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EDITOR’S TALK 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

เศรษฐกิจโลกเจริญก้าวหน้า และ
ในภาคส่วนเอเซียก็ก�าลังจะเข้าสู่ 
ยุคเศรษฐกิจเสรีด้านการค้า AEC  
ในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้น
ที่ด ้านเศรษฐกิจเป ็นหลักและม ี
เป้าหมายสู่การเปิดเสรภีาคบรกิาร 
ให้ต่างชาตถิอืหุน้ได้มากกว่าร้อยละ  
70 ซ่ึงมีอัตราภาษสีนิค้าร้อยละ 0 

 แม้ในบางกลุ่มธรุกจิเริม่ตืน่ตวักบักระแส AEC 
มาตัง้แต่ต้นปี โดยเฉพาะธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
และอตุสาหกรรมก่อสร้าง ต่างเร่ิมมองหาโอกาส 
ที่จะขยายแผนต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศ
กันมากขึ้น แต่ผลจากการส�ารวจกลับพบว่า มี
กลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจใน AEC มาก
ที่สุดคือ ภาคเกษตรกรรมซึ่งมีสูงถึง 80% รอง
ลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม 52.8% เนื่องจาก
กลุ่มเหล่านี้ยังไม่มีแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เรื่อง 
AEC อย่างจริงจัง ซึ่งล้วนแต่เป็นภาคส่วนที่มี

ความส�าคัญในอาเซียน ต่างจากธุรกิจเอสเอ็มอี
ที่มีการเตรียมความพร้อมมากถึงร้อยละ 70 
 CPAC News ฉบบัน้ี จงึได้น�าข้อมูลบางส่วน 
เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสู่ AEC พร้อมเร่ืองราว 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้านมา
น�าเสนอ Team Work : ลงพื้นที่ ไปดูตึกระฟ้า 
The Dynamic Tower อาคารสูงแห่งแรกของ
โลกที่สามารถหมุนรอบตัวเองได้ Interviews :  
จับเข่าเล่าประสบการณ์ น�าเสนออาคาร LEED 
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัด ท่ีได้รับการ 
ยอมรบัและถูกน�ามาใช้กนัอย่างแพร่หลายท่ัวโลก  
Around The World : ก้าวทันโลก พาไปส่อง
เศรษฐกิจอาเซียนยุค AEC Concrete Focus :  
ตรงประเด็น น�าเสนอการหดตัวของโครงสร้าง
ก�าแพงคอนกรีต และการป้องกันการแตกร้าว 
Key Success : สูตรส�าเร็จ แนะน�าการก่ออิฐบน
พื้นโพสเทนช่ันเพื่อป้องกันรอยร้าว Zoom In :   
ส่องเลนส์รอบโลก ไปดูการก่อสร้างอาคารเดี่ยว 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Function Unlimit : คอนกรีต
ไร้ขีดจ�ากัด ไปดูการเทคอนกรีตในปริมาณมาก 
Administrate : ชัว่โมงก่อสร้าง เพือ่ลดการเกดิ
อบุตัเิหตใุนงานการก่อสร้าง Project Reference :  
รากฐานที่มั่นคง ไปดูข้อจ�ากัดของพื้นท่ีในการ 
สร้างบ้าน Tour Decor : แวะพัก... พาไปทอดน่อง 
ท่องเมืองย่างกุ้ง อีก 1 สมาชิกในอาเซียนท่ีจะ
รวมตัวกันใน AEC ในอนาคต

 ก่อนที ่AEC จะเริม่อย่างจรงิจงั ทกุภาคส่วน 
ของไทยยังคงต้องพัฒนาต่อไปให้เกิดการ
เช่ือมโยงกันในแต่ละภาคส่วน เพื่อพัฒนา 
ทั้ งคุณภาพคน คุณภาพสินค้าและบริการ 
พร้อมกับเรียนรู ้และสร ้างสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการขยายธุรกิจ
ต่อไปได้ในอนาคต 
 และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออ�านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ครอบครัว
ชาวซีแพคทุกท่าน พบแต่ความสุข ความเจริญ 
มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ปราศจาก
ทุกข์โศก โรคภัยท้ังหลายท้ังปวง ตลอดปีและ
ตลอดไป

เจ้าของ
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด 
1516 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ด�าเนินงานโดย
ฝ่ายการตลาด 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด

นักเขียนกิตติมศักดิ์ 
คุณประสงค์ ธาราไชย
ดร.สุทธิ ภาษีผล 

บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์โฆษณา
คุณชูโชค ศิวะคุณากร

    เป ็นวารสารที่จัดท�าขึ้น 
เพื่อเผยแพร่ความรู ้วิชาการด้านคอนกรีต
เทคโนโลยี  และการก ่อสร ้าง โดยไม ่ เสีย 
ค่าสมาชิกใดๆ ทั้งส้ิน

กองบรรณาธิการ
คุณสิริญญา เหลียงไพบูลย์
คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ
คุณดวงมาลย์ พานิชการ
คุณศักรินทร์ เหลืองก�าจร
คุณธงชัย เจียมทวีบุญ
คุณปวิธ อัครวรทิฆัมพร
คุณวรฑา จารุตามระ
คุณโชติกา จิตวิเศษกุล 

ออกแบบและสร้างสรรค์โดย
RCS Communications Service 

พิมพ์ที ่พิมพ์ดี
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ABOUT US : คลุกวงใน
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

กิจการ CPAC ตะวันตก เดินหน้าจัดอบรม
หลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” 
ทั่วทั้งภาคตะวันตก ซึ่งคุณศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา 
ผจก. CPAC ตต. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ความปลอดภัยในการขับขี่ จึงได้มีนโยบาย
ให้จัดอบรมขับข่ีปลอดภัยให้แก่ พจส. ทั่วทั้ง
กิจการ โดยเชิญอาจารย์วิโรจน์ ศิริไพบูลย์ 
เป็นวิทยากรในการเดินสายอบรมไปยังสถานที่
ต่างๆ โดย CPAC ตะวันตก มีความมุ่งหวังว่า 
จะให้อุบัติเหตุในการขับขี่เป็นศูนย์

เดินหน้าอบรมหลักสูตร “ขับขี่ 
ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ”

รับรางวัล CSR-DIW FOR BEGINNER AWARD 2556 
ซีแพค ยกระดับมาตรฐานสินค้าและมุ่งมั่นสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี จนได้รับรางวัล CSR-
DIW for Beginner Award 2556 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู ่
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีคุณไพโรจน์ อานามวัฒน์  
กรรมการผู้จัดการซีแพค รับมอบรางวัล จาก ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2556 นี้มีโรงงาน CPAC และ CPAC แฟรนไชส์ ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 
226 โรงงาน

ซีแพค ร่วมมือกับ ซิโน-ไทย ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด หรือ CPAC ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้ผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของไทย และบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (STECON) ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อม
อาคารประกอบ โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จซีแพคส�าหรับงานเข็มเจาะในโครงสร้างดังกล่าว และ
เพื่อให้โครงการมีความแข็งแกร่งคงทน ส�าเร็จตามเป้าหมาย

ภาคตะวันตก (2)

คุณศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา ผู้จัดการ CPAC ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก (4)

นายนิธิ ภัทรโชค จาก SCG (ที่ 3 จากซ้าย) นายภาคภูมิ ศรีช�านิ จาก STECON (ที่ 3 จากขวา)

ภาคตะวันตก (1)
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ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต

CPAC สานต่อกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สถาบัน
การศกึษากบั โครงการ “ซแีพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า  
งานคอนกรตี” ทีด่�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งกบักจิกรรม 
อบรมให้ความรู้เร่ืองคอนกรีต รวมถงึนวัตกรรมใหม่ๆ 
ทีน่่าสนใจให้แก่น้องๆ นกัศึกษาตามสถาบนัต่างๆ

 โครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” นับเป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบันที่เข้าไปบรรยายให้
ความรู้ ซึ่งนอกจากน้องๆ จะได้รับทั้งความรู้ในเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยี 
และวิทยาการคอนกรีตสมัยใหม่แล้ว บรรยากาศในการจัดกิจกรรมใน
แต่ละแห่ง ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองจากพี่ๆ ทีมงาน 
CPAC และทางสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจ และจะมีการจัดหลักสูตร 
ดังกล่าวให้แก่ทางมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้แก่น้องๆ ได้น�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเราม ี
ภาพกิจกรรมมาฝาก

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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GREEN AREA : สร้างสุขสู่สังคม
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

โครงการ “100 ปี เอสซีจี 
ร้อยความด ีลานเพลนิ ซแีพค”

กิจกรรม 100 ปี เอสซีจี ร้อยความดี ลานเพลิน ซีแพค รอบปฐมฤกษ์ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 จากการท่ีซีแพคซึ่งเป็นกิจการในเครือ 
เอสซีจี ได้ด�าเนินธุรกิจด้านคอนกรีตผสมเสร็จ
รายแรกที่ได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่น 
มาอย่างยาวนาน นอกจากภารกิจหลักที่เรา 
ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ที่ยอมรับแล้ว งานด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เราก็พร้อมดูแลอยู่เคียงข้างไปด้วยกัน และ 

ในโอกาสท่ีเอสซีจีครบรอบ 100 ปี เราจึงขอ 
เป ็นส ่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองท�าความดี 
ให้กบัสังคม ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม ่
จากเศษคอนกรีตมาหล่อเป็นแผ่นคอนกรีต  
เพีอ่น�าไปมอบให้กบัวดั โรงเรียน ชมุชน อย่างละ  
100 แห่งทั่วประเทศ

เสยีงจากชมุชน วดั และโรงเรยีน ถงึลานเพลิน
ซีแพค
 จากคอนกรีตแผ่นแรกท่ีถูกปูลงด้วยความ
ตั้งใจ จนถึงตอนนี้  ทุกตารางเมตรที่แผ่น 
คอนกรีตได้แผ่ขยายออกไป สร้างรอยย้ิม  
สร้างความสุขให้กับวัด ชุมชน และโรงเรียน 
ทั่วประเทศ 

พระราชรตันาภรณ์ เจ้าอาวาสวดัแก้วฟ้าจุฬามณี 
และเจ้าคณะเขตบางซ่ือ
 “ลานเพลินนี้จะมีประโยชน์มาก เพราะว่า 
พื้นท่ีบริเวณนี้ญาติโยมจะมาใช้ประจ�า จาก 
แต่เดิมจะไปใช้พื้นที่บริเวณทางเดิน ซึ่งแคบไป 
ดูแล้วไม่สะดวก ทั้งยังขวางทางเดิน พอซีแพค
มาท�าพื้นที่ให้ก็โอ่โถง ช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้ทั้งพระและญาติโยมได้มากขึ้น” 

ซีแพค รวมใจพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีกลับคืนสู่ชุมชน 
ด้วยโครงการ “100 ปี เอสซจี ีร้อยความดี ลานเพลนิ ซแีพค” โดยพนกังานซแีพค
ร่วมแรงน�าแผ่นคอนกรีตมาจัดเรียงเป็นพื้นที่ลาด สร้างลานเพลินอเนกประสงค์
ให้แก่วัด โรงเรียน ชุมชน อย่างละ 100 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมฉลอง 100 ปี 
เอสซีจี มาถึงวันนี้ แผ่นคอนกรีตที่ชาวซีแพคทุกคนร่วมกันเรียงร้อยเป็นลานเพลิน
ได้แผ่ขยายไปสร้างความสขุและรอยยิม้ให้แก่วดั โรงเรียน ชุมชน เกือบ 300 แห่ง 
อย่างสมความตั้งใจ
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จุดมุ่งหมายต่อมา ลานเพลิน ซีแพค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองเกตุใหญ่ จ.ชลบุรี

คณุบญุศริ ิภาพโพธิ ์ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่6 ต.หอบเกรด็ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม

 “ดี ใจที่ ซี แพค
เห็นประโยชน์ร ่วมกัน
กับชุมชน ต้องขอบคุณ
ซี แพคที่ เ ห็ นคุณค ่ า 
ของส่วนรวม ชาวบ้าน
จะได้มาออกก�าลังกาย 
ในตอนเยน็ ได้ใช้ประโยชน์ 
จากพื้นที่ตรงนี้”

คณุครูมะล ิเพียรด ีหัวหน้าศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
วดัหนองเกตใุหญ่ จ.ชลบรุี

 “รู้สึกดีใจมากที ่
ซีแพคมีกิ จกรรมดีๆ 
แบบน้ี และไม่เคยมอง
ข้ามพวกเรา นอกจากนี้  
ยั ง ให ้ การส นับสนุน
ในการจัดหาเครื่องเล่น 
ส�าหรบัเดก็เพือ่ทดแทน 
ของเดิมที่ช�ารุดเสียหาย 
อีกด้วย”

เสียงคนซีแพค
คณุสชุนิ วงศ์เนตร ผู้จดัการผลติและบรกิารพทัยา ภาคตะวนัออก 3 กจิการ 
CPAC ภาคตะวนัออก 
 “ด้วยพืน้ทีเ่ป้าหมายหลกัของกจิกรรม 100 ปี เอสซจี ี ร้อยความดี  
ลานเพลนิ ซแีพค คอื บ้าน วัด โรงเรียน ซึง่ปีน้ีเราอยากเริม่ต้นท่ีโรงเรียนก่อน  
เลยส�ารวจว่ามีพ้ืนท่ีไหนท่ีเราปูพื้นคอนกรีตแล้ว ชุมชนช่ืนชอบ โรงเรียน 
ชื่นชอบ และเป็นประโยชน์กับเด็กๆ จนได้มาเจอคุณครูมะลิ ก็แนะน�าให้ป ู

ตรงบริเวณนี ้ ทางทีมงานกเ็หน็ด้วยว่าพืน้ท่ีมคีวามเหมาะสม เพราะลานเพลินท่ัวไปเราจะเน้นบรเิวณ 
ที่ให้ร่มเงาเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ ใครมีกิจกรรมก็สามารถท�าได้ตลอดเวลา ไม่ร้อน
 “ยอมรับว่าตอนแรกทีท่�ากมี็เหนือ่ยบ้าง เพราะต้องรับผดิชอบงานประจ�าด้วย แต่พอได้มโีอกาส 
ย้อนกลับมาดูผลงาน ได้เห็นเด็กๆ มาวิ่งเล่น เราก็มีความสุขว่าสิ่งที่เราท�าเขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆ”

เก็บตกภาพกิจกรรม  “100 ปี เอสซจี ีร้อยความด ีลานเพลนิ ซแีพค”

ทีมงาน CPAC ร่วมกันส่งมอบลานเพลินคอนกรีต
ณ ลานแอโรบิก ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร จ.สระแก้ว

ทีมงาน CPAC ร่วมกันส่งมอบลานเพลินคอนกรีต 
ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

CPAC ภาคตะวนัออก

ทีมงาน CPAC ร่วมกันส่งมอบลานเพลินคอนกรีตให้แก่
โรงเรียนวัดส�านักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี

CPAC กรงุเทพ

ทีมงานผลิตมีนบุรี กิจการซีแพคกรุงเทพ มอบแผ่นพื้นจ�านวน 800 แผ่น ให้แก่โรงเรียนวัดสีชมพู เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รับมอบโดยคุณเจียมจิตร ศรีฟ้า ผู้อ�านวยการ 
พร้อมคณะครูและนักเรียน
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CPAC ภาคใต้

 กิจกรรม “100 ปี เอสซีจี ร้อยความดี ลานเพลินซีแพค” เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “คอนกรีต ลานเพลิน เพื่อสังคม หนึ่งล้านตารางเมตร” ซึ่งเริ่มต้น
ขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ซีแพคได้ส่งมอบ “ลานเพลิน” ให้แก่ชุมชน วัด และโรงเรียนแล้วกว่า 500 แห่งท่ัวประเทศ คิดเป็นพื้นท่ีกว่า 250,000 ตารางเมตร

CPAC ภาคอสีาน

โรงเรียนชุมชนวัดลาดใหญ่ จ.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม จ.นครปฐม

ทีมงานภาคเหนือ 5 ร่วมกันส่งมอบลานเพลินคอนกรีตให้แก่
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี จ.เพชรบูรณ์ 

ทีมงานภาคเหนือ 2 ร่วมกันส่งมอบคอนกรีตลานเพลินให้แก่ 
วัดศรีปูคา (บ้านร่องก๊อ) จ.เชียงราย  

ทีมงานภาคเหนือ 3 ร่วมกันส่งมอบคอนกรีตลานเพลิน 
ให้แก่โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ล�าปาง 

CPAC ภาคเหนอื

ความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพนักงานซีแพคในการปูแผ่น
คอนกรีต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 

CPAC ภาคตะวนัตก

โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รับมอบ
ลานเพลินซีแพค

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสองคอน จ.มหาสารคาม ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการรับมอบลานเพลิน

ชาวบ้านช่วยกันปูแผ่นคอนกรีตอย่างขะมักเขม้น ณ โรงเรียน
บ้านบุกระสัง จ.บุรีรัมย์

ทีมงาน CPAC ร่วมกันส่งมอบลานเพลินคอนกรีต 
ณ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

ชาวบ้านช่วยกันขนแผ่นคอนกรีต 
ณ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ จ.สงขลา

นักเรียนโรงเรียนบ้านหาร จ.สงขลา ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เรียงแผ่นคอนกรีตหน้าอาคารเรียน
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TEAM WORK : ลงพื้นที่
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

ตามไปดตูกึระฟ้า หมนุได้รอบทศิ 
THE DYNAMIC TOWER

THE DYNAMIC TOWER อาคารสูงแห่งแรกของโลกท่ีสามารถหมุน

รอบตัวเองได้อย่างอิสระทุกช้ันแบบ 360� เป็นอาคารสูงแนวคิดใหม่ที่มี

ผลต่อรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองการใช้งานอาคาร

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นจุดเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่

ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวออกจากกรอบเดิมๆ และยังเป็นสัญลักษณ์

ของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมเมืองยุคใหม่ในแบบ 

ไร้ขีดจ�ากดั

อิสระของการใช้ชีวิตบนตึกหมุนได้รอบทิศทาง 
The Dynamic Tower เป็นตึกสูงแห่งแรกที ่
ถูกดีไซน์ให้หมุนได้รอบทิศ และสามารถผลิต
พลังงานจากธรรมชาติมาใช้ภายในตึกได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ด้วยคอนเซปต์ในการออกแบบทีมุ่ง่เน้น 
เรื่องการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นต้นแบบของนวัตกรรมที่อยู ่อาศัยที่ด ี
ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

สร้างสรรค์เพื่อชีวิต จากแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่ง 
The Dynamic Tower ตกึไม่ธรรมดาทีส่ามารถ
หมุนรอบตัวเองได้อย่างอิสระนี ้ เป็นงานศลิปะ
ช้ินส�าคญัของโลกท่ีไม่หยดุน่ิงของ ‘David Fisher’  
สถาปนิกผู ้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 
ที่จะเป็นบันไดไปสู่การพัฒนาที่ส�าคัญของโลก
ต่อไปในอนาคต กับจุดเร่ิมแนวคิดเฉียบคม 
ที่น ่าสนใจ “วันนี้ชี วิตถูกขับเคล่ือนด้วยการ 
ใช้ชีวิตอยู ่ในพื้นที่ที่ถูกขับเคลื่อน ซึ่งมันเป็น 
แนวคิดหลักในการออกแบบอาคารน้ี โดย 
เค ล่ือนไหวไปตามจั งหวะของธรรมชาติ 
ซึ่ งจะท�าให ้มันเป ็นรูปทรงเปลี่ยนไปตาม 
ฤดูกาลต่างๆ ดูราวกับเป็นตึกที่มีชีวิต” และ 
ด้วยคอนเซปต์ท่ีไม่มีกรอบจ�ากัดของรูปแบบ 
ที่ เ ปลี่ ยนแปลงได ้ อย ่ า ง ไม ่ มี ขี ดจ� า กัด น้ี 
ท�าให้ผู ้ที่อยู ่อาศัยภายในและผู ้ที่ได ้สัมผัส 
ภายนอกอาคาร ต่างได้รับรู้และเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของรูปร่างอาคารได้อย่างน่าทึ่ง
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ตึกมีชีวิต อิสระที่ขับเคลื่อนไปกับธรรมชาติ 
The Dynamic Tower ถอืเป็นตึกหมนุได้แห่งแรก 
ของโลก (The World’s First Building in 
Motion) ที่มีความสูงถึง 420 เมตร 80 ชั้น การ
เคลื่อนตัวของตึกจะเป็นการเคลื่อนตัวแบบช้าๆ 
ซึ่งอัตราความเร็วในการหมุน 1 รอบ จะใช้เวลา
เฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง โดยแต่ละชั้นสามารถ
ควบคุมทิศทางการหมุนได้อย่างอิสระด้วย 
ตัวเอง 

นวัตกรรมการก่อสร้าง 
เพื่อลดระยะเวลา ต้นทุนการผลิต และประหยัด
พลังงาน การก่อสร้างอาคารหมุนได้จึงเลือก
ใช้วัสดุก่อสร้างส�าเร็จรูป หรือระบบ พรี-แฟบ 
(Pre-fab) เพื่อความสะดวกสบายและความ 
รวดเร็วในการก่อสร้างที่อาจกล่าวได้เป ็น
นวัตกรรมทางเลือกของที่อยู่อาศัยในอนาคต 
โดยท�าโครงสร้างและส่วนประกอบให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์มาจากโรงงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
จ�าเป็นต่างๆ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบบ�าบัดน�้าเสีย  

และติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนต้ังแต ่
งานพื้นไปจนถึงเพดาน รวมทั้งการจัดตกแต่ง 
ห้องนอน ห้องน�า้ ห้องครัว อุปกรณส่องแสงสว่าง  
มีที่จอดรถส่วนตัว ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ที่จะถูกใส่รายละเอียดเข้าไปตามความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละราย เมื่อผลิตเป็นห้องส�าเร็จรูป
เสรจ็แล้ว โครงสร้างส่วนต่างๆ จะถกูเคลือ่นย้าย 
มายังไซต์งานเพื่อประกอบกันเป็นตัวตึก โดย
แต่ละยูนิตของแต่ละช้ันจะถูกยกขึ้นติดตั้งด้วย
ชุดอุปกรณ์พิเศษให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที โดย
ใช้เวลาเพียง 7 วันเท่านั้น 

 การก่อสร้างอาคารด้วยระบบพรี-แฟบ 
นอกจากจะลดการรบกวนต่อสภาพแวดล้อม
และชุมชนรอบข้าง ยังช่วยลดเวลาการก่อสร้าง 
ท�าให้ลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ทั้งในด้าน
ค่าแรง และขั้นตอนการก่อสร้าง รวมไปถึงลด
ความเสียหายและโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ  
ที่ส�าคัญยังลดค่าใช้จ่ายของโครงการลงได ้
กว่า 30% เลยทีเดียว
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ยังมีพื้นท่ีประมาณ 20% ส�าหรับติดต้ังแผง 
โซล่าเซลล์ เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์
มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้ภายในตึก
และเป็นแหล่งพลังงานให้กับพ้ืนที่ใกล้เคียง  
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ก็ล้วน
มาจากธรรมชาติที่สามารถน�ามารีไซเคิลได้ 
เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการสร้าง
มลภาวะให้กับโลก 

 ส่วนการออกแบบตึกจะใช้กระจก ซึ่งจะท�า 
ให้อาคารแห่งนี้ดูโปร่ง พร้อมท่ีจะรับแสงจาก
ธรรมชาติและมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่ท�าให้เห็น
ถึงความเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ที่ส�าคัญ
กระจกที่ส่องแสงในมุมมองและช่วงเวลาท่ีต่าง
กัน ยิ่งท�าให้การเคลื่อนไหวดูสนุกสนานและมี

ชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน 
สีสันของแสงไฟที่ส่องสว่างไสวในแต่ละห้อง 
บวกกับการเคลื่อนไหวไปรอบๆ ของตึก ยิ่งช่วย
สร้างสีสันให้ตึกดูมีเสน่ห์และได้เห็นท้องฟ้าใน
บรรยากาศที่ไม่หยุดนิ่ง 
 
 The Dynamic Tower ถูกสร้างขึ้นแห่ง
แรกที่ Dubai และจะมีโครงการในลักษณะของ
คอนเซปต์เดียวกันนี้เกิดข้ึนอีกหลายแห่ง ซึ่ง
ถือเป็นต้นแบบของการปฏิวัติสถาปัตยกรรม 
ยุคใหม่ที่จะถูกน�ามาใช้เป็นแรงกระตุ ้นและ 
ผลักดันในด้านสถาปัตยกรรม ให้เกิดการ 
สร้างสรรค์ และการค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ 
เพื่อพัฒนาที่อยู ่อาศัยให ้ดียิ่งขึ้นต ่อไปใน
อนาคต

อาคารผลิตไฟฟ้าเชิงนิเวศที่สมบูรณ์แบบ 
ความน่าทึ่งของตึกสูง 80 ชั้น ยังถูกออกแบบ
ตึกให้ใช้พลังงานสีเขียว หรือ Self-Power ได้
ในตัวเอง โดยน�าเอาหลักการ Green Energy 
ในด ้านของพลังงานลมและพลังงานแสง
อาทิตย์เข้ามาใช้ โดยอาศัยชุดกังหันลมที่ติดตั้ง
ระหว่างจุดหมุนของพื้นที่แต่ละช้ันเป็นช่องลม 
เพื่อให้ลมได้ไหลเวียนอากาศเข้าไป ซึ่งมีเครื่อง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมขับเคลื่อนเทอร์ไบน์
ระหว่างชั้นถึง 79 ตัว เพื่อน�าพลังงานเหล่านี้
มาใช้ในตัวตึก รวมทั้งตึกในละแวกใกล้เคียง 
อีกด้วย

 นอกจากพลังงานลมที่ท�าให ้ลดการใช ้
เครื่องปรับอากาศแล้ว บนหลังคาของทุกๆ ชั้น 
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INTERVIEWS : จับเข่าเล่าประสบการณ์

LEED 
GREEN BUILDING & SAVING ENERGY

ถ ้าพูดถึง เ ร่ืองการออกแบบเพื่อ ส่ิงแวดล ้อมและการประหยัด

พลังงาน เราคงจะรู้จัก LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND 

ENVIRONMENTAL DESIGN) หรือรางวัลท่ีได้รับการการันต ี

จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นเจ้าของเกณฑ์ประเมิน

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับ

การยอมรับและถูกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก 
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ให้มีการออกแบบและการก่อสร้างอาคารแบบ 
Green building มาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงาน
และสร้างมาตรฐานอาคารเขียว รวมท้ังให ้
พลังงานถูกน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาคารท่ีจะได้รับรางวัลมาตรฐานระดับนี้ 
จ�าเป็นต้องผ่านข้ันตอนการประเมิน และการ
วางแผนโดยเฉพาะเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงาน การสร้างอาคารเขียวจึงมุ่งเน้นใน 
ด ้านภาพลักษณ์ของการอนุรักษ ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยน�าแนวคิดทาง 
อาคารเขียวมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
ใช ้ผลิตภัณฑ ์ วัสดุประหยัดพลังงาน หรือ 
แม ้ กระทั่ งการน�าพลังงานทางเลือกจาก
พลังงานลม พลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช ้

ยกระดับมาตรฐาน สร้างอาคารสีเขียว
 การท�า Green Building ของอาคาร เพื่อ
หาวิธีประหยัดหรือลดการใช้พลังงานและลด

ต้นทุนในการก่อสร้างได้ โดยการสร้างเพ่ือให้
ได้มาตรฐานอาคารเขียวในระบบของ LEED  
เริ่มตั้งแต ่การเลือกสถานที่ตั้ งของอาคาร 
Sustainable Site ควรอยู่ในเขตชมุชนเมอืง 
แหล่งสาธารณูปโภค และมสีิง่อ�านวยความสะดวก  
สบาย มีการฟื ้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมภายใน
โครงการและมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจน 
การลดการปล่อยของเสียออกสู่ชุมชน Water 
Efficiency การจัดการน�้าในโครงการควรม ี
การออกแบบระบบการรดน�้ าต ้ น ไม ้ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บน�้าฝนเพื่อน�ามาใช้
ลดการใช้น�้าประปา Energy & Atmosphere 
การออกแบบตัวอาคาร และระบบประกอบ
อาคารท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ไฟฟ้า รวมไปถึง 
การเลือกระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ท่ีมีการประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัด
พลังงานตามมาตรฐานท่ี LEED ก�าหนดไว้  
Material and Recourses การเลือกใช้วัสดุ 
ในการก่อสร้างที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล 
และสามารถจัดการกับขยะได ้อย ่างถูกวิธ ี

ร่วมสร้างมาตรฐาน เพื่อลดการใช้พลังงาน
เกณฑ์การประเมินที่ได ้รับความนิยมสูงสุด
อย่าง LEED ของสหรัฐอเมริกา ที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดย USGBC ซึ่งมีอาคารลงทะเบียนเข้าร่วม
ประเมินกว่า 25,000 โครงการทั่วโลก ซึ่งใน
ประเทศไทยเราก็มีอาคาร LEED ที่ว่านี้ไม่แพ้
เมืองนอกเช่นกัน
 ส�าหรับประเทศไทย เกณฑ์ที่ก�าลังพัฒนา 
และจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ ได้แก่ TREES  
(Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability) หรือเกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็น 
เกณฑ์ทีก่�าลงัได้รบัความสนใจอยูใ่นวงการวชิาชีพ  
ที่จะส่งผลต่อลักษณะของโครงการอาคารเขียว
ต่อไปในหลายรปูแบบ 

รูปแบบอาคารเขียวของไทย
กว่า 40% ของพลังงานได้ถูกน�าไปใช้ในตึก
และอาคารส�านักงานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนงาน
ออกแบบก่อสร้างชั้นน�าของโลก จึงได้ก�าหนด
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Indoor Air Quality เร่ืองคุณภาพอากาศ
และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ควรมีการน�า
ระบบควบคุมปริมาณอากาศ (CO2 Sensor) 
เข้ามาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกสบายและมี
ความปลอดภัยในทุกมุมของอาคาร โดยเลือก
ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดสารระเหยภายในอาคารที่
ก�าหนดค่า VOC ที่ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ รวมทั้ง
การ Innovation and Design และ Regional 
Priority เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารและ 
ผู้ออกแบบตระหนักในเรื่องเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  

Energy Saving 
นวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างในยุค
ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีหรือระบบส�าหรับการใช้
พลังงานยั่งยืนที่มีความหลากหลายและราคา
ประหยัดมาให้เลือกใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยเรื่องส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้อาคารลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวได้ 
 การน�าระบบประหยดัพลงังาน หรอื Energy 
Saving มาประยกุต์ใช้ในอาคารนัน้มหีลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นการใช้หลอดประหยัดไฟ LED แทน
หลอดไฟแบบ T8 ธรรมดา โดย LED ให้ความ
สว่างใกล้เคียงกับ T8 แต่กินไฟน้อยกว่าและ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า หรือการติดตั้ง 
Solar Heat Collector บนหลังคาเพื่อผลิต 
น�้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์  
 ตัวอาคารอาคารเขียวส่วนใหญ่เป็นกระจก 
ทุกด้าน เพ่ือใช้แสงสว่างจากธรรมชาติแทน 
การใช้ไฟ หากต้องการควบคุมแสงสว่างภายใน 
อาคารเพือ่ลดภาระเครือ่งท�าความเยน็ กส็ามารถ 
ท�าได้โดยการใช้ Daylight Sensor หากแสง
ภายนอกมีปริมาณมากพอ ระบบจะลดการใช้ 
ไฟจากหลอดไฟลง แต่หากมีปริมาณมากเกิน  
กต็ดิต้ังม่านเพ่ือปรบัลดแสง ซึง่เป็นการควบคุม 
แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง

 นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานจากการออกแบบโครงสร้างของ
อาคาร ด้วยการน�าพลังงานจากธรรมชาติที่
ไม่มีต้นทุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จาก
การแบ่งพื้นที่ของตัวอาคารออกเป็น 2 บล็อก  

โดยให้มีทางเช่ือมท่ีเปิดโล่งเพือ่ประโยชน์ในการ 
หมนุเวยีนอากาศ รวมไปถงึการตดิตัง้สกายไลท์ 
เพื่อน�าแสงจากธรรมชาติเข ้ามาใช ้ภายใน 
ตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นช้ันบนสุดของอาคาร 
ระเบียง ไปจนถึงพื้นที่รอบๆ อาคาร รวมทัง้การ
ตกแต่งพืน้ท่ีสีเขียว มสีนามหญ้า และต้นไม้ใหญ่  
ก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่น เพิ่มร่มเงา ให้อากาศ
บริสุทธิ์ และลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร  

 ปัจจุบัน กระแสสีเขียวกลายเป็นเทรนด ์
และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ท่ีต้องค�านึงถึง 
เ ร่ืองของผลกระทบทางด ้านส่ิงแวดล ้อม 
และการคืนประโยชน์กลับสู่สังคม ซึ่งการท�า 
Green Building ตามมาตรฐานของ LEED 
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แต่ทั้งน้ี ผู ้ใช ้ 
หรือผู้อาศัยภายในอาคารต้องเข้าใจในเรื่อง 
ของการประหยัดและร ่ วมปฏิ บัติ ช ่ วยกัน 
เพื่อให ้  Green Building เป็นอาคารเพ่ือ 
สิ่ งแวดล ้อมได ้อย ่างสมบูรณ ์และเกิดผล 
เต็มประสิทธิภาพ
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AROUND THE WORLD : ก้าวทันโลก
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

เปิดประตูสู่โลกธุรกิจ
AEC หรือ Asean Economics Community คือ
การรวมตัวกันของ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
กัมพูชา บรูไน เป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะ 
มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่จะท�าให ้
อาเซียนเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 
 และนั่นถือเป็นอีกก้าวส�าคัญของการยก
ระดับประเทศไทยสู ่การด�าเนินธุรกิจระดับ
สากล (Internationalization) ซ่ึง AEC มี
ความส�าคัญและเป็นผลดีต่อธุรกิจในกลุ ่ม
ก่อสร้าง เพราะมีการวิเคราะห์ว่าจะมีแนวโน้ม 
ของมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ อันเป็น
ผลมาจากมาตรการลงทุนของภาครัฐตาม
กรอบแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้า แผน
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัว 
ของการก ่อสร ้ างที่ อยู ่ อาศัยและอาคาร

ส่อง AEC
เมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการค้าเสรีอาเซียน 

อีกไม่กี่ปี มิติใหม่ของการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean 
Economics Community ก็จะเร่ิมข้ึนแล้ว AEC คือการรวมตัวของชาต ิ
ใน Asean 10 ประเทศ เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

ส�านักงานตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งมูลค่าการลงทุนน่าจะขยายตัวได้มากกว่า 10% ดังน้ัน กลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างและกลุ่มผู้รับช่วงการผลิตจากผู้รับเหมารายใหญ่ก็คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการ
เปิดเสรีทางการค้าในครั้งนี้

 เป้าหมาย หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป คือ
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
 2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
 3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน
 4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 จุดเด่น ในแต่ละสาขาอาชีพ 
 ไทย - สาขาการท่องเท่ียว และสาขาการบิน (ไทยอยู่กลาง ASEAN)
 พม่า - สาขาเกษตร และประมง
 มาเลเซีย - สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาส่ิงทอ
 อินโดนีเซีย - สาขาภาพยนตร์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
 ฟิลิปปินส ์- สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 สิงคโปร ์- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
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การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดๆ ใน AEC 
  เกิดการค้าขายและการลงทุนที่เสรี ใคร
จะลงทุนที่ไหนก็ได้ ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบสูง  
เพราะอยู่กลาง Asean จึงเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคม สาธารณูปโภคในประเทศ ไทยจะ
กลายเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในการผลิต
อาหารเพ่ือการส่งออกเพิ่มมากข้ึน การค้าขาย
บริเวณชายแดนจะคึกคัก และจากการที่ไทย
อยู่ตรงกลางท�าให้มีโอกาสเปิดตลาดได้มากข้ึน  
และสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือทางฝั่ง
ซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ ส่วนการขนส่ง logistic 
ใน AEC จะพัฒนาไปอีกมาก และเมืองตาม
ชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
บริเวณนี้เป็นจุดขนส่ง ท�าให้ที่ดินบริเวณนี้มี
แนวโน้มจะราคาสูงขึ้น 

การขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไป East-West 
Economic Corridor (EWEC) 
ระบบการคมนาคมขนส่ง จะมีการขนส่งจาก
ท่าเทียบเรือทางทะเลฝั ่งขวาไปยังฝั ่งซ ้าย 
เวียดนาม-ไทย-พม่า เส้นทางเริ่มที่เมืองท่า 
ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองเว้ และ
เมืองลาวบาว ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตใน 
ประเทศลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) สู ่ไทยที่จังหวัด
มุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ ์ ขอนแก่น 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สิ้นสุดท่ีอ�าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เข้าไปยังประเทศพม่า ถึงอ่าว
เมาะตะมะ ที่เมืองเมาะล�าไย หรือมะละแหม่ง  
เป ็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต ้ไปสู ่อินเดีย  
ถือเป็นตลาดการค้าใหม่ที่น่าจับตามอง 

ทิศทางอุตสาหกรรมและการเติบโต 
แม้อุตสาหกรรมบางอย่างจะขยายตัวอย่าง
น้อย 25% เช่น รถยนต์ การท่องเที่ยว การ
คมนาคม แต่อุตสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเป็นหลกั  
เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรรมก่อสร้าง 
ส่วนอุตสาหกรรรมส่ิงทอจะได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากโรงงานการผลิตอาจย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต�่ากว่าที่สามารถ
ผลิตสินค้าทดแทนได้ ส่วนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมจะมีความได้เปรียบ
สูงในด้านต่างๆ เพราะไทยเป็นศูนย์กลาง เช่น  
ศูนย์กระจายสินค้า การจัดประชุมสมัมนา การ

จุดแข็ง ประเทศไทย 
- เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก  
 ที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ 
- สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
- ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
- มีแรงงานจ�านวนมาก

จุดอ่อน 
- แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
- เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง

ประเด็นน่าสนใจ
- ไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และ 
 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
- การด�าเนนิงานตามแผนปรบัตวัสู ่AEC ปี 2553-2554 ได้ 64% สงูกว่าเกณฑ์เฉล่ีย 
 ของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

จดันทิรรศการ ท�าให้เอือ้ประโยชน์ต่อการบรกิาร 
ด้านการแพทย์และสขุภาพ รวมถงึจะมโีรงเรยีน 
สอนภาษาหลากหลายหลกัสตูร และประเทศไทย 
จะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและมีเสรีด้าน
แรงงานมากข้ึน เพราะจะมีชาวพม่า ลาว 
กัมพูชา เข้ามาท�างานในไทยมากข้ึน แต่อาจ
เกิดปัญหาการแย่งงานของคนไทยบางส่วน 
และยังจะส่งผลต่อปัญหาด้านสังคม และปัญหา 
อาชญากรรม 

มาตรฐานการใช้ภาษา 
มาตรฐานการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารเมื่อเปิดการ 
ค้าเสรีอาเซียน คนชาติต่างๆ จะมีการใช้ภาษา
อังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสาร และจะม ี
การติดป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อ
ต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น คนไทยท่ีใช ้
ภาษาอังกฤษได้บางส่วนจะสมองไหลไปท�างาน 
เมืองนอก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ท่ีจะท�าให้สิงคโปร์เป็นหัวหอกหลักในด้านน้ี
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มาเลเซีย 

ซาลามัต ดาตัง... ขอกล่าวค�าทักทายฉบับ
พิเศษนี้ ด้วยค�าว่า ‘สวัสดี’ เป็นภาษามาเลย์
สักหน่อย...ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเจริญ
ก้าวหน้า ทันสมัย และน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
ของอาเซียน ที่มีการพัฒนาประเทศได้อย่าง
รวดเร็วในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา

สหพันธ์มาเลเซีย คือชื่อทางการมาเลเซีย 
ประเทศแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม มีกรุง
กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงแห่งศูนย์กลาง
ความไฮเทคอีกเมอืงหนึง่ของโลก ซึง่มีโครงการ 
สร้างเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ในเมืองอีสกันดาร์  
ให้เป็น Smart City เมืองแห่งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งอ�านวย
ความสะดวกครบครัน ยิ่งพื้นที่แห่งนี้อยู่ติดกับ
สิงคโปร์ จึงมีโครงการมากมายที่จะมารองรับ
การเติบโตในยุค AEC ไม่ว่าจะเป็นโครงการ

STORY REPORT : AEC INSPIRATION 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

ส่อง AEC ที่มาเลย์
จับตา! เพื่อนบ้านมาเลเซีย บุกอุตสาหกรรมก่อสร้างอาเซียน

สร ้างสะพาน รถไฟฟ้าความเร็วสูง และ
สาธารณูปโภคอื่นอีกมากมายที่ก�าหนดให้
ภายในปี 2568 ต้องแล้วเสร็จ
 เสน่ห ์มาเลเซีย สัญลักษณ์ที่คนนึกถึง  
มากที่สุดคือ “เปโตรนาส” ตึกอาคารแฝดท่ีสูง 
ที่สุดในโลก ถือเป็นแลนด์มาร์กส�าคัญที่ตั้ง
ตระหง ่านอยู ่ ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ์ 
สัญลักษณ์ที่บ ่งบอกถึงความทันสมัย และ
ความมุ ่งมั่นในการพัฒนาประเทศสู ่ความ
เจริญรุ่งเรืองอันโดดเด่น ตึกสูงติดอันดับโลก 
เปโตรนาส มี 88 ช้ัน 
 บนความสูง 451 เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง  
2 ปี ด้วยงบประมาณ 1 พัน 6 ร้อยล้าน
ดอลลาร์ (ราว 4 หม่ืน 6 พันล้านบาท) โดย
มาเลเซียท�าการว่าจ้างให้บริษัท 2 แห่งจาก
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ มาท�าการก่อสร้าง 
 เนื่องจากตึกเปโตรนาส ตั้งอยู ่บนพื้นที่
ซอฟต์ร็อค หรือพื้นที่หินผุ การเพิ่มความ
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มั่นคงแข็งแรงให้กับตึกแฝดแห่งน้ีจึงเป ็น
เรื่องที่ส�าคัญ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างตัวอาคารจึง
ถูกคัดสรรและเน้นใช้คอนกรีตที่มีความมั่นคง
แข็งแรงเป็นหลัก ส่วนภายนอกของตัวอาคาร
ใช้กระจกและอะลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความเปล่ง
ประกายสะท้อนความทันสมัย บริเวณช้ัน 41 
และ 42 มีสะพานลอยฟ้าเชื่อมอาคารทั้งสอง
เข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Sky Bridge ท�าให้
สะพานแห่งนี้ กลายเป็นสะพาน 2 ช้ันที่มี
ความสูงมากท่ีสุดในโลก
 เปโตรนาส มีสไตล์โพสต์โมเดิร์นและมี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยนายเซซาร์ เปลลี  
สถาปนิกชาวอาร์เจนตนิา เป็นผูด้ไีซน์ตวัอาคาร
แบบ 5 Pillars of Islam จากแนวคิดที่ว ่า  
อิสลามิกชน ต้องสวดมนต์ 5 ครั้ง/วัน รูปแบบ
ตัวอาคารจึงสะท้อนออกมาในเชิงศิลปะของ
ศาสนาอิสลามประจ�าชาติ มีรูปทรงส่วนฐาน

ของตึกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดาว 8 แฉก
ของอิสลาม แล้วตกแต่งเพิ่มเติมพื้นท่ีทรงกลม 
เข้าไปในแต่ละมุม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีประโยชน์
ใช้สอย 

ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมาเลเซีย 
 ความเป็นเอกลักษณ์ของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ตึกแฝดอันดับโลก โครงการต่างๆ ท่ี
จะตามมาจึงต้องมีความเป็นมาตรฐานระดับ
สากล ซึ่งในมาเลเซียมีบริษัท ไอเจเอ็ม จ�ากัด 
(IJM Corporation Berhad) เป็นหนึ่งในผู้น�า
อุตสาหกรรมของมาเลเซีย โดยมีรายได ้
ในกลุ ่มประเทศอาเซียนช่วงปี ท่ีผ ่านมาสูง 
เป็นอันดับ 2 รองจาก บริษัท อิตาเลียนไทย  
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ของไทย 
 บริษัท ไอเจเอ็ม เน้นการให้บริการทั้ง 
งานออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการ 

(Build-Operate-Transfer) ท่ีมีคุณภาพ
ครบวงจร และมีทิศทางการก่อสร้างที่มุ่งเน้น
ไปยังโครงการขนาดใหญ่ทีม่ีลักษณะโครงสร้าง 
ซับซ้อน และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง ท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการ
แข่งขนัและมโีอกาสในการเป็นเจ้าของโปรเจกต์ 
สิ่งปลูกสร้างที่มีความส�าคัญ เช่น สนามบิน 
ระบบขนส่งมวลชน ทางด่วน และโรงไฟฟ้า 
ยิ่งในช่วง AEC ท่ีจะมาถึง บริษัทฯ ได้มุ่งการ
ลงทุนไปยังตลาดใหม่ในต่างประเทศที่ก�าลัง
เติบโต เช่น อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างในมาเลเซีย 
ให้ได้มาตรฐานยุโรป 
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เตรียมยกมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เทียบชั้นยุโรป
 มาเลเซยี ก�าลงัมโีครงการจะก่อสร้างสถานที ่
ส�าคญัต่างๆ มากมาย การน�าสินค้าอตุสาหกรรม
ก่อสร้างเข้ามาเลเซียจึงต้องมี Certificate of 
approval ซ่ึงออกโดย Construction Industry 
Development Board Malaysia (CIDB)  
โดยใช้มาตรฐาน SIRIM จึงจะสามารถน�าเข้า
มาเลเซียได้ นอกจากน้ี ยงัมกีารพฒันายกระดบั 
มาตรฐานสินค้าของมาเลเซียให้เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสนิค้าของอังกฤษ หรอืสหภาพยโุรป
 มาเลเซียยังมุ ่งหวังจะสร ้าง National  
standards ส�าหรับสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ใกล้เคียงกับความ
ต้องการของท่ัวโลก โดยเฉพาะสหภาพยโุรป ซึง่ 
การปรับปรุงมาตรฐานใหม่นี้ จะเป็นการสร้าง
มาตรฐานของมาเลเซียโดยเฉพาะ (Malaysian 
-owned standards) โดยยึดรูปแบบวิธีการ
ของ British Standards Institutions (BSI)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานก�าหนดและรับรองมาตรฐาน
ของประเทศอังกฤษ 
  ในด้านของสถาปนิกและวิศวกรท้องถ่ิน 

ของมาเลเซยีส่วนใหญ่แล้ว ล้วนมกีารศกึษาระดบัสงู 
และจบมาจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย  
และสหรัฐอเมริกา ท�าให้สามารถควบคุมและ
ด�าเนินงานโครงการระดับเล็กและระดับกลาง 
ส่วนโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างท่าเรือ 
สนามบิน หรือโครงการซ่ึงต ้องอาศัยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีช้ันสูง ต้องอาศัยผู้รับเหมา
ต่างชาติเข้ามาร่วมด�าเนินการ โดยวิศวกร 
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมาจากญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 
และเยอรมัน ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นชาติท่ี
เข้าไปรับเหมาก่อสร้างในมาเลเซียมากที่สุด

เศรษฐกิจโต การคมนาคมไร้รอยต่อ 
 สภาพทางเศรษฐกจิของมาเลเซยี มนีโยบาย 
เปิดรับการค้า การลงทุน และการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากตะวนัตก เพือ่พฒันาประเทศไปสู่ 
การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ภายในปี 2563 
(Vision 2020) โดยมีแผนพัฒนาโครงการ
ระบบคมนาคมสาธารณะความเร็วสูง (Heavy 
Rail Transit: MRT) ในเขตเมือง และโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงระบบไลต์เรล (Light Rail 
Transit: LRT) ทีจ่ะเชือ่มระหว่างกวัลาลัมเปอร์- 
สิงคโปร์ อีกทั้งยังมีโครงการเอ็มอาร์ที และ

โครงการอื่นอีกมากมาย ที่จะท�าให้ขยายภาค
ธุรกิจก่อสร้างไปได้อีกไกลในอนาคต

เชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
 โครงการรถไฟไฮ-สปีดความเร็วสูง จะวิ่ง
ระยะทาง 350 กม. ไปเชื่อมกับสิงคโปร์ทันท ี
ทีแ่ล้วเสร็จ การเดินทางด้วยรถไฟไฮ-สปีดนี้จะ 
ลดช่วยเวลาในการเดินทางไปกลับ ระหว่างกรุง
กัวลาลัมเปอร์ ไปยังเขตศูนย์กลางของสิงคโปร์ 
โดยใช้เวลาเพียง 90 นาที จากปกติที่เดินทาง
นานกว่า 7 ชัว่โมง ซึง่ตัง้เป้าก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ 
ภายในปี 2563 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า โดยมี
ญี่ปุ ่นช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีชั้นสูงส�าหรับ
ก่อสร้าง 
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้างเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับเมืองคุนหมิง ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งรถไฟสายนี ้
มีเครือข่ายรถไฟระยะทางรวมกันกว่า 9,300 
กิโลเมตร โดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินลงทุนเกือบ 
50,000 ล้านดอลลาร์ หากแล้วเสร็จ สะพานนี้
จะสร้างสถิติใหม่ให้เป็นเส้นทางรถไฟสายที่
ยาวที่สุดของโลก 
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สิงคโปร์-มาเลย์ สะพานเชื่อมปิโตรเลียม
คอมเพล็กซ์ครบวงจร
  นอกจากรถไฟความเร็วสูง ยังมีโครงการ
สร้างสะพานแห่งท่ี 3 เชือ่มคอมเพลก็ซ์ปิโตรเคมี
และโรงกลัน่น�า้มนัในอ�าเภอเป็งเกรงั เขตโกตาตงิก ิ
ของมาเลย์ ไปยังจูร่งของสิงคโปร์ให้กลายเป็น
ศูนย์น�้ามันและก๊าซใหญ่สุดในภูมิภาค มีเนื้อที่
รวม 20,000 เอเคอร์ (ประมาณ 50,580 ไร่) 
 การออกแบบตัวสะพาน เน้นในด้านความ
ปลอดภัย โดยระบบขนส่งมวลชนใหม่นีจ้ะสามารถ 
รองรบัผูโ้ดยสารได้ถงึ 400,000 คนต่อวนั มี
การใช้งบประมาณจากท้ังสองประเทศ มกี�าหนด
ก่อสร้างกลางปีหน้า และจะแล้วเสร็จอกีประมาณ  
5-6 ปีข้างหน้า

ธุรกิจไทยไปโตในมาเลเซีย
 มาเลเซีย เป็นประเทศท่ีมีอ�านาจการซ้ือสูง
กว่าประเทศไทย และมีรายได้ของประชากร
เฉลีย่สงูกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า 
 และมกีลุม่ผูบ้ริโภค Middle to High Income  
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ท�าให้บริษัทใหญ่ๆ ของไทย  
ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีโครงการต่างๆ อาทิ 
โครงการก่อสร้าง Central Plaza i-City 
ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ระดบัภมูภิาค (รจีนิลั มอลล์)  
บนพ้ืนที ่28 ไร่ ด้วยเงนิลงทนุ 580 ล้านรงิกติ 
หรอืประมาณ 5,800 ล้านบาท ต้ังอยูใ่นโครงการ  
“ไอ-ซิตี้” ในเขตเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ซ่ึง
เป็นเมืองเทคโนโลยีแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของ
มาเลเซีย พร้อมเปิดให้บริการในช่วงปี 2559 

และยังมีในส่วนตลาดกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง  
ท่ีพร้อมเข้าไปเปิดขยาย 2 สาขา ในมาเลเซีย 
อกีด้วย
 มาเลเซีย ในวันน้ีที่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
อตัราค่าแรงข้ันต�า่ แต่วัดกนัทีฝี่มอืและประสบการณ์
ของช่างแต่ละคน ท่ีเปิดให้นักธุรกิจเข้าไปร่วม
ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับเหมา หรือธุรกิจ
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ก็ล้วนแต่เป็นการเชื่อม 
สัมพันธ์ ท่ีจะช่วยขยายภาคธุรกิจการค้าใหม่ๆ 
ให้มร่ีวมกนัในภมูภิาคอาเซยีน...
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ตารางที่ 1 ความกว้างจากการแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตที่ยอมให้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

รูปที่ 1 รูปมองจากด้านบน (Top view) ของก�าแพง แสดงกลไกการแตกร้าวจากการหดตัว โดยเริ่มจาก
คอนกรีตสูญเสียน�า้และความชื้น ส่งผลให้เกิดการหดตัวและเกิดการยึดรั้งจนเกิดการแตกร้าวขึ้น

CONCRETE FOCUS : ตรงประเด็น 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

การหดตัวของโครงสร้างก�าแพงคอนกรีต 
และการป้องกันการแตกร้าว

  การแตกร้าวจากการหดตัว (Drying Shrinkage Crack) พบบ่อยในโครงสร้างท่ีม ี
การเทคอนกรีตในปริมาณมาก ได้แก่ โครงสร้างก�าแพงยาว โครงสร้างพื้นท่ีมีขนาดใหญ่ และ
โครงสร้างฐานราก โดยมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวแตกต่างกันมากๆ การแตกร้าวชนิดนี้ 
เกดิจากการหดตัวของคอนกรีต เนือ่งจากการสญูเสยีน�า้ออกสูบ่รรยากาศ ในกรณีก�าแพงคอนกรตี 
ถือเป็นโครงสร้างท่ีเส่ียงต่อการแตกร้าวจากการหดตัวได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากลักษณะรูปร่าง 
และมิติที่มีอัตราส่วนความยาวมากกว่าความสูงประมาณ 3 เท่าขึ้นไป กลไกการแตกร้าวของ
ก�าแพงสามารถแสดงให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังแสดงในรูปที่ 1

สภาวะแวดล้อมของคอนกรีต ความกว้างทีย่อมให้จากรอยแตกร้าว (mm)

สภาวะแห้ง และมีวัสดุเคลือบผิวคอนกรีต 0.41

สภาวะเปียก อากาศชื้น และสัมผัสดิน 0.30

สภาวะที่เจอสารเคมีละลายน�า้แข็ง 0.18

บริเวณที่สัมผัสน�า้ทะเล เกิดคลื่นจากน�า้ทะเล  
สภาวะเปียกแห้งสลับกัน 

0.15

โครงสร้างที่ต้องเก็บกักน�า้หรือกั้นน�้า 0.10

คอนกรีตจัดเป ็นวัสดุที่คอมโพสิท 
กล่าวคือ เกิดจากการผสมรวมกัน
ของวัสดุหลายชนิด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 
หิน ทราย และน�้า คอนกรีตสามารถ
เปล่ียนแปลงรูปร่างและปริมาตรได้
ตามสภาวะแวดล้อม 
 การปลี่ยนแปลงปริมาตรและรูปร่างของ
คอนกรีต ส ่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของ
โครงสร้าง การเคลื่อนตัวเหล่านี้ ได้แก่ การคืบ 
การหดตัว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การรับ 
น�้าหนักและการทรุดตัวที่แตกต่างกัน ในกรณ ี
ที่ เกิดการเคลื่อนตัวที่ไม ่เท ่ากันก็จะส ่งผล 
ให้เกิดการยึดรั้ง (Restraint) จนพัฒนา
เป็นหน่วยแรงดึงเกิดขึ้น ซึ่งคอนกรีตนั้นรับ 
แรงดึงได้ต�่าส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว
ในที่สุด 

โครงสร้างกับรอยแตกร้าว
  การท�าโครงสร้างให้ปราศจากรอยแตกร้าว 
น้ันเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะโครงสร้างคอนกรตี 
ที่มีขนาดใหญ่ แต่อาจสามารถท�าได้ส�าหรับ 
โครงสร้างท่ีท�าการอัดแรง (Pre-stressed  
concrete) ซึ่งการอัดแรงจะช่วยลดการเกิด 
การแตกร้าวของคอนกรีตลงได้ หรือการใช ้
ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษที่ชดเชยการหดตัวของ
คอนกรีต โดยจะท�าให้คอนกรีตเกดิการขยายตวั 
ในช่วงอายุเ ร่ิมต้น (Expansive cement) 
(PCA, 2008)

 อย่างไรก็ตาม การแตกร้าวนั้นถือเป็นเร่ืองปกติของคอนกรีต แต่อยู่ที่การยอมรับได้ใน
ปริมาณและความกว้างจากการแตกร้าวในแต่ละงานและสภาวะแวดล้อม ซึ่งทาง ACI224-10  
ได้ก�าหนดความกว้างที่ยอมให้จากการแตกร้าวไว้ตามสภาวะแวดล้อมการใช้งานคอนกรีต  
ดังตารางที่ 1
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 โดยทางหลักวิศวกรรม สามารถลดโอกาส
การแตกร้าวจากหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะ 
การออกแบบรอยต่อและการเสริมเหล็ก และ
การท�างานที่ถูกต้องอีกด้วย ในการป้องกัน 
การเกดิการแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรตี 
สามารถท�าได้ดังนี้
 1. การออกแบบเหลก็เสริมปริมาณทีเ่พยีงพอ
  โ ด ย ทั่ ว ไ ป ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ป ริ ม า ณ
เหล็กเสริมในการ เป ล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
(Temperature steel) ตาม ACI 318 ขั้นต�่า 
ระบไุว้ปรมิาณ 0.18-0.2% ของหน้าตัดคอนกรตี  
แต่อย่างไรก็ตาม เหล็กขั้นต�่าตามค�าแนะน�า 
ACI 318 นั้นไม่เพียงพอในการป้องกันการ
แตกร้าวจากการหดตัวแบบแห้งของคอนกรีต 
มาตรฐานต่างๆ ได้ระบุปริมาณเหล็กขั้นต�่า 
ส�าหรับควบคุมการแตกร้าวจากการหดตัวเพื่อ
ให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กและปริมาณน้อยที่สุด 
ดังนี้
 1.1 ACI 224R ระบุไว้ว่าปริมาณเหล็ก
เสริมขั้นต�่าที่ควบคุมการแตกร ้าวจากการ 
หดตัวของคอนกรีตที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการ 
แตกร้าวจากการหดตัวอยู่ที่ ประมาณ 0.6% 
เพื่อควบคุมการแตกร้าวให้น้อยที่สุด
 1.2 ในขณะท่ี Concrete Society Technical  
Report 34 ระบุปริมาณเหล็กเสริมขั้นต�า่ เพื่อ
ควบคุมรอยแตกร้าวไว้ที่ประมาณ 0.4% เพื่อ
ควบคุมการแตกร้าวไม่ให้เกิน 0.30 มิลลิเมตร 

 นอกจากนี ้ การเลือกใช้เหลก็เสรมิทีเ่หมาะสม  
ควรใช้เหล็กเสริมขนาดหน้าตัดเล็กแต่มีระยะ
ห่างหรือ Spacing น้อยกว่า แต่มีปริมาณเหล็ก
ต่อหน้าตัดคอนกรีตเท่าเดิม จะท�าให้รอยแตก
ร้าวมีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากเหล็กเสริมที่ม ี
ความถี่จะกระจายหน่วยแรงที่เกิดข้ึนจากการ
ยึดร้ังได้ดีกว่าเหล็กเสริมที่มีขนาดใหญ่แต่มี
ระยะห่างของเหล็กมากกว่า 
 ดังแสดงในรูปที่ 2

 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีท�าการเทคอนกรีต
ก�าแพงยาวบนฐานรากขนาดใหญ่ สิ่งที่ต้อง 
พิจารณาคือ การหดตัวท่ีไม่เท่ากันของก�าแพง
และฐานราก โดยทั่ วไปก�าแพงจะหดตัว 
มากกว่าฐานรากที่เทไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการยึดร้ังภายนอกตามมา ดังนั้น บริเวณ
รอยต่อของโครงสร้างก�าแพงและฐานรากควร
มีการเสริมเหล็กพิเศษ เพื่อลดความกว้างของ
รอยแตกร้าวและลดปริมาณรอยแตกลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนี้ บริเวณ
รอยต่อก�าแพงและฐานรากควรมีการท�าระบบ
กันซึมหรือ Water stop ที่เพียงพออีกด้วย  
(ในกรณทืีต้่องการป้องกันน�า้ซึมผ่าน) พฤติกรรม
การแตกร้าวจากการยดึรัง้ของคอนกรีตฐานราก
และก�าแพงสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ด้วยรูปที่ 3 

  ปกติแล้วการหดตัวของคอนกรีตจะเกิด
มากบริเวณผิวโครงสร้าง เนื่องจากที่ผิวจะเกิด
การสูญเสียความชื้นและน้�าได้เร็วและง่ายกว่า
คอนกรีตที่อยู่ด้านใน ดังนั้น รอยแตกร้าวจะ 
เริ่มเห็นได้จากบริเวณผิวคอนกรีตและอาจแตก
ร้าวเพิ่มตลอดหน้าตัดเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น  
การเสริมเหล็กที่เหมาะสมควรวางเหล็กไว้ให้
ใกล้บริเวณพื้นผิวคอนกรีตให้มากที่สุด เพื่อให้
เหล็กท�าหน้าที่กระจายแรงดึงจากการหดตัว
และลดโอกาสการแตกร้าวของคอนกรีตบริเวณ
พื้นผิว ซึ่งสามารถอธิบายได้จากรูปที่ 4

 2. การท�ารอยต่อเพือ่ลดการยดึรัง้ของโครงสร้าง 
 และบงัคบัรอยแตก
  โดยท่ัวไปส�าหรับโครงสร้างคอนกรีตถ้ามี
การก�าหนดรอยต่อขนาดยาวมาก หรือไม่มีการ
ท�ารอยต่อในคอนกรีตงานก�าแพงหรือพื้น จะ
ส่งผลให้มีความเส่ียงต่อปริมาณรอยแตกร้าว
จากการหดตัวและความกว้างของรอยแตก 
มากข้ึน ACI302.1R (2009) โดยเฉพาะ
โครงสร้างพ้ืนและก�าแพงทีม่อีตัราส่วนด้านยาว 
ต่อด้านสั้นสูง
 การท�ารอยต่อเป็นการป้องกันการแตก
ร้าวจากการหดตัวของคอนกรีตได้ดีและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด มีความจ�าเป็นอย่างมาก 
ในงานเทคอนกรีตที่ มีมิ ติและอัตราส ่ วน 
ด้านยาวต่อด้านสั้นมากกว่า 2-3 เท่า เนื่องจาก
การท�ารอยต่อจะลดการยึดรั้งจากการหดตัว  
(Internal and external restraint) ของคอนกรีต 
ลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พฤติกรรมการหดตัวและแตกร ้าวของ
ก�าแพงยาว ตลอดจนการท�ารอยต่อสามารถ
ช่วยลดการแตกร้าวได้ สามารถอธิบายได้จาก
รูปที่ 5

ตัวอย่างก�าแพงมองจากด้านหน้า (Front view)
รูปที่ 2 การเลือกเหล็กเสริมมีผลต่อการควบคุมขนาด
ของรอยแตกร้าว 

รูปที่ 3 แสดงกลไกการเกิดการแตกร้าวจากการยึดรั้ง
ภายนอกของโครงสร้างก�าแพงและฐานรากจากการ
หดตัวไม่เท่ากัน ซึ่งบริเวณที่ต้องเสริมเหล็กเพิ่ม
เป็นพิเศษคือบริเวณรอยต่อของก�าแพงและฐานราก 
(หรือสามารถแก้ไขการยึดรั้งได้จากการท�ารอยต่อ 
ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 2)

บริเวณที่ควรเสริมเหล็ก
พิเศษเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน
การแตกร้าวจากการ
หดตัวของก�าแพงที่อยู่
ติดกับฐานราก

รูปที่ 5 แสดงการเกิดการแตกร้าวของก�าแพงยาว
ที่เกิดจากการหดตัวและเกิดการยึดรั้งภายในและ
ภายนอก จนกระทั่งเกิดการแตกร้าว ซึ่งสามารถ
แก้ไขด้วยการลดการยึดรั้งจากการท�ารอยต่อ
แบ่งก�าแพงออกตามความเหมาะสม

  
  

  

รูปที่ 4 แสดงการวางเหล็กโดยให้ Covering ขั้นต�่า
เพียงพอต่อสภาวะการใช้งานคอนกรีตตามสภาพ
แวดล้อม และให้อยู่ใกล้พื้นผิวคอนกรีตมากที่สุด
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คอนกรีตเกิดปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ เพิ่มความ
ทนทานและเพิ่มก�าลังให้กับคอนกรีตได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพอีกด้วย (ในกรณงีานบ่มคอนกรตี
ฐานรากขนาดใหญ่จะใช้การบ่มฉนวนแทน  
ไม่ควรบ่มชื้นด้วยการฉีดน�า้) การบ่มชื้นก�าแพง
ท�าได้ง่ายๆ ด้วยการใช้กระสอบชุบน�้า หรือ
พลาสติกชุบน�้าแล้วคลุมปิดให้ทั่วพื้นผิวก�าแพง 
เมื่อความช้ืนจากกระสอบหรือพลาสติกเริ่ม 
สญูเสยี สามารถใช้น�า้ฉดีเพ่ือรักษาความชืน้ของ 
กระสอบและพลาสติกให้คงอยู่ได้

 จากข้อความทั้งหมดที่กล่าวมา ในการ
ป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวต้องใส่ใจใน
ทุกประเด็น ตั้งแต่การเลือกใช้คอนกรีต การท�า 
รอยต่อ การออกแบบเหล็กเสริม ตลอดจน 
การบ่มคอนกรีตที่ถูกต้อง ซึ่งจะขาดอย่างใด 
อย ่างหน่ึงไม่ได้ เพื่อควบคุมการแตกร้าว
จากการหดตัวให้น้อยและเกิดประสิทธิภาพ 
มากที่สุด

อ้างอิง ขนาดของรอยต่อ

Merrill (1943) 6 เมตร ส�าหรับก�าแพงที่มีช่องเปิดตลอดแนว, 7.5 เมตร ส�าหรับก�าแพงทึบ

Fintel (1974) 4.5-6.0 เมตร ส�าหรับก�าแพงและพื้นบนดิน แนะน�าให้ท�ารอยต่อบริเวณที่พื้นและ
ก�าแพงเปลี่ยนความหนาหรือหน้าตัด

Wood (1981) 6-9 เมตร ส�าหรับโครงสร้างก�าแพง

PCA (1982) 6-7.5 เมตรส�าหรับก�าแพง ขึ้นอยู่กับจ�านวนช่องเปิด

ACI 302.1R 4.5-6 เมตร แนะน�าการท�ารอยต่อ จนกระทั่ง 302.1R-89 แนะน�าให้ใช้ขนาดรอยต่อ
ประมาณ 24-36 เท่าของความหนาพื้น

ACI350R-83 9 เมตร

ACI 350R ระยะห่างของรอยต่อขึ้นอยู่กับค่าการหดตัวของคอนกรีต และปริมาณเหล็กเสริม

ACI 224R-92 ประมาณ 1-3 เท่าของความสูงของก�าแพงที่ไม่มีช่องเปิด

  โดยปกติแล้ว รอยต่อที่ป้องกันการหดตัว 
ของคอนกรีตสามารถท�าได ้ทั้งที่ เป ็นแบบ 
รอยต่อความลึกทั้งหน้าตัด (ขาดออกจากกัน 
Fully contraction joint) และรอยต่อที่ลึก
ประมาณ 25% ของความหนาคอนกรีตทั้งหมด 
ทั้งน้ีขึ้นอยู ่กับพฤติกรรมการรับน�้าหนักและ
การถ่ายแรงของโครงสร้างประกอบกัน ในการ
ออกแบบรอยต่อให้เหมาะสม ปกติแล้วรอยต่อ 
เพื่อป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของ
ก�าแพงถ้าต้องสัมผัสความชื้นหรือน�้าต้องมีการ
ท�าระบบ Water stop ทั้งที่เป็นรอยต่อแบบ
ขาดจากกันและรอยต่อที่มีความลึก 25% ด้วย 
เน่ืองจากรอยต่อมีโอกาสที่น�้าสามารถซึม 
ผ่านได้ถ้าไม่มีการท�าระบบ Water proof หรือ 
Water stop

1. การออกแบบคอนกรีต
 คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน�้าต่อซีเมนต์ต�่า 
จะมีโอกาสเกิดการหดตัวน้อยกว่าคอนกรีตที่
มีอัตราส่วนน�้าต่อซีเมนต์สูงกว่า ดังนั้น น�้ายา
ผสมคอนกรีตกลุ่ม Superplasticizer จึงนิยม

น�ามาใช้งานคอนกรีตท่ีต้องการควบคุมการ
หดตัวให้น้อยกว่าคอนกรีตท่ัวไป ท้ังนี้การใช ้
อัตราส่วนทรายและหินที่เหมาะสม ตลอดจน 
การควบคุมปริมาตรซีเมนต์เพสท์ให้น้อยก็
สามารถลดโอกาสการหดตัวของคอนกรีตลงได้  
ในคอนกรีตบางงานอาจจะบุใช้ปูนซีเมนต์ชนิด
พิเศษที่ท�าให้คอนกรีตขยายตัวในช่วงแรก 
เพื่อชดเชยการหดตัวของคอนกรีตในภายหลัง 
(Expansive cement) แต่ต้องท�าการบ่มชื้น 
หรือบ่มน�้าในช่วงแรกตลอดเวลา และมีความ
ส�าคัญอย่างมีนัยส�าคัญต่อการขยายตัวของ
คอนกรีต

2. การบ่มคอนกรีตที่ถูกต้อง
 ในการบ่มคอนกรีตโครงสร้างก�าแพง 
ควรบ่มด้วยน�้าหรือความชื้นให้เร็วที่สุด ซึ่ง
สามารถท�าได้ทันทีหลังจากแกะแบบ โดยควร
บ่มคอนกรีตอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วันอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสูญเสียน�้า ซึ่งเป็น 
สาเหตขุองการหดตัว การบ่มคอนกรีตนอกจาก 
จะป้องกนัโอกาสเกดิการแตกร้าวแล้ว ยงัช่วยให้ 

เอกสารอ้างอิง
	 •	ACI	224.3R	(1995)	“Joint	in	Concrete	Construction”
	 •	ACI302.1R	(2009)	“Guide	for	Concrete	Floor	and	Slab	Construction”
	 •	Bamforth,	P.B.	(1995),	“Mass	concrete”,	The	concrete	Sociely,	Concrete	Society	Digest	No.2,	London,	8	pp.
	 •	Portland	Cement	Association	(2008)	“Concrete	Floors	on	Ground”

  ในการท�ารอยต่อของก�าแพงนั้นขึ้นอยู ่
กับชนิดของก�าแพง กล่าวคือ ACI 224.3R  
แบ่งชนิดก�าแพงออกเป็น 2 ประเภทคือ
  2.1 ก�าแพงเตี้ย คือ ก�าแพงที่มีความสูง
น้อยกว่า 2.4 เมตร แนะน�าให้ท�ารอยต่อขนาด 
3 เท่าของความสูงของก�าแพงเตี้ย
  2.2 ก�าแพงสูง คือ ก�าแพงที่มีความสูง
มากกว่า 3.6 เมตร แนะน�าให้ท�ารอยต่อขนาด
เท่ากับความสูงของก�าแพงสูง
 แต่ทั้งนี้ขนาดของรอยต่อไม่ควรเกิน 7.5 
เมตร เพื่อเป็นการควบคุมการแตกร้าวที่จะเกิด
ขึ้นในภายหลังได้
  อย่างไรก็ตาม ACI 224.3R ได้รวบรวม
ข้อก�าหนดขนาดของรอยต่อเพื่อเป็นค�าแนะน�า
ในการป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัว 
ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค�าแนะน�าการท�ารอยต่อโครงสร้างส�าหรับป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีต (ACI 224.3R)
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รูปที่ 1 รอยร้าวกลางช่วงเป็นเส้นตรงแนวดิ่ง

KEY SUCCESS : สูตรส�าเร็จ
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

ข้อแนะน�าในการก่ออิฐบนพื้นโพสเทนชั่น
ในงานก่อสร้าง ถ้าเราได้ช่างก่ออฐิท่ี
ไม่มฝีีมอื เรามักจะพบรอยร้าวหลาย
รูปแบบ ท�าให้เกดิความไม่สบายใจแก่
เจ้าของโครงการและผูอ้ยู่อาศยั 

ส�ารวจรอยร้าว

รอยร้าวที่พบมีหลากหลายรูปแบบ เช่น รอยร้าว 
กลางช่วงเป็นเส้นตรงแนวด่ิง รอยร้าวบรเิวณมมุ 
วงกบประต-ูหน้าต่าง หรอืสวติช์ไฟฟ้า รอยแยก 
ของผนังบริเวณมุมห้อง  
 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากโครงสร้างด้านบน 
มีการแอ่นตัวแล้วกดผนังก่ออิฐให้แตกร้าว 
ไม่มีเสาเอ็นทับหลัง ไม่มีเหล็กเชื่อมยึดเสาเอ็น
กับผนังก่ออิฐ เสาเอ็นห่างเกินไป มีช่องว่าง

รูปที่ 3 รอยแยกของผนังบริเวณมุมห้อง

ระหว่างอิฐก่อมากเกินไป ไม่มีการสับหว่างของ
การก่ออิฐ เร่งการก่อผนังอิฐขึ้นไปสูงจนชน
ท้องพื้นในวันเดียว เพราะการก่ออิฐชนใต้ท้อง
คาน โดยที่ปูนก่ออิฐด้านล่างยังไม่แข็งตัวเต็มที่ 
ก่อไปแล้วอิฐด้านบนที่ชนท้องคานซ่ึงมีน�้าหนัก
มากจะไปกดให้อิฐด้านล่างยุบตัว อาจเกิดจาก
ส่วนผสมของปนูไม่สม�า่เสมอ ปนูฉาบหนาไม่พอ  
วัสดุก่อสร้างเส่ือมคุณภาพ หรือการปล่อยให้
ปูนฉาบสูญเสียน�้าหลังจากการฉาบ ซึ่งสาเหตุ
ท่ีกล่าวมา ล้วนส่งผลให้ผนังก่ออิฐเกิดการ 
แตกร้าวทั้งสิ้น

 ซึง่อาคารท่ีใช้ระบบพืน้โพสเทนช่ัน ส่วนใหญ่ 
จะมีช่วงเสามากกว่า 8 เมตร ซึ่งตามข้อก�าหนด
จะยอมให้พืน้แอ่นตัวประมาณ 2 เซนตเิมตรกว่าๆ  
การก่ออิฐมอญและอิฐบล็อกบนพื้นโพสเทนช่ัน 
จึงมีข้อควรระวังและเทคนิคการก่อที่จะแนะน�า 
ดังนี้

รูปที่ 2 รอยร้าวบริเวณมุมวงกบประตู-หน้าต่าง

รูปที่ 5 ไม่มีเหล็กเชื่อมยึดเสาเอ็น
กับผนังก่ออิฐ รูปที่ 6 ไม่มีเสาเอ็นทับหลัง

รูปที่ 7 มีช่องว่างระหว่างอิฐก่อมากเกินไป

รูปที่ 8 การก่ออิฐบริเวณจุดต่องานระบบไม่เรียบร้อย

รูปที่ 4 ก่ออิฐชนท้องพื้น เมื่อโครงสร้างด้านบนมีการ
แอ่นตัวแล้วกดผนังก่ออิฐแตกร้าว
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ขั้นตอนท่ี 4: ผนังท่ีก่อชนท้องพ้ืน จะต้องมี
ชั้นโฟมหนาประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร กั้น
ระหว่างท้องพื้นกับผนังก่ออิฐ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้โครงสร้างพื้นช้ันบนที่มีการแอ่นตัวเพิ่ม 
หลังจากมีงานก่อผนังและงานตกแต่งพื้น 
แอ่นตวัแล้วกดผนงัก่ออฐิช้ันล่างแตกร้าว ดงันัน้  
โครงการต้องวางแผนงานเว้นช่วงเวลาที่เหมาะ
สมในการเข้าก่อและฉาบผนัง เนื่องจากน�้าหนัก
บรรทุกต่างๆ ยังลงที่พื้นไม่ครบ การแก้ไขใน
ขั้นตอนนี้ควรน�าเทคนิคและบริหารการท�างาน
ต่างๆ มาใช้ อีกทั้งการฉาบบริเวณที่เป็นโฟม 
ต้องท�าการชักร่องเพื่อไม่ให้ปูนฉาบติดใต้ท้อง
พื้น เพราะจะเป็นตัวถ่ายน�้าหนักพื้นช้ันบนลง
ผนังอีก ในส่วนผนังริมอาคารบริเวณที่เป็นโฟม
ต้องใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นและกั้นน�้า หรือ 
Flashing ปิดบรเิวณรอยต่อของท้องพืน้กับผนงั  
แล ้ วใช ้ตาข ่ ายเหล็กป ิดทับเพื่ อ เพิ่ มการ 
ยึดเหน่ียวของปูนฉาบอีกที

ที่มา: http://www.homemart.co.th/

ขั้นตอนที่ 5: ควรท�าการบ่ม โดยการรดน�า้ให้
ผนังชุ่มช้ืนอยู่อย่างสม�่าเสมออย่างน้อย 7 วัน 
ก่อนการฉาบปูน โดยในจุดที่ผนังมีความเรียบ 
หรือต้องฉาบหนามากกว่าบริเวณอื่นควรเสริม
ตาข่ายเหล็กทุกครั้ง

 กล่าวโดยสรุปว่า การก่ออิฐเพื่อไม่ให้ผนัง
แตกร้าวหรือให้มีปัญหาน้อยที่สุด โครงการ
จ�าเป็นต้องควบคุมต้ังแต่กระบวนการจัดหา
ช่างก่อที่มีฝีมือ คัดเลือกอิฐที่มีคุณภาพ จัด
แนวการก่ออิฐ มีเสาเอ็นและคานทับหลัง การ
เสียบเหล็กยึดผนังก่ออิฐ และการจัดล�าดับงาน
ก่อสร้างให้ถูก เพราะการแก้ปัญหาหรือซ่อม
รอยร้าวภายหลัง ไม่อาจท�าให้รอยร้าวหมดไป
ได้ทุกรอย

6 มิลลิเมตร ยาว 40-50 เซนติเมตร ในกรณี
ที่เหล็กไม่ตรงกับแนวปูนก่อ ให้ใช้วิธีดัดเหล็ก
ให้หลบลงมาหรือข้ึนไปให้ตรงกับแนวปูนก่อ 

ขั้นตอนที่ 3: การก่ออิฐแบบ ½ แผ่น ควรมีเสา
เอ็นที่ความกว้างอย่างน้อยทุก 2.5 เมตร และ
ถ้ามีความสูงเกินกว่า 1.5 เมตร ก็ควรจะมีคาน
ทับหลังด้วย นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องมีเสาเอ็น
และคานทับหลังล้อมบริเวณที่เป็นช่องเปิดและ
วงกบประตู-หน้าต่างและช่องแสง ส�าหรับท�า
หน้าที่รับน�้าหนักผนังและป้องกันไม่ให้วงกบ
เสียรูป ในการก่อสร้างปัจจุบันเสาเอ็น-ทับหลัง
อาจเป็นชิ้นงานส�าเร็จรูปหรือเป็นเหล็กกล่อง
ก็ได้แต่ต้องท�ารอยต่อให้ถูกต้อง

เทคนิคการก่อผนังอิฐมอญและอิฐบล็อก

ขั้นตอนที่ 1: ก่อนท�าการก่ออิฐทุกครั้ง จะต้อง 
น�าอิฐแช่น�้าหรือรดน�้าให้อิฐดูดน�้าจนอิ่มตัว 
แล้วน�าไปผึ่งให้หมาดๆ จากนั้นท�าการขึงเอ็น  
หรือดีดบักเต้าเพื่อแสดงแนวผนังที่จะก่อ

ขั้นตอนที่ 2: การก่ออิฐ ให้เริ่มก่อจากริมทั้งสอง
ข้างของแนวก่อ ท�าเป็นขั้นบันได 3-5 ชั้น และ
เรียงอิฐให้มีการสับหว่างกันในแต่ละช้ันตาม
แนวที่ขึงเอ็นไว้ โดยก่อให้มีความหนาชั้นปูนก่อ
ประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ทิ้งผนังให้ปูนก่อ
แข็งตัวก่อนแล้วจึงก่ออิฐต่อได้ แนวขอบผนัง
ที่ติดกับเสา จะต้องเสียบเหล็กหนวดกุ้งขนาด 

รูปที่ 9 แสดงขั้นตอนการก่ออิฐ รูปที่ 10 เสาเอ็น-ทับหลังส�าเร็จรูป

รูปที่ 11 แสดงโฟมกั้นระหว่างท้องพื้นกับผนังก่ออิฐ

รูปที่ 12 ตาข่ายเหล็กที่ใช้ช่วยการยึดเกาะระหว่างอิฐก่อ
กับปูนฉาบ
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ศูนย์กลางโลกศตวรรษใหม่ 
ท�าลายสถิติอาคารเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ZOOM IN : ส่องเลนส์รอบโลก 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

หลังจากจีนได้สร้างสถิติ...ที่สุดในโลก 

จากการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟฟ้า

ความเร็วสูง เส้นทางที่ยาวที่สุดในโลก  

ด้วยระยะทางกว่า 2,298 กิโลเมตร 

ระหว่างเมืองปักก่ิงไปยังเมืองกว่างโจว 

มณฑลกวางตุ้งมาแล้ว ล่าสุดจีนก็ได  ้

เตรียมเปิดตัวอาคารใหม่ท่ีใหญ่กว่า 

ตึกเพนทากอนของสหรัฐถึง 3 เท่า 

จนีสร้างศนูย์กลางโลก ทบุสถติติกึใหญ่ 
ที่สุดในโลก
ตึก Global Centre กลายเป็นอาคารที่มีพื้นที่
ใช้สอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่โดยรวม  
1.7 ล้านตารางเมตร สูง 500 เมตร กว้าง 400  
เมตร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 1.5 ล้านตารางเมตร  
(มากกว่าพื้นที่ของตึกสูงที่สุดในโลกอย่าง  
Burj Khalifa ในนครดไูบ) ประกอบด้วยโครงสร้าง 
3 ส่วน คือ ศูนย์กลางแห่งโลกศตวรรษใหม่ 
(New Century City World Center) เซน็ทรัล  
พลาซ่า (Central Plaza) และศูนย์ศิลปะ
ร่วมสมัยแห่งศตวรรษใหม่ (New Century 
Contemporary Art Center)

New Century Global Centre 
อาคารยักษ์ใหญ่ ท�าลายสถิติโลก 
ตึก Global Centre หรือ “ศูนย์กลางศตวรรษ
ใหม่” คือการเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่องของจีนที่มุ ่งจะเป็นที่สุดของโลก เป็น
โครงการของกลุ่มการท่องเที่ยวและนิทรรศการ
แห่งนครเฉงิตู (Exhibition and Travel Group)  
ที่มีพื้นที่ใช้สอยใหญ่ที่สุดในโลก 

 เนือ่งจากนครเฉงิต ูตัง้อยูใ่นดนิแดนตอนใน  
ไม ่มีชายทะเล และยังอยู ่ห ่างจากทะเลถึง  
1,000 กิโลเมตร จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการ
ออกแบบของตึกอาคารโกลบอลเซน็เตอร์ ในธมี 
ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ออกแบบโดย Zaha 
Hadid สถาปนิกชาวอิรัก 
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 ภายใต้ตึกยักษ์ใหญ่ดูอลังการของอาคาร
ภายนอก ภายในอาคารยงัครบครันไปด้วยแหล่ง
สร้างความสุขมากมาย รวมไปถึงการจ�าลอง
เอาสถานที่แห่งความสุขมารวมไว้ในที่เดียว ทั้ง
ทะเล ชายหาด พระอาทิตย์ สวนน�า้ขนาดยักษ์  
โดยจ�าลองทั้งหมดให้เป ็นแหล่งท่องเที่ยว 
พักผ่อนของคนเมืองนี้ 

 Global Centre ยังใช้เป็นอาคารส�านักงาน 
ห้องประชุมจัดงานเล้ียงสัมมนา ศูนย์การค้า 
การท่องเทีย่วและวฒันธรรม โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ศูนย์บันเทิงและสันทนาการ เช่น โรงภาพยนตร์ 
IMAX ลานสเก็ตน�้าแข็ง Mediterranean 
village รวมทั้งสถานบริการ ภัตตาคารอาหาร 
สถาบันการศึกษา และร้านค้าช้ันเลิศหรูที ่
ครบครัน 

 นอกจากเมืองจ�าลองสร้างความสุข Global 
Centre แห่งนี้แล้ว รัฐบาลจีนยังเตรียมสร้าง
สนามบินที่สูงที่สุดในโลกแห่งใหม่ขึ้นที่เขต
ปกครองตนเองทิเบต ขนาด 267 เฮคตาร์ หรือ
ประมาณ 2.67 ตารางกิโลเมตร ท่ีความสูง 
4 ,436 เมตร  จากระดับน�้ าทะ เล  สู งกว ่ า 
สนามบินปังต้าในจงัหวดัฉางตู ซึง่เป็นสนามบนิ 
ที่สูงท่ีสุดของโลกในปัจจุบัน โดยมีก�าหนดการ
สร้างแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่า
จะใช้งบประมาณ 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ราว 9 พันล้านบาท) และยังมีโครงการขยาย
รถไฟใต้ดินเพิ่มข้ึนจาก 2 เลน เป็น 10 เลน 
ภายในปี 2020

 ที่ผ ่านมาจีนได้ท�าลายสถิติโลกไปแล้ว
หลายโครงการ ในอนาคตข้างหน้าจีนก็น่าจะ
ยังมีโครงการทุบสถิติอีกหลายโครงการ

“Global Centre” 
เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2553 ก�าหนดอวดโฉม
ภายในเดือนเมษายน 2556

“Global Centre” มโีรงแรมห้าดาวขนาด 1,000 ห้อง 
แหล่งช็อปปิ้ง 300,000 ตารางเมตร 
หาดทรายทอดยาว 5,000 ตร.ม. 

เมืองใหม่ “ตงถาน” โครงการพลังงานจากธรรมชาติ



28

FUNCTION UNLIMITED : คอนกรีตไร้ขีดจ�ากัด 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

คอนกรีตหลา (MASS CONCRETE)
ตามค�าจ�ากดัความ ACI 116R (Cement and Concrete Terminology)  
ได้กล่าวไว้ว่า คอนกรตีหลา (Mass concrete) คอื คอนกรตีทีม่มีวลขนาด
ใหญ่หรอืปรมิาณการเทครัง้ละมากๆ ซึง่อณุหภมูสิะสมภายในโครงสร้างทีเ่กดิ
ขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration Reaction) ระหว่างปูนซีเมนต ์
กับน�้ามีค่าสูงมาก จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตและ
อาจน�าไปสู่การแตกร้าว (Cracking) ในคอนกรตีได้

 โดยปกติ คอนกรีตหลามักจะมีความหนาตั้งแต่ 0.5 เมตรขึ้นไป ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษส�าหรับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตหลา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกและการเตรียมวัสดุผสม  
การจัดส่ง และการเทคอนกรีต รอยต่อระหว่างชั้นที่เท และที่ส�าคัญที่สุด คือการควบคุมอุณหภูม ิ
ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างปูนซีเมนต์กับน�า้ในคอนกรีต

ปัญหาที่พบส�าหรับงานคอนกรีตหลา
 ปัญหาหลักของคอนกรีตหลาที่ส�าคัญ ไม่ใช่เป็นก�าลังอัดจะได้ตามท่ีก�าหนดหรือไม่ แต่คือ
การแตกร้าวของโครงสร้างท่ีเกิดจากการยึดรั้ง (Restraint) เนื่องจากการหดตัวที่แตกต่างกัน
ระหว่างคอนกรีตส่วนผิวภายนอกและคอนกรีตภายในโครงสร้าง อันเกิดจากอุณหภูมิท่ีแตกต่าง
กันมาก 
 โดยปกติความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างปูนซีเมนต์กับน�้าส�าหรับ
โครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้น จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้างมากนัก เนื่องจากความร้อนสามารถระบาย
สู่อากาศภายนอกได้อย่างทั่วถึงทั้งโครงสร้าง ดังนั้น ความร้อนสะสมในคอนกรีตจึงไม่สูงมาก 
ซึ่งต่างจากคอนกรีตหลาที่ความร้อนสามารถสะสมภายในโครงสร้าง เนื่องจากโครงสร้างที่มี 
ขนาดใหญ่ ซึ่งความร้อนดังกล่าวอาจสูงถึง 100 °C 

รูปที่ 1 ความเสียหายหรือรอยร้าวที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ

 อุณหภูมิของคอนกรีตที่ผิวจะสูญเสีย
ให้กับส่ิงแวดล้อมได้ง่ายกว่าอุณหภูมิภายใน
คอนกรีตมากเกินไป จนเกิดการหดตัวที่ต่าง
กันมากและแตกร้าวในที่สุด ซึ่งจากข้อแนะน�า
ของ P.B.Bamforth ผูศ้กึษาเกีย่วกบัคอนกรตีหลา  
ได้ก�าหนดว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันน้ี จะมีค่า
มากหรือน้อยขี้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุผสม  
เช ่น ส�าหรับหินปูน (Limestone) อุณหภูม ิ
ไม่ควรแตกต่างกันเกิน 39 °C

วิธีการควบคุมอุณหภูมิของคอนกรีตหลา 
(Temperature Control)
 ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นที่เกิดจากปูนซีเมนต์
ท�าปฏิกิริยากับน�้า จะท�าให้เกิดอุณหภูมิภายใน
โครงสร้างของ Mass Concrete ที่สูงมาก ใน
ขณะเดียวกันที่ผิวนอกของคอนกรีตมีอุณหภูมิ
ต�่ากว่า เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนออกไป 
สู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกอยู ่ตลอดเวลา ความ 
แตกต่างของอุณหภูมิท่ีผิวนอกและภายใน 
จะท�าให้คอนกรีตหดตัวไม่เท่ากัน ส่งผลให ้
มีการยึดรั้ง (Restraint) ระหว่างเนื้อคอนกรีต
ภายนอกและภายในโครงสร้าง จนท�าให้เกิด 
การแตกร ้าวในท่ีสุด การแก้ปัญหาดังกล่าว
สามารถท�าได้หลายวธิ ีซึง่แต่ละวธินีีจ้ะเหมาะสม 
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู ่กับสภาพวัตถุดิบ
และสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ดังนี้

รูปที่ 2 แสดงการยึดรั้งของคอนกรีตเนื่องจากอุณหภูมิ
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1. การลดปรมิาณการเทคอนกรตีโดยแบ่งการเท
 วิธีนี้เป็นการแบ่งโครงสร้างที่มีความหนา
มากให้มีขนาดลดลง อาจจะท�าได้ทั้งแบบการ
แบ่งการเทในแนวตั้ง (Vertical Joint) หรือ
ในแนวนอน (Horizontal Joint) วิธีนี้จะท�าให้
ความร้อนสามารถระบายถ่ายเทออกได้สะดวก 
แต่มีข้อเสีย คือสูญเสียระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การก่อสร้างและต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ
แบบหล่อและเหล็กเสริมที่ใช้เชื่อมระหว่างชั้น
เพิ่มมากขึ้นและยังอาจพบปัญหาการแตกร้าว
ที่รอยต่อระหว่างชั้น (Construction Joint)  
อีกด้วย

รูปที่ 3 แสดงการเสริมเหล็กเดือย (Dowel) ที่รอยต่อคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่ในกรณีแบ่งเท

รูปที่ 4 แสดงการเสริมเหล็กกันแตกที่บริเวณผิวด้านบนในกรณีที่แบ่งเทคอนกรีตแนวนอน (ACI 207.2R)

 โดยข้อควรค�านงึในการแบ่งเทคอนกรีตหลา  
คือควรมีการเสริมเหล็กเดือย (Dowel bar) 
บริเวณรอยต่อที่แบ่งเทคอนกรีต เพื่อท�าหน้าที่
ถ ่ายแรงและรับแรงเฉือนของคอนกรีตที่เท 
ไปแล้วกับคอนกรีตส่วนท่ีต้องการเทต่อไป 
โดยในกรณีที่แบ่งเทคอนกรีตแนวนอน ควรมี
การเสริมเหล็กตะแกรงที่บริเวณผิวบนเพิ่มเติม 
(ACI 207.2R) เพ่ือป้องกนัการเกดิการแตกร้าว 
จากการหดตัวของอุณหภูมิท่ีไม่เท่ากันของ
คอนกรีตที่เทก่อนและหลังตามล�าดับ 

 ท้ังนี ้ ในการแบ่งเทคอนกรีต ทัง้ชนดิแบ่งเทแนวนอนและแนวต้ัง ควรปล่อยให้คอนกรีตเดมิ 
แข็งตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะท�าการเทคอนกรีตส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้
คอนกรีตที่เทไปแล้วหดตัวอย่างเต็มที่ และเพื่อป้องกันการเกิด Thermal shock จากการสัมผัส
คอนกรีตที่เทใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแตกร้าวจากการหดตัวแบบแห้งและการแตกร้าวจาก
อุณหภูมิได้ ตามล�าดับ 

2. ระบบ Pre-Cooling System
 เป็นการลดอุณหภูมิเร่ิมต้นของวัสดุผสม
โดยใช้น�า้เยน็ (Chilled Water) ผสมน�า้แขง็ หรอื
ฉีดพ่นด้วยไนโตรเจนเหลว โดยการผสมลงไป 
ในวัสดุผสมก่อนผสมคอนกรีต แต่ไม่ค่อย 
เหมาะกับประเทศไทย เนื่องจากสภาพภูมิ
อากาศที่ร้อนและปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งจะ
ท�าให้อุณหภูมิเร่ิมต้นที่เย็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในระหว่างการจัดส่งคอนกรีต

3. ระบบการฝังท่อน�า้ (Cooling piping)
 ท�าโดยการฝังท่อน�า้ (Cooling Pipe) ใน
โครงสร้างแล้วปล่อยให้น�า้ไหลผ่านท่อ เพือ่ช่วย 
ระบายความร้อนออกมาภายนอก ปัจจบุนัไม่นิยมใช้ 
เพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ท่อน�้าและต้องปั๊มน�า้ให้หมุนเวียนตลอดเวลา

4. การควบคมุอณุหภมูทิีผิ่ว (Surface Insulation)
 เป็นการรักษาอุณหภูมิที่ผิวภายนอกของ
คอนกรีตไม่ให้ลดลงเร็วเกินไป โดยผิวด้านข้าง
ใช้ Foam เป็นฉนวนรอบโครงสร้าง ส่วนผิว 
ด้านบนใช้แผ่นพลาสตกิ เช่น Polythene sheet  
ปทูบัและอาจคลมุด้วยทรายอีกชั้น แต่วิธีน้ีอาจ
ท�าให้คอนกรีตสูญเสียก�าลังอัด เนื่องจากการ 
บ่มด้วยวสัดฉุนวนเป็นระยะเวลานานๆ ซึง่ต่างกบั 
การบ่มชื้น (Moisture Curing) ที่จะท�าให้ 
ปฏิกิริยาไฮเดรช่ันเกิดได้อย่างสมบูรณ์มากกว่า 
แนวทางแก้ไขสามารถท�าได้โดยการเผ่ือก�าลัง
อัด ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น

5. การใช้คอนกรีตให้ความร้อนต�่า (Low Heat  
Concrete)
 เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุโดยตรง ด้วยการ
ลดปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต โดยใช้วัสดุ
ปอซโซลานทดแทน เพื่อลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้น 
(Temperature Rise) ให้น้อยที่สุด ซึ่งสามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิและ
การแตกร้าวใน Mass Concrete ท่ีเหมาะสม 
ที่ สุดในสภาพวัตถุดิบและภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
 คอนกรีตให้ความร้อนต�่า ในปัจจุบัน
ที่ใช้งานอยู ่ เป็นการทดแทนปูนซีเมนต์ด้วย 
เถ้าลอย (PFA: Pulverized Fuel Ash) ปรมิาณ
ที่ทดแทนปริมาณปูนซีเมนต์ลงจะเป็นผลท�าให้
ความร้อนทีเ่กดิจากปฏกิริยิาไฮเดรชัน่ (Heat of  
Hydration) ระหว่างปูนซีเมนต์กับน�้าลดลงตาม
ไปด้วย แต่สามารถท�าให้คอนกรีตมีคุณสมบัติ
อ่ืน ได้แก่ ก�าลังอัดและความทนทาน ยังมีค่า
เป็นไปตามการออกแบบ และความต้องการ ซึ่ง
ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
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ข้อแนะน�าการท�างานคอนกรีตหลา
 1. การเทคอนกรีต ล�าเลยีง จีเ้ขย่าอดัแน่น 
และแต่งผวิ 
 ให้ท�าตามมาตรฐานงานคอนกรีตทั่วไป 
ตามข้อก�าหนดมาตรฐานวัสดุก่อสร้างส�าหรับ
โครงสร้างคอนกรีต (E.I.T. Standard 1014-40)
 2. ระยะเวลาในการเทคอนกรตี
 การเทคอนกรีตควรเทให้ต่อเนื่อง โดยทิ้ง
ระยะเวลาในการเทแต่ละคันไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง 
เนื่องจากจะท�าให้คอนกรีตเกิด Cold joint  
หรือรอยต่อจากการเทท่ีไม่ต่อเน่ืองกัน ส่งผล
ให้โครงสร้างถ่ายแรงได้ไม่ดีเพียงพอ หรืออาจ
เกิดปัญหาช่องว่างตรงรอยต่อเกิดขึ้นได้ 
 3. การเตรียมแบบหล่อ
 แบบหล่อที่ใช้ในงานเทคอนกรีตหลา ควร
เป็นแบบหล่อที่สะอาดและมีคุณภาพ ไม่ควรมี

น�้าปูนเกาะติด และที่ส�าคัญแบบหล่อคอนกรีต
ที่ดีควรมีความเป็นฉนวน เพื่อป้องกันการ
ลดลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เมื่อสัมผัสกับ
อุณหภูมิอากาศภายนอก ได้แก่ แบบหล่อไม้ 
แบบหล่อวัสดุบางประเภทที่มีคุณสมบัติเป็น
ฉนวน 
 ในกรณีที่ไม่มีแบบหล่อที่มีคุณสมบัติเป็น
ฉนวน เช่น แบบเหล็กบางชนิด ให้ใช้วัสดุฉนวน 
เช่น โฟมปิดข้างแบบหล่อเพื่อปรับปรุงแบบ
หล่อให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวน โดยให้เอาโฟม
ปิดด้านในของแบบที่สัมผัสคอนกรีต เพื่อให ้
สามารถถอดแบบได้ง่ายในกรณีที่ต้องการแบบ
ไปใช้งานต่อไป โดยหลังจากถอดแบบแล้ว
โฟมจะท�าหน้าท่ีเป็นฉนวนป้องกันการเกิดการ
เย็นตัวของคอนกรีตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัย
ท�าให้เกิด Thermal crack ได้

ข้อแนะน�าการบ่มคอนกรีต
 สามารถท�าได้หลายวิธี ขึ้นอยู ่กับอัตรา
ความเสี่ยงซึ่งแปรผันตามสภาพภูมิอากาศและ
ขนาดของโครงสร้าง วิธีการบ่มฉนวนที่แนะน�า
ซ่ึงเป็นวิธีลดความเสี่ยงได้มากที่สุด คือการใช้
โฟม ซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนสูง
ปิดที่ผิวหน้าของโครงสร้างที่สัมผัสกับภายนอก
โดยตรง และใช้รองส่วนในของโลหะที่มีความ
เป็นฉนวนต�่า
 วิธีลดความเสี่ยงที่รองลงมา คือการใช้ดิน 
หรือทรายกลบทับผิวหน้าของโครงสร้างที่
สัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง และการใช ้
ไม้แบบซึง่มคีวามเป็นฉนวนค่อนข้างดปีานกลาง 
ส่วนวิธีที่ไม่แนะน�าซึ่งเป็นวิธีที่ลดความเสี่ยง
ได้น้อยที่สุด คือการท�ากระโจมคลุมผิวหน้า 
ของโครงสร้างที่สัมผัสกับอากาศภายนอก
โดยตรงด้วยผ้าร่มหรือแผ่นพลาสติก โดยใช ้
ห ลั ก ก า ร กั ก อ า ก า ศ ที่ มี อุ ณ ห ภู มิ สู ง ก ว ่ า
บรรยากาศภายนอกจากความร้อนที่ถ่ายเท
ข้ึนมาจากโครงสร้างไม่ให้สูญเสียความร้อน
ออกไปอย่างรวดเร็ว และใช้เป็นฉนวนป้องกัน
ไม่ให้บรรยากาศภายนอกที่เย็นกว่าสัมผัสกับ
โครงสร้างโดยตรง   
 ในการบ่มคอนกรีตหลาท่ีมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการแตกร้าวจากอุณหภูมิ ควรท�าการบ่ม

 2. ท�าการคลุมด้วยพลาสติกปิดทับอีกครั้ง  
เพื่อป ้องกันการระเหยของน�้าในคอนกรีต  
โดยท�าการปูแผ่นพลาสติกชั้นแรก โดยให้มี
ระยะทาบไม่น้อยกว่า 15 ซม. 
 3. ใช ้วัสดุที่ เป ็นฉนวน ได ้แก ่  โฟมท่ีม ี
ความหนาอย่างน้อย 2.5 ซม. ปิดทับให้ทั่ว 
บนแผ่นพลาสติก
 ตาม ACI 207.4R-80 แสดงให้เห็นว่า  
หากไม่หุม้ฉนวนแก่คอนกรตีแล้ว อุณหภมูภิายใน 
เนื้อคอนกรีตและท่ีผิวจะแตกต่างกันมากกว่า 
20 °C แต่ในกรณีที่ป ิดทับด้วยฉนวนที่มีค ่า 
การน�าความร้อนเพียง 1.0 Btu.in/h.sq.ft °F  
จะให้ความแตกต่างกันของอุณหภูมิเป็น 10 °C  
(12-2 °C) เท่านัน้ ดงัน้ัน ควรเลอืกใช้แผ่นโฟม  
(Polystyrene) หนา 1 นิ้ว ที่มีค่าแฟตเตอร์ 
(K-factor : Thermal Conductivity) อยู่
ระหว่าง 0.20-0.30 Btu.in/h.sq.ft °F หรือ 
0.03-0.04 W/m.K ซึ่งจะปิดกั้นความร้อนได้ดี   
 ท้ังนี้ การเลือกใช้แผ่นโฟม Polystyrene 
เป็นวัสดุในการบ่มฉนวน ให้ยึดถือคุณสมบัติ
เรื่องความหนาแน ่น (Density) และค ่า 
สัมประสิท ธ์ิการน�าความร ้อนของผู ้ผ ลิต 
เป็นหลัก
 4. ใช้แผ่นพลาสติกคลุมทับเป็นช้ันสุดท้าย 
เพื่อป้องกันความชื้นหรืออากาศเย็นภายนอก
แพร่เข้าสู่คอนกรีตที่ก�าลังแข็งตัวและคายความ
ร้อน ซึ่งจะท�าให้เกิดการแตกร้าวจากอุณหภูมิ 
หรือ Thermal crack ได้ ซ่ึงการบ่มแต่ละชั้น
ต้องมั่นใจว่าวัสดุบ่มสามารถปิดทับคอนกรีตได้
หมดและมีความมั่นคงในการยึดเกาะสามารถ
ป้องกันแรงลมได้ (ในกรณีท่ีเป็นหน้าฝนเพื่อ
ป้องกันฝนท่ีอาจจะซึมผ่านเข้าไปในคอนกรีต
ให้ใช้ผ้าใบปิดทับแทนพลาสติกในชั้นบนสุด)  

ด้วยวิธีการบ่มฉนวน (Insulation cure) ซึ่ง
สามารถท�าได้ดังนี้ คือ 
 1.  หลังจากเทคอนกรีตเสร็จแล้วประมาณ 
2-3 ชม. ในขณะที่คอนกรีตเริ่มก่อตัวหรืออยู่
ในสภาวะพลาสติก (Stiffening setting time) 
ให้น�ากระสอบสะอาดชุบน�้าให้ชุ่มคลุมบนพ้ืนผิว
คอนกรีตให้เต็ม ห้ามมีช่องว่างให้พื้นคอนกรีต
สัมผัสกับอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้น�้าใน
คอนกรีตสามารถระเหยออกไปได้

รูปที่ 5 การวางกระสอบชื้นบนคอนกรีตที่อยู่ในสภาวะ 
พลาสติก

รูปที่ 6 การปูแผ่นพลาสติกชั้นแรก โดยให้มีระยะทาบทับ 
(Overlap) อย่างน้อย 15 ซม.

รูปที่ 7 การปูวัสดุที่เป็นฉนวนทับบนแผ่นพลาสติก

รูปที่ 8 การปูแผ่นพลาสติกชั้นที่ 2 ทับแผ่นโฟมสไตรีน
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 5. กรณีช่องเปิดเล็กๆ แนะน�าให้ตัดโฟม
เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้สามารถสอดผ่านช่องและ
ปิดผิวคอนกรีตได้ แต่หากยังมีช่องเปิดที่ไม่
สามารถปิดทับด้วยโฟมได้ สามารถพิจารณาใช้
ทรายแห้งในการปิดทับทดแทนโฟมเพ่ือรักษา
การบ่มฉนวนแทนได้
 6. ส�าหรับแบบหล่อด้านข้างของคอนกรีต 
ซ่ึงท�าด้วยไม้ จะมีค่าถ่ายเทความร้อนได้ต�่า
กว่าสภาพการถ่ายเทความร้อนจากคอนกรีต 
สูอ่ากาศโดยตรงถงึ 4 เท่า บรเิวณด้านล่างของ
ฐานรากที่สัมผัสกับคอนกรีตพื้นรอง (Base 
Slab) จะมีค่าการถ่ายเทความร้อนใกล้เคียงกับ
ไม้หรือแผ่นพลาสติก

ระยะเวลาในการปลดฉนวน
 ระยะเวลาดังกล ่าวจะมีความแตกต่าง
กันไปตามขนาดของโครงสร้างและอุณหภูมิ
บรรยากาศภายนอก ทั้งนี้ในการบ่มด้วยระบบ 
Insulation Cure ข้างต้นนี้ ควรมีการบ่ม 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้อุณหภูมิคอนกรีต
ลดลงใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศ เพื่อป้องกัน 
ความเส่ียงในการเกดิการสมัผสัอากาศทีเ่ยน็กว่า 
ภายนอกโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด Thermal 
shock ได้ โดยระยะเวลาในการบ่มคอนกรตีหลา  
สามารถดูได้ตาม ตารางที่ 1

ความหนาคอนกรีตการเท (ม.) ระยะเวลาในการบ่มฉนวน

0.5 3

1.0 5

1.5 7

2.0 9

2.5 11

4.5 21

หมายเหตุ คอนกรีตที่ใช้ในงานคอนกรีตหลา ควรเป็นคอนกรีตที่มีการคายความร้อนต่�า (Low Heat Concrete)

การถอดแบบข้าง
 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแตกร้าว 
เนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal Crack) ตามปกติ  
จะต้องทิ้งแบบข้างไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
เพื่อให้อุณภูมิภายในของคอนกรีตลดต�่าลง
เสียก่อน แล้วจึงถอดแบบข้างและถมดินกลบ 
(Back Fill) ได้ เนือ่งจากดนิจะมอุีณหภูมค่ิอนข้าง 
ต�า่ และอาจมรีะดบัน�า้ใต้ดนิทีจ่ะช่วยให้อณุหภมู ิ
ของดนิลดต�า่ลง ซึง่อาจท�าให้เกดิความแตกต่าง 
ของอุณหภูมิท่ีผิวคอนกรีตกับใจกลางคอนกรตี 
แต่หากไม่สามารถรอเวลาในการถอดแบบข้างได้  
อาจสามารถด�าเนินการได้โดย
 - ถมดินกลบ (Back Fill) โดยไม่ต้องแกะ
ไม้แบบข้าง เนื่องจากไม้แบบข้างถือเป็นวัสดุ
ฉนวนในตวั หลงัจากนัน้จงึสามารถท�างานต่อได้
 - หากไม่สามารถทิ้งแบบข้างได ้ ให้ใช้วัสดุ
ที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน เช่น ไม้อัด หรือ
โฟม มาปิดทับทันทีหลังจากแกะแบบ เนื่องจาก
ลดความเสี่ ยงที่ ฐานรากจะสัมผัสอากาศ
โดยตรง แล้วถมดินกลบ (Back Fill) หลังจาก
นั้นจึงสามารถท�างานต่อได้

อายุของคอนกรีต กรณีใช้งานและท�างาน
บน Platform
 ในกรณีที่มีการเทคอนกรีตให้เชื่อมติดกับ
เสาเหล็กรับน�า้หนักชั่วคราว (King Post) โดย
มีความจ�าเป็นในการใช้งานบน Platform ท่ีมี
น�้าหนักกระท�าอย่างมาก หรือการใช้งานที่อาจ
ท�าให้มีการเคลื่อนไหวในแนวราบ เช่น การ 
ขับเคลื่อนเครื่องจักรหนักบน Platform ควรจะ
มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน หลังจากที่มีการ 
เทคอนกรีตเสร็จ เพื่อให้คอนกรีตมีระยะเวลา
ในการก่อตัวและพัฒนาก�าลังอัดเพียงพอ เพื่อ
รับแรงดันในแนวราบได้

ข้อควรระวัง
 ช่วงเวลาท่ีเส่ียงท่ีสุดต่อการแตกร้าวจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ คือช่วงที่อุณหภูมิ
ภายในคอนกรีตลดลงมา 10-20°C หลังจาก
อุณหภูมิภายในที่ขึ้นไปสูงสุด จึงเป็นช่วงเวลาที่
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับโครงสร้าง หากมี
การแบ่งเทในแนวดิ่งก็ควรให้ความส�าคัญเป็น
พิเศษในบริเวณผิวหน้าคอนกรีตในส่วนที่ติด
กับส่วนเดิมที่เทไปแล้ว
 ท่ีส�าคัญท่ีสุด ต้องระวังมิให้มีน�้าขังเมื่อมี
ฝนตก เพื่อป้องกันน�้าฝนที่มีอุณหภูมิท่ีต�่ากว่า
สัมผัสโครงสร้าง ซึ่งอาจมีอุณหภูมิที่ยังสูงอยู่
 ส�าหรับโครงสร้างที่มีความหนามากๆ ควร
ระวังเรื่องการเยิ้มน�้า ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตยุบ
ตัวเป็นพิเศษ ควรเลือกใช้ส่วนผสมคอนกรีต
ที่เหมาะสม และออกแบบระยะหุ้มเหล็กเสริม
ให้พอเหมาะ เพื่อป้องกันการแตกร้าวประเภท 
Plastic Settlement และควรระวังเรื่องการ 
ยุบตัวของพื้นรอง โดยเฉพาะการเทบนพื้นดิน 
ที่มีความสามารถในการแบกรับน�้าหนักได้ 
ต่างกันในแต่ละพื้นท่ี เนื่องจากคอนกรีตที ่
เทหนามีน�้าหนักค่อนข้างมาก คือประมาณ  
2.4 ตัน/ตร.ม. ทุกความหนา 1 ม.
 ในกรณีเป็นโครงสร้างฐานรากขนาดใหญ่ที่
มักจะมีเสาเหล็กชั่วคราว (King Post) รองรับ
สะพานหรือพื้นชั่วคราว เพื่อความสะดวกใน
การท�างาน ควรมีการยึดเสาเหล็กให้มั่นคงเพื่อ
ลดแรงส่ันสะเทือน ซ่ึงอาจมีผลต่อคอนกรีตใน
ส่วนฐานราก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา
ก่อตัวของคอนกรีตและระยะแรกที่คอนกรีต
ก�าลังพัฒนาก�าลังอัด

ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม
 ใ น ก ร ณี ที่ ฐ า น ร า ก มี รู ป ร ่ า ง ซั บ ซ ้ อ น 
(Complex shape) หรือเสี่ยงต่อการแตกร้าว 
เช่น อัตราส่วนด้านยาวต่อด้านสั้นมีค่าแตกต่าง 
กันมาก (มากกว่า 3-4 เท่าขึ้นไป) ควรมีการ 
แบ่งเทโครงสร้างเป็นส่วนๆ เนื่องจากมีโอกาส 
ส่งผลต่อการแตกร้าวจากการหดตัว (Drying 
shrinkage crack) และการเกิดการเปลีย่นแปลง 
อุณหภูมิมากกว่าโครงสร้างปกติทั่วไป การท�า
รอยต่อหรือการแบ่งเทคอนกรีตสามารถช่วย
ป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแต่ควรท�าอย่างถูกต้องตามหัวข้อ
ที่ 1. ตามเอกสารฉบับนี้ และควรเทคอนกรีตให้ 
มอีตัราส่วนด้านยาวต่อด้านส้ันไม่เกนิ 3-4 เท่า 

เอกสารอ้างอิง
	 •	Bamforth,	P.B.	(1995),	“Mass	concrete”,The	concrete	Sociely,	Concrete	Society	Digest	No.2,	London,	8	pp.
	 •	Okamura	H.,	and	Ozawa	K.,	“Self	compactable	high	performance	concrete	in	Japan”
	 •	Anu-Thanit	Srichoo,	“Development	of	Low	Heat	Concrete	Using	Fly	Ash	And	Pumicite”
	 •	ACI	207.1R-05,	“Guide	to	Mass	Concrete”
	 •	ACI	207.2R-07,	“Report	on	Thermal	and	Volume	Change	Effects	on	Cracking	of	Mass	Concrete”
	 •	ACI	207.4R-80,	“Cooling	and	Insulating	System	for	Mass	Concrete”
	 •	คูม่อืการอนรุกัษพลงังานในอาคาร	กรมพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน	กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม

รูปที่ 9 แบบจ�าลองการบ่มคอนกรีตหลาด้วยระบบ   
 Insulation Cure

ตารางที่ 1 ข้อแนะน�าระยะเวลาในการบ่มฉนวนของคอนกรีตที่ความหนาต่างๆ กัน (Bamforth, 1984)
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ADMINISTRATE : ชั่วโมงก่อสร้าง
เรื่อง | ดร.สุทธิ ภาษีผล

สาเหตุส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง

บทความนี้ น�าเสนอสาเหตุส�าคัญท่ีก่อให้เกิด 
อุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างทั่วๆ ไป ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็น 3 หัวข้อได้ ดังนี้

1. การมีพื้นที่ท�างานที่จ�ากัดในโครงการ
 โดยปกติเรามักจะให้ความส�าคัญกับ 5 M  
(Man, Machine, Material, Methods และ Money)  
ในการบริหารโครงการให ้มีประสิทธิภาพ 
แต่ความเพียงพอของพื้นที่ท�างานก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญต่อประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยโครงการ โดยเฉพาะโครงการในเมอืง 
หรือที่มีอาคารอื่นชิดรอบ การมีพื้นที่ท�างาน 
จ�ากัดย ่อมท�าให้วัสดุอุปกรณ์ก ่อสร ้างและ 
เครือ่งมอืต่างๆ ขาดการจดัวางอย่างเป็นระเบียบ  
อาจระเกะระกะหรือวางซ้อนทับมากเกินไป  
คนท�างานจะต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึน 
เพื่อไม่ให้สะดุด ชน หรือปัดตกจนเกิดอุบัติเหตุ 
และที่ส�าคัญ เมื่อพื้นท่ีจ�ากัด ก็อาจขัดขวาง

ต่อสภาพการใช้เคร่ืองไม้เครื่องมืออย่างถูกวิธี 
หรือไม่เอื้อต่อวิธีการท�างานที่ควรจะเป็น เช่น 
การเว้นระยะของคนท�างานกับเครื่องจักรอาจ
น้อยไป โอกาสที่จะพลาดพลั้งจึงมีสูง ดังน้ัน 
ขนาดของอุปกรณ์เคร่ืองจักรและความต้องการ
พื้นที่ในขณะที่ใช้งานของอุปกรณ์ต้องเหมาะสม
 ในกรณีนี้ เราอาจใช้หลักการการวางแผน
หน่วยงาน (Site Layout Planning) มาช่วย 
ได้บ้าง โดยเตรียมแผนการจัดการวัสดุอปุกรณ์
ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีที่จ�ากัดนั้นกับแผนการ
ท�างานอย่างเหมาะสม

2. ความไม่พร้อมของเครื่องมือและการ 
บังคับใช้กฎระเบียบที่ไม่เคร่งครัด
 การดูแลบ�ารุงรักษาและเตรียมเครื่องมือ 
เครื่องจักรให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้ถือเป็น
เร่ืองส�าคัญ หากพบว่าช�ารุด ต้องซ่อมแซมให้
เรียบร้อยก่อนหรือเปล่ียนเอาชุดส�ารองมาใช้ 

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุนั้น  
นอกจากจะส่งผลเสียหายโดยตรง
ต่อร่างกายและทรพัย์สนิแล้ว ยงั 
ส่งผลลบในด้านจติใจของคนท�างาน  
คนรอบข้าง ตลอดจนภาพลักษณ์
โครงการและองค์กรอกีด้วย และ
โดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมก่อสร้าง
จะมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิด
อบุตัเิหตุหรอือบุตัภิยัได้จากหลาย
สาเหตดุ้วยกนั
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ข้อนี้เป็นที่ทราบกันดี อย่างไรก็ตาม พบว่าบ่อย
คร้ังทีเ่ครือ่งมอืช�ารดุแต่ถูกมองข้าม มกีารน�ามา 
ใช้เพราะชดุส�ารองไม่มีหรอืมไีม่พอ ซ่ึงเป็นสาเหต ุ
ส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท�างาน 
นอกจากนี้ จะพบว่าอุบัติเหตุเป็นจ�านวนมาก 
เกิดจากการขาดการเอาใจใส่ถึงความปลอดภัย
ของคนท�างาน การละเลยมาตรการทางด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ที่คิดว่า “ไม่เป็นไร” เช่น การท�างานที่สูง โดย 
ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย การละเลย
ดังกล่าว อาจไม่ส่งผลให้การเกิดอุบัติภัยในทุก
ครั้ง แต่ต้องคิดว่าจะต้องป้องกันและเตรียมตัว
ให้พร้อมไว้ก่อนเสมอทุกครั้งไป

 ในกรณีน้ี ผู ้บริหารระดับสูงขององค์กร
ต้องส่งผ่านนโยบายเรือ่งความปลอดภยัในการ 
ท�างาน รวมทัง้จะต้องมกีารลงทุนเพือ่เครือ่งมอื 
หรอือปุกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัขณะท�างาน  
โดยอาจถือว่าประเด็นความปลอดภยันี ้เป็นตวั
ช้ีวดัความส�าเรจ็ของโครงการประการหนึง่ด้วย  
เพื่อให้ผู ้จัดการโครงการตระหนักถึงความ
ส�าคัญของความปลอดภัยอย่างจริงจัง และต้อง
บังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกประการหนึ่ง การ

เก็บข้อมูล “เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Missed)” 
ของหน่วยงาน และน�ามาวิเคราะห์ ก็จะช่วยให้
เราสามารถหาแนวทางการป้องกันล่วงหน้าได้

3. การเร่งงานทีก่่อให้เกดิการท�างานล่วงเวลา  
และการมีจ�านวนคนในพื้นที่ท่ีมากเกนิไป
 นับเป็นเรื่องปกติที่การด�าเนินงานจริง
ของโครงการก่อสร้างจะล่าช้ากว่าแผนงานที่
ก�าหนดไว้ ท�าให้ต้องมีการเร่งงาน ซึ่งหนีไม่พ้น
เรื่องการมีการท�างานล่วงเวลา (OT) (ซึ่งปกติก็
มีอยู่แล้ว) ให้มีมากขึ้นไปอีก จากเหตุดังกล่าวนี้  
นอกจากจะท�าให้ประสทิธภิาพการท�างานลดลง 
แล้ว ยงัเพิม่อตัราเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตอุกีด้วย  
อันเนื่องมาจากความล้าจากการท�าล่วงเวลาที่
ยาวต่อเนื่องนั้น   
 นอกจากนี้ การเร่งงานอาจต้องมีการเพิ่ม 
คนท�างาน ส่งผลให้พืน้ทีก่่อสร้างคบัแคบแออดั  
ซ่ึงนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุแห่งความ
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น
 ในกรณีนี้ หากจ�าเป็นต้องเร่งงาน ผู้บริหาร
โครงการต้องค�านึงถึงความยาวนานต่อเนื่อง
ของการท�างานล่วงเวลา และจ�านวนคนงาน
ในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งควรต้อง 

วิเคราะห์หาแนวทางในการเร่งงานด้วยวิธีอื่น 
ที่นอกเหนือจากการเพิ่มการท�าล่วงเวลาและ
เพิม่คนด้วย เช่น ปรบัเปลีย่นวธีกีารท�างาน หรอื
ปรับล�าดับงาน  

สาเหตุส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ
ก่อสร้าง กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้
 1. การมีพื้นที่ท�างานที่จ�ากัดในโครงการ 
 2. ความไม่พร้อมของเครื่องมือและการ
บังคับใช้กฎระเบียบที่ไม่เคร่งครัด 
 3. การเร ่งงานที่ก ่อให ้ เกิดการท�างาน
ล่วงเวลาและการมีจ�านวนคนในพ้ืนท่ีมาก 
เกินไป 
 หากโครงการหนึง่มปัีจจยัเส่ียงเหล่าน้ีร่วมกนั  
ก็เท่ากับยิ่งเพิ่มความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ
มากขึ้น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบโครงการ
จะต้องตระหนักและพยายามขจัดความเสี่ยง
เหล่านั้นออกให้ได้มากที่สุด 
 นอกจากนี้ ในแต่ละโครงการอาจมีสาเหต ุ
อืน่ๆ เฉพาะทีต้่องพจิารณาหรอืเป็นข้อควรระวงั 
ในการป้องกันอุบัติภัยของโครงการน้ันๆ เป็น
กรณีไป
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บ้านเล็กดีไซน์เก๋หลังนี้ ตั้งอยู่บนถนน 
St John’s Hill, Clapham ในกรุงลอนดอน 
โดย alma-nac เป็นเจ้าของผลงาน

PROJECTS REFERENCE : รากฐานที่มั่นคง
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

พื้นที่บ้านจ�ากัด แต่จินตนาการไร้ขีดจ�ากัด 
การสร้างบ้านในพ้ืนท่ีแคบ ตั้งอยู่ในมุมถนน 
ซอกหลืบระหว่างก�าแพง หรือพื้นที่แนวยาวลึก 
เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สามารถหาทางออกในการ
สร้างสรรค์บ้านแบบใหม่ได้ ภายใต้จินตนาการ
ไร้ขีดจ�ากัด
 ตัวอย่างบ้านดีไซน์ใหม่ช่วยแก้ไขปัญหา
เรือ่งพืน้ทีก่่อสร้าง ลดข้อจ�ากัดในการรับพลงังาน 

จากธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปิดรับพลังงาน
ลมและแสงแดด ด้วยการเพิ่มช่องกระจกให้
แสงสว่างสาดเข้ามาภายในและเพิ่มความสว่าง
จากธรรมชาติเข้าสู่ห้องต่างๆ ที่ส�าคัญการเพิ่ม
พื้นที่รับอากาศภายนอก ด้วยการเปิดรับแสง
สว่างในทุกด้าน จะช่วยท�าให้พื้นที่แคบๆ ดูไม่
อึดอัด ท�าให้พ้ืนที่กลางแจ้งของบ้านมีอากาศ
ที่ถ่ายเทสะดวก ท�าให้รู้สึกโล่งโปร่งสบาย มี
ความสงบเป็นส่วนตัว โดยในแต่ละชั้นของบ้าน
ท�าเป็นหลังคาแบบสโลป ดูมีเสน่ห์ที่ลงตัว เพิ่ม
ความสวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ท่ีดูโปร่งแบบ
น้อยชิ้น 
 แบ่งสัดส่วนฟังก์ช่ันการใช้งานภายในบ้าน
หลังเล็กให้ได้พื้นท่ีเพิ่มเติมและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยเพ่ิมพ้ืนที่ห้องนอนให้มีทั้งชั้นบน 
และชั้นล่าง จัดห้องท�างานในช้ันสองเพื่อ
ความสะดวกสบาย ส่วนห้องทานอาหารจัดไว ้
โซนด ้านล ่างติดกับบริ เวณครัวเพิ่มความ 
ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติด้วยการท�าประตู 
ให้เช่ือมกับสวนอีกด้านหนึ่งของบ้าน ท�าให้
บริ เวณรับประทานอาหารมีบรรยากาศที ่
รื่นรมย์ และอบอุ่น ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวา 
ให้กับบ้านหลังเล็กๆ
  แม้ข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ในการก่อสร้างบ้าน
จะเป็นความท้าทายส�าหรับนักออกแบบ แต่

ในท้ายที่สุด จินตนาการ ความรัก และความ
ต้องการมีบ้านหลังเล็กๆ อันอบอุ่น ก็จะเป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์บ้านให้กลายเป็น
มากกว่าที่อยู่อาศัย มีความโดดเด่นน่าสนใจ 
แถมยังน่าอยู่และดูดีจนแทบจะไม่มีเรื่องพื้นที่
เข้ามาเกี่ยวข้องเลย

บ้านเล็ก หลังน้อย พื้นที่ใช้สอย เต็มพิกัด

ข้อจ�ากัดของพ้ืนที่ในการสร้างบ้าน 
อาจเคยสร้างปัญหาในการออกแบบ
และการก่อสร้าง แต่ในปัจจุบันรูปแบบ
บ้านท่ีเปิดกว้างให้สามารถสร้างสรรค์
รูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ช่วยให้
เราได้บ้านดีไซน์ใหม่ที่ไม่ซ�้าใคร โดย
ไม่จ�ากัดแค่เพียงแบบบ้านตามฟอร์ม
เดิมๆ ที่ต้องมีหลังคาประตูหน้าต่าง
อย่างที่เคยเห็น
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หลังคาทรงจั่วจะสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าหลังคาทรงแบน หรือหลังคาดาดฟ้า

ECO HOME : บ้านประหยัดพลังงาน
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

เลือกนวัตกรรมช่วยป้องกันบ้านร้อน 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท�าให้บ้านร้อนง่ายข้ึน แต่การรู ้จักเลือก
นวตักรรมหรือวสัดุช่วยคลายร้อนให้บ้าน จะช่วย 
ป้องกันและลดการสะสมความร้อนในบริเวณ
ต่างๆ ของบ้าน และท�าให้รู้สึกเย็นสบายตลอด
ทั้งกลางวันและกลางคืน 
  สร้างมุมบ้านเย็นให้คลายร้อน ด้วยการจัด 
วางต�าแหน่งพ้ืนท่ีใช้สอยให้เหมาะสม ไม่ให้ม ี
ส่ิงกดีขวางทางเข้าออกของสายลมและแสงแดด  
เพื่อให้บ้านมีอากาศถ่ายเท และเย็นสบายอยู่
ตลอดเวลา และค�านึงถึงการได้รับประโยชน์
จากการระบายอากาศตามธรรมชาติ ลดความ
ร้อนรอบบ้าน ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

ปรับบ้านตามทิศทางของธรรมชาติ
ควรส�ารวจทิศทางของลม และท�าหน้าต่างแบบ
บานเปิดเพื่อรับลมให้ได้เต็มที่ บริเวณหน้าบ้าน 
ห้องรับแขก หรือห้องนอน ไม่ควรหันหน้าไป
ในทิศตะวันตก เพราะจะท�าให้พื้นที่บริเวณนั้น 
รับแสงแดดอยู่ตลอดเวลาในช่วงบ่าย ท�าให้เกิด
ความร้อนวนเวียนอยู่ภายในจนถึงช่วงกลางคืน 
ซึ่งบ้านที่หันหน้าบ้านไปทางทิศใต้ จะสามารถ
รับลมได้ดีและยาวนานกว่าบ้านที่หันไปทาง 
ทิศเหนือ 

เลือกวัสดุ
70% ของความร้อนภายในบ้านมาจากหลังคา 
การเลือกวัสดุสะท้อนความร้อนและป้องกัน
ความร้อนจึงเป็นเร่ืองส�าคัญตั้งแต่การก่อสร้าง 
บ้านที่สร้างใหม่จึงควรติดตั้งแผ่นสะท้อนความ
ร้อนใต้หลังคาเพื่อป้องกันความร้อน ส่วนบ้าน
เก่าสามารถป้องกันความร้อนจากหลังคาด้วย
การปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน จะช่วย
ป้องกันความร้อนจากโถงหลังคาไม่ให้เข้าสู ่ 
ตัวบ้าน ส่วนความร้อนที่มาจากหลังคาสามารถ
แก้ได้ด ้วยการปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้า

เพดาน แต่ถ้าเป็นความร้อนจากด้านข้างก็
สามารถเสริมฉนวนกันความร้อนได้ 
 ส่วนพืน้ผวิบรเิวณรอบบ้านให้ใช้บล็อกปพูืน้ 
Cool Plus ปูรอบๆ เพื่อช่วยดูดซับและกักเก็บ
น�้า เมื่อ Cool Plus ถูกความร้อนหรือแสงแดด
จะกลายเป็นไอระเหย ช่วยให้อุณหภูมิโดยรอบ
ลดลงและรู้สึกเย็นสบาย 
 การจัดวางทิศทางของบ้านให้เหมาะสม 
ทั้งทางลมเข้าออก จึงช่วยให้อากาศผ่านเข้า 
ในบ้านได้สะดวก บ้านประหยัดพลังงานจึงเป็น

อีกตัวเลือกของการสร้างบ้านในยุคปัจจุบัน ท่ี
นอกจากจะช่วยในเร่ืองของการลดค่าใช้จ่าย
ด้านการก่อสร้าง ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการ
ประหยัดพลังงานในระยะยาวได้ อย่างสบาย
กระเป๋า

Tips ปบูลอ็กโดยใช้พืน้ทีป่ระมาณ 25 ตร.ม. 
จากจดุศนูย์กลาง และโรยทรายรอบๆ รอยต่อ 
ระหว่างบล็อกทกุด้าน เพือ่ลดการกระแทก

อยู่บ้านสบาย คลายร้อนให้บ้านเย็น
Eco Home บ้านเย็นคลายร้อน ถือเป็นบ้านประหยัดพลังงานอีกตัวเลือกหนึ่ง 
ของการสร้างบ้านท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างและช่วยประหยัด
พลังงาน การสร้างบ้านเย็นจึงเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน
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TOUR DECOR : แวะพัก...
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

มิงกะลาบา...ทอดน่องท่องเมืองย่างกุ้ง
ตัวอย่างชัดๆ เห็นได้จากรายการทีวีบ้านเรา 
เปิดไปช่องไหน ต่างก็พากันยกกองไปพม่า
แทบจะทุกสัปดาห์ พม่าน่ีน่าเท่ียวจริงๆ ต้อง
บอกว่าเพราะธรรมชาติเขายังอุดมสมบูรณ ์ 
วดัวาอารามสวยงามอลังการ วฒันธรรมกเ็ข้มแขง็  
จากเหนอืจรดใต้ ตะวนัออกจรดตะวนัตก แต่ละท่ี 
แต่ละแห่งมเีอกลกัษณ์ไม่ซ�า้กนัเลย ด้วยความที ่
ที่เที่ยวแต่ละแห่งเยอะมาก เลยขอเลือกแบบ 
ไม่ซ�า้ใครด้วยการพาไปทอดน่องท่องเมืองย่างกุง้  
ชมตึกเก่าสไตล์โคโลเนียลกัน

อีกเพียงสองปีเศษ 10 ประเทศในอาเซียนก็จะรวมตัวกันเป็นเขต
เศรษฐกิจที่น่าเกรงขาม และมีอ�านาจต่อรองในเวทีโลกมากขึ้น ตอนนี้
ทั้ง 10 ประเทศก�าลังเนื้อหอมก็ว่าได้ แต่ที่หอมยวนใจมากที่สุดคงหนี
ไม่พ้นประเทศพม่า ทั้งในแง่การลงทุนใหม่ๆ จากนักธุรกิจต่างชาติก็ดี 
หรือในแง่ของการท่องเที่ยวที่ก�าลังบูมก็ดี
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เหลืองอร่าม งดงามเมืองพม่า
 จุดตั้งต้นของเราครั้งนี้เริ่มที่เจดีย์สุเลพยา  
(Sule Paya) เปรียบประดุจเป็นแลนด์มาร์ค 
ของเมือง เนื่องจากอยู่ย่านใจกลางเมือง ต้อง
ยกความดีความชอบส่วนหนึ่งให้อังกฤษ เพราะ 
สมยัทีอั่งกฤษเข้ามาปกครองพม่าได้วางผงัเมอืง 
โดยให้เจดีย์สุเลพยาเป็นศูนย์กลาง แล้วสร้าง
ถนนหนทางตามระบบ “Block System” ให้
ถนนสายหลักพุ่งออกไปทุกทิศทางรอบๆ เจดีย์ 
สเุลพยา (ถ้านึกภาพไม่ออก ลองนกึถงึอนสุาวรย์ี 
ชัยสมรภูมิ หรือวงเวียนใหญ่บ้านเราก็ได้ ใช้
หลักการเดียวกัน)

 นอกจากเป็นแลนด์มาร์คของเมอืงแล้ว เจดย์ี 
สุเลพยายังได้ช่ือว่าเป็น “หัวใจ” ของเมือง
ย่างกุ้งด้วย (ขณะท่ีมหาเจดีย์ชเวดากองเป็น 
”หัวใจ” ของคนพม่าทั้งประเทศ) แม้จะเป็น
เจดีย์ทององค์เล็กทรงแปดเหลี่ยม สูงเพียง 
48 เมตร แต่ก็มีความส�าคัญ เนื่องจากเป็นที่
ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
 รอบๆ เจดีย์สุเลพยา เป็นที่รวมของตึกเก่า
สไตล์โคโลเนียลมากมาย ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่าง
หนึ่งของเมืองย่างกุ ้ง อาทิ ศาลาว่าการกรุง

ย่างกุ้ง (City Hall) อาคารศาลฎีกา ศาลสูง 
สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ โรงแรม 
สแตรนด์-โรงแรมเก่าแก่คูเ่มือง แค่เดนิละเลยีด 
ชมก็เพลินตาเพลินใจแล้ว  ปัจจุบันมีอาคาร
อนุรักษ์ในย่างกุ้ง 118 แห่ง รวมถึงโรงเรียน 
สุเหร่า และวัด ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นตั้งแต ่
ยุค 1880 สมัยที่พม่าเป็นประเทศในอาณานิคม
ของอังกฤษ   
 ก่อนหน้านี้หลายๆ อาคาร ถูกทิ้งร้างจน 
น่าเสียดาย แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าเริ่มมีการรวมตัว 
กันของกลุ ่มคนรักอาคารเก่าแก่เรียกร้องให้
รัฐบาลอนุรักษ์เอาไว้ แทนที่จะทุบท�าลายทิ้ง
เพื่อสร้างตึกใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี

 ระหว่างเดินทอดน่องในย่านน้ี ถ้าจะมีคน
มาเสนอรับแลกเปลี่ยนเงินค่อนข้างถี่อย่าได้
แปลกใจ เพราะรอบๆ วงเวียนเจดีย์สุเลพยา 
ยังขึ้นชื่อว ่าเปรียบประดุจถนนข้าวสารของ 
ย่างกุ้งด้วย เป็นสวรรค์ของเหล่า backpacker  
นักแบกเป้ เนื่องจากมีที่พักราคาประหยัดอยู ่
รายรอบ แต่ถ้าจะแลกเงนิขอแนะน�าว่าให้ไปแลก 
ที่ Central Hotel จะดีกว่า อยู่เยื้องๆ กับตลาด

เสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองย่างกุ้งคืออาคารเก่าสไตล์โคโลเนียล
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ที่เน้นถั่ว งา ผัก โดยเฉพาะถั่ว คนพม่านิยม
บรโิภคกว่า 20 ชนิด ร้านเหล่านีพ้บเห็นได้ทัว่ไป 
ตามตลาด หรือในท่ีชุมชน ต้ังโต๊ะข้างถนน 
เหมือนบ้านเรา 
 แผงข้างถนนอีกอย่างที่พบเห็นหนาตาคือ 
ร้านขายน�้าส้มเช้งคั้น กับน�้าอ้อย เวลาอากาศ 
ร้อนๆ เดินเหนื่อยๆ กินแล้วชื่นใจดีนัก แต่ต้อง
ระวังเลือกแผงหรือรถเข็นที่ดูสะอาดสะอ้าน
หน่อย เพราะอาจท้องเสียได้ง่าย 
 ร้านน�้าชา-กาแฟ ก็ถือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ไม่
ควรพลาด เพราะเป็นที่ที่เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต
คนพม่าได้เป็นอย่างดี เพราะคนพม่านิยม 
มาพักผ่อน พบปะพูดคุย คล้ายๆ สภากาแฟ
บ้านเรา ร้านชา-กาแฟ พบเหน็ได้ท่ัวไป ท้ังแบบ 
ที่เป็นร้านใหญ่ และนั่งยองๆ ริมถนน ส่วนมาก
เปิดกันตลอดวันตั้งแต่เช้ามืดยันหัวค�า่ คนพม่า
นิยมดื่มชาร้อนมากกว่าชาเย็น โดยกินคู ่กับ 

ของว่างคอื โรตี ปาท่องโก๋ ฯลฯ ชาร้อนธรรมดา
เรียกว่า “ละแพะเหย่” ชาร้อนใส่นมข้นเรียกว่า 
“แช” ส่วนชาร้อนใส่นมสดเรียกว่า “ก๊วดแช”  
หากมีโอกาสก็ควรได้เข ้าไปลิ้มลองสักครั้ง  
ชาเขาอร่อยจริงๆ

 นักท ่องเ ท่ียวที่ ไปเ ท่ียวพม ่าหลังเป ิด
ประเทศช่วงสองปีมานี้บอกว่าค่าครองชีพใน
พม่าดีดตัวขึ้นไปมาก ทั้งค่าที่พัก ค่าเดินทาง 
เห็นราคาแล้วอย่าน�ามาเปรียบเทียบกับคน 
ที่เคยไปมาแล้ว จะพานเครียดเปล่าๆ เพราะ
อย่างไรค่าใช้จ่ายต่างๆ กไ็ม่หนจีากการท่องเทีย่ว 
ในบ้านเรามากนัก ขอให้เท่ียวให้สนกุ อย่าลมืว่า 
การเดินทางช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
มากมาย ที่เราจะไม่มีวันได้เห็น ได้สัมผัส ถ้าเรา
ไม่เก็บกระเป๋าออกเดินทาง...

แผงขายน�้าส้มเช้งคั้นสดๆ พบได้ทุกหัวมุมถนน

แผงขายข้าวแกงริมถนน หน้าตาละม้ายคล้าย
อาหารเมืองไทย

ร้านน�้าชา-กาแฟก็คือสภากาแฟของคนพม่า

สก็อตต์ (ไม่ไกลจากเจดีย์สุเลพยาเช่นกัน)  
ที่นี่หนังสือไกด์บุ๊กชื่อดังอย่าง lonely planet 
แนะน�าว่าได้เรตดีกว่าที่อื่นๆ และแบงก์ก็ไม่เน่า 
อย่ารีบร้อนแลกเงินข้างถนนเด็ดขาด แม้จะให้
เรตดี แต่อาจถูกหลอก แถมแบงก์ก็เก่าและเยิน
จนแทบไม่กล้าจับเลยทีเดียว 
 เดินทอดน่องมาครู่ใหญ่ ผ่านร้านรวงริม
ถนนมากมาย ท้องไส้เริ่มส่งสัญญาณเตือน ถ้า
รู้ตัวว่าเป็นคนธาตุแข็ง และชอบลิ้มลองอาหาร
ต่างถิ่น ก็ควรได้ล้ิมลองสักครั้ง แค่เลือกร้าน 
ทีห่น้าตาสะอาดสะอ้านกน่็าจะใช้ได้ อาหารพม่า 
มีความผสมผสานกับอาหารอินเดีย ไทย จีน 
ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิต-วัฒนธรรม อย่างบางเมนูหน้าตาคล้ายๆ 
อาหารเหนือบ้านเรา แต่มีกลิ่นเครื่องเทศแบบ 
แขกๆ แรงกว่า หรือบางเมนูก็ออกไปทางผัดๆ 
แบบจีน แต่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องเคียง
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COOL EXPERIENCE : เก็บมาเล่า
เรื่อง | อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย

LEAN & GREEN

 อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมที่มี
สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่กลางแจ้งและจะเปลี่ยน
รูปร่างไปเรื่อยๆ การน�าระบบ Precast มาใช้ 
นับว่าเป็นการเพ่ิมสัดส่วนของงานท่ีสามารถท�า
ในโรงงานให้เป็นระบบได้มากขึ้น การควบคุม
คุณภาพและการสูญเปล่าก็ท�าได้ง่ายขึ้นด้วย 
 อย่างไรก็ดี ในแง่มุมทางด้านเทคนิคของ
งานคอนกรีตหล่อส�าเร็จก็ยังต้องมีรายละเอียด
ที่ต้องการผู ้เชี่ยวชาญ เช่น รอยต่อระหว่าง
แผ่นต่อแผ่น และรายละเอียดในการวางแผ่น 
ที่จุดรองรับ การป้องกันในกรณีท่ีเกิดไฟไหม้  
ทั้ งหมดนี้ ก็ เ พ่ือให ้ ได ้งานที่มีทั้ งคุณภาพ 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีความ
ปลอดภัยด้วยนะครับ...

 ฉบับที่แล้ว เล่าถึงการใส่ใจให้กับงาน 
คราวนี้ขอเติมเรื่องความจริงใจและความคงที่
สม�่าเสมอด้วยนะครับ แล้วเกี่ยวกับ Lean & 
Green ไหมล่ะเนี่ย...

ยุคที่ค่าวัสดุและแรงงานมีราคาสูงขึ้นดังเช่นในปัจจุบัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในวงการก่อสร้างได้หันมาให้ความส�าคัญกับการบริหารโครงการมากขึ้น 

ปัจจุบัน มีการค�านึงถึงวิธีการก่อสร้างตั้งแต ่
ขั้ นตอนการออกแบบ และน� า เอาระบบ
อุตสาหกรรมมาใช้ตั้งแต่เร่ิมงาน น่ันคือ มี
การน�าแนวความคิดของ Value Engineering 
ซ่ึงเป็นวิชาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มาใช้ในการพิจารณาดัชนีคุณค่าในข้ันตอนการ
เลือกวัสดุที่ได้ออกแบบให้ลงตัวโดยไม่เสียเศษ  
โดยการเน ้นให ้ล�าดับขั้นตอนความส�าคัญ 
ของประโยชน์ใช้สอยคือ Function มากขึ้น 
นอกจากนัน้ ยงัมกีารน�าปรชัญาของอาคารเขยีว 
มาประยุกต์ใช้ด้วย ทั้งในขั้นตอนการออกแบบ 
การก่อสร้าง และการใช้งาน 

 วิ ศ ว ก ร ช า ว ญี่ ปุ ่น มี ค ว า ม เ ชื่ อ ว ่ า 
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นงาน 3K คือ 
Kiken Kitsu และ Kitanai ซึ่งแปลเป็น
ภาษาอังกฤษได้ว่า Dangerous Difficult 
และ Dirty และหากงานใดมี K ตัวใด 
ตัวหนึ่ง ก็ไม่มีใครอยากท�าแล้ว




