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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินนี้ ได้ท าการวิเคราะห์ออกแบบบ้านลอยน้ า พื้นที่ใช้สอย วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้าง และวัสดุที่ใช้
ก่อสร้าง หลักการออกแบบบ้านลอยน้ า คือ การใช้งานที่ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัย วัสดุที่ใช้ในการ
ออกแบบมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อความช้ืน เนื่องจากบ้านลอยน้ าตั้งอยู่บนผิวน้ า ท าให้เกิดความช้ืนในปริมาณที่
สูง  และเกิดความเสี่ยงจากการกัดกร่อนของสนิม ผู้วิจัยได้ค านึงถึงเรื่องนี้เป็นส าคัญ ผลการศึกษาพบว่า 

1. การออกแบบบ้านลอยน้ า  รูปทรงของบ้านลอยน้ า  เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมของโครงสร้างหลัก 3 ช้ินมา
เชื่อมต่อกันแบบโครงข้อแขง็ 3 มิติ (Space Frame)  ท าให้โครงสร้างมีความแข็งแรง 

2. ประโยชน์ใช้สอยภายในตัวบ้าน มีการจัดสัดส่วนพ้ืนท่ีใช้สอยภายในบ้าน  โดยค านึงถึงลักษณะการใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการถ่ายเทอากาศที่ดี เนื่องจากมีช่องเปิดภายในตัวบ้าน  ท าให้ลมสามารถพัดผ่านเข้ามาภายใน
บ้านได้เป็นอย่างดี 

3. การเลือกใช้วัสดุ ได้ท าการเปรียบเทียบวัสดุในงานประเภทเดียวกันเพื่อคัดสรรวัสดุที่ตรงต่อลักษณะการใช้
งานให้มากที่สุด  ท าให้สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของบ้านลอยน้ าให้เปรียบเสมือนบ้านพักอาศัยท่ัวไป 

4. ด้านโครงสร้าง  ใช้โครงสร้างเหล็กท่ีช่วยเพิ่มความแข็งแรง  ทนทาน  ง่ายต่อการใช้งานและการรื้อถอน   
 

Abstract 
 This research is about analyzing the design of floating houses including area function, 
structure  and construction materials.  Floating houses design are energy saving and security. The 
materials must be strong and durable. Moreover, the materials must be resistant to moisture 
because floating houses are situated over the water, which causes the high levels of moisture and 
rust.  And the risk of corrosion. The researcher recognizes that this is important.  research concludes 
as the followings :- 

1. From the designs of floating house, the shape of floating house is a triangular. The 
structure has 3 main parts connected as space frame, making the structure to be very strong. 

2. The function of used area inside the floating house has been considered about ventilation 
in the most effective way. There are an opened windows and doors for good air flow. 

3. Regarding to the use of construction materials, there are comparisons between 3 types of 
materials in order to choose the best type which is very durable for this floating house. 

4. Structure, Using steel structure that enhances strength, durable easy to use and demolition. 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1. บทน า 
 ภาวะโลกร้อนนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและขยายวงกว้างไปทั่วทุกพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากความไม่
สมดุลของธรรมชาติที่เกิดจากการบริโภค และการท าลายล้างของมนุษย์ กว่าที่มนุษย์จะเริ่มตระหนักถึงความเสียหาย
อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ก็ยากเกินกว่าที่จะด าเนินมาตรการป้องกัน ผู้เช่ียวชาญช้ันน าของโลกหลายท่านได้
คาดการณ์ว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเป็นสาเหตุท าให้น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติมีระดับสูงเพิ่มขึ้น ที่ราบต่ าจะถูกน้ าท่วมขัง 
กรุงเทพมหานครและพื้นที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย มีระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1 เมตร 
โดยพื้นที่ดินมีอัตราการทรุดตัวลงช้าๆ อย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดพื้นที่กรุงเทพและที่ราบภาคกลางมีโอกาสจมอยู่ใต้น้ า 
ดังปรากฏให้เห็นในพื้นที่เขตบางขุนเทียนที่แผ่นดินถูกน้ ากัดเซาะ  น้ าทะเลรุกล้ ากินพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการป้องกัน
กระท าได้ยากและมีค่าใช้จ่ายมหาศาล แต่การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นสามารถกระท าได้
หลายแนวทาง บ้านลอยน้ าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะน้ าท่วมที่อาจเกิดขึ้น 
โครงงานเรื่องนี้ได้แนวความคิดมาจากบ้านลอยน้ าของ 
 ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ซึ่งมีระดับน้ าทะเลสูงกว่าระดับพื้นดิน แต่เนื่องจากตัวบ้านมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
เมืองหนาวจึงไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับเรือนแพซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย พบว่าเรือนแพมีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่าตัวบ้านที่ก่อสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ จาก แฝก เป็นต้น ซึ่งวัสดุดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่สั้น นอกจากนี้บ้านลอยน้ ายังมีส่วนช่วยเพิ่ม
มูลค่าและประโยชน์จากท่ีดินที่จมอยู่ใต้น้ าอีกทางหนึ่งด้วย 
 ในประเทศไทยยังไม่ค่อยจะมีให้เห็นมากนัก ยิ่งเป็นงานวิจัยด้วยแล้วยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังการ
ออกแบบบ้านลอยน้ าตามแบบสถาปัตยกรรมไทยบนโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง  โดยการใช้หลักวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม ยังแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศในระดับที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โครงสร้าง
หลักของบ้าน ออกแบบมาอย่างดีให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งการเลือกวัสดุอย่างดีมีความทนทาน และได้
มาตรฐานในการสร้าง อายุการใช้งานเทียบเท่าบ้านก่ออิฐฉาบปูนท่ัวไป สามารถท างานได้รวดเร็วและคล่องตัว สามารถ
ก่อสร้างได้แม้ในพ้ืนท่ีที่ยากล าบากและมขี้อจ ากัด ข้อเด่นชัดของการสร้างบ้านส าเร็จรูปคือมีความรวดเร็ว หากเทียบกับ
การสร้างบ้านระบบเดิมๆ การสร้างบ้านหนึ่งหลัง อาจต้องใช้ระยะเวลา 5-6 เดือน แต่การก่อสร้างบ้านลอยน้ า 1 หลัง 
ใช้เวลาก่อสร้างเพียง 2 เดือนเศษก็สามารถใช้งานได้เลย อีกทั้งขณะก่อสร้างบ้านลอยน้ าไม่มีขยะจากการก่อสร้างไม่ว่า
จะเป็นไม้แบบ เศษอิฐ หิน ดิน ทราย เพราะเศษสิ่งเหล่านี้ถูกก าจัดไปเรียบร้อยตั้งแต่โรงงานผลิตช้ินส่วน รวมถึง
มลภาวะทางเสียงและฝุ่นท่ีเกิดจากการก่อสร้างก็ลดลงและด้วยความที่ลักษณะพื้นผิวบ้านลอยน้ าเป็นวัสดุส าเร็จรูป จึง
มีความเนียนเรียบ เมื่อประกอบเสร็จก็สามารถทาสีทับได้ทันที ส่วนในการวางระบบต่างๆ ของบ้านลอยน้ า ทั้งไฟฟ้า 
ประปา สุขาภิบาล จะมีการวางท่อวางระบบไว้ในช่องผนังและพื้นส าเร็จรูปอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ท าให้การ
ก่อสร้างบ้านลอยน้ ามีความสะดวกรวดเร็ว 
 สถานการณ์น้ าท่วมที่มีวิกฤตในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิด
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หลายชีวิตต้องไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งในปัจจุบันต่างประเทศได้มีการพัฒนาสร้างบ้านลอย
น้ าที่มีรูปแบบต่างๆ มีความทันสมัย ซึ่งต่างจากของประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนสนใจบ้านส าเร็จรูปโดยยึดหลักระบบ
โครงสร้างผนังรับน้ าหนัก (Wall Bearing System) บ้านจะไม่มีเสาและคานแต่ใช้ตัวผนังเป็นตัวรับน้ าหนักแทน ทั้งนี้
หมดปัญหาการก่อสร้างที่กินระยะเวลานาน ล่าช้า ยุ่งยาก และงบประมาณที่บานปลาย ด้วยการสร้างบ้านแนวใหม่ ที่
รวดเร็วและมีความแข็งแรงได้มาตรฐาน 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบบ้านลอยน้ าที่ใช้ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่อยู่อาศัย ได้ทั้งในสภาพปกติและสภาพที่มีน้ าหลาก คือ บ้านสามารถลอยตัวได้ดีและปลอดภัยในสภาพ
น้ าท่วมฉับพลัน ทั้งนี้สามารถให้ความสะดวกสบาย ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจากผลการศึกษา 
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การออกแบบบ้านลอยน้ าที่ใช้ในประเทศไทยครั้งนี้สามารถน าผลของการศึกษารูปแบบและแนวความคิดของการ
ออกแบบไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการน าร่องในการวางแผนหรือการประยุกต์ใช้ใน
ด้านการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดอุทกภัยในทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศไทย 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 ศึกษาตัวแปร 
 2.1.1 รูปทรงของอาคาร 
  รูปทรงของอาคารเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดความร้อนที่จะเข้ามาภายใน
อาคาร เพราะรูปทรงของอาคารที่ต่างกันออกไปมีผลต่อการรับปริมาณรังสีดวงอาทิตย์และการหมุนเวียนของกระแสลม
ที่ต่างกันออกไปด้วย 
 2.1.2 ประโยชน์ใช้สอย ( Function ) 
  หลักการในการจัดห้อง นอกจากการจัดกลุ่มตามหน้าที่ใช้สอยหลักของพื้นที่แล้วยังจะต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักของการประหยัดพลังงาน หรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย การจัดผังภายใน
อาคารจึงควรจัดให้ส่วนต่างๆ อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมกับการรับลมและรังสีดวงอาทิตย์ ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการ
ทางด้านอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น ขนาดและรูปร่างของที่ดินที่ตั้งอาคาร และการมองดูทัศนียภาพภายนอกจากภายใน
อาคารอีกประการที่ส าคัญคือการจัดกลุ่มพื้นที่ตามระยะเวลาที่ใช้งานในส่วนนั้นๆ ให้เหมาะสม เช่น ส่วนที่ใช้งานตอน
กลางวันก็ไม่ควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ เพราะส่วนนี้จะได้รับรังสีความร้อนมากที่สุดในช่วงบ่าย ท าให้ผู้อยู่
อาศัยไม่สบายตัวหรือร้อนเกินไป หรือส่วนท่ีต้องการให้ลมพัดผ่านควรมีการเจาะช่องเปิดให้ลมเข้า และวางแนวผนังให้
สามารถรับลมได้เต็มที่ 
 2.1.3 การเลือกใช้วัสด ุ
  การเลือกใช้วัสดุส า หรับส่วนต่างๆ ของอาคารจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน และสามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ซึ่งจะมีผลต่อขนาดของเครื่องปรับอากาศและการใช้
พลังงานเพื่อการปรับอากาศ ฉะนั้นการลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร โดยเฉพาะอาคารที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและสามารถปรับปรุงและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ สามารถก าหนด
ข้อพิจารณาทั่วไปส าหรับการเลือกใช้วัสดุในแต่ละส่วนของอาคารได้ 
 2.1.4  โครงสร้าง 
  การออกแบบโครงสร้างต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ โครงสร้าง
ของบ้านท่ีท าการออกแบบ ใช้เหล็กกล่องเป็นโครงสร้างของตัวบ้านที่เช่ือมต่อกันเป็นแบบสเปชเฟรม เพื่อความแข็งแรง
ของโครงสร้าง 
2.2 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างโมเดล 
 2.2.1 ขั้นตอนการออกแบบ 
  เริ่มตั้งแต่การวางต าแหน่งบ้านให้สอดคล้องกับทิศทางของลม แสงแดดและฝน การเลือกใช้วัสดุใน
การก่อสร้างประเภทท่ีสามารถลดการสะสมความร้อนถือได้ว่าเป็นวิธีการป้องกันความร้อนไว้ได้ตั้งแต่เริ่มการออกแบบ
หรือยังไม่ลงมือสร้าง 
 2.2.2 การสร้างโมเดล 
  สร้างโมเดลบ้านลอยน้ าสัดส่วน 1 : 50 ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อเป็นต้นแบบจ าลองของบ้าน
ลอยน้ าให้เห็นรูปร่างของบ้านต้นแบบในมิติที่เป็นจริง 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาการออกแบบบ้านลอยน้ าที่ใช้ในประเทศไทย โดยได้ท าการศึกษาพื้นที่การใช้สอย 
สภาพแวดล้อม โครงสร้าง และวัสดุ เพื่อน าเสนอแนวความคิดในการออกแบบบ้านลอยน้ า ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง ได้ดังนี้ 

การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
3.1 งานโครงสร้าง 
 วัสดุที่ใช้ในส่วนของงานโครงสร้างนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องของงานไม้ งานคอนกรีต และงานเหล็ก แล้วน ามา
เปรียบเทียบกัน ซึ่งจากการเปรียบเทียบผู้วิจัยมีความเห็นว่า เหล็กเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากในปัจจุบัน เหล็กเป็น
วัสดุที่นิยมน ามาผลิตเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งมีข้อดีเช่น เหล็กมีความแข็งแรงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ ราคา
ที่ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ เหล็กนอกจากจะง่ายในการติดตั้งแล้ว ยังง่ายต่อการรื้อถอนด้วย จึงเป็นโครงสร้างที่นิยม
ส าหรับอาคารช่ัวคราวหรือส่วนประกอบอาคารที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย โดยคุณสมบัติแล้วเหล็กมี
น้ าหนักต่อหน่วยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น แต่รูปแบบในการน ามาใช้ในโครงสร้างจะสามารถลดน้ าหนักโดยรวม
ของอาคารได้โดยเฉพาะส าหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงสร้างพิเศษ เป็นต้น 

 

ความไดเ้ปรียบของโครงสร้าง 
1. มีความแข็งแรงต่อน้ าหนักสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น 
2. มีความคงมิต ิคือไม่ยืดหรือหดตัวตามความชื้นและความร้อนในอากาศ 
3. ไม่เป็นเช้ือไฟและไม่ลุกไหม้ 
4. เหล็กมีน้ าหนักเบากว่าวัสดุโครงสร้างอื่นๆ 
5. ความแขง็แรงสูงท าให้โครงสร้างมีความปลอดภัยกว่า ค่าบ ารุงรักษาต่ ากว่า และอายุการใช้งานท่ียาวนาน 
ประโยชน์ของเหล็กด้านความยั่งยนื มี 3 ปัจจัยได้แก ่
1. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ขยะของเหลือใช้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ช้ินส่วนเหล็กสามารถผลิตและ

ประกอบล่วงหน้าจากโรงงานและถูกล าเลียงมายังหน้างานตามความจ าเป็น ท าให้วางแผนงานก่อสร้างท าได้แม่นย า 
โดยแทบจะไม่มีของเหลือหรือความสูญเสียที่หน้างาน การก่อสร้างที่สะอาดและรวดเร็ว (Clean-Dry and Speedy 
Construction) เหล็กเป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถประกอบและติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เวลาที่ลดลงในหน้า
งานหมายถึงผลกระทบต่อชุมชนที่ลดลงด้วยชิ้นงานเหล็กสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ ไม่ทิ้งเศษวัสดุ จัดเก็บรวมกองได้
ง่าย สะดวกสบายในการขนส่งล าเลียงในไม่มีขยะเหลือมากในหน้างานรวมไปถึงลดภาระการขนส่งวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน
ไปยังหน้างาน นั่นคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วย 

2. คุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การก่อสร้างที่รวดเร็วและคาดการณ์เวลาได้ (Speedy and Predictable 
Construction Program) เริ่มจากการผลิตเหล็กโครงสร้าง กระท าอย่างเป็นระบบในสิ่งแวดล้อมโรงงานท่ีมีการควบคุม
และตรวจสอบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งส่งผลสู่การติดตั้งที่ท าได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัยตามแผนงานท่ีแม่นย าในหน้างานเวลาที่จะลดลงในหน้างานหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายในระหว่างการก่อสร้าง  
นี่คือจุดเด่นที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

3. คุณประโยชน์ด้านสังคม การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กด าเนินได้ด้วยความรวดเร็วสะอาด และค่อนข้าง
ปราศจากมลภาวะทางเสียงเมื่อเทียบกับอาคารคอนกรีต ดังนั้นการรบกวนต่อชุมชนในบริเวณก่อสร้างจึงมีน้อย การ
ติดตั้งโครงสร้างสามารถด าเนินการได้โดยทีมงานขนาดเล็กท่ีมีทักษะ เหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในโรงงาน 
สิ่งแวดล้อมท่ีหน้างานจึงเป็นงานแห้ง และสามารถควบคุมให้มีสุขลักษณะและปลอดภัย 
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3.2 งานสถาปัตยกรรม   
 ในส่วนของวัสดุมุงหลังคา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุหลังคาจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ กระเบื้อง
คอนกรีต กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบลอน วัสดุมุงหลังคาแผ่นชิงเกิ้ลหรือชิงเกิ้ลรูฟ และแผ่นเหล็กรีดลอน หรือ 
Metal Sheet ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวัสดุหลังคาเป็น แผ่นเหล็กรีดลอน หรือ Metal Sheet เนื่องจากเป็นหลังคาที่ท ามาจาก
เหล็กที่มีความแข็งแรง  โดยถูกน ามารีดเป็นแผ่นๆ  ซึ่งมีทั้งแบบส าเร็จรูป และแบบสั่งผลิตตามที่ก าหนด  ตัวหลังคา
เมทัลชีทมีการเคลือบสาร Zincalume ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดสนิม เป็นหลังคาที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโครงหลังคา เนื่องมาจากหลังคาเมทัลชีทนั้นเป็นแผ่นเหล็กบางๆ ท าให้มีน้ าหนักน้อย 
สามารถปูได้ลาดชัน 1-5 องศา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึม และอายุการใช้งานยาวนาน 9-15 ปี โดยไม่ต้อง
ซ่อมแซม 
3.3  วัสดุผนัง  
 ส่วนของวัสดุที่ใช้ท าผนัง หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และท าการเปรียบเทียบวัสดุผนังจ านวน 4 ชนิด 
คือ คอนกรีตบล็อก คอนกรีตมวลเบา กระจก ไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้ว พบว่า จะเลือกใช้วัสดุผนังจ านวน 2 ชนิด คือ
 3.3.1  ผนังในส่วนท่ีเป็นกระจก  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่ากระจกมีคุณสมบัติโปร่งใส ท าให้ผู้ใช้สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกได้ อีกทั้งยังมีความสวยงามให้กับงานอีกด้วยด้วยคุณสมบัตินี้กระจกจึงถูกน ามาใช้ในการท าผนัง
ภายนอกของบ้าน กระจกเป็นวัสดุส าเร็จรูปท่ีติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว จึงใช้กระจกในการท าผนังภายนอกแทนวัสดุผนัง
ทึบ ซึ่งมีความยุ่งยากในการก่อสร้างมากกว่าและยังก่อให้เกิดความโปร่งโล่ง ทั้งในแง่ทัศนียภาพและแสงสว่างต่อผู้ใช้
บ้าน ในทางกลับกัน กระจกท่ีเป็นวัสดุโปร่งใส นอกจากจะให้แสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกเข้ามาในอาคารแล้วยังน า
ความร้อนจากแสงแดดเข้ามาอีกด้วย ดังนั้นการเลือกใช้กระแต่ละประเภทให้ถูกต้องกับการใช้งาน ทั้งในแง่ของ
คุณสมบัติ การประหยัดพลังงาน และความสวยงามไปพร้อมๆ กัน 
 3.3.2  ผนังในส่วนที่เป็นผนังทึบ จะใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้เป็นผนังภายใน เป็นวัสดุก่อสร้างวัสดุจ าพวกผนัง
เบาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไฟเบอร์ซีเมนต์มีคุณสมบัติพิเศษคือ แข็งแรง ทนทานต่อสิ่งต่างๆ มีความยืดหยุ่นและ
แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน ทนน้ า อีกทั้งยังใช้เป็นผนังภายนอกได้ ไม่บวมน้ าไม่บิดตัว ผุกร่อนหรือว่า
เกิดเช้ือรา ปลวกไม่กิน สามารถป้องกันไฟ ป้องกันเสียงรบกวนที่ส าคัญคือการติดตั้งจะรวดเร็วและสะดวก เพราะเป็น
วัสดุเบา 
3.4 วัสดุปูพ้ืน   
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เปรียบเทียบวัสดุปูพ้ืนจ านวน 3 ชนิด คือ พื้นไม้ พื้นไม้สังเคราะห์ และไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ซึ่งหลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยได้เลือกใช้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เพราะเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง 
ทนต่อสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน ทนน้ า อีกทั้งยังใช้เป็นงานภายนอกได้ ไม่บวม ไม่บิดตัว ผุกร่อนหรือเกิดเช้ือรา อีก
ทั้งยังเหมาะส าหรับงานพื้นที่รับน้ าหนักสามารถติดตั้งเป็นพื้นยกระดับหรือพื้นลอยทดแทนไม้อัดหรือไม้ซีเมนต์ และที่
ส าคัญคือ การติดตั้งที่รวดเร็วและสะดวก 
3.5 วัสดุฝ้า  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เปรียบเทียบวัสดุฝ้า จ านวน 3 ชนิด คือ ฝ้าสมาร์ทบอร์ด ตราช้าง แผ่นยิปซั่ม และไฟ
เบอร์ซีเมนต์ ซึ่งหลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยได้เลือกใช้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ เพราะวัสดุชนิดนี้เป็นวัสดุ วู้ด
ซีเมนต์ บอร์ด ผลิตโดยการน าไม้ปลูกโตเร็วมาสกัดย่อยเป็นช้ินเล็กละเอียดผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน แล้วจึงน ามาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า จึงเรียบและเนียน สวยงามเป็น
เอกลักษณ์ ส่วนผสมหยาบจะอยู่กลางแผ่นและประสานกันให้ความแข็งแรง การขึ้นรูปแบบต่อเนื่องขั้นตอนเดียวท าให้ 
ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นวัสดุเนื้อเดียวกันท้ังแผ่นปราศจากความเสี่ยงจากการแยกช้ัน ส่วนผสมนี้จะถูกน าไปอัดด้วยแรงกด
สูงจนได้ความหนาที่ต้องการท าให้ซีเมนต์ห่อหุ้มและแทรกตัวในไม้และประสานเป็นเนื้อเดียวกัน จึงท าให้มีความคงทน
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

และไม่ผุกร่อน หลังจากน ามาบ่มและอบไล่ความช้ืน ไฟเบอร์ซีเมนต์ จะถูกน าไปตัดขนาดและตรวจสอบคุณภาพทุก
แผ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน 
 คุณสมบัติพิเศษของไฟเบอร์ซีเมนต์ 
 1. แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ น าคุณสมบัติเด่นของส่วนผสมหลักสองชนิด คือ ไม้ และ
ซีเมนต์ มารวมไว้ด้วยกัน 
 2. ความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนฝน ทนแดดและความร้อน สามารถใช้งานภายนอกได้
นับสิบๆ ปี โดยไม่บวม ผุกร่อนหรือย่อยสลาย 
 3. ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้และไม่เกิดเช้ือรา มอด ปลวก ไม่สามารถท าอันตราย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพราะ
ผ่านการอัดด้วยแรงกดสูง ส่วนผสมที่เป็นไม้จึงถูกครอบคลุมและผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกับซีเมนต์ นอกจากนี้เช้ือรายัง
ไม่สามารถเติบโตบนแผ่นวีว่า บอร์ดได้ เนื่องจากมีสภาวะที่เป็นด่าง 
 4. ป้องกันความชื้น ด้วยส่วนผสมของไม้ ท าให้ ไฟเบอร์ซีเมนต ์มีค่าการน าความร้อน (ค่า K) ต่ ากว่า 0.1 
W/m๐C ซึ่งต่ าสุดในบรรดาวสัดุแผ่นเรยีบที่ใช้งานภายนอกได ้ช่วยให้บ้านเย็นสบาย  และประหยัดพลงังาน 
 

4. สรุป 
 จากการศึกษา ได้น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยท าการวิเคราะห์ ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุ
ในหมวดงานโครงสร้างและหมวดงานสถาปัตยกรรม โดยมีล าดับการสรุปผลดังต่อไปนี้ 
4.1 งานโครงสร้าง 
 โครงสร้างเหล็กมีต้นทุนการก่อสร้างที่ต่ ากว่า สามารถติดตั้งและรื้อถอนในงานก่อสร้างได้ง่ายกว่าโครงสร้าง
ลักษณะอื่น อีกทั้งยังมีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่น เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นโครงสร้างของบ้านลอยน้ า 
4.2 งานสถาปัตยกรรม 
 จากผลการวิจัยในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมของบ้านลอยน้ า มีล าดับดังต่อไปนี ้
 4.2.1  วัสดุมุงหลังคา 
  วัสดุมุงหลังคา ใช้หลังคาเมททัลชีท เนื่องจากเป็นหลังคาทีท่ ามาจากเหล็กที่มีความแข็งแรง โดยถูก
น ามารีดเป็นแผ่นๆ ซึ่งมีทั้งแบบส าเร็จรูป และแบบสั่งผลิตตามที่ก าหนด  ตัวหลังคาเมทัลชีทมีการเคลือบ
สาร Zincalume ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดสนิม เป็นหลังคาที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของโครงหลังคา เนื่องมาจากหลังคาเมทัลชีทนั้นเป็นแผ่นเหล็กบางๆ ท าให้มีน้ าหนักน้อย สามารถปูได้ลาดชัน 
1-5 องศา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึม และอายุการใช้งานยาวนาน 9-15 ปี โดยไม่ต้องซ่อมแซม 
 4.2.2  ผนัง 
  กระจกมีคุณสมบัติโปร่งใส ท าให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้  อีกทั้งยังมีความ
สวยงามให้กับงานอีกด้วย ด้วยคุณสมบัตินี้กระจกจึงถูกน ามาใช้ในการท าผนังภายนอกของบ้าน  กระจกเป็นวัสดุ
ส าเร็จรูปที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว จึงใช้กระจกในการท าผนังภายนอกแทนวัสดุผนังทึบ ซึ่งมีความยุ่งยากในการ
ก่อสร้างมากกว่าและยังก่อให้เกิดความโปร่งโล่งทั้งในแง่ทัศนียภาพและแสงสว่างต่อผู้ใช้บ้าน ในทางกลับกัน กระจกที่
เป็นวัสดุโปร่งใส นอกจากจะให้แสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกเข้ามาในอาคารแล้วยังน าความร้อนจากแสงแดดเข้ามา
อีกด้วยดังนั้นการเลือกใช้กระแต่ละประเภทให้ถูกต้องกับการใช้งาน ทั้งในแง่ของคุณสมบัติ การประหยัดพลังงานและ
ความสวยงามไปพร้อมๆ กัน 
 4.2.3  วัสดุปูพ้ืน 
  แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ มีความแข็งแรงทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนความช้ืน ไม่บวมแยกช้ันเมื่อ
โดนความช้ืน ซึ่งตรงกับความต้องการ ส าหรับวัสดุปูพ้ืนของบ้านลอยน้ า ที่ต้องใช้วัสดุที่ทนต่อความช้ืน ท าให้มีอายุการ
ใช้งานท่ียาวนานข้ึน 
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 4.2.4  วัสดุฝา้ 
  ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ คงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทนฝน ทนแดด ทนความช้ืน ซึ่งตรงกับลักษณะการ
ใช้งานท่ีติดตั้งภายในบ้านลอยน้ า เนื่องจากบ้านลอยน้ าตั้งอยู่บนน้ า ท าให้เกิดความช้ืนสูง ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุฝ้าไฟ
เบอร์ซีเมนต์ นั้นเป็นตัวเลือกที่ส าหรับลักษณะการใช้งานเพื่อความคงทน ยืดอายุการใช้งานของงานฝ้าให้อยู่ได้เป็น
เวลานาน 
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