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 ต ำรำเรื่อง ARC151 เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงและอุปกรณ์อำคำร 1 เล่มนี้
ได้พัฒนำขึ้นมำจำกเอกสำรประกอบกำรสอนในรำยวิชำ ARC121 วัสดุและกำรก่อสร้ำง 
ARC122 วัสดุและกำรก่อสร้ำง 2 ซึ่งได้พัฒนำปรับปรุงมำโดยตลอดตั้งแต่ ปี 2536  
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง มีควำมส ำคัญต่อวิชำชีพสถำปัตยกรรมเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกเป็นองค์ประกอบพื้นฐำนที่จะต้องน ำมำพิจำรณำประกอบกำรออกแบบเพื่อให้
ควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ไว้ สำมำรถน ำมำสู่ควำมเป็นจริงได้ อันประกอบด้วยโครงสร้ำงของ
สถำปัตยกรรมที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง มีกำรเลือกใช้วัสดุที่เหมำะสมตำมประโยชน์ใช้
สอย สวยงำม และคุ้มค่ำ 
 เนื้อหำในเล่มมุ่งหมำยให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้พื้นฐำนในด้ำนวัสดุ อุปกรณ์
อำคำร และเทคโนโลยีในกำรก่อสร้ำง เพื่อสร้ำงฐำนควำมรู้ก่อนกำรเรียนรู้ด้ำน
เทคโนโลยีกำรกอ่สร้ำงในระดับสูงต่อไป โดยเน้นควำมรู้เบื้องต้นในด้ำนคุณสมบัติ กำร
แบ่งชนิด ประเภท และกำรเลือกน ำไปใช้งำน เนื้อหำในเล่มจึงมีควำมหลำกหลำยและมี
จะปริมำณของข้อมูลจ ำนวนมำกหำกต้องแสดงในรำยละเอียดที่ลึกซึ้ง ท ำให้ผู้อ่ำนที่ยัง
ไม่มีควำมรู้พื้นฐำนสับสนและขำดควำมเข้ำใจได้อย่ำงถูกต้อง ดังนั้นเนื้อหำในเล่มจึงต้อง
มีควำมกระชับ เข้ำใจง่ำย ดังนั้นผู้อ่ำนควรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจใน
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ต่อไป  
 ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณคณำจำรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเขียนเอกสำร ต ำรำ 
หนังสือ และผู้ผลติเอกสำรประกอบผลิตภัณฑ์ในงำนก่อสร้ำงตำมที่อ้ำงอิงไว้ท้ำยเล่ม 
 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ธรำดล เสำร์ชัย 
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1.1. มาตรฐานในงานวัสดุก่อสร้าง 
 มำตรฐำนวัดสดุก่อสร้ำงคือ เกณฑ์ วิธีกำรตรวจสอบ คุณสมบัติ ส่วนผสม และ
หรือกระบวนกำรผลิต ที่ซึ่งถูกก ำหนดโดยหน่วยงำน ของรัฐ สถำบันทำงวิชำกำร และวิชำชีพ
ใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของวัสดุก่อสร้ำง ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้มำตรฐำนต่ำงๆดังนี้ 
 1.1.1.มำตรฐำนสำกล 
  1) ISO (International Standardization Organization) 
 มำตรฐำนสำกล เป็นมำตรฐำนกลำง ที่ใช้อ้ำงอิงทั่วโลก หน่วยนับเป็นเมตริก 
  2) JIS (Japanese Industrial Standard) มำตรฐำนของญี่ปุ่น 
 หน่วยนับเป็น เมตริก 
  3) DIN (Deutsches Institut Fur Normung) มำตรฐำนของ
 เยอรมนี หน่วย นับเป็นเมตริก 
  4) BS/BSI (British Standard / British Standard Institute) 
 มำตรฐำนของ อังกฤษ หน่วยนับเป็นนิ้ว และเมตริก 
  5) ASTM   (American Society for Testing and Material) 
 สมำคมเพื่อกำรทดสอบและวัสดุแห่งอเมริกำ 
  6) NCS (National CAD Standard) มำตรฐำน กำรเขียนแบบ
 ด้วยคอมพิวเตอร์ ของสหรัฐอเมริกำ 
 1.1.2. มำตรฐำนที่ใช้ในประเทศ 
  1) TIS (Thai Industrial Standard) ตัวย่อคือ ม.อ.ก.มำตรฐำน
 ของไทย ในงำนสถำปัตยกรรมใช้หน่วยวัดเป็นเมตริก 
  2) วสท. วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนด้ำน
 วิชำชีพวิศวกร มีกำรตีพิมพ์คู่มือ มำตรฐำนเกี่ยวกับวัสดุ และวิธีกำรออกแบบ 
 ก่อสร้ำงส ำหรับอ้ำงอิงในเชิงวิศวกรรม 
  3) คู่มือมำตรฐำนกำรเขียนแบบก่อสร้ำง ฉบับ 2549 สมำคม
 สถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์   
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1.2. เกณฑ์ทั่วไปในการเลือกใช้วัสดุ 
 นอกจำกนักออกแบบจะค ำนึงถึงมำตรฐำนดังกล่ำวแล้ว ยังมีสิ่งที่เกี่ยว ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อกำรก่อสร้ำงที่ต้องพิจำรณำ ประกอบด้วยเกณฑ์ต่ำงๆดังนี้ 
 1.2.1. ด้ำนสถำปัตยกรรม 
  1) ควำมงำม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  2) ขนำด ประโยชน์ใช้สอย และ ผู้ใช้ คนพิกำร 
  3) ควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นและ 
  สภำพแวดล้อมธรรมชำติ หรือ สถำปัตยกรรมท้องถิ่น 
 1.2.2. สภำวะแวดล้อม 
  1) แสงแดด ลม ฝน ควำมชื้น ลักษณะทำงธรณีวิทยำ 
  2) เสียง 
  3) ควำมปลอดภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชำติ 
 1.2.3.ด้ำนกำรกอ่สร้ำง 
  1) กำรขนส่งวัสดุ และชิ้นส่วนของโครงสร้ำง 
  2) กำรผลิต 
  3) กำรบ ำรุงรักษำ 
  4) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ 
  5) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.4.ด้ำนเศรษฐกิจ 
  1) รำคำที่เหมำะสม 
  2) ระยะเวลำ ควำมสะดวก 
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1.3. บทบาทของสถาปนิกกับนวัตกรรม 
 นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง กำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆขึ้นโดยวิธีกำรใหม่ๆ หรือ
ปรับปรุงจำกวิธีกำร หรือสิ่งต่ำงๆที่มีอยู่เดิม และมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในด้ำน
วัสดุก่อสร้ำงในงำนสถำปัตยกรรม มีวัสดุจำกนวัตกรรมผลิตออกมำมำกมำย แต่ยังมีควำม
ต้องกำรวัสดุที่มีลักษณะพิเศษชนิดใหม่ๆ และยีงมีปัญหำที่รอกำรแก้ไขจำกนวัตกรรมทำงกำร
ผลิตอีกมำก ดังนั้นในมุมมองของสถำปนิกจึงควรพิจำรณำในเรื่องของนวัตกรรมในกำร
สร้ำงสรรค์วัสดุก่อสร้ำงใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและแกไ้ขปัญหำดังกล่ำว 
 ประเภทของวัสดุก่อสร้ำงในงำนนวัตกรรม 
  1) วัสดุธรรมชำติ 
  2) วัสดุสังเครำะห์ 
  3) วัสดุ Recycle 
 
1.4. ความสัมพันธร์ะหว่างภูมิอากาศ วัฒนธรรม ในภูมิภาคอาเซียน กับวัสดุก่อสร้าง และ
เทคโนโลยีวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
 อำเซียน (ASEAN) คือ สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Association of South East Asian Nations เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริม และร่วมมือ
ในด้ำน สันติภำพ ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ควำมรู้  สังคม และวฒันธรรม บนพื้นฐำนควำม
เท่ำเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมำชิก 10 ประเทศประกอบด้วย ไทย 
สิงคโปร์ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  บรูไนดำรุสซำลำม สปป.ลำว กัมพูชำ  
 และจำก ข้อตกลงร่วมกันของสมำชิก ให้มีกำรร่วมมือกันในด้ำนเศรษกิจกำรค้ำ 
กำรบริกำรที่เรียกว่ำ AEC (Asean Economics Community) ในปี 2558 ซึ่งกำรบริกำรด้ำน
สถำปัตยกรรม เป็นกำรบริกำรแขนงหนึ่งซึ่งต้องเปิดรับกำรบริกำรจำกต่ำงชำติ  
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และสถำปนิกไทยก็สำมำรถออกไปให้บริกำร ณ ประเทศสมำชิกได้ด้วย จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่สถำปนิก นักออกแบบควรเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิอำกำศ วัฒนธรรม ในภูมิภำค
อำเซียน กับวัสดุก่อสร้ำง และเทคโนโลยีก่อสร้ำงในงำนสถำปัตยกรรม ในระดับพื้นฐำน พอ
สรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี้ 

 1.4.1. ด้ำนภูมิอำกำศ  

  ประเทศในภูมิภำคอำเซียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่มีภูมิอำกำศ
 ร้อนชื้น ฝนตกชกุ และบำง พื้นทีม่ีอำกำศหนำวเย็น ลักษณะทำงสถำปัตยกรรม
 จึงมีควำมแตกต่ำงกัน เช่นภูมิภำคที่มีฝนตกชุก อำกำศร้อน หลังคำจะมีควำม
 ลำดชันสูงเพื่อระบำยน้ ำฝนที่มีปริมำณสูง และเพิ่มพ้ืนที่หลังคำเพื่อลด ควำม
 ร้อน ลักษณะ อำคำรโล่งโปร่ง เพ่ือระบำยควำมร้อน ควำมชื้นออกจำก ตัวบ้ำน 
 ในบริเวณที่มีน้ ำท่วมบ่อยจึงยกใต้ถุนสูงเช่น เรือนไทยใน ลุ่มน้ ำภำคกลำงของ
 ประเทศไทย หรือ Batak Toba house ในตอนเหนือ ของสุมำตรำ ประเทศ
 อินโดนีเซีย และเฮือนเชียงม่วน เมืองหลวงพระบำง สปป.ลำว  

  ส่วนบริเวณที่มีอำกำศหนำวเย็นมำก เช่นทำงตอนเหนือของ
 ประเทศไทย ลำว พม่ำ เวียดนำม พบว่ำมีอำคำรที่ใช้อิฐ อิฐดินดิบ ก่อผนัง
 หนำ มีหน้ำต่ำงน้อย เพื่อเก็บควำมอบอุ่น 

  นอกจำกนี้ภูมิอำกำศยังมีผลต่อวัสดุที่นิยมน ำมำใช้เช่น กำรนิยม
 ใช้ไม้ ในกำรก่อสร้ำงเนื่องจำกกลุม่ประเทศในย่ำนนี้มีป่ำไม้เขตร้อนชื้นที่อุดม
 สมบูรณ์จึงมีไม้ในปริมำณมำก และมีคุณภำพดี 
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 1.4.2. ด้ำนวัฒนธรรม 

  1) วิถีชีวิต ในภูมิภำคอำเซียนมีพฤติกรรม กิจวัตรในกำรด ำรงชีวิต
 ตำมกลุ่มชำติพันธุ์ที่หลำกหลำย จำกพฤติกรรมดังกล่ำวน ำมำสู่ประโยชน์ใช้สอย 
 วัสดุ และกำรก่อสร้ำง เช่น กำรมีพื้นที่ใต้ถุนโล่งเพื่อใช้ท ำกำรผลิตหัตถกรรม 
 หรือผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร พฤติกรรมทำงสังคมที่ท ำให้ต้องมีลำนบ้ำน หรือ
 ลำนของหมู่บ้ำน 

  2) ศำสนำ ประเทศในกลุ่มอำเซียนมีศำสนประจ ำชำติ มีคติควำม
 เชื่อที่หลำกหลำย สถำปัตยกรรมจึงมีควำมแตกต่ำงกันไป เพื่อกิจกรรมทำง
 ศำสนำ และควำมเชื่อ ตัวอย่ำงเช่น ลักษณะของโบสถ์  วิหำร มัสยิด  

  3) ประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียม ภูมิภำคอำเซียนมีควำมเป็นมำ
 ยำวนำนหลำยพันปี มีอำณำจักรโบรำณที่ยังปรำกฎซำกโบรำณสถำนอยู่มำ
 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีกำรยึดถือเป็นแนวทำงปฎิบัติสืบทอด ต่อเนื่องกันมำจนถึง
 ปัจจุบัน โดยเฉพำะแบบแผนในงำนช่ำง เช่น กำรใช้วัสดุ เทคนิคในกำรก่อสร้ำง 
 รวมท้ังกำร ประดับตกแต่งในงำนสถำปัตยกรรมอีกด้วย 
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ภำพที่ 1.1. เฮือนเชียงม่วน เมืองหลวงพระบำง (ภำพโดย ปิยะ ไล้หลีกพำล) 

วิดีทัศน์ 1.1. สถำปัยกรรมอำเซียน “chapter1-A Bridge Over Time- 
A Film On The Mekong-Ganga Cooperation Part II” (Ministry of 
External Affairs Government of India, 2011) 
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ค าถามท้ายบท 

1.จงยกตัวอย่ำง หน่วยงำนที่ก ำหนดมำตรฐำนในงำนวัสดุก่อสร้ำง ที่ใช้ในประเทศไทยมำ 2 
องค์กร 

2. ท่ำนมีเกณฑ์ในกำรเลือกใช้วัสดุก่อสร้ำงอย่ำงไร 

3. นวัตกรรม (Innovation) เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้ำงอย่ำงไร 

4. เหตุผลที่นักออกแบบควรเรียนรู้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิอำกำศ วัฒนธรรม ในภูมิภำค
อำเซียน กับวัสดุก่อสร้ำง และเทคโนโลยีวัสดุในงำนสถำปัตยกรรม คืออะไร 
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1.จงยกตัวอย่ำง หน่วยงำนที่ก ำหนดมำตรฐำนในงำนวัสดุก่อสร้ำง ที่ใช้ในประเทศไทยมำ 2 
องค์กร 

เลือก 2 องค์กร จำกหน่วยงำนดังนี้  

 1) TIS (Thai Industrial Standard) ตัวย่อคือ ม.อ.ก.มำตรฐำนของไทย  

 2) วสท. วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  

 3) สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์   

  

2. ท่ำนมีเกณฑ์ในกำรเลือกใช้วัสดุก่อสร้ำงอย่ำงไร 

 1) ด้ำนสถำปัตยกรรม 

 2) สภำวะแวดล้อม 

 3) ด้ำนกำรก่อสร้ำง 

 4) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ 

 5) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 6) ด้ำนเศรษฐกิจ 

  

3. นวัตกรรม (Innovation) เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้ำงอย่ำงไร 

 วัสดุก่อสร้ำงในงำนสถำปัตยกรรม มีวัสดุจำกนวัตกรรมผลิตออกมำมำกมำย แต่ยังมี
ควำมต้องกำรวัสดุที่มีลักษณะพิเศษชนิดใหม่ๆ และยีงมีปัญหำที่รอกำรแก้ไขจำก
นวัตกรรมทำงกำรผลิตอีกมำก ดังนั้นในมุมมองของสถำปนิกจึงควรพิจำรณำในเรื่องของ
นวัตกรรมในกำรสร้ำงสรรค์วัสดุก่อสร้ำงใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและแกไ้ข
ปัญหำดังกล่ำว 

  

ค าตอบ 

 



18 

4. เหตุผลที่นักออกแบบควรเรียนรู้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิอำกำศ วัฒนธรรม ในภูมิภำค
อำเซียน กับวัสดุก่อสร้ำง และเทคโนโลยีวัสดุในงำนสถำปัตยกรรม คืออะไร 

 จำกข้อตกลงร่วมกันของสมำชิกในกลุ่ม  Asean ให้มีกำรร่วมมือกันในด้ำนเศรษกิจกำร
ค้ำ กำรบริกำรที่เรียกว่ำ AEC (Asean Economics Community) ในปี 2558 ซึ่งกำร
บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรม เป็นกำรบริกำรแขนงหนึ่งซึ่งต้องเปิดรับกำรบริกำรจำก
ต่ำงชำติ และสถำปนิกไทยก็สำมำรถออกไปให้บริกำร ณ ประเทศสมำชิกได้ด้วย จึงมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่สถำปนิก นกัออกแบบควรเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิอำกำศ 
วัฒนธรรม ในภูมิภำคอำเซียน กับวัสดุก่อสร้ำง และเทคโนโลยีก่อสร้ำงในงำน
สถำปัตยกรรม 

ค าตอบ 
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2 
ไม้ (Woods) 
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 ไมเ้ป็นวัสดุที่มีคุณค่ำสูง มีคุณสมบัติที่เหมำะสมในกำรน ำมำใช้ในงำน
สถำปัตยกรรมในประเทศไทย เนื่องจำกคุณสมบัติพิเศษต่ำงๆ อันได้แก่ควำมสวยงำมของ สี 
ลวดลำย  ควำมยืดหยุ่น ไม่แข็งกระด้ำงเมื่อสัมผัส ควำมเป็นฉนวนกันควำมร้อน ลดควำม
สั่นสะเทือนจำกคลื่นเสียง ไม้บำงชนิดมีกลิ่นหอมช่วยสร้ำงบรรยำกำศเฉพำะที่ในบ้ำนไม้
เท่ำนั้น เมื่อน ำไม้มำใช้ในงำนโครงสร้ำง ไม้มีน้ ำหนักเบำ แข็งแรง ทนทำน รับน้ ำหนักได้ดี มี
ควำมยืดหยุ่นที่เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศ ตัด ตกแต่งได้ง่ำย แต่มีรำคำแพง ดังนั้นเพื่อกำร
น ำไม้มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ จึงต้องเข้ำใจองค์ประกอบของต้นไม้ ชนิดของไม้ และกำร
แปรรูปเพื่องำนกอ่สร้ำง 

 

2.1.  ส่วนต่างๆที่ส าคัญในหน้าตัดไม้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.1.  แสดงองค์ประกอบในหน้ำตัดไม้ 
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 1) เยื่อเจริญ (Cambium layer inside of Inner bark ) เป็นชั้นทีถ่ัดจำก
เปลือกชั้นใน มีลักษณะบำงมำกต้อง ใช้กำรขยำยภำพด้วยกล้องจุลทรรศน์ จึงจะเห็นรูปทรงที่
ชัดเจน 

 2) เปลือกชั้นใน (Inner bark) เป็นชั้นที่ถัดจำกเปลือกชั้นนอกท ำหน้ำที่เหมือน
ท่อส่งอำหำรที่ปรุงแล้วจำกใบไป ส่วนต่ำงๆของล ำต้น มีควำมชื้นและอ่อนตัว4) กระพี้ 
(Sapwood) 

 3) เปลือกนอก (Outer bark) หรือเรียกว่ำ Epidermis and Cortex เป็นเซลล์
ส่วนนอกสุดของล ำต้น เป็น เซลล์ที่ ตำยแล้ว มีหน้ำที่ป้องกันเนื้อไม้ภำยในไม่ให้ถูกท ำลำยจำก
สิ่งมีชีวิต และสภำพแวดล้อมภำยนอก 

  4) กระพี้ (Sapwood) หรือ Xylem เป็นชั้นของเปลือกที่ท ำหน้ำที่ล ำเลียง
อำหำรไปตำมส่วนต่ำงๆ ของต้นไม้ อยู่ด้ำนนอกของวงปีไปจนถึงชั้นเปลือกใน  มีควำม
อ่อนตัว ไม่เหมำะสมกับกำรน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง 

  5)  แก่น (Heartwood) เป็นเซลล์ไม้ที่หยุดกำรท ำงำนแล้ว เป็นสว่นที่แข็งแน่น 
มีสีเข้ม แข็งแรงทนทำน น ำมำใช้ในงำนโครงสร้ำงได้ดี 

  6)  ใจ (Pitch) คือส่วนที่อยู่ในต ำแหน่งกลำงของต้นไม้ตำมหน้ำตัด เดิมเป็นวงปี
ล ำต้นของต้นไม้ช่วงเริ่มต้นๆ ในไม้ที่มีอำยุมำกๆจะมีลักษณะเป็นโพรง 

  7)  วงปี (Wood rays) หรือเรียกว่ำ Annual Rings หรือ Growth Rings มี
ลักษณะเป็นวงซ้อนกันจำกใจไม้ แก่นไม้จนไปถึงกระพี้ น ำมำใช้ในงำนโครงสร้ำงได้ 1 วง
คือกำรเติลโตของต้นไม้ในรอบ 1 ปี 
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2.2.  ประเภทของไม ้

  ไม้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยถือเอำค่ำกำรรับแรงอัดของไม้แห้ง 
(กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร) และควำมทนทำนตำมธรรมชำติ (ปี) เป็น
เกณฑ์ (ข้อก ำหนดเกี่ยวกับไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงในส่วนรำชกำรกรมป่ำไม้) 
ได้แก่  

 1.) ไม้เนื้อแข็ง มีควำมแข็งแรงรับแรงอัดได้สูงกว่ำ 1,000 กิโลกรัมต่อตำรำง
เซนติเมตร มีควำมทนทำนสูงกว่ำ 6 ปี เช่น ไม้เต็ง รัง แดง ประดู่ สักหิน สัก
ขี้ควำย มะค่ำโมง ตะเคียนทอง ชิงชัน พะยูง และยมหิน เป็นต้น 

 2.)  ไม้เนื้อแข็งปำนกลำง มีควำมแข็งแรง 600 ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อตำรำง
เซนติเมตร มีควำมทนทำนไม่เกิน 6 ปี เช่น ไม้สักทอง ไม้ตะแบก ไม้มะค่ำแต้  
ไม้นนทรี  

 3.)  ไม้เนื้ออ่อน มีควำมแข็งแรงต่ ำกว่ำ 600 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร มี
ควำมทนทำนต่ ำกว่ำ 2 ปี ได้แก่ ไม้ยำง ไม้สน ไม้กะบำก ไม้อินทนิล ไม้
พะยอม  

  

2.3. คุณสมบัติและการใช้งาน 

 2.3.1. คุณสมบัติและกำรใชง้ำนแยกตำมประเภทของไม้ 

  1) ไม้เนื้อแข็ง ใช้เป็นไม้โครงสร้ำง เช่น  

   ไม้เสำ ขนำด 6” x 6” , 8” x 8”, 10” x 10” 

   คำน อเส ขนำด 2” x 8”, 2” x 10” 

   ตง จันทัน ขื่อ ดั้ง ขนำด 1-1/2” x 6”, 2” x 6”  

   คร่ำว 1-1/2” x 3” 
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 2)  ไม้เนื้อแข็งปำนกลำง นิยมใช้เป็นไม้พื้น หรือผนัง เช่นไม้สักทอง ตะแบก ขนำดที่นิยม
ใช้ได้แก่ พื้นไม้ ขนำด 1” x 2”, 1” x 4”, 1” x 6” (ไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้มะค่ำ ไม้แดง ก็
นิยมใช้ท ำพื้นไม้ได้)  

 3)  ไม้เนื้ออ่อน นิยมใช้เป็นไม้ฝำ คิ้ว เช่น ไม้ยำงใช้เป็นฝำไม้ นิยมใช้ขนำด 1/2” x 6” 
หรือ 3/4” x 6” ไม้เนื้ออ่อนมำกเช่นไม้สน ไม้ยูคำลิปตัส น ำมำใช้เป็นเสำเข็ม ส ำหรับ
สถำปัตยกรรมขนำดเล็ก อำคำรชั่วครำว อำคำรรำคำถูก เช่นก ำแพง รั้ว เป็นต้น 

 

ภำพที่ 2.2. โครงสร้ำงบ้ำนไม้ 
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  2.3.2. กำรเข้ำไม้ลักษณะต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.3.แสดงกำรเข้ำไม้ลักษณะต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.4. แสดงกำรเข้ำมุมไม้ลักษณะต่ำงๆ 
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2.4. การบ ารุงรักษา 

 ไม้มีอำยุกำรใช้งำนต่ ำเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ เช่นคอนกรีต หรือโลหะ แต่หำกมี
กำรบ ำรุงรักษำทีด่ีจะยืดอำยุกำรใช้งำนได้นำนขึ้น บำงอำคำรปัจจุบนัมีอำยุเกิน 100 ปี 
ซึ่งมีวิธีกำร และเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำต่ำงๆดังนี้ 

 1) กำรแช่น้ ำ กำรแช่น้ ำเป็นระยะเวลำนำน ๆ จะท ำให้แป้งและน้ ำตำลที่มีในไม้สลำยตัว
ไป เมื่อน ำไม้มำใช้งำน ถึงแม้จะมีกระพี้ติดอยู่ มอดก็จะไม่เข้ำรบกวน 

 2) กำรอบหรือนึ่ง จะท ำให้สำรประกอบทำงเคมีบำงประเภทซ่ึงดูดและคำยน้ ำได้มำก
สลำยตัวไป ท ำให้กำรพองและกำรหดตัวของไม้ลดลง 

 3) กำรอบน้ ำยำ เป็นกำรทำ ชุบ แช่ หรืออัดน้ ำยำเข้ำไปในไม้ด้วยแรงอัดสูง ซึ่งเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรน ำไม้เข้ำห้องอบ ปิดฝำจนสนิท ท ำกำรดูดอำกำศในไม้และ
ในห้องอบออกจนหมด แล้วจึงปล่อยน้ ำยำเข้ำไป ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มควำมกดดันของ
อำกำศในท่อให้สูงขึ้นถึงระดับที่ต้องกำร ทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงลดควำมดันลง ไม้ที่ท ำ
กำรอำบน้ ำยำแลว้จะมีควำมทนทำนสูงกว่ำไม้ธรรมชำติหลำยเท่ำ 

 4) กำรอัดไม้ด้วยควำมร้อน ท ำให้ไม้มีปริมำตรเล็กลงและคงรูปได้ภำยหลังกำรอัดและท ำ
ให้ไม้แข็งและทนทำนขึ้น  

 5) กำรอัดพลำสติก โดยกำรอัดสำรที่เป็นพลำสติกเหลวเข้ำไปในเนื้อไม้ แล้วท ำให้มัน
รวมตัวจับกันเปน็เนื้อพลำสติก กลำยเป็นของแข็งในภำยหลัง อำจท ำได้โดยอำศัยตัวเร่ง
ทำงเคมีหรือฉำยรังสี  

 6) กำรกองไม้ เป็นกำรกองไม้ให้โปร่งไม่ชิดติดต่อกัน นอกจำกจะท ำให้ไม้แห้งเร็วแล้ว ยัง
ป้องกันกำรเกิดเชื้อรำที่ท ำให้ไม้ผุได้เป็นอย่ำงดีด้วย ส่วนไม้ที่เป็นกระพี้หรือไม้ที่ไม่
ทนทำน ในขณะที่แปรรูปสด ๆ แล้วกองไม้ชิดติดกันเพียงวันสองวัน ก็จะเกิดรำขึ้นเต็ม 
อำจเสียหำยถึงกับท ำให้ไม้ใช้กำรไม่ได้ตลอดไป 
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2.5. ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

 2.5.1. ไม้อัด (Plywood)  

ไม้อัดเป็นวัสดุก่อสร้ำงชนิดแผ่น ใช้ในงำนภำยในอำคำร เช่น ใช้ท ำบำนประตู 
กำรท ำฝำผนัง ท ำฝ้ำเพดำน ท ำเครื่องเรือน  กำรผลิตไม้อัดท ำจำกกำรฝำน
ไม้เป็นแผ่นบำงน ำมำซ้อนชั้นสลับเสี้ยนอัดกำว ขนำดที่ท ำออกจ ำหน่ำยคือ 
1,200 x 2,400 ม.ม. (หรือ 4 ฟุต X 8 ฟุต) หนำ 4/6/8/10/15/20 ม.ม.   

 2.5.2. แผ่นไม้อัดคอมโพสิทส์ (Wood Composites Board) 

 ได้แก่ไม้ซึ่งผลิตจำกองค์ประกอบของไม้ เช่น เศษไม้ ชิ้นไม้ แผ่นไม้บำงๆ มี
ลักษณะต่ำงๆ ดังนี้ 

  1) แผ่นไม้ประกับ (Glulam) คือกำรยึดอัดติดไม้เข้ำด้วยกันโดยใช้
กำวประสำนส ำหรับงำนไม้ เพ่ือเพิ่มขนำดหน้ำตัดไม้ให้ใหญ่ขึ้น  

  2) แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปลำนกลำง (Medium Density 
Fiber Board) หรือเรียกกันว่ำ MDF board  ท ำมำจำกเส้นใยของเนื้อไม้
น ำมำผสมกำวแล้วอัดเป็นแผ่นด้วยควำมร้อน จนประสำนเชื่อมเป็นเนื้อ
เดียวกัน มี เมื่อถูกน้ ำหรือมีควำมชื้นจะบวม เมื่อแช่ในน้ ำจะเปื่อยยุ่ย จึง
นิยมน ำมำใช้ส ำหรับงำนในร่ม เช่น เฟอร์นิเจอร์ พ้ืนโต๊ะ ตู้ 

  3) แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นสูง(High Density Fiberboard 
,HDF) มีลักษณะเหมือน MDF แต่มีเนื้อละเอียดกว่ำ มีควำมหนำแน่น 800 
กก./ลบม. เหมำะส ำหรับงำนพื้น หรือประตู เพรำะ มีควำมแข็งแรง
มำกกว่ำ MDF 

  4) แผ่นไม้อัดปิดทับด้วยไม้บำง (Laminated Veneer Lumber 
,LVL) คือกำรน ำแผ่นไม้บำงๆ (Veneer) มำปิดผิวหน้ำของไม้อัดโดยมี
ลักษณะของเสี้ยนไม้กลมกลืนกัน โดยใช้กำวเป็นตัวเชื่อมประสำน 
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  5) แผ่นเกล็ดไม้อัด (Oriented Strand Board, OSB) คือกำรใช้
เกล็ดไม้มำเรียงชั้น อัดด้วยกำว  

  6) แผ่นชิ้นไม้อัด (Particle Board) คือกำรน ำเศษไม้ขนำดเล็ก 
ชำนอ้อย อัดด้วยกำวและควำมร้อน มักปิดผิวด้วยลำมิเนตลำยไม้ ใช้ท ำ
เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวำงของตู้เสื้อผ้ำ รำคำถูก กว่ำไม้อัด และ MDF เมื่อถูกน้ ำ
แล้วเปื่อยยุ่ยง่ำยกว่ำไม้อัด และ MDF และมีเชื้อรำเมื่อถูกควำมชื้น 

  7) แผ่นใยไม้อัดแข็ง (Hard Board) ผลิตจำกใยไม้ อัดเป็นแผ่น
โดยไม่ใช้กำวแต่ใช้สำรลิกนินที่มีอยู่ในเส้นใยตำมธรรมชำติเป็นตัวเชื่อม มี
ควำมหนำแน่นสูง 

  8)  ซีเมนต์บอร์ด Cement Board ซีเมนต์บอร์ด หรือเรียกว่ำไม้
อัดซีเมนต์  ผลิตจำกกำรกำรน ำเศษไม้ชิ้นเล็กๆผสมกับซีเมนต์ และน้ ำยำ
เคมี อัดเป็นแผ่นด้วยแรงดันสูง เช่นแผ่นวีว่ำบอร์ด มีน้ ำหนักเบำ มีควำม
ยืดหยุ่นสูง ตัดเลื่อยได้ง่ำย สะดวกในกำรติดตั้ง และมีคุณสมบัติเป็นฉนวน
กันควำมร้อน กันเสียงสะท้อน แข็งแรงทนทำนคงทนต่อสภำพอำกำศ 
ปลอดภัยจำก ปลวก แมลง เชื้อรำ พื้นผิวดูเหมือนผนังคอนกรีตขัดมัน 
ขนำดควำมหนำมำตรฐำน 5/6/8/10/12/16/18/20/24 ม.ม.  ควำมหนำ
พิเศษ 28/32/36/40 ม.ม. ขนำดมำตรฐำน 1,200x2,400 ม.ม. เฉพำะ
ควำมหนำ 5 ม.ม. 1,200x1,200 ม.ม. ขนำดพิเศษ 1,200x2,650 ม.
ม./1,200x3,000 ม.ม. 

 2.5.3. แผ่นพื้นไม้ (Wood plank) คือไม้ที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดำน 
คล้ำยพื้นบ้ำนไม้มีขนำดที่หลำกหลำย แต่ที่นิยมใช้มีขนำด ½” x 6” หรือ 
3/4” x 6” 
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 2.5.4. ปาร์เก้ไม้ คือ ไม้ท่ีประกอบด้วยไม้ชิ้นเล็กเข้ำด้วยกันนิยมต่อกัน
ด้วยรำงลิ้น มีขนำดตำมมำตรฐำน ในท้องตลำดดังนี้ 

  หนำ 15 มม. ขนำด 1 3/4 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว 

  หนำ 19 มม. ขนำด 1 3/4 นิ้ว x 10 นิ้ว 

  หนำ 19 มม. ขนำด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว  

  หนำ 19 มม. ขนำด 1 3/4 นิ้ว x 14 นิ้ว 

วิดีทัศน์ 2.1. กำรแปรรูปไม้ French Oak sawmills at work.mp4  
(vastoak's channel, 2012) 
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ค าถามท้ายบท 

1. ไม้มีกี่ประเภท จงยกตัวอย่ำงกำรน ำมำใช้งำน 

2. กำรบ ำรุงรักษำไม้ มีวิธีกำรอย่ำงไร จงยกตัวอย่ำงมำ 3 วิธี  

3. จงยกตัวอย่ำงขนำดของไม้ในงำนก่อสร้ำงมำ 3 ขนำด 

4. กำรเข้ำไม้ กำรเพำะไม้ กำรต่อไม้คืออะไร จงเขียนภำพประกอบ 
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ค าตอบ 

1. ไม้มีกี่ประเภท จงยกตัวอย่ำงกำรน ำมำใช้งำน 

 3 ประเภท ได้แก่  1.) ไม้เนื้อแข็ง  2.)  ไม้เนื้อแข็งปำนกลำง  3.)  ไม้เนื้ออ่อน  

2. กำรบ ำรุงรักษำไม้ มีวิธีกำรอย่ำงไร จงยกตัวอย่ำงมำ 3 วิธี 

           เลือกจำกวิธีกำรดังนี้มำ 3 วิธี 

 1) กำรแช่น้ ำ  2) กำรอบหรือนึ่ง  3) กำรอบน้ ำยำ  4) กำรอัดไม้ด้วยควำมร้อน  5) กำร
อัดพลำสติก  6) กำรกองไม้ ที่ถูกหลักกำร 

3. จงยกตัวอย่ำงขนำดของไม้ในงำนก่อสร้ำงมำ 3 ขนำด 

              เลือกจำกคุณสมบัติดังนี้ 

  1) ไม้เนื้อแข็ง ใช้เป็นไม้โครงสร้ำง เช่น  

   ไม้เสำ ขนำด 6” x 6” , 8” x 8”, 10” x 10” 

   คำน อเส ขนำด 2” x 8”, 2” x 10” 

   ตง จันทัน ขื่อ ดั้ง ขนำด 1-1/2” x 6”, 2” x 6”   

   คร่ำว 1-1/2” x 3” 

  2)  ไม้เนื้อแข็งปำนกลำง นิยมใช้เป็นไม้พื้น หรือผนัง เช่นไม้สักทอง ตะแบก 
ขนำดที่นิยมใช้ ได้แก่ พื้นไม้ ขนำด 1” x 2”, 1” x 4”, 1” x 6” (ไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้
มะค่ำ ไม้แดง ก็นิยมใช้ท ำพื้นไม้ได้) 

  3)  ไม้เนื้ออ่อน นิยมใช้เป็นไม้ฝำ คิ้ว เช่น ไม้ยำงใช้เป็นฝำไม้ นิยมใช้ขนำด 1/2” 
x 6” หรือ  3/4” x 6” ไม้เนื้ออ่อนมำกเช่นไม้สน ไม้ยูคำลิปตัส น ำมำใช้เป็นเสำเข็ม 
ส ำหรับสถำปัตยกรรมขนำด เล็ก อำคำรชั่วครำว อำคำรรำคำถูก เช่นก ำแพง รั้ว 
เป็นต้น  
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4. กำรเข้ำไม้ กำรเพลำะไม้ กำรต่อไม้คืออะไร จงเขียนภำพประกอบ 

กำรเข้ำไม้ คือกำรน ำไม้แต่ละชิ้นมำประกอบกัน กำรเพลำะไม้คือกำรใช้ไม้ชิ้นเล็กมำประกอบ
 กันเพื่อให้ไม้มีขนำดใหญ่ กำรต่อไม้คือกำรประกอบกันของชิ้นไม้ให้เกิดควำมยำว
มำกขึ้น (ดูภำพ ตัวอย่ำงในหัวข้อ 2.3.2. กำรเข้ำไม้ลักษณะต่ำงๆ) 
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3 
ปูนซีเมนต์ 
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3.1. คุณสมบัติ และความเป็นมาของปูนซีเมนต์ 

  ปูนซีเมนต์ท ำหน้ำที่เป็นตัวประสำน ยึดมวลละเอียด หรือมวลหยำบเข้ำด้วยกัน 
เมื่อบ่มจนได้ก ำลังแล้วจะมีคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อใช้ในงำนคอนกรีต หรือปูนฉำบต่อไป 

ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้ำงที่มีควำมเป็นมำยำวนำน จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีพบกำรใช้
ซีเมนต์ ในโบรำณสถำนที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งเก่ำแก่กว่ำ 7,000 ปี ต่อมำพบมำกในกรีก 
และโรมันซึ่งมีกำรผสมเถ้ำภูเขำไฟบดรวมกับปูนขำว ทรำย และน้ ำ เรียกว่ำ ปอซโซลำนิค
ซีเมนต์ (Pozzolanic Cement) 

 เดิมปูนซีเมนต์ผลิตจำกหินปูน ดิน เผำแล้วบดละเอียดผสมเข้ำกับทรำย ยิปซั่ม เถ้ำภูเขำ
ไฟ อลูมิน่ำ สินแร่เหล็ก และสำรเพิ่มพิเศษอื่นๆ ใช้เป็นวัสดุประสำนกับมวลรวม (ทรำย 
และหิน) เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงเช่น กำรเทพื้น ก่อผนังก ำแพง เป็นต้น 

 ปูนซีเมนต์ ปัจจุบัน เรียกว่ำ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คิดค้นขึ้นโดยโจเซฟ แอสปดิน 
(Joseph Aspdin) ชำวอังกฤษ เมื่อแข็งตัวแล้วมีสีเหมือนหินที่มำจำกเหมืองในเมืองปอร์ต
แลนด์ (Portland) ประเทศอังกฤษ  จึงเรียกชื่อว่ำ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

  

3.2. ประเภทของชองปูนซีเมนต์ 

  ประเภทของซีเมนต์แบ่งตำมมำตรฐำน ASTM ของอเมริกัน และ มอก. ได้เป็น 5 
ประเภทดังนี้ 

 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำ Normal Portland cement (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทหนึ่ง) คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้กับงำนโครงสร้ำงทั่วไป ตำมมำตรฐำน 
Ordinary Portland Cement ตำมมำตรฐำนอังกฤษชนิด 1  ใช้ท ำเสำ คำน พื้นคอนกรีต
อำคำรทั่วไป ถนน สะพำน ฯลฯ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในท้องตลำดได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรำ
ช้ำง ปูนตรำอินทรีเพชร ปูนตรำบัวภูเขำ ปูนตรำทีพีไอ (สีแดง) 
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ภำพที่ 3.1.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำ 

Photo Credit : http://http://www.trachang.co.th , 
http://www.siamcitycement.com/ ,  http://www.asiacement.co.th/ 

 

2) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง Modified Portland cement (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทสอง) เป็นปูนซีเมนต์ที่มีควำมทนทำนต่อเกลือซัลเฟตปำนกลำง มีควำมร้อนต่ ำ
และกำรเพิ่มควำมร้อนช้ำจำกปฏิกริยำระหว่ำงกำรบ่มปูนช้ำกว่ำประเภทที่ 1 ใช้กับกำร
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงงำนสัมผัสน้ ำใต้ดิน หรือสัมผัสดิน เช่นงำนตอม่อ ฐำนรำกขนำดใหญ่ 
คลองคอนกรีต ท่ำเทียบเรือ ก ำแพงกันดินขนำดใหญ่ ปูนประเภทนี้ในท้องตลำดได้แก่ ปูน
ตรำอินทรีเพชร ½ 

3) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว High – Early Strength Portland cement 
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสำม) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีเนื้อปูนละเอียดเป็น
พิเศษ มีผลท ำให้ปูนแข็งตัวและรับแรง ได้เร็วกว่ำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทอื่น มักใช้
กับงำนที่ต้องกำรควำมเร่งด่วนหรือต้องกำรถอด รื้อแบบเร็วกว่ำปกติ เช่น งำนท ำเสำเข็ม 
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 พื้นส ำเร็จรูป เปน็ต้นปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่พบเห็นในท้องตลำด ควรบ่มน้ ำอย่ำงน้อย 3 
วัน โดยใช้น้ ำฉีดหรือ กระสอบเปียกคลุม ปูนประเภทนี้ได้แก่ ปูนตรำช้ำงสีม่วง ตรำอินทรี
ด ำ ตรำดอกบัวด ำ ตรำทีพีไอ (สีด ำ) 

4) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดควำมร้อนต่ ำ Low-heat Portland cement (ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทสี่) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ ต้องควบคุมควำมร้อนที่เกิดขึ้นจำก
ปฏิกิริยำระหว่ำง ปูนซีเมนต์กับน้ ำในช่วงที่ปูนก ำลงัแข็งตัวไม่ให้มีมำกจนเกินไป เพรำะ
อำจก่อให้เกิดกำรแตกร้ำวหรือ เสียหำย จึงต้องใช้ปูนซีเมนต์ชนิดเกิดควำมร้อนต่ ำ เหมำะ
กับงำนสร้ำงเขื่อนขนำดใหญ่ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในประเทศไทยยังไม่มีกำรผลิตจ ำหน่ำย
ปลีก 

5) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้ำนทำนซัลเฟตได้สูง Sulfate-Resistant Portland cement 
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทห้ำ) ปอร์ตแลนด์ชนิดที่มีควำมต้ำนทำนต่อซัลเฟตสูง ใช้
กับงำนก่อสร้ำงในบริเวณที่มีซัลเฟตสูง เช่น พื้นที่บริเวณชำยทะเล ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ใน
ท้องตลำด ได้แก่ ปูนตรำช้ำงสีฟ้ำ ตรำปลำฉลำม บัวฉลำม ปูนตรำทีพีไอสีฟ้ำ  

 

 

 

 

 

       

 

ภำพที่ 3.2.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้ำนทำนซัลเฟตได้สูง 

Photo Credit : http://www.trachang.co.th 
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 นอกจำกนี้ยังมีปูนซีเมนต์ชนิดอื่นๆ เช่น 

  1) ปูนซีเมนต์ซิลิกำ ได้จำกกำรน ำเอำทรำยหรือหินปูน บดละเอียดผสมเข้ำกับ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำซึ่งท ำให้มีคุณสมบัติแข็งตัวช้ำ ใช้กับงำนปูนก่อ ปูนฉำบ 
ปูนตกแต่ง และงำนคอนกรีตที่ไม่ต้องรับแรงมำกอย่ำงไรก็ตำม ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ก็ยังคงมีผู้
น ำมำใช้กับงำนโครงสร้ำงทั่วไป เช่น กำรท ำเสำและคำน เนื่องจำกมีรำคำถูก แต่ก็สำมำรถ
ใช้ได้กับโครงสร้ำงขนำดเล็กเท่ำนั้น ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ที่พบเห็นในท้องตลำด ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ตรำเสือ ตรำงูเห่ำ ตรำนกอินทรี และตรำทีพีไอ ( สีเขียว ) 

   2) ซีเมนต์ขำว ได้แก่ปูนปอร์ตแลนด์ที่ผสมสีขำว เมื่อแข็งตัวแล้วมีสีขำวเนื้อ
ละเอียด แข็งแรงสวยงำมนิยมใช้ในงำนตกแต่ง เชน่ งำนหินล้ำง หินขัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีทัศน์ 3.1 กำรใช้หินปูน ในกำรผลิตปูนซีเมนต์  (The Fuse School - Global Education, 
2014, https://youtu.be/i97FZevqcPw) 
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ค าถามท้ายบท 

 1. ปูนซีเมนต์มีประโยชน์อย่ำงไร 

 2. ปูนซีเมนต์ มีกี่ประเภท อะไรบ้ำง แต่ละประเภทน ำไปใช้งำนอย่ำงไร 

 3. จงยกตัวอย่ำงปูนชนิดอื่นนอกจำกปูนตำมมำตรฐำนปูนปอร์ตแลนด์ 
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ค าตอบ 

1. ปูนซีเมนต์มีประโยชน์อย่ำงไร 

ปูนซีเมนต์ท ำหน้ำที่เป็นตัวประสำน ยึดมวลละเอียด หรือมวลหยำบเข้ำด้วยกัน เมื่อบ่มจนได้
ก ำลังแล้วจะมีคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อใช้ในงำนคอนกรีต หรือปูนฉำบต่อไป 

2. ปูนซีเมนต์ มีกี่ประเภท อะไรบ้ำง แต่ละประเภทน ำไปใช้งำนอย่ำงไร 

ปูนซีเมนต์แบ่งตำมมำตรฐำน ASTM ของอเมริกัน และ มอก. ได้เป็น 5 ประเภทดังนี้  

 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำ Normal Portland cement 

 2) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง Modified Portland cement 

 3) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว High – Early Strength Portland cement  

 4) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดควำมร้อนต่ ำ Low-heat Portland cement 
(ปูนซีเมนต์  

 5) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้ำนทำนซัลเฟตได้สูง Sulfate-Resistant Portland 
cem 

3. จงยกตัวอย่ำงปูนชนิดอื่นนอกจำกปูนตำมมำตรฐำนปูนปอร์ตแลนด์ 

 1) ปูนซีเมนต์ซิลิกำ ได้จำกกำรน ำเอำทรำยหรือหินปูน บดละเอียดผสมเข้ำกับปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ธรรมดำซึ่งท ำให้มีคุณสมบัติแข็งตัวช้ำ ใช้กับงำนปูนกอ่ ปูนฉำบ ปูนตกแต่ง 
และงำนคอนกรตีที่ไม่ต้องรับแรงมำกอย่ำงไรก็ตำม ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ก็ยังคงมีผู้น ำมำใช้
กับงำนโครงสร้ำงทั่วไป เช่น กำรท ำเสำและคำน เนื่องจำกมีรำคำถูก แต่ก็สำมำรถใช้ได้
กับโครงสร้ำงขนำดเล็กเท่ำนั้น ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ที่พบเห็นในท้องตลำด ได้แก่ ปูนซีเมนต์
ตรำเสือ ตรำงูเห่ำ ตรำนกอินทรี และตรำทีพีไอ ( สีเขียว ) 

  2) ซีเมนต์ขำว ได้แก่ปูนปอร์ตแลนด์ที่ผสมสีขำว เมื่อแข็งตัวแล้วมีสีขำวเนื้อละเอียด 
แข็งแรงสวยงำมนิยมใช้ในงำนตกแต่ง เช่น งำนหินล้ำง หินขัด 
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4 
คอนกรีต  
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4.1. ส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Ingredients) 

  คอนกรีตมีส่วนผสมส ำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ น้ ำ และมวลรวม ซึ่ง
มีหน้ำที่และคุณสมบัติดังนี้ 

 4.1.1. ปูนซีเมนต์ (Cement) ท ำหน้ำที่ประสำนมวลรวมเข้ำด้วยกัน 
และเพิ่มก ำลังของของคอนกรีต โดยท ำปฏิกิริยำไฮเดรชั่นกับน้ ำเกิดเป็น
ของเหลว เรียกว่ำซีเมนต์เพสต์ ยึดผสำนทรำยและหินเข้ำด้วยกันเมื่อ
แข็งตัวจะให้ ก ำลังกับคอนกรีต  

 4.1.2. น้ า หน้ำที่ผสมกับปูนซีเมนต์ท ำให้เกิดปฏิกิริยำไฮเดรชั่นท ำให้
คอนกรีตอยู่ในสภำพเหลวก่อนแข็งตัวในภำยหลังอัตรำส่วนของน้ ำมีผลต่อ
ก ำลังของคอนกรีต น้ ำ ที่ใช้ต้องมีควำมสะอำด มีคุณสมบัติทำงกำยภำพคือ 
มีควำมใส ปรำศจำกสิ่งเจือปน ไม่มีสี กลิ่น รส เจือปน และ มีคุณสมบัติ
ทำงเคมีคือ ไม่มีสภำพเป็นกรด ด่ำง หรือสำรเคมีเจือปน ไม่ใช้น้ ำทะเล 
หรือน้ ำกร่อย 

 4.1.3. มวลรวม (Aggregate) ประกอบด้วยมวลละเอียด (Fine 
aggregate) ได้แก่ ทรำย และมวลหยำบ (Coarse aggregate) ได้แก่หิน 
ซึ่งมวลรวมนี้จะท ำหน้ำที่รับแรงอัดในคอนกรีต ลดกำรยืดหดตัวของ
คอนกรีตช่วยให้คอนกรีตมีแข็งแรงควำมทนทำน นอกจำกนี้ยังมีวัสดุที่ใช้
เป็นมวลรวมได้เช่น ผงหินที่ได้จำกกำรย่อยหิน  

  นอกจำกนี้ยังมีกำรผสมสำรอื่นๆเช่นน้ ำยำผสมคอนกรีต ใช้ในกำร
เพิ่มคุณสมบัติเฉพำะบำงอย่ำงให้กับคอนกรีต เช่น กำรผสมน้ ำยำกันซึมใน
พื้นบนดำดฟ้ำ หรือกำรใช้เถ้ำถ่ำนหิน หรือ เรียกว่ำเถ้ำลอย (Fly ash) 
ผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ในงำนคอนกรีต ในโครงสร้ำงขนำดใหญ่ที่ท ำให้เกิด
ควำมร้อนน้อยกว่ำ 
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4.2. อัตราส่วนผสม 

 อัตรำส่วนผสมในงำนคอนกรีตโดยทั่วไปมีดังนี้ 

คอนกรีตโครงสร้ำงทั่วไป (ปูนซีเมนต์ : ทรำย : หิน)      1:2:4 

คอนกรีตหยำบ (ปูนซีเมนต์ : ทรำย : หิน)   1:3:5 

 โดย น้ ำจะใช้ 30 ลิตร / ปูน 1 ถุง 

ปูนฉำบ (ปูนซีเมนต์ : ปูนขำว : ทรำยละเอียด)  1 : 1 : 5 

  ส ำหรับปูนซึ่งมีส่วนผสมพิเศษหลำยชนิด ควรดูอัตรำส่วนกำรผส 
ที่เหมำะสมตำมค ำแนะน ำจำกผูผ้ลิต 

 

4.3.คอนกรีตอัดแรง (Prestressed concrete) 

  คือวิธีกำรก่อสร้ำงในงำนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรดึงเหล็ก
เสริมหรือ ลวดเพื่อเสริมแรงของคอนกรีตเสริมเหล็กให้รับก ำลังได้มำกขึ้น 
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

  1) คอนกรีตอัดแรงก่อน (Pre-tensioned concrete) คือ กำร
ก่อสร้ำงงำนคอนกรีตโดยกำรดึงเหล็กเสริมหรือ ลวดอัดแรงก่อน ที่จะเท
คอนกรีตลงในแบบหล่อ เมื่อคอนกรีตรับก ำลังได้แล้วจงึตัดปลำยลวดเมื่อ
ลวดหดตัวกลับจะดึงคอนกรีตให้อัดตัวกันท ำให้รับแรงได้มำกขึ้น ใช้ในงำน
หล่อเสำเข็มคอนกรีต เสำไฟฟ้ำคอนกรีต พื้นส ำเร็จรูป เสำ คำนส ำเร็จรูป 
และ งำน Precast concrete (Precast concrete คืองำนคอนกรีตซึ่ง
หล่อจำกนอกต ำแหน่งที่ก่อสร้ำง เช่น หล่อจำกโรงงำนหล่อคอนกรีตแล้ว
น ำมำประกอบกันในสถำนที่ก่อสร้ำง) 
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  2) คอนกรีตอัดแรงภำยหลัง (Post-tensioned concrete) คือ
กำรดึงลวดเสริมรับแรงดึงสูง (Strand) หลังกำรเทคอนกรีต โดยมีลวดอยู่
ในท่อชีท (Sheath)  แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

   2.1. Bonded system เป็นระบบที่มีกำรเกำะยึด
ระหว่ำง Strand กับพื้นคอนกรีต โดยมีลวดสอดอยู่ในท่อชีท ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกำะ และมีกำรอัดน้ ำปูนลงไปในท่อเพื่อยึด  
Strand กับท่อชีทเข้ำไว้ด้วยกัน ระบบนี้เหมำะกับ อำคำรที่มีโครงสร้ำง
ขนำดใหญ่ และอำคำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำน มีกำรเจำะพื้นบ่อยๆ  

   2.2. Unbonded System เป็นระบบที่ไม่มีกำร
เกำะยึดระหว่ำง Strand กับพื้นคอนกรีต แต่สริมแรงโดยใช้สมอ 
(Anchorage) ยึดที่ปลำยทั้งสองข้ำง  เหมำะกับอำคำรขนำดเล็กกว่ำและ
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน เนื่องจำกหำกมีกำรเจำะพื้นไปโดนลวดรับ
แรงจะท ำให้พื้นเสียก ำลังไปมำก อำคำรเสียหำยได้  

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.1. คอนกรีตอัดแรง แสดงกำรวำงลวดเสรมิรับแรงดึงสูง  

Photo Credit : http://en.wikipedia.org/wiki/Prestressed_concrete 
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4.4. คอนกรีตมวลเบา  

  คือคอนกรีตที่มีฟองอำกำศแทรกตัวอยู่ในส่วนผสมเมื่อแข็งตัวแล้ว
จะมีน้ ำหนักเบำลงกว่ำคอนกรีตทั่วไป ดูดซับเสียงได้ดี กันควำมร้อน และ
ทนไฟ ในประเทศไทยที่ใช้กันแพร่หลำยมี 2 ประเภทตำมวิธีกำรผลิตดังนี้ 

  1) ผลิตโดยผ่ำนกำรอบไอน้ ำ ควำมดันสูง คือคอนกรีตที่มี
ส่วนผสมของสำรเคมีบำงชนิด ร่วมกับกำรอบไอน้ ำในสภำวะแรงดันอำกำศ
สูงท ำให้เกิดฟองอำกำศ เรำเรียกคอนกรีตมวลเบำชนิดนี้ว่ำ Autoclaved 
Aerated Concrete หรือ AAC   

  2) ผลิตโดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรอบไอน้ ำ เป็นคอนกรีตที่มีมวลรวม
ใช้ส่วนประกอบน้ ำหนักเบำเป็นส่วนผสม เศษไม้ เม็ดโฟม เถ้ำถ่ำนหิน 

 นอกจำกนี้ยังมีคอนกรีตมวลเบำอีกชนิดหนึ่งซึ่งรียกว่ำ Cellular 
Lightweight Concrete (CLC) ผลิตโดยกำรใช้โฟมผสมกับคอนกรีตท ำให้
เกิดฟองอำกำศ เม่ือแข็งตัวแล้วจึงมีน้ ำหนักเบำ  

 

 

 

 

 

 

 

วิดีทัศน์ 4.1. กำรเทคอนกรีต S&S Marine's Concrete Pour For The 
Riverside Ave. Service Dock (Paul Tortora, 2013) 
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ค าถามท้ายบท 

1. ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

2. คอนกรีตทั่วไป คอนกรีตหยำบ และปูนฉำบ มอีัตรำส่วนผสมอย่ำงไร 

3. คอนกรีตอัดแรง คืออะไร ต่ำงจำกคอนกรีตทั่วไปอย่ำงไร 

4. คอนกรีตมวลเบำ คืออะไร ต่ำงจำกคอนกรีตทั่วไปอย่ำงไร 
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ค าตอบ 

1. ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

 คอนกรีตมีส่วนผสมส ำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ น้ ำ และมวลรวม (ทรำย หิน) 

2. คอนกรีตทั่วไป คอนกรีตหยำบ และปูนฉำบ มอีัตรำส่วนผสมอย่ำงไร 

  อัตรำส่วนผสมในงำนคอนกรีตโดยทั่วไปมีดังนี้ 

 คอนกรีตโครงสร้ำงทั่วไป (ปูนซีเมนต์ : ทรำย : หิน)      1:2:4 

 คอนกรีตหยำบ (ปูนซีเมนต์ : ทรำย : หิน)    1:3:5 

  โดย น้ ำจะใช้ 30 ลิตร / ปูน 1 ถุง 

 ปูนฉำบ (ปูนซีเมนต์ : ปูนขำว : ทรำยละเอียด)   1 : 1 : 5 

3. คอนกรีตอัดแรง คืออะไร ต่ำงจำกคอนกรีตทั่วไปอย่ำงไร 

งำนคอนกรีตเสรมิเหล็ก โดยกำรดึงเหล็กเสริมหรือ ลวดเพื่อเสริมแรงของ
คอนกรีตเสริมเหล็กให้รับก ำลังได้มำกขึ้น 

4. คอนกรีตมวลเบำ คืออะไร ต่ำงจำกคอนกรีตทั่วไปอย่ำงไร 

คือคอนกรีตที่มีฟองอำกำศแทรกตัวอยู่ในส่วนผสมเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีน้ ำหนัก
เบำลงกว่ำคอนกรีตทั่วไป ดูดซับเสียงได้ดี กันควำมร้อน และทนไฟ 
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5 
โลหะ 
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  โลหะ (Metal) คือธำตุต่ำงๆ ที่มีคุณสมบัติ น ำไฟฟ้ำได้ดี มันวำว 
แข็งแรงเมื่อแข็งตัว มีควำมเหนียวสำมำรถดึงจนกลำยเป็นเส้นลวดได้  
โลหะ ที่นิยมน ำมำใขใ้นงำนวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ เหล็ก อลูมีเนียม ทองแดง 
ทองเหลือง 

 

5.1. ความเป็นมา  

  โลหะถูกน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงมำนำนแล้ว ในสมยักรีก โรมัน
พบว่ำมีกำรใช้เหล็กเป็นโครงยึดหิน ในสมัยเรเนสซอง ใช้ท่อนเหล็ก โซ่
เหล็ก ในกำรยึดโครงสร้ำง มีกำรใช้เหล็กในงำนก่อสร้ำงน้อยมำก เนื่องจำก
เป็นงำนที่ต้องใช้ช่ำงเหล็ก แต่มีแรงงำนที่มีฝีมือในด้ำนนี้น้อย ส่วนใหญ่ใช้
ในกำรผลิตอำวุธมำกกว่ำ  

  หลังปี ค.ศ.1750 มีกำรใช้เหล็กหล่อเพื่อใช้เป็นโครงสร้ำงมำกขึ้น 
เช่นใช้ในอำคำรโรงงำน สะพำน Coalbrookdale Bridge, 1779 หลังปี 
ค.ศ.1850 เกิดควำมก้ำวหน้ำในอุตสำหกรรมเหล็ก มีกระบวนกำรผลิต
ชิ้นส่วนเหล็กที่มีขนำดใหญ่ได้ ที่เรียกว่ำ Bessemer process จึงมีอำคำร
เหล็กที่มีขนำดใหญ่เกิดขึ้น ตัวอย่ำงอำคำรที่มีชื่อเสียงได้แก่ Crystal 
Palace สร้ำงขึ้นในปี 1851  

  หลังสงครำมกลำงเมืองในสหรัฐอเมริกำ มีกำรผลิตเหล็กปริมำณ
มำกขึ้น และน ำมำใช้ในงำนโครงสร้ำงอำคำรเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกำ ตัวอย่ำงอำคำรที่มีชื่อเสียงได้แก่ อำคำร Home Insurance 
Company Building สร้ำงในปี 1885 และ Eiffel Tower สร้ำงขึ้นในปี 
1889 
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ภำพที่ 5.1. Crystal Palace  

(Photo Credit : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crystal_Palace.PNG) 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.2. Home Insurance Company Building 

(Photo Credit : http://en.wikipedia. org/wiki/File:Home_Insurance_ 
Building.JPG)  

 

 

 



49 

5.2. ประเภทของเหล็ก และคุณสมบัติ 

  เหล็กแบ่งประเภทได้ตำมส่วนผสมของเหล็กกับคำร์บอนซึ่งมีผล
ต่อคุณสมบัติของเหล็ก จึงแบ่งประเภทของเหล็ก ตำมสัดส่วนผสมของ
คำร์บอน และคุณสมบัติของเหล็กประเภทต่ำงๆได้ดังนี้ 

  1) เหล็กผสมคำร์บอน Cast iron มีส่วนผสมของคำร์บอน 2% – 
4% รับแรงอัดได้สูง แต่ทนแรงดึงได้น้อย มีควำมเปรำะ 

  2) เหล็กบริสุทธิ์ Wrought iron ไม่มี หรือผสมของคำร์บอนน้อย
มำก รับแรงดึงได้มำก รับแรงอัดได้น้อย เหนียว ขึ้นรูปรีดเป็นเส้นหรือแผ่น
ได้ง่ำย 

  3) เหล็กทั่วไป Steel มีส่วนผสมของคำร์บอน น้อยกว่ำ 2% รับ
แรงอัด และแรงดึงได้ดี เหนียว ขึ้นรูป รีดเป็นเส้นหรือแผ่นได้ง่ำย 

  4) เหล็กผสมคำร์บอนต่ ำ Mild steel (low carbon steel) ใช้
เป็นเหล็กโครงสร้ำง มีส่วนผสมของคำร์บอน 0.3%  มีส่วนผสมของ 
nickel chromium, molybdenum  manganese vanadium silicon 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของเหล็ก ไดม้ำกขึ้น รับแรงอัด และแรงดึงได้
เหมำะสมกับงำนโครงสร้ำง เหนียว ขึ้นรูป รีดเป็นเส้นหรือแผ่นได้ง่ำย 

 

5.3. ประเภทของเหล็กตามรูปพรรณ 

  1) Wide-Flange (W-Shape) 

  2) I-beam 

  3) Channels, angles, tees 
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5.4.เหล็กไลท์เกจ (Light Gauge Steels) 

  คือเหล็กที่มีขนำดเล็ก น้ ำหนักเบำ ควำมหนำน้อย ใช้ในโครงสร้ำง
ที่รับน้ ำหนักไม่มำก เช่น ฝำผนัง ฝ้ำเพดำน มี รูปทรงต่ำงๆ เช่น C-Line 
U-Shape L-Shape เหล็กชนิดนี้ต้องเพิ่มประสิทธิภำพในกำรกันสนิมด้วย
กำรเคลือบสังกะสี หรือที่เรียกว่ำ เหล็กกัลวำไนซ ์(Galvanized)  

  นอกจำกนี้ในประเทศไทยมีกำรใช้เหล็กที่ใช้ในงำนโครงสร้ำง
อำคำรขนำดเล็ก ท่ีเรียกว่ำ เหล็กกล่อง แป็บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่ยม มีควำม
หนำที่นิยมใช้ระหว่ำง 1.4 – 6 ม.ม. มีรูปทรงหลำยหลำย เช่น สี่เหลี่ยม
จัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ เหล็กท่อ C-Line U-Shape Channels, angles, 
tees มีทั้งเหล็กธรรมดำและเหล็กเคลือบสังกะสี 

 

5.5.โลหะอื่นๆ 

  1) อะลูมิเนียม Aluminium (หรือ Aluminum ในอเมริกำเหนือ) 
เป็นโลหะท่ีมีควำมแข็งแรง น้ ำหนักเบำ ผิวมันวำว ขึ้นรูปง่ำย เป็นสนิมได้
ยำก ในงำนก่อสร้ำงนิยมใช้ท ำโครงสร้ำงประตู หน้ำต่ำง 

  2) โลหะเจือ โลหะผสม หรือ อัลลอย (อังกฤษ: Alloy) คือวัสดุที่
เกิดจำกกำรรวมกันของโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยวัสดุโลหะเจือที่ได้จะ
มีคุณสมบัติแตกต่ำงจำกเดิม โลหะเจือถ้ำเกิดจำกโลหะ 2 ชนิด เรียกว่ำ ไบ
นำรี่อัลลอย (Binary alloy), 3 ชนิด เรียกว่ำ เทอร์นำรี่อัลลอย (Ternary 
alloy), 4 ชนิด เรียกว่ำ ควอเทอร์นำรี่อัลลอย (Quaternary alloy) นิยม
ใช้ในงำนที่ต้องกำรหล่อขึ้นรูปให้สวยงำมเช่น ประตู รั้ว ช่องแสง เป็นต้น 
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  3) เหล็กไร้สนิม หรือ สเตนเลส (Stainless steel) คือโลหะเหล็ก
ผสมโครเมียม มีคุณสมบีติไม่เป็นสนิมเนื่องจำกปฏิกิริยำระหว่ำง ออกซิเจน
ในอำกำศกับโครเมียมในสเตนเลส เกิดเป็นฟิล์มบำงๆเคลือบผิวเหล็กไว้ 
ป้องกันสนิม กำรกัดกร่อน และไม่ช ำรุดหรือสึกกร่อนง่ำยอย่ำงโลหะทั่วไป 
นิยมใช้ท ำอุปกรณ์ในครัว ลูกบิดประตู กลอน รำงน้ ำ รำวกันตก 

  4) ทองแดง (Copper) มีคุณสมบัติในกำรยืดหยุ่น และน ำไฟฟ้ำ
ได้ดี จึงน ำมำใช้เป็นสำยไฟฟ้ำ  

สำยล่อฟ้ำ นอกจำกนี้ในอดีตยังใช้เป็นแผ่นกัวน้ ำรั่วซึม หรือใช้มุงหลังได้ด้วย 

  5) ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะผสมระหว่ำงทองแดงและสังกะสี 
ทองเหลืองยังเคยเป็นโลหะท่ีเชื่อกันว่ำแข็งแกร่งที่สุดในยุคส ำริด 
ทองเหลืองต้ำนทำนสนิมได้ดี จึงนิยมน ำมำท ำเป็นวำล์วน้ ำ ก๊อกน้ ำ 

  6) ไทเทเนียม (Titanium) เป็นโลหะท่ีมีควำมแข็งแรงต่อน้ ำหนัก
สูง กล่ำวคือ แข็งแรงแต่น้ ำหนักเบำ ทนทำนต่อสำรเคมีต่ำงๆ แต่มีรำคำ
แพง จึงน ำมำใช้ในงำนประดับตกแต่ง เช่น ลูกบิด มือจับประตู เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

วิดีทัศน์ 5.1. กำรใช้โครงเหล็ก ในกำรก่อสร้ำง, 
http://youtu.be/jJk_e7EMDu0 (Javier Chavez Lozano, 2012) 

 



52 

ค าถามท้ายบท 
 1. ในอดีตเรำใช้โลหะในกำรก่อสร้ำงอย่ำงไร  
 2. เหล็กมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่ำงไร 
 3. เหล็กตำมรูปพรรณที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงมีรูปแบบอย่ำงไรบ้ำง 
 4.เหล็กไลท์เกจ คืออะไร น ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงอย่ำงไร 
 5.โลหะอื่นๆที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงมีอะไรบ้ำงและส่วนใหญ่นิยมน ำไปใช้ใน

งำนอะไร 
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ค าตอบ 
 1. ในอดีตเรำใช้โลหะในกำรก่อสร้ำงอย่ำงไร 
  โลหะถูกน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงมำนำนแล้ว ในสมยักรีก โรมัน

พบว่ำมีกำรใช้เหล็กเป็นโครงยึดหิน ในสมัยเรเนสซอง ใช้ท่อนเหล็ก โซ่
เหล็ก ในกำรยึดโครงสร้ำง มีกำรใช้เหล็กในงำนก่อสร้ำงน้อยมำก เนื่องจำก
เป็นงำนที่ต้องใช้ช่ำงเหล็ก แต่มีแรงงำนที่มีฝีมือในด้ำนนี้น้อย ส่วนใหญ่ใช้
ในกำรผลิตอำวุธมำกกว่ำ  

  หลังปี ค.ศ.1750 มีกำรใช้เหล็กหล่อเพื่อใช้เป็นโครงสร้ำงมำกขึ้น 
เช่นใช้ในอำคำรโรงงำน สะพำน Coalbrookdale Bridge, 1779 หลังปี 
ค.ศ.1850 เกิดควำมก้ำวหน้ำในอุตสำหกรรมเหล็ก มีกระบวนกำรผลิต
ชิ้นส่วนเหล็กที่มีขนำดใหญ่ได้ ท่ีเรียกว่ำ Bessemer process จึงมีอำคำร
เหล็กที่มีขนำดใหญ่เกิดขึ้น  

2. เหล็กมีกี่ประเภท (แบ่งตำมส่วนผสม) 
ส่วนผสมของเหล็กกับคำร์บอนมีผลต่อคุณสมบัติของเหล็ก จึงแบ่งประเภท

ของเหล็ก ตำมสัดส่วนผสมของคำร์บอน และคุณสมบัติของเหล็กประเภท
ต่ำงๆได้ดังนี้ 

  1) เหล็กผสมคำร์บอน Cast iron 
  2) เหล็กบริสุทธิ์ Wrought iron 
  3) เหล็กทั่วไป Steel 
  4) เหล็กผสมคำร์บอนต่ ำ Mild steel (low carbon steel) 
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3. เหล็กตำมรูปพรรณที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงมีรูปแบบอย่ำงไรบ้ำง 
  1) Wide-Flange (W-Shape) 
  2) I-beam 
  3) Channels, angles, tees 
4. เหล็กไลท์เกจ คืออะไร น ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงอย่ำงไร 
  คือเหล็กที่มีขนำดเล็ก น้ ำหนักเบำ ควำมหนำน้อย ใช้ในโครงสร้ำงที่

รับน้ ำหนักไม่มำก เช่น ฝำผนัง ฝำ้เพดำน มี รูปทรงต่ำงๆ เช่น C-Line U-
Shape L-Shape เหล็กชนิดนี้ต้องเพิ่มประสิทธิภำพในกำรกันสนิมด้วย
กำรเคลือบสังกะสี หรือที่เรียกว่ำ เหล็กกัลวำไนซ์ (Galvanized) 

5. โลหะอื่นๆที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงมีอะไรบ้ำงและส่วนใหญ่นิยมน ำไปใช้ในงำน
อะไร 

  1) อะลูมิเนียม Aluminium (หรือ Aluminum ในอเมริกำเหนือ) 
ในงำนก่อสร้ำงนยิมใช้ท ำโครงสร้ำงประตู หน้ำต่ำง 

  2) โลหะอัลลอย (อังกฤษ: Alloy) นิยมใช้ในงำนที่ต้องกำรหล่อขึ้น
รูปให้สวยงำมเช่น ประตู รั้ว ช่องแสง เป็นต้น 

  3) เหล็กไร้สนิม หรือ สเตนเลส (Stainless steel) ใช้ท ำอุปกรณ์ใน
ครัว ลูกบิดประตู กลอน รำงน้ ำ รำวกันตก 

  4) ทองแดง (Copper) มีคุณสมบัติในกำรยืดหยุ่น และน ำไฟฟ้ำได้ดี 
จึงน ำมำใช้เป็นสำยไฟฟ้ำ สำยล่อฟ้ำ นอกจำกนี้ในอดีตยังใช้เป็นแผ่นกัวน้ ำ
รั่วซึม หรือใช้มุงหลังได้ด้วย 

  5) ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะต้ำนทำนสนิมได้ดี จึงนิยมน ำมำ
ท ำเป็นวำล์วน้ ำ ก๊อกน้ ำ 

  6) ไทเทเนียม (Titanium) เป็นโลหะท่ีมีควำมแข็งแรงต่อน้ ำหนักสูง 
กล่ำวคือ แข็งแรงแต่น้ ำหนักเบำ ทนทำนต่อสำรเคมีต่ำงๆ แต่มีรำคำแพง 
จึงน ำมำใช้ในงำนประดับตกแต่ง เช่น ลูกบิด มือจับประตู เป็นต้น 
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6 
กระจก 
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6.1. ชนิดของกระจกแยกตามกระบวนการผลิต 

 1) กระจกโฟลต (Float glass) ได้มำจำกกระบวนกำรผลิตคุณภำพสูงด้วย
กระบวนกำรเทกระจกหลอมเหลวลงบนดีบุกหลอมเหลวท ำให้กระจกเย็น
ตัวลงอย่ำงช้ำๆ จึงได้กระจกที่มีคุณภำพดีมำก ผิวมีควำมเรียบสนิท เป็น
กระจกที่มีควำมโปร่งใส ทนทำนต่อกำรขูดขีดเป็นรอยได้ดี 

 2) กระจกชีต (Sheet glass) คือกระจกจำกกระบวนกำรหลอมกระจกผ่ำน
รำงรีด ผิวกระจกมีไม่เรียบ แนวกำรหักเหแสงไม่เป็นเส้นตรง ควำม
แข็งแรงต่ ำ เป็นรอยขูดขีดได้ง่ำย มีรำคำถูก 

 3) กระจกเพลท (Plate glass) คือกระจกที่มีรูปทรงเป็นแผ่นจำกกำร
หลอมกระจกลงบนแบบหล่อโลหะบำงๆ แล้วท ำกำรขัดผิวกระจกให้เป็น
เรียบในภำยหลัง 

 

6.2. ชนิดของกระจกแยกตามคุณสมบัติ 

 1) กระจกโฟลท (Float Glass) คือกระจกธรรมดำ (Annealed Glass) ที่
ท ำกำรหลอมแล้วเทบนโลหะหลอมลำยเช่นดีบุก ท ำให้แข็งตัวลงอย่ำงช้ำๆ 
ผิวเรียบ แข็งแรง เมื่อแตกมีลักษณะเป็นปำกฉลำม แบ่งเป็น 

  1.1) กระจกใส (Clear Glass) 

  1.2) กระจกสี (Tinted Glass) 

 2) กระจกอบควำมร้อน (Heat Treated Glass) 

คือกระจกธรรมดำที่น ำมำผ่ำนกระบวนกำรอบด้วยควำมร้อนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกระจก แบ่งเปน็ 2 ชนิดได้แก่ 
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  2.1) กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) คือกำรน ำ
กระจกไปผ่ำนกระบวนกำรTempering เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรง โดยใช้
หลักกำรสร้ำงชั้นของแรงอัดที่พื้นผิวกระจกโดยกำรให้ควำมร้อนกับกระจก
ที่ 650-700 องศำเซลเซียส แล้วจึงใช้ลมเย็นเป่ำที่ผิวกระจกท ำให้ผวิ
แข็งตัวลงอย่ำงรวดเร็ว เกิดแรงอัดขึ้นที่ผิวของกระจกทั้งสองด้ำนท ำให้
กระจกแข็งแรงขึ้นมำก (3 – 4 เท่ำ) 

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ มีคุณสมบัติที่ดีกว่ำ กระจกธรรมดำ คือ ทนแรงกระแทก
ได้มำกกว่ำ ทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้มำกกว่ำ และเมื่อแตกแล้วมี
ลักษณะเป็นเกลด็เล็กๆ มีอันตรำยน้อยกว่ำ 

ข้อเสียคือ เจำะรู บำก หรือพ่นทรำยไม่ได้   

  2.2) กระจกฮีตสเตรงเทน (Heat-strengthened Glass) คือกำร
ใช้กระจกธรรมดำผ่ำนกระบวนกำรอบด้วยควำมร้อนจนถึงจุดอ่อนตัวแล้ว
ปล่อยให้เย็นลงอย่ำงช้ำๆ กระจกชนิดนี้มีควำมแข็งแรงกว่ำกระจกนิภัย
เทมเปอร์ แต่หำกแตกแล้วจะมีลักษณะเป็นปำกฉลำม ทนต่อแรงกระแทก 
แรงลมในอำคำรสูง และทนควำมร้อนสูงนิยมใช้ แทนกระจกธรรมดำที่
ต้องกำรลดควำมหนำกระจกลง 

 3) กระจกเคลือบผิว (Surface Coated Glass) คือกระจกที่น ำไปผ่ำน
กระบวนกำรเคลอืบโลหะบนผิวกระจก เช่นไททำเนียม หรือดีบุก เพื่อให้
เกิดกำรสะท้อนแสง และควำมร้อน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสะท้อนแสง 
และลดควำมร้อนเข้ำสู่อำคำร แบ่งเป็น 2 ชนิดตำมวิธีกำรเคลือบได้แก่ 

  3.1) กำรเคลือบแบบสูญญำกำศ (Vacuum Deposition  Soft 
Coating)โดยใช้กระบวนกำรพ่นโลหะและกระแสไฟฟ้ำท ำปฏิกริยำเคลือบ
ติดกับกระจก 
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  3.2) กำรเคลือบแบบไพโรลิทิค (Pyrolytic coating or Hard 
Coating) คือเคลือบกระจกในขณะที่เป็นของเหลว โดยโลหะที่เคลือบจะ
แทรกซึมลงในเนื้อกระจกมำกกว่ำแบบสูญญำกำศ และมีควำมแข็งแรง
ทนทำนมำกกว่ำ 

4) กระจกชนิดอื่นๆ คือกระจกที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ในกำรใช้งำน 
หรือควำมงำม 

  4.1) กระจกลำมิเนต (Laminated Glass) คือกระจกที่น ำมำ
ประกบกันเอย่ำงน้อยสองชั้น โดยระหว่ำงกลำงจะเป็นแผ่น PVB บำงๆยึด
ติดระหว่ำงกัน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันเสียง กรองแสง และเสริมควำม
แข็งแกร่ง เมื่อแตกแล้วจะไม่เป็นอันตรำยเพรำะยังยึดติดด้วยแผ่นบำงๆนี้ 
กระจกที่ต้องกำรควำมแข็งแกร่งนยิมใช้กระจก Heat Strengthen หำก
เสริมหลำยชั้นขึ้นจะมีควำมแข็งแกร่งมำกขึ้นนิยมใช้ท ำส่วนหลังคำ บำง
ชนิดมีควำมแข็งแกร่งใชเ้ป็นกระจกกันกระสุนได้ 

  4.2) กระจกฉนวนกันควำมร้อน (Insulating Glass) หรือ กระจก 
2 ชั้นมีลักษณะคล้ำยกระจกลำมิเนตแต่มีช่องว่ำง (Space) ระหว่ำงกระจก 
2 แผ่น มีสำรดูดควำมชื้น (Desiccant) ติดตั้งอยู่ในช่องว่ำงนั้น เพื่อเป็นชั้น
ป้องกันควำมร้อน บำงชนิดเรียกว่ำกระจก Low – E เป็นกระจกหนำ 2-3 
ชั้น กระจกแต่ละฃั้นท ำหน้ำที่แตกต่ำงกัน ชั้นแรกกรองแสง ชั้นทีส่อง
สะท้อนรังสี ชั้นที่สำมควบคุณอุณหภูมิ มีช่องว่ำงระหว่ำงกระจก 2 ช่วง 

 

 

 

 

 

 

 



59 

  4.3) กระจกลวดลำย (Rolled plate Glass) คือกระจกที่สร้ำง
ลวดลำย ระหว่ำงที่กระจกที่ยังไม่แข็งตัวโดยเคลื่อนตัวผ่ำนลูกกลิ้ง เพื่อ
สร้ำงลวดลำยลงบนกระจก 

  4.4) กระจกเสริมลวด (Wired Glass) ได้แก่กระจกที่เสริมตำข่ำย
ลวดลงในกระจกขณะที่กระจกยังหลอมเหลว เพื่อป้องกันอำคำรภำยใน
จำกกำรท ำลำยกระจก 

 
  
 
 
 
 
ภำพที่ 6.1. อันตรำยจำกกระจกธรรมดำ (Annealed Glass) ภำพถ่ำยหลังเหตุ

อัคคีภัย (วสท.,2009) 
 
 
 
 
  
 
ภำพที่ 6.2. กระจกนิรภัยเทมเปอร ์(Tempered Glass) ภำพถ่ำยหลังเหตุ

อัคคีภัย (วสท.,2009) 
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วิดีทัศน์ 6.1. Low- E Glass Commercial Film, 
http://youtu.be/NTPpK9ljDzE (Stewrart Chien, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท้ายบท 
1. ชนิดของกระจกมีกี่ประเภทแยกตำมกระบวนกำรผลิต 
2. ชนิดของกระจกมีกี่ประเภทแยกตำมคุณสมบัติ 
3. จงยกตัวอย่ำงอันตรำยที่เกิดจำกกำรเลือกใช้กระจกในงำนสถำปตัยกรรม 
4. กระจกชนิดใดเมื่อแตกแล้วจะมีลักษณะเป็นเกลด็เล็กๆ 
5. กระจกชนิดใดมีคุณสมบัติในกำรป้องกันควำมร้อน 
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ค าตอบ 
1.ชนิดของกระจกมีกี่ประเภทแยกตำมกระบวนกำรผลิต  

1) กระจกโฟลต (Float glass)  
)   แบ่งเป2็) กระจกชีต (Sheet glass)  
3) กระจกเพลท (Plate glass)  

2. ชนิดของกระจกมีกี่ประเภทแยกตำมคุณสมบัติ 
1) กระจกโฟลท (Float Glass) 
  1.1) กระจกใส (Clear Glass) 
  1.2) กระจกสี (Tinted Glass) 
2) กระจกอบควำมร้อน (Heat Treated Glass) 
  2.1) กระจกนิรภยัเทมเปอร ์(Tempered Glass)  
  2.2) กระจกฮีตสเตรงเทน (Heat-strengthened Glass) 
3) กระจกเคลือบผิว (Surface Coated Glassน 2 ชนิดตำมวิธีกำรเคลือบ

ได้แก่ 
  3.1) กำรเคลือบแบบสูญญำกำศ (Vacuum Deposition  Soft 

Coating) 
  3.2) กำรเคลือบแบบไพโรลิทิค (Pyrolytic coating or Hard 

Coating)  
 4) กระจกชนิดอื่นๆ คือกระจกทีผ่ลิตโดยวิธีกำรอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ

พิเศษในกำรใช้งำน    
  4.1) กระจกลำมิเนต (Laminated Glass)  
  4.2) กระจกฉนวนกันควำมร้อน (Insulating Glass)  
  4.3) กระจกลวดลำย (Rolled plate Glass) 

 4.4) กระจกเสรมิลวด (Wired Glass)  
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3. จงยกตัวอย่ำงอันตรำยที่เกิดจำกกำรเลือกใช้กระจกในงำนสถำปตัยกรรม 
  กระจกธรรมดำเมื่อแตกแล้วจะมีลีกษณะเป็นฟันฉลำม แหลมคม 

อำจท ำให้ผู้ใช้อำคำรบำดเจ็บได้ 
4. กระจกชนิดใดเมื่อแตกแล้วจะมีลักษณะเป็นเกลด็เล็กๆ 

  กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) 
5. กระจกชนิดใดมีคุณสมบัติในกำรป้องกันควำมร้อน 

 กระจกฉนวนกันควำมร้อน (Insulating Glass) 
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7 
วัสดุจากดิน อฐิ และเซรามิค  
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7.1. อิฐ 

  อิฐเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่มีใช้กันมำยำวนำนทั่วโลก มีส่วนผสมของดิน
เหนียวทรำย แล้วน ำมำเผำ  อิฐมีสีแดง น้ ำตำล สีน้ ำตำลอ่อน สีเหลือง  
ขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมเช่นทรำย ปูนขำว ออกไซด์ของเหล็กในดิน 

  กำรผลิตอิฐ มีวิธีกำรผลิต 3 วิธีคือ 

  1) วิธีกำรโคลนอ่อน (Soft mud process) ใช้ดินเหนียวผสมน้ ำ
ให้เหลวและเทใส่พิมพ์ 

  2) วิธีโคลนหมำด (Stiff mud process) ใส่น้ ำพอให้หมำด แล้ว
จึงกดอัดลงในแม่พิมพ์ 

  3) วิธีกำรอัดแห้ง (Dry press process) ใช้ก ำลังไฮดรอลิกอัดดิน
ด้วยแรงดนจนแน่น เป็นอิฐที่มีควำมแข็งแรงมำก 

  ในประเทศไทยนิยมใช้ อิฐที่เรำเรียกว่ำอิฐมอญ ท ำจำกดินเหนียว
เผำ โดยน ำดินเทอัดลงในแบบหล่อ ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วน ำไปผึ่งให้แห้ง
อย่ำงช้ำๆ ก่อนน ำไปเข้ำเตำเผำ ในอิฐมอญมีกำรผสมแกลบช่วยให้ดินเกำะ
กันแน่นท ำให้อิฐที่ได้ไม่แตกหักง่ำย  

  แหล่งผลิตอิฐที่ส ำคัญของไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่
รำบลุ่ม ภำคกลำง เช่น จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ อ่ำงทอง 
ปทุมธำนี รำชบุรี และสุพรรณบุรี เป็นต้น 

 ลักษณะกำรก่ออิฐ อำจก่อได้ทั้งแบบฉำบปูนและโชว์แนว โดยเฉพำะกำร
ก่ออิฐเพื่อโชว์แนว อำจมีวิธีกำรก่อได้หลำยแบบด้วยกัน เช่น 
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1) แบบ Stretching Bond  

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 7.1. กำรก่ออิฐแบบ Stretching Bond 

 

2) แบบ Flemish Bond 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 7.2. กำรก่ออิฐแบบ Flemish Bond 
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3) แบบ English Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพที่ 7.3. กำรก่ออิฐแบบ English Bond 
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4. แบบ English Garden Wall Bond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 7.4. กำรก่ออิฐแบบ English Garden Wall Bond 

 

 กำรก่ออิฐต้องใช้ ปูนก่อ และปูนฉำบ (Motar) ในงำนก่อดังนั้นจึงต้องท ำ
ควำมเข้ำใจในเรื่องของปูนก่อดังนี้ 

  ปูนก่อ ท ำหน้ำที่ยึดอิฐเข้ำด้วยกัน ท ำหน้ำที่กระจำยน้ ำหนัก 
ถ่ำยทอดน้ ำหนัก เชื่อมรอยต่อไม่ให้เกิดรู โพรงระหว่ำงอิฐ ซ่ึงมีส่วนผสม
ดังนี้ 

  ปูนขำว 1: ทรำย 3 

  ซีเมนต์ 1: ทรำย 3 

  ซีเมนต์ 1: ปูนขำว 1: ทรำย 3  
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7.2. อิฐบล๊อคประสาน (Clay Block Masonry Walls) 

  อิฐที่น ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำง นอกจำกอิฐมอญแล้ว ในปัจจุบันได้มี
กำรผลิตอิฐขึ้นอีกชนิดหนึ่งโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกำรนวดดิน ผสม
ดิน อัดดิน และตัดดินออกมำเป็นก้อนได้ขนำดตำมมำตรฐำนที่ต้องกำรมี
กำรเผำโดยใช้เตำเผำซึ่งมีกำรควบคุมอุณหภูมิอย่ำงดี ท ำเป็นก้อนใหญ่กว่ำ
อิฐมอญธรรมดำแต่มีกำรเจำะรูเพื่อลดน้ ำหนัก มีขนำดเหมำะและสะดวก
รวดเร็วในกำรท ำงำนก่อสร้ำงมำกกว่ำอิฐมอฐเรียกว่ำ อิฐบล๊อกประสำน 

  อิฐบล๊อกประสำนนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญแล้ว จะมี
คุณสมบัติกว่ำอิฐมอญหลำยประกำร คือ อิฐบล๊อกมีขนำดก้อนโต สะดวก
รวดเร็วในกำรก่อสร้ำงท ำให้ประหยัดค่ำแรงในกำรก่อสร้ำง มีน้ ำหนักน้อย
กว่ำ ดูดซึมน้ ำน้อยกว่ำ มีร่องลดน้ ำหนักและมีส่วนเป็นฉนวนกันควำมร้อน
ของผิวต่อผิวอีกทั้งบำงขนำดยังใช้ก่อเป็นผนังรับน้ ำหนักได้ 

  โดยทั่ว ๆ ไป อิฐบล๊อกประสำนจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่
น ำมำก่อเป็นผนังไม่รับน้ ำหนักและผนังรับน้ ำหนัก กำรน ำอิฐบล๊อกมำใช้ใน
กำรก่อสร้ำงมักจะน ำไปใช้คล้ำย ๆ กับอิฐมอญทั่ว ๆไป แต่อิฐบล๊อก
สำมำรถสอดเหล็กจำกเสำเข้ำไปในช่องของอิฐแล้วอัดด้วยปูนก่อให้แน่น 
แทนเสำและเสำเอ็นเป็นกำรตัดปัญหำเรื่องรอยร้ำวระหว่ำงเสำกับผนังได้
อีกด้วย  

 

7.3. ผนังคอนกรีตบล๊อก (Concrete Block Masonry Wall)  

  คอนกรีตบล๊อก เป็นวัสดุก่อสร้ำงอีกชนิดหนึ่ง คล้ำยอิฐบล๊อก 
ผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักร โดยใช้คอนกรีตที่ผสมค่อนข้ำงแห้ง และมีส่วนคละ
ของหินเกล็ด หรือหินชนิดอื่นตำมแต่ผู้ผลิตจะน ำไปผสมให้เกิดเป็นสีของ
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 วัสดุและผิวลักษณะต่ำง ๆ โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ หรือ
ซุปเปอร์ซีเมนต์ก็ได้ผสมและเขย่ำให้เข้ำกันอย่ำงดีด้วยเครื่องจักร บรรจุอัด
เข้ำในแบบมำตรฐำนเหล็กรูปต่ำง ๆ ตำมต้องกำร กดอัดเพื่อให้มีควำม
หนำแน่นโดยเครื่องอัดแรงสูง ฉะนั้นกำรผลิตจึงสำมำรถท ำได้ขนำด
สม่ ำเสมอเท่ำกันทุกด้ำน กำรผลิตคอนกรีตบล๊อกจะไม่มีกำรเผำ ลักษณะ
ของผิวและสีจึงเป็นสีของวัสดุที่น ำมำผสมจริงกับสีเก่ำของปูนซีเมนต์
เท่ำนั้น หลักจำกผลิตออกมำเป็นก้อนตำมแบบลักษณะต่ำง ๆ แล้ว จะต้อง
น ำไปบ่มด้วยน้ ำหรือไอน้ ำก่อนน ำไปใช้ท ำกำรก่อสร้ำงฉนั้นในก่อคอนกรีต
บล๊อกจึงไม่จ ำเป็นต้องน ำไปแช่น้ ำ หรือสำดน้ ำก่อนฉำบ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
กำรยืดหดตัวของบล๊อก เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมชื้นในเนือ้ของ
คอนกรีตบล็อก 

 

 7.4. เซรามิค (Ceramic)  

  คือดินเผำ ซึ่งประกอบด้วยดินเหนียว ดินขำว และดินประเภท
อื่นๆ ผสมผสำนกันก่อนน ำมำขึ้นรูป ก่อนเข้ำเตำผำ เช่นกระเบื้องเคลือบปู
พื้น ผนัง สุขภัณฑ์ วัสดุตกแต่ง  เซรำมิคมีเนื้อละเอียด จึงมีกำรดูดซึมน้ ำ
ต่ ำ จึงนิยมใช้เป็นกระเบื้องปูในห้องน้ ำ สระว่ำยน้ ำ เซรำมิคทนควำมร้อน
ได้สูงจึงใช้ปูพื้น ผนังในห้องครัว 
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วิดีทัศน์ 7.1. กำรผลิตกระเบื้องเซรำมิค, Ceramic tiles manufacturing 
process by Ceratec - How it's made, http://youtu.be/-

6UHfRXLwGI (CeratecChannel, 2012) 
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ค าถามท้ายบท 

 1. อิฐ คือท ำมำจำกอะไร มีกระบวนกำรผลิตอย่ำงไร ยกตัวอย่ำงมำ 1 
ชนิด 

 2. ลักษณะกำรกอ่อิฐมีหลำยรูปแบบ จงเขียนภำพประกอบมำ 2 แบบ  

 3. คอนกรีตบล๊อก คืออะไร น ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงอย่ำงไร 

 4. เซรำมิค คืออะไร น ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงอย่ำงไร 
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ค าตอบ 

คือท ำมำจำกอะไร มีกระบวนกำรผลิตอย่ำงไร ยกตัวอย่ำงมำ 1 ชนิด 

อิฐเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่มีใช้กันมำยำวนำนทั่วโลก มีส่วนผสมของดินเหนียว ทรำย 
แล้วน ำมำเผำ  อิฐมีสีแดง น้ ำตำล สีน้ ำตำลอ่อน สีเหลือง  ขึ้นอยู่กับ 
ส่วนผสมเช่นทรำย ปูนขำว ออกไซด์ของเหล็กในดิน 

กำรผลิตอิฐ มีวิธีกำรผลิต 3 วิธีคือ 

 1. วิธีกำรโคลนอ่อน (Soft mud process) ใช้ดินเหนียวผสมน้ ำให้เหลว
และเทใส่พิมพ ์

 2. วิธีโคลนหมำด (Stiff mud process) ใส่น้ ำพอให้หมำด แล้วจึงกดอัด
ลงในแม่พิมพ์ 

3. วิธีกำรอัดแห้ง (Dry press process) ใช้ก ำลังไฮดรอลิกอัดดินด้วยแรงดนจน
แน่น เป็นอิฐท่ีมีควำมแข็งแรงมำก 

  เมื่อขึ้นรูปเป็นก้อนแล้ว น ำไปผึ่งให้แห้งอย่ำงช้ำๆ ก่อนน ำไปเข้ำ
เตำเผำ ในอิฐมอญมีกำรผสมแกลบช่วยให้ดินเกำะกันแน่นท ำให้อิฐที่ได้ไม่
แตกหักง่ำย 

 

2. ลักษณะกำรกอ่อิฐมีหลำยรูปแบบ จงยกตัวอย่ำงมำ 2 แบบ  

เลือกจำกรูปแบบใด ดังนี้ 

1. แบบ Stretching Bond 

2. แบบ Flemish Bond 

3. แบบ English Bond 

4. แบบ English Garden Wall Bond  
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3. คอนกรีตบล๊อก คืออะไร น ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงอย่ำงไร 

คอนกรีตบล๊อก เป็นวัสดุก่อสร้ำงอีกชนิดหนึ่ง คล้ำยอิฐบล๊อก ผลิตขึ้นด้วย
เครื่องจักร โดยใช้คอนกรีตที่ผสมค่อนข้ำงแห้ง และมีส่วนคละของหินเกล็ด 
หรือหินชนิดอื่นตำมแต่ผู้ผลิตจะน ำไปผสมให้เกิดเป็นสีของวัสดุและผิว
ลักษณะต่ำง ๆ โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ หรือซุปเปอร์
ซีเมนต์ก็ได้ผสมและเขย่ำให้เข้ำกันอย่ำงดีด้วยเครื่องจักร บรรจุอัดเข้ำใน
แบบมำตรฐำนเหล็กรูปต่ำง ๆ ตำมต้องกำร กดอัดเพื่อให้มีควำมหนำแน่น
โดยเครื่องอัดแรงสูง ฉะนั้นกำรผลติจึงสำมำรถท ำได้ขนำดสม่ ำเสมอเท่ำกัน
ทุกด้ำน 

4. เซรำมิค คืออะไร น ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงอย่ำงไร  

คือดินเผำ ซึ่งประกอบด้วยดินเหนียว ดินขำว และดินประเภทอื่นๆ ผสมผสำน
กันก่อนน ำมำขึ้นรูป ก่อนเข้ำเตำผำ เช่นกระเบื้องเคลือบปูพื้น ผนัง 
สุขภัณฑ์ วัสดุตกแต่ง  เซรำมิคมีเนื้อละเอียด จึงมีกำรดูดซึมน้ ำต่ ำ จึงนิยม
ใช้เป็นกระเบื้องปูในห้องน้ ำ สระว่ำยน้ ำ เซรำมิคทนควำมร้อนได้สูงจึงใช้ปู
พื้น ผนังในห้องครัว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

8 
วัสดุสังเคราะห ์
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8.1.ความหมาย  

  วัสดสุังเครำะห์คือ กำรน ำวัสดุธรรมชำติอันได้แก แร่ธำตุ หรือ
สำรเคมีมำผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เช่นกระบวนกวนกำรทำง
กำยภำพ กระบวนกำรทำงเคมี หรือกระบวนกำรทำงชีวภำพ เพื่อให้เกิด
เป็นวัสดุชนิดใหม่ขึ้น มีคุณสมบัติที่พิเศษมำกขึ้นกว่ำวัสดุจำกธรรมชำติ 
เช่น สวยงำมขึ้น ทนทำน มำกขึ้น น้ ำหนักเบำลง หรือรำคำถูกลง รวมทั้ง
คุณสมบัติเฉพำะบำงอย่ำงที่ผู้ใช้ต้องกำร 

 

8.2.ประเภทของวัสดุสังเคราะห์  

 วัสดุสังเครำะห์ ท่ีใช้เป็นวัสดุก่อสร้ำงที่มีใช้ในท้องตลำดปัจจุบันมีหลำย
ประเภทดังนี้ 

  1. พลำสติก 

  2.กระเบื้องยำง 

  3. พื้นลำมิเนท 

  4. พื้นพีวีซี 

  5. หินเทียม  

  6. ยูพีวีซี 

8.3.พลาสติก 

 คือ สำรไฮโดรคำร์บอนที่ได้จำกกระบวนกำรปิโตรเคมี เป็นสำรประกอบ
อินทรีย์ ท ำให้ได้วัสดุที่มีคนสมบัติเฉพำะที่ใช้ทดแทนวัสดุธรรมชำติได้ดี 
เช่นกำรขึ้นรูปได้อย่ำงอิสระ ดัดโค้งง่ำย มีท้ังชนิดโปร่งแสงและทึบแสง 
เป็นฉนวนกันควำมร้อน (ดูเนื้อหำเพิ่มเติมในบทต่อไป) 
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8.4.กระเบื้องยาง 
 กระเบื้องยำง คือโพลิเมอร์ พลำสติคชนิดหนึ่งที่มีควำมยืดหยุ่นสูง
คล้ำยยำง มีคุณสมบัติที่นิ่มนวลต่อกำรสัมผัส ท ำควำมสะอำดง่ำยรำคำถูก แต่อำยุ
ใช้งำนน้อย เกิดรอย และหลุดล่อนได้ง่ำย 
 
8.5.พื้นลามิเนท  
 คือพื้นที่ผลิตจำก HDF (High Density Fiber) ที่ซ้อนกันหลำยชั้น 
โดยชั้นบนสุดมีหน้ำที่ปกป้องผิวชั้นต่อมำที่มีลวดลำยต่ำงๆ เช่นลำยพื้นไม้ 
 
8.6.พื้นพีวีซี 
 คือพื้นสังเครำะห์ที่ผลิตจำกพีวีซี (Polyvinylchloride) มีควำม
ยืดหยุ่น นิ่มนวล กว่ำกระเบื้องยำง แต่หลุด โป่งง่ำย รำคำถูกมำกติดตั้งง่ำย 
 
8.7. หินเทียม 
 คือผลิตภัณฑ์เลียนแบบหิน ท่ีผลิตจำกวัสดุสังเครำะห์ มีหลำยชนิด
ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต บำงชนิดเป็นเศษหินเล็กๆ บำงชนดิเป็นเซรำมิคเหมำะกับงำนรับ
น้ ำหนักมำกเช่นวัสดุปูพื้น บำงชนิดเป็นพลำสติกใช้ติดตั้งเป็นทอปบนเฟอร์นิเจอร์ 
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ภำพที่ 8.1. พื้นไม้เทียมตรำช้ำง (เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิดีทัศน์  8.1. พื้นไม้เทียมระบบแห้ง (Vusta Flooring, Kenton Floors,  
2013.) 
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ค าถามท้ายบท 
1. วัสดุสังเครำะห์ คืออะไร 
2. กระเบื้องยำง เหมำะกับงำนสถำปัตยกรรมอย่ำงไร 
3. พื้นลำมิเนท คืออะไร แตกต่ำงจำกพื้นไม้ธรรมชำติอย่ำงไร 
4. พื้นพีวีซี เหมำะกับอำคำรที่มีงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระดับใด จงอธิบำย
เหตุผลประกอบ 
5. หินเทียม ผลิตจำกอะไร มีคุณสมบัติอย่ำงไร 
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ค าถามตอบ 
1. วัสดุสังเครำะห์ คืออะไร 
 วัสดุสังเครำะห์คือ กำรน ำวัสดุธรรมชำติอันได้แก แร่ธำตุ หรือ
สำรเคมีมำผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เช่นกระบวนกวนกำรทำงกำยภำพ 
กระบวนกำรทำงเคมี หรือกระบวนกำรทำงชีวภำพ เพ่ือให้เกิดเป็นวัสดุชนิดใหม่
ขึ้น มีคุณสมบัติที่พิเศษมำกขึ้นกว่ำวัสดุจำกธรรมชำติ เช่น สวยงำมขึ้น ทนทำน 
มำกขึ้น น้ ำหนักเบำลง หรือรำคำถูกลง รวมท้ังคุณสมบัติเฉพำะบำงอย่ำงที่ผู้ใช้
ต้องกำร 
2. กระเบื้องยำง เหมำะกับงำนสถำปัตยกรรมอย่ำงไร 
 กระเบื้องยำง คือโพลิเมอร์ พลำสติคชนิดหนึ่งที่มีควำมยืดหยุ่นสูง
คล้ำยยำง มีคุณสมบัติที่นิ่มนวลต่อกำรสัมผัส ท ำควำมสะอำดง่ำยรำคำถูก แต่อำยุ
ใช้งำนน้อย เกิดรอย และหลุดล่อนได้ง่ำย 
3. พื้นลำมิเนท คืออะไร แตกต่ำงจำกพื้นไม้ธรรมชำติอย่ำงไร 
 คือพื้นที่ผลิตจำก HDF (High Density Fiber) ที่ซ้อนกันหลำยชั้น 
โดยชั้นบนสุดมีหน้ำที่ปกป้องผิวชั้นต่อมำที่มีลวดลำยต่ำงๆ เช่นลำยพื้นไม้ 
4. พื้นพีวีซี เหมำะกับอำคำรที่มีงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระดับใด จงอธิบำย
เหตุผลประกอบ 
 มีงบประมำณน้อย เพรำะรำคำถูก มีควำมยืดหยุ่น นิ่มนวล กว่ำ
กระเบื้องยำง แต่หลุด โป่งง่ำย 
5. หินเทียม ผลิตจำกอะไร มีคุณสมบัติอย่ำงไร 
 หินเทียมผลิตจำกวัสดุสังเครำะห์ มีหลำยชนิดขึ้นอยู่กับผู้ผลิต บำง
ชนิดเป็นเศษหินเล็กๆ บำงชนิดเป็นเซรำมิคเหมำะกับงำนรับน้ ำหนักมำกเช่นวัสดุ
ปูพื้น บำงชนิดเป็นพลำสติกใช้ติดตั้งเป็นทอปบนเฟอร์นิเจอร์ 
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 พลำสติกคือสำรที่ได้จำกกระบวนกำรปิโตรเคมี จนได้สำรอินทรีย์
ประเภทไฮโดรคำร์บอนซึ่งขึ้นรูปได้ง่ำยเม่ือถูกควำมร้อน จึงถูกน ำมำใช้ผลิต
ทดแทนวัสดุธรรมชำติ ในงำนก่อสร้ำงนิยมน ำพลำสติกมำใช้อย่ำงหลำกหลำย 
เนื่องจำกพลำสติกขึ้นรูปได้อย่ำงอิสระ เป็นฉนวนกนัควำมร้อน บำงชนิดมีควำม
ยืดหยุ่น แต่แข็งแรงต่อกำรใช้งำน และสวยงำม 
 พลำสติกแบ่งเปน็ 2 ประเภทคือ เทอร์โมพลำสติก 
(Thermoplastic) และ เทอร์โมเซตติงพลำสติก (Thermosetting plastic)  
9.1.เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)  
 เป็นพลำสติกที่นยิมใช้มำก มีคุณสมบัติคือ เมื่อได้รับควำมร้อนจะ
อ่อนตัว และแข็งตัวเมื่อเย็นลง สำมำรถเปลี่ยนรูปได้ เมื่อขึ้นรูปแล้วสำมำรถ
น ำกลับหลอมละลำยเพื่อใช้งำนใหม่ได้อีก ชนิดของพลำสติกที่เป็นเทอร์โม
พลำสติก ได้แก ่
 1) โพลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) คือพลำสติกที่ผลิตมำจำกสำร
ตั้งต้นเอทิลีน (ผลผลิตจำกปิโตรเลียม) มีคุณสมบัติคือ มีควำมเหนียว โค้งงอได้ดี 
ทนแสงแดด ตัวอย่ำงวัสดุก่อสร้ำง ที่เป็น PE ได้แก่ ถังเก็บน้ ำพลำสติก ท่อน้ ำ 
หลังคำเมมเบรน 
 2) โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เป็นพลำสติกที่ไอน้ ำซึม
ผ่ำนได้เล็กน้อย แข็งกว่ำพอลิเอทิลีนทนต่อสำรไขมันและควำมร้อนสูงใช้ท ำ
เคลือบวัสดุตกแต่ง เป็นต้น 
 3) โพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปร่งใส เปรำะ ทนต่อ
กรดและด่ำง ไอน้ ำและอำกำศซึมผ่ำนได้ พอควร ใช้ท ำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ส ำนักงำน เป็นต้น 
 4) SAN (Styrene-Acrylonitrile) เป็นพลำสติกโปร่งใส ใช้ผลิต
ชิ้นส่วน เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ ชิ้นส่วนยำนยนต์ เป็นต้น 
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 5) ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) สมบัติคล้ำยพอ
ลิสไตรีน แต่ทนสำรเคมีดีกว่ำ เหนียวกว่ำ โปร่งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถำด เป็นต้น 
 6) โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ ำและ
อำกำศซึมผ่ำนได้พอควร แต่ป้องกันไขมันได้ดีมี ลักษณะใส ใช้ท ำขวด
บรรจุน้ ำมันและไขมันปรุงอำหำร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น 
 ไวน์ เบียร์ ใช้ท ำแผ่นพลำสติก ห่อเนยแข็ง ท ำแผ่นแลมิเนตชั้นใน
ของถุงพลำสติก 
 7) ไนลอน (Nylon) เป็นพลำสติกที่มีควำมเหนียวมำก คงทนต่อ
กำรเพิ่มอุณหภูมิ ท ำแผ่นแลมิเนตส ำหรับท ำถุงพลำสติกบรรจุอำหำรแบบ
สุญญำกำศ 
 8) โพลิเอทิลีนเทเรฟทำเลต (Polyethylene Terephthalate: 
PET) เหนียวมำกโปร่งใส รำคำแพง ใช้ท ำ แผน่ฟิลม์บำงๆ บรรจุอำหำร ขวดทน
แรงดันสูง 
 9) โพลิคำร์บอเนต (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปร่งใส แข็ง 
ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี ทนควำมร้อน สูง ทนกรด แต่ไม่ทนด่ำง เป็นรอย
หรือครำบอำหำร จับยำก ใช้ท ำถ้วย จำน ชำม ขวดนม เด็ก  และขวดบรรจุ
อำหำรเด็ก 
 
9.2.เทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting Plastic) 
 เทอร์โมเซตติงพลำสติก  เป็นพลำสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือทนทำน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยำเคมีได้ดี เกิดครำบและรอยเปื้อนได้
ยำก คงรูปหลังกำรผ่ำนควำมร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เม่ือเย็นลงจะแข็ง
มำก ทนควำมร้อนและควำมดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่ำงไม่ได้ แต่ถ้ำอุณหภูมิ
สูงกจ็ะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้ำสีด ำ พลำสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชือ่มโยงกันเป็น 
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ร่ำงแหจับกันแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลแข็งแรงมำก จงึไม่สำมำรถน ำมำ
หลอมเหลวได้ กล่ำวคือ เกิดกำรเชื่อมต่อข้ำมไปมำระหว่ำงสำยโซ่ของโมเลกุลของ
พอลิเมอร์ (Cross Linking Among Polymer Chains) เหตุนี้หลังจำก พลำสติก
เย็นจนแข็งตัวแลว้ จะไม่สำมำรถท ำให้อ่อนได้อีกโดยใช้ควำมร้อน หำกแต่จะ
สลำยตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับ ไม่สำมำรถน ำกลับมำรีไซเคิลได้อีก กำรท ำ
พลำสติกชนิดนี้ให้เป็นรูปลักษณะต่ำง ๆ ต้องใช้ควำมร้อนสูง และโดยมำก
ต้องกำรแรงอัดด้วย ตัวอย่ำงของเทอร์โมเซตติงพลำสติก ได้แก่ 
 1) เมลำมีน ฟอร์มำลดีไฮด์ (Melamine Formaldehyde) มี
สมบัติทำงเคมีทนแรงดันได้ 7,000-135,000 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว ทนแรงอัดได้ 
25,000-50,000 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว ทนแรงกระแทกได้ 0.25-0.35 ทนทำนต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ทนควำมร้อนได้ถึง 140 องศำเซลเซียส และทน
ปฏิกิริยำเคมีได้ดี เกิดครำบและรอยเปื้อนยำก เมลำมีนใช้ท ำภำชนะบรรจุอำหำร
หลำยชนิด และนิยมใช้กันมำก มีทั้งที่เป็นสีเรียบและลวดลำยสวยงำม ข้อเสียคือ 
น้ ำส้มสำยชูจะซึมเข้ำเนื้อพลำสติกได้ง่ำย ท ำให้เกิดรอยด่ำง แต่ไม่มีพิษภัยเพรำะ
ไม่มีปฏิกิริยำกับสำรเคมี 
 2) ฟีนอลฟอร์มำดีไฮต์ (Phenol-formaldehyde) มีควำม
ต้ำนทำนต่อตัวท ำละลำยสำรละลำยเกลือและน้ ำมัน แต่พลำสติก อำจพองบวมได้
เนื่องจำกน้ ำหรือแอลกอฮอล์พลำสติกชนิดนี้ใช้ท ำฝำจุกขวดและหม้อ 
 3) อีพ็อกซี (epoxy) ใช้เคลือบผิวของอุปกรณ์ภำยในบ้ำนเรือน 
และท่อเก็บก๊ำซ ใช้ในกำรเชื่อมส่วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรำมิก ใช้ในกำร
หล่ออุปกรณ์ที่ท ำจำกโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ์ ใช้ใส่ในส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เส้นใยของท่อ และท่อควำมดัน ใช้เคลือบผิวของพื้นและผนัง ใช้
เป็นวัสดุของแผ่นก ำบังนิวตรอน ซีเมนต์ และปูนขำว ใช้เคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น 
ใช้ท ำโฟมแข็ง ใช้เป็นสำรในกำรท ำสีของแก้ว ใช้เปน็พื้นห้องปฏิบัติกำร หรือ 
โรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องป้องกัน ปฏิกิริยำทำงเคมี หรือ ไฟฟ้ำสถิตย์ 
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ภำพที่ 9.1. พื้นอีพ็อกซี ในโรงงำนอุตสำหกรรม  
(Photo Credit : http://instrumentepoxyflooring.blogspot.com 
/2013/10/epoxy-flooring-grit.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิดีทัศน์  9.1. กำรใข้ Epoxy Mortar (Westcoat Epoxy Mortar System 
Training Video, 2011) 
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ค าถามท้ายบท 
1.พลำสติก คืออะไร 
2.เทอร์โมพลำสติก น ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 2 ชนิด 
3.เทอร์โมเซตติงพลำสติก น ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 2 
ชนิด 
4.วัสดุก่อสร้ำงอะไรบ้ำงท ำมำจำกพลำสติก จงยกตัวอย่ำงมำ 2 ชนิด 
5. ลักษณะพิเศษของพลำสติกเหมำะกับงำนสถำปัตยกรรมอย่ำงไร 
 
 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าตอบ 
1.พลำสติก คืออะไร 
 สำรที่ได้จำกกระบวนกำรปิโตรเคมี จนได้สำรอินทรีย์ประเภท
ไฮโดรคำร์บอนซึ่งขึ้นรูปได้ง่ำยเมื่อถูกควำมร้อน จึงถูกน ำมำใช้ผลิตทดแทนวัสดุ
ธรรมชำติ  
 
2.เทอร์โมพลำสติก น ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 2 ชนิด 
 1) ท่อน้ ำโพลิเอทิลีน (Polyethylene: PE)   
 2) ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำโพลิสไตรีน (Polystyrene: PS)  
 
3.เทอร์โมเซตติงพลำสติก น ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 2 
ชนิด 
 1) เคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น  
 2) พื้นอีพ็อกซี ในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
4.วัสดุก่อสร้ำงอะไรบ้ำงท ำมำจำกพลำสติก จงยกตัวอย่ำงมำ 2 ชนิด 
 1) ท่อน้ ำ PVC 
 2) ประตู หน้ำต่ำง UPVC 
 
5. ลักษณะพิเศษของพลำสติกเหมำะกับงำนสถำปัตยกรรมอย่ำงไร 
 ในงำนก่อสร้ำงนิยมน ำพลำสติกมำใช้ เนื่องจำกพลำสติกขึ้นรูปได้
อย่ำงอิสระ เป็นฉนวนกันควำมรอ้น บำงชนิดมีควำมยืดหยุ่น แต่แข็งแรงต่อกำรใช้
งำน และสวยงำม 
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10 
หน้าต่าง ประต ู
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10.1.  หน้าต่าง 

  หน้ำต่ำง เป็นช่องว่ำงของผนัง เพื่อถ่ำยเทอำกำศ เพื่อน ำแสงสว่ำง
เข้ำมำสู่ภำยใน รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงที่ว่ำงภำยในกับบริบทภำยนอก  

 10.1.1. ส่วนประกอบของหน้ำต่ำง 

  1) วงกบ คือกรอบของบำนหน้ำต่ำง บริเวณขอบเซำะร่อง เพ่ือกัน
น้ ำ และฝังกรอบบำนได้สนิทเมื่อมองจำกภำยนอก องค์ประกอบของวงกบ
ประกอบด้วย วงกบบน (Head หรือ Yoke) วงกบข้ำง (Jamb) วงกบล่ำง  

  2) กรอบบำน คือตัวบำนหน้ำต่ำง ที่อำจมีองค์ประกอบภำยใน
เป็นแผ่นที่เรียกวำ่ลูกฟัก ซึ่งนิยมใช้ กระจก หรือไม้จริง มีกำรตกแต่งด้วย
คิ้วร่วมด้วยก็ได้ กรอบบำนมีองค์ประกรอบคือ บำนกรอบบน (Top Rail)   
และบำน (Bottom Rail) 

  3) ลูกฟัก (Panel) คือ แผ่นที่อยู่ในต ำแหน่งตรงกลำงหน้ำต่ำงที่
ถูกยึดด้วยกรอบบำน นิยมใช้ กระจก หรือไม้จริง 

 10.1.2. ชนิดของหน้ำต่ำงและลักษณะกำรใช้ 

  หน้ำต่ำง แบ่งเปน็หลำยรูปแบบดังนี้ 

  1) หน้ำต่ำงบำนเปิด คือหน้ำต่ำงบำนที่เปิดโดยมีกรอบบำนยึดกับ
วงกบด้วยบำนพับ มีท้ังแบบบำนเดี่ยวและบำนคู่ 

  2) หน้ำต่ำงบำนเกล็ด (Louver) แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

   2.1) บำนเกล็ดติดตำย (Fixed Louver) คือบำน
เกล็ดที่ยึดติดกับวงกบ หรือ กรอบบำนด้วยคิ้วไม้ หรือ โลหะส ำเร็จรูปอื่นๆ 
ก็ได้ 
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  2.2) หน้ำต่ำงบำนเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver) เป็น
หน้ำต่ำงที่ปรับมุมได้ โดยบำนเกล็ดติดอยู่กับโครงอลูมิเนียมปรับมุมด้วย
มือหมุน    

  3) หน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง (Awning) คือหน้ำต่ำงที่มีบำนพับอยู่
ด้ำนบน หรือ มีแกนหมุนอยู่ด้ำนข้ำง เปิดโดยกำรผลักด้ำนล่ำงออกไป 

  4) หน้ำต่ำงบำนเลื่อนขึ้น (Sash) คือหน้ำต่ำงที่มีรำงด้ำนข้ำง ตัว
บำนเลื่อนขึ้นตำมแนวตั้ง นิยมใช้ในยุโรป และ อเมริกำ  

  5) หน้ำต่ำงบำนเลื่อน (Sliding Windows) คือหน้ำต่ำงชนิดนี้
เลื่อนไปมำทำงแนวนอน โดยกำรวำงรำงเลื่อนไว้ด้ำนวงกบบนโดยมีไม้บัว
บังรำงไว้ ด้ำนล่ำงมีเดือยติดกับบำนกรอบด้ำนล่ำง อยู่ระหว่ำงแนวร่องของ
วงกบล่ำง เพ่ือบงัคับตัวบำนไม่ให้หลุดออกจำกแนว 

 10.1.3. กบและบำนกรอบ 

 วงกบไม้ที่นิยมใช้จะเป็นไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้แดง ไม้คะเคียน และไม้เนื้อแข็ง
ปำนกลำงเช่นไม้สัก ขนำด ที่ได้รับควำมนิยม และมั่นคงแข็งแรง คือ 
2”x4” , 2”x5”  วงกบต้องมีกำรบังใบขนำดลึก 1 ซม.  กว้ำง 1 ½”  
  

10.2. ประตู (Door)  

 ประตู คือ ช่องเปิดของอำคำรเพื่อควบคุมกำรสัญจรภำยใน หรือภำยนอก
อำคำรบำงออกเป็น  2 ชนิด คือ 

  1) ประตูภำยนอก คือประตูที่ใช้เพื่อควบคุมกำรสัญจรระหว่ำง
ภำยนอกกับภำยในอำคำร  

  2) ประตูภำยใน คือประตูที่ใช้เพื่อควบคุมกำรสัญจรภำยในอำคำร 
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 10.2.1. ส่วนประกอบของประตู 

  วงกบ คือ กรอบของบำนประตู ควบคุมกำรปิดล็อคระหว่ำงห้อง 
โดยปกติมี 3 ด้ำนคือวงกบบน และวงกบ 2 ข้ำง แต่ในบำงกรณี มีวงกบ
ล่ำง เพ่ือใช้กันน้ ำเข้ำในบ้ำน วงกบต้องมีกำรบังใบ เพื่อปิดฃ่องว่ำง และกัน
น้ ำ 

  กรอบบำน (Rail)  คือ องค์ประกอบของบำนประตู   
  ประกอบด้วย  

   กรอบบำนบน (Top Rail) ท ำหน้ำที่ส ำหรับติด
   กลอน  

   กรอบบำนกลำง (Middle Rail หรือ Lock Rail) 

   กรอบบำนล่ำง (Bottom Rail  

   กรอบบำนตกแต่ง (Muntin) 

   ลูกฟัก (Panel) 

 10.2.2.  ชนิดของประตู และกำรใช้งำน 

  1) ประตูลูกฟัก (Panel Door) คือประตูที่มีลักษณะเป็นบำน
กรอบทั้ง 4 ด้ำน  และมีลูกฟักบรรจุอยู่ตรงกลำง  มีรูปแบบ และจ ำนวน 
ของลูกฟักแตกต่ำงกันไปตำมกำรออกแบบซึ่งใช้เป็นลูกฟักไม้ หรือ กระจก 
โดยใช้กรอบบำนเสริมช่วยแบ่งส่วนลูกฟัก  

  2) ประตูไม้อัดแผ่นเรียบ (Flush) คือประตูที่ มีลักษณะคล้ำยไม้
จริง แต่มีโครงสร้ำงภำยในเป็นไม้อัดกำวขนำดเล็กวำงเว้นช่อง อัดกำวด้วย
แผ่นไม้บำง (Veneer) ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง  แผ่นไม้บำงนี้ท ำนิยมใช้ ไม้
มะค่ำ  ไม้สัก และไม้ยำงเป็นต้น มีทั้งชนิดที่ใช้ภำยในอำคำร และภำยนอก
อำคำร ข้อดีของประตู ชนิดนี้คือ มีรำคำประหยัด ข้อเสียคือไม่ทนน้ ำ 
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  3) ประตูบำนเกล็ด (Louvered Door) คือประตูที่มึลักษณะของ
ลูกฟักเป็นบำนเกล็ด เพื่อช่วยในกำรระบำยอำกำศ ใช้ในห้องที่มีช่อง
ระบำยอำกำศน้อย หรือห้องน้ ำ 

  4) ประตูบำนเลื่อน (Sliding door) คือประตูที่เลื่อนได้โดยระบบ
รำง โดยมีรำงเลื่อนติดอยู่กับวงกบด้ำนบน มีไม้บัวปิดเพื่อซ่อนรำงไว้ทั้ง
สองด้ำน ด้ำนล่ำงมีเดือย และรำง หรือร่อง เพื่อควบคุมแนวเลื่อนของบำน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 10.1 ประตูบำนเลื่อน 

 

  

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 10.2 รำงเลื่อนประตูบำนเลื่อน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 10.3 ร่องกรอบบำนด้ำนล่ำงของประตูบำนเลื่อน 
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  5) ประตูดัทช์ (Dutch Door) คือประตูทีมีรูปแบบประตู ที่
แบ่งเป็นช่วงบนและล่ำงโดยไม่ต้องเปิดพร้อมกันก็ได้ ใช้ประโยชน์ได้ดี 
ส ำหรับหรับควำมต้องกำรใช้เป็นประตูหรือหน้ำต่ำงก็ได้ เช่น ในห้องครัว 
 6) ประตูฝรั่งเศล (French Door) คือประตูที่มีลูกฟักหลำยช่อง
โดยใช้คิ้วยึดลูกฟัก แทนบำนกรอบ 

  7) ประตูบำนเฟี้ยม (Accordion Door หรือ Folding Door) คือ
ประตูที่มีลักษณะของบำนกรอบที่พับไปมำสลับด้ำน คล้ำยกำรหีบเพลง จึง
เรียกว่ำ Accordion Door มีรำงเลื่อนอยู่ด้ำนบนคล้ำยบำนเลื่อน นิยมใช้
กั้นระหว่ำงห้องเพื่อบังตำ หรือแบ่งสัดส่วนกำรใช้สอยชั่วครำว 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 10.4. กำรใช้ประตูบำนเฟี้ยมเพื่อแบ่งสัดส่วนกำรใช้สอยชั่วครำว 
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  8) ประตูหมุน (Revolving Door) เป็นประตูที่ควบคุมสภำวะ
แวดล้อมภำยนอกไม่ให้เข้ำสู่ภำยในมำกเกินไป ด้วยกำรเปลี่ยนลักษณะ
แนวเปิดเป็นกำรหมุน ที่มีลักษณะบำนเปิดเป็นเครื่องหมำย + ในแปลน ใช้
ควบคุณอุณหภูมิ กันเสียง และฝุน่ได้ดี ข้อเสียคือ ปริมำณกำรระบำยคน
เข้ำออกได้ช้ำ มีอันตรำยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องอพยพผู้คน 

  9) ประตูบำนม้วน (Rolling Door) คือประตูโลหะ ที่นิยมใช้เหล็ก 
ม้วนขึ้นลงที่ต้องกำรช่องเปิดประตูขนำดใหญ่ โดยม้วนเก็บไว้ด้ำนบนของ
ประตู โดยใช้แรงม้วนเก็บด้วยระบบสปริง หรือมอเตอร์ไฟฟ้ำหมุนแกน
ม้วน ด้ำนข้ำงมีรำงคุมแนวบำนทั้งสองข้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีทัศน์  10.1. หน้ำต่ำง UPVC Corawindows. (UPVC windows, 2012) 
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ค าถามท้ายบท 

1.จงยกตัวอย่ำงรูปแบบของหน้ำต่ำง ที่ได้รับควำมนิยมในประเทศไทยมำ 2 
รูปแบบ  

 2. จงยกตัวอย่ำงรูปแบบของประตู ที่ได้รับควำมนิยมในประเทศไทยมำ 2 
รูปแบบ 

 3. ประตูบำนเลื่อนท ำงำนอย่ำงไร  
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ค าตอบ 

  1. จงยกตัวอย่ำงรูปแบบของหน้ำต่ำง ที่ได้รับควำมนิยมในประเทศไทยมำ 
 2 รูปแบบ  

  1) หน้ำต่ำงบำนเปิด  

  2) หน้ำต่ำงบำนเกล็ด  

 2. จงยกตัวอย่ำงรูปแบบของประตู ที่ได้รับควำมนิยมในประเทศไทยมำ 2 
รูปแบบ  

  1) ประตูบำนเลื่อน 

  2) ประตูบำนเฟี้ยม 

 3. ประตูบำนเลื่อนท ำงำนอย่ำงไร  

  ประตูที่เลื่อนได้โดยระบบรำง โดยมีรำงเลื่อนติดอยู่กับวงกบ
ด้ำนบน มีไม้บัวปิดเพื่อซ่อนรำงไว้ทั้งสองด้ำน ด้ำนล่ำงมีเดือย และรำง 
หรือร่อง เพื่อควบคุมแนวเลื่อนของบำน  
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11 
วัสดุป้องกันความร้อน ป้องกันเสียง  

ป้องกันการรั่วซึมต่างๆ 
 
 
 
 
 



99 

11.1.วัสดุป้องกันความร้อน 

 วัสดุป้องกันควำมร้อน หรือ ฉนวนกันควำมร้อน (Thermal Insulation) 
แบ่งประเภทตำมวัสดุได้ดังนี้ 

  1. วัสดุใยแร่ (Mineral Fibrous Material) ได้แก่ เศษโลหะท่ีได้
จำกกำรถลุงโลหะ (Slag) ใยแก้ว (Fiber Glass or Glass Wool)  

  2. วัสดุเส้นใยธรรมชำติ (Organic Fibrous material) เช่น ไม้ 
(Wood) ชำนอ้อย (Cane) ฝ้ำย(Cotton) ขนสัตว์ (Hair) เส้นใยเซลลูโลส 
(Cellulose) ใยสังเครำะห์ (Synthetic Fiber) 

  3. วัสดุประเภทเซลล์ธรรมชำติ(Organic Cellular Material) 
เช่น ไม้ก๊อก (Cork) โฟมยำง (Foamed Rubber) 

  4.วัสดุประเภทเซลล์แร่ (Mineral Cellular Material)  เช่นแค
ลเซ่ียมซิลิเกต(Calcium Silicate) เพอร์ไลท์(Perlite) เวอร์มิคูไลท์
(Vermiculite) โฟมคอนกรีต(Foamed Concrete) 

  5.วัสดุสังเครำะห์ เช่น พลำสติกบำงชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน 
เช่นโพลีสไตรีน (Polystyrene) โพลียูรีเทน (Poly Urethane) 

 ฉนวนกันควำมรอ้น จำกวัสดุดังกล่ำวถูกผลิตขึ้นมำใช้ในงำนก่อสรำ้ง 
ผู้ออกแบบต้องค ำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ ท่ีมีควำมหลำกหลำย สำมำรถ
แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

  1) ฉนวนกันควำมร้อนส ำเร็จรูป 

  2) ฉนวนกันควำมร้อนแบบพ่น  

  3) ระบบฉนวนกันควำมร้อนภำยนอกอำคำร Exterior 
Insulation and Finish System (EIFS) 
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 4) ฉนวนกันควำมร้อนระหว่ำงผนัง (Insulation in CMU cores) 

 5) ฉนวนกันควำมร้อนแบบแผ่น 

  5.1) ไม้อัดซีเมนต์ /ซีเมนต์บอร์ด / ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

  5.2) ยิบซั่มบอร์ด (Gypsum Board) ผลิตด้วยยิปซั่มซึ่งเป็นสำรที่
ทนไฟได้ดี มีคุณสมบัติเป็นฉนนวนกันควำมร้อนดูดซับเสียงได้พอควร และ
ติดตั้งง่ำย เหมำะส ำหรับท ำฝ้ำเพดำนและฝำภำยใน มีขนำดมำตรฐำน 
120 X 240 ซ.ม. ควำมหนำ 9 ม.ม. หนำ 12 ม.ม. และหลำยชนิด หลำย
ลวดลำย บำงชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อป้องกันควำมร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภำพที่ 11.1 ยิบซั่มบอร์ดหลังฉำบรอยต่อก่อนท ำงำนสี 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Drywall.jpg 
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11.2. วัสดปุ้องกันเสียง 

 วัสดุป้องกันเสียง หรือวัสดุดูดซับเสียง (Sound Absorption) คือวัสดุทีมี
คุณสมบัติในกำรป้องกำรกำรสะทอ้นของคลื่นเสียง ดูดซับแรงสั่นสะเทือน
จำกคลื่นเสียง มีลักษณะยืดหยุ่น มีรูพรุนขนำดเล็ก ซ่ึงโดยปกติวัสดุที่ใช้
เป็นฉนวนกันควำมร้อน จะมีคุณสมบัติดังกล่ำวอยู่ในระดับหนึ่งยังไม่
สำมำรถป้องกันเสียงได้อย่ำงสมบูรณ์โดยเฉพำะในอำคำรที่มีประโยชน์ใช้
สอยเป็นพิเศษเช่น ห้องประชุม โรงภำพยนตร์ คอนเสิร์ตฮอลล์ ห้อง
อัดเสียง ห้องซ้อมดนตรี ที่ต้องกำรวัสดุที่มีประสิทธิภำพในกำรดูดซับเสียง
ได้สูง ตัวอย่ำงวัสดุดังกล่ำวได้แก่ 

  1) กลำสวูล (Glass wool) หรือแผ่นใยแก้วควำมหนำแน่นสูง  

  2) แผ่นคอร์ก (Cork Tile) ท ำจำกเศษไม้ก๊อกชิ้นเล็กๆผสมน้ ำมัน
ลินสีด สี และ Whiting  ซึ่งได้แก่ Chalk บดละเอียด ผสมแล้วบดอัดเป็น
แผ่น หรือติดบนผ้ำใบ พื้นที่ปูด้วยวัสดุนี้นุ่ม หยุ่นและลดเสียงในเวลำเดิน
ได้มำก แผ่นคอรก์นอกจำกจะปูพื้นแล้วยังท ำส ำหรับกรุผนังในที่ที่ต้องกำร
ฉนวนด้วย เช่น ในห้องเย็น  เม่ือไม้คอร์กถูกท ำให้ร้อน ส่วนต่ำง ๆ จะ
ติดกันและยืดหยุ่นได้ กำรท ำให้ร้อนต้องใช้เวลำหลำยชั่วโมง แผ่นไม้คอร์ก
มักจะมีสีน้ ำตำลแก่และน้ ำตำลอ่อน ควำมหนำ 1/8   นิ้ว, 3/16 นิ้ว และ 
½  นิ้ว ขนำดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 6X6 นิ้ว,9X9 นิ้ว บำงชนิดออกมำเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำก็มี 

  3) ฟองน้ ำซับเสียง ผลิตจำก Poly Urethane โฟม 
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11.3.วัสดุป้องกันการรั่วซึม  

  กำรเลือกใช้วัสดกุ่อสร้ำงต้องค ำนึงถึงกำรป้องกันควำมชื้น กำร
รั่วซึมที่เกิดจำกฝน ถังน้ ำ สระว่ำยน้ ำ หรือ น้ ำใต้ดิน จึงมีกำรผลิตวัสดุ
ป้องกันกำรรั่วซึมหลำยชนิด ดังนี้ 

  1) วัสดุกันซึมชนิดทำ (Painting)  

   1.1) ซีเมนต์เบสช์ คือวัสดุที่ส่วนประกอบจำก
ซีเมนต์และน้ ำยำโพลีเมอร์ เมื่อผสมเข้ำกันแล้วจะมีควำมยืดหยุ่นสูงกันน้ ำ 
กันซึมได้ 

   1.2) ชนิดตกผลึก มีส่วนผสมของทรำย (ซิลิก้ำ) 
ปูนซีเมนต์ และสำรเคมีที่ท ำให้เกิดกระบวนกำรตกผลึกบริเวณผิวคอนกรีต 
จนปิดรูพรุนภำยในผิวคอนกรีตที่น้ ำเคยซึมผ่ำนได้ เม่ือแห้งแล้วจะมี
ลักษณะเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีต 

   1.3) ชนิดอะครีลิค มีลักษณะเป็นของเหลวเม่ือแห้ง
แล้วจะมีคุณสมบัติเหมือนฟิล์มบำงๆเคลือบทับพื้นผิว มีควำมยืดหยุ่นสูง
ป้องกันกำรรั่วซึมได้ดี 

  2) วัสดุกันซึมชนิดแผ่น (Flashings) 

   1) วัสดกุันซึมชนิดแผ่นโลหะ เช่น แผ่นทองแดง 
(Copper) และแผ่นเหล็กชุปสังกะสี(Galvanized / zinc-coated) เป็น
ต้น เป็นเทคนิคกำรป้องกันรั่วที่ใช้กันมำยำวนำนแล้ว โดยใช้หลักกำรกันน้ ำ
โดยดักทำงไหลของน้ ำไม่ให้เข้ำไปภำยในอำคำร ข้อเสียคืออำยุใช้งำนต่ ำ 
เกิดสนิมและผุกรอ่นง่ำย 
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  2) วัสดุกันซึมชนิดแผ่นบำง (Membrane) มีลักษณะเป็นแผ่นยำง
ปูทับพื้นผิว บำงชนิดมีส่วนประกอบจำกโพลีเมอร์ ชนิดเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 
(Polyester) บำงชนิดมีส่วนประกอบของ โพลีไวนิลคลอไรค์พี (PVC-P) ที่
เสริมด้วยไฟเบอร์เพื่อเพิ่มควำมทนทำนต่อรังสี UV เมื่อปูแล้วต้องใช้ควำม
ร้อนพ่น สำมำรถเท Topping ทับได้ เหมำะกับงำนกันซึมบนดำดฟ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีทัศน์  11.1. กำรติดตั้งระบบกันซึมแบบเมมเบรน (Australian 
Waterproofing Company, 2014) 
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ค าถามท้ายบท 

  1.วัสดุป้องกันควำมร้อน ผลิตจำกวัสดุอะไรได้บ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 2 
วัสดุ 

 2.วัสดุป้องกันเสยีง มีลักษณะอย่ำงไรจึงท ำให้ดูดซับเสียงได้ 

 3.วัสดุป้องกันกำรรั่วซึมที่มีใช้ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทอะไรบ้ำง 
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ค าตอบ 

  1.วัสดุป้องกันควำมร้อน ผลิตจำกวัสดุอะไรได้บ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 2 
วัสดุ 

  1) วัสดุเส้นใยธรรมชำติ (Organic Fibrous material) เช่น ไม้ 
(Wood) ชำนอ้อย (Cane) ฝ้ำย(Cotton) ขนสัตว์ (Hair) เส้นใยเซลลูโลส 
(Cellulose) ใยสังเครำะห์ (Synthetic Fiber) 

  2) วัสดุประเภทเซลล์ธรรมชำติ(Organic Cellular Material) 
เช่น ไม้ก๊อก (Cork) โฟมยำง (Foamed Rubber) 

 

 2.วัสดุป้องกันเสยีง มีลักษณะอย่ำงไรจึงท ำให้ดูดซับเสียงได้ 

  วัสดุป้องกันเสียง หรือวัสดุดูดซับเสียง (Sound Absorption) คือ
วัสดุทีมีคุณสมบัติในกำรป้องกำรกำรสะท้อนของคลื่นเสียง ดูดซับ
แรงสั่นสะเทือนจำกคลื่นเสียง มีลักษณะยืดหยุ่น มีรูพรุนขนำดเล็ก ซึ่งโดย
ปกติวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนกันควำมร้อน จะมีคุณสมบัติดังกล่ำวอยู่ในระดับ
หนึ่งยังไม่สำมำรถป้องกันเสียงได้อย่ำงสมบูรณ์โดยเฉพำะในอำคำรที่มี
ประโยชน์ใช้สอยเป็นพิเศษเช่น ห้องประชุม โรงภำพยนตร์ คอนเสิร์ต
ฮอลล์ ห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรี ท่ีต้องกำรวัสดุที่มีประสิทธิภำพในกำร
ดูดซับเสียงได้สูง 

 

 3.วัสดุป้องกันกำรรั่วซึมที่มีใช้ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทอะไรบ้ำง 

 1) วัสดุกันซึมชนิดทำ (Painting)  

 2) วัสดุกันซึมชนิดแผ่น (Flashings) 
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12 
สี และเคมีภัณฑ์ 
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12.1. สีในงำนกอ่สร้ำง 

  สมีีหน้ำที่เคลือบพื้นผิวอำคำรทั้งภำยนอกภำยใน เพื่อป้องกัน
ควำมชื้น เชิ้อรำ ครำบสกปรก และยังช่วยสร้ำงควำมงำมและบรรยำกำศ 
ตำมที่นักออกแบบต้องกำร นอกจำกนี้ยังช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของวัสดุ
ก่อสร้ำงต่ำงๆ ได้ เช่นกำรใชส้ีย้อมไม้ กำรใช้สีกันสนิม  

 สี ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงหลำยชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ตอบสนองควำม
ต้องกำร และประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

  1) สีน้ ำ (Water Paint) คือสีที่ใช้น้ ำผสม มีส่วนผสมจำก ไลโท
โพนหรือไททำเนียมออกไซด์ และสำรกันด่ำงจำกปนู เหมำะกับงำนสี
พื้นผิวฉำปปูน หรืองำนคอนกรีต มีรำคำถูก ปัจจุบนัมีกำรผสมสำร
พลำสติกซึ่งเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรยืดหยุ่น และป้องกันควำมชื้นมำก
ขึ้นที่เรียกว่ำ สีพลำสติก แต่ช่ำงสว่นใหญ่ยังเรียกว่ำ สีน้ ำ เนื่องจำกยังต้อง
มีส่วนผสมของน้ ำอยู่  

  2) สีพลำสติก คือสีที่มีส่วนผสมของสำรพลำสติกโพลีเมอร์ 
(Polymer) จ ำพวก อะครีลิค (Acrylic) หรือ ไวนิล (Vinyl) กำรใช้งำนคือ
น ำสีมำผสมกับน้ ำ เมื่อแห้งแล้วจะมีลักษณะเป็นฟิลม์บำงๆ คุณสมบัติกัน
น้ ำได้และเป็นสีที่ติดแน่นทนนำน คงทนต่อสภำพดินฟ้ำอำกำศ ใช้ได้ดีกับ
งำนไม้ งำนคอนกรีต ปูนฉำบ แต่ไม่เหมำะกับงำนโลหะ เพรำะมีส่วนผสม
ของน้ ำท ำให้เกิดออกไซด์ในโลหะได้ สีอีมัลชั่น (Emulsion Paint) ก็จัดอยู่
ในสีประเภทนี ้

  3) สีน้ ำมัน คือสีซึ่งประกอบด้วยสำรสี (Pigment) ที่ลำยผสมกับ
น้ ำมันระเหย (Drying oil) เช่นน้ ำมันลินซีด (Linseed) มีคุณสมบัติเคลือบ
ยึดติดพื้นผิวได้ดี แห้งช้ำ ใช้ทำโลหะได้ดีเพรำะไม่มีส่วนผสมของน้ ำที่ท ำให้ 
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เกิดสนิม เช่นเหล็ก อัลลอย หรือใช้ทำผนังฉำบปนูที่ต้องกำรผิวมันเพื่อให้ท ำ
ควำมสะอำดได้งำย แต่มีรำคำแพงกว่ำสีน้ ำ 

 

12.2. เคมีภัณฑ์ 

1) วำนิช มีคุณสมบัติซึมเข้ำผิวไม้ได้ดี ทนทำนต่อรอยขูดขีด สำมำรถใช้
ภำยนอกอำคำรได้เนื่องจำกทนต่อ แสงแดด และควำมชื้นอีกทั้งยังมีควำม
เงำงำมแบบแลค็เกอร์ดังนั้นเมื่อใช้วำนิชแล้วจึงไม่จ ำเป็นต้องลงแลค็เกอร์
ทับ 

2) แล็คเกอร์ (Lacquer) คือวำนิชชนิดหนึ่งใช้ส ำหรับงำนเคลือบเงำท่ัวๆไปทั้ง
งำนโลหะและงำนไม้ แล็คเกอร์ในญี่ปุ่น และจีนท ำมำจำกยำงไม้ชนิดหนึ่ง 
สร้ำงควำมเงำงำมให้กับเนื้อไม้ มีสีอ่อน ไม่ทนทำน สำมำรถท ำให้เจือจำง
ได้โดยผสมทินเนอร์ 

3) ชแล็ค (Shellac)  คือน้ ำยำเคลือบไม้ซึ่งท ำมำจำกครั่ง ซึ่งผลิตจ ำหน่ำยเป็น
แบบแผ่นบำงและผง เวลำใช้งำนจะผสมด้วยแอลกอฮอล์ มีสีน้ ำตำลเข้ม
กว่ำแลค็เกอร์ มีควำมใส 

4) โพลียูรีเทรน คือน้ ำยำเคลือบผิวไม้ให้ทนต่อกรดด่ำงและสำรเคมี มีคุณสมบัติ 
แห้งเร็ว ให้ควำมเงำงำม ไม่ต้องลงลงแล็คเกอร์ทับ  แต่ข้อเสียคือไม่
ทนทำนต่อแสงแดดและควำมชื้น ใช้ทำภำยในอำคำร 

5) น้ ำมันสน (Turpentine) 

คือน้ ำมันซึ่งสกัดจำกสนชนิดหนึ่ง เป็นสำรประกอบพวกไฮโดรคำร์บอน  ใช้ผสม
น้ ำมันวำนิชเพื่อเคลือบผิวไม้ หรือผสมสีน้ ำมันทำวัถุ ให้สีเงำงำมกว่ำกำรใช้
ทินเนอร์ผสม มีอัตรำกำรระเหยตัวช้ำ ไม่เหมำะส ำหรับพวกสีแห้งเร็วเช่นสี
แลกเกอร์หรือสีพ่นอุตสำหกรรม มีกลิ่นเหม็น 
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6) แอลกอฮอล์ (Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิด เมทิลแอลกอฮอล์ใช้ผสมใน
แชล็ก แล็กเกอร ์

7) ทินเนอร์ มีหน้ำที่เดียวกับน้ ำมันสน เป็นตัวท ำละลำยท ำให้เนื้อสีโดยรวมไม่
ข้นเกินไป แต่แห้งเร็วกว่ำ กลิ่นจะหมดไปหลังกำรแห้งของสีแล้ว 

8) โซลิกนั่ม มีคุณสมบัติซึมเข้ำผิวไม้ได้ดี ทนทำนต่อรอยขูดขีด สำมำรถใช้
ภำยนอกอำคำรได้เนื่องจำกทนต่อ แสงแดด และควำมชื้นอีกทั้งยังมีควำม
เงำงำมแบบแลค็เกอร์ดังนั้นเมื่อใช้วำนิชแล้วจึงไม่จ ำเป็นต้องลงแลค็เกอร์
ทับ 

9) ครีโอโสต (creosote) เป็นน้ ำมันจำกกระบวนกำรกลั่นจำกถ่ำนหิน น้ ำมัน
ปิโตรเลียม ไม้ และก๊ำสหุงต้ม เคมีภัณ์นี้ใช้ป้องกันมอด ปลวก เชื้อรำ  

10) สีอีพ็อกซี่ หรือเรียกว่ำสีอุตสำหกรรม มีคุณสมบัติทนควำมร้อนสูง ทนต่อ
กำรกัดกร่อน ทนต่อควำมชื้น ทนต่อสำรเคมี มีควำมแข็ง นิยมใช้ทำพื้น
โรงงำนอุตสำหกรรม และห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

11) สีโพลียูรีเทน เหมำะส ำหรับใช้งำนทั้งภำยใน และภำยนอก สีโพลียูรีเทน
ส ำหรับใช้ภำยใน ใช้กับงำน เฟอร์นิเจอร์ พื้นไม้ปำร์เก้ เมื่อทำแล้ว จะมี
ลักษณะเหมือนฟิล์มเคลือบพื้นผิว ไม้ที่ได้จะมีควำมแข็งแรงและเงำมำก 
ทนต่อแรงกระแทกและรับน้ ำหนักได้ดี สีโพลียูรีเทนส ำหรับใช้ภำยในมักจะ
ใส ไม่มีสี กำรใช้งำนง่ำยและแห้งเร็ว แต่ไม่ทนทำนต่อแสงแดด ควรใช้สีโพ
ลียูรีเทนส ำหรับใช้ภำยนอกซึ่งมีควำมทนทำนสูง ทนแดด และควำมชื้นสูง 

12) สีรองพื้นปูนเก่ำ ใช้ส ำหรับทำรองพื้นปูนที่มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน มีสภำพ
หลุดหล่อน เป็นฝุ่นผง สีชนิดนี้จะช่วยผสำนพื้นผิวเดิม ให้ทำสีใหม่ทับลงได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีทั้งสูตรน้ ำ และน้ ำมัน มีลักษณะใส เมื่อทำแล้ว
เหมือนเป็นฟิลม์เคลือบผิวปูนเดิม 
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ภำพที่ 12.1. ภำพผนังเมื่อทำสีรองพื้นปูนเก่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีทัศน์ที่ 12.1. กำรทำสีพิเศษที่ไม่ต้องฉำบปูน และรองพื้น  (Airtightpaint. 
Elite, 2011) 
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ค าถามท้ายบท 

 1.สีในงำนก่อสร้ำงมีหน้ำที่อย่ำงไร 

 2.เคมีภัณฑ์ใดใช้ในกำรเคลือบและยืดอำยุกำรใช้งำนของไม้ จงยกตัวอย่ำง
มำ 2 ชนิด 
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ค าตอบ 

 1.สีในงำนก่อสร้ำงมีหน้ำที่อย่ำงไร 

  สีมีหน้ำที่เคลือบพื้นผิวอำคำรทั้งภำยนอกภำยใน เพื่อป้องกัน
ควำมชื้น เชิ้อรำ ครำบสกปรก และยังช่วยสร้ำงควำมงำมและบรรยำกำศ 
ตำมที่นักออกแบบต้องกำร นอกจำกนี้ยังช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของวัสดุ
ก่อสร้ำงต่ำงๆ ได้ เช่นกำรใชส้ีย้อมไม้ กำรใช้สีกันสนิม 

 2.เคมีภัณฑ์ใดใช้ในกำรเคลือบและยืดอำยุกำรใช้งำนของไม้ จงยกตัวอย่ำง
มำ 2 ชนิด 

1) ชแล็ค (Shellac)  คือน้ ำยำเคลือบไม้ซึ่งท ำมำจำกครั่ง ซึ่งผลิตจ ำหน่ำยเป็น
แบบแผ่นบำงและผง เวลำใช้งำนจะผสมด้วยแอลกอฮอล์ มีสีน้ ำตำลเข้ม
กว่ำแลค็เกอร์ มีควำมใส 

2) โพลียูรีเทรน คือน้ ำยำเคลือบผิวไม้ให้ทนต่อกรดด่ำงและสำรเคมี มีคุณสมบัติ 
แห้งเร็ว ให้ควำมเงำงำม ไม่ต้องลงลงแล็คเกอร์ทับ  แต่ข้อเสียคือไม่
ทนทำนต่อแสงแดดและควำมชื้น ใช้ทำภำยในอำคำร 
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13 
วัสดุก่อสร้างในงานระบบไฟฟ้า 
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13.1.ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  

  สถำปนิก วิศวกร ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเริ่องของผลิตภัณฑ์
ในงำนไฟฟ้ำเพื่อกำร 

ออกแบบระบบไฟฟ้ำในอำคำรได้อย่ำงเหมำะสมกับประโยชน์ใช้สอย ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำย สร้ำงบรรยำกำศ  

ควำมงำม รวมทั้งมีควำมปลอดภัย  

 13..1.1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 

  1) ไฟฟ้ำ คือพลังงำนอย่ำงหนึ่งที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนออกมำจำกอะตอมของวัตถุน ำไฟฟ้ำที่ถูกขับเคลื่อนโดยคลื่น
แม่เหล็ก อย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงอเลคตรอนนี้สำมำรถเคลื่อนที่ไปได้โดยผ่ำน
ตัวน ำไฟฟ้ำ 

  2) หน่วยวัดค่ำในระบบไฟฟ้ำ ที่ใช้ในกำรออกแบบงำนระบบ
ไฟฟ้ำซึ่งมีควำมส ำคัญ และต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีหน่วยวัดต่ำงๆ ดังนี้ 

   2.1. โวลท์ (Volt.) คือ หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้ำ 

              2.2. แอมแปร์ ( Amp.) คือ หน่วยวัดกระแสไฟฟ้ำ 

              2.3. วัตต์ (Watt.) คือ หน่วยของก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้
จริง  

              2.4. หน่วย (Unit) คือ หน่วยของก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้ 
ต่อ ชั่วโมง มีอุปกรณ์  ที่ใช้วัด คือ กิโลวัตต์อำวร์มิเตอร์ 
Kilowatt- hour Meter (Kwh.) 
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  3) มำตรฐำนกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ คือเกณฑ์ มำตรกำร 
หลักกำร ในกำรออกแบบ และติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำ เพ่ือควำมเหมำะสม
กับกำรใช้งำน ควำมประหยัด  และควำมปลอดภัย โดยมีหน่วยงำนที่
ก ำหนดมำตรฐำนเหล่ำนี้ในต่ำงประเทศที่ได้รับควำมเชื่อถือมำก ได้แก่ 
American National Standard Institute (ANSI) National Electric 
Code (NEC) และ International Electro technical Commission 
(IEC) เป็นต้น ส่วนหน่วยงำนในประเทศไทยได้แก่ สมำคมวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  กรมพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน และส ำนกั
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม  (มอก./TSI)  

 13.1.2. ระบบการผลิตไฟฟ้า และการส่งก าลังไฟฟ้า ก่อนเข้าสู่ตัว
อาคาร 

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เป็นหน่วยงำนที่
รับผิดชอบด้ำนกำรผลิตและ โดยมีกำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค มีหน้ำที่จัดกำร และวำงระบบต่อจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตไปยัง
อำคำร และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  

  โดยส่วนของโรงผลิตกระแสไฟฟำ้จะผลิตไฟฟ้ำที่ 10-20 kv แล้ว
แปลงเป็น 230, 500 kv ผ่ำนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ไปสู่สถำนีไฟฟ้ำย่อยของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค แล้วแปลงเป็น 22, 33 kv หรือสถำนีไฟฟ้ำย่อยของ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง แล้วแปลงเป็น 12, 24 kv ก่อนส่งไปยังโรงงำน
อุตสำหกรรม อำคำรธุรกิจชนำดใหญ่ หรือบ้ำนพักอำศัย โดยมีหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ แปลงไฟฟ้ำเป็น 400/230 (กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ) หรือ 416/240 
v (กำรไฟฟ้ำนครหลวง)   
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อนึ่ง ระบบไฟฟ้ำแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำ เกิน 1,000 โวลท์ 
ระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำ คือ ระบบไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน 1,000 โวลท์ 

 13.1.3. ระบบการแปลงไฟฟ้า  

  คืออุปกรณ์เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ำให้สูงขึ้น หรือต่ ำลง หรือที่
เรียกว่ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer)   เพื่อให้มีแรงดันไฟฟ้ำ
เหมำะสมกับกำรใช้งำน ตำมประเภทของอำคำร  

 

13.2. วัสดุก่อสร้างในงานระบบไฟฟ้า 

 13.2.1. ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electric Power System) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
และวัสดุก่อสร้ำงในงำน 

ระบบไฟฟ้ำที่ใช้ส่งพลังงำนไฟฟ้ำไปยัง เต้ำเสียบ (Outlet) อุปกรณ์ไฟฟ้ำใน
อำคำรเช่นเครื่องปรับอำกำศ เครือ่ง 

ท ำน้ ำอุ่น เครื่องปั๊มน้ ำ อุปกรณ์อำคำรเช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน หรือเครื่องจักรกล
อื่นๆในโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งมี 

ผลิตภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้ำง ที่เกีย่วข้องดังนี้ 

 1) สำยไฟฟ้ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  1.1) สำยไฟฟ้ำที่ใช้ในอำคำร (Building Wire)  

   - สำย VAF เป็นสำยที่ใช้ในบ้ำนพักอำศัย 

   - สำย THW เป็นสำยที่ใช้โรงงำนอุตสำหกรรม 
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   - สำย VFF เป็นสำยที่ภำยในประกอบด้วย 
     ลวดทองแดงขนำดเล็ก เป็นสำยอ่อนเหมำะกับ 
กำรวำงสำยสู่อุปกรณ์ที่มีกำรสั่นสะเทือน 

  1.2) สำยไฟฟ้ำที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Home Appliances 
Wire) เป็นสำยไฟฟ้ำชนิดแรงดันต่ ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้  60 
องศำ C, 70 องศำ C, 90 องศำ C, 105 องศำ C เป็นสำยไฟฟ้ำที่ใช้กับ
ตู้เย็น, ทีว,ี เตำรีด, แอร์ เป็นต้น เช่นสำยไฟฟ้ำชนดิชนิด VFF, VTF, VSF
  

 2) แผงควบคุมไฟฟ้ำ (Load Panel) หรือเรียกว่ำ แผงรวมไฟฟ้ำ ตู้รวม
ไฟฟ้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  

  - Consumer Unit / CU ส ำหรับ ระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส  

  - Load Center / LP ส ำหรับ ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส  

  แผงควบคุมไฟฟ้ำ (Load Panel) คือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำภำยใน
บ้ำน ที่ต่อไฟฟ้ำมำจำก มิเตอร์ เพื่อจ่ำยไฟฟ้ำไปยัง ระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง และอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ภำยในบ้ำน ซึ่งภำยในแผง
ประกอบด้วย Circuit Breaker หลำยชำอง เพ่ือตัดต่อวงจรไฟฟ้ำย่อย
ส ำหรับระบบต่ำงๆดังกล่ำวในอำคำรขนำดใหญ่ จะใช้แผงควบคุมไฟฟ้ำ
ขนำดใหญ่ที่เรียกว่ำ Main Distribution Board (MDB) 
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  13.2.2. ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้ำง
ในงำนระบบไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรให้แสงสว่ำงให้กับอำคำร ได้แก่ดวง
โคมชนิดต่ำงๆ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

  1) หลอดไส้ (Incandescent Lamps) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ  

   - หลอดไส้แบบธรรมดำ (Normal Incandescent 
Lamp) คือหลอดไฟที่ให้แสงสว่ำงจำกไส้ โดยมีหลักกำรคือ กำรให้
กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนเส้นลวดเล็กๆ ที่อยู่ในหลอดซึ่งมีแรงต้ำนทำนที่ท ำให้
เกิดควำมร้อนแล้วท ำให้เกิดประกำยไฟ และให้แสงสว่ำง ไส้หลอดนี้มักท ำ
โลหะท่ีให้แสงสว่ำงเมื่อเกิดควำมร้อน มีอำยุกำรใช้งำนต่ ำ ปัจจุบันไม่นิยม
ใช้ในงำนอำคำรเนื่องจำก อำยุกำรใช้งำนดังกล่ำว และ สิ้นเปลืองพลังงำน
มำกกว่ำดวงโคมประเภทอื่น  

   -  หลอดทังสเตนฮำโลเจน (Tungsten Halogen 
Lamp) เป็นหลอดไฟที่ประกอบด้วยไส้ทังสเตน เมื่อเทียบกับหลอดไฟ
ทั่วไปแล้วหลอดไฟฮำโลเจนมีอำยุกำรใช้งำนที่นำนกว่ำ เนื่องจำกสำมำรถ
ทนต่อควำมร้อนได้ดีกว่ำไส้หลอดทั่วไป โดยมีอำยุกำรใช้งำนเฉลี่ย
ประมำณ 1,500 - 3,000 ชั่วโมง นอกจำกนี้ให้ระดับควำมสว่ำง และ
ควำมถูกต้องของสีที่มำกกว่ำหลอดแบบอื่น ๆ ดังนั้นส่วนมำกจึงนิยม
น ำมำใช้กับพื้นที่ส ำหรับกำรแสดงสินค้ำเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้สำมำรถ
น ำมำใช้ในบ้ำนได้เช่นกัน เหมำะกับบริเวณที่ต้องกำรแสงสว่ำงเป็นพิเศษ 
อย่ำงเช่น มุมอับ ห้องท ำงำน เป็นต้น 
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  2) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) คือหลอดไฟ
ประเภทหนึ่งที่ใช้หลักกำรรวมๆที่เรียกว่ำ หลอดดิสชำร์จ (Discharge 
Lamps) หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟฟ้ำที่ ให้แสงจำกกำรกระตุ้น
ก๊ำซที่อยู่ภำยในหลอด โดยกำรส่งผ่ำนประจุอิเล็คตรอนซึ่งเกิดจำกขั้วลบ
ผ่ำนสำรเรืองแสงที่ใช้เคลือบหลอดไฟไปยังขั้วบวก นิยมน ำมำใช้งำนใน
อำคำรทั่วไป หลอดไฟประเภทนี้มีกระบวนกำรให้แสงสว่ำงคือ เปน็จัดเป็น
เป็นหลอดประเภท T12 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำหลอดอ้วน ข้อเสียคือใช้
พลังงำนไฟฟ้ำมำก ปัจจุบันมีกำรผลิตหลอดหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่
เรียกกันว่ำผอม หรือหลอดแบบ T8 หรือ T5 ที่มีขนำดของหลอดเล็กกว่ำ 
แต่ให้ค่ำควำมสว่ำงเท่ำกัน ซ่ึงประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำได้มำกกว่ำ 

  3) หลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode) คือหลอดไฟ
ไดโอดเปล่งแสง (อุปกรณ์ที่ท ำจำกสำรกึง่ตัวน ำ Semiconductor ซึ่ง
สำมำรถเปล่งแสงออกมำได้) เมื่อมีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนจะเปล่งแสง 
ออกมำ โดยหลอด LED สำมำรถเปล่งแสงได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้ำไหลเข้ำ
เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น  ประสิทธิภำพในกำรให้แสงสว่ำงดีกว่ำหลอดไฟทั่วๆ 
ไป จึงประหยัดพลังงำนได้มำกกว่ำหลอดไส้และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
นอกจำกนี้ยังมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนมำก 
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ภำพที่ 13.1. แสดงกำรเขียนผังงำนระบบไฟฟ้ำ 
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วิดีทัศน์  13.1. เทคโนโลยี OLED (SmartLightLiving, 2012) 

 

 

 

 

 

 



122 

ค าถามท้ายบท 

 1. หน่วยวัดค่ำในระบบไฟฟ้ำ มีอะไรบ้ำง 

 2. หลอดไส้ (Incandescent Lamps) และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
(Fluorescent Lamp) ต่ำงกันอย่ำงไร จงอธิบำย 
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ค าตอบ 

1. หน่วยวัดค่ำในระบบไฟฟ้ำ มีอะไรบ้ำง 

 1) โวลท์ (Volt.) คือ หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้ำ 

 2) แอมแปร์ ( Amp.) คือ หน่วยวัดกระแสไฟฟ้ำ 

 3) วัตต์ (Watt.) คือ หน่วยของก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้จริง  

 4) หน่วย (Unit) คือ หน่วยของก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้ ต่อชั่วโมง  

 

2. หลอดไส้ (Incandescent Lamps) และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
(Fluorescent Lamp) ต่ำงกันอย่ำงไร จงอธิบำย  

  หลอดไส้ (Incandescent Lamps) คือหลอดไฟที่ให้แสงสว่ำง
จำกไส้ โดยมีหลักกำรคือ กำรให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนเส้นลวดเล็กๆ ที่อยู่
ในหลอดซึ่งมีแรงต้ำนทำนที่ท ำให้เกิดควำมร้อนแล้วท ำให้เกิดประกำยไฟ 
และให้แสงสว่ำง ส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) คือ
หลอดไฟที่ใช้หลักกำรที่เรียกว่ำ หลอดดิสชำร์จ (Discharge Lamps) 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟฟ้ำที่ ให้แสงจำกกำรกระตุ้นก๊ำซที่อยู่
ภำยในหลอด โดยกำรส่งผ่ำนประจุอิเล็คตรอนซึ่งเกิดจำกขั้วลบผ่ำนสำร
เรืองแสงที่ใช้เคลือบหลอดไฟไปยังขั้วบวก  
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14 
วัสดุก่อสร้างในงานระบบสุขาภิบาล 
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14.1. ระบบสุขาภิบาลในบ้านพักอาศัย 

 ระบบสุขำภิบำล (Sanitary System) คือระบบที่เกี่ยวข้องกับน้ ำและกำร
จัดกำรน้ ำเพื่อใช้งำนในอำคำร  

กำรระบำยน้ ำทิ้ง และกำรบ ำบัดน้ ำก่อนทิ้ง น้ ำที่ใชใ้นโครงกำร ต้องเป็นน้ ำที่
สะอำด มีคุณภำพและปริมำณ 

เพียงพอแก่กำรใช้สอยในอำคำร น้ ำเหลือใช้ หรือน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรใช้งำน ต้อง
ได้รับกำรบ ำบัดให้มีคุณภำพ 

เพียงพอส ำหรับกำรระบำยกลับคืนสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ ประกอบด้วย 

 1) ระบบประปำ (Water Supply System) 

 2) ระบบท่อระบำยน้ ำเสีย (Wastewater Drainage System) 

 3) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Wastewater Treatment System)   

 

14.2. ระบบน้ าประปา (Water Supply System) 

 ระบบน้ ำประปำจะต้องจัดให้มีปริมำณเพียงพอ มีควำมดันน้ ำที่เหมำะสม
ต่อกำรใช้งำน  มีควำมสะอำด  

มีน้ ำส ำรองเพียงพอเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 

 

14.3. ระบบน้ าทิ้ง (Waste water system) 

 คือระบบเพื่อกำรน ำน้ ำที่ใช้แล้วระบำยลงสู่ระบบระบำยน้ ำสำธำรณะ หรือ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  

ประกอบด้วย 
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ภำพที่ 14.1. รูปตัดภำยในบ่อดักไขมัน 

 

  

 1) ท่อน้ ำฝน น้ ำทิ้งจำกน้ ำฝนเป็นน้ ำที่สะอำดพอสมควร เพียงแยกขยะ
ของแข็งเจือปน เช่นเศษขยะ ใบไม้ ออกจำกน้ ำฝน ก็สำมำถระบำยน้ ำทิ้ง
ลงสู่ระบบระบำยน้ ำสำธำรณะได้ทันที หรือน ำกับมำเก็บไว้ในถังเก็บน้ ำเพื่อ
น ำมำรีไซเคิล เพื่อใช้รดน้ ำต้นไม้ และช ำระล้ำงถนน เป็นต้น 

 2) ท่อน้ ำทิ้ง คือท่อรับน้ ำทิ้งจำกห้องน้ ำ กำรซักลำ้ง ซ่ึงสำมำรถระบำยลงสู่
ท่อระบำยน้ ำได้โดยตรงแต่ควรแยกขยะเจือปนโดยบ่อพักเสียก่อน 
นอกจำกนี้ต้องออกแบบระบบท่อน้ ำเสียจำกครัวผ่ำนบ่อดักไขมัน ก่อน
ระบำยสู่ท่อระบำยน้ ำ หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะภำยนอก นอกจำกนี้ ยังต้อง
จัดวำงแนวท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก ภำยนอกอำคำร เพ่ือรองรับน้ ำจำก
ภำยนอกอำคำร  เช่นจำกสวน ถนน ที่จอดรถ และน้ ำฝนจำกชำยคำ 
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  กำรตกตะกอน (Sedimentation) 

  กำรลอยของฝ้ำไข (Skimming) 

  กำรหมักแบบไร้อำกำศ (Anaerobic Digester) 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 14.2. ถังเกรอะ 

 

3) ท่อโสโครก 

14.4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย (Wastewater treatment system) 

  น้ ำทิ้งก่อนระบำยลงสู่ระบบระบำยน้ ำสำธำรณะ ต้องผ่ำน
กระบวนกำรลดควำมสกปรกของน้ ำเสียก่อนประกอบด้วย บ่อดักไขมัน 
และ บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 

 1) บ่อดักไขมัน ใช้ในกำรบ ำบัดน้ ำจำกครัว หรือน้ ำเสียที่มีไขมันเจือปน 
โดยมีหลักกำรคือ กำรแยกขยะ เศษอำหำรออกจำกน้ ำเสียก่อน แล้วจึง
ปล่อยให้ไขมันที่ผสมอยู่ในน้ ำจับตัวเป็นครำบไข เพื่อลดปริมำณไขมันที่
ระบำยลงไปสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ 
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ภำพที่ 14.3. รูปตัดภำยในถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป แบบบ่อกรองไร้อำกำศ 

 

2) ถังบ ำบัดน้ ำเสีย  

  คืออุปกรณ์ที่ใช้บ ำบัดน้ ำเสียจำกทอ่โสโครก ก่อนระบำยน้ ำเสียลง
สู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ ในอดีตนิยมใช้ถังบ ำบัดแบบบ่อเกรอะ บ่อซึม 
ปัจจุบันนิยมใช้ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป ถังบ ำบัดน้ ำเสีย 

  ใช้กระบวนกำรในกำรบ ำบัดโดยจุลลินทรีย์ท ำหน้ำที่ย่อยสลำยน้ ำเสยีน้ ำ
เสียหรือที่เรียกว่ำ กระบวนกำรหมัก จัดเป็นวิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ 
(Biological Treatment) โดยใช้จุลินทรีย์ ในกำรก ำจัดสิ่งเจือปนในน้ ำเสีย
โดยเฉพำะสำรคำร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสเพื่อใหน้ ำ
โสโครกมีควำมสกปรกลดลง ถังบ ำบัดที่ใช้กระบวนกำรทำงชีวภำพ 
แบ่งเป็น  
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  1.ใช้ออกซิเจน (Aerobic Organisms)  

  2.ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Organisms)  

  ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป ส ำหรับอำคำรพักอำศัยในท้องตลำด มี
หลำยประเภทตำมกระบวนกำรบ ำบัดข้ำงต้น ซ่ึงแบ่งของถังที่มีจ ำหน่ำย
ได้แก่ ได้แก่ ถังเกรอะ ถังบ ำบัดแบบกรองไร้อำกำศ และ ถังบ ำบัดแบบ
เติมอำศ  

  2.1) ถังเกรอะ (Septic Tank) 

 ถังเกรอะใช้กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำโสโครกโดยใช้จุลินทรีย์แบบไร้อำกำศ 
(Anaerobic microorganisms) ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ ำ
ทิ้ง ท ำให้ลด BOD ของน้ ำลง ภำยในบ่อเกรอะจะมีกำรบ ำบัดอยู่ 3 
รูปแบบคือ 

 

  กำรหำปริมำตรถังเกรอะ 

 ปริมำตรถังเกรอะ ของบ้ำนพักอำศัย หำขนำดได้จำกสูตร ดังนี้ 

  1. กรณีจ ำนวนคนน้อยกว่ำ 5 คน ให้ใช้ปริมำตรบ่อขนำดตั้งแต่ 
1.5 ลูกบำศก์เมตรขึ้นไป 

  2. กรณีจ ำนวนคนต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป  

  ปริมำตรบ่อ (ลบ.ม.) = 1.5 + 0.1 x (จ ำนวนคน -5) 

 แต่ปัจจุบันผู้ผลิตจะมีกำรระบุประเภทของกำรใช้งำน จ ำนวนคน ที่
เหมำะสมกับถังรุ่นต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ออกแบบ เลือกใช้ได้โดยสะดวก 
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  2.2) ถังบ ำบัดแบบกรองไร้อำกำศ 

  ใช้หลักกำรของกำรให้น้ ำเสียผ่ำนวัสดุที่มีรูพรุน (ตัวกลำง) ที่บรรจุ
อยู่ภำยในถัง วึ่งเก็บกักตะกอนจุลนิทรีย์ น้ ำที่ผ่ำนตัวกลำง จะปล่อยให้
ตกตะกอน ส่วนที่เป็นน้ ำใสจะถูกระบำยออกสู่แหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ 
โดยทั่วไประบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบถังกรองไร้อำกำศ(Anaerobic Filter)
สำมำรถก ำจัด BOD ให้ลดลงได้ไม่ต่ ำกว่ำ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงมี
ประสิทธิภำพดีกว่ำ บ่อเกรอะ  

  2.3) ถังบ ำบัดแบบเติมอำกำศ 

  เป็นถังที่รวมกำรบ ำบัดระบบเติมอำกำศกับระบบกรองโดยใช้ตัวกลำง
พลำสติก Plastic Media เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบ ำบัด ระบบนี้ต้อง
ติดตั้งเครื่องปั๊มอำกำศเข้ำไปในถังเพื่อให้จุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน 
(Aerobic Organisms) ท ำกำรย่อยสลำยของเสียในน้ ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 14.4. รูปตัดภำยในถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป แบบเติมอำศ 
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วิดีทัศน์  14.1. แนวทำงกำรประหยัดน้ ำ (Friends Cedar River Watershed, 
2011) 
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ค าถามท้ายบท 

 1. ระบบสุขำภิบำลในบ้ำนพักอำศัย ประกอบด้วยระบบย่อยๆ อะไรบ้ำง 

 2. หลักกำรออกแบบระบบน้ ำประปำ (Water Supply System) ที่ส ำคัญ
คืออะไรบ้ำง 

 3. ระบบน้ ำทิ้ง (Waste water system) มีหน้ำที่อย่ำงไรจงอธิบำย 

 4. ถังบ ำบัดแบบกรองไร้อำกำศ คือ มีหลักำรท ำงำนอย่ำงไร 
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ค าตอบ 

1. ระบบสุขำภิบำลในบ้ำนพักอำศัย ประกอบด้วยระบบย่อยๆ อะไรบ้ำง 

 1) ระบบประปำ (Water Supply System) 

 2) ระบบท่อระบำยน้ ำเสีย (Wastewater Drainage System) 

 3) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Wastewater Treatment System)   

 

2. หลักกำรออกแบบระบบน้ ำประปำ (Water Supply System) ที่ส ำคัญคือ
อะไรบ้ำง 

  หลักกำรออกแบบระบบน้ ำประปำ จะต้องจัดให้มีปริมำณน้ ำใช้ให้
เพียงพอ สะอำด มีควำมดันน้ ำที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน  มีน้ ำส ำรอง
เพียงพอเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่นอัคคีภัย หรือ ระบบน้ ำจำกสำธำรณะขัดข้อง 

 

3.ระบบน้ ำทิ้ง (Waste water system) มีหน้ำที่อย่ำงไรจงอธิบำย 

 คือระบบเพื่อกำรน ำน้ ำที่ใช้แล้วระบำยลงสู่ระบบระบำยน้ ำสำธำรณะ หรือ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

 

4. ถังบ ำบัดแบบกรองไร้อำกำศ คือ มีหลักำรท ำงำนอย่ำงไร 

  ใช้หลักกำรของกำรให้น้ ำเสียผ่ำนวัสดุที่มีรูพรุน (ตัวกลำง) ที่บรรจุ
อยู่ภำยในถัง วึ่งเก็บกักตะกอนจุลนิทรีย์ น้ ำที่ผ่ำนตัวกลำง จะปล่อยให้
ตกตะกอน ส่วนที่เป็นน้ ำใสจะถูกระบำยออกสู่แหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ 

 



134 

15 
การทดสอบวสัดุ 
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15.1. การทดสอบวัสดุ  

 กำรทดสอบวัสดุคือ กำรตรวจวัดคุณภำพของวัสดุก่อสร้ำง ว่ำมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตรงตำมมำตรฐำนที่ 

ก ำหนดไว้โดยองค์กรต่ำงๆ หรือไม่ และจัดเป็นกระบวนกำรในกำรควบคุม
คุณภำพที่ต้องด ำเนินกำรในงำน 

ก่อสร้ำงอำคำร และสำธำรณูปกำรต่ำงๆ  เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ โดยมีหน่วยงำนที่ 

ก ำหนดมำตรฐำนที่ใชในงำนก่อสร้ำงในประเทศไทยได้แก่ 

  1) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (มยธ. มยผ.) 

  2) กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท (ทล.-ม. ทช. มทช.) 

  3) ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (TIS ม.อ.ก.)  

  4) วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (วสท.) 

  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (2543 : 7) ได้ก ำหนดประเภทของ
วัสดุก่อสร้ำงตำมตำรำงกำรเก็บตัวอย่ำงวัสดุเพื่อน ำมำทดสอบไว้ 8 
ประเภทได้แก ่

  1) กรวด หิน ทรำย ใช้ผสมคอนกรีต 

  2) ลูกรัง หินคลุก ทรำยถม ดินถม 

  3) เหล็กเสิมคอนกรีต 

  4) คอนกรีตตัวอย่ำง 

  5) Mixed Design : กรวด หิน ทรำย ปูนซีเมนต์ 
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  5) Mixed Design : กรวด หิน ทรำย ปูนซีเมนต์ 

  6) ไม้ 

  7) อิฐก่อสร้ำง (อิฐมอญ) 

  8) คอนกรีตบล็อก 

 

15.2. วิธีการทดสอบวัสดุ 

  วิธีกำรทดสอบวัสดุก่อสรำง มีหลำกหลำยวิธีกำรที่ใช้กับวัสดุ
ประเภทต่ำงๆที่กล่ำวมำแล้ว ซึ่งสำมำรถตัวอย่ำงของกำรทดสอบที่ส ำคัญที่
นักออกแบบควรทรำบได้ดังนี้ 

 13.2.1.  กำรทดสอบคอนกรีต  

  กำรทดสอบคอนกรีต คือ กำรประเมินประสิทธิภำพ กำร
ตรวจสอบคุณภำพ และวัดค่ำต่ำงๆ ของคอนกรีตว่ำมีค่ำตำมมำตรฐำน
หรือไม่ กำรทดสอบที่ควรเข้ำใจ และมีควำมส ำคัญในงำนก่อสร้ำง ได้แก่
  

  1) กำรวัดค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) คือ กำรวัด
ค่ำกำรสูญเสียควำมเหลวของคอนกรีตตำมระยะเวลำ หรือท่ีเรำเรียกว่ำ 
กำรยุบตัว ซึ่งเกิดจำกกำรสูญเสียน้ ำ ที่ไม่ได้ถูกดูดซึมจำกมวลหยำบมวล
ละเอียด และน้ ำที่มีกระบวนกำรทำงเคมีกับคอนกรีต 
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ภำพที่ 15.1. กำรวัดค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) (กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง, 2543) 
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ภำพที่ 15.2. กำรทดสอบก ำลังอัด (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง, 2543) 
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2) กำรทดสอบก ำลังอัด และก ำลงัดึงของคอนกรีต (Compressive Strength 
and Tensile Strength of Concrete) 

  3) กำรทดสอบระยะเวลำกำรก่อตัวของคอนกรีต (Setting Time 
of Concrete) กำรทดสอบควำมสำมำรถเทได้ (Workability) 

  4) กำรทดสอบหำค่ำหน่วยน้ ำหนักของคอนกรีตและปริมำณ
อำกำศ (Unit Weight and Air Content of Concrete) 

  5) กำรทดสอบกำรเย้ิมน้ ำ (Bleeding) 

  6) กำรทดสอบหำค่ำโมดูลัสยืดหยุ่น และค่ำอัตรำส่วนปัวซอง 
(Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio) 

  7) กำรทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond 
Strength) 

  8) กำรทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริม (Tensile Strength of 
Steel Bar) 
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ภำพที่ 15.3. กำรทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริม (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง, 
2543) 
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15.2.2.  กำรทดสอบส่วนผสมคอนกรีต 

  1) กำรทดสอบหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะ กำรดูดซึมน้ ำและควำมชื้น
ผิวของมวลรวม 

(Specific Gravity, Absorption and Surface Moisture of Aggregate) 

  2) กำรทดสอบหำหน่วยน้ ำหนัก และช่องว่ำงระหว่ำงมวลรวม 25 
(Bulk Unit Weight and Voids)  

   3) กำรทดสอบหำขนำดคละของมวลรวม ค่ำโมดูลัสควำมละเอียด 
และขนำดใหญ่ที่สุดของมวลรวม (Sieve Analysis, Fineness Modulus 
and Maximum Size of Aggregate)  

   4) กำรทดสอบควำมต้ำนทำนกำรสึกกร่อนของหินโดยเครื่อง
ทดสอบลอสแองเจลีส (Abrasion Test by Los Angeles Machine)  

   5) กำรทดสอบหำดัชนีควำมแบน และดัชนีควำมยำวของ 
(Flakiness and Elongation Index)  

   6) กำรทดสอบสำรอินทรีย์ท่ีเจือปนใน (Organic Impurities in 
Fine Aggregate)  

  7)  กำรทดสอบควำมคงทนของมวลรวม (Soundness)  
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วิดีทัศน์  15.1. กำรทดสอบกำรยุบตัวของคอนกรีต (Hemsath, Tim. 
Concrete, 2014.) 
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ค าถามท้ายบท 

  1. หน่วยงำนที่ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของวัสดุที่ใชในงำนก่อสรำ้งใน
ประเทศไทย ได้แก่หน่วยงำนใด 

 2. กำรวัดค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ
อย่ำงไร จงอธิบำยมำโดยสังเขป 

 3. จงยกตัวอย่ำงกำรทดสอบวัสดุในงำนคอนกรีต มำ 3 วิธี 
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ค าตอบ 

1. หน่วยงำนที่ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของวัสดุที่ใชในงำนก่อสรำ้งในประเทศ
ไทย ได้แก่หน่วยงำนใด 

 1) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (มยธ. มยผ.) 

 2) กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท (ทล.-ม. ทช. มทช.) 

 3) ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (TIS ม.อ.ก.)  

 4) วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (วสท.) 

 

2. กำรวัดค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ
อย่ำงไร จงอธิบำยมำโดยสังเขป 

 1) เทคอนกรีตใส่กรวยตัด 

 2) แบ่งเป็น 3 ชั้นแล้วกระทุ้ง 

 3) ตกแต่งผิว 

 4) ดึงกรวยขึ้นและวัดค่ำกำรยุบตัว 

 

3. จงยกตัวอย่ำงกำรทดสอบวัสดุในงำนคอนกรีต มำ 3 วิธี 

 1) กำรวัดค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) 

 2) กำรทดสอบก ำลังอัด และก ำลงัดึงของคอนกรีต (Compressive 
Strength and Tensile Strength of Concrete) 

 3) กำรทดสอบระยะเวลำกำรก่อตัวของคอนกรีต (Setting Time of 
Concrete) 
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