รู้ก่อนใช้

แผ่นพื้นส�ำเร็จรูป
นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

คอนกรีตทับหน้าส�ำคัญไฉน?

การใช้งานตามมาตรฐานผูผ้ ลิตจะระบุให้เทคอนกรีตทับหน้า
ซึ่งมีความหนาแตกต่างกันไป คอนกรีตทับหน้านี้จะช่วยยึดให้แผ่น
พื้นแต่ละแผ่นยึดติดกันท�ำให้มีความเสถียรมากขึ้นและมีความ
สามารถรับน�ำ้ หนักได้ตามทีก่ ำ� หนด ผูร้ บั เหมาทีร่ เู้ ท่าไม่ถงึ การณ์บาง
รายจะใช้ปูนทรายเททับหน้าแทนคอนกรีต เนื่องจากปูนทรายจะ
ท�ำงานง่ายกว่าในการเทคอนกรีตและปรับระดับพืน้ ผิว (ปูนทราย คือ
ปูนซีเมนต์+ทราย+น�้ำ แต่คอนกรีต คือ ปูนซีเมนต์+ทราย+หิน+น�้ำ)
ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงในการรับน�้ำหนักอย่างยิ่ง ทั้งนี้ คอนกรีตที่
จะใช้เททับหน้าจะต้องมีความสามารถในการรับก�ำลังอัดได้ตาม
ผู้ผลิตก�ำหนดด้วย ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเพียงคอนกรีตเท่านั้น คอนกรีต
ทับหน้าที่ต้องเททับแผ่นพื้นส�ำเร็จรูปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
พื้น ฉะนั้น จึงต้องให้ความส�ำคัญมากๆ นะครับ

จะต้องมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างแผ่น ส�ำหรับการใช้งานในบ้านพัก
อาศัยทัว่ ไปแล้วมาตรฐานของผูผ้ ลิตมักจะระบุให้คอนกรีตทับหน้ามี
ความหนา 5 ซ.ม. ซึ่งความหนาที่ก�ำหนดไว้นี้ไม่เพียงพอที่จะป้องกัน
น�ำ้ ซึมผ่านลงไปตามช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีต่ อ้ งสัมผัส
กับความชื้นโดยตรงเป็นระยะเวลานาน เช่น ห้องน�้ำ พื้นชั้นดาดฟ้า
พื้นระเบียงภายนอก หลังคา คสล.ฯลฯ ผู้รับเหมาบางรายอาจจะ
แนะน�ำเจ้าของบ้านว่าสามารถใช้ได้เพียงแค่ใช้น�้ำยากันน�้ำซึมผสม
ลงไปในคอนกรีตทีเ่ ททับหน้า ส่วนตัวผมแนะน�ำว่าอย่าเสีย่ งเลยครับ
ควรจะหลีกเลีย่ งจะดีกว่า ความหนาของคอนกรีตทีเ่ ททับหน้ามีความ
หนาเพียงแค่ 5 ซ.ม. แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศภายนอกทั้ง ลม
ฝน แสงแดด ในระยะยาวแล้วต้องเกิดปัญหาแน่นอนและหากเกิด
ปัญหาน�้ำรั่วซึมขึ้นมาวิธีแก้ปัญหาจะยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จ�ำนวนมากซึ่งไม่คุ้มแน่นอนครับ

หากต้องการจะวางท่อ Sleeve ทะลุแผ่นพืน้ หรือ
ต้องการเว้นช่องทะลุแผ่นพื้นจะท�ำได้หรือไม่?

▲ รูปที่ 5 การเสริมเหล็กเพื่อรอเทคอนกรีตทับหน้า

ห้ามใช้แผ่นพื้นส�ำเร็จรูปบริเวณห้องน�้ำจริงหรือ
ไม่ เพราะอะไร?

ลักษณะขั้นตอนการใช้งานแผ่นพื้นส�ำเร็จรูปนี้เป็นการน�ำ
แผ่นคอนกรีตมาวางเรียงๆ กันและเทคอนกรีตทับหน้ายึดแผ่นไว้ให้
เป็นผืนเดียวกัน แน่นอนว่าการวางแผ่นพื้นแต่ละแผ่นเรียงๆ กันไป

เราสามารถวางท่อ Sleeve และเจาะช่องทะลุแผ่นพืน้ ส�ำหรับ
งานระบบสุขาภิบาล หรือระบบไฟฟ้าได้ แต่ต้องกระท�ำภายใต้ข้อ
จ�ำกัดของผูผ้ ลิตแผ่นพืน้ ทีเ่ ราเลือกใช้ ทัง้ นีห้ ากมีการต้องการจะเจาะ
แผ่นพืน้ ก็ควรจะวางรูปแบบแผ่นพืน้ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดต่างๆ
ต้องพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าลวดอัดแรงแต่ละเส้นนัน้ มีผล
ต่อความสามารถในการรับน�้ำหนักของแผ่นพื้นเอามากๆ ไม่ควรไป
ตัดลวดทิ้งอย่างเด็ดขาด หากจ�ำเป็นจะต้องตัดลวดก็ควรจะท�ำตาม
ข้อก�ำหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

บ่าคานเพื่อรับพื้นคอนกรีตก็ส�ำคัญไม่แพ้กันนะ!

บ่าคานทีใ่ ช้เป็นจุดรองรับของแผ่นพืน้ ทีว่ างพาดนัน้ จะต้องมี
ลักษณะเรียบเพื่อให้แรงจากแผ่นพื้นถ่ายลงสู่คานอย่างสม�่ำเสมอ
ผู้รับเหมาที่ละเลยความส�ำคัญนี้เวลาหล่อคานเพื่อรับแผ่นพื้นจะไม่
ปรับระดับหลังคานให้เรียบร้อยก่อนคอนกรีตจะแข็งตัว ท�ำให้ผวิ หลัง
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คานไม่สม�ำ่ เสมอ การถ่ายเทน�ำ้ หนักของแผ่นพืน้ ก็จะไม่ดี หากพบหลัง
คานที่มีสภาพไม่เรียบร้อยก็ควรแก้ไขงานก่อนจะท�ำการวางแผ่นพื้น
คือ ต้องท�ำการปรับแต่งหลังคานใหม่ด้วยการสกัดคอนกรีตส่วนที่สูง
เกิน และท�ำการปรับคอนกรีตส่วนที่ต�่ำเกิน การปรับแต่งนี้ช่างที่รู้เท่า
ไม่ถงึ การณ์กม็ กั จะใช้ปนู ทรายในการปรับแต่ง ซึง่ เป็นการท�ำงานทีผ่ ดิ
เนื่องจากปูนทรายมีความสามารถในการรับน�้ำหนักน้อย จะแตกร้าว
ในเวลาต่อมาเมื่อรับน�้ำหนัก ที่ถูกต้องจะต้องใช้ปูนก�ำลังสูงชนิด
หดตัวน้อย (Non-shrinkage grout) มาแก้ไขงาน จะเห็นว่าการแก้ไข
นั้นท�ำได้แต่ค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากคอนกรีตแข็งตัวไปแล้ว ทางที่ดี
ช่างหน้างานควรเอาใจใส่เรื่องระดับหลังคานตั้งแต่ตอนเทคอนกรีต
คานจะดีที่สุด การวางพาดนั้นก็ควรมีระยะวางพาดของแผ่นพื้นบน
หลังคานประมาณ 10 ซ.ม. หรือประมาณครึง่ หนึง่ ของความกว้างคาน
เพื่อให้แผ่นพื้นถูกวางอยู่อย่างมั่นคงทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้ ด้วยความ
ปรารถนาดีของช่างที่กังวลว่าแผ่นจะวางได้ไม่มั่นคงแข็งแรง จึงสั่ง
แผ่นพื้นยาวมากเกินพอดีเพื่อให้มีระยะวางพาดบนคานได้มากๆ
ท�ำให้ระยะขอบแผ่นพืน้ ถึงขอบคานน้อย คอนกรีตทีเ่ ททับหน้าปิดช่อง
ว่างนี้ก็จะบางจนเกินไป ปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณคาน
รัดภายนอกรอบๆ บ้านทีต่ อ้ งเจอฝนปะทะโดยตรง ลักษณะมีผลท�ำให้
น�้ำจากภายนอกกรณีฝนตกสามารถซึมผ่านเข้ามาได้ (เพราะความ
หนาคอนกรีตที่เทปิดบริเวณนี้บางจนเกินไป) จนเกิดปัญหาน�้ำรั่วเข้า
มาบริเวณรอยต่อของคานกับแผ่นพื้นส�ำเร็จรูป ฉะนั้นวางแผ่นพื้นใน
ระยะพอดีคือประมาณ 10 ซ.ม. หรือครึ่งหนึ่งของความกว้างคานจะ
ดีที่สุด

น�ำไปติดตั้ง ทั้งนี้ช่างหน้างานจะต้องวางค�้ำยันบริเวณกลางแผ่นพื้น
ไว้ดว้ ยเพือ่ ป้องกันแผ่นพืน้ แอ่นตัวเวลาเทคอนกรีตทับหน้าและทิง้ ค�ำ้
ยันนีไ้ ว้อย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คอนกรีตทับหน้าแข็งตัวดีเสียก่อนค่อย
รื้อถอนออก

การจัดเก็บแผ่นพื้นก่อนการใช้งานส�ำคัญด้วย
หรือ?

การจัดเก็บแผ่นพื้นส�ำเร็จรูปถือว่ามีความส�ำคัญที่เราไม่
ควรมองข้าม เพราะหากหน้างานจัดเก็บแผ่นพื้นไว้ไม่ถูกต้องก็จะ
ท�ำให้แผ่นพื้นแอ่นตัว หรือเกิดรอยร้าวท�ำให้ความสามารถในการรับ
น�ำ้ หนักลดลงได้ ลักษณะการวางแผ่นพืน้ นัน้ ทัว่ ไปจะวางเรียงซ้อนกัน
สูงขึน้ ไป หลักการจัดเก็บแผ่นพืน้ ทีถ่ กู ต้องคือจะต้องหาไม้รองแผ่นพืน้
ต�ำแหน่งบริเวณทีม่ หี หู วิ้ เนือ่ งจากทางวิศวกรผูอ้ อกแบบแผ่นพืน้ นีไ้ ด้
ออกแบบก�ำหนดจุดที่เป็นหูหิ้วนี้ไว้เป็นจุดรองรับแรง ฉะนั้นหากหน้า
งานวางซ้อนกันโดยไม่มไี ม้รองจุดรองรับหรือรองรับไม่ถกู จุดก็จะท�ำให้
แผ่นพื้นเสียหายก่อนน�ำมาใช้งาน

▲ รูปที่ 7 การจัดเก็บแผ่นพื้นที่ถูกต้อง
▲ รูปที่ 6 รายละเอียดของแผ่นพื้นส�ำเร็จรูปขณะติดตั้งใช้งาน

ช่วงแผ่นพื้นที่มีความยาว หากน�ำไปใช้งานจะแอ่น
ตัวหรือไม่?

แผ่นพืน้ ทีม่ ชี ว่ งความยาวตัง้ แต่ 3 ม. ขึน้ ไป เป็นไปได้ทรี่ ะหว่าง
การก่อสร้างเมื่อน�ำแผ่นพื้นไปวางพาดบนคาน จะเกิดการแอ่นตัว
เนื่องจากยังไม่มีคอนกรีตทับหน้ายึดให้แผ่นพื้นเป็นชิ้นเดียวกัน
มาตรฐานของผู้ผลิตแผ่นพื้นบางรายจะมีการฝังแผ่นเหล็กไว้บริเวณ
สันแผ่น ส�ำหรับให้ทางหน้างานเชือ่ มให้แผ่นพืน้ แต่ละแผ่นติดกันเวลา
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และนัน่ ก็เป็นค�ำถามของผูท้ ใี่ ช้แผ่นพืน้ ส�ำเร็จรูปทีม่ กั จะได้ยนิ
อยู่บ่อยๆ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านที่คิดจะเลือกใช้งาน
เจ้าแผ่นพื้นส�ำเร็จรูปนะครับ TPA
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