัสดุกันความร้อน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ช่วยสะท้อนรังสี

ความร้อนอย่าง “อะลูมิเนียมฟอยล์” หรือวัสดุป้องกันความร้อน

ไม่ให้เข้าสูต่วับ้านอย่าง “ฉนวนใยแก้ว” โดยมรีปูแบบวสัดแุละแนวทาง

การติดตั้งต่างๆ ให้เลือก ดังนี้

ทั้งนี้ ระบบป้องกันความร้อนในหลังคาที่เต็มประสิทธิภาพจะช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้ถึง 2 องศาเซลเซียส ซึ่งผู้อาศัยจะรู้สึกถึงความ 

แตกต่างได้มาก และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้ถึง 40%

ต้องการลดปัญหาบ้านร้อน ที่เกิดจากความร้อนบนหลังคา

ท�าอย่างไรได้บ้าง ?

ความร้อนในบ้านกว่า 70% มกัมาจากหลงัคา ดงันัน้ หลงัคาจงึเป็น

ต�าแหน่งที่ควรการหาวิธีป้องกันความร้อนเป็นอันดับแรก โดย

สามารถท�าได้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

8

การลดความร้อนด้วยกลไกธรรมชาต ิโดยท�าหลังคา 2 ชั้น เพื่อให้ความร้อนระบายออกระหว่างชั้นหลังคา หรือท�าหลังคาทรง

สงูให้อากาศร้อนลอยตวัขึน้ด้านบน พร้อมท�าช่องระบายความร้อน เช่น ท�าช่องระบายอากาศทางหน้าบนั ใช้ฝ้าชายคาแบบมรีรูะบายอากาศ

หรือท�าระแนงระบายอากาศแทน นอกจากนี้ อาจเลือกใช้ระบบหลังคา Cool Roof System ซึ่งประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความ

ร้อนในชั้นหลังคา 
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ในการปูฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL บนฝ้าเพดานนั้น 

ห้ามปทูบัโคมไฟดาวน์ไลท์ (Downlight) เพราะจะท�าให้โคมไฟดาวน์ไลท์

เกิดการสะสมความร้อนจนหลอดไฟขาดได้ง่าย วิธีการปูที่ถูกต้อง

คือ วางฉนวนโดยเว้นระยะห่างโดยรอบโคมไฟประมาณ 3 นิ้ว หรือ

เลือกใช้อีกวิธีหนึ่ง คือ เจาะเว้นช่องโคมไฟ โดยกรีดฉนวนในจุดที่

ตรงกับโคมไฟให้เป็นรูปกากบาท จากนั้นพับเก็บมุม ตลบเข้าไปด้าน

ข้างโดยไม่ต้องดึงเนื้อฉนวนออกมา ติดทับด้วยเทปอะลูมิเนียม

ฟอยล์

ทั้งนี้ ก่อนจะปูฉนวนบริเวณที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ ควรใช้ไขควงเช็ค

กระแสไฟฟ้า สายไฟ และโคมไฟดาวน์ไลท์ ว่ามีไฟรั่วหรือไม่ หากพบ

ว่ามีไฟรั่ว ควรตัดกระแสไฟฟ้าและซ่อมแซมให้เรียบร้อย

จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL

ในต�าแหน่งที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ ได้อย่างไร ?11

เจ้าของบ้านบางท่านอาจรูส้กึว่า “ฉนวนใยแก้ว” เป็นวสัดทุีอ่นัตราย

เหมอืนกบัใยหนิ แต่ในความเป็นจรงิ โครงสร้างเส้นใยของวสัดใุยหนิ

สามารถแตกตัวจนมีขนาดเล็กกว่า 3 ไมครอน ซึ่งมนุษย์สามารถสูด

เข้าไปในปอดได้ ใยหินจึงถูกจัดเป็นวัสดุอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็ง 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างเส้นใยของวัสดุใยแก้วเมื่อแตกตัว จะมี

ขนาดใหญ่เกนิกว่าท่ีมนษุย์จะสดูเข้าปอด จงึไม่ได้เป็นวสัดอุนัตราย

อย่างใยหิน นอกจากนี้ฉนวนใยแก้วยังเป็นวัสดุท่ีแม้จะติดไฟแต่ก็ไม่

ลามไฟ (ต่างจากฉนวนกันความร้อนหลายชนิดที่เป็นวัสดุลามไฟ) 

อย่างไรก็ตาม วัสดุใยแก้วอาจท�าให้ผิวหนังมีอาการคันระคายเคือง

ได้บ้าง โดยเฉพาะผูท้ีแ่พ้วสัดปุระเภทเส้นใยควรหลกีเลีย่งการสมัผสั

ใยแก้วโดยตรง  เช่น เลอืกใช้ฉนวนกนัความร้อนใยแก้วทีม่ฟีอยล์หุม้ 

หรอืหากต้องท�างานกบัวสัดใุยแก้วโดยตรงกค็วรแต่งกายมดิชิดและ

ใส่ผ้าปิดจมูก เป็นต้น 

ฉนวนใยแก้ว

อันตรายหรือไม่ ?10

แก้ปัญหาบ้านร้อน ใช้แค่แผ่นสะท้อนความร้อน

หรือแผ่นยิปซั่มสะท้อนความร้อนพอหรือไม่ ?

แผ่นสะท้อนความร้อนอะลูมิเนียมฟอยล์ และแผ่นยิปซั่มสะท้อนความร้อน ซ่ึงมีแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ติด 

ที่ด้านบนของแผ่นนั้น มีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนเท่านั้น หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ      

การลดความร้อนให้กับบ้าน ควรติดตั้งฉนวนใยแก้วซึ่งมีคุณสมบัตปิ้องกันความร้อนเพิ่มเติมด้วย

9
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หน้าทีข่องฝ้าเพดานคอื ช่วยปกปิดความไม่เรยีบร้อย

ของเพดาน ได้แก่ ชิ้นส่วนใต้คาน ใต้ท้องพื้น ท่อ    

สายไฟต่างๆ อย่างไรกต็าม เจ้าของบ้านบางท่านอาจ

เลือกตกแต่งห้องโดยไม่มีฝ้าเพดานก็ได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการตกแต่งห้องสไตล์ลอฟท์ (Loft) ที่เน้น

ความเท่แบบดิบๆ และแสดงสัจจะของวัสดุ ทั้งนี้     

การตกแต่งห้องแบบไม่มีฝ้าเพดาน ควรค�านึงเรื่อง

การเลือกวัสดุของท่อและสายไฟ รวมถึงออกแบบ

วิธีติดตั้งให้ดูสวยงามเป็นระเบียบด้วย  

ฝ้าเพดาน

จ�าเป็นต้องมีหรือไม่ ?13
ส�าหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วซ่ึงมีฝ้าเพดานลาดเอียงไปตามหลังคา

นั้น การติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วมักมีข้อจ�ากัด หากเปิด 

ฝ้าเพดานเพือ่ติดตัง้อาจท�าได้เพยีงแค่ช่วงล่างซึง่ช่างสามารถขึน้ไป

ยืนบนโครงสร้างได้เท่านั้น หากต้องการติดตั้งให้ทั่วถึง มักต้องรื้อ

กระเบื้องหลังคาออกเพื่อน�าฉนวนเข้าไปติดตั้งจากทางหลังคาแทน 

นอกจากนี้กรณีที่หลังคามีความลาดชันมาก จะต้องใช้สกรูชนิดยาว 

ยดึฉนวนใยแก้วเข้ากบัคร่าวฝ้าเพดาน เพือ่ไม่ให้ฉนวนไหลลงไปกอง

ด้านล่าง

จะเห็นว่าการติดต้ังฉนวนใยแก้วบนฝ้าท่ีลาดเอียงตามหลังคานั้น 

ค่อนข้างยุง่ยาก หากเป็นไปได้แนะน�าให้ตดิตัง้ในขัน้ตอนการก่อสร้าง

จะดีกว่า โดยอาจเลือกใช้แผ่นสะท้อนความร้อนอะลูมิเนียมฟอยล์ที่

มีฉนวนใยแก้วอยู่ด้านใน ซึ่งถูกออกแบบมาส�าหรับวางบนแป จะ 

ติดตั้งได้ง่ายกว่ามาก 

ฝ้าเพดานลาดเอียงตามหลังคา

จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วได้หรือไม่ ?12

หมายเหตุ : 

ควรติดตั้งฉนวน   

ใยแก้วชนิดวางบนแป

ก่อนมุงหลังคา
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ระบบพื้นที่ใช้กันส�ำหรับบ้ำนทั่วไปแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

พื้นระบบเปียก 

มีทั้งพื้นคอนกรีตหล่อในที่ (Cast in Place Slabs) และแผ่นพื้น

ชนิดที่ต้องเทคอนกรีตทับหน้าไม่ว่าจะเป็น แผ่นพื้นคอนกรีต

ส�าเรจ็รปู แผ่นเหลก็พืน้โครงสร้าง ทัง้นีพ้ืน้คอนกรตีจะต้องมกีาร

เทปูนปรับระดับประมาณ 3-5 ซม. ก่อนจะปิดผิวด้วยวัสดุต่างๆ 

พื้นระบบแห้งหรือพื้นโครงเบำ

มีทั้งแบบที่เป็นพื้นไม้วางบนตงไม้ กับอีกแบบหนึ่งคือ ใช้วัสดุแผ่น

วางบนตงเหล็ก เช่น แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (นิยมเปลือยผิว) แผ่นพื้น

ไฟเบอร์ซีเมนต์ (นิยมใช้วัสดุปิดผิว) เป็นต้น

พื้นคอนกรีตหล่อในที่ 

(Cast in Place Slabs)

พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

(Precast Concrete Slabs)

พื้นคอนกรีตวำงบนคำน

พื้นไม้

แผ่นพืน้ไฟเบอร์ซเีมนต์

30-40 ซม.

ตงเหล็ก

คานคอนกรีตเดิม

คานไม้

ตงไม้

วสัดตุกแต่งส�าหรบัปพูืน้ เช่น ไม้ลามเินต ไม้พืน้     

ไม้เอ็นจิเนียร์ กระเบื้อง PVC พรม เป็นต้น

คาน

เสา

พื้น

คอนกรตี เสริมเหล็ก

ทรายบดอัดแน่น

พื้นคอนกรีตวำงบนดิน

พื้นเป็นส่วนประกอบโครงสร้างที่รับน�้าหนักบรรทุกจร 

ได้แก่ คน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของต่างๆ

แล้วถ่ายน�้าหนักสู่คาน เสา และส่วนอื่นๆ ต่อไป 

เรื่อง

พื้นในบ้ำน

และนอกบ้ำน

9
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ปูกระเบื้องแบบซาลาเปาได้หรือไม่ ?2
อยากปูกระเบื้องโดยไม่เว้น

ร่องยาแนวเลยได้หรือไม่?1
การปูกระเบื้องแบบซาลาเปา คือ การน�ากาวซีเมนต์มาปาดหลังแผ่นกระเบื้องคล้ายก้อนซาลาเปา จากนั้นวางกดลงไปบนพื้นหรือผนัง     

วิธีนี้จะท�าให้ตัวกาวซีเมนต์ติดไม่สม�่าเสมอทั่วทั้งแผ่น เกิดช่องว่างที่ขอบกระเบื้อง เป็นที่สะสมของน�้าและความชื้น ส่งผลให้เกิดความ         

เสยีหายหรอืเป็นเหตุให้กระเบือ้งระเบดิได้ (แผ่นกระเบือ้งหลดุออกมาทัง้แผ่น)  นอกจากนีต้ามใต้ขอบและมมุกระเบือ้งท่ีไม่มกีาวซเีมนต์รองรบั

อาจมีโอกาสเกิดการแตกร้าวได้หากมีน�้าหนักมากดทับ ทางที่ดีควรปูกระเบื้องโดยใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วแผ่น ตามวิธีมาตรฐาน

จะดีกว่า 

การปูกระเบื้องใหม่ทับพื้นกระเบื้องเดิมอาจดูเหมือนง่าย แต่ความ

จรงิแล้วมเีรือ่งต้องค�านงึหลายเรือ่ง อนัดบัแรกคอื ต้องยอมรบัว่า

ระดับพื้นจะสูงขึ้น มีน�้าหนักเพิ่มขึ้น และกระเบ้ืองใหม่จะยึดเกาะกับ

กระเบื้องเก่าได้ไม่ดีเท่าการปูบนพื้นปูนโดยตรง (โดยเฉพาะกรณีที่

กระเบื้องเดิมเป็นผิวมัน) ส่วนข้อส�าคัญที่ต้องพิจารณาคือ สภาพ

พื้นเดิม ควรเป็นพื้นที่ปรับระดับดีแล้ว และติดตั้งกระเบื้องอย่างมี

มาตรฐาน ไม่ปูแบบซาลาเปา กระเบื้องทุกแผ่นเสมอกันไม่นูนเผยอ

และอยู่ในสภาพดี แตกช�ารุดไม่เกิน 2-3 แผ่น (ควรเซาะแผ่นที่ช�ารุด

ออกและปรับระดับด้วยปูนทรายให้เสมอกันก่อนปูกระเบื้องใหม่ทับ)

การปูกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเก่า ควรใช้กาวซีเมนต์คุณภาพดี

ส�าหรับปูทับกระเบ้ืองโดยเฉพาะ รวมถึงปูอย่างถูกวิธีโดยช่างผู้

ช�านาญ ทั้งนี้ ยังมีเรื่องส�าคัญต้องพิจารณานอกเหนือจากที่กล่าว

ไปข้างต้นคือ หากเป็นต�าแหน่งที่เปียกชื้นอยู่เสมอ เช่น ห้องน�้า 

ระเบียง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นเดิมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการ      

รั่วซึมอยู่ด้วย หากไม่แน่ใจควรรื้อกระเบื้องเดิมออก แก้ไขปัญหา   

รั่วซึมและท�าระบบกันซึมให้เรียบร้อยก่อนจะปูกระเบื้องใหม่

ปูกระเบื้องใหม่ทับพื้นกระเบื้องเดิมได้หรือไม่?3

การเว้นร่องระหว่างกระเบื้องเพื่อยาแนวเป็นเรื่องส�าคัญ ซึ่งจะ

ท�าให้กระเบื้องแต่ละแผ่นเชื่อมต่อกันได้ดี ป้องกันไม่ให้ น�้า ฝุ่น 

สิ่งสกปรก รวมถึงแมลงเล็กๆ ลงไปสะสมระหว่างร่องหรือใต้

กระเบือ้ง รวมถงึเป็นวสัดทุีม่คีวามยดืหยุน่รองรบัการหดขยาย

ตัวของกระเบือ้ง ดงันัน้ จงึควรเว้นร่องยาแนวในการปกูระเบ้ือง

พื้นผนังทุกชนิด โดยส�าหรับกระเบื้องทั่วไปควรเว้นร่องยาแนว

อย่างน้อย 3 มม. ส่วนกระเบ้ืองตัดขอบควรเว้นอย่างน้อย      

2 มม. 

หากปูกระเบื้องชนชิดโดยไม่เว้นร่องยาแนวในขนาดท่ีเหมาะสม  

น�า้จะซมึผ่านร่องกระเบือ้งลงไปสะสมบนพืน้ปนูใต้แผ่นกระเบือ้ง

ได้ อาจท�าให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของน�้ากับพื้นปูน จนมีคราบ

ขาวที่ผิวหน้ากระเบื้อง หากพื้นปูนใต้แผ่นกระเบ้ืองมีรอยแตก

ร้าว น�้าที่ขังอาจรั่วซึมหยดลงห้องด้านล่างได้ นอกจากนี้ เวลา

ที่กระเบื้องเกิดการขยายตัวก็อาจดันกันจนโก่ง แตก หรือเกิด

อาการกระเบื้องระเบิดได้ ประโยชน์ของยาแนว นอกจากเรื่อง

การใช้งานดังกล่าวแล้ว ยังใช้เพิ่มลูกเล่นในการออกแบบสร้าง 

Pattern บนพื้นผนังได้ด้วย

27   9 เรื่อง พื้นในบ้านและนอกบ้าน26   45 ถามตอบเรื่องบ้านน่ารู้



พื้นหินขัดเม่ือใช้งานไปสักพักอาจมีรอยร้าวให้เห็น ซึ่งเกิดได้จาก

หลายสาเหตุ ต้ังแต่ชนิดของพื้น โดยหากเป็นโครงสร้างแผ่นพื้น

ส�าเร็จรูป มกัเกดิการสัน่สะเทอืนมากกว่าโครงสร้างพืน้หล่อในที ่จงึ

เกิดรอยร้าวได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ สาเหตุที่ส�าคัญที่สุดคือ ความแข็งแรง

ของพื้นหินขัด ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

ส่วนผสม ควรมีสัดส่วนและคุณภาพของวัสดุที่ได้มาตรฐาน 

นอกจากนี้ขนาดเม็ดหินที่ใช้ผสมก็มีผลด้วย หากเป็นเม็ดหินขนาด

ใหญ่จะมีโอกาสเกิดรอยแตกร้าวให้เห็นน้อยกว่า 

ติดตั้งถูกวิธี เมื่อเทส่วนผสมเสร็จควรทิ้งไว้ 7 วัน เพื่อให้เซต

ตวัจนแขง็แรงจงึค่อยขดั มฉิะนัน้แรงส่ันสะเทอืนขณะขดัอาจท�าให้พืน้

แตกร้าวได้ง่าย และในการเทพื้นหินขัดควรท�าเส้นแบ่งพ้ืนที่เป็นระยะ

เพื่อป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวบนพ้ืนผิว โดยอาจออกแบบเป็น

ลวดลายหรือ Pattern ตามต้องการ (หากวางเส้นแบ่งตรงกับ

ต�าแหน่งโครงสร้าง เช่น เสา คาน จะช่วยลดรอยแตกร้าวได้มากขึ้น) 

ทัง้น้ี ในเขตเส้นแบ่งเดียวกนัควรเทพืน้พร้อมกนัในครัง้เดยีว ไม่ควร

เทแยกกัน เพราะจะมีรอยต่อท�าให้เกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย 

พื้นหินขัดท�ำไมจึงแตกร้ำวได้ง่ำย ?6
ปัญหำกระเบื้องระเบิด คือ อาการที่แผ่นกระเบื้องปูพื้นหลุด (ระเบิด) 

ออกจากพืน้เป็นแผ่นๆ โดยอาจหลดุออกมาแผ่นเดยีวหรอืหลายแผ่น 

บางครั้งเกิดรอยด�าบนกระเบ้ือง สาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นเพราะ

ความชื้นจากแหล่งต่างๆ ทั้งความชื้นใต้ดิน ความชื้นสะสมจาก

โครงสร้าง ความชื้นจากปัญหาน�้าท่วม หรืออาจเกิดจากการปู

กระเบื้องที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ปูกระเบื้องชิดกันเกินไป ไม่ได้เว้นร่อง

ส�าหรบัยาแนว รวมถงึการใช้กาวซเีมนต์และกาวยาแนวทีไ่ม่ได้คณุภาพ 

กระเบื้องระเบิดเกิดจำกอะไร 

แก้ไขได้อย่ำงไร ?4

การเลาะกระเบื้องเฉพาะแผ่นท่ีช�ารุดเพื่อปูใหม่จะต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากกระเบื้องแต่ละแผ่นเชื่อมต่อกันด้วย

กาวยาแนว หากทบุหรอืสกดัทนัทกีระเบือ้งโดยรอบจะถกูดันกนัจนโก่ง

หรือแตกหักได้ วิธีที่แนะน�าคือ ใช้หลักการเพิ่มพื้นที่ว่างโดยสกัดเอา

กาวยาแนวรอบแผ่นกระเบื้องที่ช�ารุดออกเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ 

สกดัแผ่นกระเบือ้งออกโดยการทบุ หรอืจะให้ดคีวรใช้เครือ่งมอืทีเ่รยีก

ว่า “ลูกหมู” ค่อยๆ กรีด ตัด ซึ่งจะเสี่ยงต่อการแตกหักน้อยกว่า

เลำะกระเบื้องอย่ำงไร ?

ไม่ให้แผ่นที่ติดกันแตกร้ำวไปด้วย 5

29   9 เรื่อง พื้นในบ้านและนอกบ้าน28   45 ถำมตอบเรื่องบ้ำนน่ำรู้



อยากเปลี่ยนพื้นระเบียงคอนกรีต

ให้ดูเป็นพื้นไม้ ท�าอย่างไร ?9
พื้นระเบียงคอนกรีตหรือกระเบื้องสามารถตกแต่งใหม่ให้เป็นพื้นไม้

ได้ โดยก่อนอืน่จะต้องร้ือวสัดปิุดผวิออก ท�าการกะเทาะผวิพืน้ แล้ว

เทปูนปรับระดับ จากน้ันใช้ไม้จริงหรือไม้เทียมปูทับ กรณีใช้ไม้จริง

หรอืไม้เทยีมบางรุน่ (เช่น ไม้เทยีมไวนลิ) จะต้องมตีงรองรบัซึง่ท�าให้

ระดับพื้นสูงขึ้น ทางเลือกดังกล่าวจึงเหมาะกับพื้นระเบียงที่มีระดับ 

ต�า่กว่าพืน้บ้านมากพอสมควร ทัง้นี ้หากเจ้าของบ้านไม่ต้องการเพิม่

ระดับพื้นระเบียงมากนัก สามารถเลือกใช้ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์      

ปูบนพื้นคอนกรีตโดยตรงด้วยกาวซีเมนต์ โดยใช้ตะปูเกลียวและพุก

พลาสติกช่วยยึดด้วยเพื่อเพิ่มความแน่นหนา 
กาวซีเมนต

การท�าความสะอาดหญ้าเทียมแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ

การท�าความสะอาดฝุ่นผง หากเป็นหญ้าเทียมใบยาวให้ใช้เครื่องดูด

ฝุ่นดูดย้อนแนวการเรียงตัวของหญ้า แต่หากเป็นหญ้าเทียมใบสั้น 

สามารถใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นได้ 

ขัน้ตอนถัดมาเป็นการท�าความสะอาดด้วยน�า้ โดยใช้ผ้าชบุน�า้เชด็คราบ

สกปรกส�าหรับหญ้าเทียมปูภายใน  ส่วนหญ้าเทียมที่ปูภายนอกให้ใช้

สายยางฉดีน�า้ล้าง ซึง่โดยปกตแิผ่นหญ้าเทยีมจะมรีรูะบายน�า้ด้านล่าง

อยู่แล้ว

พื้นหญ้าเทียม 

ท�าความสะอาดอย่างไร ?

สีที่ทาบนไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์

เริ่มลอก แก้ไขอย่างไร ?

ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่สีหลุดลอกหรือซีดจาง สามารถทาทับใหม่ได้

ด้วยสย้ีอมไม้พืน้ไฟเบอร์ซเีมนต์ อย่างไรกต็าม หากต้องการเปลีย่น

บรรยากาศโดยให้ไม้พืน้มลีกัษณะเหมอืนไม้เก่าไปเลย กส็ามารถท�าได้ 

โดยทาทับด้วยสีรองพื้นส�าหรับย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ท้ิงไว้จน

แห้งสนทิ จากนัน้ทาทบัด้วยสีทบัหน้าแล้วใช้แผ่นใยขดัชบุน�า้เช็ดสอีอก 

ท�าซ�้า 1-2 รอบตามความเข้มที่ต้องการ (วิธีนี้ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง) 

8

7

31   9 เรื่อง พื้นในบ้านและนอกบ้าน30   45 ถามตอบเรื่องบ้านน่ารู้



ผนังบ้านส่วนใหญ่ที่ใช้กันมักเป็น 

ผนังก่ออิฐ และ ผนังโครงเบา

ผนังก่ออิฐ 

ใช้วิธีก่ออิฐทีละก้อนเรียงขึ้นเป็นผนังตามแนวที่มีคานรอบรับ ซึ่ง

เป็นวิธีที่ช่างส่วนใหญ่คุ้นเคยดี ผนังก่ออิฐอาจปล่อยผิวโชว์แนว

หรอืตกแต่งด้วยวธีิต่างๆ เช่น ฉาบปนู ปกูระเบือ้ง กรหุนิธรรมชาติ 

เป็นต้น สามารถเจาะเพื่อติดต้ังหรือแขวนของต่างๆ ได้ง่ายด้วย

พุกทั่วๆ ไป นอกจากนี้ยังใช้เป็นผนังภายใน ผนังภายนอก หรือ

แม้แต่ผนังในพื้นที่ที่มีน�้าขังได้

ผนังโครงเบา 

ผนังโครงเบา สร้างขึ้นโดยติดตั้งโครงคร่าวแล้วกรุทับด้วยแผ่น

ผนังชนดิต่างๆ อย่างแผ่นไฟเบอร์ซเีมนต์ แผ่นยปิซัม่ แผ่นซเีมนต์

บอร์ด ไม้อัด เป็นผนังที่มีน�้าหนักเบาสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้อง

มีคานรองรับ ทั้งยังรื้อถอนง่ายและน�ามาใช้ซ�้าได้ด้วย ทั้งนี้ แผ่น

ผนงัโครงเบาแต่ละชนดิอาจมีข้อจ�ากดัต่างกันไปด้านการใช้งาน ทัง้

เรือ่งของต�าแหน่งพืน้ที ่(ภายนอก ภายใน) วธีิการตกแต่ง การเจาะ

เพือ่แขวนหรือติดต้ังสิง่ของต่างๆ ซึง่ควรปรึกษาผูผ้ลติวสัดใุห้ดี

นอกจากนี้ ยังมีผนังบ้านในรูปแบบอื่นที่อาจพบได้ เช่น ผนัง

คอนกรีตส�าเร็จรูป (เป็นผนังรับน�้าหนักซึ่งมักพบในบ้านจัดสรร) 

ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ เป็นต้น

โดยปกติผนังจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

โครงสร้าง จึงไม่มีหน้าที่รับน�้าหนักใดๆ  

(ยกเว้นผนังคอนกรีตส�าเร็จรูปบางประเภท

ที่ออกแบบมาเพื่อให้รับน�้าหนักได้) 

เรื่อง

ผนังในบ้าน

และนอกบ้าน

8
?



เสียงรบกวนจากภายนอกบ้าน อาจมาจาก 2 สาเหตุซึ่งมีวิธีแก้ไขต่างกันไป ได้แก่

ปัญหาเสียงรบกวนจากภายนอกบ้าน 

มีวิธแีก้อย่างไร ?2
เสียงจากถนนหน้าบ้าน มีวิธีช่วยลดได้คือ ปรับปรุงพื้นที่นอกบ้าน ได้แก่ เพิ่ม

ความสูงรั้ว ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับเสียง กับอีกวิธีคือ ปรับปรุงผนังด้านที่ติดกับถนน 

โดยเลือกใช้บานประตูหน้าต่างที่มีเสียงเล็ดลอดเข้าบ้านได้น้อย เช่น บานติดตาย บาน

เปิด บานกระทุง้ พร้อมอดุรอยต่อโดยรอบให้แน่นหนา หรอืหากต้องการประสทิธภิาพ

การกนัเสยีงเพิม่ขึน้ ให้ท�าผนงัเพิม่ด้านในอกีชัน้โดยติดต้ังโครงคร่าว แล้วกรดุ้วยวสัดุ

แผ่นอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ยิปซ่ัม พร้อมติดตั้งฉนวนใยแก้วกันเสียงด้านในตรงช่อง

ระหว่างโครงคร่าว 

เสียงจากเพื่อนบ้าน ส�าหรับผู้ที่อาศัยในทาวน์โฮมหรือตึกแถว ซึ่งต้องใช้ผนังร่วมกับยูนิตที่อยู่ติดกัน ก็อาจเผชิญเสียงรบกวนจาก

เพื่อนบ้านด้วย กรณีเป็นผนังชนชิดใต้ท้องพื้นชั้นบน ให้ป้องกันเสียงจากผนังโดยเพิ่มผนังอีกชั้นพร้อมติดตั้งฉนวนใยแก้วกันเสียงไว้  

ด้านใน แต่หากผนังไม่ชนใต้ท้องพื้นหรือเป็นผนังชั้นบนสุดซึ่งไม่ชนกับใต้ท้องหลังคา เสียงจะเดินทางผ่านฝ้าเพดานได้ง่าย จึงควรติดตั้ง

ฉนวนใยแก้วกันเสียงบนฝ้าเพดานก่อนเป็นอันดับแรก หากรู้สึกว่ายังลดเสียงได้ไม่เพียงพอให้เพิ่มฉนวนกันเสียงที่ผนังด้วย

ผนังทางทิศตะวันตกเป็นด้านที่ร้อนที่สุดของบ้านโดยเฉพาะช่วงบ่ายซึ่งจะโดนแดดส่องตลอด การหาวิธีป้องกันแดดเข้าสู่ตัวบ้าน เช่น          

ท�าแผงบังแดด ปลูกต้นไม้บังแดด จะช่วยลดความร้อนได้โดยตรง แต่ส�าหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอ อาจต้องใช้วัสดุป้องกันความร้อน

ช่วย โดยท�าผนัง 2 ชั้น วิธีการคือ ติดตั้งโครงคร่าว แล้วกรุด้วย ไม้ ไม้เทียม หรือวัสดุแผ่น อย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ (ใช้ได้ทั้งผนังภายในและ

ภายนอก) ยิปซั่ม (เฉพาะผนังภายใน) พร้อมติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนด้านในตรงช่องระหว่างโครงคร่าว 

ผนังบ้านทิศตะวันตกโดนแดดส่อง

ร้อนมาก ท�าอย่างไรดี ?1

35   8 เรื่อง ผนังในบ้านและนอกบ้าน34   45 ถามตอบเรื่องบ้านน่ารู้



ผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ดูเก่าไม่สวยงามนั้น ไม่จ�าเป็นต้องทาสีใหม่เสมอไป 

โดยอาจเปลี่ยนวิธีการตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆ ได้ เช่น ติด

วอลเปเปอร์ ติดต้ังไม้เทยีม ปกูระเบือ้ง ฉาบปนูแต่งผวิบาง (Skim Coat) 

ให้เป็นสต่ีางๆ หรือหากต้องการเปลีย่นผนังให้ดเูท่แบบดบิๆ สไตล์ Loft 

กส็ามารถเลอืกฉาบปนูแต่งผวิบางสเีทาให้ดเูหมอืนผนงัปนูเปลอืย หรอื

สกัดผิวปูนเดิมออกเพื่อโชว์แนวผนังก่ออิฐด้านในก็ได้เช่นกัน 

แต่งผนังด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางสี

ฉาบปูนแต่งผิวบางสีเทาให้ดูเหมือนผนังปูนเปลือย

ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีดูเก่าแล้ว 

อยากเปลี่ยนใหม่ให้ดูต่างจากเดิม มีวิธีใดบ้าง ?5

โชว์แนวผนังก่ออิฐ

ตกแต่งผนังด้วยไม้เทียม

ตกแต่งผนังด้วยกระเบื้อง

ผนังชื้น สีลอก

แก้อย่างไร ?

ปัญหาผนังชื้น สีลอกล่อน เป็นเชื้อรา มักเกิด

ขึ้นในฤดูฝน ซ่ึงความชื้นในดินแทรกซึมผ่าน

โครงสร้างใต้ดินลามไปถึงผนังชั้นล่าง มี 2 วิธี 

ที่ช่วยลดปัญหาได้ วิธีแรกคือ ลดปริมาณน�้าใน

ดินโดยการท�ารางระบายน�้าใต้ดิน (Sub Drain) 

รอบตัวบ้าน อีกวิธีหนึ่งคือปรับปรุงผนังโดย

อาศัยหลักการ “ท�าให้ผนังหายใจได้” ไม่ว่าจะ

เป็นการทาสทีีม่คีณุสมบติัระบายความชืน้ได้ ท�า

ผนังฉาบขัดมัน ท�าผนังกรวดล้าง/ทรายล้าง 

หรือลอกสีที่หลุดล่อนออกแล้วตกแต่งผนัง 

อีกชั้นโดยติดตั้งโครงคร่าว กรุไม้ฝาตีเว้นร่อง 

(ไม้จริง/ไม้เทียม) หรือติดต้ังชุดระบบระแนง

ส�าเร็จรูปไปเลย

3

หนึ่งในสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผิวปูนฉาบผนังอิฐมวลเบามีรอยร้าวได้

ง่ายนั้น เป็นเพราะอิฐมวลเบามีคุณสมบัติดูดซึมน�้ามากกว่าอิฐชนิด

อื่น จึงดูดน�้าจากปูนฉาบมากเป็นพิเศษ ดังน้ัน หากใช้ปูนฉาบทั่วไป

หรืออยู่ในสภาวะอากาศร้อนจัดขณะท่ีปูนยังไม่เซตตัวดี ปูนจะ       

สูญเสียน�้าอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงท�าให้เกิดการแตกร้าวภายหลังได้ 

แนวทางป้องกนัคอืควรเลือกใช้ผลติภณัฑ์ปนูฉาบส�าหรบัอฐิมวลเบา

โดยเฉพาะ ซึง่มคีวามยดืหยุน่ สามารถกกัเกบ็น�า้ในเนือ้ปนูได้มากกว่า

ปูนฉาบทั่วไป โดยผสมในอัตราส่วนตามที่ผู้ผลิตก�าหนด นอกจากนี้

ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมถึงวิธีฉาบท่ีถูกต้อง เพ่ือให้ได้

งานผนังปูนฉาบที่สวยงาม

ท�าไมผนังปูนฉาบอิฐมวลเบา

จึงร้าวได้ง่าย ? 4
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หากต้องการสกัดผนังก่ออิฐฉาบปูนให้เป็นช่องประตูหน้าต่าง ควรพิจารณาเรื่องต�าแหน่งที่เหมาะสมเป็นหลัก อันดับแรก พยายามเล่ียง

จุดที่มีแนวท่อระบบไฟฟ้าหรือประปาเดินซ่อนอยู่ (หากเลี่ยงไม่ได้ ควรสกัดอย่างระมัดระวังมากและหาแนวเดินท่อใหม่ให้เรียบร้อย) ทั้งนี้  

การสกัดผนังออกควรเผื่อระยะให้กว้างกว่าขนาดช่องเปิดโดยรอบอย่างน้อย 10 ซม. ส�าหรับหล่อเสาเอ็นและคานเอ็น จะให้ดีควรสกัด 

ช่องเปิดให้อยู่ในแนวเสาเอ็นและคานเอ็นเดิม อย่างไรก็ตาม หากช่องเปิดใหม่อยู่ในต�าแหน่งที่จ�าเป็นต้องสกัดเสาเอ็นหรือคานเอ็นจริงๆ  

ควรเหลือปลายเหล็กเสริมประมาณ 30 ซม. เพื่อเชื่อมกับเหล็กเสริมของเสาเอ็นหรือคานเอ็นใหม่ด้วย

ในการติดต้ังวงกบประตูหรือหน้าต่างนั้น ส�าหรับวงกบไม้จะต้ังวงกบก่อนท�าการหล่อเสาเอ็นและคานเอ็นใหม่ ส่วนวงกบประเภทอื่น เช่น 

uPVC อะลูมิเนียม ฯลฯ จะติดตั้งหลังจากเสาเอ็นและคานเอ็นเซตตัวแข็งแรงดีแล้ว เมื่อติดตั้งวงกบเสร็จ ให้ฉาบปูนเก็บงานบริเวณรอยต่อ

เสาเอ็นคานเอ็นใหม่กับผนังเดิม และทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ 

Tips : 

สิ่งที่ควรระวังอย่างมาก 

คอื ขัน้ตอนในการสกดั ซึง่

ควรใช้ “ลกูหม”ู กรดีผนัง

ตามแนวท่ีจะเจาะผนังออก

ก่อนทั้งสองฝั่งของผนัง 

และใช้ “สิ่ว” ค่อยๆ สกัด

ตามรอยที่กรีดไว้จนผนัง

ทะลุถึงกัน หลีกเล่ียงการ

ใช้ค ้อนปอนด์ทุบที่ผนัง

ทันที  เพราะอาจส่งผล 

กระทบเสยีหายต่อส่วนอืน่

ของบ้าน

เปลี่ยนผนังก่ออิฐฉาบปูนทึบๆ

ใหเ้ป็นช่องประตูหน้าต่างได้หรือไม่ ?8ท�าไมกระเบื้องผนังจึงหลุด ?6

รอยร้าวผนังบริเวณวงกบประตูหน้าต่าง

แก้ไขอย่างไร ?

รอยร้าวผนงับรเิวณวงกบประตหูน้าต่างสามารถเกดิขึน้ได้ หากตอน

ก่อผนังอิฐไม่ได้มีการติดตั้งเสาเอ็นทับหลัง หรือติดต้ังแต่ไม่ได้

มาตรฐาน รวมถึงอัตราการยืดหดที่แตกต่างกันระหว่างวัสดุวงกบ

กับผนังปูน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นวงกบไม้จะยืดหดตัวมาก อาจเกิด

การดนัหรอืดงึรัง้ผนงัปนูจนแตกร้าวได้ ทัง้นี ้รอยร้าวผนงับรเิวณ

วงกบประตูหน้าต่างนับเป็นรอยร้าวที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง 

เพียงแต่จะดูไม่สวยงาม  

วิธีซ่อมแซม หากเป็นรอยร้าวขนาดเล็กให้อุดด้วยวัสดุยาแนว        

อะครลิกิซึง่มีคณุสมบตัยิดืหดตวัได้ ทิง้ไว้ให้แห้งแล้วขดัด้วยกระดาษ

ทราย กรณีรอยร้าวเป็นร่องลึกกว้างควรสกัดผิวปูนฉาบออก     

จากนัน้ตดิตัง้ลวดกรงไก่เพิม่ความแขง็แรง ก่อนจะใช้ซเีมนต์ส�าหรับ

งานฉาบซ่อมรอยร้าว ทัง้นี ้เมือ่ซ่อมแซมรอยร้าวเรยีบร้อยแล้วควร

ทาสีทับเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม 

7

ปัญหากระเบื้องหลุดออกจากผนังมักมีสาเหตุจากการติดตั้งที่ไม่ได้

มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบ้ืองแบบซาลาเปา การใช้เกรียง

ธรรมดาปาดกาวซีเมนต์ตอนปูกระเบ้ืองท�าให้เกิดฟองอากาศในเนื้อ

กาวซเีมนต์ (ทีถ่กูต้องควรใช้เกรยีงหว)ี รวมถงึการยาแนวกระเบือ้ง

ที่ผิดวิธี หรือปูชนชิดโดยไม่เว้นร่องยาแนว เป็นต้น ซ่ึงอาจท�าให้

กระเบื้องยึดเกาะได้ไม่ดี และเกิดช่องว่างใต้กระเบื้องเป็นแหล่งสะสม

ความชืน้ ตะไคร่ เชือ้รา จนกระเบือ้งทีป่ไูว้เกดิระเบดิหรอืหลดุล่อนได้

นอกจากนี้ ยังมีอีกสาเหตุท่ีอาจท�าให้กระเบ้ืองผนังหลุดได้ง่ายคือ 

การใช้วัสดุติดตั้งและวัสดุยาแนวที่ไม่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากใช้ปูนทรายติดต้ังจะมีโอกาสหลุดออกได้ง่ายกว่าการใช้กาว

ซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีกว่า
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น�้ำเสียจำกห้องน�้ำ 

โดยเฉพาะน�า้เสยีจากโถสขุภณัฑ์ทีป่นเป้ือนด้วยสิง่ปฏกูิลนัน้ จะต้อง

ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งตามบ้านทั่วไปมักใช้กันอยู่ 2 แบบ คือ

บ่อเกรอะ บ่อซมึ  โดยมบ่ีอเกรอะท�าหน้าทีด่กัตะกอน ส่วน

น�้าเสียจะเดินทางไปยังบ่อซึม ก่อนจะค่อยๆ ซึมออกสู่ดิน

ถงับ�ำบดัส�ำเรจ็รูป  มจีลุนิทรย์ีคอยย่อยสลายส่ิงปฏกิลู 

ก่อนจะล�าเลยีงน�า้เสยีทีเ่หลือไปยงัท่อระบายน�า้สาธารณะ 

น�้ำเสียจำกครัว 

จะถกูส่งผ่าน “บ่อดกัไขมนั” ส�าหรบัแยกไขมนัออกจากน�า้ เพ่ือมิให้ไขมนัไปอดุตนัทางเดนิระบบระบายน�า้เสีย

ทัง้นี ้ท่อระบายน�า้เสยีควรมกีลไกช่วยกนักลิน่ไหลย้อนกลบัขึน้มารบกวน โดยมักใช้หลกัการขงัน�า้หล่อเลีย้ง

ไว้ในท่อ อย่างเช่น ท่อ P-Trap และท่อ U-Trap ที่ขังน�้าไว้ในจุดหักงอ เป็นต้น

ในขั้นตอนการออกแบบ ควรก�าหนดการเดินท่อระบายน�้าเสียให้เรียบร้อย รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

ต�าแหน่งท่อ เช่น การเลือกชนิดโถสุขภัณฑ์ เป็นต้น

P-Trap U-Trap

น�้ำเสียที่ใช้กันในบ้ำน จะต้องผ่ำน

กำรปรับสภำพก่อนจะซึมสู่ดินหรือ

ล�ำเลียงไปยังท่อระบำยน�้ำสำธำรณะ 

เรื่อง

ระบบน�้ำเสีย

และสุขภัณฑ์

7
?



กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน�้ำ

แก้ไขอย่ำงไร ?2
การแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน�้า ก่อนอื่นควรหาต้นตอ

ของกลิ่นเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

กลิ่นจำกท่อระบำยน�้ำที่พื้น ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ดักกลิ่น 

อันดับแรกคือ ตะแกรงระบายน�้าที่พื้น (Floor Drain) ว่าใช่ตะแกรง

แบบกันกลิ่นหรือไม่ หากใช่และพบว่าน�้าแห้ง ให้ถอดล้างท�าความ

สะอาดและเทน�้าลงไปเพื่อป้องกันกลิ่น ส�าหรับกรณีที่ไม่ใช่ตะแกรง

กันกลิ่น ให้เปิดฝ้าเพดานใต้ห้องน�้าดูว่ามีการติดตั้งท่อแบบ P-Trap 

หรือ U-Trap หรือไม่ หากไม่ม ีแนะน�าให้ท�าการติดต้ังเพิม่เติม (กรณี

เป็นห้องน�้าชั้นล่างซึ่งไม่สะดวกในการเพิ่มท่อ P-Trap หรือ U-Trap 

ให้เลือกใช้ตะแกรงกันกลิ่นช่วย)

กลิน่จำกท่อน�ำ้อ่ำงล้ำงหน้ำหรอืโถสขุภณัฑ์ชำย หาก

ไม่นับเรื่องการช�าระล้างที่ไม่สะอาดแล้ว โดยส่วนใหญ่ อ่างล้างหน้า

และโถสุขภัณฑ์ชายมักใช้ “ตัวดักตะกอน” เป็นรูปแบบกระปุก              

ไว้ส�าหรับดักเศษวัสดุและช่วยกันกลิ่น ซึ่งหากมีสิ่งอุดตันมากเกินไป  

ก็อาจมีกลิ่นย้อนกลับมารบกวนได้ แนะน�าให้ใช้น�้ายาส�าหรับขจัด      

สิ่งอุดตันในท่อน�้าทิ้ง หรือใช้วิธีถอดออกมาเพื่อทิ้งเศษตะกอนและ

ล้างท�าความสะอาดให้เรียบร้อย

กลิ่นจำกโถสุขภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเพราะใส่อุปกรณ์ไม่ครบ         

โดยเฉพาะ “ปะเกน็กนักล่ิน” (หรือทีเ่รียกว่า ปะเกน็กนัซมึ ปะเกน็ขีผ้ึง้              

ปะเก็นแว็กซ์) เป็นวงแหวนขี้ผ้ึงขนาดพอดีกับท่อสุขภัณฑ์ มีหน้าที่

ป้องกนัไม่ให้กลิน่เลด็ลอดออกมาตามจดุรอยต่อระหว่างท่อน�า้ทิง้ที่

เตรยีมไว้ทีพ่ืน้และสขุภณัฑ์ วธีิแก้คอื ต้องให้ช่างมารือ้สขุภณัฑ์ออก

แล้วติดตั้งใหม่โดยใส่ปะเก็นกันกลิ่นเข้าไปด้วย

อีกกรณีที่พบบ่อยคือ รอยต่อระหว่างโถสุขภัณฑ์กับท่อระบายน�้า    

ที่พื้นอยู ่ในต�าแหน่งที่ไม่พอดีกัน หากพบปัญหานี้ ควรปรึกษา           

ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาวิธแีก้ไขทีเ่หมาะสม เพราะมักเป็นวธิยีุง่ยากทีต้่อง

มีการรื้อโถสุขภัณฑ์เพื่อปรับระยะใหม่ เช่น สกัดพื้นแล้วเดินท่อใหม่

ให้ตรงกับต�าแหน่งท่อของโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุดช่องว่างที่พื้นและ

ท�าระบบกันซึมอย่างถูกวิธี เป็นต้น

ตะแกรงกันกลิ่น หรือ “Bell trap”

ท�ำไมจึงกดชักโครกไม่ลง ?1

ปัญหาโถสุขภัณฑ์ตักน�้าราดหรือกดช�าระล้างไม่ลง 

ส่วนใหญ่เกดิจากระบบบ�าบัดน�า้เสยีมขีองเสียอยูเ่ตม็

จนระบายได้ไม่ทัน หรือที่เรียกกันว่า “ส้วมเต็ม” ซึ่ง

มักเกิดกับระบบบ�าบัดชนิดบ่อเกรอะบ่อซึม รวมถึง

กรณีที่น�้าในดินมีปริมาณมาก เช่น เผชิญกับฤดูฝน 

หรือน�้าท่วม  น�้าในบ่อซึมระบายสู่ดินได้ยากจึงไหล

ย้อนเข้าบ่อเกรอะจนกดชักโครกไม่ลง ปัญหาน้ี

สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยหันมาเลือกใช้ถังบ�าบัด

ส�าเร็จรูป

อีกสาเหตุที่อาจท�าให้กดชักโครกไม่ลง คือ ไม่มีการ

ตดิตัง้ท่ออากาศ ส�าหรบัระบายอากาศทีค้่างอยูต่าม

ท่อและจดุต่างๆ ของระบบระบายน�า้เสยี สงัเกตได้ว่า

เวลากดชักโครกจะเกิดฟองอากาศผุดออกมาจาก

โถสุขภัณฑ์พร้อมกลิ่นไม่พึงประสงค์ เจ้าของบ้าน

ควรปรึกษาช่างผู ้ช�านาญเพื่อด�าเนินการติดตั้ง    

ท่ออากาศให้เรียบร้อย
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ต�ำแหน่งท่อน�้ำทิ้งบนพื้นไม่พอดีกับสุขภัณฑท์ี่ซื้อมำ

จะแก้ปัญหำโดยสไลด์รูท่อดีไหม ?4
หนึ่งในข้อส�ำคัญของกำรติดตั้งสุขภัณฑ์ คือ ท่อระบำยน�้ำจำก         

โถสุขภัณฑ์จะต้อง “สวมพอดีกัน” กับท่อน�้ำทิ้งที่เตรียมไว้ไม่ว่ำจะ  

บนพื้นหรือผนัง ทั้งนี้ ส�ำหรับกรณีต�ำแหน่งของท่อระบำยน�้ำจำก  

โถสุขภัณฑ์ไม่ตรงกับระยะท่อน�้ำทิ้งที่พื้น ช่ำงอำจแก้ปัญหำโดยกำร

สไลด์รูท่อ คือกำรสกัดพื้นเพิ่มเติมให้มีควำมลำดเอียงไปยังท่อน�้ำ

ทิ้งที่เตรียมไว้ แต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ท�ำให้ปลำยท่อสวมกันได้พอดี จึงเสี่ยง

ต่อกำรเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในภำยหลัง ดังนั้น หำกเป็นไปได้ควร

แก้ไขด้วยวิธีอื่น เช่น เสริมควำมหนำผนังหลังสุขภัณฑ์ในกรณีที่   

ท่อน�้ำทิ้งอยู่ห่ำงจำกผนังมำกเกินไป เลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ใหม่ที่มีข้อ

ต่อท่อแบบปรับระยะได้ หรือสกัดพื้นเพื่อติดตั้งท่อน�้ำทิ้งใหม่และอุด

รูเดิมซึ่งต้องระวังเรื่องปัญหำรั่วซึมให้ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ในกำรแก้ไข

จะต้องค�ำนงึถงึปัจจยักบัข้อจ�ำกดัของแต่ละกรณ ีและควรปรึกษำผู้

เชี่ยวชำญเพื่อหำวิธีที่เหมำะสม 

จะเห็นได้ว่ำกำรแก้ไขปัญหำนีเ้ป็นเรือ่งยุง่ยำกมำก ทำงทีด่คีวรตรวจ

เช็คระยะห่ำงจำกผิวผนัง (โดยเผื่อควำมหนำของวัสดุปูผนัง) ไปยัง

กึ่งกลำงท่อน�้ำทิ้งที่เตรียมไว้ ให้พอดีกับรุ่นของโถสุขภัณฑ์อย่ำง

แม่นย�ำ ต้ังแต่ในขัน้ตอนเตรยีมท่อน�ำ้ทิง้ก่อนเทพืน้คอนกรตีจะดทีีส่ดุ  

วิธีแก้ไข

หำกจะเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์เพื่อเปล่ียนใหม่ ก่อนอ่ืนควรพิจำรณำว่ำโถสุขภัณฑ์ของเดิมเป็นระบบที่เดินท่อน�้ำเสียลงพ้ืนหรือออกผนัง       

จำกนั้นให้วัดระยะจำกต�ำแหน่งก่ึงกลำงช่องท่อ ว่ำห่ำงจำกผนัง (กรณีเดินท่อลงพ้ืน) หรือสูงจำกพ้ืน (กรณีเดินท่อออกผนัง) เพียงใด 

แล้วเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ที่สำมำรถติดตั้งกับระยะดังกล่ำวได้พอดี 

ทั้งนี้ หำกจ�ำเป็นต้องใช้โถสุขภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะต่ำงจำกของเดิมมำก ควรพิจำรณำเร่ืองควำมเป็นไปได้ในกำรติดตั้ง อย่ำงในกรณีที่    

ระยะท่อไม่ตรงกับของเดิม หำกแก้ปัญหำโดยเจำะพื้นใหม่จะต้องระวังควำมเสี่ยงเรื่องรั่วซึมให้มำก หรือกรณีเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แล้วท�ำให้

พืน้ทีแ่คบลง เช่น โถสขุภณัฑ์ใหม่มรีะยะทีน่ัง่ยำวกว่ำของเดิม หรอืเปลีย่นจำกโถสุขภณัฑ์ชนิดตัง้พืน้เป็นชนดิแขวนผนงั ซึง่ต้องท�ำผนงัเพิม่

อีกชั้นส�ำหรับบดบังแนวท่อระบำยน�้ำ กรณีเหล่ำนี้ ควรพิจำรณำว่ำมีพื้นที่เพียงพอที่จะนั่งใช้งำนโถสุขภัณฑ์ได้หรือไม่ 

จะเปลี่ยนโถสุขภัณฑใ์หม่

ต้องค�ำนึงอะไรบ้ำง ? 3
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ส�ำหรบัเจ้ำของบ้ำนทีเ่จอปัญหำเรือ่งโถสขุภณัฑ์ระบำยไม่ลง และ

อยำกเปลีย่นจำกระบบบ่อเกรอะบ่อซมึมำใช้ถงับ�ำบดัส�ำเรจ็รปูน้ัน 

อันดับแรกจะต้องเลือกขนำดถังบ�ำบัดให้เหมำะกับปริมำณน�้ำใช้

และจ�ำนวนคนในบ้ำน รวมถึงวำงแผนก�ำหนดที่ตั้งถังบ�ำบัดและ

แนวเดินท่อให้สำมำรถระบำยของเสียได้ง่ำย (ควำมลำดชันท่อไม่

ควรต�่ำกว่ำ 1: 50 ) โดยท่อจำกโถสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต่อเข้ำสู่ถัง

บ�ำบัดใหม่ (ยกเว้นกรณีบ่อเกรอะบ่อซึมเดิมอยู่ใต้พื้นห้องน�้ำชั้น

ล่ำง ซึง่หำกรือ้จะยุง่ยำกเกนิไป อำจคงท่อจำกโถสขุภณัฑ์ชัน้ล่ำง

ไว้อย่ำงเดิมจะดีกว่ำ) ทั้งนี้ต�ำแหน่งของถังบ�ำบัดจะต้องอยู่สูง

กว่ำระดับท่อระบำยน�้ำสำธำรณะ 

ก่อนตดิตัง้ถงับ�ำบดัจะต้องมกีำรเตรยีมพืน้ที ่เริม่ด้วยกำรดูดสิง่

ปฏิกูลออกและทุบรื้อบ่อเกรอะเดิม ปรับพ้ืนที่ดินเดิมนั้นให้

เรียบร้อย  จำกนัน้เตรยีมโครงสร้ำงเพือ่รับน�ำ้หนกัของถงับ�ำบัด

โดยลงเสำเข็มสั้นพร้อมเทพื้น ค.ส.ล.  ในกำรวำงถังบ�ำบัดควร

ใส่น�ำ้หล่อลงในถงัก่อนจะกลบดนิ เพือ่มใิห้แรงอดัของดนิกดตัว

ถงัจนเสยีหำย รวมถงึช่วยป้องกันไม่ให้น�ำ้ใต้ดนิดนัตัวถงัลอยขึน้ 

หลังจำกติดตั้งงำนระบบท่อเข้ำกับท่อน�้ำทิ้งเดิมและท่อระบำย

อำกำศแล้ว อำจเก็บควำมเรียบร้อยของพื้นโดยกำรหล่อ

คอนกรตีและก่ออฐิเพือ่เป็นฐำนส�ำหรับวำงฝำปิด ทัง้นี ้ถงับ�ำบดั

บำงรุ่นจะถูกออกแบบฝำปิดเป็นทรงสี่เหลี่ยมให้ปูกระเบื้องทับได้

เพื่อควำมสวยงำม

เปลี่ยนบ่อเกรอะบ่อซึมเป็นถังบ�ำบัดส�ำเร็จรูป

ท�ำอย่ำงไร ?7

บ่อดักไขมันชนิดฝังดิน

พูดถึงกำรปรับปรุงห้องน�้ำเพื่อผู้สูงวัย หลำยคนอำจนึกถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น รำวจับช่วยทรงตัว เก้ำอี้นั่งอำบน�้ำ เป็นต้น แต่

ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด คือ “พื้น” ซึ่งช่วยลดควำมเสี่ยงเรื่องพลัดตกหกล้ม โดยนอกจำกจะใช้กระเบื้องที่มีค่ำกำรกันลื่น (ค่ำ R) ที่เหมำะสม

แล้ว ยงัควรท�ำพืน้ให้มรีะดับเดยีวกนัโดยปรำศจำกทีก่ัน้ เพือ่ลดควำมเสีย่งต่อกำรสะดดุล้ม ทัง้นี ้เรำสำมำรถแยกส่วนเปียกส่วนแห้งบนพืน้

ห้องน�้ำที่มีระดับเดียวได้ด้วยกำรท�ำระบบระบำยน�้ำให้เหมำะสม โดยมีขั้นตอนคือ

1.ปรบัระดบัพืน้ให้เรยีบเสมอกนั 

และติดตั้งรำงระบำยน�้ำที่มีควำม

ยำวตลอดแนวกั้นระหว่ำงพื้นที่

ส่วนแห้งกับส่วนเปียก และก้ัน

ระหว่ำงพื้นที่ห ้องน�้ำกับพื้นที่

ส่วนอื่น

2.ปรับระดับพื้นห้องน�้ำ ให้มี

ควำมลำดเอียงไปยังรำงระบำย

น�้ำในข้อ 1

อยำกท�ำพื้นห้องน�้ำระดับเดียวเพื่อให้ผู้สูงวัยใช้งำนได้

อย่ำงปลอดภัย จะมีวิธีระบำยน�้ำอย่ำงไร ? 5

บ่อดักไขมันหรือ “Grease Trap” นั้นมีหน้ำที่ส�ำคัญในกำรดักและแยกชั้นไขมันออกจำกน�้ำเสียที่ใช้แล้ว

ในครัว ซึ่งปนเปื้อนด้วยครำบไขมันจ�ำนวนมำก หำกปล่อยออกสู่ท่อสำธำรณะโดยไม่บ�ำบัด ไขมันกับสิ่ง

สกปรกอำจท�ำให้ท่ออุดตัน และส่งกลิ่นรบกวนได้

ในกำรเลือกซื้อบ่อดักไขมัน ควรค�ำนึงเรื่องขนำดให้เหมำะกับควำมถ่ีกำรใช้งำนในห้องครัวและจ�ำนวน

สมำชิกในบ้ำน เช่น สมำชิกในบ้ำน 5 คน ควรใช้บ่อดักไขมันประมำณ 15 ลิตร เป็นต้น นอกจำกนี้        

บ่อดกัไขมนัยงัมทีัง้ชนดิตัง้พืน้และชนดิฝังใต้ดนิให้เลอืกใช้ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ที ่กรณพีืน้ทีจ่�ำกดั

อย่ำงทำวน์โฮม คอนโดมิเนียม จะเหมำะกับบ่อดักไขมันชนิดตั้งพื้น ส่วนบ้ำนเดี่ยวที่มีพื้นที่เพียงพออำจ

ใช้บ่อดกัไขมนัชนดิฝังดนิได้ ทัง้นี ้ควรดแูลรกัษำบ่อดกัไขมนัโดยตกัเศษไขมนัออกจำกตะแกรงเป็นประจ�ำ 

เพื่อให้น�้ำระบำยได้คล่องตัวและไม่เกิดกลิ่นรบกวน

จ�ำเป็นต้องติดตั้งบ่อดักไขมันหรือไม่ ? 6

บ่อดักไขมันชนิดตั้งพื้น

(มักติดตั้งใต้เคำน์เตอร์ครัว 

หรืออ่ำงล้ำงจำน)
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