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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

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

“บ้าน

บ้าน” ค�ำๆ นีห้ ากใช้เป็นค�ำคุณศัพท์ขยายความจะมี
ความหมายว่า พื้นฐาน ธรรมดา ไม่ซับซ้อน ทั้งๆ ที่
ส่วนตัวผมเห็นว่าบ้านเป็นเรือ่ งทีด่ เู หมือนจะง่าย แต่มนั ไม่งา่ ย เพราะ
มีรายละเอียดจุกจิกมากมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บ้านเป็นศูนย์รวม
ของความเป็นมนุษย์ กิจกรรมทุกๆ สิ่งอย่างของมนุษย์จะต้องเกิดขึ้น
ณ ที่แห่งนี้ แล้วคุณลองคิดดูสิครับว่ามนุษย์เนี่ยซับซ้อนแค่ไหนล่ะ!
ผมจึงขอตั้งชื่อตอนบทความตอนนี้ว่า บ้าน บ้าน ครับ ซึ่งผมจะขอน�ำ
เสนอเรือ่ งทีค่ วรพึงระวัง แต่กม็ กั เกิดขึน้ กับบ้านของเราจนบางคนคิด
ว่าเป็นเรื่องปกติ
อย่างแรกทีเ่ รามักผมเห็นได้งา่ ยเลยคือ บ้านพักอาศัยประเภท
ตึกแถว หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าอาคารพาณิชย์ มักจะมี
พื้นยื่น หรือชานพักออกมาซึ่งจะอยู่ภายนอกบ้านสัมผัสกับสภาพ
แวดล้อมภายนอก “ลองกลับไปตรวจสอบดูแลพืน้ ยืน่ บ้านเราหน่อย
ไหมครับ ?”
สิ่งที่พวกเรามักจะพบเห็นเลย คือ รอยร้าวที่เกิดขึ้นบริเวณ
ท้องพื้น ท�ำให้เราได้เห็นเหล็กเสริม ออกมาเป็นซี่ๆคล้ายโครงกระดูก
ใต้ผิวหนังของคนเรา การเห็นเหล็กเสริมนี้เองครับท�ำให้วิศวกร
โครงสร้างปัญหาหลักๆ ได้ 2 ประเด็น คือ
1) ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม (concrete covering) ที่มี
อยู่มีความหนาต�่ำกว่ามาตรฐาน (ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ได้ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับคอนกรีตหล่อในที่ส�ำหรับ
คอนกรีตที่สัมผัสกับดิน หรือถูกแดดฝน ส�ำหรับเหล็กเสริมที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า หรือเท่ากับ 16 ม.ม. ไว้ที่ 4 ซ.ม.) เมื่อ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กอยู่บางกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อระยะเวลาผ่านไป
ท�ำให้คอนกรีตกะเทาะออก จนเหล็กเสริมจึงโผล่ออกมาให้เห็น
2) ต�ำแหน่งการเสริมเหล็กผิด ประเด็นนีอ้ าจลงรายละเอียด
ทางวิศวกรรมเสียหน่อย คือ พฤติกรรมการรับน�ำ้ หนักของพืน้ ยืน่ ท�ำให้
เกิ ด โมเมนต์ ดั ด ขึ้ น กั บ ตั ว โครงสร้ า งพื้ น เป็ น ลั ก ษณะโมเมนต์ ล บ
หมายถึงเกิดการดัดตัวในทิศทางโก่งลง ต�ำแหน่งเหล็กเสริมหลักจะ
ต้องอยู่ต�ำแหน่งบน การที่ปูนกะเทาะออกบริเวณท้องพื้นระยะความ
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ลึกเพียงเล็กน้อยแล้วเห็นผิวเหล็กจึงอาจมีปัญหาเรื่องต�ำแหน่งเหล็ก
เสริมของพื้นผิด

รูปที่ 1 แสดงสภาพความเสียหายของพื้นยื่นบริเวณท้องพื้น

นอกจากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้ว 2 ประเด็น สิ่งที่เราจะ
พบเห็นโดยทั่วไป คือ การน�ำพื้นที่บริเวณพื้นยื่นนี้มารับน�้ำหนักมาก
จนเกินควร สิ่งที่เรามักจะเห็นกันจนชินตา คือ การประยุกต์เพื่อเป็นที่
ปลูกต้นไม้ หากคุณเป็นคนปลูกต้นไม้จะทราบว่าไม้กระถางทีป่ ลูกกัน
ทัว่ ไปนัน้ น�ำ้ หนักไม่ใช่นอ้ ยเลยและหากน�ำไปวางบนพืน้ ยืน่ ทีก่ อ่ สร้าง
ไม่ได้มาตรฐานอีกมันจะน่ากลัวขนาดไหน
เมื่อบอกถึงปัญหาให้ทราบแล้ว ขอแนะน�ำวิธีแก้ไขปัญหา
ดังนี้ครับ หากพบแล้วว่าท้องพื้นยื่นของบ้านเรามีรอยร้าวใต้ท้องพื้น
จนเห็นเหล็กเสริม ก็ควรซ่อมรอยร้าวที่เกิดขึ้นทันทีเพราะหากปล่อย
ไว้เป็นระยะเวลานาน อ๊อกซิเจนจะเข้าไปท�ำปฏิกิริยากับเหล็กเสริม
จนท�ำให้เหล็กเสริมเกิดสนิม จนท�ำให้พนื้ เสียหายเพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เรา
จึงต้องหยุดสาเหตุของปัญหาเสียแต่เนิน่ ๆ วิธกี ารซ่อมก็ทำ� ได้โดยการ
ขัดสนิมทีผ่ วิ เหล็กเสริมทีโ่ ผล่ออกมาจากคอนกรีตเสียก่อน จากนัน้ จึง
น�ำปูนซ่อมโครงสร้างชนิดไม่ยืดหดตัว (Non shrinkage grout) มา
ผสมน�้ำตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตมาฉาบปิดผิว หรือจะน�ำวัสดุอีพ็อกซี่
ส�ำหรับซ่อมโครงสร้างมาปิดผิวก็ได้
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ส่วนปัญหาการน�ำของที่มีน�้ำหนักมาวางบนพื้นยื่นมากจน
เกินไปนั้น ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าบ้านพักอาศัยตามมาตรฐานได้
ออกแบบไว้ให้รับน�้ำหนักได้ไม่เกิน 150 ก.ก. ต่อ ต.ร.ม. เท่านั้น หาก
คุณพบว่าเกินที่ก�ำหนดไว้นี้ควรย้ายสัมภาระนั้นออกจากพื้นยื่นโดย
ด่วน ก่อนจะเกิดความเสียหายกับโครงสร้าง

เหล็กดัดเหล่านั้นก่อเหตุโจรกรรมได้ยากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนั้น
เจ้าเหล็กดัดนีเ่ อง ก็เป็นอุปสรรคในการหลบหนีออกจากบ้านกรณีเกิด
เหตุอัคคีภัยขึ้นได้เช่นกัน

รูปที่ 3,4 เหล็กดัดที่ติดตั้งบริเวณช่องเปิดรอบๆบ้านเช่นหน้าต่างและประตู

รูปที่ 2 การใช้พื้นยื่นไว้เก็บของต่างๆ ซึ่งต้องรับน�้ำหนักค่อนข้างมาก

ล�ำดับต่อมาก็คือเรื่อง “เหล็กดัด ประตูหน้าต่าง” ส�ำหรับ
หน้าที่ของเหล็กดัดที่ใส่ไว้ตามช่องเปิดรอบๆ บ้านทั้งหน้าต่างและ
ประตู คือ เอาไว้ป้องกันการโจรกรรม เพราะช่องเปิดต่างๆ รอบบ้านที่
ท�ำไว้กเ็ พือ่ ใช้เป็นช่องระบายถ่ายเทอากาศภายในบ้านออกสูภ่ ายนอก
ได้ ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่องทางให้โจรผู้ร้ายเข้ามาภายในตัว
บ้านเราได้เช่นกัน การติดเหล็กดัดก็เป็นการท�ำให้ชอ่ งเปิดเหล่านัน้ ยัง
สามารถระบายถ่ายเทอากาศได้และโจรผู้ร้ายก็จะอาศัยช่องเปิดที่มี

ผมจึงอยากเสนอให้เจ้าของบ้านได้ตระหนักถึงประเด็นนีด้ ว้ ย
ในการพิจารณาติดตั้งเหล็กดัดทั้งหลายเหล่านี้ด้วยว่า หากติดตั้ง
เหล็กดัดตามรูปแบบทีเ่ ราต้องการแล้ว หากเกิดเหตุฉกุ เฉินจะสามารถ
หลบหนีออกจากบ้านได้สะดวกหรือไม่ ปกติเหล็กดัดทีต่ ดิ ตัง้ นี้ จะต้อง
มีอยู่ช่องหนึ่งที่ไม่ใช่เหล็กดัดติดตาย คือ จะเป็นบานเปิดปิดได้ และ
ถูกล็อคด้วยแม่กุญแจ ฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่าต�ำแหน่งที่เก็บ
ลูกกุญแจเพือ่ เปิดช่องเหล็กดัดออกเจ้าของบ้านจะต้องสามารถหยิบ
ได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ปัจจุบนั ก็มวี สั ดุอนื่ เพือ่ มาทดแทนการติดเหล็กดัดเหล่านีแ้ ล้ว
ไม่วา่ จะเป็นการใช้กระจกนิรภัยลามิเนตโดยติดฟิลม์ชนิดป้องกันการ
โจรกรรมไว้ตรงกลางกระจก ซึง่ จะท�ำให้โจรผูร้ า้ ยทุบกระจกเข้ามาก่อ
เหตุโจรกรรมได้ยากขึ้น ซึ่งหากเทียบกับการติดตั้งเหล็กดัดแล้ว โจร
ผู้ร้ายยังก่อเหตุโจรกรรมได้ยากกว่าการติดตั้งเหล็กดัดเสียอีก
หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ การติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย
ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นตัวจับสัญญาณการสัน่ สะเทือน
บริเวณช่องเปิดต่างๆ หรือตัวจับสัญญาณหากมีการเปิดบานประตู
หน้าต่าง หรือตัวจับสัญญาณหากมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น หรือ
อุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถน�ำมา
ใช้ทดแทนการติดตั้งเหล็กดัดได้เช่นกัน TPA
news
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