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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
             ปัจจุบนัในการเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตรไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะวชิาชีพโดยการ
ปฏิบติังานจริงและในปัจจุบนัผูค้นบางส่วนรักและชอบสุนขักนัมากผูค้นเหล่าน้ีส่วนมากแลว้จะน าสัตวข์องตนเขา้ไป
อยูใ่นบา้นเม่ือน าสัตวเ์ล้ียงเขา้ไปอยูใ่นบา้นแลว้จะพบวา่มีปัญหาหลายอยา่งเกิดข้ึนเช่นอึกไม่เป็นท่ีไม่เป็นทางท าความ
สะอาดไดย้ากซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ค่อยเหมาะสมนกั  
           ดงันั้นสมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างบา้นสุนขัใหส้ะดวกสบายมากข้ึนและยงัสะดวกต่อการท าความ
สะอาดอีกดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาบา้นสุนขัใหส้ะดวกสบายมากข้ึน 
2. เพื่อประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานเพื่อเสริมสร้างทกัษะการท างานเป็นทีม 

 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. สร้างบา้นสุนขัจ านวน 1 หลงั 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สามารถใชง้านไดจ้ริง มีความแขง็แรงคงทน ปลอดภยัและทนัสมยั 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อใหสุ้นขัมีท่ีอยูอ่าศยัสะดวกสบายมากข้ึน 
2. เพื่อใหผู้ท่ี้มีความสนใจบา้นสุนขัไดศึ้กษาและและคน้ควา้เก่ียวกบับา้นสุนขัและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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1.5 การด าเนินงาน 

                                                                                   

กิจกรรม 

ต.ค. 2556 พ.ย.  2556 ธ.ค. 2556 ม.ค. 2557 ก.พ. 2557 ม.ค. 2557 หมาย

เหต ุ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุมวางแผน 
      - ศึกษาขอ้มูล 
      - จดัท าโครงการ 
      - น าเสนอโครงการ 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
      - จดัอุปกรณ์ 
      - ลงมือปฏิบติั 
      - ทดสอบประสิทธิภาพ 
      - จดัท ารูปเล่ม 
      - สร้างส่ือเพื่อน าเสนอ 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
      - ส่งรูปเล่มรายงาน 
      - น าเสนอผลงาน 
คณะกรรมการ 

                         

 
ตารางท่ี 1 แสดงวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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บทที ่2                                                                                                                                                                                
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1 งานเช่ือม 
  การเช่ือม เป็นกระบวนการท่ีใชส้ าหรับต่อวสัดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยใหร้วมตวัเขา้ดว้ยกนั 
ปกติใชว้ธีิท าใหช้ิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวสัดุท่ีหลอมเหลว เม่ือเยน็
ตวัรอยต่อจะมีความแขง็แรง บางคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัความร้อน หรืออยา่งเดียว เพื่อใหเ้กิดรอยเช่ือม ซ่ึงตรงขา้มกบั
การบดักรีอ่อนและการบดักรีแขง็ซ่ึงไม่มีการหลอมละลายของช้ินงานช้ินงาน มีแหล่งพลงังานหลายอยา่งส าหรับ
น ามาใชใ้นการเช่ือม เช่น การใชค้วามร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใชก้ระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใช้
อิเล็คอตรอนบีม, การเสียดสี, การใชค้ล่ืนเสียง เป็นตน้ ในอุตสาหกรรมมีการน ามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
เช่นการเช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอากาศ, การเช่ือมใตน้ ้ า การเช่ือมมีอนัตรายเกิดข้ึนไดง่้าย จึงควรมีความระมดัระวงั
เพื่อป้องกนัอนัตราย เช่น ท่ีเกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ช้ินงานร้อน, 
ฝุ่ นละออง ในยคุเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษท่ี 19 มีการใชง้านเฉพาะการเช่ือมทุบ (forge welding) เพื่อใชใ้นการเช่ือมต่อ
โลหะ เช่นการท าดาบในสมยัโบราณ วธีิน้ีรอยเช่ือมท่ีไดมี้ความแขง็แรงสูง และโครงสร้างของเน้ือรอยเช่ือมมีคุณภาพ
อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ แต่มีความล่าชา้ในการน ามาใชง้านในเชิงอุตสาหกรรม หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันามาสู่การเช่ือม
อาร์ค และการเช่ือมโดยใชเ้ปลวแก๊สออกซิเจน และหลงัจากนั้นมีการ เช่ือมแบบความตา้นทานตามมาเทคโนโลยกีาร
เช่ือมไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เทคโนโลยกีารเช่ือม
แบบใหม่ๆ ไดมี้การเร่งพฒันาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทนการต่อโลหะแบบเดิม เช่นการใชห้มุด
ย  ้าซ่ึงมีความล่าชา้อยา่งมาก กระบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ (SMAW) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีพฒันาข้ึนมา
ในช่วงนั้นและกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงเป็นกรรมวธีท่ีใชง้านกนัมากท่ีสุดในประเทศไทยและประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลาย
การเช่ือมโดยใชล้วดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ (SMAW) หรือท่ีเรามกัเรียกกนัวา่ เช่ือมธูป บางต ารามกัเรียกกนัวา่ Manual Metal 
Arc (MMA) หรือ Stick Welding การเช่ือมแบบน้ีลวดเช่ือมจะมีฟลัก๊ซ์หุม้ภายนอกแกนลวด และกระแสไฟฟ้าจะถูก
ส่งผา่นแกนลวดเช่ือมไปยงัส่วนปลาย กระแสไฟฟ้าท่ีมีทั้งชนิดกระแสตรง (DC) และชนิดกระแสสลบั (AC) การ
เลือกใชง้านควรเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิตลวดเช่ือม โดยปกติจะมีพิมพไ์วข้า้งกล่องลวด โดยจะมีการช้ีบ่ง เช่น 
ยีห่อ้, เกรดของลวดเช่ือม, ขนาด x ความยาวลวด, ชนิดกระแสไฟท่ีแนะน าใหใ้ชง้านในแต่ละท่าเช่ือม, ชนิดฟลัก๊ซ์หุม้ 
เป็นตน้ กระแสไฟจะถูกส่งผา่นแหล่งจ่าย โดยทัว่ไปจะเป็นเคร่ืองเช่ือม การเร่ิมตน้เช่ือมส าหรับลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ท า
ได ้2 วธีิ คือการเข่ียอาร์คและการแตะปลายลวดกบัผวิช้ินงานแลว้ยกข้ึนในระยะท่ีเหมาะสมเพื่อคงการอาร์คไว ้ขณะ
อาร์คจะมีความตา้นทานระหวา่งปลายลวดกบัผวิช้ินงานเกิดเป็นความร้อนท่ีสูง ซ่ึงสูงพอท่ีจะหลอมละลายไดท้ั้ง
ผวิช้ินงานและปลายลวดเช่ือมใหเ้กิดการหลอมรวมตวักนัเป็นเน้ือโลหะรอยเช่ือม 

2.2 โครงสร้าง 
งานดา้นโครงสร้างน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ การท าโครงสร้างของฐานราก อนัไดแ้ก่ การลงเสาเข็ม และ การหล่อ เพื่อ

รองรับโครงสร้างของเสา และคานท่ีจะตอ้งท า อยา่งต่อเน่ืองเป็นขั้น ตอนถดัไป หลงัจากนั้น ก็จะเป็นงานโครงสร้าง
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ของ พื้นและบนัไดซ่ึงจะตอ้งเช่ือมต่อ กบัเสาและ คาน ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ โดยการท าพื้น จะตอ้งเร่ิมท าจากชั้นล่างไล่ข้ึน 
ไปหาชั้นบนเพื่อความสะดวก ในการท างาน และการล าเลียงวสัดุต่อจากนั้น ก็จะเป็นงานโครงสร้างของหลงัคา ซ่ึงใน
ปัจจุบนัส่วน ใหญ่มกัจะท าเป็น โครงเหล็กโดยเช่ือมต่อกบั เสาและคานชั้นบนสุด หลงัจากการท าโครงหลงัคา อนัเป็น 
งานโครงสร้าง ส่วนสุดทา้ย ของตวับา้นแลว้ ก็มกัจะต่อดว้ย การมุงหลงัคาเลย เพื่อท าหนา้ท่ีคุม้ แดดคุม้ฝนใหแ้ก่ ตวั
บา้นซ่ึงจะสร้าง ในล าดบัถดัไป นอกจากน้ี ยงัมี งานโครงสร้างของร้ัว ซ่ึงอาจจะ ท าก่อน ท าภายหลงั หรือท าไปพร้อม 
ๆ กบังานโครงสร้าง ของตวับา้นก็ไดแ้ลว้ แต่ก าลงัคนและ ความสะดวก เน่ืองจาก เป็นส่วนท่ี แยกจากตวับา้น แต่ถา้
เป็น บา้นท่ีมีเน้ือท่ีจ  ากดั จ  าเป็นตอ้ง สร้างตวับา้นใหชิ้ดกบัร้ัว ก็มกัจะท าร้ัวภายหลงั เพื่อความสะดวก ในการจดัวาง 
และล าเลียง วสัดุก่อสร้าง ในระหวา่ง การก่อสร้างตวับา้น ในขั้นตอนของ งานโครงสร้างน้ีมีขอ้สังเกตบางอยา่ง 
กล่าวคือ อาจมีงาน หรือขั้นตอนอ่ืน ท่ีจะตอ้งท า หรือเตรียมการในช่วงจงัหวะน้ี ท่ีพบเห็นกนับ่อย และถือวา่เป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับบา้นทัว่ไป นัน่คือการฉีดยาป้องกนัปลวก ไม่วา่จะใชร้ะบบการวางท่อน ้ายาหรือใชร้ะบบการฉีดยาให้
ซึมลงไป ในดินโดยตรง จะตอ้งท าก่อนการท าพื้นชั้นล่างของตวับา้น โดยเฉพาะ ระบบการวางท่อน ้ายา ซ่ึงจะ ตอ้งเดิน
ท่อโดยยดึกบัคานคอดิน เพราะหลงัจากท าพื้นชั้นล่างแลว้ จะไม่สามารถเดินท่อไดเ้ลย ถา้จะ คิดท าในภายหลงั จะท าได้
อยา่งมากก็เป็น การเจาะพื้นแลว้ฉีดน ้ายา ลงไปบนผวิดินดา้งล่าง ซ่ึงอาจก่อ ใหเ้กิดความเสียหาย ไม่สวยงาม และไดผ้ล
ไม่ดีเท่าท่ีควร อีกจุดหน่ึง ท่ีตอ้งระวงัก็คือ การวางต าแหน่ง และการเดินท่อประปา เน่ืองจากในปัจจุบนั บา้นส่วนใหญ่
นิยมเดินท่อประปา ระบบฝังใตพ้ื้นเพื่อความสวยงาม ดงันั้นก่อนการเทพื้นจะตอ้งแน่ ใจวา่การวางแนวท่อต่างๆ ท าไว้
อยา่งเรียบร้อย และสอดคลอ้ง กบัต าแหน่งของก๊อกน ้าต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไว ้หรือถา้จะมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข อยา่งไร
ก็ตอ้งรีบท า ในขั้นตอนน้ีก่อนท่ีจะท าการ เทพื้นกลบแนวท่อ เพราะถา้เกิดการผดิพลาดข้ึน การแกไ้ขจะท าไดล้  าบาก 
นอกจากน้ี ในขั้นตอนการมุงหลงัคาก็เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีตอ้งเตรียมการในกรณีท่ีตอ้งการติดตั้ง วสัดุป้องกนัความร้อนใต้
กระเบ้ืองหลงัคา ก็จะตอ้งก าหนดไวก่้อนและท าไปพร้อม ๆ กบัขั้นตอนของ การมุงหลงัคาเลย 

2.2.1 งานด้านโครงสร้าง 
โครงสร้างของบา้นเป็นส่ิงท่ีจะก าหนดรูปร่าง เคา้โครง ขนาด รวมทั้งความมัน่คงแขง็แรงของตวับา้นซ่ึงนบัวา่

เป็นส่ิงท่ีส าคญั มาก บา้นท่ีเกิดความบกพร่อง ดา้นการตกแต่งอาจแกไ้ขในภายหลงัไดโ้ดยไม่ยาก แต่ส าหรับบา้นท่ีเกิด
ความบกพร่องดา้นการตกแต่งอาจ แกไ้ขในภายหลงัไดโ้ดยไม่ยาก แต่ส าหรับบา้นท่ีเกิดความบกพร่องดา้นโครงสร้าง
จะท าการแกไ้ขไดย้ากหรืออาจท าการแกไ้ขไม่ไดเ้ลย เพราะการแกไ้ขดา้นโครงสร้าง มกัจะตอ้งใชว้ธีิร้ือถอน หรือทุบ
ท าลาย (destructive correction) แลว้ค่อยสร้างข้ึนมาใหม่ มิใช่เป็น แกท่ี้เปลือกนอกหรือผวินอก โครงสร้างของบา้นท่ีดี
จะตอ้งท าอยา่งถูกตอ้ง เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ การเลือกใชว้สัดุ ตลอดจน ถึงกรรมวธีิการปลูกสร้าง 
โครงสร้างของบา้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
- โครงสร้างของฐานราก   - โครงสร้างของเสาและคาน 
- โครงสร้างของพื้นและบนัได  - โครงสร้างของหลงัคา 
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2.3 การออกแบบ 
การออกแบบ (องักฤษ: design) การวางแผนท่ีจะสร้าง (เช่นในการเขียนพิมพเ์ขียนทางสถาปัตยกรรม, การ

เขียนแผงวงจร และการเขียนผงัปักเยบ็) อยา่งไรก็ตามการออกแบบอาจจะกระท าไปพร้อมกบัออกแบบได ้(เช่น การ
ป้ันหมอ้, การพฒันาโปรแกรม และงานกราฟิกดีไซน์) 
ผูท่ี้ออกแบบจะเรียกวา่ นกัออกแบบ ซ่ึงหมายถึงคนท่ีท างานวชิาชีพในสาขาการออกแบบท่ีแตกต่างกนัไป เช่น นกั
ออกแบบแฟชัน่, นกัออกแบบแนวความคิด หรือนกัออกแบบเวบ็ไซต์ 
การออกแบบนั้นมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพิจารณาดา้น สุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใชส้อย หลกัเศรษฐศาสตร์ และมุมมอง
สังคมการเมือง ทั้งในส่ิงท่ีออกแบบและขั้นตอนการออกแบบ การออกแบบอาจเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาขอ้มูล ความคิด 
การท าแบบจ าลอง การปรับเปล่ียนใหท้ างานร่วมกนัได ้และอาจมีการออกแบบใหม่ ขณะท่ีความหลายหลายของการ
ออกแบบอาจรวมไปถึง เส้ือผา้ ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้ตึกระฟ้า เอกลกัษณ์กลุ่มบริษทั ขั้นตอนการท าธุรกิจ 
หรือแมก้ระทัง่ขั้นตอนการออกแบบเอง[1] 
2.4 การท าสี 

2.4.1 วตัถุประสงค์ 
นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้างและสัญญาจา้งเหมาแลว้  งานน้ีประกอบดว้ย การเตรียมผวิ

โลหะท่ีตอ้งทาสี  การทาสีและมาตรการป้องกนัผวิโลหะในขณะท่ีสียงัไม่แหง้ การดูแลรักษาสีท่ีไดท้าเสร็จแลว้  
รวมทั้งการจดัหาวสัดุอุปกรณ์และแรงงานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานน้ี  เพื่อใหไ้ดง้านตามแบบรายการก่อสร้าง  และ
ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการออกแบบ 

2.4.2 วสัดุนอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอืน่ในแบบก่อสร้าง  ใหใ้ชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
- Shop Coat (Prime  Coat) 

สีท่ีใชท้ารองพื้นช้ินส่วนโครงสร้างเหล็ก  ก่อนขนยา้ยจากโรงงานไปประกอบติดตั้งยงัสถานท่ีก่อสร้าง  ตอ้งเป็นสี
น ้ามนักนัสนิมชนิด Red Lead Paint  ซ่ึงมีคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่มาตรฐานอเมริกนั  ดงัต่อไปน้ี 

-  Painting Council)  
-  U.S. Federal  Steel Structures Specification TT-P-636 (Red Oxide)  
-  AASHTO Specification for Red Lead Ready-Mixed Paint M72  
-  Lwad Pigment  มาตรฐานองักฤษ B.S. 2523 Type B (Red Lead Primer) Red ท่ีใชต้อ้งตรงตามมาตรฐาน 

ASTM.D 83  และถา้ Pigment ท่ีใชเ้ป็นชนิดแหง้  ก็ตอ้งเป็นชนิด 97 % Grade  ส าหรับน ้ามนัท่ีใชผ้สมสี ตอ้งเป็น 
Linseed oil  ท่ีไดม้าตรฐาน ASTM.D 234   สีท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นสีผสมเสร็จจากโรงงานผลิตสี  และบรรจุในภาชนะปิด
แน่นพร้อมดว้ยเคร่ืองหมายการคา้  และระบุชนิดและรหสัของสีใหช้ดัเจน  หากมีความจ าเป็นตอ้งผสมสีเอง  ผูรั้บจา้ง
ตอ้งยืน่หนงัสือขอความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อน- Field Coat ใหใ้ชสี้  Red  Lead Paint  เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นขั้น 
Shop Coat  โดยท่ีทางผูอ้อกแบบอาจจะระบุใหใ้ชช้นิด Tinted Ready-Mixed Paint  เพื่อใหมี้สีเหมาะสมกบัสีท่ีใชท้าใน
ชั้น Finished Coat ก็ไดF้ield Coat ชั้นท่ีสอง  (Finished Coat)     
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2.4.3  สภาพอากาศ 
การทาสีจะตอ้งไม่กระท าในขณะท่ีอากาศในบริเวณท่ีจะทามีความช้ืนสูง  จนผูค้วบคุมงานเห็นวา่ไม่อยูใ่น

สภาพเหมาะสม  ในการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์ตามตอ้งการ พื้นผิวท่ีจะรับการทาสีจะตอ้งอยูใ่นสภาพแหง้สนิท
ไม่เปียกช้ืนในกรณีท่ีทาสีช้ินส่วนโครงสร้างภายในหรือภายใตท่ี้ก าบงัจากสภาพอากาศช้ืนภายนอก  เม่ือทาเสร็จตอ้ง
ทิ้งไวใ้หแ้หง้สนิท  หรือจนผูค้วบคุมงานเห็นวา่สภาพอากาศภายนอกเหมาะสมดีแลว้ จึงจะท าการขนยา้ยช้ินส่วนท่ีทาสี
เสร็จแลว้ออกมาภายนอกได ้
  

2.4.4  จ านวนช้ันที่ทาสีและสีทีใ่ช้ทา 
 โครงสร้างเหล็กทั้งหมดตอ้งไดรั้บการทาสี  Shop Coat  หน่ึงชั้นหรือมากกวา่  และ Field Coat  อีกอยา่งนอ้ย
สองชั้น  นอกจากระบุไวใ้นแบบเป็นอยา่งอ่ืน  ความหนาของฟิลม์สีเม่ือแหง้สนิทของชั้น Shop Coat จะตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 40 Microns และของ Field Coat  ทุกชั้นรวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 60 Microns  สีท่ีใชท้าชั้น Finished Coat (หรือ 
Finished Coat ชั้นสุดทา้ย) ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแบบ  หรือตามท่ีผูอ้อกแบบก าหนดใหสี้ทีใชท้าแต่ละชั้น2.4.5 
การท าความสะอาดผวิโลหะทีจ่ะรับการทาสีพืน้ผวิโลหะทีจ่ะรับการทาสี  ตอ้งมีความเขม้แตกต่างกนั  ใหพ้อท่ีจะสังเกต
เปรียบเทียบได ้

จะตอ้งไดรั้บการท าความสะอาดอยา่งทัว่ถึง ปราศจากสนิม,น ้ามนั, ไขมนั, ฝุ่ น, สะเก็ด หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืน 
ๆ ท่ีติดอยูท่ี่ผวิโลหะออกให้หมดโดยวธีิการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบหรือก าหนดโดย 
2.5 โครงหลงัคา 

ประเภทของหลงัคาและวสัดุมุง 
หลงัคา เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งใส่ใจกบัมนัมากทีเดียวค่ะ หลงัคาช่วยในการปกป้องเราและตวับา้นของ

เราจากแดด ลม ฝน ซ่ึงหลงัคาดีก็มีชยัไปกวา่คร่ึง เพราะนอกจากหลงัคาจะมีคุณประโยชน์ในดา้นการใชง้านแลว้ การ
เลือกรูปแบบของหลงัคาท่ีเหมาะสมกบัตวับา้น ก็จะท าใหบ้า้นดูดีมาแต่ไกลเลยละค่ะ ซ่ึงนัน่เป็นหนา้ท่ีของสถาปนิกท่ี
จะช่วยคุณตดัสินใจเลือกรูปแบบของมนั แต่วนัน้ีเรามีพื้นฐานของประเภทหลงัคาแบบต่างๆมาใหคุ้ณผูอ่้าน เพื่อจะได้
ส่ือสารกบัสถาปนิกและผูรั้บเหมาไดง่้ายข้ึนวา่คุณตอ้งการอะไรค่ะ 
ประเภทของหลงัคา รูปทรงของหลงัคาท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่5 แบบ คือ 

2.5.1 หลงัคา แบน หรือหลังคา SLAB ท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นท่ีนิยมตามบา้นแบบโมเดิร์น โดยสร้าง
ข้ึนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยบนหลงัคา เช่น ใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น ตากผา้ หรือจดัสวนบนหลงัคา ฯลฯ หลงัคาแบนซ่ึงท าดว้ย
คอนกรีตจะสะสมความร้อนไวม้ากกวา่หลงัคาแบบอ่ืนๆ ท าใหเ้กิดการคายความร้อนออกมาในช่วงท่ีอากาศเยน็ลง คือ 
เวลากลางคืน ท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัรู้สึกร้อนอบอา้วเม่ือกลบัมาบา้นในเวลาเยน็ การท่ีหลงัคาแบนมีความลาดเอียงนอ้ย น ้าฝน
จึงมกัขงัอยูบ่นหลงัคาไดง่้าย ท าใหเ้กิดการร่ัวซึมอยูบ่่อยๆ หลงัคาทรงน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับบา้นเรือนท่ีพกัอาศยัใน
เขตร้อน มกัใชค้ลุมพื้นท่ีเล็กๆภายในบา้น เช่น ส่วนทางเดินเช่ือมต่อระหวา่งบา้นและเรือนบริการ 
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2.5.2 หลงัคาเพงิหมาแหงน คือ เป็นหลงัคาท่ียกใหอี้กดา้นสูงกวา่อีกดา้นหน่ึง เพื่อให้สามารถระบายน ้าฝนได ้
เหมาะสมส าหรับบา้นขนาดเล็ก เน่ืองจากก่อสร้างง่าย รวดเร็ว ราคาประหยดั แต่ตอ้งระวงัควรใหห้ลงัคามีองศาความ
ลาดเอียงมากพอ ท่ีจะระบายน ้าฝนออกไดท้นัไม่ไหลยอ้นซึมกลบัเขา้มาได ้

2.5.3 หลงัคาทรงมนิลา หรือหลงัคาหน้าจั่ว คือ หลงัคาท่ีมีสันตรงกลางและลาดลงทั้ง 2 ขา้ง เป็นหลงัคาท่ี
เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนแบบเมืองไทยเรา ความสะดวกในการก่อสร้าง สามารถกนัแดดกนัฝนไดดี้ และ
สามารถระบายความร้อน ใตห้ลงัคาไดดี้อีกดว้ย ซ่ึงใตห้ลงัคาจะมีพื้นท่ีเยอะ อาจดูเหมือนเปลืองพื้นท่ี แต่สามารถใช้
ประโยชน์เป็นเป็นหอ้งใตห้ลงัคาได ้

2.5.4 หลงัคาทรงป้ันหยา เป็นหลงัคาท่ีกนัแดดกนัฝน ไดทุ้กดา้น แต่ราคาค่อนขา้งแพง  เน่ืองจากเปลืองวสัดุ
มากกวา่หลงัคาชนิดอ่ืนๆ ตลอดจนตอ้งใชช่้างท่ีมีฝีมือพอสมควรในการก่อสร้าง เพราะมีรายละเอียดเยอะกวา่หลงัคา
ชนิดอ่ืนๆ หลงัคาป้ันหยาพบเห็นไดใ้นอาคารจ าพวกรีสอร์ท หรือบงักะโล ไปจนถึงเรือนไทยซ่ึงคุณสมบติัเด่นของมนั
คือการท่ีกนัลมไดดี้กวา่หลงัคาอ่ืน 

2.5.5 หลงัคาปีกผเีส้ือ   หลงัคาชนิดน้ีประกอบดว้ยหลงัคาเพิงหมาแหงน 2 หลงัหนัดา้นท่ีต ่ากวา่มาชนกนั ไม่
ค่อยเหมาะกบัสภาพภูมิอากาศท่ีฝนตกชุกแบบเมืองไทยสักเท่าไร เน่ืองจากตอ้งมีรางน ้ าท่ีรองรับน ้าฝนจากหลงัคาทั้ง 2 
ดา้น ท าใหร้างน ้ามีโอกาสร่ัวซึมไดสู้ง จึงไม่เป็นท่ีนิยมสร้างกนัมากนกั ยกเวน้อาคารท่ีตอ้งการลกัษณะเฉพาะพิเศษท่ี
แปลกตาออกไป 
2.6 ท่าเช่ือม 
ต าแหน่งในการเช่ือมหรือท่าเช่ือม คือ ต าแหน่งและทิศทางการเช่ือมของแนว เช่ือมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ แบ่ง 
ออกเป็น 4 ต าแหน่งคือ 
  2.6.1 ท่าราบ (Flat Position) 
            ท่าราบเป็นการเช่ือมช้ินงานท่ีวางอยูใ่นระนาบเดียวกนักบัพื้นราบซ่ึงไม่ มีปัญหาเร่ืองแรงดึงดูดของโลก จึง
เป็นท่าเช่ือมท่ีเช่ือมง่ายกวา่ท่าเช่ือมอ่ืน ๆ 
  2.6.2 ท่าขนานนอน (Horizontal Position)  
           ท่าขนานนอนหรือท่าระดบัเป็นการเช่ือมช้ินงานท่ีวางอยูใ่นแนวระดบั ซ่ึงขนานกบัแนวระนาบ ในการเช่ือม
ท่าเช่ือมน้ีนั้น แรงดึงดูดของโลกจะมีผลต่อการเช่ือม ท าให้เกิดขอ้บกพร่อง คือ รอยแหวง่ (Undercut )ขอบดา้นบนของ
รอยเช่ือม   
  2.6.3  ท่าตั้ง (Vertical  Position)ท่าตั้งเป็นการเช่ือมช้ินงานท่ีวางอยูใ่นแนวด่ิง ซ่ึงตั้งฉากกบัแนวระดบั ในการ
เช่ือมท่าน้ีนั้นแรงดึงดูดของโลก จะมีผลต่อการเช่ือมเช่นกนั ตามทิศทางของการเช่ือม เช่น การเช่ือม
ลง (Vertical  Down) และการเช่ือมข้ึน (Vertical  Up) 
  2.6.4  ท่าเหนือศีรษะ (Overhead  Position) 
            ท่าเหนือศีรษะเป็นการเช่ือมช้ินงานท่ีวางอยูใ่นแนวระนาบ ในระดบัเหนือศีรษะของผูเ้ช่ือม ในการเช่ือมท่าน้ี



9 

 

นั้น แรงดึงดูดของโลก มีผลต่อการเช่ือมเป็นอยา่งมาก ทั้งขอ้บกพร่องในรอยเช่ือมและอนัตรายจากสะเก็ดไฟโลหะท่ี
หลอมละลาย  และความร้อนจากเปลวไฟท่ีสะทอ้นกลบั 

2.6.5  สัญลกัษณ์บอกต าแหน่งท่าเช่ือมมาตรฐาน สัญลกัษณ์บอกต าแหน่งท่าเช่ือมมาตรฐาน  คือ สัญลกัษณ์ท่ี
ทางสถาบนัต่าง ๆ ไดก้ าหนดข้ึนเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวในการปฏิบติังานเช่ือม  สถาบนัก าหนดมาตรฐานท่ีส าคญั ๆ 
คือมาตรฐานสากล (ISO)       มาตรฐานสมาคมการเช่ือมอเมริกนั(American Welding Society; AWS) และมาตรฐาน
เยอรมนั ซ่ึงในหน่วยน้ีจะแนะน าเฉพาะสัญลกัษณ์บอกต าแหน่งตามมาตรฐานสากล(ISO 6947 : 1990) เท่านั้น ดงั
แสดงในรูปท่ี  74 

    

ภาพท่ี 1 ภาพท่าเช่ือมต่างๆ 
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บทที ่3                                                                                                                                                                              
วธีิด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
1. ประชุมวางแผนด าเนินการ 

1.1 คิดหาวธีิการสร้างบา้นสุนขั 
1.2 แบ่งหนา้ท่ีการท างาน 

2. เลือกประธานและกรรมการ 
3. ตั้งช่ือโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
4. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
5. จดัประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 
6. จดัท าบญัชีปฏิบติังานโครงการ รายรับ-รายจ่าย 

3.2 การด าเนินการ 
1. ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ 
2. ปรึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
3. จดัหาวสัดุ และสถานท่ีด าเนินการ 
4. ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอน 
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3.3 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

ตารางท่ี 2 งบประมาณ/ค่าใชจ่้าย 
 

 

ล าดบัท่ี รายการ 
ขอ้ก าหนดมาตรฐาน/ 

คุณลกัษณะเฉพาะ/คุณภาพ 
ราคาต่อหน่วย จ านวน

หน่วย 
จ านวนเงิน หมาย

เหต ุบาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 เหลก็กล่อง 2×2 294  5 เสน้ 1,470   
2 เหลก็แป๊บแบน 2×1 201  6 เสน้ 1,206   
3 เหลก็แป๊บโป่รง 1×1 121+122  8เสน้ 872   
4 ไมฝ้้าดูร่า 15×300×0.8ซม. 69  25 แผน่ 1,595   
5 ไมร้ะแนง 7.5×300×0.8 39  3 มดั 1,170   
6 ฝ้า 120×240 137  1 แผน่ 137   
7 ไมเ้ชิงชายดูร่า 20×300×1.6 205  4แผน่ 820   
8 แผน่เรียบ 4 มม.  120×2.40 137  1แผน่ 137   
9 ววิา่บอร์ด 1200×240ม. 669  1แผน่ 669   
10 สีกนัสนิมน ้ าตาล 1 กระป๋อง 210  1 210   
11 แปรงทาสี รุ่น DTPT 456 40  2 80   
12 ทินเนอร์ 3 กระป๋อง 124  3 372   
13 สี สตูดิโอ238 1 กระปุก 526  1 526   
14 ตะแกงฉีก 1 น้ิว เหลือง 1.2มม. 258  1 258   
15 สกรูปล่อยหวั 8×1 51  300ตวั 153   
16 กลอนทองเหลือง 3 ตวั 38  3ตวั 114   
17 บานพบัสเตนเลส 4×3×2 54  2ตวั 108   
18 ลอ้ยางด าแป้นหมนุ2012-63 4ตวั 75  4ลอ้ 300   
19 สีน ้ ามนัเงา 1 กระป๋อง 363   363   
20 หลอดไฟ 1 หลอด 119  1 หลอด 119   
21 ตะปูเกลียว ปลายสวา่นมีปีก 32 มม. 255  1 กล่อง 255   
22 ลอ้เหลก็-หมุน 4 ตวั 88  4 ตวั 325   
23 สีน ้ าอะครีลิกเบเยอร์คูลออลซีซนั 1 กระป๋อง 396  1 กระป๋อง    
24 บานพบัสเตนเหลก็ 4x3x2 99+96  2 ตวั 195   
25 สีน ้ ามนั-เป็ด 1 กระป๋อง 95  1 กระป๋อง 95   
26 ผนงัตกแต่งคอนวูด๊ 11 แผน่ 225  11 แผน่ 2,475   
27 สกรูด า 1 น้ิว 1 กล่อง 70  1 กล่อง 70   

รวม 14,094   
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บทที ่4 
การออกแบบและตรวจสอบ 

4.1 แบบแปลน

  
 

ภาพท่ี 2  ภาพแบบแปลน  
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4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดบั ผลการทดสอบ วธีิแกไ้ข ผลการแกไ้ข 
1 จากการทดสอบปรากฏวา่ลอ้

ยางท่ีซ้ือมารับน ้าหนกัของ
บา้นสุนขัไม่ไหว 

ลอ้ยาง เปล่ียนเป็นลอ้เหล็ก ลอ้เหล็กสามารถรับน ้าหนกัของบา้น
สุนขัไดดี้กวา่ ลอ้ยาง 

2 จาการทดลองเม่ือทดลองน ามา
เคล่ือนท่ีดูปรากฏวา่ตอนท่ี
ขนัน็อต ขนัไม่สุด เลยท าให้มี
เสียง 

เจาะ ขนัน็อตให้แน่นกวา่เดิม สามารถเคล่ือนท่ีโดยไม่มีเสียง 

3 จากการทดสอบผลปรากฏวา่มี
ปัญหาเก่ียวกบัการท าความ
สะอาดภายในบา้น 

ท าประตูขา้งหลงัอีก 2 บาน สามารถท าความสะอาดได้
สะดวกสบายกวา่เดิม 

ตารางท่ี 3 บนัทึกการทดสอบ 
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  บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จากการท่ีไดส้ร้างบา้นสุนขัข้ึนมาน้ี หลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของบา้นสุนขัแลว้สรุปไดด้งัน้ี 

1.สามารถใชง้านไดจ้ริง คงทน แขง็แรง 
2.นกัเรียนมีความรู้เร่ือง งานโครงสร้าง งานการเช่ือม งานสี รู้จกัการท างานเป็นทีมและมีความสามคัคี 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.วสัดุบางอยา่งหาซ้ือไดย้าก 
2.ลอ้ยางไม่สามารถรับน ้าหนกัของตวับา้นไดจึ้งตอ้งเปล่ียนเป็นลอ้เหล็ก 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการติดตั้งประตู 2 บาน จึงท าใหก้ารเขา้-ออก และการท าความสะอาดสะดวกสบายภายในบา้นมาก

ยิง่ข้ึน 
 2. ควรมีหนา้ต่างขา้งหลงัหน่ึงบาน จะท าใหร้ะบายอากาศความร้อนออกจากตวับา้นสุนขัไดดี้ 
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บรรณานุกรม 
 

http://www.thaidoghouse.com/outdoor/tdh-045/ (บา้นสุนขั TDH-045 (บา้นสุนขัคุณจิม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
http://www.supradit.com/contents/metal/Data/2/3.html 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%8
1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A 
http://www.shoppingbycom.com/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B
9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B
8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0
%B8%B2%E0%B8%99.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaidoghouse.com/outdoor/tdh-045/
http://www.supradit.com/contents/metal/Data/2/3.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
http://www.shoppingbycom.com/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
http://www.shoppingbycom.com/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
http://www.shoppingbycom.com/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
http://www.shoppingbycom.com/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
 

 

              
ภาพท่ี 3  เช่ือมวงกบประตู  ภาพท่ี 4 ประกอบวงกบประต ู

                           ภาพท่ี 5  ข้ึนโครงติดตั้งเรียบร้อย                 ภาพท่ี 6 ตกแต่งรอยเช่ือมเตรียมพน่สี 

              
ภาพท่ี 7 ท าการพน่สี                                                    ภาพท่ี 8 ติดตั้งมุงหลงัคา                     

    
  ภาพท่ี 9 ติดตั้งมุงหลงัคาและฝาผนงั   ภาพที 10 ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
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