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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา 

ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ปัจ
จบุนัมแีนวคดิทีพ่ยายามจะเพิม่ประสทิธภิาพงานก่อสร้าง

ให้ดีขึ้น เนื่องจากทรัพยากรทางด้านแรงงานก็ดี หรือ

ทรัพยากรทางด้านวัสดุก็ดี ทรัพยากรทางด้านพลังงานก็ดี ล้วน 

ปรับตัวสูงขึ้น หากยังคงใช้วิธีการหรือเทคนิคเดิมๆ ในงานก่อสร้าง 

จะท�าให้ต้นทุนในการก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจนสูญเสียอ�านาจในการ

แข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจทางด้านต้นทุนได้

บรรดาผูรั้บเหมาหรอืผูพ้ฒันาอสงัหาฯต่างสรรหาวธิกีารใหม่ๆ 

เพื่อมาช่วยให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเมื่อสามารถ

ก่อสร้างบ้านด้วยต้นทุนที่ต�่ากว่าได้ นั่นคือ อ�านาจในการต่อสู้ด้าน

ราคากับคู่แข่ง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรให้กับ

ธุรกิจได้ สูตรส�าเร็จของการบริหารงานก่อสร้างท่ีต้องบริหารควบคุม

ประกอบด้วยหัวข้อหลักใหญ่ๆ อยู่ 3 ส่วน ได้แก่ “คุณภาพ, ต้นทุน, 

และเวลา” เทคนคิงานก่อสร้าง pre-cast (การหล่อชิน้ส่วนต่างๆ จาก

ภายนอกมาก่อน และน�ามาประกอบติดตั้งที่หน้างาน) น�ามาใช้ใน

บ้านเราอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เริ่มด้วยระบบ pre-cast บางส่วน 

ซึ่งมักจะเป็นงานผนังภายนอกของอาคาร เนื่องจากความยาก 

ในการจัดหาแรงงานท�างานบนท่ีสูงๆ และความยากในการควบคุม

คุณภาพงานผนังภายนอก ฯลฯ จนกระทั่งการใช้ระบบ pre-cast  

เต็มรูปแบบ น่ันคือ เป็นระบบpre-cast ทั้งหลัง กระบวนการคิด 

ระบบ pre-cast คิดมาจนถึงระบบห้องน�้า pre-cast หรือ ภาษา 

ชาวบ้านเรียกว่า “ห้องน�้าส�าเร็จรูป”

ห้องน�้าส�าเร็จรูปเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในงานก่อสร้างมานาน

แล้วในประเทศญี่ปุ่นกว่า 50 ปี ซึ่งเราอาจจะพบเห็นห้องน�้าส�าเร็จรูป

ทีน่�ามาใช้ในงานกลางแจ้งทัว่ไป วสัดจุะเป็นพลาสตกิเน้นการใช้งาน

ชัว่คราว จงึไม่ได้ออกแบบให้มคีวามสวยงามมากนกั แต่ทีผ่มจะกล่าว

ถึงนี้เป็นห้องน�้าที่มีหน้าตาสวยงาม และใช้ในงานบ้านอย่างถาวร 

คราวที่ผมไปเยือนญ่ีปุ่นก็เคยน�ามาเสนอไปแล้วใน “คบเด็กสร้าง-

บ้าน” ก่อนหน้านี้เองประเทศเรามีต้นทุนในเรื่องแรงงานที่ไม่แพง จึง

ไม่มีใครน�าเทคโนโลยีนี้เข้ามา เพราะยังแพงกว่าวิธีการก่อสร้างแบบ

ปกติอยู่มาก จนกระทั่งงานก่อสร้างในปัจจุบันประสบปัญหาต้นทุน

แรงงานก่อสร้าง และขาดแคลนแรงงานฝีมอื จงึมผีูเ้ริม่น�าเทคโนโลยี

ห้องน�้า  ส�าเรจ็รปู

นี้มาขายในตลาดกันแล้ว 

ผมมโีอกาสไปเย่ียมชมโรงานทีผ่ลติห้องน�า้ส�าเรจ็รปูแห่งหนึง่

ในประเทศไทย จงึขอน�าเสนอเป็นข้อมลูทางเลอืกให้กับคนทีส่นใจเป็น

ข้อมูลเบื้องต้นครับ ห้องน�้าส�าเร็จรูปที่มีในบ้านเรา สามารถแบ่งออก

เป็น 2 ประเภท คือ

1) ประเภทประกอบเสร็จมาแล้ว คือ ห้องน�้าที่ประกอบ 

ส่วนพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน เสร็จหมดมาแล้ว แล้วจึงขนส่งมาติดตั้งที่

หน้างาน การขนส่งจะส่งเป็นลกัษณะเป็นกล่องขนาดใหญ่ ตามขนาด

ของห้องน�้า ข้อดีของห้องน�้าส�าเร็จรูปแบบนี้ คือ แทบจะไม่เหลืองาน

ที่ต้องก่อสร้างต่อเลย หลังจากน�าห้องน�้าส�าเร็จรูปมาติดตั้ง แต่ก็มี

ความล�าบากในการขนส่งพอสมควร เนือ่งจากต้องยกมาทัง้ห้อง ซึง่มี

ขนาดใหญ่ และมนี�า้หนกัมาก (เนือ่งจากท�าเสรจ็มาแล้วเกือบทัง้หมด)
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2)  ประเภทมาประกอบหน้างาน คอื ห้องน�า้ท่ีขนส่งส่วนพืน้, 

ผนงั, ฝ้าเพดาน และสขุภณัฑ์มาเป็นส่วนๆ ซึง่แต่ละส่วนจะมช่ีองหรอื

เขี้ยวส�าหรับประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีแบบแห้งคือการ

เจาะรูขันน็อตยึดตามจุดที่ก�าหนด เรียกกันทับศัพท์ภาษาฝรั่งว่า 

นอ็คดาวน์ (knock down) ข้อดขีองห้องน�า้ส�าเรจ็รปูแบบนี ้คอื สะดวก

ในการขนส่ง เพราะแยกเป็นส่วนๆ มาท�าให้ง่ายต่อการบริหารพื้นที่

จัดเก็บ และน�้าหนักในการขนส่งทีละส่วนไม่มากนัก ไม่จ�ากัดว่าต้อง

ใช้ทาวเวอร์เครนในการขนย้าย แต่มข้ีอด้อยกว่าแบบแรก คอื รอยต่อ

ของห้องท่ีเกิดข้ึนซึ่งเพิ่มความเส่ียงในการเกิดปัญหารั่วซึมที่มากขึ้น 

และต้องเตรียมแรงงานส�าหรับติดตั้งท่ีหน้างานต่อหลังจากมีการ

ขนส่งที่มากกว่า (ขั้นตอนการประกอบสามารถลิ้งค์เข้าไปดูได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=N0XPj6VdZyw)

ส�าหรับวัสดุที่น�ามาใช้ในการท�าห้องน�้าน้ันจะมีหลากหลาย

รูปแบบ 

พื้น

1) วัสดุโพลิเมอร์ อธิบายให้เข้าใจง่าย คือ พลาสติกคุณ- 

ภาพสูงทนทานต่อสารกัดกร่อน แล้วน�ามากัดลายให้มีลวดลาย และ

ร่องแนวคล้ายผิวกระเบื้อง ผิวไม่ลื่นจนเกินไปเมื่อเปียกน�้าเพื่อ 

ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน งานสวยงามแต่มีต้นทุนสูง

2)  พื้นคอนกรีตกรุด้วยกระเบื้อง คือ การหล่อพื้นคอนกรีต 

ที่โรงงานแล้ว ปูกระเบื้องเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมคุณภาพ และ

ลดการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากการท�าทีห่น้างาน ท้ังน้ีจะท�าให้ความรูส้กึ

เหมอืนห้องน�า้ทีก่่อสร้างด้วยวธีิปกตมิากกว่าแบบแรก มนี�า้หนกัมาก 

ขนส่งล�าบาก

3)  พืน้ไฟเบอร์ซเีมนต์กรดุ้วยกระเบือ้ง คอื การสร้างโครงเคร่า

เหล็กมาใช้ยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วจึงปูกระเบื้องทับหน้า คล้าย

กับข้อที่ 2 แต่ลดงานเปียกจากงานคอนกรีตลงไปอีก

ผนัง

1) วัสดุโพลิเมอร์แล้วกรุด้วยผิวลามิเนต เป็นผนังพลาสติก

คุณภาพสูง ผนังชนิดนี้สามารถจัดท�าลวดลายได้หลากหลาย และ 

รอยต่อน้อยกว่ากระเบื้อง (จะมีรอยต่อระหว่าง panel ของผนังที่มา

ประกอบกันเท่านั้น) 

2) ผนงัคอนกรตีกรดุ้วยกระเบือ้ง ให้ความรูส้กึเหมอืนผนงัปู

ก่อกรุด้วยกระเบื้องเซรามิค แต่จัดท�ามาต้ังแต่โรงงานท�าให้สามารถ

ควบคุมเรื่องคุณภาพงานได้ละเอียดดีกว่า แต่ผนังแบบนี้มีน�้าหนัก

มากจึงยากต่อการขนส่ง และติดตั้งเมื่อเทียบกับผนังแบบอื่น

3) ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นผนังที่ท�าด้วยการขึ้นโครงเคร่า

เหล็กหรืออลูมิเนียมกรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วปูทับด้วย

กระเบื้องหรือผิวลามิเนต 

การเลอืกพืน้ และผนงัของห้องน�า้ส�าเรจ็รปูแต่ละประเภทนัน้

ขึน้กบัต้นทนุ, สภาพหน้างานในการตดิตัง้, รปูแบบห้องน�า้ทีต้่องการ, 

และความช�านาญของผูต้ดิตัง้ว่าเงือ่นไขแต่ละตวัเป็นทีย่อมรบัได้กนั

ได้แค่ไหน ส�าหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการท�าซ�้าเป็น 
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จ�านวนมากๆ พื้น และผนังที่ท�าด้วยวัสดุโพลิเมอร์เป็นตัวเลือกที่นิยม

กนัมากทีส่ดุ เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมในตวัแปรแต่ละตวัทีไ่ด้กล่าว

ไว้

*ต้นทนุทางตรง (Direct cost) ของห้องน�า้ส�าเรจ็รปูสงูกว่าวธิกีารก่อสร้างห้องน�า้ปกต ิแต่หากมปีรมิาณมากๆ จะท�าให้เกดิการประหยดั

เชิงปริมาณ (Economy of scale) และลดต้นทุนในการเก็บงาน, บริหารวัสดุ อีกทั้งลดความเสี่ยงในเรื่องปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ จึงเป็น

ทางเลือกที่น่าสนใจของผู้พัฒนาอสังหาฯ

หากคุณมีค�าถาม, ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับฟังผ่าน

ทางอีเมล kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ข้อดี ข้อด้อย

● ใช้แรงงานติดตั้งน้อย

● ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

● ควบคุมคุณภาพงานง่าย

● ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บความเรียบร้อยงาน

● ลดความเสี่ยงจากปัญหารั่วซึม

● วัสดุมีความคงทนเหมาะกับการใช้งาน

● ราคาแพงเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบวิธีปกติ

● มีข้อจ�ากัดในการออกแบบห้องน�้า

● มีข้อจ�ากัดในการตกแต่งต่อเติมภายหลัง

● ผู้รับเหมาติดตั้งมีจ�านวนจ�ากัด

● การซ่อมบ�ารงุมคีวามสะดวกน้อยกว่าเนือ่งจากช่างทีม่คีวามรูม้จี�านวน

จ�ากัด

สรุปข้อดี - ข้อด้อยในการเลือกใช้ห้องนำ้าสำาเร็จรูป


