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คํ านํ า
วิชาการกอสรางและสาธารณูปโภคมีความมุงหมายเพื่อใชประกอบการศึกษา หลักสูตรชั้นนายรอย

ของโรงเรียนทหารชาง โดยที่ แผนกวิชากอสรางและสาธารณูปโภค กองการศึกษา        ไดรวบรวมและปรับ
ปรุงข้ึนจากเอกสารหลายเลม เพื่อใหไดเนื้อหาที่สมบูรณ สามารถศึกษาใหเขาใจไดดวยตนเอง และสามารถ
หาหนังสืออานประกอบไดหลายเลม

ในการจดัท ําวิชาการกอสรางและสาธารณูปโภค  (ปฐมนิเทศ) ชั้นนายรอยนี้ เพื่อเปนการปรับความ
รูความสามารถของนักเรียนตลอดจนพื้นฐานของนักเรียนใหเทาเทียมกัน นอกจากนี้เปนแนวทางที่จะศึกษา
ในเนื้อหาวิชา       อยางละเอียดตอไป

กองการศึกษา โรงเรียนทหารชาง
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บทท่ี 1
คุณสมบัติของไม

1. คุณสมบัติของไม
ไมเปนวัสดุธรรมชาติที่มนุษยนํ ามาใชในการกอสรางหลายพันปมาแลว  เนื่องจากเปนวัสดุที่สามารถหาไดงาย
สะดวกในการประกอบและร้ือถอน โดยในการออกแบบโครงสรางไมนั้น เร่ืองที่จํ าเปนตองทราบเกี่ยวกับคุณ
สมบตัขิองไมนั้นแบงออกเปน 2 ประเภทคือ คุณสมบัติทางฟสิกข และคุณสมบัติทางกลศาสตร

1.1 คุณสมบัติทางฟสิกข  ไมเปนอินทรียวัตถุที่ประกอบดวยสารสํ าคัญ 2 ชนิดคือ เซลลูโลส
(Cellulos) ซึง่เปนสวนผนังของเส้ียนไม  ซึง่มสัีดสวนประมาณ 60 เปอรเซ็นต  นอกจากนั้นยังม ีลิกนิน (Lignin )
ซึง่เปนตวัยึดเส้ียนไมเขาไวดวยกัน  มีสัดสวนประมาณ 28 เปอรเซ็นต  และยังมีนํ ้าตาลและสารประกอบอยาง
อ่ืน อีกประมาณ 12 เปอรเซ็นต

1.2 คุณสมบัติทางกลศาสตร ในทางวิศวกรรมนั้นตองพิจารณาถึงกลสมบัติของไมที่จะนํ ามากอสราง
เพือ่ใหโครงสรางนั้นมีความปลอดภัยมากที่สุด  โดยกลสมบัติของไมที่สํ าคัญมีดังนี้คือ

หนวยแรงดัด ( Bending Stress )
โมดูลัสของการแตกหัก ( Modulus of Rupture )
โมดูลัสของการยืดหยุน ( Modulus of Elasticity )
หนวยแรงอัดขนานเส้ียน ( Compressive Stress Parallel to Grain )
หนวยแรงอัดตั้งฉากเส้ียน ( Compressive Stress Perpendicular to Grain )
หนวยแรงดึงขนานเส้ียน  ( Tensile Stress Parallel to Grain )
หนวยแรงเฉือนขนานเส้ียน ( Shearing Stress Parallel to Grain )
ความแข็ง ( Hardness )

2. ลักษณะของเส้ียนไม   ไมเปนวัสดุที่ประกอบดวยเส้ียนไมหลายอันเรียงตัวไปตามความยาวของลํ าตน
ดงันัน้จะท ําให คากลสํ าบัติของไมในแนวขนานเส้ียนจะแตกตางกับคากลสมบัติของไมในแนวตั้งฉากกับเส้ียน
คากลสมบัติของไมนั้นสามารถเปล่ืยนแปลงไดงายเนื่องจากมีหลายปจจัยที่สนับสนุนใหองคประกอบของไมนั้น
ไมเหมอืนกันทุกประการ  เชน  ชนิดของไม  ตํ าหนิของไม ปริมาณความชื้นของไม  นํ้ าหนัก  ความถวงจํ าเพาะ
และแนวเส้ียนไม เปนตน



1-2

รูปท่ี 1.1 ลักษณะของเสี้ยนไม

คาหนวยแรงที่ใชในการออกแบบนั้นจะยึดถือแนวหลัก 3 แนวคือ
2.1 แนวขนานเส้ียน ( Parallel to Grain ), ในภาพคือ แนว ก
2.2 แนวตั้งฉากเส้ียนและตั้งฉากวงป  ( Perpendicular and Radial to Grain ), ในภาพคือแนว ข
2.3 แนวตั้งฉากเส้ียนและสัมผัสวงป ( Perpendicular and Tangential to Grain ) , ในภาพคือ

แนว ค
สํ าหรับคาหนวยแรงในหัวขอ 2.2 และ 2.3 นั้นมีคาแตกตางกันนอยมาก จึงอนุโลมใหใชเปนคาหนวย

แรงเดยีวกัน ดังนั้นคาหนวยแรงสํ าคัญของไม จึงม ี2 แนว คือ แนวขนานเส้ียนและแนวตั้งฉากเส้ียน

3. ไมเน้ือออนและไมเน้ือแข็ง
ไมเนือ้แข็งคือไมที่มีนํ ้าหนักมาก ความถวงจํ าเพาะสูง มีกลสมบัติด ี และมีความทนทานสูง ซึ่งสวน

ใหญจะถูกใชเปนสวนสํ าคัญของงานโครงสราง
ไมเนือ้ออน คือ ไมที่มีนํ ้าหนักเบากวา ความถวงจํ าเพาะนอยกวา กลสมบัติตํ่ ากวา และไมมีความทน

ทาน ยกเวนถาไดรับการอาบนํ้ ายา ดังนั้นจึงถูกเลือกไปใชงานในสวนที่ไมสํ าคัญของโครงสราง หรือโครงสรางที่
ใชงานชั่วคราว

มาตรฐาน ว.ส.ท ไดแบงชนิดของไมออกเปน 5 จํ าพวกดวยกัน คือ ไมเนื้อออนมาก ไมเนื้อออน ไม
เนือ้ออนปานกลาง ไมเนื้อแข็ง และไมเนื้อแข็งมาก ชื่อของไมแตละพวกสามารถยกตัวอยางไดดังนี้คือ
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ไมเนื้อออนมาก เชน กะทอน จํ าปาปา จิกนม เผิง ยมหอม ยางขาว และสองสลึง
ไมเนื้อออน  เชน กราด กระเจา กะบาก ตะบูนขาว ทํ ามัง พญาไม พะยอม ยางแดง สัก  อินทนิล
ไมเนือ้ปานกลาง  เชน กวาว ตะเคียนทอง ตะเคียนหนู ตะแบก ตาเสือ นนทรี พลวง มะคาแต ยุง

รกฟา เหียง
ไมเนือ้แข็ง เชน กันเกรา แดง ตะครอไข ตะครอหนาม ตะปูนดํ า เต็ง ประดู มะเกลือเลือด มะคาโมง

ยมหิน รัง เลียงมัน สักข้ีควาย เสลา หลุมพอ แอก เคี่ยม
ไมเนื้อแข็งมาก เชน กะพี้เขาควาย เล็ง ซาก ตีนนก บุนนาค

4. มาตรฐานของไมกอสราง
ไมทีใ่ชในการกอสรางนั้นจะตองปราศจากตัวมอด มีหนาเรียบ เล่ือยไดเหล่ียมฉาก มีขนาดที่แตกตาง

เนือ่งจากการแปรรูปไปเล็กนอย และเมื่อไดท ําการแตงหรือไสไมแลวตองมีขนาดไมเล็กกวามาตรฐานของไมไส
แลว

ไมกอสรางนั้นจะแบงออกเปนชั้นตามขนาดและชนิดตํ าหนิของไม คือไมกอสรางชั้น 1 ไมกอสรางชั้น
2 ไมกอสรางชั้น 3 และไมดอยคุณภาพ  โดยกํ าหนดมาตรฐานสํ าหรับไมชั้น 2 สวนไมกอสรางชั้นอ่ืน ๆ ก็เทียบ
เอาจากมาตรฐานของงานไมชั้น 2 นี้  สํ าหรับมาตรฐานในการกํ าหนดคุณสมบัติของไมกอสรางชั้น 2 นั้น จะได
กลาวตอไป
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บทท่ี 2

โครงสรางอาคารไมท่ัวไป
 ชนิดสวนตาง ๆ ของอาคารทั่ว ๆ ไป
         แบงออกเปนสวนตาง ๆ ได 5 สวนคือ
            1. สวนฐานราก
            2. สวนพื้น
            3. สวนตัวอาคาร
            4. สวนหลังคา
            5. สวนพิเศษ
1. สวนฐานราก
         เปนสวนที่สํ าคัญสํ าหรับอาคาร เพราะถาสรางแลวเกิดช ํารุดก็จะไมมีโอกาสไดเห็นขอบกพรอง ฐานราก
ยังเปนสวนที่รับนํ้ าหนักของ อาคารตั้งแตหลังคาลงมา  ฐานรากอาจเปนคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช
ดินรับนํ้ าหนักหรือ เสาเข็มรับ หรือใหดินแข็งที่ปลายเข็มรับนํ้ าหนัก สํ าหรับฐานรากสํ าหรับโครงสรางไมขนาด
เล็กนั้นนิยมใชแบบฐานแผ ซึ่งทํ าดวยไมซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ ฐานรากไมแบบแระ และ ฐานรากไมแบบ กงพัด – งัว

รูปท่ี 2.1 ฐานรากไมแบบแระ
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รูปท่ี 2.2 ฐานรากไมแบบ กงพัด - งัว
2. สวนพื้นไม
         พื้นเปนสวนรับนํ ้าหนักจร เชน คน เคร่ืองใชส่ิงของ เปนตน ไมพื้นที่ใชตองหนาไมนอยกวา 1" และมีตงไม
รองรับ มีระยะหางแตละตงไมเกินกวา 50 ซม. ตงไมจะตองมีคานรองรับอีกทั้ง 2 ดาน ขนาดไมพื้นที่นิยมใช
มีขนาดหลายขนาด เชน 1" * 2", 1" * 3", 1" * 4", 1" * 5", 1" * 6" * 1" * 8" เปนตน การเรียงพื้นอาจใชวิธีตีชิด      
บังใบ  หรือเขาล้ินก็ไดแลวแตความตองการ
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รูปท่ี 2.3 ลักษณะรายละเอียดของพื้นไมชนิดตาง ๆ
 3. สวนตัวอาคาร
         ตัวอาคาร จะเปนสวนพักอาศัยที่มีผนังขางโดยรอบ ซึ่งประกอบดวย

3.1 เสา   ใชเปนสวนที่ทํ าหนาที่ถายนํ้ าหนักของตัวอาคารลงฐานราก ซึ่งโครงสรางอาคารนั้น ๆ ตอง
อาศัยเสาเปนหลักในการกอสราง  สํ าหรับเสาไม สํ าหรับอาคารไม นั้นมีหลายชนิดเชน   เสากลม   เสาเหล่ียม
( อาจจะแตงเปน 6 เหล่ียม  หรือ 8 เหล่ียม หรืออ่ืน ๆ )  และ เสาประกอบ

3.2 ตงไม  ,   คานไม
3.2.1 ตงไม  เปนสวนของโครงสรางที่รองรับพื้นไม  โดยจะวางไปตามแนวขวางของหอง  หรือ

ดานแคบของหอง  การเลือกใชขนาดและระยะหางของตงนั้นตองคํ านึงถึงความหนาของพื้นไมโดยทั่วไปดวย
กลาวคือ พื้นไมโดยทั่วไปจะหนาประมาณ 1 นิ้ว  ซึ่งจะท ําใหตองวางตงหางกันประมาณ 50 ซม. แตถาอาคาร
นั้นออกแบบใหรับนํ้ าหนักมากข้ึน ก็จะตองวางตงใหถี่ข้ึน

3.2.2 คานไม  เปนสวนที่มีหนาที่รองรับตง โดยตัวคานนั้นจะยึดติดกับเสาทั้งสองดาน เมื่อรับ
นํ้ าหนักจากตงแลวก็จะทํ าการถายนํ้ าหนักลงไปยัง จุดรองทั้งสองดาน  ซึ่งก็คือเสานั้นเอง  การวางคานนั้นมัก
วางไปตามยาวของตัวหอง และสํ าหรับคานที่วางอยูบริเวณเสากลางหรือเปนคานที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคาร
ก็มักนิยมใชคานคู  ถาไมเชนนั้นการพิจารณาเลือกหนาตัดไมสํ าหรับคานนั้น ๆ จะใหญกวาปกติ
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รูปท่ี 2.4 แสดงเสา , คาน , ตง ของโครงสรางไม
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3.3 ฝาไมและโครงเครา  ใชเปนสวนปองกัน ฝน - แดด
 - ฝาไมตีทางนอนจะตองทํ าเคราตั้ง @   0.50 ม.

- ฝาไมตีทางตั้ง จะตองทํ าเครานอน @  0.50 ม.

รูปท่ี 2.5 แสดงรายละเอียดของฝาไมชนิดตาง ๆ
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3.4 ประตู  เปนชองทางเชื่อมโยงภายในสูภายนอก เพื่อการติดตอระหวางกัน ลักษณะเปนรูปส่ี

เหล่ียมมีความกวาง คือ 0.70, 0.80, 0.90 และ 1.00 ม.มีความสูง 1.80, 1.90 และ 2.00 ม.
            บานประตูจะท ําจากไมสัก มีความหนาบาน 3"/4 กรอบบาน 1 1"/4 * 4"  หรืออาจเปนไมอัดสองดาน
ที่นิยมใชกันมักจะใชสํ าหรับหองทั่ว ๆ ไป ขนาดบาน 0.90 * 2.00 ถาเปนหองนํ้ า-สวม ใชเล็กลงไป คือ ขนาด
1.80 x 0.70 ม. บานจะติดอยูกับกรอบไมเนื้อแข็ง ขนาด 2” * 4” เรียกวาวงกบ ไมวงกบนี้จะตองเปนเนื้อแข็ง
เพราะท ําใหไมบิดงองาย

รูปท่ี 2.6 แสดงลักษณะของประตูชนิดตาง ๆ
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3.5หนาตาง เปนชองปด-เปด เพื่อตองการแสงสวาง ใหอากาศถายเทภายในหองบานหนาตางเปนไม

สักเชนเดียวกับบานประตูไมความสูงขอบบนถึงพื้น มักจะก ําหนดไวประมาณ 2.00 ม. รอบบานหนาตางจะ
กํ าหนดกรอบบานคือ  วงกบ  ไมขนาด 2" x 4"  ความหนาบาน 3"/4 กรอบบาน  1 1"/4 ขอบลางหนาตางจะ
กํ าหนดสูงจากพื้นหอง 0.90 ม.บานคูอาจกวางบานละ 0.40 ม.,0.50 ม. เปนอยางมาก การยึดตรึงบานพับวง
กบไม อาจใชบานพับหรือกานบานพับโลหะก็ได แลวแตความเหมาะสม

รูปท่ี 2.7 แสดงลักษณะของหนาตางชนิดตาง ๆ
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4. สวนหลังคาอาคาร
 สวนหลังคาก็จะเปนโครงหลังคาไม ใชปองกันนํ้ าฝน,  แดด เปนตน มีลักษณะเปนจั่วมีสวนอกตรง

กลาง   หรือเปนสวนลาดดานเดียวก็ได สวนหลังคา จะประกอบไปดวยโครงกับวัสดุมุงบางอาคารจะจัดยื่นชาย
คาออกไปอีกประมาณ 1.00 ม. เพื่อปองกันแดดและฝน วัสดุมุงอาจใช สังกะสี กระเบื้องลูกฟูก กระเบื้องลอนคู
เปนตน ขนาดตาง ๆ จะเปนไปตามบริษัทผูผลิต และตามคํ าแนะนํ าในการใช เชน กระเบื้องลอนคู ก็จะมีความ
ยาว 1.20, 1.50 ม.(ถากระเบื้องลอนคูชนิดยาว 1.20 ม. ก็จะใหทับชาย 0.20 ม. เหลือระยะ 1.00 ม. จึงกํ าหนด
ระยะแปที่รองรับกระเบื้อง @  1.00 ม. ตลอดความยาวโครงจั่ว

รูปท่ี 2.8 แสดงรายละเอียดของหลังคาโครงสรางไม
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 5. สวนพิเศษอาคาร

สวนพิเศษนี้ก็คือสวนตาง ๆ ที่ไมอยูในขายของสวนตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว คือ.-
5.1บันได เปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับอาคารที่มีการยกระดับเปนชั้นตาง ๆ และตองใหมีความมั่นคงแข็งแรง

เชนเดียวกับพื้นอาคาร และตองใหความปลอดภัยสูง  บันไดม ี2 ประเภทคือ บันไดภายนอก  และบันไดภายใน
สํ าหรับการเลือกวัสดุที่จะมาใชสรางนั้น ควรพิจารณาถึงความแข็งแรงทนทานของจุดที่ใชงานดวย  ซึ่งในสวน
ของบันไดภายนอกนั้นจะมีการชํ ารุดเสียหายเร็ว เนื่องจากสัมผัสกับอากาศ แดด ฝนโดยตรง ซึ่งการใชงานก็จะ
ตองหมั่นตรวจสอบถึงความแข็งแรงอยูเสมอ  หลักเกณฑในการทํ าบันไดนั้น ควรอยูในตํ าแหนงที่มองเห็นงาย
มีความลาดเอียงพอเหมาะ  มีชองวางเหนือบันไดเพียงพอ  และมีความแข็งแรงเพียงพอ

รูปท่ี 2.9 แสดงสวนตาง ๆ และรายละเอียดของบันได
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รูปท่ี 2.9 ( ตอ ) แสดงสวนตาง ๆ และรายละเอียดของบันได

5.2 ฝาเพดาน  มีไวสํ าหรับกันความรอน, เพื่อความเรียบรอย หรือเพื่อความสวยงามหรือเพื่อลด
ปริมาตรของหอง อาจใชวัสดุที่ขายตามทองตลาดได เชน กระเบื้องแอสเบสตอส ไมอัด ฯลฯ เมื่อตีฝา
เพดานแลวตองควรระวังในเร่ือง ปลวก และอาจกลายเปนที่พักอาศัยของ นก หนูได สํ าหรับวัสดุที่ใชทํ าฝา
เพดานควรมีคุณสมบัติคือ เบา ติดตั้งงาย  ไมอบความรอน  และเหมาะสมกับอาคารนั้น ๆ

5.3 หองน้ํ าหองสวม มักจะท ําการกอสรางกันดวยการกออิฐแลวฉาบปูนเปนสวนใหญทั้งนี้เพราะจะ
ตองอยูในสภาพเปยกและแหงสลับกันไป ซึ่งในสภาวะนี้ถาท ําการกอสรางดวยไมจะทํ าใหมีการผุเส่ือมสภาพ
ไดอยางรวดเร็ว ยกเวนเปนอาคารชั่วคราวซึ่งมีอายุใชงานไมนานนัก



 

 


