รายการวัสดุมาตรฐาน
เพื่อใหบา นมาตรฐานที่ไดผานการออกแบบอยางดีแลวของ โฟรดีเวลลอป เฮาส มีความเหมาะสม
การเลือกใชวัสดุจึงเปนประเด็นสําคัญยิ่ง โฟรดีเวลลอป เฮาส ไดใชขอ มูลในการทํางานจริงประกอบกับความรู
และประสบการณ คัดสรรวัสดุมาตรฐานที่เหมาะสมกับการทํางานไปกับรูปแบบอันทันสมัย พรอมทั้งงายตอ
การควบคุมงบประมาณของลูกคา เพื่อใหทานไดบานและวัสดุที่สมดั่งที่ตั้งใจไว จึงเปนจุดเริ่มตนของวัสดุ
มาตรฐานที่จะกลาวดังตอไปนี้
โครงสรางแบงเปน 2 ระบบ ดังนี้
1. แบบบาน

เปนระบบโครงสราง เสา คาน อเส คสล. เทหลอในที่

2. แบบบาน

เปนระบบโครงสราง เสา คาน อเส กึ่งสําเร็จรูป PRECAST หลอจากโรงงานที่
ไดมาตรฐาน

1. โครงสราง
โครงสรางหลักของตัวบานอันประกอบดวย ฐานราก ตอมอ เสาคาน ซึ่งเปนโครงสรางที่ตองการความ
แข็งแรง เปนสวนสําคัญที่โฟรดีเวลลอป เฮาส ใหความรอบคอบและเนนย้ําเปนพิเศษจากขั้นตอนของสวน
โครงสรางจะตองมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด และการออกแบบจากวิศวกรที่ชํานาญ
1.1 งานรากฐาน ฐานรากเปนสวนโครงสรางที่สําคัญอยางมากสําหรับการสรางบานในพื้นที่ กทม.
และปริมณฑล ฐานรากที่ดีจะตองเปนตัวถายน้ําหนักบนลงสูดินใหมีความสมดุลโดยสามารถตั้งตรง
ในแนวตั้งฉากกับพื้นดิน โฟรดีเวลลอป เฮาส จึงเลือกใชเข็มตอกรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x16.00 ม.
ยึดเชื่อมตอเพลทเหล็กดวยไฟฟา
1.2 ที่จอดรถ เพื่อการปองกันการทรุดตัวใชระบบพื้น ON BEAM ผิวขัดเรียบ
1.3 ซักลาง แยกโครงสรางออกจากตัวบานใชระบบฝากโครงสรางบนผิวดิน ON GROUND ผิวขัดเรียบ
2. ผนัง
เลือกใชนวัตกรรมคอนกรีตมวลเบา Q-CON ซึ่งมีคุณสมบัตทิ างกายภาพเหมาะสมกับการปองกันความรอน
เขาสูอาคาร การทํางานที่รวดเร็ว การผลิตที่ควบคุมคุณภาพไดทุกกอน
3. ผิวพื้น
3.1 ภายในชั้นลาง เลือกใชกระเบื้องแกรนิโต เนื่องจากการใชงานที่ตองการความคงทนตอการขูดขีดสูง
และตองทนตอความชื้นจากดิน
3.2 ภายในชั้นบน เลือกใชพนื้ ไมสําเร็จรูปลามิเนต ความหนา 8 มม. เปนวัสดุพื้นผิวงายตอการดูแลและติดตั้ง
สะดวกใชเวลาไมนาน

3.3 หองเก็บของ – แมบา น เลือกใชกระเบือ้ งแกรนิโต ขนาด 0.60x0.60 ม. ปูดวยความประณีต
4. โครงสรางหลังคา (EASY TRUSS) ไดมาตรฐาน International Building Code 2000
4.1 อเส เปนคานหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก แข็งแรงตามการคํานวณของวิศวกรสามารถรับน้ําหนักโครงสราง
หลังคาไดอยางมั่นใจ
4.2 ตะเขรางน้ํา เลือกใชรางน้ําสเตนเลส เบอร 28
4.3 โครงสรางหลังคา เลือกใชเหล็กสําเร็จรูป (EASY TRUSS) เปนแผนเหล็กกลาแรงดิ่งสูงที่ผานการ
เคลือบสารปองกันสนิม หนา 0.48 มม.
4.4 กระเบื้องมุงหลังคา C-PAC MONIER สีธรรมดา คือ สีแดงกุหลาบ สีอิฐอําไพ สีเทาพิราบ สีน้ําตาลโกเมน
เพื่อปองกันความรอนใตหลังคา โฟรดีเวลลอป เฮาส จึงติดตั้งฟอยดสะทอนรังสีความรอนของซีแพคโมเนีย
ใตโครงสรางแปดวยโครงสรางถึง 6 ชั้น ทําใหสามารถสะทอนรังสีความรอนไดถึง 95 % โดยไมกักความรอนไวในตัว
ผลิตภัณฑเอง และไมติดไฟ
5. ฝาเพดาน
5.1 ฝาภายใน- ภายนอก เลือกใชแผนยิปซั่มบอรดชนิดธรรมดา และชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. (ชัน้ บนแผน
ยิปซั่มบอรดชนิดมีฟอยด) โครงเคราโลหะชุบ สังกะสีเบอร 24 มี มอก. รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ ขอบชนผนังเรียบ
ไมมีคิ้วไมมอบฝา
5.2 ฝาภายนอกกันสาด เลือกใชแผนยิปซั่มทนความชื้น หนา 9 มม. โครงเคราโลหะชุบสังกะสีเบอร 24 มี มอก.
รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ
5.3 ชายคาหลังคา เปนระแนงไมสําเร็จคอนวูดกวาง 3” หนา 11 มม. ตีเวนรองหาง 5 มม. โครงเคราภายใน
กรุมุงลวดกันแมลงทุกมุมหลังคา สวนที่เหลือเปนยิปซัม่ บอรดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น
5.5 เฉลียง เปนระแนงไมสําเร็จรูปคอนวูด กวาง 3” หนา 11 มม. ตีเวนรองหาง 5 มม. ตีเวนรองเพื่อระบาย
ความรอน เพื่อประโยชนและความสวยงาม
6. วงกบประตู-หนาตาง
เลือกใช UPVC ขนาด 2”x4” และใชไวนิลของแวรซายส อลูมิเนียม NA-1 และ อลูมิเนียมอบขาว
7. บานประตู บานสําเร็จรูป และบานเกล็ดไมสัก บานอลูมิเนียมสี NA-1 และอลูมิเนียมอบขาว บานเลื่อนกอบไวนิล
ของแวรซายส
8. บานหนาตาง
กรอบบานอลูมิเนียม สี NA-1 และอลูมิเนียมอบขาว หนา 1.3 มม. รายละเอียดและรูปแบบใหดูแบบประกอบ
8.1 บานหองรับแขก หองอาหาร หองนอน 1 2 และ 3 พักผอน หองน้ํา 2 บานเลื่อนอลูมิเนียม/ไวนิล
ของแวรซายส ลูกฟกกระจก
8.2 บานหองคนใชและครัวใน บานเกล็ดกระจกใส/บานเลื่อนไวนิลของแวรซายส ปรับมุม ของ 3 ศร

8.3 บานหองน้ํา 3 และ 4 บานเลื่อนไวนิลของแวรซายส ลูกฟกกระจก
9. อุปกรณบานประตู และหนาตาง สเตนเลสดาน (ตามตัวอยางโชว)
อุปกรณสําเร็จติดตั้งพรอมกับชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม ลูกลอ BEARING หรือเทียบเทา มือจับฝงและกุญแจล็อค
บานของ RELIANCE
9.1 ลูกบิดสเตนเลสดาน ของ HAFELE ติด 1 ตัวตอบาน
9.2 บานพับ กลอน และมือจับ สเตนเลสดาน ของ COLT
9.3 กันกระแทก แบบยึดแมเหล็ก ของ MAX สีขาว ติด 1 ตัวตอบาน สําหรับบานประตูทั่วไป
9.4 ลูกยางกันชน ยางนิ่มกันกระแทก ใชขนาด Ø1” ติด 1 ตัวตอบาน สําหรับบานประตูหองน้ํา
10. กระจกลูกฟกประตูและหนาตางทั่วๆ ไป
เปนกระจกสีเขียวออนและกระจกสีเขียวออนขัดฝา หนา 5 มม. ของสยามการเดี่ยน และ อาซาฮี
อัดฟุตตี้แนน โดยรอบกรอบนอก เฉพาะกระจกบานเกล็ดฝนขอบ
11. งานบันได
เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวกันตกเปนกออิฐสูงเปนขอบแลวติดตั้งราวสเตนเลสกลมเปนตัวจับลูกนอนและลูกตั้งเปน
ไมแดง พรอมทั้งมีบัวเชิงผนังไมสําเร็จรูป ขนาด 1”x4”
12. หองน้ําสุขภัณฑและอุปกรณหองน้ํา
12.1 เริ่มจากการออกแบบหองน้ํา ในแบบบานมาตรฐานแตละหลังโดยคํานึงถึงหลักพฤติกรรมการใช
หองน้ําที่ตองแยกสวนเปยก – สวนแหงการจัดวางตําแหนงสุขภัณฑตามระยะการใชงานที่ตองการพื้นที่ท่เี หมาะสม
และสวยงาม ชักโครกรุน TF-2779 และ TF-2328 อางลางหนา แบบแขวนผนังรุน TF-0955 และแบบฝงเคานเตอร
รุน TF-476
12.2 สุขภัณฑใช อเมริกันสแตนดารด สีขาว เนนรูปลักษณเรียบงายเหมาะสมในเรื่องประสิทธิภาพของ
การใชงาน การันตีดวยมาตรฐานการผลิตที่ไดคุณภาพและยอมรับกันมาชานาน
12.3 อุปกรณประกอบสวนอืน่ ๆ เชน STOP VALE เนนใชของ อเมริกันสแตนดารด รุน A-4400 กอกน้ํา
ของอเมริกันสแตนดารด รุน A-1900 เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตและพิสูจนจากประสบการณทํางานมาชานาน
12.4 การใชกระเบื้องเซรามิคในการปูพื้นขนาด 16”x16” และผนังหองน้ําขนาด 8”x10” แยกประเภท
ของกระเบื้องพืน้ ผนังอยางชัดเจน เนนใชฝมือในการปูโดยเฉพาะ เพื่อใหงานออกมาไดมาตรฐานสวยงาม
13. ระบบประปาและสุขาภิบาล
การจัดระบบประปาและสุขาภิบาลภายในบานพักอาศัย จําเปนจะตองผานการออกแบบการจัดการควบคู
ไปกับแบบบาน เพื่อความเปนระเบียบและจัดการซอมบํารุงในภายหนา การควบคุมและการจัดการน้ําดี
น้ําทิ้ง น้ําเสีย จึงเปนเรื่องที่เนนหนัก ที่โฟรดีเวลลอป เฮาส ตระหนักและเนนย้ําถึงขั้นตอนการทํางาน และการ
เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับลักษณะการใชงาน

13.1 ประปา การเดินทอตางๆ จัดเดินใหเรียบรอย ขนาดและชนิดของทอ มีดังนี้
- เดินทอประปาระบบ 2 ทาง พรอมพื้น คสล. มีเข็มรองรับ ขนาด 2.00x2.00 ม.
- ทอน้ําดี (มี มอก.) ทอ-อุปกรณขอตอ PVC. แข็งชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา เฉพาะขอตอเขาจุดใชน้ํา
ขอตอเหล็กอาบสังกะสี BS-M เมนภายนอก Ø1” ลด Ø3/4” และลดแยกเขาสุขภัณฑจุดใชน้ํา Ø1/2”
- ทอสวม PVC. Ø4” ชั้น 8.5 สีฟา
- ทออากาศ PVC. Ø3/4” ชัน้ 5 สีฟา
- ทอน้ําทิ้ง PVC. Ø2” ชั้น 8.5 สีฟา ลดฝงผนังรับน้ําทิ้งสุขภัณฑ Ø1 1/2”
- เมนประปา กําหนดเดินใหในรัศมีหางจากตัวบานหรือโรงรถไมเกิน 15.00 ม. ทอดํา PE ขอตอเหล็กอาบสังกะสี BS-M
13.2 บอเกรอะ-บอซึม ถังบําบัดรวมสําเร็จรูป ขนาดและตําแหนงระบุในแบบ หรือตามความเหมาะสมของ
แตละสถานที่การระบายน้ําทิ้ง
- ขุดฝงทอแอสเบสตอสขนาด Ø6” พรอมบอพักสําเร็จรูป ขนาด 0.30X0.40 ม. มีฝาปดวางทุกระยะ
ไมเกิน 6.00 ม. ทุกจุดมุมเลี้ยว ทอระบายน้าํ จะตอทอจากบอพักลูกสุดทายไปลงบอพักสาธารณะในรัศมีหางจากตัวบาน
ไมเกิน 15.00 ม. พรอมบอดักไขมันสําเร็จรูป แบบฝงดินขนาดบรรจุ 30 ลิตร 1 ชุด
- กรณีไมมีทอระบายน้ํา บอพัก สาธารณะผานที่ดิน จะขุดฝงถังซีเมนต ขนาด Ø0.80 ม. วางซอน
3 รอง พรอมฝาปดจํานวน 1 ชุด ภายในบริเวณบาน
14. งานสี
กอนการทาสีทุกครั้งจะตองทําความสะอาดผนังไมใหเกิดฝุนมากเกินไปหรือตองตรวจเช็ควาผนัง
ยังมีความชื้นมากเกินไปหรือไม หากละเลยขั้นตอนเหลานี้แลว ตอใหใชสดี ีไดคุณภาพขนาดไหนก็จะเกิดปญหาการ
ลอกหรือชื้นได บริษัทโฟรดีเวลลอป เฮาส เลือกใชผลิตภัณฑคุณภาพของ TOA โดยภายนอกใช TOA 4 SEASONS
5 in 1 และภายในใช TOA 4 SEASONS ในสวนของเชิงระแนงไมใช TOA TIMBER SHIELD งานสีทุกสวนจะ
แยกประเภทสีและการใชงานอยางเหมาะสม
15. การปองกันปลวก
ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันวายรายจากปลวก จึงเดินทอพรอมหัวจายน้ํายาภายในชั้นลางของ
ตัวบานหรับอัดน้ํายาเผื่ออนาคต ซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขวาปลอดภัยตอผูอยูอาศัยโดย บริษัท
ศิริเจริญโฮมเซอรวิส จํากัด ที่ไดมาตรฐาน ISO รับประกันปองกันกําจัดปลวกเปนระยะเวลา 3 ป นับจากวันเริ่มฉีด
ปลวกครั้งแรก และเขาตรวจเช็คทุก 6 เดือน หลังจากวันฉีดปองกันปลวกครั้งสุดทาย

