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(บทความทัศนะในวารสาร “CPAC News” เป็นความคิดเห็นและค�าแนะน�าของผู้ประพันธ์ มิได้เกี่ยวข้องกับ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด แต่อย่างใด)

เรื่องราวของวันวานกลายเป็นอดีตไปแล้ว และวันนี้ก็ก�าลังจะเป็นอดีต
เช่นกัน การใช้ชีวิตในแต่ละวันซ่ึงท�าให้เราได้พบเห็นและเรียนรู้นั้น นับเป็น
ประสบการณ์ทีด่ทีีส่อนให้เราเรยีนรูแ้ก้ไขและท�าใหม่จนส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมาย
 การเรียนรู้ปฏิบัติซ�้าแล้วซ�้าเล่าจะท�าให้เราได้ผลงานที่ดีเยี่ยมจนกลายเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีถูกถ่ายทอดไว้เป็นผลงาน หรือบันทึกไว้เป็นความทรงจ�า ซึ่ง
ประสบการณ์และความจ�านัน้ไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตา แต่หากมันถกูถ่ายทอด
เป็นผลงานหรือประติมากรรมก็จะเป็นสิ่งที่ผู้คนมองเห็นและกลายเป็นเร่ืองเล่า 
ผ่านกาลเวลาวันแล้ววันเล่า 

CPAC News ฉบับนี้ไม่ได้มาพร้อมกับสายฝนโปรยปรายและสายลมเย็นเท่านั้น 
แต่ยังน�าคอลัมน์ใหม่ Knowledge of Excellence : รู้ลึกเรื่องคอนกรีต มาอัพเดต
เพิ่มความรู้ให้หลากหลาย พร้อมน�าประสบการณ์ความรู้การสร้างบ้านอย่างไร 
ให้อยู่ได้นานถึง 500 ปี โดยอาจารย์ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงจะมี 
นวัตกรรมอะไรมาใช้ในการสร้างบ้างต้องติดตาม ส่วน Team Work : ลงพื้นที่ จะ
พาไปบุกอาณาจักรสวนน�้าชุ่มฉ�่ากันถึงขอนแก่น Around The World : ก้าวทันโลก  
ย้อนไปดูนวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้ขุดอุโมงค์ผ่านเทือกเขาแอลป์ที่ยาวสุดของโลก  
Concrete Focus : ตรงประเด็น น�าความรู้เร่ืองการเจาะคอนกรีต เพื่อตรวจ 
ก�าลังอัดและการวิเคราะห์คอนกรีตมาฝาก Zoom in : ส่องเลนส์รอบโลก ไปด ู
ไอเดียต้นแบบแนวคิดของการสร้างเกลียวมหาสมุทรทรงกลมขนาดใหญ่ เพื่อให้
ผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยที่เกาะโตเกียว 
 และถอืเป็นข่าวดยีิง่ส�าหรบัประเทศเพือ่นบ้าน เพราะ ซแีพค พร้อมให้บริการงาน
คอนกรีตระบบพื้น Post-Tension ที่ประเทศพม่าแล้ววันนี้ ติดตามความก้าวหน้า
ของงานคอนกรีตได้ใน Function Unlimit : คอนกรีตไร้ขีดจ�ากัด ก่อนจะพาไป 
เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจใน Tour Decor : แวะพัก... กับหลากที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ 
ที่ไปสนุกกันได้ทุกฤดูกาล 

เพราะเรื่องราวของวันนี้ คืออดีตของวันพรุ่งนี้  
การเดินทางแต่ละวันส�าหรับคนที่ให้ความ
ส�าคัญกับการใช้เวลาจึงมีความหมาย ซึ่งการ
พัฒนาผลงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยิ่งจะน�า 
ไปสู่นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด ผิดกับการหยุดนิ่งอยู่ 
กับที่และไม่คิดต่อยอด ท่ีถือเป็นการใช้เวลา 
ไม่คุ้มค่า เพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เวลาใน
ตอนนี้ ก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้ว
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abouT us : คลุกวงใน
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

พิธีลงเสาต้นแรก โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ 
CPAC ภาคเหนือ น�าโดยคุณนพพร ยะด้วง ผู้จัดการขาย  
และคุณวัชรินทร์ วงศ์สุริยา ผู้จัดการผลิตล�าปาง ได้เข้า 
ร่วมพิธีลงเสาต้นแรกโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล�าปาง โดย 
คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในการปล่อยคอนกรีตผสมเสร็จลงฐานเสาต้นแรก 
ซึ่ง CPAC ได้ท�าการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จในโครงการน้ี
ประมาณ 160,000 ลบ.ม. และยังได้จัดตั้งโรงงานไว้คอยให้
บริการภายในโครงการอีกด้วย 

สัมมนานายช่างไทย ก้าวไกลไปกับ SCG   
กิจการ CPAC ภาคตะวันตก 1 น�าโดยคุณสามารถ ปราบทองกุล  
ผู้จัดการขาย ภาคตะวันตก 1 และคุณยิ่งยศ ทุริสุทธิ์ ผู้จัดการ
การตลาด ร่วมกับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด 
ส�านักงานภาคตะวนัตก ได้จัดสมัมนา “นายช่างส่วนราชการ ก้าวไกล 
ไปกับ SCG” โดยมคีณุทศพล มสุกิะศริ ิวศิวกร มาบรรยายให้ความรู ้
เรื่องการใช้สินค้าพิเศษและวิธีการท�างานคอนกรีตที่ถูกต้อง แก ่
เจ้าหน้าที่ อบต. อบจ. และเจ้าหน้าที่เทศบาล ที่ส�านักงานโยธาธิการ
และผังเมือง จ.ชัยนาท
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เทคโนโลยี-มาตรฐาน เพื่อคุณภาพงานก่อสร้าง 
กิจการ CPAC กรุงเทพ ได้จัดสัมมนา “เทคโนโลยี-มาตรฐาน
เพื่อคุณภาพงานก่อสร้างถนน” โดยคุณบุญรอด คุปติทัฬหิ  
ผูจ้ดัการส่วนพฒันาเทคโนโลยีคอนกรตีและบรกิาร ได้บรรยาย 
เรื่อง “เทคโนโลยีวัสดุงานถนน” นอกจากนี้ ยังมีวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต และนายช่างสว่าง 
บูรณธนานุกิจ วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ กรมทางหลวง  
มาบรรยายให้ความรู้เร่ือง “มาตรฐานการก่อสร้างงานทางหลวง”  
ที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น�้าเรสซิเดนท์

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งมั่นสู่ SPAP Level 4 
คณุพฒันรจุน์ นยีาพนัธ์ ผูอ้�านวยการกจิการคอนกรตีส�าเรจ็รปู ได้แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัให้แก่พนกังานและพนกังานคู่ธรุกจิ จงึได้มกีารตอกย�า้ข้อความและ
สัญลักษณ์ Safety Message ที่สอดคล้องกับการมุ่งสู่ SPAP Level 4 คือ “ส่งความปลอดภยั 
ส่งความห่วงใย ให้ใช้นิว้โป้ง” พร้อมกบัให้ทุกคนได้ตระหนักซ้ึงถงึความปลอดภยัและมจิีตส�านึก
ในการปฏิบัติงาน โดยการร่วมลงนามในป้ายรณรงค์ขนาดใหญ่ร่วมกัน  

บริจาคคอนกรีตให้วัดหนองน�้าสร้าง 
กิจการ CPAC ภาคตะวันออก 1 น�าโดยคุณก�าพล  
จิรายุเจริญศักดิ์ ผู้จัดการภาคตะวันออก 1 และทีมงาน 
เป็นตัวแทน CPAC รับมอบคอนกรีตผสมเสร็จ จ�านวน 
39 ลบ.ม. ให้กับวัดหนองน�้าสร้าง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 
ซึ่งจัดส่งโดยโรงงานหนองแค-ระพีพัฒน์ ทั้งน้ี เพ่ือให้
ทางวัดได้น�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับเทพื้น และปรับปรุง
อาคารของวัดต่อไป
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ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและผู้ร่วมธุรกิจ
กิจการ CPAC ภาคตะวันตก 2 น�าโดยคุณพีรพงษ์ มังกรกาญจน์ ผู้จัดการภาคตะวันตก 2 ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในการจัดงานเสวนา 
เรือ่ง “ความปลอดภัยให้กบัผูบ้รหิารผูร่้วมธุรกจิ” ณ ห้องประชุมทวาราวด ีจ.นครปฐม โดยมคีณุวชัิย รายรตัน์ ผู้จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
บางซื่อ พร้อมทั้งคุณชยานันต์ ชวัลกุล ผู้จัดการ Occupational Health & Safety ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ซ่ึงนับเป็นประโยชน์อย่างมาก 
แก่ผู้ร่วมธุรกิจและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ขยายฐานความรู้ใหม่
ในเรื่อง PUMP CONCRETE
CPAC ภาคเหนือ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง  
PUMP CONCRETE เพื่อช่วยผลักดันยอดขาย 
ให้แต่ละพื้นที่ โดยคุณสาธิต ศิริสกุลไพศาล 
ผู้จัดการภาคเหนือ 4 ได้เชิญวิทยากรของ 
บริษัท พีโก คอนกรีตปั ๊มเซอร์วิส จ�ากัด  
มาให้ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับ Pump ท้ังในเรื่อง
เทคนิคการขาย การดูหน้างานเพื่อการตั้งปั๊ม
ให้ได้ประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งตอบ
ปัญหาไขข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับรถปั๊ม โดยมี
การอบรมไปแล้ว 2 แห่ง คือ จ.พิษณุโลก และ 
จ.เชียงใหม่
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kNoWLEDGE oF EXCELLENCE : รู้ลึกเรื่องคอนกรีต
เรื่อง | ศาสตราจารย์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,

นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

สร้างบ้านอยู่ได้ 500 ปี
สร้างบ้านอยู่ได้นานถึง 500 ปีจริงหรือ? เพราะท่ีพบเห็นไม่เคยเจอบ้านในประเทศไทย
ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี อาคารที่มีอายุยืนยาวใช้งานได้เป็น 100 ปีขึ้นไป มักเป็นวัด หรือวัง เป็นส่วนใหญ่ 
ในขณะที่อาคารซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยมีอยู่น้อยมาก

 คนส่วนใหญ่เวลาปลกูบ้าน ไม่เคยประเมนิว่าบ้านทีส่ร้างขึน้จะมอีายุ
ใช้งานยาวนานเท่าใด เคยถามคนทัว่ไปว่าบ้านทีพ่กัอาศยัจะมอีายใุช้งาน
ได้นานสกักีปี่ ค�าตอบท่ีได้มกัเป็น 50 ปี หรอื 80 ปี แต่น้อยรายทีต่อบว่า
จะมีอายุได้ 100 ปี หากจะสร้างบ้านพักอาศัยที่มีอายุการใช้งาน 500 ปี 
จะท�าได้หรอื?  ค�าตอบจากผมคอื... ได้ครบั และเชือ่ว่ามอีายเุกนิ 500 ปี  
ได้แน่นอน แม้ว่าผมคงจะไม่ได้เห็นว่าบ้านดังกล่าวมีอายุยืนยาวถึง  
500 ปีก็ตาม

สร้างอย่างไรให้บ้านอยู่ได้ 500 ปี  
ก่อนจะให้รายละเอียดเร่ืองของการสร้างบ้านอยูไ่ด้ถึง 500 ปี  ขอเล่าเรือ่ง
หนึ่งท่ีเกิดข้ึนประมาณเกือบ 20 ปีท่ีแล้ว ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ 
และความรู้ความเข้าใจเรื่องคอนกรีตยังมีจ�ากัดมาก โชคดีที่มีโอกาสเข้า
ร่วมการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับเร่ืองคอนกรีตสมรรถนะสูง ที่จัด
ขึ้นที่ประเทศไทย  ซึ่งตอนนั้นมีอาจารย์เก่งๆ ที่มีชื่อเสียงด้านคอนกรีต
เทคโนโลยีจากท่ัวโลกมาประชุมกันจ�านวนมาก ผมได้ซักไป 1 ค�าถาม 

รูปที่ 1 บ้านพักอาศัยสมัยก่อนที่มักใช้ก�าลังอัดของคอนกรีตต�่าไม่เกิน 200 กก./ซม.2



8

ซึ่งเพื่อนคนหนึ่งได้เคยถามผมและผมยอมรับว่าผมตอบได้ไม่ดีนัก จึงใช้
เวทีนี้ในการถามค�าถามนี้ ซึ่งง่ายและสั้นมากว่า “จะท�าอย่างไร เพื่อให ้
สิ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตมีอายุใช้งานได้ 1,000 ปี (หนึ่งพันปี)”
 มีผู้ตอบค�าถามนีห้ลายคน ท่านแรกมพีืน้ฐานเป็นนกัธรณวีทิยา ตอบ
ว่าคอนกรตีสามารถใช้งานได้ถึง 1,000 ปี เพราะคอนกรตีเมือ่แขง็ตวัแล้ว
ก็เหมือนหินก้อนหนึ่ง หินท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมีอายุหลายแสนหรือหลาย
ล้านปีอยู่แล้ว ดังนั้นคอนกรีตจึงสามารถมีอายุได้ 1,000 ปีแน่นอน
 ท่านที ่2 ท�างานวจิยัเก่ียวกบัการใช้ตะกรนัเตาถลงุเหลก็มามาก กล่าว
ว่า คอนกรีตเสริมเหล็กที่จะมีอายุ 1,000 ปี ต้องมีส่วนผสมของตะกรัน 
เตาถลุงเหล็กบดละเอียด (ground granulated blast furnace slag)  
เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนของน�้าทะเล ซัลเฟต และลดอัตรา
การซึมของน�้าผ่านคอนกรีต ซึ่งท�าให้คอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น อาจมีอายุได้เป็น 1,000 ปี  
 ท่านท่ี 3 ท�างานวจิยัเกีย่วกับเถ้าถ่านหนิ และซลิกิาฟมูมามาก จงึเสนอ
ว่าคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีจ่ะมีอายกุารใช้งานได้นานต้องใช้เถ้าถ่านหินหรอื
ซิลิกาฟูมในส่วนผสมด้วย เพื่อเพิ่มความทนทาน ลดอัตราการซึมของน�้า
ผ่านคอนกรีต ลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ซึ่งเป็นสาร
ที่ท�าปฏิกิริยากับสารละลายคลอไรด์ ซัลเฟต กรด และอื่นๆ ได้ง่าย ท�าให้
คอนกรีตมีอายุได้ถึง 1,000 ปี
 ท่านที่ 4 มาตอบค�าถามนี้ในระหว่างที่ทานข้าวกลางวันร่วมกัน โดย
ตอบว่าถ้าต้องการให้คอนกรีตมีอายุใช้งานถึง 1,000 ปี ต้องไม่ใส่เหล็ก
ในคอนกรีต เพราะถ้าไม่มีเหล็กความเสียหายจากการที่เหล็กเป็นสนิม
และท�าให้คอนกรีตเสียหายก็ไม่มี แต่การที่ไม่ใส่เหล็กในคอนกรีตท�าให้
คอนกรีตรับแรงดึงหรือแรงดัดได้น้อย และหากมีแรงดึงและแรงดัด 
กระท�าต่อคอนกรตี (เช่น แรงทีเ่กดิจากแรงลม แรงแผ่นดนิไหว) อาจท�าให้ 
คอนกรีตวิบัติได้ง่าย เนื่องจากไม่ได้เสริมเหล็กรับแรงดึง

 ทั้ง 4 ท่านที่ตอบค�าถาม ยังกล่าวถึงลักษณะของคอนกรีตโดยรวมที่
เหมอืนกนั คอืคอนกรีตทีใ่ช้ต้องมกี�าลงัสงู มอีตัราส่วนน�า้ต่อวสัดปุระสาน
ที่ต�่า (คือมีก�าลังสูง) มีการเท การกระทุ้งเข้าแบบการบ่มคอนกรีตที่ดี
อย่างเต็มที่ด้วย ส่วนรายการส�าคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นการใช้ความรู้
และความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านเสริมเข้ามา ซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามที่
แต่ละท่านแนะน�ามา

 เวลาผ่านไป 20 กว่าปี เมื่อมองย้อนกลับไปต่อค�าถามดังกล่าว ผมมี 
ค�าตอบที่ชัดเจนมากขึ้น ผมขอเล่าสู่กันฟังในฐานะที่เป็นอาจารย์สอน
วิชาคอนกรีตเทคโนโลยีทั้งเบื้องต้นและขั้นสูง สอนวิชาการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กท้ังเบื้องต้นและข้ันสูง และท�างานวิจัยเกี่ยวกับ
คอนกรีตมายาวนานมากกว่า 20 ปี ผมมีค�าตอบ ดังนี้ 
 ก�าลงัอดัของคอนกรตียิง่สงู ยิง่ท�าให้คอนกรตีมคีวามคงทนยาวนาน 
ในอดีตช่วงก่อนปี พ.ศ. 2527 พบว่าก�าลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่มีค่าต�่า เพราะในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.  
2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [1] 
ในการออกแบบคอนกรตีเสริมเหลก็ด้วยวธิหีน่วยแรงใช้งานและวธิกี�าลัง 
ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดของคอนกรีตไม่เกินร้อยละ 37.5 ของหน่วยแรงอัด
ประลัยของคอนกรีตแต่ต้องไม่เกิน 65 กก./ซม.2 ซึ่งเมื่อท�าการค�านวณ 
กลับพบว่าเป็นค่าก�าลังอัดประลัยของคอนกรีตเท่ากับ 173.3 กก./ซม.2 

หรือผู้ออกแบบส่วนใหญ่ใช้เท่ากับ 175 กก./ซม.2 ที่กฎกระทรวงฉบับที่ 6 
ก�าหนดเช่นนัน้ เพราะเกรงว่าคนไทยคงไม่สามารถผสมคอนกรตีทีม่กี�าลัง
สูงกว่า 175 กก./ซม.2 ได้ ในช่วงเวลานั้น
 การที่ใช้ก�าลังอัดของคอนกรีตที่ต�่าขนาดนั้น แม้ว่าไม่มีผลในเรื่อง 
การก่อสร้างหรอืการรบัก�าลงัของอาคารบ้านเรอืน แต่มผีลต่อเรือ่งความ 
ทนทานและอายุการใช้งานของคอนกรีตอย่างมาก เพราะคอนกรีตที่มี 
ก�าลังต�า่มรีพูรุนสูงท�าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่มอียูใ่นอากาศ (แม้ว่า 
มีปริมาณไม่สูงมากคือประมาณร้อยละ 0.03-0.04) สามารถแทรกซึม
เข้าไปท�าปฏิกิริยากับผลผลิตของปูนซีเมนต์ ท�าให้ความเป็นด่างใน
คอนกรีตต�า่ลง ฟิล์มทีเ่คลอืบผวิหน้าของเหลก็เสริมในคอนกรีตถกูท�าลาย 
ท�าให้เหล็กเป็นสนิม เกิดการขยายตัว และท�าให้คอนกรีตแตกออกตาม

รูปที่ 2 คอนกรีตสมัยใหม่ที่ก่อสร้างในน�้าทะเลต้องมีวัสดุปอซโซลานใน
ส่วนผสมเสมอ

รูปที่ 3 เสาติดพื้นดินมักเสียหายจากเหล็กเป็นสนิมได้ง่าย เมื่อใช้งาน 
ไปประมาณ 40-50 ปี
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การใช้เถ้าถ่านหินที่มีสมบัติตาม มอก. 2135 [3] หรือ ASTM C 618 [4] 
และใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณท่ีเหมาะสม คือไม่น้อย 
หรือมากเกินไป สามารถยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตอย่างชัดเจน  
การทดสอบโดยใช้เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะแทนท่ีปูนซีเมนต์ร้อยละ 35 
โดยน�้าหนักวัสดุประสาน แช่ในน�้าทะเลบริเวณอ่าวไทยเป็นเวลา 10 ปี 
พบว่ามีความทนทานมากกว่าคอนกรีตที่ไม่ใช้เถ้าถ่านหินอย่างมาก โดย
คอนกรีตที่ไม่มีเถ้าถ่านหินที่ใช้อัตราส่วนน�้าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.55 
ระยะหุ้มเหล็ก 5 ซม. มีสนิมเกิดขึ้นมาก ขณะที่คอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหิน
แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 35 โดยน�้าหนักวัสดุประสานมีก�าลังอัดน้อยกว่า
ก็จริงแต่เหล็กเสริมเป็นสนิมน้อยกว่ามาก แสดงให้เห็นว่าการใช้วัสด ุ
ปอซโซลานมส่ีวนช่วยในเรือ่งการแทรกซมึของคลอไรด์ได้ด ี[5] นอกจากน้ี  
ยงัพบว่าเถ้าถ่านหนิซึง่เป็นวสัดปุอซโซลานช่วยให้คอนกรตีมอีตัราการซมึ 
ของน�้าผ่านคอนกรีตช้ากว่าคอนกรีตท่ีไม่ใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสม เมื่อ
คอนกรีตทั้ง 2 ชนิด มีก�าลังอัดเท่ากัน [6]
 วศิวกรโยธาหลายคนรงัเกยีจการใช้วสัดปุอซโซลานแทนทีปู่นซเีมนต์
ในส่วนผสมคอนกรีต เพราะราคาของวัสดุปอซโซลาน เช่น เถ้าถ่านหิน 
มีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์มาก จึงรู้สึกเหมือนว่าเป็นการน�าของราคาถูก
มาใช้แทนที่ของราคาแพงท�าให้ได้คุณภาพของคอนกรีตที่ต�่าด้วย ซึ่งไม่
จริงและเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การที่เถ้าถ่านหินมีราคาถูกกว่า
ปูนซีเมนต์เพราะเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหิน ท�าให้ต้นทุนการ
ผลิตราคาต�่ากว่าปูนซีเมนต์มาก และการใช้เถ้าถ่านหินที่มีคุณภาพดี 
(ต้องเป็นเถ้าถ่านหนิทีม่คีณุภาพด)ี แทนทีป่นูซเีมนต์ในปรมิาณทีไ่ม่มาก 
จนเกินไป (โดยทั่วไปมักไม่เกินร้อยละ 30 โดยน�้าหนักของวัสดุประสาน) 
ท�าให้คอนกรีตมีคุณภาพดีขึ้นและราคาต�่าลง  
 ความหนาของระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก การก่อสร้างบ้านพักอาศัย 
โดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้น การป้องกันการเกิดสนิมของ

แนวยาวของเหล็กเสริม ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า “การเกิดคาร์บอเนชั่น
ในคอนกรีต” 
 ตารางที ่1 แสดงระยะการเกิดคาร์บอเนชัน่ของคอนกรีตทีอ่ยู่ภายนอก
อาคารที่มีก�าลังอัดต่างๆ ในกรณีที่ใช้ก�าลังอัด 200 กก./ซม.2 พบว่า 
ใช้งานอาคารไปประมาณ 30 ปี มักพบว่าเสาแตกร้าว หรือดูไม่แข็งแรง
ต้องท�าการซ่อมแซม เพราะถ้าเสามีขนาด 15x15x15 ซม.3 เมื่อใช้งานไป 
30 ปี เกิดคาร์บอเนชั่นข้างละประมาณ 4.5 ซม. เหลือเนื้อคอนกรีตที่ไม่
เกดิคาร์บอเนชัน่ราว 10x10x10 ซม.3 แต่หากก่อสร้างอาคารดงักล่าวด้วย 
ก�าลังอัดของคอนกรีต 800 กก./ซม.2 พบว่าเกิดคาร์บอเนชั่นเพียง 2 มม.  
เท่านั้น 

ตารางที่ 1
การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตที่อยู่ภายนอกอาคาร [2]

 ส่วนผสมของคอนกรตีท่ีผสมวสัดุปอซโซลานพบว่า สามารถช่วยเพิม่
ความทนทานและยดือายกุารใช้งานของคอนกรตีเสริมเหลก็ได้ด ีงานวจิยั
และงานก่อสร้างจรงิจ�านวนมากทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า  

ก�าลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน 
(กก/ซม2)

200
400
600
800

ความลึกของคาร์บอเนชั่น
ที่เวลา 30 ปี (มม)

45
17
5
2

รูปที่ 4 โครงสร้างในทะเลมักเสียหายง่าย แม้ว่าใช้งานเพียงไม่กี่ปี
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เหล็กเสริมเป็นสิ่งส�าคัญ และความหนาของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริมคือ 
วัสดุที่ปกป้องเหล็กเสริมให้เป็นสนิมช้าลง ถ้าระยะคอนกรีตที่ใช้หุ้มเหล็ก 
หนาขึน้  สารเคมหีรือก๊าซต้องใช้เวลานานขึน้ในการแทรกซมึเข้าถึงเนือ้เหลก็ 
นานข้ึน หากสารละลายต่างๆ เช่น คลอไรด์ แทรกซึมเข้าไปถึงเหล็ก 
เมื่อใด กระบวนการเกิดสนิมของเหล็กจะเริ่มต้นขึ้น หลายท่านอาจคิดว่า 
ถ้าจะป้องกันเหล็กเป็นสนิม ควรให้มีระยะหุ ้มเหล็กหนามากๆ เช่น  
20-30 ซม. จะได้ไม่เป็นสนิมน่าจะดี แต่ความจริงแล้ว การก�าหนดให้
ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กหนามากๆ เป็นสิ่งไม่ดี เพราะหากความหนา 
ของคอนกรีตหุ้มเหล็กมากเกินไป ไม่มีเหล็กในการยึดเกาะ คอนกรีต
บริเวณนั้นมักแตกร้าวเนื่องจากการยืด-หดตัวได้ง่าย ดังนั้น ระยะหุ้ม
คอนกรีตหุ้มเหล็กจึงไม่ควรหนามากเกินไป โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 10 ซม.

 สภาพแวดล้อมท่ีอาคารตั้งอยู่ หากอาคารตั้งอยู่ใกล้น�้าทะเลหรือ 
น�้ากร่อยหรือมีสารละลายซัลเฟตอยู่สูง มีแนวโน้มว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก
มักเสียหายจากการกัดกร่อนของสารเคมีเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะพาน
ทางเดนิคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีต่ัง้อยูร่มิอ่าวไทย จงัหวดัชลบรุ ีตามรปูที ่5 
มีความเสียหายจากการกัดกร่อนของน�้าทะเลสูงมาก ทั้งจากสารละลาย
คลอไรด์ที่ท�าให้เหล็กเป็นสนิมจากสารละลายซัลเฟตที่ท�าให้คอนกรีต
เปื่อยยุ่ย และจากคลื่นและน�้าทะเลที่กระแทกเสียดสีคอนกรีตเสริมเหล็ก
อยู่ตลอดเวลา 

รูปที่ 5 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการกัดกร่อนสูง สังเกตว่าเสามี
รอยร้าวตามแนวเหล็กยืน ส่วนคานมีรอยร้าวตามแนวเสริมเหล็กเช่นกัน 
เนือ่งจากเหลก็เป็นสนมิ สนมิเหล็กขยายตวัเกดิแรงเบ่ง ท�าให้เป็นแรงดงึ 
ในคอนกรีต และคอนกรีตแตกตามรอยสนิมเหล็ก นอกจากนี้ ผิวหน้า
คอนกรีตยังมีรอยสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสีของคลื่นและวัตถุที่ลอย
ตามน�้าทะเล

 หากต้องการให้โครงสร้างริมทะเลหรือที่ตั้งอยู่ในทะเลมีอายุการ 
ใช้งานที่นานขึ้นกว่านี้ ต้องออกแบบให้คอนกรีตมีก�าลังสูงมาก มีวัสดุ 
ปอซโซลาน เช่น เถ้าถ่านหนิอย่างน้อยร้อยละ 30 มรีะยะคอนกรตีหุม้เหลก็ 
ที่หนาสัก 10 ซม. ซึ่งท�าให้อายุการใช้งานนานขึ้น แต่คงไม่ถึง 500 ปี  
เพราะเหล็กคงเป็นสนิมก่อนและท�าให้สะพานเสียหายเช่นกัน แต่ถ้า
ต้องการให้ใช้งานได้นานๆ ต้องท�าเป็นคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก คือ 

ท�าเป็นคอนกรีตล้วน (ไม่มีเหล็กในคอนกรีต) วางอยู่ในน�้าทะเล ซึ่งเมื่อ 
ไม่เสริมเหลก็ ย่อมไม่มเีหลก็ให้เป็นสนมิ แต่ต้องออกแบบสะพานคอนกรีต 
(ไม่เสริมเหล็ก) ไม่ให้รับแรงดัดหรือรับแรงดัดน้อยมาก เพราะเมื่อไม่มี 
เหล็กเสริม การรับแรงดึงและแรงดัดของคอนกรีตจะต�่ามาก

 1. การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะ
เสาตอม่อและเสาชัน้ล่างหรอืคานทีต้่องสมัผสักบัดนิ หรอืตากแดดตากฝน  
ให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติอีก 5-10 ซม. หมายความว่า หากออกแบบแล้ว  
พบว่าต้องการเสาขนาด 20x20 ซม.2 ก็เพิ่มเป็น 25x25 ซม.2 หรือ  
30x30 ซม.2 แทน เพราะที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 5-10 ซม. ไม่ได้เพิ่มขึ้น 
มาเพื่อรับน�้าหนักบรรทุกจรและน�้าหนักบรรทุกคงที่ แต่เพิ่มขนาดเสา 
ให้ใหญ่ขึ้นมา เพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนจากก๊าซหรือสารเคมีต่างๆ 
ที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม
 การเพิ่มขนาดเสาตอม่อหรือเสาหรือคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่าง  
(ซึ่งมักสัมผัสดิน หรือน�้าใต้ดิน) ท�าให้ค่าก่อสร้างและน�้าหนักบรรทุกคงที่ 
เพ่ิมข้ึน ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มข้ึน แต่ขอเรียนให้ทราบว่า 
เพิม่ขึน้ไม่มาก โดยทัว่ไปมกัไม่เกนิร้อยละ 5 ของค่าก่อสร้างอาคารท้ังหมด  
ซึ่งน่าจะคุ้มค่ามากเพราะอายุการใช้งานจะยาวนานขึ้นมาก
 2. ก�าลังอัดของคอนกรีต ในการออกแบบค่าก�าลังอัดของคอนกรีต
ส�าหรับบ้านพักอาศัย มักระบุก�าลังอัดที่อายุ 28 วันประมาณ 180-240 
กก./ซม.2 ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานได้ 50-80 ปี แต่ถ้าต้องการให้อยู่ได้  
500 ปี ต้องใช้ก�าลังอัดของคอนกรีตเท่ากับ 350-400 กก./ซม.2 ในข้อนี้ 
หมายความว่า ก�าลังอัดท่ีใช้ก่อสร้างในเสาตอม่อและเสาหรือคาน 
ชัน้ล่างต้องมค่ีาสงูกว่าทีอ่อกแบบไว้ อาจใช้เฉพาะเสาตอม่อและเสาชัน้ล่าง 
เท่านั้น ส่วนคานและเสาชั้นอื่นๆ อาจไม่จ�าเป็น เพราะมีความเสียหาย
เนื่องจากการกัดกร่อนต�่า แต่ถ้าใช้ทั้งหมดย่อมท�าให้ความคงทนของ
อาคารเพิ่มขึ้นแน่นอนอีกหลายสิบหรือร้อยปี
 3. ใช้วสัดปุอซโซลาน แทนทีปู่นซเีมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรตี 
ในที่นี้แนะน�าให้ใช้เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะที่มีคุณภาพชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2  
ตาม มอก. 2135 [3] หรือตาม ASTM C 618 [4] แทนที่ปูนซีเมนต์ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยน�้าหนักวัสดุประสาน เพื่อลดค่าการซึมของน�้า
ผ่านคอนกรีต ลดการแทรกซึมของสารละลายคลอไรด์ และการกัดกร่อน
เนื่องจากสารละลายซัลเฟต
 4. ใช้ระยะคอนกรตีท่ีหุ้มเหล็กอย่างเหมาะสม มาตรฐานการออกแบบ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก�าลัง [7] ก�าหนดให้ใช้ระยะคอนกรีต 
หุม้เหลก็ทีบ่รเิวณคอนกรตีเสริมเหลก็หล่อติดดินหรือสมัผสัดนิอย่างน้อย  
7.5 ซม. ซึ่งในที่นี้มักได้แก่ เสาตอม่อ เสาชั้นล่าง คานคอดิน หรือ 
คานช้ันล่าง หากเห็นว่ายังน้อยไปอาจเพิ่มเป็น 10 ซม. เพื่อชะลอเวลา 
การแทรกซึมและการกัดกร่อนให้ใช้เวลานานขึ้น

ส�าหรบับทสรปุ หากต้องการสร้างบ้านทีมี่อายใุช้งาน 500 ปี โดยที่
ความเสียหายของบ้านเกิดจากคอนกรีตและเหล็กเสริมเป็นหลัก  
(บ้านส่วนใหญ่ทีส่ร้างด้วยคอนกรตีเสริมเหลก็ในปัจจบุนัมกัเสยีหาย 
ในกรณีนี้เป็นส่วนใหญ่) ความเสียหายไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว  
หรือสึนามิ ไม่ได้ตั้งอยู่ในหรือใกล้ทะเล ต้องท�าอย่างไรบ้าง ผมมี 
แนวคิดและข้อแนะน�าดังนี้ครับ
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แหล่งอ้างอิง:
1. คณุพทัธ อาจองค์ และสุรพล อนวชัพงศ์พนัธ์ รวมกฎหมายการควบคมุอาคาร เล่ม 1, คณะอนกุรรมการสาขากฎหมาย คณะกรรมการสาขาวศิวกรรม 
 โยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2538, 461 หน้า
2. Parrott, L.T., A Review of Carbonation in Reinforced Concrete, Cement and Concrete Association, United Kingdom, 1987.
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2135-2545, เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต, ส�านักมาตรฐานอุตสาหกรรม, กระทรวง 
 อุตสาหกรรม, 2546, 10 หน้า
4. American Society for Testing and Materials, ASTM C618-00: Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or CalcinedNatural  
 Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, Annual Book of ASTM Standards, 2001, Vol. 04.02, Philadelphia, 310-313.
5. Cheewaket T., Jaturapitakkulc.,Chalee W., Concrete durability presented by acceptable chloride level and chloride diffusion  
 coefficient in concrete: 10-year results in marine site, Materials and Structures,  2014, Vol. 47, 1501-1511.
6. Homwuttiwong S., Jaturapitakkul C., Chindaprasirt P., Permeability and abrasion resistance of concretes containing high volume fine  
 ash and palm oil fuel ash, Computers and Concrete, 2012, Vol. 10 No. 4, 349-360. 
7. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา, มาตรฐานส�าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก�าลัง, มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38, วิศวกรรมสถาน 
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พิมพ์ครั้งที่ 1, พ.ศ. 2538

 มขี้อสังเกตเพิ่มเติมวา่ ในการหลอ่เสา
ตอม่อ เสาชั้นล่าง หรือคานคอดินที่สัมผัส
กบัดนิ  มกัพบว่าระยะคอนกรตีทีหุ่ม้เหลก็ที่
ความหนา 1 ซม.แรก มักใช้ไม่ได้ เนื่องจาก
สมัผสักบัดนิเมือ่คอนกรตีมอีายนุ้อย ความ
แข็งแรงต�่า ดังนั้นการใช้ระยะหุ้มคอนกรีต
ที่ 10 ซม. จึงดีกว่าที่จะก�าหนดใช้ 7.5 ซม. 
ซึ่งเป็นระยะต�่าสุดที่ก�าหนดโดยมาตรฐาน 
ว.ส.ท. 1008 [7]
 5. เม่ือเทคอนกรีตเข้าแบบหล่อต้อง
มีการกระทุ้งคอนกรีตให้แน่นอย่างเต็มที่ 
บ่มคอนกรีตทันทีที่สามารถบ่มได้ ท�าการ
บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้
คอนกรีตมีก�าลังเพิ่มสูงข้ึนได้อย่างเต็มที่ 
การบ่มคอนกรตียิง่นาน ยิง่ท�าให้ก�าลงัของ
คอนกรีตมีค่าสูงขึ้น
 6. หลีกเลี่ยงหรือขจัดหรือลดสภาวะท่ี
ท�าให้คอนกรีตเสียหายอย่างรวดเร็ว เช่น 
การสัมผัสกับน�้ากร่อย น�้าทะเล สารละลาย
กรด สารละลายซัลเฟต การกระแทกของ 
คลื่น และอื่นๆ เพื่อลดหรือชะลอการ
กัดกร่อนให้เกิดขึ้นน้อยหรือช้าที่สุด

 บทความน้ีเป็นความเห็นและแนวคิด
ของผม ซึง่อาจมผีูรู้เ้รือ่งเกีย่วกบัคอนกรตี
โต้แย้งในบางประเด็น ซึ่งผมขอเรียนให้
ทราบว่าเป็นแนวคิดของผมเท่าน้ัน และ
เป็นแนวคิดที่ผมใช้ในการด�าเนินงาน 
เพือ่ปลกูบ้านของผมเอง ส่วนผูอ่้านท่านใด 
สนใจจะน�าข้อแนะน�าหรือแนวคิดข้อใด 
ข้อหน่ึงหรือหลายๆ ข้อไปประยุกต์ใช้งาน  
ผมเชื่อว่าจะท�าให้บ้านพักอาศัยมีอายุ 
การใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่า 
จะต้องเพิ่มเงินค่าก่อสร้างบ้าง แต่น่าจะ
คุ้มค่าแน่นอนครับ รปูที ่6 สภาพของบ้านพกัอาศยัเมือ่ใช้งานไปหลายปีจะดทูรดุโทรมมาก หากใช้คอนกรีตก�าลงัค่อนข้างต�า่
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tEAM WoRK : ลงพื้นที่
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

บุกอาณาจักรสวนน�้าเมืองขอนแก่น 
DiNO WATER PARk ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

จากเถ้าแก่โรงสีข้าว ก้าวสู่ความส�าเร็จในธุรกิจค้าส่ง
เส้ือผ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชื่อ 
ตลาดประตูน�้าขอนแก่น มาวันนี้คุณชวลิต ประตูน�้า
ขอนแก่น ประธานกรรมการ บริษัท ประตูน�้าขอนแก่น 
จ�ากัด ยังคงเดินหน้าสร้างความสุขให้กับคนขอนแก่น 
อีกครั้งด้วยการยกทะเลมาไว้ที่ภาคอีสาน ทุ่มงบประมาณ

หนึ่งพันล้านบาทเพื่อเนรมิตพื้นที่ 40 ไร่ ด้านหลังของตลาดให้กลายเป็นสวนน�้าที่มีเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
อย่าง Dino Water Park ที่มาในรูปแบบ “Splash Adventure” และที่นี่ก�าลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
จังหวัดขอนแก่นที่ไม่เพียงรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่จะหลั่งไหลเข้ามาเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการในปลายปีนี้ 
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 เราจะมาพดูคยุถงึทีม่าทีไ่ปกว่าจะมาเป็นอาณาจกัรสวนน�า้ศนูย์กลาง
การพักผ่อนของครอบครัว และครั้งนี้เป็นอีกความภาคภูมิใจของ CPAC 
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกให้กับ
คนขอนแก่น

จุดเริ่มต้นของ Dino Water Park
ก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรสวนน�้า Dino Water Park ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้  
คุณชวลิตเล่าให้ฟังว่าต้องท�าการบ้านและรวบรวมข้อมูลอยู่ 2 ปี และ
ท�าการส�ารวจความต้องการของคนขอนแก่นว่าอยากได้อะไร ซึง่ส่วนใหญ่
ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับโปรเจ็กต์นี้
 “ภาคอีสานของเรามอีากาศร้อนมาก คนทีม่าเทีย่วภาคอสีานส่วนใหญ่
จะไปเทีย่วตามวดัวาอาราม หรอืไม่กไ็ปเทีย่วตามภูเขา แต่ถ้าอยากเล่นน�า้ 
ก็จะไปเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งผมว่ามันไกลและไม่สะดวก จึงมีความคิดว่า 
เราอยากจะสร้างสวนน�้า man make ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์ เราจึงอยาก
ยกทะเลมาไว้ที่นี่ เป็นทะเลของคนขอนแก่นและภาคอีสาน ซ่ึงผมหา 
ข้อมูลประมาณ 2 ปี และจ้างบริษัท ไบรท์สกาย เพื่อไปท�าโพลส�ารวจว่า
คนขอนแก่น คนภาคอีสานชอบอะไร ก็ได้ผลตอบรับที่ดีมาก
 “ส่วนที่มาของชื่อ Dino Water Park คือจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัด
ไดโนเสาร์ ซึ่งได้ขุดพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวแรกที่เจอที่ภูเวียงเป็น
สายพันธุ์คอยาวโดยตั้งชื่อว่า สิรินธรเน (ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน) เพื่อ
ถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท�าให้เราย่ิงภาคภูมิใจจึงอยากจะชูความเป็นไดโนเสาร์ขึ้นมาเพื่อเป็น
ตัวแทนของจังหวัด จึงตั้งชื่อว่า Dino Water Park”

พิถีพิถันทุกรายละเอียด
Dino Water Park เปิดให้บริการต้ังแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และ
ถึงแม้จะเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเพียง 30% แต่ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากคนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง 
นักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ยิ่งช่วง
เวลาแดดร่มลมตกหลายครอบครัวต่างพาลูกจูงหลานมาสนุกกับการ 
เล่นน�้าและเคร่ืองเล่นกันอย่างเนืองแน่น ซ่ึงเครื่องเล่นทุกชิ้นในสวนน�้า
แห่งนี้ได้รับการเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน โดยน�าเข้าและติดตั้งจากบริษัท
ชั้นน�าของประเทศตุรกีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพื่อมอบความสนุกและ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกคน
 “เครือ่งเล่นของเราทกุชิน้น�าเข้ามาจากบรษิทั โพลนิ ประเทศตรุก ีเป็น
บริษัทที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก  แต่ก่อนที่เราจะท�าก็ได้ลงพื้นที่เพื่อมา
เป็น site reference ก่อนว่าบริษัทที่ดูแลเครื่องเล่นแห่งน้ีได้รับความ 
ไว้วางใจในมาตรฐานจากทีไ่หนบ้าง กม็ท่ีี Santorini หวัหนิ และ Cartoon  
Network พัทยา ซ่ึงสวนน�้าสองแห่งนี้เลือกบริษัท โพลิิิน เข้ามาดูแล 
โปรดักชั่นท้ังหมด ยิ่งท�าให้เราม่ันใจว่าทุกอย่างได้มาตรฐาน ไม่มี 
อุบัติเหตุแน่นอน นอกจากเครื่องเล่นแล้วเรายังพิถีพิถันในรายละเอียด 
เช่น ทรายเราก็น�ามาจากจังหวัดระยอง ที่หาดทรายแก้ว ร่มก็ส�าหรับ
ชายหาดโดยเฉพาะ ห่วงยางเล่นน�้าก็น�าเข้ามาจากอเมริกา ส่วนน�้าที่เรา
ใช้ก็เป็นน�้าประปาทั้งหมด
 “หรืออย่างสไลเดอร์ Windigo ของเราเล่นพร้อมกันได้ 6 คน ม ี
ความสูง 18 เมตร ที่อื่นจะอยู่ที่ 16 เมตร ของเราใหญ่ที่สุดของโลก ความ
หนาของสระน�้าเราก็เพิ่มความหนาเป็น 2 ชั้น (30 เซนติเมตร) หนากว่า 
สระน�้าทั่วไป และอีกหนึ่งความพิเศษของสวนน�้า Dino Water Park คือ
เรามเีวทกีลางน�า้ส�าหรบัจดัอเีว้นท์ แต่ทีอ่ืน่ไม่ม ีซึง่ผมได้แนวคดิน้ีมาจาก 
ตอนที่เดินทางไปดูงานที่สวนน�้าฉางหลง เมืองกวางโจว ประเทศจีน  
แต่ที่นั่นไม่มีหลังคา เรามีหลังคาและแสงสีเสียงพร้อม โดยได้แนวคิด 
มาจากลาสเวกัส ประเทศอเมริกา  
 “หลายคนถามว่าท�าไมไม่ให้พร้อม 100% แล้วค่อยเปิด แต่ความจริง
คือเรารอไม่ได้ เพราะเราล่าช้ามา 2 ปีแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินทุนจะสร้าง  
แต่เพราะบรษิทัของเราได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) ซึง่ผมท�าเรือ่งขอ
ไปเป็นปีเพิง่จะได้รบัการอนมุตัเิมือ่เดอืนตลุาคม 2557 พอผ่านเรยีบร้อย
จงึด�าเนนิการเอาเคร่ืองเล่นเข้ามา และเปิดให้บริการบรเิวณสวนน�า้พร้อม
สไลเดอร์ใหญ่สองเซ็ตนี้ก่อน เพราะหลายคนเรียกร้องมาเยอะ แต่จะเปิด
เตม็รปูแบบในวนัที ่25 พฤศจกิายนนี ้รับรองว่าอลงัการงานสร้างแน่นอน 
เพราะของเราใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซ่ึงถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กับขอนแก่น คนในพื้นที่ได้มีงานท�า มีรายได้ ยิ่งปลายปีเราจะเปิด  
AEC จะมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านเรามาท่องเที่ยว อย่างตอนน้ีก็มี 
นักท่องเที่ยวจากประเทศลาวเข้ามา จะมีเงินหมุนเวียนทั้งที่ขอนแก่น 
และภาคอีสานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”
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คุณภาพและบรกิารของ CPAC คอืสิง่ที ่Dino Water Park เลอืก
“สวนน�้าของเราเลือกใช้คอนกรีตของ CPAC ทั้งหมด เพราะเราเชื่อมั่นใน
คุณภาพ ทั้งตัวฐานที่เป็นโครงสร้างของเครื่องเล่นสไลเดอร์ Wave Pool 
ขนาด 6,000 ตารางเมตร เราใช้ Waterproof Concrete ท�าให้หมดปัญหา 
เรือ่งการรัว่ซึม รวมแล้วท่ีเทไปทัง้หมดประมาณ 10,000 ควิ ผมใช้บรกิาร 
CPAC มานาน เรือ่งการบรกิาร CPAC ดแูลเป็นอย่างด ีให้ค�าปรึกษาตลอด  
นัดหมายตรงเวลา อย่างส่วนที่เป็นอควา ทาวเวอร์ CPAC มาเทให้เรา 
1,400 คิว เสร็จภายใน 1 วัน ถ้าเป็นเจ้าอื่นคงท�าไม่ได้ หรือต่อให้เรา 
สั่งของจากร้านที่เป็นดิลเลอร์ CPAC ก็มีทีมงานมาดูแลตลอดท�าให้ผม
ประทับใจ ทุกวันนี้ไม่มีอะไรต้องปรับปรุง เพราะดีทุกอย่างแล้ว”

ความสุขและความปลอดภัย...คือหัวใจในการบริหารงาน
“เรายึดหลักว่าทุกคนต้องมีความสุข ทุกคนต้องปลอดภัย ลูกค้าทุกคนท่ี
เข้ามาต้องมีรอยยิ้มที่แจ่มใส ร่าเริง และมีความปลอดภัยกลับบ้าน ซึ่งเรา
เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ ส�าหรับเด็กเล็กเราจะเตรียมเสื้อชูชีพและห่วงยาง
ไว้ให้บริการ มีเจ้าหน้าที่ (Lifeguards) ดูแลทุกจุด ผู้ปกครองจึงมั่นใจ 
ในความปลอดภัยของบุตรหลานได้ 100% 
 “ค่าบริการตอนนีอ้ยูท่ี่ 300 บาท เล่นได้ทัง้วนัจนถงึสามทุม่ และพเิศษ
ช่วงห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเราคิดค่าบริการเพียง 100 บาท เพื่อผู้ปกครอง
จะได้พาลูกหลานมาเล่นน�้าหลังเลิกเรียน และในปี 2561 เราจะน�าบริษัท 
ไดโนพาร์ค จ�ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะอยากให้ 
คนขอนแก่นทุกคนได้เป็นเจ้าของ ส่วนในอนาคตผมก็มีโปรเจ็กต์ที่จะไป
เปิดสวนน�้าแบบนี้ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานอย่างนครราชสีมาด้วย”

เม่ือพดูถงึสวนน�า้ อกีหนึง่หวัใจหลกัทีจ่ะมาช่วยเพิม่อรรถรส 
ความสนุกมากยิ่งข้ึน นั่นก็คือคลื่นเทียม ต้องบอกว่าท่ีน่ี 
มีสระคลื่นเทียม (Wave Pool) ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน  
ซึง่แน่นอนว่า Dino Water Park ได้เลอืกทมีงานมอือาชพี 
ที่การันตีด้วยผลงานคุณภาพอย่างสวนน�้า Cartoon  
Network พัทยา คุณหนึ่ง-ปิติภัทร ส่งศรี Project 
Manager ให้มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการพร้อม 
ทีมงาน Director of Dream Team

“ท�างานในสิ่งที่เราชอบ เราจะรู้สึกมีความสุขในการท�างาน 
ถ้าคุณไม่ชอบแล้วคุณไปท�า มันจะรู้สึกอึดอัด ท�าในสิ่งที่ตน
ถนัดแล้วจะได้ดี”

 “พอผมรู้ว่าที่ขอนแก่นจะมีโปรเจ็กต์สร้างสวนน�้าผมก็ตอบตกลง 
รบัท�าทนัท ีเพราะอยากกลบัมาท�างานให้ทีบ้่านของเราเอง และขอนแก่น
ก็อยู่ใกล้กับอุดรธานีบ้านเกิดของผมด้วย อีกอย่างคือท่ีอีสานยังไม่มี 
สวนน�้าที่เป็นมาตรฐานยุโรป ส่วนใหญ่ผมจะท�างานที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
เป็นหลัก ซึ่งก่อนหน้านี้ผมและทีมงานเคยท�าให้ที่ Cartoon Network 
เรยีกว่าท�างานเข้าขากนัได้ดเีพราะเป็นมอือาชพีกนัทัง้หมด ไม่ต้องลองผดิ 
ลองถูก อาจจะมีคุยรายละเอียดเล็กๆ น้อยกับบริษัทที่เป็นคอนซัลต์  
เรียกว่าน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก Cartoon Network มาใช้
กับงานจริงที่นี่
 “ส�าหรับความพิเศษที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับจากสวนน�้า Dino 
Water Park คอืเรามีเครือ่งเล่นทีน่�าเข้าจาก บรษัิท โพลนิ เป็นมาตรฐาน
ยุโรปทั้งหมด เช่น เมจิก โคน (เป็นเครื่องวงกลมคนนั่งอยู่ในท่อแล้วไหล
ลงมาแบบไวกิ้ง) อควา ทาวเวอร์ เป็นเครื่องเล่นส�าหรับเด็ก 206 ชนิด 
มาอยู่รวมกันในทาวเวอร์เดียว ขนาดจะเท่ากับท่ี Cartoon Network  
สระน�้าเรามี Duo Wave เป็นตัวแรกในประเทศไทย สามารถปรับคลื่น
ทั้งสองข้างให้แรง-อ่อนสลับกันได้ และปรับได้ถึง 9 โปรแกรม เรียกว่า
ทุกอย่าง High Spec 
 “ส่วนการร่วมงานกับ CPAC เป็นไปได้ด้วยดี อย่างช่วงที่ผมต้องไป
ตรวจงานที่ต่างประเทศ CPAC (โดยคุณธวัชชัย เหนือกาฬสินธ์ุ) ดูแล 
ให้ผมทุกอย่าง 
 “หลักในการท�างานคอื คดิเหมอืนเจ้าของ เหมอืนเราเป็นเจ้าของงาน
เอง มันจะท�าให้เรามีความสุขในการท�างาน การวางแผนก็เป็นสิ่งส�าคัญ 
งานจะเร็วขึ้นอยู่ที่การวางแผนในวันนี้ จะมาแก้ปัญหาหน้างานตลอดก็
ไม่ใช่ สิง่ส�าคญัอกีหนึง่คอืทมีงานมศีกัยภาพ เพราะเรามเีป้าหมายเดยีวกนั
อยูแ่ล้ว ซึง่ผมจะท�าเส้ือพเิศษขึน้มาเพือ่มอบให้กบัวศิวกรชาวต่างชาต ิโดย
ใช้ค�าว่า Director of Dream Team หรือผูส้ร้างความฝัน แทนค�าขอบคณุ
ที่ช่วยกันท�างานจนส�าเร็จเปิดทันช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา
 “ผมว่าสวนน�้า Dino Water Park มีเสน่ห์ในตัวมันเอง ตอนนี้การรัน
งานอาจจะแค่ 30% แต่ถ้าเต็มรูปแบบเมื่อไหร่จะเป็นสวนน�้าที่พิเศษสุด
และดีท่ีสุดส�าหรับครอบครัว สวนน�้าต่างจากห้างสรรพสินค้าตรงที่ที่นี ่
จะให้ความประทับใจ เสียงกร๊ีด รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของผู้เล่นนั้นคือ
ความภูมิใจของทีมงาน”
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kEy suCCEss : สูตรส�าเร็จ
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

ไขปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าว
จากหัวมุมเสาและผนัง

หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอกับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าว ถึงแม้จะเป็นรอยแตกร้าวไม่มากนักแต่ก็ท�าให้พื้นที่นั้น 
ไม่น่าดู โดยเฉพาะรอยแตกร้าวจากหัวมุมเสาและผนังที่ถือว่าเป็นรอยแตกที่ควรแก้ไขและเพิ่มความใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้น  
ซึ่งหวังว่าผู้อ่านจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นในการท�างานพื้นคอนกรีตหลังจากได้อ่านบทความนี้ไม่มากก็น้อย
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ปัญหาการแตกร้าว
ท่านอาจเคยพบเห็นรอยแตกร้าวของพ้ืนที่ ที่วิ่งออกมาจากหัวมุมของเสาหรือผนังก�าแพง (รูปที่ 1) หรือเป็นรอยแตกร้าวท่ีวิ่งออกมาจากมุมพ้ืน
คอนกรตีท่ีอยูติ่ดกันจากการแบ่งเท (รปูท่ี 2) มาบ้างแล้ว ซึง่ไม่ว่ารอยแตกร้าวจะเกดิจากการก่อสร้างพ้ืนใหม่ หรอืเกดิจากการเททบัหน้าพืน้เดมิกต็าม   
หลายท่านอาจสงสัยว่า... เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น แล้วจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวในลักษณะนี้อย่างไรบ้าง

รูปที่ 1 รอยร้าวที่แตกจากหัวมุมเสา หรือผนังก�าแพง รูปที่ 2 รอยร้าวที่แตกจากหัวมุมพื้นที่อยู่ติดกัน

 การแตกร้าวจากหัวมุมของเสาหรือผนังก�าแพงนี้ มีสาเหตุมาจากการหดตัวตามธรรมชาติของวัสดุคอนกรีต และด้วยรูปร่างที่เป็นทรงลิ่ม  
(wedge) ทีก่่อขึน้โดยเสาหรอืก�าแพงแทงเข้าไปในพืน้คอนกรีต ท�าให้เกดิมมุท่ีน้อยกว่า 180 องศา (มมุเช่นนีม้ช่ืีอเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาองักฤษ
ว่า Re-entrant Corner)  ซึ่งเมื่อประกอบกันแล้วท�าให้เกิดการแตกร้าวในพื้นคอนกรีตที่วิ่งออกจากหัวมุมได้โดยง่าย เหมือนกับรูปทรงของลิ่มที่เป็น 
คมขวาน ซึ่งสามารถใช้ผ่าเนื้อไม้ได้ง่ายขึ้นในการผ่าฟืน ในท�านองเดียวกันกับ re-entrant corner ที่ใช้ผ่าเนื้อคอนกรีตได้ง่ายขึ้น เพียงแต่แรง 
ที่ใช้ลงขวานนั้นไม่มี แต่เกิดจากแรงดึงในเนื้อคอนกรีตที่มีอยู่จากการหดตัวของวัสดุนั่นเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงเค้นดึงสูง (high tensile stress)  
เห็นได้ชัดจากการวิเคราะห์ด้วย Finite Element ที่แสดงด้วยสีแดง (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 ภาพการวิเคราะห์แรงเค้นดึงด้วย Finite Element
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 ปกติแล้วนั้น re-entrant corner จะเกิดข้ึนจากฐานรองเสาที่อยู่ตามแนวรอบอาคารบริเวณด้านใน ซึ่งอาจเป็นฐานรองรับเสาจริงที่แบกรับ 
น�า้หนกัหรอือาจเป็นเสาปลอม ซึง่อาจบางกว่าทีม่ไีว้เพือ่ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม (pilaster) หรอืเกดิจากช่องเปิดในพืน้ (opening) ขนาดใหญ่ 
เนื่องจากมีช่องทางบันได (stairway) ปล่องลิฟต์ (lift core) หรือทางรถขึ้น-ลง (ramp) ซึ่งมักไม่เกิดการแตกร้าวในลักษณะนี้ เน่ืองจากมีการ 
เสริมเหล็กเพิ่มเป็นพิเศษที่เรียกว่า stressing reinforcement โดยเฉพาะช่องทางบันไดและปล่องลิฟต์ซ่ึงเป็นผนัง มีการยึดร้ังสูง จึงมีเหล็กเสริม
พิเศษที่พื้นในบริเวณรอบผนังเหล่านี้

การป้องกันรอยแตกร้าว
วิธีป้องกันการแตกร้าวของพื้นในลักษณะนี้มีหลายวิธี และขึ้นอยู่กับชนิดของพื้น หากพื้นคอนกรีตเป็นระบบพื้นวางบนดิน (slab-on-ground) และ 
พืน้เททบัหน้าคอนกรตีเดมิ (overlay) ควรใช้การวางต�าแหน่งของรอยต่อประเภท contraction โดยการตัดรอยต่อหลังจากคอนกรตีเซต็ตวั (saw-cut)  
(รูปที่ 4) หรือการใช้รอยต่อประเภท pre-formed ซึ่งติดตั้งก่อนเทคอนกรีตก็ได้ ซึ่งการวางต�าแหน่งรอยต่อนั้นมีหลักการง่ายๆ คือ ต้องการก�าจัด
มุมเหล่านี้ หรือลดจ�านวนให้เหลือน้อยที่สุด 

รูปที่ 4 การท�ารอยต่อประเภท contraction ภายหลังการเทคอนกรีต 
(สมมุติให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเสา pilaster)

 หรืออาจใช้รอยต่ออิสระ (Isolation Joint) เพื่อไม่ให้เกิดการยึดรั้งจากเสาหรือก�าแพง โดยการติดตั้งโฟมรอบเสาหรือก�าแพง (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 การท�ารอยต่อประเภท isolation ก่อนการเทคอนกรีต
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 หากพื้นเป็นระบบลอย (suspended slab) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพื้นโครงสร้าง (structural slab) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นสองทาง (2-way slab) 
ไม่ว่าจะวางบนคานหรือบนหัวเข็ม ซึ่งไม่มีรอยต่อนอกจากรอยต่อท่ีเกิดจากการแบ่งเท (construction joint) ควรป้องกันด้วยเหล็กเสริมพิเศษ 
ที่เรียกกันว่า re-entrant reinforcement ซึ่งเสริมในต�าแหน่งที่ต้ังฉากกับเส้นสมมุติที่ลากออกจากมุมที่จุดกึ่งกลางองศาของมุม ซ่ึงรอยร้าว 
มักจะวิ่งออกมาจากมุมตามต�าแหน่งของเส้นสมมุตินี้ (รูปที่ 6) โดยใช้เหล็กข้ออ้อยเบอร์ 12 (DB12) หรือ 16 จ�านวน 4-6 เส้น ตามต�าแหน่งสีเขียว 
ซึ่งตั้งฉากกับเส้นสมมุติท่ีลากออกจากมุมที่จุดกึ่งกลางองศาของมุมที่ระยะห่าง 1 นิ้ว โดยชั้นบนให้มีระยะหุ้มที่ 1 นิ้ว และชั้นล่างที่ 2 นิ้ว โดยมี 
ความยาว 1-2 เมตร

 รอยร้าวเล็กๆ อาจจะน�ามาซึ่งรอยแตกแยกที่ยาวขึ้นหากไม่ป้องกันแก้ไข จึงหวังว่าเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านผู้อ่านได้รับจากบทความนี้จะได้
ถูกน�าไปเผยแพร่ต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาแตกร้าวในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการก่อสร้างในประเทศไทยของเราต่อไป

รูปที่ 6 การเสริมเหล็กพิเศษในพื้นโครงสร้างเพื่อป้องกันการแตกร้าวจากมุม 
(บริเวณมุมจะแตกร้าวหากไม่มีการเสริมเหล็กพิเศษ การเสริมเหล็กพิเศษจะช่วยลดโอกาสที่จะแตกร้าว 

หรือท�าให้รอยร้าวมีความกว้างน้อยลงและสั้นขึ้น)
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อ้างอิง:
Don’t Let a Reentrant Corner Crack Ruin your Image โดย Peter Craig จาก Concrete Construction วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2009

การแตกร้าวจากบริเวณหัวมุมของเสา
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aRouND ThE WoRLD : ก้าวทันโลก

ThE LONGEST RAiLWAyTUNNEL 
iN ThE WORLD
นวัตกรรมการขุดอุโมงค์ผ่านเทือกเขาแอลป์
ที่ยาวสุดของโลก

เรื่อง | กองบรรณาธิการ

Gotthard Base Tunnel อุโมงค์รถไฟใต้เทือกเขาแอลป์ท่ีมีความ
ยาวถึง 57 กิโลเมตร กลายเป็นอุโมงค์ทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก 
ท�าลายสถิติอุโมงค์เซย์กันแห่งญี่ปุ่นซ่ึงเคยสร้างสถิติความยาวไว้ 53 
กิโลเมตร ซึ่งอุโมงค์อัศจรรย์ที่สุดของโลกแห่งใหม่นี้ยังสามารถเป็น
เส้นทางที่ท�าความเร็วได้เหนือเคร่ืองบิน 

Gotthard Base Tunnel อุโมงค์กอตทาร์ด
ศิลปะชิ้นเอกของการสร้างอุโมงค์กอตทาร์ดผ่าน 
เทือกเขามหึมาแห่งสวิสเซอร์แลนด์ จะเป็นการเชื่อมจุด 
คมนาคมแห่งใหม่ระหว่างยุโรปเหนือและตะวันออก
เฉียงใต้ และยังช่วยแก้ปัญหาการจราจรและลดปัญหา
มลพิษ โดยใช้เงินลงทุนไป 9.74 พันล้านฟรังก์สวิส 
(1.025 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)
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วิวัฒนาการอุโมงค์ที่ส�าคัญของโลก 
การสร้างอโุมงค์ใต้ดนิทีแ่สนมหศัจรรย์และท้าทายนีไ้ด้น�าเทคนคิ “เปลอืกหุม้
อุโมงค์” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “หนอนเรือ” และพัฒนาต่อจากนวัตกรรม
ที่เคยสร้างไว้ จนได้ก้าวไปสู่สิ่งที่เป็นที่สุดของโลก
THAMES TUNNEL: 370 m / BOX TUNNEL: 2,940 m
MERSEY TUNNEL: 3,920 m / SIMPLON TUNNEL: 19,800 m
CHANNEL TUNNEL: 50,600 m / GOTTHARD BASE UNNEL: 57,000 m

สุดยอดนวัตกรรมใต้เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก  
อุโมงค์ที่ใช้เวลาเดินทางผ่านเพียง 45 วินาที แต่ใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 
10 ปี ด้วยคนงาน 2 กะ มากกว่า 2,000 คน เพื่อท�าการขุดเจาะเอาหิน 
ออกมามากกว่า 20 ล้านตัน 
 การขดุเจาะท�าด้วยเครือ่งจกัรขนาดใหญ่ทีย่าวเท่ากบั 4 สนามฟตุบอล ซึง่
ถ้าไม่มีนวัตกรรมเครื่องเจาะนี้จะต้องใช้เวลาขุดอุโมงค์นานถึง 30 ปี 
 หัวตัดเจาะขนาดหน้ากว้าง 9.5 เมตร ขยายออกได้อีกเกือบ 10 เมตร 
สามารถเจาะทะลุหินได้มากกว่าวันละ 40 เมตร โดยหัวเจาะเครื่องจักรจะต้อง
เปลีย่นจานตดัทกุวนั และทีส่�าคญัมนัสามารถบดย่อยหนิออกมาจากภเูขาได้ถงึ 
6,000 ตนั/วนั ซึง่วสัดเุกอืบ 1 ใน 4 จะน�าไปรไีซเคลิ แล้วน�ากลบัเข้ามาใช้ใหม่
ในรูปของคอนกรีต 

 อโุมงค์ทีข่ดุเจาะเสรจ็แล้ว จะท�าการฉดีคอนกรตีพเิศษทีเ่รยีกว่า ชอ็ตกรตี  
ที่แข็งตัวอย่างรวดเร็ว เข้าไปยังผนังรอบอุโมงค์ทันทีที่ขุดเจาะเสร็จ โดย 
ช็อตกรีตจะก่อตัวเป็นท่อแข็งเพิ่มความแข็งแรงรอบๆ อุโมงค์ คอยเป็น 
เกราะป้องกนัและท�าหน้าทีห่ยดุการพงัของอโุมงค์ และเม่ือเจาะผ่านแท่นหินท่ี
เปราะบางมาก วศิกวรจะท�าการฉดีคอนกรตีเข้าไปยงัช้ันหินเพือ่ให้ชัน้หนิอ่อน
นั้นแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนจะท�าการขุดเจาะต่อไป
 นอกจากนี้ คอนกรีตยังถูกน�ามาใช้งานต่างๆ ภายในอุโมงค์ เช่น การฉีด
คอนกรีตลงพื้นที่ขุดเจาะเสร็จแล้วเพื่อเตรียมรางรถไฟ

บริเวณด้านหน้าของใบตัดที่ขุดหินจะผันหินลงไปในเคร่ืองเพื่อน�าออกไปสู่
การรีไซเคิล แล้วน�ากลับเข้ามาเป็นซีเมนต์ฉีดเข้าไปที่ตาข่ายรอบอุโมงค์ทันที 

การเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่การต่อสู้กับภูเขาไม่ให้ถล่ม แต่เป็นการเคลื่อนที่ไปกับธรรมชาติ

ปรับรูปแบบโครงสร้างให้เข้ากับลักษณะของพื้นที่
การเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่การต่อสู้กับภูเขาไม่ให้ถล่ม แต่เป็นการ
เคล่ือนท่ีไปกับธรรมชาติ ซึ่งการท�างานท่ีต้องพบเจอกับอุปสรรค 
ใต้เทอืกเขานบัเป็นส่ิงทีท้่าทาย โดยเฉพาะในบรเิวณพ้ืนท่ีชัน้หินอ่อน  
จะถูกหินและดินบีบอัดทับลงมา วิศวกรจึงต้องใช้เหล็กกล้าโค้ง
ชนิดแข็งแรงพิเศษขนาดสั้นจ�านวนมากมาต่อเข้ากัน โดยให้แต่ละ
ส่วนคาบเกี่ยวกับส่วนอ่ืนๆ แล้วจึงท�าการผูกมัดให้เข้ากันด้วยที่คีบ
เหล็กกล้า หากถูกแรงบีบอัดลงมาจะท�าให้เหล็กโค้งเล่ือนไปยังอีก
อนัหนึง่ได้ แรงเสยีดทานระหว่างส่วนโค้งกจ็ะแขง็แรงขึน้ และท�าให้
เหล็กทีผ่กูลอ็กเข้าด้วยกนั และหากภเูขายบุลงมาเหลก็โค้งกจ็ะปลอด
ภยัจากซ็อตกรตีได้อกีชัน้หนึง่ แต่หากใช้เหลก็โค้งทีท่�าจากคานเหลก็
ยาว แรงดันของหุบเขาจะบีบอัดจนพังทลายได้

 อุโมงค์ความเร็วสูงของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกอตทาร์ด  
สามารถทะลุผ่านไปได้ด้วยความเร็วสูง 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เป็นเส้นทางลัดแห่งใหม่ที่จะมาเปลี่ยนระบบการเดินทางที่ช่วยให้
ย่นระยะทางได้ 40 กิโลเมตร ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบวก
กับความฉลาดทางวิศกรรมที่ท�าส�าเร็จแล้วนี้พร้อมให้บริการความ
รวดเร็วเต็มรูปแบบในปี 2017
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CoNCRETE FoCus : ตรงประเด็น
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

เมื่อไรควรเจาะคอนกรีตเพื่อตรวจสอบก�าลังอัด
และจะท�าการวิเคราะห์ผลทดสอบอย่างไร

 เม่ือเกิดความสงสัยในก�าลังอัด 
ของคอนกรีตในตัวโครงสร ้าง  
ไม ่ว ่ าจะมาจากสาเหตุของผล 
ทดสอบก้อนคอนกรีตตวัอย่างให้ค่า 
ต�่า การเกิดรอยร้าวในโครงสร้าง  
หรือต้องการความแข็งแรงของ
โครงสร้างเก่า เราจะท�าการตรวจ
สอบความแข็งแรงของคอนกรีตนี้
อย่างไร
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วิธีตรวจสอบคอนกรีตในโครงสร้าง
การท�าการตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีตในโครงสร้าง เพื่อให้
ม่ันใจได้ว่าเป็นไปตามทีว่ศิวกรโครงสร้างก�าหนด หรอืใช้ในการออกแบบ 
ซ่ึงหากท�าตามขั้นตอนทางวิศวกรรม ควรเลือกวิธีที่ไม่ท�าลายโครงสร้าง
ก่อน เช่น

วิธีทดสอบแบบไม่ท�าลาย 
 • การตรวจสอบด้วยวิธีวัดความต้านทานการเจาะ (Penetration 
Resistance Test) ตามมาตรฐาน ASTMC 803
 • วิธีการสะท้อน (Rebound Test) ตามมาตรฐาน ASTMC805 
 • วธีิหาความเร็วของคลืน่ โดยการยิงคลืน่ความถ่ีใต้เสยีง (Ultrasonic 
Pulse Velocity Test) ตามมาตรฐาน ASTMC597 

 เมื่อทดสอบโดยวิธีไม่ท�าลายแล้วได้ผลทดสอบที่ต�่ากว่าเกณฑ์ จึงใช้
วิธีทดสอบแบบท�าลาย เช่น 

วิธีทดสอบแบบท�าลาย
 • วิธีดึงให้หลุด (Pullout Test) ตามมาตรฐาน ASTMC900 
 • วิธีเจาะหรือตัดคอนกรีตและน�าไปทดสอบ (Drilled Cores and 
Sawed Beams) ตามมาตรฐาน ASTMC42 ซึ่งใช้หาได้ทั้งค่าก�าลังอัด 
(Compressive Strength ตามมาตรฐาน ASTMC39) 
 • ก�าลังดึงแบบผ่ากลางในแนวราบ (Splitting Tensile Strength 
ตามมาตรฐาน ASTMC496) 
 • ค่าแรงดดั (Flexural Strength ตามมาตรฐาน ASTMC78) และเมือ่
ผลทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์จึงใช้วธิทีดสอบโดยแบกน�า้หนกั (Load Tests of 
Concrete Structures) ตามมาตรฐาน ACI 437.1R-07 ซึ่งเมื่อไม่ผ่าน
เกณฑ์จึงเข้าสูก่ระบวนการอืน่ต่อไป โดยควรข้ึนอยูก่บัดลุยพนิจิของวศิวกร
โครงสร้าง ว่าจะเสริมก�าลัง หรือรื้อ และสร้างใหม่

 ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างก�าลังอัดของก้อนคอนกรีตตัวอย่างและ
ก้อนคอนกรีตจากโครงสร้างที่ได้มาจากการเจาะ (Core Sample) นั้น  
โดยปกตก้ิอน Core จะมกี�าลงัอดัเฉลีย่ทีน้่อยกว่า ยกเว้นกรณทีีเ่ทคอนกรีต
บนพื้นรองที่ดูดซับน�้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้คอนกรีตบริเวณข้างบนมีปริมาณ
น�้าลดลง และการเทคอนกรีตในฐานรากขนาดใหญ่ซึ่งมีความร้อนสูง ซึ่ง
ใน 2 กรณีนี้ อาจท�าให้ก�าลังอัดของก้อน Core สูงกว่า
  การที่ก้อน Core ให้ค่าก�าลังอัดที่ต�่ากว่านี้เป็นเรื่องที่วิศวกรยอมรับ  
จึงได้ก�าหนดไว้ใน ACI 318 ว่าด้วยการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ เพราะคอนกรีตในโครงสร้างผ่านกระบวนการต่างๆ ต้ังแต่การ
ขนถ่าย การเท การจี้เขย่า ซึ่งยังมีอีกหลายปัจจัย

ปัจจัยที่ส่งผลให้ก�าลังอัดต�่า 
 1. สภาพแวดล้อม เนือ่งจากคอนกรีตในโครงสร้างขาดการบ่ม 
หรอืมกีารบ่มทีด้่อยกว่าคอนกรตีตวัอย่างทีถ่กูบ่มอย่างสมบรูณ์ตาม
มาตรฐานเป็นเวลาเกอืบ 1 เดอืน ก้อน Core จงึให้ก�าลงัอดัทีต่�า่กว่า
 2. เหลก็เสรมิแนวขวาง บางครัง้การเจาะไม่สามารถหลีกเล่ียง
ต�าแหน่งทีม่เีหล็กเสรมิได้ หากก้อน Core มเีหลก็เสรมิในแนวนอน
กจ็ะส่งผลในก�าลงัอดัลดลง 5-15 คอืจะยิง่ลดลงมาก เมือ่คอนกรตี
มีก�าลังอัดสูงมาก
 3. แนวของการเจาะ ควรเจาะในแนวดิ่ง คือแนวที่คอนกรีต
ถูกจี้เขย่า การเจาะในแนวนอนไม่สามารถให้ค่าก�าลังอัดที่แม่นย�า
ได้ เพราะจะท�าให้ซกีหนึง่ของก้อน Core มีสดัส่วนของหนิมากกว่า
อีกซีกหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ก�าลังอัดน้อยกว่าค่าที่ควรจะได้
 4. ขนาดของมวลรวมหยาบ (หนิ) เมือ่ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
ของก้อน Core น้อยกว่า 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของหนิ
ขนาดใหญ่ที่สุด สามารถส่งผลให้ก�าลังอัดลดลงได้ถึงร้อยละ 10
 5. สัดส่วนระหว่างความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางของก้อน 
Core หากไม่เท่ากับ 2 ก็จะท�าให้ก�าลังอัดลดลง (แต่ต้องไม่มาก 
กว่า 2 เพราะจะท�าให้ก�าลังอัดลดลงอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้)  
แต่ต้องไม่ต�่ากว่า 0.95 
 6. อายคุอนกรตี โครงสร้างทีม่อีายกุว่า 1 เดอืน อาจมกี�าลังอัด
เพิ่มขึ้น จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีต และ
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศโดยรอบ การทดสอบก้อน Core ที่อายุ
มากกว่า 28 วัน จึงไม่สามารถคาดการณ์ถึงก�าลังอัดได้
 7. กระบวนการเจาะ เนือ่งจากเครือ่งเจาะใช้ความเรว็สงูและมี
ความสั่นสะเทือนมาก จึงท�าให้คอนกรีตในก้อน Core เสียหายได้ 
จึงอาจส่งผลให้ก�าลังอัดลดลง

แหล่งอ้างอิง:
1. CIP 10 – Strength of In-Place Concrete, National Ready Mixed  
 Concrete Association (NRMCA) ปี ค.ศ. 2000
2. CIP 35 – Testing Compressive Strength of Concrete, NRMCA  
 ปี ค.ศ. 2003
3. Core Sampling and Testing of Concrete, The Constructor 
 ปี ค.ศ. 2012
4. ASTM C823-00 Standard Practice for Examination and Sampling  
 of Hardened Concrete in Constructions, American Standards  
 of Testing and Materials Constructor ปี ค.ศ. 2000

 เพราะปัจจัยข้างต้นนี้เอง ACI 318 จึงได้ก�าหนดให้ก้อน Core ผ่าน
เกณฑ์เม่ือมค่ีาเฉล่ียเท่ากบัหรอืสงูกว่าร้อยละ 85 ของก�าลงัอัดรับรอง (f’c) 
หรือในกรณีนี้คือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 85 ของก�าลังอัดที่วิศวกรโครงสร้าง 
ใช้ในการออกแบบ แต่ต้องไม่มีก้อน Core ใด (ที่มีสภาพสมบูรณ์) มีค่า
ก�าลังอัดต�่ากว่าร้อยละ 75 ของ f’c
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ZooM iN : ส่องเลนส์รอบโลก 

ThE OCEAN SPiRAL
เกลียวมหาสมุทรทรงกลมบนเกาะโตเกียว

ที่อยู่อาศัยใต้มหาสมุทรแห่งโลกในอนาคต
โอเชียน สไปรัล (Ocean Spiral) เกลียวมหาสมุทรโมเดลต้นแบบเมืองใต้น�้าที่จะก่อสร้าง
ในอนาคตอันใกล้นี้ มีแนวคิดโครงการมาจากปัญหาน�้าแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว 
ท�าให้ระดับน�้าทะเลหนุนขึ้นสูงเนื่องจากภาวะโลกร้อน จนมีผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัย  
โดยเฉพาะประเทศทีเ่ป็นเกาะเลก็ๆ อย่างญีปุ่น่ ซึง่หากโครงการนีส้ร้างแล้วเสร็จ กจ็ะสามารถ
รองรับผู้อยู่อาศัยได้ถึง 5,000 คน แบ่งเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร 4,000 คน และนักท่องเที่ยว 
1,000 คน และโครงการเมืองใต้น�้าแห่งแรกของโลกนี้ก็จะถูกขนานนามให้เป็น “อาณาจักร
แอตแลนติสยุคอนาคต” 

“The Ocean Spiral”
ลักษณะของ The Ocean Spiral ถูกออกแบบเป็นโดมทรงกลมอยู่ใต้น�้า โดยมีบางส่วน 
โผล่พ้นผิวน�้าทะเลเพื่อรับกับธรรมชาติและแสงแดด ความพิเศษของโดมยังสามารถลด 
ระดับลงมาอยู่ใต้คลื่นทะเลได้หากมีสภาพอากาศแปรปรวน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติ โดย
โครงสร้างของโดมทั้งหมดท�าจากเรซิน และผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติขนาดใหญ่ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบต่อเข้ากัน 

หลังจากพัฒนาร่างแบบนานกว่า 2 ปี บริษัท “ชิมิสึคอร์ปอเรชั่น” 
(Shimizu Corporation) บริษัทก่อสร้างชั้นน�าในญี่ปุ่นได้โชว์แนวคิด
เมืองลอยน�้าเป็นแห่งแรกของโลก

เรื่อง | กองบรรณาธิการ
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 ลักษณะโครงสร้างของ The Ocean Spiral 
ประกอบด้วยพื้นที่หลักเป็นโดมทรงกลมขนาดใหญ่ 
เรียกว่า Blue Garden มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ยาว 500 เมตร โดยพื้นที่ด้านนอกส่วนใหญ่จะจมอยู่ 
ใต้น�้า ยกเว้นส่วนด้านบนสุดที่จะอยู่เหนือน�้าส�าหรับ
เป็นทางเข้าหลัก ตรงกลางของโดมจะเป็นส่วนของ
โครงสร้างรูปเกลียวขนาดยักษ์ลึกลงไปใต้น�้า 4 
กิโลเมตร มีทางเดินเกลียวเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร 
เชื่อมต่อกับส่วน Earth Factory ที่คอยผลิตพลังงาน
ออกมาในรปูมเีทนจากคาร์บอนไดออกไซด์ โดยอาศยั
จุลชพีใต้ทะเลและยงัอาศยัความแตกต่างของอณุหภมูิ
น�้าทะเลในแต่ละระดับเพื่อผลิตพลังงาน
 โดมลอยน�้ามีพื้นที่ภายในทั้งหมด 75 ชั้น แบ่งเป็น

 อาณาจักรที่อยู่อาศัยภายใน “เกลียว
มหาสมทุร” คาดว่าจะสามารถลอยโดดเด่น 
อยู ่เหนือผิวน�้าและผุดลงใต้น�้าทะเลได้
อย่างน่าทึ่งในราวปี 2030 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างราว 26,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือ 832,000 ล้านบาท ด้วยระยะ
เวลาสร้าง 15 ปี (สร้างเสร็จราวปี 2030) 
และจะใช้เวลาตกแต่งภายในส่วนอื่นๆ อีก
ประมาณ 5 ปี 

 ญี่ปุ่นเป็นเกาะที่มีพื้นที่อยู่อาศัยอย่าง
จ�ากัด ในขณะท่ีพื้นที่น�้าใต้ทะเลนั้นมีอยู่
มหาศาล ลูกบอลโปร่งแสงขนาดยักษ์ จึง
เป็นแนวคิดใหม่ส�าหรับรองรับประชากร
ในประเทศ และยังจะเป็นผลงานล�้าค่าท่ี
จะกระตุ้นให้ผู้คนบนโลกได้คิดนวัตกรรม
การก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยแนวใหม่ทีป่ลอดภยั 
และยงัคงใช้พลงังานสะอาดจากธรรมชาติ
มาใช้ได้อย่างจริงจังต่อไปในอนาคต

โปรเจ็กต์สร้างอาณาจักรแอตแลนติสแห่งอนาคตนี้ มีความลึกถึง 2.8 ไมล์ (ประมาณ 4.5 
กิโลเมตร) มีการออกแบบให้สามารถผลิตน�้าจืดส�าหรับผู้อยู่อาศัยได้โดยวิธีแยกเกลือออก
จากน�้าทะเล

โรงพยาบาล ท่ีพกัอาศยั ศนูย์การค้า และพ้ืนท่ีส�าหรบัการวจิยั ซ่ึงจะเป็นท้ังสถานวีจิยัทีม่กีาร
ขุดเหมืองใต้ทะเล และขุดหาทรัพยากรสินแร่หายากใต้ท้องทะเล โดยระบบขนส่งจะวางเป็น
แนวนอนใต้ก้นทะเลส่งขึ้นไปตามชั้นเกลียวคลื่น รวมทั้งการสร้างแหล่งพลังงานป้อนเข้าสู่
เมืองที่อยู่เหนือน�้า โดยใช้หลักการสร้างพลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิในน�้าทะเล 
 นอกจากนี้ ยังมีแผนควบคุมปริมาณประชากรของจุลินทรีย์บ�าบัดน�้าเสีย เพ่ือใช้แปลง 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลังงานก๊าซมีเทน รวมทั้งมีกระบวนการผลิตน�้าจืดโดยใช้
ความดันไฮดรอลิกและสร้างฟาร์มปลารอบๆ โครงสร้าง 

The Ocean Spiral แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 
 เพื่ออยู่อาศัย ย่านธุรกิจการค้าพาณิชย์และโรงแรม โดยเสาเกลียวหมุนขนาดใหญ่ 
จะเชื่อมต่อกันกับแหล่งที่พักอาศัยอื่นภายในโดมจนถึงชั้นใต้น�้าทะเล
ส่วนที่ 2 
 เป็นเสารูปทรงเกลียว เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานหลักของเมือง สามารถ
สร้างพลังงานไว้ใช้ในรูปแบบของโรงงานผลิตก๊าซมีเทน โดยมีกระบวนการเปลี่ยนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซมเีทน รวมถงึการแปลงพลงังาน โดยเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ
ของมหาสมุทรเพื่อแปลงเป็นพลังงานสะอาดอีกทีหนึ่ง
ส่วนที่ 3 
 เป็นส่วนโรงงาน และท่าเทียบเรือด�าน�้า 
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FuNCTioN uNLiMiT : คอนกรีตไร้ขีดจ�ากัด 
เรื่อง | กองบรรณาธิการ

  เวลาต่อจากนี้ ซีแพคจึงอยากน�าเสนอแง่มุมในการเข้าไปพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ก�าลังเป็นที่น่าจับตามองอย่าง
ประเทศเมยีนมาร์ ซึง่เป็นประเทศทีม่กีารพฒันาแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างทีก่�าลังมกีารขยายตวัอย่างมาก ทัง้ในส่วนสาธารณปูโภค 
ได้แก่ ถนนหนทางที่มีการก่อสร้างด่านชายแดนระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพิ่มเติมในหลายๆ จุด และการตัดถนนขนาดใหญ่ เพื่อให้การเดินทาง 
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และในส่วนของการค้าท่ีพักอาศัยท่ีมีการขยายตัวอย่างมาก เห็นได้จากอาคารสูงที่เริ่ม
ก่อสร้างแล้วหลายอาคารในเมืองย่างกุ้ง เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งการก่อสร้างยังมีการออกแบบเป็นระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่

ซีแพค พร้อมให้บริการ
ระบบพื้น POST-TENSiON แล้ววันนี้ 
ที่ประเทศเมียนมาร์
นับวันเวลาอีกไม่ถึงครึ่งปีก็จะเข้าสู่
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) แล้ว

Mingalardon Batching Plant, Yangon



27

โครงการอาคารสูงในประเทศเมียนมาร์
หากลองย้อนไปในปี พ.ศ. 2550 ซีแพค ได้เริ่ม
เข้าไปมีส่วนในการก่อสร้างอาคารสูงที่ส�าคัญ
ของเมียนมาร์มาแล้ว นั่นคือ Mindama Condo-
minium Building A, B, C ซึ่งเป็นอาคารชุดพัก
อาศัยความสูง 12 ชั้น พื้นที่กว่า 12,000 ตร.ม. 
ต่ออาคาร ด้วยระบบพื้น CPAC Post-Tension 
ซึ่งนับเป็นการน�าระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง 
ภายหลัง (Post-Tension) เข้าไปใช้ในประเทศ 
เมียนมาร์เป็นโครงการแรกๆ มาจนถึงปัจจุบัน  
เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิม่ความรวดเรว็ในการ 
ก่อสร้าง รวมถึงท�าให้สามารถออกแบบช่วงเสา 
ยาวกว่า 10 เมตร ได้โดยไม่ต้องใช้คานลึก 
ในการรับน�้าหนัก ซีแพค โดย Myanmar CPAC 
Service Co., Ltd. ซ่ึงด�าเนินธุรกิจจ�าหน่าย
คอนกรีตผสมเสร็จในประเทศเมียนมาร์มา 
นานกว่า 20 ปี มีความมั่นใจที่จะน�าระบบพื้น 
Post-Tension ร่วมกับคอนกรีตสูตรพิเศษที่
ให้ก�าลังอัดเร็ว สามารถดึงลวดได้ภายใน 3 วัน 
เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับงานก่อสร้าง
อาคารสูงในประเทศเมยีนมาร์ ตัง้แต่ต้นปี 2558  

ที่ผ่านมา โดยทีมงานที่มีมาตรฐานเดียวกันกับ CPAC Post-Tension ในประเทศไทย  
 โดยทางซแีพค ประเทศไทย ได้เข้าไปให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ระบบพ้ืน Post-Tension ส�าหรับ
อาคารสูงให้กับหน่วยงานวิศวกรรมของประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ ปี 2557 ทั้งหน่วยงาน Myanmar 
Engineering Society (MES) ที่เมืองย่างกุ้ง และในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้จัดบรรยายความรู้ 
ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงโดยเฉพาะ คือ หน่วยงาน CQHP: 
The Committee for Quality Control of High-rise Building Projects Construction รวมถึง 
หน่วยงาน MES สาขามัณฑะเลย์ ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of  

การบรรยายความรู้ที่ MES เมืองย่างกุ้ง

Construction) ของ ประเทศพม่าที่ให้ความ
สนใจเข้าฟังการบรรยายแล้ว ยังมีวิศวกร
สถาปนิกจากบริษัทออกแบบและรับเหมา
ก่อสร้างช้ันน�าของประเทศพม่าให้ความสนใจ
เข้ารับฟังจ�านวนมาก

ผู้รับเหมายังคงให้ความไว้วางใจ ซีแพค
จากต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซีแพค ได้รับความ 
ไว้วางใจจากผู ้รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 
เมียนมาร์ เลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension  
แล้วถึง 4 โครงการ ในเมืองย่างกุ ้ง ได้แก่  
Service Apartment & Diagnosis Centre  
ความสูงกว่า 40 ชั้น, Yawmingyi Apartment,  
Budget Hotel และ Mindama Condo Building D  
รวมพืน้ทีพ้ื่น Post-Tension กว่า 40,000 ตร.ม. 
และยังมีโครงการท่ีอยู่ในข้ันตอนการออกแบบ
อีกหลายโครงการ
 ซีแพค โดย Myanmar CPAC Service 
Co., Ltd. พร้อมแล้ว ท่ีจะให้บริการระบบพ้ืน 
Post-Tension ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งขณะนี้ 
พร้อมบริการแล้วที่เมืองย่างกุ้ง โดยในอนาคต
จะมีการขยายพื้นที่ให้บริการไปยังเมืองอื่นๆ  
ในประเทศเมียนมาร์ต่อไป

โครงการ Budget Condo

โครงการ Hotel & Diagnosis Center

หากท่านสนใจใช้ระบบพื้น CPAC 
Post-Tension ในประเทศเมียนมาร์
สามารถติดต่อได้ที่ Mr.Phone Myint  
โทร. +95-9-7302-7698
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aDMiNisTRATE : ชั่วโมงก่อสร้าง 
เรื่อง | ดร.สุทธิ ภาษีผล

ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) อาจ
กล่าวได้ส้ันๆ ว่า หมายถึง ประสิทธิภาพการ
ท�างานของคนงาน ที่สามารถท�างานได้คุ้มค่า
กับเวลาและได้งานถูกต้อง ซึ่งสามารถวัดและ
ค�านวณได้ง่ายๆ โดยการเก็บข้อมูล Input เทียบ
กับ Output (ค่าผลิตภาพแรงงาน = Input/
Output บางต�าราอาจใช้เป็น Output/Input  
ก็มี) โดย Input คือจ�านวนเวลาการท�างานของ
คนงาน (หรือกลุ่มคนงาน) ที่โครงการต้องจ่าย
ค่าแรง ซึ่งโดยท่ัวไปจะหมายถึง Man-hour 
หรือ Man-day ส่วน Output คือปริมาณงาน 
ที่แล้วเสร็จ อันเน่ืองมาจากการท�างานของ
แรงงานนัน้ ซึง่มหีน่วยแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
งาน เช่น จ�านวนต้น (ของเสาเข็ม) ที่แล้วเสร็จ 
พื้นที่ที่ทาสีแล้วเสร็จ ปริมาตรคอนกรีตที่เทแล้ว
เสร็จในงานหนึ่งๆ เป็นต้น
 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ค่าใช้จ่ายทางตรง 
โครงการ (Project Direct Cost) 
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 
วัสดุ เครื่องจักร และแรงงาน ซึ่ง
หากพจิารณาเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่าย 
แรงงาน ผู ้จัดการโครงการ หรือ
วศิวกรโครงการควรจะเข้าใจถงึปัจจยั
ทีม่ผีลต่อผลติภาพ (Productivity)  
แรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลด
ต้นทุนโครงการได้ในที่สุด

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อ PRODUCTiviTy 
(ผลิตภาพ) ในงานก่อสร้าง
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 ดังนั้น การมีผลิตภาพแรงงานที่ดีจึงหมายถึงการ
ท�างานที่ใช้ Input จ�านวนน้อยๆ และได้ Output จ�านวน
มาก โดยที่งานต้องถูกต้องได้คุณภาพ จากการศึกษา
พบว่า โดยเฉลี่ยคนงานที่หน่วยงานก่อสร้างจะมีเวลา 
สูญเปล่าเกือบ 30% ซึ่งเสียไปกับการรอคอยต่างๆ การ
แก้งานผิด การหาวัสดุอุปกรณ์ การนั่งคุย หรือนั่งพัก
 เนื่องจากลักษณะการท�างานก่อสร้างต่างจากการ
ท�างานในอตุสาหกรรมการผลติ มกีารท�างานทีไ่ม่ซ�า้กนั
ในแต่ละโครงการ งานจ�านวนไม่น้อยมคีวามสลบัซับซ้อน 
ต้องอาศัยฝีมือและอยู่กลางแจ้ง จึงอาจมีผลท�าให้ผลิต
ภาพแรงงานต�่า บทความนี้จะขอเสนอสาเหตุส�าคัญที่ 
ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

Input คือจ�านวนเวลาการท�างานของคนงานทีโ่ครงการต้องจ่ายค่าแรง
Output คือปริมาณงานที่แล้วเสร็จจากการท�างานของแรงงาน

สาเหตุที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน
 1. ความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์จ�าเป็นต้องใช้ที่หน้างาน นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานมากสุด เพราะเกิดความสูญเปล่า
อันเน่ืองมาจากการรอคอยของคนงาน โดยไม่เพียงแต่ท�าให้ได้ผลงานน้อยเท่านั้น บางครั้งอาจถึงกับไม่ได้งานเลย โดยเฉพาะการขาดวัสดุ
ส�าคัญ เช่น เหล็กเส้น คอนกรีตส�าเร็จ หรือปูนซีเมนต์ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นผลจากการขาดการวางแผนหรือประสานงานที่ดี แล้วท�าให้ท้ายสุด 
คนงานว่างงานโดยปรยิาย ในขณะทีโ่ครงการยงัคงต้องจ่ายค่าแรงคนงานอยู ่เหตกุารณ์แบบนี ้สามารถป้องกนัได้ เพยีงแต่ผูจ้ดัการโครงการ
หรือผู้รับผิดชอบจ�าเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าให้มั่นใจถึงความพร้อมของทรัพยากรที่ต้องใช้ในหน้างาน
 2. การดูแลควบคุมงานที่ดีของหัวหน้างาน เช่น การประชุมแจ้งแผนงานให้กับคนงานรวมถึงเป้าหมายที่ต้องแล้วเสร็จตามก�าหนดใน 
แต่ละวัน ซึ่งจะท�าให้คนงานทราบปริมาณงานที่จะต้องแล้วเสร็จ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยังต้อง
ครอบคลุมถึงเทคนิคข้อควรระวังในขั้นตอนการท�างานที่ส�าคัญ และส่ือสารให้คนงานรับทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดของงาน
ในภายหลัง
 3. ทักษะ ความสามารถของคนงาน ประเด็นนี้ หัวหน้างานจ�าเป็นต้องทราบว่างานที่มอบหมายให้กับคนงานท�านั้น เหมาะสมกับความ
สามารถหรือไม่ มิฉะนั้น นอกจากงานจะล่าช้าแล้วยังอาจเสียหาย ไม่ได้คุณภาพ เป็นเหตุให้ต้องท�าใหม่อีก ซ่ึงจะเสียท้ังค่าแรงและค่าวัสดุ 
ซ�้าอีก ดังนั้น การวางแผนเตรียมคนงานให้พร้อมและการฝึกอบรมทักษะคนงานจึงมีความส�าคัญมาก
 4. การบริหารจัดการโครงการของผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการ ข้อนี้ครอบคลุมถึง การวางผัง (Layout) โครงการ การก�าหนด
พืน้ท่ีและวธิกีารเกบ็วสัดใุห้เป็นระเบยีบ เพือ่การเบกิจ่ายทีง่่าย รวดเรว็และถูกต้อง ไม่ต้องเสยีเวลาหานาน โดยเฉพาะในหน่วยงานก่อสร้างทีม่ี
พื้นที่จ�ากัดยิ่งต้องจัดให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนระยะสั้น (Short interval planning) ประมาณ 3-5 วันล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม 
เช่น ตรวจสอบแบบให้ถูกต้อง ก็ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้เกิดผลิตภาพแรงงานที่ดีในหน่วยงานได้

 ทัง้ 4 ปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้น นบัเป็นสาเหตหุลกัทีท่�าให้เกดิความสูญเปล่าของเวลาคนงานในล�าดบัต้นๆ อย่างไรกต็าม ยงัมปัีจจยัทีค่วบคมุ 
ไม่ได้อื่นๆ ที่ส่งผลให้ผลิตภาพของแรงงานลดลงด้วย เช่น หากคนงานขาดแรงจูงใจในการท�างานหรือมีปัญหาส่วนตัว ก็จะท�าให้การท�างาน
เรื่อยเฉื่อย ไม่กระตือรือร้น ท�าให้ไม่ได้ปริมาณงานเสร็จเท่าที่ควรในเวลาหนึ่งๆ หรือในสภาพอากาศที่ฝนตกหนักจนท�าให้ไม่สามารถท�างาน
ได้ แต่ทางโครงการยังคงต้องมีการนับช่ัวโมงการท�างานของคนงาน และมีการจ่ายค่าแรงจริงอยู่ โดยไม่เกิด Output เลย ซึ่งก็จะถือว่า 
เป็นช่วงที่ผลิตภาพแรงงานต�่ามาก

 กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานโครงการมีหลายประการ แต่ที่ส�าคัญมากคือ การวางแผนเพื่อให้เกิดความพร้อมของวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้หน้างาน เพื่อไม่ให้ต้องเกิดความสูญเปล่าจากการรอคอย ผลิตภาพโครงการนี้ ถือเป็นดัชนีวัดอย่างหนึ่งที่ผู้จัดการโครงการใช้ 
เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโครงการ รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหารคนงานในโครงการ ดังนั้น หากมีการเตรียมการและดูแลปัจจัยเหล่านั้นให้ดี  
ก็จะช่วยให้โครงการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงได้ไม่น้อยทีเดียว
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PRojECTs REFERENCE : รากฐานที่มั่นคง 

จับเอาเทรนด์ตกแต่งสมัยใหม่ 
มาสร้างให้ที่อยู่อาศัยมีสีสัน

การตกแต่งในยุคสมัยนี้ มีการเน้นให้ที่อยู่อาศัยได้มีส่วน
สะท้อนถึงบุคลิกเฉพาะตัวของผู้อยู ่อาศัย เทรนด์นิยม
สมัยใหม่ในยุคนี้จึงเป็นงานที่มีสีจัดจ้าน มีการสร้างงานที่
กล้าท้าทายเพื่อให้กลายเป็นที่จดจ�า โดยเน้นรายละเอียด
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแสดงออกถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล

ลองเปลี่ยนแค่บางอย่างก็เหมือนได้บ้านใหม่
การสร้างเสน่ห์ให้กับบ้านและที่อยู่อาศัยผ่านไอเดียการสร้างสรรค์ ที่เกิด
จากการน�าเอาของตกแต่งใหม่ๆ มาผสมผสานให้เข้ากับของเก่าดั้งเดิม 
หรือการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้ดูร่วมสมัย หรือแม้แต่การน�าเอาของ 
ตกแต่งเก่าๆ กลับมาปรับใช้ใหม่ในสไตล์ย้อนยุคให้ดูคลาสสิก หรือจะ 
ดีไซน์ของตกแต่งแบบเก่าๆ แต่เปลี่ยนมาใช้วัสดุใหม่ๆ ที่แฝงไว้ซึ่ง 
สสีดใส มกีารพมิพ์ลาย การใช้สสีด และการเน้นโชว์บางจดุเพือ่เน้นให้เกดิ
ความสว่างสดใสดูแปลกใหม่แต่ยังคงสไตล์แบบดั้งเดิม ก็นับเป็นไอเดีย
ที่สร้างให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดูแปลกตา ท�าให้บ้านดูโดดเด่นและมี
ความสนุกสนาน หรือจะเลือกเน้นรายละเอียดท่ีสะท้อนบุคลิกเฉพาะตน  
โดยเฉพาะการสร้างงานที่กล้าและท้าทายยิ่งจะช่วยสร้างการจดจ�าได้ดี 

เรื่อง | กองบรรณาธิการ
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เทรนด์อะไรใหม่ในยุคนี้
สี เน้นห้องสีอ่อนตามธรรมชาติ เช่น สีเทาด�าอ่อน ครีมขาว นับเป็นสี 
พื้นฐานท่ีดีส�าหรับการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบคลาสสิกสมัยใหม่ หรือ
การน�าสีสดมาตดัให้ดูเด่นแบบร่วมสมยั หรือจะใช้สโีทนเยน็ เช่น สนี�า้ตาล
คู่กับสีโทนเทาและสีเขียวใบไม้อ่อนๆ จะช่วยสร้างธีมสีของธรรมชาติที ่
เข้ากับบรรยากาศบ้านสมัยใหม่ 
ธีม น�าวัสดุที่เป็นไม้พื้นเมืองแปลกๆ หรือไม้ที่มีสีสันต่างๆ รวมทั้งหินที่
ดูเป็นธรรมชาติมาตกแต่งร่วมกับโลหะบรอนซ์ เพื่อสร้างความหรูหรา
ดูมีมูลค่า

ไอเดยีย้อนยคุ การใช้สโตร์แบบย้อนยคุหรอืสสีนมิต่างๆ ร่วมกบังานดไีซน์ 
แบบคลาสสิกหรือโรแมนติก ช่วยให้ห้องน่าอยู่ยิ่งขึ้น แม้แต่สีขาวด�า  
ลายพมิพ์ เรขาคณติ ภาพโปสเตอร์หรอืภาพวาดสชีอล์ก จดหมายทีเ่ขียน
ด้วยลายมือ ค�าคมต่างๆ บนกระดานด�า ล้วนเป็นการแสดงความหมาย 
ของดีไซน์แบบย้อนยุค

ไอเดียตกแต่งบ้านใหม่ให้ดูมีมูลค่า 
สร้างภาพลวงตา ท�าให้ห้องดูกว้างใหญ่ข้ึนด้วยการใช้สีผนังและพรม 
สีเดียวกัน หรือใช้พรมเล็กๆ หลายผืนมาต่อกัน หรือใช้กระจกสะท้อนภาพ
ช่วยให้พื้นที่แคบๆ ดูกว้างขึ้น 
เล็กคู่ใหญ่ ใช้วัสดุท่ีมีความสูงต�่า และมีสีสันแตกต่างกันวางบนตู้โชว์  
โดยวางหนังสือท่ีไม่มากเกินไปคู่กับแจกันทรงสูง เพื่อให้รู้สึกโปร่งสบาย 
ในขณะเดียวกันก็ช่วยดึงดูสายตา 
แขวนภาพใหญ่ ประดับฝาผนังด้วยภาพศิลปะให้เป็นจุดโฟกัสของห้อง 
เพื่อให้ห้องมีจุดเรียกสายตา โดยน�าภาพขนาดใหญ่ต่อเน่ืองกัน 3 ชิ้น  
มาประดับฝาผนังเพื่อสร้างจุดสนใจและช่วยให้ดึงดูดสายตามากที่สุด  
เปลี่ยนเพียงสีสันบางส่วน เปลี่ยนสีบนผนังด้านเดียว หรือติดภาพใหม่ 
เปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ โดยใช้สีธรรมชาติ หรือใช้หมอนลายซิกแซกมา 
จัดวางเพื่อให้ห้องดูมีจุดโฟกัสและไม่น่าเบื่อจนเกินไป
ผ้าม่านต้องสีพื้น สีธรรมชาติจะช่วยดึงสายตามากที่สุด เพื่อเรียกความ
สนใจไปยงัววิสวยนอกหน้าต่าง ควรหลกีเลีย่งผ้าม่านสฉูีดฉาดและให้แสง
จากธรรมชาติส่องสว่างถึงในบ้านได้

• น�าเฟอร์นิเจอร์เก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยตกแต่งให้ดูคลาสสิกแบบ 
ร่วมสมัย 
• เลือกใช้วัสดุสีสดมาเน้นบางจุดเพื่อให้เกิดความสว่างสดใส 
• สร้างจดุสะดุด สร้างจุดเด่น สร้างให้เป็นมมุดึงดดูสายตาดนู่าสนใจ
• รวมเอาวัสดุและลวดลายที่ทั้งเก่าและใหม่มาท�าให้เกิดสไตล์ใหม่ๆ 
ที่แปลกใหม่น่าสนใจ

หินอ่อนช่วยให้รู้สึกถึงความโก้หรู 
และท�าให้รายละเอียดการตกแต่งมีความกลมกลืนกันอย่างมีสไตล์

 นอกจากนี้ การเลือกใช้สีธรรมชาติโดยมีสีขาวเป็นสีหลัก จะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติที่ดูสบายตา และเพิ่มบรรยากาศการพักผ่อน ส่วนการ 
เพิม่สไตล์กเ็ป็นเพยีงการเลือกแบบและคละสไตล์มาใช้ตกแต่งเป็นบางส่วน ทีเ่พยีงแค่เพิม่สิง่ของทีจ่ดุเด่น หรอืเปลีย่นมาใส่สีสนัหรอืเทก็ซ์เจอร์ต่างๆ 
ในบางมุมของบ้าน ก็จะช่วยให้บ้านมีทั้งความสนุก สงบ และมีสไตล์ในแบบที่เป็นตัวเจ้าของบ้าน 
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เปิดประสบการณ์ใหม่ในสวนสนุก
เปิดโลกความสุขเมืองชายทะเล

ทะเลไทย...ไม่ว่าจะอยู่โซนไหน ก็ช่วยสร้างความ 
ผ่อนคลายได้ทุกคร้ังท่ีไปเยือน นอกจากบรรยากาศ
ริมชายหาดจะชวนให้นึกอยากไปเดินทอดน่องสัมผัส
เกลียวคล่ืนและด�าผุดด�าว่ายน�้าให้ช่ืนใจ ยังมีแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ๆ น่าสนใจเกิดขึน้มากมาย และหนึง่ในนัน้ 
ก็คือ “สวนน�้า” ที่จะเป็นไฮไลต์ส�าคัญที่คอยกวักมือ
เรียกให้เราไปเที่ยวเมืองชายทะเลได้ทุกฤดูกาล

“ซานโตรินี” 
Santorini Water Fantasy สวนน�้าดิจิทัลแห่งแรกของเอเชีย 
 หลังเล่นน�้าทะเลทางฝั่งตะวันตก ชมวิวสวยๆ และกินอาหารทะเลอร่อยๆ เสร็จแล้ว  
ขากลับด้านซ้ายมือจะห็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่สีสันสวยสะดุดตา ที่ท้าทุกความสนุกสไตล์
วอเตอร์แฟนตาซีที่แน่นไปด้วยเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลก ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

hot Special 
“ซานโตรินี คอนเนคส์” เดียแชร์ริ่งท่ีสามารถ
ล็อกอินและใช้ริสแบนด์เป็นสื่อลงโลกโซเชียล หลัง
สนกุสดุเหว่ียงแล้วกยั็งสามารถสแกนรสิแบนด์ตรง
จุดเช็กพ้อยต์เพื่อเลือกภาพอัพลงโซเชียลได้ทันที

ชื่นฉ�่าในสวนน�้า สนุกสนานเมืองริมทะเล  
 ทะเลไทยไม่จ�าเป็นต้องไปเท่ียวหน้าร้อนแล้ว เพราะวันน้ีมี 
สวนสนุกให้เราได้ไปพักผ่อนและสนุกสุขสันต์กันได้ทั้งครอบครัว 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬา หรือว่าหลากเคร่ืองเล่นท่ีมีให้เลือก 
หลายระดับความมันส์ 
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 ทางเลือกใหม่ของการเที่ยว “สวนน�้า” แหล่งนัดพบแห่งใหม่เมืองชายทะเล นับเป็นค�าตอบที่ใช่ส�าหรับวันพักผ่อนของครอบครัว ที่จะท�าให้ทริปนี้
ได้ทั้งความสนุกสนานผ่อนคลาย ได้ท�ากิจกรรม ได้ออกก�าลังกาย และยังได้เก็บภาพความประทับใจพร้อมๆ กับหัวใจที่กระชุ่มกระชวยก่อนกลับไป
ลุยงานต่อ

“วานา นาวา หัวหิน” 
Water Jungle ที่ทันสมัยแห่งแรกในเอเชีย 
 สวนน�้าสุดระทึกระดับเกรย์วอเตอร์จากอังกฤษ ที่มาพร้อมกับความบันเทิงของ 
เครือ่งเล่นท่ีใหญ่และปลอดภัยทีส่ดุทีจ่ะน�าคณุเข้าสูอ่าณาจกัรแห่งความสนกุเร้าใจไปพร้อมๆ  
กับกิจกรรมอันท้าทายกับไลฟ์สไตล์นานาชาติ ท่ามกลางสายน�้าในป่าใหญ่ท่ีท้ังใหญ่ 
และยาว เหมาะส�าหรับทุกคนในครอบครัว

“สวนน�้าการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมโซน”
Cartoon Network Amazone สวนน�้าแบบ Daycation ระดับสากลแห่งแรกของโลก
 แต่งแต้มความสนุกในสวนน�้าการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมโซน สนุกสนานกับเครื่องเล่นทางน�้า 
การแสดงดนตรีและโชว์สดของเหล่าตัวการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่มีหลากหลายโซนให้เลือกหรรษา 
พร้อมกิจกรรมและเครื่องเล่นระบบอินเตอร์แอ็กทีฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

hot Special
สวนน�้าแห่งเดียวที่มอบความสุขสดชื่นได้ถึงค�่าคืน 
(21.00 น.) มีระบบ RFiD คล้องข้อมือ ดิจิทัล
ส�าหรับใช้แทนเงินสด มีบริการถ่ายภาพตาม 
จุดต่างๆ เพื่ออัพโลกมีเดีย

hot Special 
โลกนยิายส�าหรบัน้องๆ หนูๆ  ทีช่ืน่ชอบเหล่าการ์ตนู 
สนุกกับคลื่นจ�าลองขนาดใหญ่เหมือนคลื่นทะเล มี
สไลเดอร์สปีดและเครื่องเล่นป้อมปราการน�้าใน
ระบบอินเตอร์แอ็กทีฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

พัทยาพาเพลิน
 เที่ยวพักผ่อนวันหยุดที่ชายทะเลใกล้กรุงเทพฯ แบบไปเช้าเย็นกลับ ก็ไม่ท�าให้พลาดสวนสนุกสุดเหวี่ยงบนเครื่องเล่นทันสมัย ใกล้กับพัทยา 
แค่ขับรถมาอีก 20 นาที ก็ถึง... 
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COMPOSiTE STEEL BOx

Code of Practice 
การบริหารโครงการท่ีดีนั้น เจ้าของโครงการหรือ 
ผู ้พัฒนาโครงการควรมีแนวคิดที่ จะต ้องให ้ม ี
ผู ้บริหารโครงการตั้งแต่แรกเริ่มท�าโครงการ หรือ
จะท�าหน้าที่นี้ เองก็ได้ “โดยจะต้องคิดถึง Code  
of Practice รวมทั้งค�านึงถึงวิธีการก่อสร้างและวิธี
การใช้ด้วย”    
 โครงการที่ท�าเพื่อขายทั้งหมดนั้น ถ้าเจ้าของ
โครงการไม่ค�านึงถึงผู ้ใช้ ต้องการเพียงแต่จะขาย 
โครงการให้หมด ผู้ใช้ก็จะอาจได้รับความเดือดร้อน
ในภายหลังได้

Composite Steel Box 
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น Code of 
Practice มีข ้อก�าหนดให้เสริมเหล็กอย่างน้อย
และอย่างมากเป็นร้อยละไว้ รวมทั้งเหล็กปลอก 
ก็ก�าหนดไว้ด้วยเช่นกัน 
 โดยเฉพาะกรณีการออกแบบเพื่อต้านแผ่นดิน 
ไหวก็มีข้อก�าหนดเป็นพิเศษด้วย อาคารส่วนมาก 
ในปัจจุบันเม่ือค�านวณแล้วปรากฏว่าเหล็กมากเกินไป
กว่าที่ยอมให้ใน Code of Practice จึงอาจต้องใช ้
เหล็กเสริมเป็น Composite Steel Box ซึ่งต้องคิด 
หลายอย่างตั้งแต่ขั้นต้น เช่น Shear Key, Concrete 
Mix Design, การหุม้ป้องกนัไฟ, การตดิตัง้ Steel Box,  
การเทคอนกรีต, การเขย่าคอนกรีตฯ เพราะถ้าเสาสูง  
เมื่อเทคอนกรีตแล้วอาจเขย่าคอนกรีตล�าบากและ 
ไม่แน่ว่าจะเขย่าได้ทั่วถึง บางกรณีจึงต้องใช้ท่อฝังไว้
ในเสาท่ีเทคอนกรีตแล้วจึงเขย่าคอนกรีต โดยใช้วิธี
สอดสายเขย่าเข้าไปในท่อนัน้เป็นระยะๆ แล้วจงึยกท่อนี้ 
ขึ้นภายหลัง  

 โดยปกติแล้ว การออกแบบนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ Code of Practice และควรค�านึงถึงวิธีการก่อสร้าง
ด้วย ผู้ออกแบบหลายรายมักคิดว่าตัวเองมีหน้าที่อย่างเดียวคือการออกแบบเท่านั้น ส่วนจะก่อสร้างอย่างไร ไม่ใช่หน้าที่
ของตน แต่เป็นหน้าที่ของผู้ด�าเนินการก่อสร้าง
 ซึ่งยุคนี้เป็นยุคของการพัฒนาความคิดเช่นที่ว่านี้ น่าจะล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้ว...

 รายละเอียดมากกว่านี้ หาอ่านได้จากหนังสือ “รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต” ซึ่งผมยกรายได้ทั้งหมดจากการจ�าหน่ายหนังสือเรื่องนี ้
ให้กับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปแล้วครับ...
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 อืรห ดักำจ งา้รสอ่กุถตัวะลแ์ฑณัภติลผทัษิรบ “CPAC” gnidliuB-tnemeC GCS( งา้รสอ่ก์ฑณัภติลผ-์ตนมเิซีจีซสอเอืรคเนใ 
Materials) ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” โดยนำคอนกรีตที่เหลือ
จากการจัดส่งให้กับลูกค้ากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือ

บัก้หใี้อา้กเะลแะ๊ตโ า้ทเนิดเงาท น่ลเก็ดเมานสน็ปเ์คงสะรปกนเอนาล งา้รสมิรสเยว่ชงั้ีวา่ลกงัดมรรกจิกงึ่ นยีรเงรโะลแ ดัว นชมุช
งดสแะลแนางงรโบอรนชมุชบักคพแีซงา่วหะรนักมว่รีดนัอ์ธนัพมัสมาวค ณ์รากมดุอมาตมอ้ลดวแ่ิะลแมคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถ

ยว้ดีจีซสอเอืรคเงอข

คพแีซ ม มวรนว่สมคงัสะลแา้คกูลอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถงึนำคยดโจิกรุธนินเำด มอ้ลดวแ่ิะลแยัภดอลปมาวคนา้ด้ัน้นเงุ่
าหิรบรากบบะร ิทาอ นาฐรตามกุทบรคบบะรงอรบัรรากบัร้ดไยดโ ญัคำสน็ปเ รงานค มอ้ลดวแ่รากดัจรากบบะร ,1009 OSI พาภณุ

ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025




