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การสรางอาคารบานเรือนในประเทศไทยแตเดิมใชไมเปนสวนประกอบที่สําคัญ ทุกสวนของบานนอกจากวัสดุ 

มุงหลังคาจะกอสรางดวยไมเกือบทั้งสิ้น เน่ืองจากไมเปนวัสดุที่หางาย ราคาถูก และมีจํานวนประชากรยังไมมาก ดังน้ันการตัด

ไมมาใชในการสรางบานเรือนจึงไมสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากนัก 
 

ตอมาเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นและเทคโนโลยีการผลิตมีความความเจริญกาวหนามากขึ้น ความตองการไมเพ่ือใช

ในการสรางบานเรือนหรืออาคารก็เพ่ิมมากขึ้นตามมาดวย สงผลใหไมตามธรรมชาติถูกใชหมดลงอยางรวดเร็ว และการตัดไม

ไดกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมามากมาย ที่ เห็นชัดเจนคือ มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 

ในช้ันบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) และทําใหอุณหภูมิ

ของโลกเพ่ิมสูงขึ้น จนเกิดปรากฏการณภาวะโลกรอนดังที่เปนอยูในปจจุบัน  
 

ปจจุบันกระแสการต่ืนตัวในการประหยัดพลังงานและภาวะโลกรอนมีมากขึ้น จึงทําใหมีความพยายาม 

ในการแสวงหาวัสดุทดแทนไมจากธรรมชาติมาใชในการกอสรางบานมากข้ึน สวนตางๆ ของบานที่ทําดวยไมก็เปลี่ยนไปใช

วัสดุอ่ืนแทน สําหรับวัสดุปูผิวพ้ืนบานที่ผานมาน้ันไมธรรมชาติหรือไมปารเกตไดรับความนิยมสูงมาก จากปญหาดังกลาวทํา

ใหมีการหันมาใชวัสดุทดแทนพ้ืนไมมากขึ้น โดยวัสดุทดแทนไมที่ไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบันคือ พ้ืนไมลามิเนต 
  

“พื้นไมลามิเนต” มีกําเนิดมาจากประเทศในแถบยุโรป โดยมีประเทศเยอรมนีเปนผูนําดานเทคโนโลยีการผลิต  

ซึ่งเปนนวัตกรรมที่นํามาใชทดแทนวัสดุปูผิวพ้ืนไมปารเกและไมจริง และเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ดวยคุณสมบัติที่ดีกวา 

คือ มีความทนทาน สวยงามและติดต้ังงาย มีลายใหเลือกหลายแบบ และสามารถเลือกสีผิวหนาตามลวดลายที่ตองการได    
 

พ้ืนไมลามิเนต มีสวนประกอบสําคัญ 4 สวน ดังน้ี  

1. ผิวหนาพื้นไมลามิเนตชั้นบน  (melamine 

resin overlay) ผิวหนาถูกเคลือบดวยสารประกอบของเรซิน

ที่ประกอบไปดวยสารเคลือบหลายชนิด เชน อลูมิเนียม

ออกไซด หรือเมลามิน หนาถึง 45 กรัมตอตารางเมตร โดยปกติ

มาตรฐานจะอยูที่ 38 กรัมตอตารางเมตร จึงทําใหผิวหนามี

ความแข็งแรง ทนทานตอรอยขีดขูด  

2. ชั้นตกแตง (decorative film) คือช้ันของรูปภาพ ซึ่งเปนสวนที่ทําใหลามิเนตมีคุณสมบัติการเลียนแบบ

พ้ืนผิวธรรมชาติอยางเชนลวดลายไม ทําใหพ้ืนไมลามิเนตมีความเสมือนไมจริง การเคลือบทับเมลามีนลามิเนตดวยแรงดันสูง 

ทําใหผิวหนามีลักษณะไมออนตัวเมื่อโดนความรอนสูง นอกจากน้ี ลายไมยังมีคุณสมบัติตานทานรังสีอัลตราไวโอเลตไดดีอีกดวย    

3. ชั้นแกนกลาง HDF (core board) คือช้ันของแผนไมบดผสมกาวเรซิน อัดดวยความรอนและแรงดันสูง (high 

density fiberboard; HDF) ชวยรับนํ้าหนักและแรงกดจากการเดิน มีความทนทาน และทนตอความช้ืน      

4. แผนปดผิวชั้นลางปองกันความชื้น (balancing stability layer หรือ melamine resin) คือช้ันลางสุด

เคลือบดวยเมลามีนเรซินเพ่ือใหเกิดความแข็งแกรง ความคงตัว และปองกันความช้ืนอีกช้ันหน่ึง  
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1. ผิวหนามีความทนทานตอรอยขูดขีด 

2. ทนตอแรงตกหรือกดกระแทก  

3. สามารถทนความรอนไดในระดับหน่ึง ทนตอสารเคมี และไมติดไฟ  

4. สีและลายพ้ืนไมไมซีดจาง และมีหลายสีใหเลือก   

5. ดูแลรักษาความสะอาดงาย และทนตอนํ้ายาทําความสะอาดตางๆ

ที่ใชภายในบาน  

6. ไมเกิดไฟฟาสถิต ติดต้ังงาย สะดวก และรวดเร็ว  
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเตรียมการติดต้ัง   

พ้ืนที่ที่ตองการติดต้ังพ้ืนไมลามิเนตจะตองแหง แข็งแรง เรียบสม่ําเสมอทั้งหอง หากเปนพ้ืนที่ที่มีนูน เวาลงมากกวา 2 มม. 

ตองแตงใหเรียบกอน สามารถติดต้ังพ้ืนไมลามิเนตบนแผน PVC บนเสื่อนํ้ามัน บนหินออน ปูนซีเมนต และบนพ้ืนไมได แตไม

ควรติดบนพ้ืนที่ที่มีสภาพเปยกช้ืน  

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการติดต้ัง  

- เริ่มตนจากการปูแผนโฟมลามิเนต (PE foam) เพ่ือปองกันไมใหความช้ืนจากพ้ืนเขาสูแผนพ้ืนไม และตองปูให

ปลายแผนโฟมเหลื่อมขึ้นไปบนกําแพงเพ่ือเปนฉนวนปองกันการสะทอนของเสียง ในการเช่ือมตอแผนฟลมตองวางชิด

ติดกันไมตองซอนทับ แลวปดทับดวยเทปกาว 

- ติดต้ังโดยเวนระยะหางจากผนังเผื่อการขยายตัวของรอยตอบนพ้ืนไมอยางตํ่าประมาณ 12-15 มม.  

- กอนทําการติดต้ังจําเปนจะตองคํานวณความกวางของพ้ืนไมลามิเนตแผนสุดทายในแตละแถว โดยพ้ืนไมแผน

สุดทายที่จะทําการติดต้ังตองมีความกวางไมนอยกวา 50 มม. แตหากความกวางของแผนสุดทายนอยกวา 50 มม. จะตอง

ตัดใหแผนพ้ืนไมลามิเนตแผนแรกและแผนสุดทายมีความกวางเทากัน คือไมนอยกวา 50 มม. และจะตองเวนระยะหาง

ระหวางพ้ืนไมกับกําแพงแตละดานเทากับ 15 มม.  

- ในการปูแผนพ้ืนไม แผนไมแผนแรกตองวางใหรางลิ้นหันเขาหากําแพงโดยใชลิ่มเปนตัวกั้นเพ่ือวางแนวการติดต้ัง

ใหไดระยะหางจากกําแพง 15 มม.  

- ทําการติดต้ังพ้ืนไมโดยหันดานรางเขาหาผนัง และใชลิ่มกั้นเพ่ือใหมีระยะหางจากผนัง 12-15 มม. สําหรับผนังที่มี

ความเอียง ใหใชลิ่มกั้นเพ่ือเปนเครื่องหมายในการวางแนวในแถวแรกของการติดต้ัง  
 

หลังจากทําการติดต้ังพ้ืนไมเสร็จแลว ใหทําการสํารวจระยะหางของพ้ืนไม ซึ่งควรมีระยะหางจากผนังประมาณ  

12-15 มม. ทุกดานทําการติดต้ังบัวเชิงผนังโดยใชกาวขาว สวนมุมผนังใหทําการตัดมุม 45 องศา แลวนํามาชนกัน จากน้ัน

ทําการติดต้ังตัวจบที่ประตูและสวนเช่ือม และทําความสะอาด  
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คา AC (abrasion classification) คือ ขอกําหนดการสึกถลอกของผิวหนาพ้ืนไมลามิเนตตามมาตรฐาน EN13329 มี

คาต้ังแต AC1–AC5 โดย AC ที่มีคามากบงบอกถึงการมีความคงทนมาก แสดงถึงความคงทน ซึ่งจะชวยใหลูกคาสามารถ

เลือกผลิตภัณฑไดงายขึ้นและเหมาะสมกับการใชงาน ในการกําหนด AC น้ัน จะตองมีการทดสอบหลายอยาง เชน ความ

ทนทานตอการไหม รอยขวน คราบ การกระแทก รวมถึงการทดสอบความทนทานตอขาของเฟอรนิเจอรและฐานเกาอ้ี 

มาตรฐานน้ีถูกใชโดย European Producers of Laminate Flooring หรือ EPLF 
 

พ้ืนไมลามิเนตจะไดตรา AC ก็ตอเมื่อผานการทดสอบทุกข้ันตอนแลว โดยระดับของ AC rating น้ันจะพิจารณา

รวมกับผลของการทดสอบและสถานที่ที่จะนําพ้ืนไมลามิเนตไปใช โดยมีการแบงคา AC ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่อยูอาศัย

และการคา ซึ่งจะแบงยอยออกไปตามความหนักเบาในการใชงาน คนเดินผานไปมามาก (heavy) ทั่วไป (general) หรือปาน

กลาง (moderate) แสดงคําอธิบายของคา AC และสัญลักษณที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 

AC 1 : 21 (ทีพั่กอาศัย, เดินผานปานกลาง : เหมาะกับหองนอนหรือหองรับแขก) 

AC 2 : 22 (ทีพั่กอาศัย, เดินผานทั่วไป : เหมาะกับหองน่ังเลนหรือหองทานอาหาร) 

AC 3 : 23 (ทีพั่กอาศัย, เดินผานมาก : ใชไดทุกที่) 

AC 3 : 31 (สําหรับพ้ืนที่การคา, เดินผานปานกลาง : เหมาะจะปูหองในโรงแรมหรือ Office เล็กๆ) 

AC 4 : 32 (สําหรับพ้ืนที่การคา, เดินผานทั่วไป : สํานักงาน, ภัตตาคาร, รานเสริมสวย, คาเฟ) 

AC 5 : 33 (สําหรับพ้ืนที่การคา, เดินผานมาก : อาคารสาธารณะ, หางสรรพสินคา) 
 

นอกจากน้ียังมีคา IC (impact classification) ซึ่งเปนขอกําหนดการทนแรงกระแทกลงบนผิวหนาพ้ืนไมลามิเนต 

ตามมาตรฐาน EN13329 มีคาต้ังแต IC1–IC3 โดย IC ที่มีคามากบงบอกถึงการมีความคงทนมาก   
 

 

เปนสัญลักษณที่บอกถึงการรับประกันคุณภาพของพ้ืนไมที่เปนสากลทั่วโลก สวนใหญมาจากสถาบันในทวีปยุโรป

เพ่ือควบคุมและรับรองคุณภาพของพ้ืนไมลามิเนต ไดแก 
 

EPLF เปนสมาคมพ้ืนไมลามิเนตแหงสหภาพยุโรป มีหนาที่ในการสงเสริม ประชาสัมพันธ และสรางมาตรฐานสําหรับ

พ้ืนไมลามิเนต สมาชิกสมาคมตองเปนผูผลิตพ้ืนไมที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพราะเปนผูมีสวนสําคัญใน 

การกําหนดมาตรฐานพ้ืนไมลามิเนตของโลก  

NALFA เปนสมาคมผูผลิตพ้ืนไมลามิเนตในทวีปอเมริกาเหนือ กอต้ังภายหลัง EPLF  

CELQ เปนสัญลักษณที่แสดงถึงผูผลิตพ้ืนไมลามิเนตที่มีคุณภาพสูงมาก เปนสัญลักษณที่มาแทน RAL เดิม โรงงานที่

ไดสิทธ์ิติดสัญลักษณน้ีตองผานการตรวจสอบอยางเขมงวดจากสถาบันตรวจสอบอิสระ และตองเปนสมาชิกของ EPLF มากอน

เทาน้ัน  

E1 เปนคาการทดสอบการแพรของฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde emission) หากมีสัญลักษณ E1 แสดงถึง 

พ้ืนไมลามิเนตที่ไมมีการสะสมของฟอรมาลีนในระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

PEFC เปนองคกรอิสระที่ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของโรงงานไมตางๆ วามีมาตรฐานการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมที่ดี มีการตัดไมที่ไมเกินทั้งปริมาณและขนาด และมีการปลูกทดแทนเพ่ือใหตนไมเติบโตไดทันกับปริมาณที่ใช  
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พ้ืนไมลามิเนตเปนวัสดุปูพ้ืนที่ทําความสะอาดไดงาย เพียงใชผาชุบนํ้า 

บิดหมาดก็สามารถเช็ดคราบสิ่งสกปรกตางๆออกได ไมควรใชผาเปยกใน 

การทําความสะอาด ไมควรใชนํ้ายาขัดเงาขัดถู หรือนํ้ายาทําความสะอาด

อเนกประสงคทุกประเภท สามารถใชสารอะซิโตน (ตัวทําละลายอินทรีย)  

ทําความสะอาดสิ่งสกปรกบนแผนพ้ืนไมลามิเนตได แตหามขัดดวยนํ้ายาขัดเงา

หรือแวกซ หามใชแปรงหรือใยขัด และพยายามหลีกเลี่ยงการทิ้งใหมีนํ้าอยูบนพ้ืน 

   
 

แหลงอางอิง 
 

1. http://www.fitsporttech.com/laminate   

2. http://www.bdslaminate.com/laminate_flooring.html 

3. http://www.laminatethai.com 

4. http://pd.co.th/v6/th/news_detail.php?news_id=00614&page=66   

5. http://www.labsunwood.com/en/static/laminate_flooring.html  

 

 

 


